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UUDISVÄÄRTUS
• Esmakordselt avab PÖFFi dokumentaalfilmide programmi Eesti film.

• Film vastab uusimatele Ameerika Filmiakadeemia kriteeriumitele, pakkudes
platvormi vähemusgruppidele nagu LGBT+, puuetega inimesed ja
mustanahalised naised.

• Film on üles võetud Suurbritannias, selle valmimist on toetanud Eesti
saatkond Londonis ja EASi esindus Londonis.

• Tegemist on Eesti režissööri debüütfilmiga, mille valimine A-kategooria
festivalile toob mitmekesisust ja uut lähenemist Eesti filmimaastikule.

• Režissöör Marian Võsumets pälvis muuhulgas 2020 Eesti Filmi- ja
Teleauhindade galal parima telereporteri auhinna.

• Helilooja Sven Sosnitski kirjutas muusika EV100 programmile ETV-s ja on 
rahvusvaheliselt auhinnatud helikunstnik.

• Filmi teema on universaalne ja puudutab inimesi olenemata soost, 
vanusest või rahvusest, mis teeb sellest Eestile suurepärase visiitkaardi
kogu maailmas.
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SÜNOPSIS
The Body Fights Back jälgib viie inimese konfliktset teekonda oma
toitumise ja treeningute kontrollimisel, mida dikteerib negatiivne
kehakuvand, sundmõtted ja alaväärsustunne. Silme ees terendavad
lubadused ideaalsest kehast ja sellega kaasnevast täiuslikust elust
asenduvad aastate jooksul enesepiitsutamise ja oma keha
väärkohtlemisega.

Erineva sotsiaalse taustaga inimeste lood põimuvad üllatavalt
sarnaseks liiniks oskamatusest oma kehaga suhestuda. Rahulolu
füüsiliste eesmärkide saavutamisest on ajutine ja toob ajapikku
päevavalgele sügavamad isiklikud probleemid, mille lahendamist on 
edasi lükatud.

Film toob vaatajani eksklusiivsed kaadrid Londoni kaasaegsest
dieedikultuse vastasest liikumisest, mis kogub hoogu nii avalikult kui
põranda all. Kehakuvandi uurijad ja toitumisteadlased avavad
söömishäirete psühholoogilist tausta ning Suurbritannia kontekstis
ka sotsiaalsest ebavõrdsusest tulenevat võimetust oma tervise eest
hoolt kanda.
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REŽISSÖÖRI VAADE
Marian Võsumets
The Body Fights Back vaatleb häiritud treeningu ja toitumise varjupoolt ning küsib,

ega me kõik pole rohkem või vähem kaasosalised iluideaalide ja kehakultuse

taastootmisel ning kes nendest ideaalidest võidab.

Pidev perfektsionismiihalus maskeerib edukalt kroonilist alaväärsustunnet, mis

võimaldab inimeste ebakindluste pealt raha teenida. Tervisliku eluviisi egiidi all

keskendutakse välisele ilule, mille saavutamine peaks ühtaegu lahendama isiklikud
probleemid ja toimima valuutana sotsiaalses hierarhias.

Enam kui aasta kestnud intervjuude maraton Suurbritannias – Londonis, Bristolis ja

King’s Lynnis tõi välja, et olenemata soost, vanusest või nahavärvist on inimeste

veendumus iseenda ebapiisavusest jahmatavalt sarnane. Küsitaval infol põhinevad

reeglid toitumise ja treeningu ümber pakuvad aga näilist kontrolli oma elu ja

suhete üle. Tuli teha film, mis küsiks, mida mõtleme päriselt, kui räägime tervisest

ja heaolust. 4



Mind inspireeris ja tõukas seda filmi tegema isiklik kogemus fitnessimaailmast, milles valitsevatel kinnisideedel on võime
reaalsustajuga tugevalt mängida. See on perfektsionismiihast pimestatud mull, mille sees opereerimine on paras jäneseurg.
Inimese keha on evolutsiooniliselt arenenud ennast kaitsma, mistõttu füsioloogilisi taluvuspiire ületav treening saabki anda
vaid tagasilööke. Aga fitnessimaailm kinnitab meile, et see on hoopis tahtejõu puudus.

Sellest tulenevalt on mul täna kõhe vaadata eelkõige naistele ja noortele suunatud dieedireklaame, mis sotsiaalmeedias on
hoolega maskeeritud elustiili valdkonda. Dieedikultuur hõlmab enamat kui mõni ajutine kava või konkreetne toode – see on
ühtlasi imbunud meie igapäevasuhtlusesse pideva moraliseeriva kõnepruugina õigest ja valest käitumisest. Ainus, mida
sellega saavutame on kestev süütunne.

Valge keskklassi naisena olen ettevaatlik ja teadlik omaenda eelispositsioonist selle debati vedamisel. Tähelepanuta on jäänud
töölisklassi, eriti mustanahaliste, üksikvanemate ja mitut täistöökohta pidavate inimeste võimalused oma tervise eest hoolt
kanda – olgu see rahaliselt, ajaliselt või teadmiste poolest. Eestis on sama nähtust meedias nimetatud “vaesuse paksuseks”.

Kehapositiivsus ei ole Instagrami trend, vaid poliitiline liikumine, mis sai alguse 1960ndatel New Yorgis. Liikumise sõnum on
algusest peale olnud marginaliseeritud kehade – puuetega inimesed, mustanahalised, paksud, ebaatraktiivsed – eiramise
vastu protesteerimine.

Pean oluliseks mõista, millel meie iluideaalid põhinevad, kuidas need on tekkinud ja miks me neid hoiame. Ainult nii saame
jõuda tegeliku tuumani, mis õigupoolest sunnib meid väsinuna trenni või näljasena magama, kui selleks vajadust pole. Vastus
on hirm. Hirm kaotada sotsiaalne valuuta nimega atraktiivsus.
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FILMI TEGIJATEST
Režissöör & stsenarist: Marian Võsumets

The Body Fights Back on teleajakirjanik Marian Võsumetsa esimene täispikk dokumentaalfilm. Filmi on tootnud ja rahastanud
produktsioonifirma Lola Productions.

Alustanud ajakirjanikuteed Eesti Televisioonis otsesaate toimetajana, suundus Võsumets aastal 2015 Postimehesse, kus tema
juhtimisel alustas päevakajaline vestlussaade Postimees Stuudio. Lola Productions’i juhtimise kõrval töötab Marian täna Kanal
2-s, kus lisaks uudistele ja reportaažidele on ta eetrisse toonud erisaateid ja teledokke.

Tema seni suurimateks teleproduktsioonideks võib pidada saateid Brexiti rahvarahutustest Londonis ja Eurovisiooni
telgitagustest poliitiliselt laetud Tel Avivis. Mõlemad valmisid ja linastusid aastal 2019, nautides suuri vaatajanumbreid. Aastal
2020 pälvis Marian Eesti Filmi- ja Teleauhindade galal parima reporteri auhinna.

The Body Fights Back on tema esimene täispikk kinofilm. Film on üles võetud Suurbritannias ja käsitleb seal hoogu koguvat
dieedivastast liikumist. Võtted algasid 2018. aasta lõpus Londonis ja lõppesid vahetult enne pandeemia algust 2020
veebruaris. Režissööri inspiratsioon antud filmiks pärineb isiklikust kogemusest fitnessimaailma obsessiivsete praktikatega ja
teisalt tundlikust närvist sotsiaalse ebavõrdsusega seotud teemadel.

Võsumets on lõpetanud Tallinna Ülikooli ajaloo erialal, käsitledes oma lõputöös Nõukogude ideoloogia avaldumist Eesti
Raadios aastatel 1940-1941. Aastal 2015 tunnustas Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land Võsumetsa silmapaistva vilistlase tiitliga
ühiskonna valupunktide käsitlemise eest teleajakirjanikuna. Samal aastal valiti tema juhitud Balti Filmi- ja Meediakooli
otsesaade Fookus Eesti Rahva Muuseumi püsiekspositsiooni kui 2010ndate meediaplatvormide kujundaja.
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Operaator: Fidelia Regina Randmäe

Fidelia Regina on kunstnik, fotograaf ja filmioperaator. Kunstnikupositsioonilt huvitab teda keeldumine kui passiivne ja vaikiv
streikimine süsteemi vastu, millest ta proovib välja astuda seda boikoteerides ja keeldudes selles osa mängimast.

Oma praktikas kasutab ta kontseptuaalseid tegevusi nagu seljapööramine, peitupugemine ja lahtiütlemine, mõistes samal
ajal nende püüdluste paradoksaalsust. Oma töödega ei taotle ta valitseva süsteemi muutmist ega parandamist, vaid mängib
asjade tavapärase korra õõnestamisega, eesmärgiga iseenesestmõistetavaid olukordi ümber paisates uusi lahendusi
pakkuda.

Randmäe on külalislektor Eesti Kunstiakadeemias ja viinud läbi fotograafiakursusi USAs. Tema portfoolio sisaldab arvukalt
lühifilme, videoprojekte, fotonäitusi ja visuaaliga mängivaid installatsioone. The Body Fights Back on Randmäe esimene
täispikk film operaatorina, mis valmis tema filmiõpingute ajal Balti Filmi- ja Meediakoolis.

Operaator: Norman Tamkivi

Norman Tamkivi on Londonis elav filmioperaator, kes on lõpetanud London College of Communication filmi- ja teleõpingud.

Normani asutatud Skyland Films on teinud arvukalt lühifilme ja reklaame, mis on tänaseks võitnud 26 auhinda 141
filmifestivalilt üle maailma. Lisaks töötab ta operaatorina reklaamiagentuuris Shelton Fleming, kus on ta on lavastanud ja
filminud reklaamklippe brändidele nagu Volvo, Emirates Airline, Pandora ja Ipsos.
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Helilooja: Sven Sosnitski

Sven Sosnitski on multidistsiplinaarne helilooja ja helikunstnik, kes tegutseb nii Rotterdamis kui Tallinnas. Ta on
lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia elektroonilise kompositsiooni ning läheneb muusika loomisele läbi
helide kujundamise.

Selle parimaks näiteks on tema 2011. aasta teos Solara, mis pälvis rahvusvahelisel heliloojate rostrumil Viinis
kolmanda koha. Samal aastal valis Kultuurkapital Sveni aasta debütandiks.

Koostöös heli- ja installatsioonikunstnik Sten Saaritsaga avati 2016. aastal KUMU siseõue treppidel 50-meetrine ja
18 helikanaliga installatsioon The Great Way, mis annab edasi maavärina ja hiidtormi helisid.

2018. aastal kirjutas Sven muusika Eesti Televisiooni EV100 juubeliklippidele, põimides keskeagseid hümne ja
traditsioonilisi rahvalaule techno, hip-hopi ja disco elementidega. Helirežissöörina Eesti filmide juures on ta kaasa
teinud aastast 2015, muuhulgas mängufilmidel “Keti lõpp” ja “Klassikokkutulek”.
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Monteerija: Joonas Laiapea

Joonas on montaaži ja värvikorrektsiooniga tegelenud üle 10 aasta, millest valdav osa hõlmab uudiste ja
erisaadete monteerimist Kanal 2-s. Krimisaadete monteerimisest on tema tugevuseks kiirus, täpsus ja tundlikkus
sobiva kaadri valimisel.

Lisaks infotehnoloogia õpingutele Tallinna Tehnikaülikoolis ja kestvale huvile enesetäiendamise alal, on Joonas
ka trummar erinevates rokkbändides. Tempo tajumisse suhtub ta võrdväärse tõsidusega olenemata sellest, kas
tegemist on lavalise etteastega või takti lugemisega montaažireal.

Helindaja: Indrek Soe

Indrek Soe on nii Eesti kui rahvusvaheliste projektide helikujundusega tegelenud viimased 10 aastat. Ta on
lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia elektroonilise muusika kompositsiooni erialal ning täiendanud end
filmimuusika helikujunduse magistriprogrammis Lusófona Ülikoolis Lissabonis.

Ta on miksinud heli kõikvõimalikele audiovisuaalsetele formaatidele alustades telereklaamidest ja saadetest
kuni täispikkade mängufilmideni, olles muuhulgas teinud helioperaatori ja -režissööri tööd filmidele “Kohtunik”
ja “Portugal”.
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TEGELASTEST
Imogen Fox @the_feeding_of_the_fox

Imogen on füüsilise puudega elanud üle 15 aasta, mis on muutnud tema toitumishäire pea
talumatuks, sest organipuudulikkuse tõttu pole tal lubatud tahket toitu süüa. Pealtnäha sale ja
atraktiivne naine elas enne puude tuvastamist kordades suuremas kehas, mistõttu suhtub ta
komplimentidesse oma saleduse kohta väga kriitiliselt.

Imogen on abielus naisega ning pühendunud queer ja body positivity kogukonna eestkõneleja.

“When Lola Productions contacted me, I approached it with the same trepidation I would with any media
request. I've worked in anti-diet and radical body politics for many years now, but it isn't often I meet a thin
white woman who is as politically engaged and outspoken as Marian.

11

It is so unusual that bodies are given space in a way that is accessible and equal, rooted in social justice, I couldn't have given up the chance
to work with such open-minded and active members of the anti-diet community. It is vital that marginalised bodies are given exposure, time
and empathy and offered a chance to educate those around us in the ways that oppression harms and disables us.

This film may be your first look into how those considered 'other' are treated. Many of us have been living in a world that prioritises non-
Black, non-Disabled, non-marginalised people and are used to trying to explain the ways in which we are harmed daily.

This film will offer you some insight into how those of us seen as on the fringes of society are viewed and treated. How we are written off of
history and how our lives are less valuable than those seen as 'normal'. Lola Productions offered a stage and voice to the few able to speak
out against the prejudice and discrimination prepared against us and I am so incredibly proud to be part of that.”



Josephine Morondiya (MoJo) 
@_queenmojo

MoJo kasvas üles kasuperes Põhja-Inglismaal, kus tema lapsepõlv
möödus ainsa mustanahalise tüdrukuna terves linnas. Alaealisena
koges ta nii seksuaalset ahistamist kui vägistamist, mille tagajärjel
muutus tema enda keha talle niivõrd vastumeelseks, et selle
väärkohtlemine toiduga tundus läbielatu kõrval kõige väiksem
probleem.

“I decided to take part in this film as after years of being taught by the 
media to hide my body, to be ashamed of my body, I wanted to use 
the same tool that had broken me down to build others up.”
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Rory Brown @rorythomasbrown

Rory suhe jõusaali ja toitumisega muutus drastiliselt teismeeas, kui tema elu
võttis üle toiduainete kaalumine ja ületreening, mis tipnes kahe trennikorraga
päevas. Kinnisideeline keha vormimine täiuslikkuse suunas lõppes tema jaoks
ülesöömishäirega, mis kestis kokku kuus aastat.

“I said yes to doing the documentary because I want to spread the awareness and
support of eating disorders and body image issues that are so prevalent in today’s
society.

I want to be a voice of confidence and reassurance to those out there, especially
men who have a fear of opening up about their challenges, that doing so is nothing
but courageous.”
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Hannah Webb @mylifeisforliving

Antud film on Hannah jaoks esimene kord rääkida oma seitsme aasta
pikkusest võitlusest anoreksiaga. End näljutama hakkas ta teismeeas, kohates
mõistmatust ja halvakspanu oma perekonnalt, kes parimatest kavatsustest
hoolimata ei osanud teha muud, kui sundida teda sööma. Kaks aastat veetis
Hannah anoreksiaga võideldes haiglas.

“I was really nervous when Marian first contacted me about this documentary, as
whilst I’ve shared snippets of my journey, I’ve never shared it so publicly. But one
thing I’ve learnt is that shame and denial of one’s mental ill health can keep you
trapped in your struggles. So, I said yes.

Why? To break the stigma surrounding eating disorders, to raise awareness of the
signs and symptoms of disordered eating and eating disorders, to address the
dangers of diet culture, and crucially, to spread hope that eating disorder recovery
is possible.

Gratefully, my life is no longer ruled by an illness, and I’m now keen to do
everything I can to inspire others that change is possible. Being a part of this
documentary felt like the right place to do to this.”
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Tenisha Pascal @tenipascal

Tenisha kolis Dominikaani Vabariigist Suurbritanniasse 17-aastaselt ning pidi
kiiresti kohanema kultuuriga, kus naiste kehade kritiseerimine on tavaline.
Noore naise jaoks oli selline muutus šokeeriv, sest Kariibidel peetakse suuri ja
volüümikaid kehasid imetlusväärseteks.

“I said yes to the documentary because I wanted the voice of a Caribbean woman
to be heard loud and clear. More often than not, our experiences and feelings
aren't seen as valid or worthy of attention.

I saw this film as the perfect platform, especially as a Fat Black woman should not
be afraid to speak her truth.

Hopefully this film will prove to the Caribbean community that there really is no
need to go around seeking approval from others. I hope my story serves as an
anchor in people’s personal growth.”

15



Jenna Daku, toitumishäirete terapeut
@freedomtobetherapy

Jenna Daku on psühhoterapeut, toitumispsühholoog ja Edinburghi Ülikooli
doktorant toitumishäirete ravi erialal. Ta on üle 10 aasta töötanud vaimse
tervise valdkonnas ning läheneb toitumisnõustamisele läbi Health at Every Size
kontseptsiooni, mis seab esikohale tervisekäitumise parandamise sõltumata
kaalunumbrist.

“I’m always looking for opportunities to push back against diet culture and iron out
misconceptions about Intuitive Eating.

Diet culture is constantly evolving and trying to co-opt any non-diet approaches —
we’ve seen it with body positivity and it’s also evident in how Intuitive Eating gets
portrayed as another diet or weight loss intervention. I’m also all for supporting
womxn-led projects.”
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Maxine Ali, kehakuvandi uurija & 
terviseajakirjanik @maxineali

Maxine Ali on kehakuvandi uurija ja terviseajakirjanik, kelle fookuses on
dieedikultuuri dotseeriv ja moraliseeriv keelekasutus. Ta on lõpetanud Londoni
King’s College’i lingvistika erialal ja omab samast ülikoolist meditsiiniteaduste
magistrikraadi. Praegu töötab ta akadeemilises kirjastuses teaduspõhiste tervise
ja biomeditsiini uuringutega ning peab oluliseks kaasamise ja mitmekesisuse
suurendamist tervisediskursuses.

“I agreed to take part in the documentary because I wanted to elevate critical 
conversations around the language of diet culture.

Ideas that thinner is better and weight loss is the ultimate emblem of virtue, 
responsibility and success are so ingrained in how we communicate about health, 
food and our bodies. Often, we can’t even see all the ways that diet culture 
manipulates us into feeling shame and guilt for simply existing as we are.
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As a linguist with my own tumultuous history with disordered eating, it is my aim to shine a light on the insidious messages of diet
culture and help people cultivate a kinder conversation towards themselves and others, empowered with the knowledge that what we
eat, how we look and how closely we align with the thin, healthy ideal does not define our worth.”



Alan Flanagan, toitumisteaduste doktorant
@thenutritional_advocate

Alan Flanagan on Surrey Ülikooli toitumisteaduste doktorant, kelle töö
keskmes on infomüra, väärarusaamade ja dogmade vähendamine
toitumisteemadel. Olles eelnevalt töötanud 10 aastat juristina Dublinis, on
tema lähenemine värskendavalt emotsioonivaba ja argumenteeritud.

“The core values behind my work are critical thinking that is clear,
objective, rational, free from dogma, and informed by evidence.

These values reject the belief-system paradigm within nutrition, the inflexible and
dichotomous thinking, and the disempowering effects of polarising extremes.

Within this construct, my approach strives to bring you a logical and intelligent
approach to nutrition science, based on the best available evidence.”
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Kimberley Wilson, toitumispsühholoog
@foodandpsych

Kimberley Wilson on toitumispsühholoog, lektor ja Londonis asuva erapraksise
Monumental Health asutaja. Ta on briti riikliku tervishoiusüsteemi NHS Mental
Health Trust nõukogu ja Briti Psühholoogia- ja Nõustamisteaduste Seltsi liige,
kelle juhtimisel töötatakse välja riiklikud juhised vaimse tervise käitumise
hindamiseks ja jälgimiseks. Aastal 2016 juhtis ta HMP & YOI Holloway
teraapiakeskust, mis oli toona Euroopa suurim naistevangla.

“The way we think about mental health – as separate from physical health – is
flawed. My philosophy is a comprehensive approach to mental health care;
integrating evidence-based nutrition and lifestyle factors with psychological
therapy.
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I am passionate about the power of psychology to transform lives and I’m committed to demystifying the theories and putting
the information into the hands of the people who need it through social media, my Stronger Minds Podcast and live events,
alongside consulting for international brands and regular appearances on expert panels.”



Joshua Wolrich, NHS kirurg
@drjoshuawolrich

Joshua Wolrich on kirurg briti riikliku tervishoiusüsteemi NHS
haiglates. Tema sadade tuhandete jälgijatega sotsiaalmeedia-
platvorm keskendub müütide ja valeinfo kummutamisele toitumise
ja kaaluga seotud teemadel. Samuti kasutab ta sotsiaalmeediat
kuulsuste vaibale kutsumiseks, kes promovad raha eest
dieeditooteid oma noores eas ja haavatavale jälgijaskonnale.

“After realising that I still believed the rife misinformation around weight 
loss and dieting despite my medical school training, my account became 
dedicated to fighting what I call “nutribollocks” – spurious nutrition 
advice with little to no scientific evidence, frequently used on social 
media to make a profit.

After delving into the complexities of weight science and the Health at 
Every Size approach, I realised that I had to make a public and 
deliberate shift away from promoting weight loss online.”
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