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UUS SAKSA FILM PÖFF-IL 
FILMILINASTUSED KOOS KÜLALISTEGA 
 
Saksa kino näitab taas oma mitmekesist palet. Nii näiteks esitleb Goethe Instituut 
koos PÖFF-iga sel aastal süvitsi minevaid produktsioone, nagu võistlusfilm „Tuhat 
võimalust kirjeldada vihma“, või uut edukat telesarja „Babülon Berliin“. Festivalile 
on kutsutud arvukalt külalisi Saksamaalt, kes selle mitmekesisuse Eesti publikule 
lähemale toovad. 
 

Sel aastal avatakse Uue Saksa Filmi programm high-concept-trilleriga „Neljal käel“. 
Režissöör Oliver Kienle film tungib sügavale õdede Sophie ja Jessica (Friederike Becht ja 
Frida-Lovisa Hamann) traumasse, mis liidab nad eluks ajaks kokku, kuid mitte ainult heas 
mõttes.  
Film esitati Müncheni filmifestivalil parima filmi, parima stsenaariumi, parima 
produktsiooni ja parima näitleja (Frida-Lovisa Hamann) nominendiks ning leidis suurt 
vastukaja ka Chicago rahvusvahelisel filmifestivalil. 
 
L 18.11 kell 19.00 Solarise keskuse kinos Artis „Neljal käel“  
P 19.11 kell 19.30 Tartu Cinamonis „Neljal käel“ 
KÜLALISED: režissöör Oliver Kienle ja produtsent Markus Reinecke 

 

Pingelises filmis „Jäämees“ tuuakse kinolinale liustikult leitud muumia Ötzi saatus. 
Režissöör Felix Randau on võtnud ekraanil kujutada hullumeelset eksperimenti, mis võeti 
Locarno filmifestivali Piazza Grandel vastu suure vaimustusega. Kuigi filmis on hakkama 
saadud pea ühtki sõna vahetamata, on Felix Randau valmis Tallinna publiku küsimustele 
põhjalikult vastama.  
 
P 19.11 kell 15.00 Solarise keskuse kinos Artis „Jäämees“ 
KÜLALINE: režissöör Felix Randau 

 

Psühhotrilleri „Ümbersõit“ süžee algab Alma ja Jani vahelise armuafääriga, mida Jan 
tunnistada ei taha. Alma tahab panna Jani suhet siiski tunnistama ja võtab Jani väikese 
poja Juri salaja reisile kaasa.  
Tudengi-Oscari võitnud filmi „Nimmermeer“ kaasautori Nina Vukovici režiidebüüdist 
tõotab tulla midagi suuremat. Hollywood Reporter peab seda filmi režissööri 
visiitkaardiks ja tõstis esile hästiarenenud filmitunnetusega närvikõdi. 
 
P 19.11 kell 18.00 Coca Cola Plazas „Ümbersõit“ 
E 20.11 kell 19.30 Tartu Athena keskuses “Ümbersõit”‘ 
KÜLALISED: režissöör Nina Vukovic ja produtsent Benjamin Talsik  
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Filmis „Beuys“ tegutseb Andres Veiel taas geniaalse dokumentalistina, andes sõna 
kunstnikule endale, et vabastada too ajaloosahtli kitsikusest. Kuid Tallinnas saab 
filmitegija ka ise sõna.  
Andres Veiel on loonud assotsiatiivse, barjäärideta portree, mis võitis selle aasta 
Berlinalel õigustatult Gilde parima dokumentaalfilmi auhinna. 
 
R 24.11 kell 18.15 Solarise keskuse kinos Apollo „Beuys“ 
KÜLALINE: režissöör Andres Veiel 
 
 
Meie pideva postmodernistliku ülekoormatuse imeliselt humoorika analüüsi leiab 
filmist „Kas tunned end vahel tühja ja läbipõlenuna?“. Režissöör Lola Randl, kes äratas 
tähelepanu juba filmidega „Kiil ja ninasarvik“ ning „Armastuse leiutamine“, sukeldub 
uues filmis kino ja elu absurdsusesse. 
 
R 24.11 kell 21.00 Solarise keskuse kinos Apollo „Kas tunned end vahel tühja ja 
läbipõlenuna?“ 
KÜLALINE: režissöör Lola Randl 
 

PÖFF-i debüütfilmide võistlusprogrammis astub maailma esilinastusega üles „Tuhat 
võimalust kirjeldada vihma“. Isabel Prahli režissööridebüüdis teeb kaasa valik Saksamaa 
parimatest näitlejatest: Bjarne Mädel, Bibiana Beglau ja Emma Bading, kes näitavad 
muljetavaldavalt ühe pere soovimatut lagunemist pärast seda, kui 18-aastane nooruk 
välismaailma eest oma tuppa varjub. 
 
T 28.11 kell 21.00 Solarise keskuse kinos Apollo „Tuhat võimalust kirjeldada vihma“ 
K 29.11 kell 17.15 Coca-Cola Plazas „Tuhat võimalust kirjeldada vihma“ 
KÜLALISED: režissöör Isabel Prahl, produtsent Melanie Andernach, näitlejad Bjarne 
Mädel, Bibiana Beglau, Louis Hofmann ja Emma Bading ning osa filmimeeskonnast  

 

Kuldsete kahekümnendate Berliini kujutatakse telesarjas „Babülon Berliin“, mis linastub 
PÖFF-i uue programmi TV Beats raames. „Babülon Berliin“ pole mitte ainult esimene 
Saksa telesari, kus käsitletakse Weimari Vabariigi poliitilise arengu kõiki tahke kõigis 
ühiskonnakihtides, vaid ka kalleim Saksa televisioonis kunagi toodetud sari.  
Sari on saanud palju kiitust juba enne eetrisse minekut ning võitis Cannes’i žürii grand 
prix’ MIPTV-kategoorias „Work in Progress“.  
 
E 27.11 kell 18.15 Coca Cola Plazas „Babülon Berliin“ 
KÜLALISED: režissöörid Henk Handloegten ja Achim von Borries ning näitlejad Liv Lisa 
Fries ja Volker Bruch 
 
VALIK PILTE 
https://goo.gl/4aLKKb  
 
LISAINFO 
www.goethe.de/saksafilm 

mailto:markus.koecher@goethe.de

