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TÖÖLEHT (Lugemine, rääkimine)

EESTI FILM

Eestis  on tehtud üle 850ne mängufilmi,  täispikkade mängufilmide  arv on veidi üle 220,

telemängufilme on ligi 90, filmitudengid on teinud üle 400 lühimängufilmi.

Esimene eesti mängufilm

Karujaht Pärnumaal (1914)

Taastatud ja digitaliseeritud 2004

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/630/videoklipid/1366 

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/id/1/view/Detailed/page/1 

Ülesanne 1 (rühmatöö)

Lugege läbi filmi sisu lühikokkuvõte. Jutustage oma rühmakaaslastele selle filmi sisu.

Arutage oma rühmas, millise filmi valiksite vaatamiseks. Põhjendage, miks just see film

on parim.

Ülesanne 2

Tutvustage oma rühma valitud filmi teistele. Põhjendage, miks on teie film kõige parem

valik. Peate suutma oma valikut teistele reklaamida.

1) 1944 (ajaloo- ja sõjafilm 2015.a)

Filmi režissöör: Elmo Nüganen

Teise  maailmasõja  otsustavad  sõjasündmused  Eestis  1944.  Tegevus  hargneb  alates

Sinimägede lahingutest juulis kuni Sõrve sääre langemiseni Punaarmee kätte novembri lõpus.

Sõda näidatakse mõlema osapoole, nii Saksa kui Nõukogude armees sõdivate eestlaste silme

läbi.  Valikuid  tuleb  langetada  mitte  ainult  sõduritel,  vaid  ka  nende  lähedastel.  Teine

maailmasõda  oli  eestlastele  ka  vennatapusõda.  Süütud  tunnevad  ennast  süüdi,  suured

süüdlased ei tunne midagi.

Näitlejad

Peaosades

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/630/
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/2140/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/id/1/view/Detailed/page/1
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/630/videoklipid/1366
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 Kaspar Velberg             Kristjan Üksküla                    Maiken

Schmidt

Jüri Jõgi                                     Karl Tammik                                   Aino Tammik

 Preemia, KINOSHOCK - Open Film Festival for states of the CIS and Estonia, Latvia

and Lithuania (Anapa, Venemaa), 2016, Filmikriitikute preemia; Parima operaatoritöö auhind

 Osalemine,  OSCAR  -  The  Award  of  the  Academy  of  Motion  Picture  Arts  and

Sciences (Ameerika Ühendriigid), 2016, Eesti poolt esitatud kandideerima parima võõrkeelse

filmi auhinna nominendiks

 Osalemine, BERLINALE - Berlin International Film Festival (Saksamaa), 2015

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/16404 

2. Nullpunkt   (noortefilm 2014)

Põhineb Margus Karu samanimelisel romaanil

Filmi režissöör: Mihkel Ulk

Mihkel Ulki debüütmängufilm tänapäeva noorte põletavatest probleemidest: koolikiusamisest

ja sellest tingitud madalast enesehinnangust, kohanemisraskustest ning tunnustuse otsimisest.

Johannes (Märt Pius) pöördub tagasi oma Lasnamäe koju Noarootsist, kus ta vahepeal õppis

sealses  gümnaasiumis,  ja  asub  õppima  Tallinna  Rootsi  Gümnaasiumi,  pealinna  eliitkooli.

Klass võtab uue poisi esialgu sõbralikult vastu, tal tekib kohe vastastikune sümpaatia kena

Biankaga (Saara Kadak).  Tegelikult  satub ta klassikaaslaste vaimse terrori  alla.  Vabal ajal

kirjutab tundliku loomuga Johannes laulusõnu, millega unistab leida tunnustust. Tema kodune

olukord pole aga kiita: ta peab nüüd üksi toime tulema depressiivse emaga, kelle hulluse- ja

enesehaletsushood on teised pereliikmed eemale peletanud. Johannes peab toime tulema ema

süveneva vaimuhaigusega. Õde Kreete (Kärt Tammjärv) on pagenud Taisse, isa (Raimo Pass)

vanaema juurde maapakku.

Kooli külastab tuntud bändimees Gunnar Post (Tambet Tuisk), kellele Johannes annab oma

laulu  sõnad,  lootes  saada  tagasisidet.  Peagi  levitab  klassiõde  Liisa  (Linda  Kolde)  koolis

laimujuttu, nagu oleks Johannes Noarootsis abordi teinud kooliõe Kristiina uksele kinnitanud

sildi „lapsetapja“ (tegelikult rebis ta selle sildi maha). Teda hakatakse ignoreerima ja igatpidi

mõnitama.  Senine  elu  hakkab  veerema  allamäge.  Õppida  on  raske,  kodune  depressiivne

õhkkond masendab. Kõige tipuks saab Johannes teada, et Post on varastanud ta laulusõnad,

http://www.efis.ee/et/inimesed/id/3585/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/16404
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/9676/
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/9676/
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/20535/
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/22690/
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esitledes neid uues albumis enda omadena. Johannes püüab pingeid maandada kodurajoonis

sörkides  ja  tänaval  hulkudes.  Seal  kohtub ta  endiste  tuttavate,  nüüdseks  pätistunud  Berdi

(Reimo Sagor) ja Eskoga (Henrik Kalmet), kes kutsuvad ta kaasa noorte joomaõhtule. Pubis

hakkab  temaga  tüli  norima  kohalik  narkoparun  Zaiid  (Uku Arop),  kes  peksab  Johannese

julmalt läbi. Vaevu pakku pääsenud poiss teab, et sellega pole lugu lõppenud, teda lintšitakse

veel.  Kui  Johannest  tabavad  koduuksel  ema  etteheited  koolipuudumiste  pärast,  saab

meeleheitel poisi mõõt täis. Käes on nullpunkt, kus ees vaid kaks teed – kas rõdult alla hüpata

või hakata ülekohtu vastu võitlema…  Johannes mõistab,  et  elu paremaks muutumist  tuleb

alustada  iseendast  ja  nii  töötab  ta  välja  plaani,  kuidas  saavutada  populaarsus  ja

aktsepteerimine, ning hakkab seda mineviku survest ja oleviku löökidest hoolimata jõuliselt

rakendama.

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/16674 

3. Seltsimees laps(mängufilm 2018)

EV 100 filmid

Leelo  Tungla  raamatute  "Seltsimees  laps  ja  suured  inimesed"  ja  "Samet  ja  saepuru  ehk

Seltsimees laps ja kirjatähed“ ainetel

Filmi režissöör:Moonika Siimets

Peaosades

Helena Maria Reisner Leelo

Tambet Tuisk Feliks

On aasta 1950 Nõukogude Eestis ning stalinlik terroriaparaat töötab täistuuridel – kuueaastase

Leelo silme all arreteeritakse tema koolidirektorist ema. „Kui sa oled hea laps, siis tulen ma

varsti tagasi,” on ema viimased sõnad, kui ta püssimeeste vahel ära viiakse. Leelo püüabki

kõigest väest hästi käituda, aga ema ei tule ikka koju. Nii sugeneb lapse hinge hirm, et just

tema on ema äraviimises süüdi. Mõistmatus aina süveneb, sest „heal” ja „halval” pole sellel

segasel ajal justkui enam õiget tähendust. Miks on sinimustvalge ühtäkki keelatud? Kes on

rahvavaenlane ja miks hirmus enkaveedeelane ümber nende kodu luusib? Kas pioneer olla on

http://www.efis.ee/et/inimesed/id/3524/
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/26007/
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/3030/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/16674
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au- või häbiasi? Selles kummalises kahepalgelises maailmas püüab Leelo ema tagasituleku

nimel  olla võimalikult  tubli,  kuid satub üha uutesse sekeldustesse ning aina segasem näib

seegi, mida hea laps olemine tegelikult tähendab.

 Auhind,  BERLINALE  -  Berlin  International  Film  Festival  (Saksamaa),  2016,

Berlinale koostööfilmide turg - Eurimage'i žürii eriauhind

 Auhind, Locarno Festival (Šveits), 2017, Filmiprojektide programm: Esmapilk (First

Look) - Le Film Français'i auhind

 Osalemine,  Busan  International  Film  Festival  (Lõuna-Korea),  2018,

Võistlusprogrammis

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/18426/videoklipid 

4. Siin me oleme   (komöödiafilm 1978)

Juhan Smuuli monoloogi "Suvitajad" ainetel

Režissöör Sulev Nõmmik

Ühel ilusal suvepäeval veereb idüllilise Muhu kaluritalu õuele „maanteemuhk“, millest väljub

üksteise järel  kolm kentsakat  tegelast:  volüümikas  ja käske jagav Kohviveski (Lia Laats),

tema kiitsakas kaasa John (Ervin Abel) ja müstiline sensuaalne Punapea (Renate Karhu). Nad

teatavad,  et  tulid  tallu  suvepuhkust  veetma. 

Kohviveski kapriisid pööravad rahuliku talumajapidamise igapäevaelu pea peale. Pererahvas

ei jõua maadami kapriisidega kaasa minna ning nõustuvad ohates. Ärni (Karl Kalkun) läheb

sõbra Aadu (Sulev Nõmmik) juurde nõu küsima, kes Kohviveski hingeelust püüab aru saada.

Ühel õhtul tulevad  peretütar  Liinale (Kadri Jäätma) ehale heeringalaeva meremehed Mart

(Väino Puura)  ja  Timmu (Lauri  Nebel).  Oma lauluga  aga  tekitavad nad hoopis  ootamatu

olukorra,  millest  saab  alguse  terve  segaduste  ahel. 

Jätkuvate meeletute  nõudmistega jõuab Kohviveski ühel hetkel ka lauda lakka. Hommikul

selgub,  et  sealt  alla  saamine  pole  kergete  killast.  Kaunil  suveööl,  kui  meri  on  hülgehall,

kiirustab Timmu Liina juurde aita. Noorte südamed löövad ühes rütmis ja hommikul kuulutab

Liina isale, et läks mehele. Mart satub seda kuuldes raevu ja kutsub Timmu kaklusse. Taas

tuleb  appi  Aadu,  kel  on  rohtu  murtud  südamele.

Lakas pikutab Kohviveski, kes teatab, et ei kavatsegi alla tulla. Pererahvas ja külaelanikud on

just nõu pidamas, kuidas naine lakast alla saada, kui tuleb Timmu, kel on hea plaan varuks.

Kui maadam lõpuks alla  saab,  satub ta Punapeaga kaklusse. Naiste vaenu läheb jahutama

peremees  Ärni,  kes  paraku  jõuab  kohale  valel  ajal.

Kõigile kergenduseks lahkuvad Kohviveski ja John lõpuks talust. Külateel nende automootor

http://www.efis.ee/et/inimesed/id/2133/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/18426/videoklipid
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puruneb.  Peatub  möödasõitev  Volga,  milles  istub  Aadu,  keda  John  hulluks  oli  pidanud.

Ulatatud visiitkaart pakub üllatust mitte ainult autolappijatele.

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/6111/videoklipid 

5. Võta või jäta (2018 Mängufilm)

Režissöör: Liina Triškina-Vanhatalo

Mida teeksid sina, kui ühel päeval pandaks su kätele vastsündinud laps ja öeldaks: võta või

jäta!

Ühel  unisel  laupäevahommikul  saab  30-aastane  ehitaja  Erik  jalustrabava  uudise:  endine

tüdruksõber  Moonika,  keda  mees  pole  pool  aastat  näinudki,  on  just  lapse  sünnitanud.

Tüdruku. Naine ise pole emaduseks valmis ja kui mees last endale ei taha, läheb tüdrukuke

lapsendamisele. Võta või jäta! See on lugu Eriku pikast, keerulisest ja kohati koomilisest isaks

kasvamise teekonnast. Lugu, mille käigus tavalisest eesti mehest saab igapäevaelu kangelane,

Superman, kes on oma isaduse eest valmis küünte ja hammastega võitlema. Mis teeb isast isa?

6. Georg   (mängufilm 2007)

Baritoni naise jutustus

Filmi režissöör: Peeter Simm

Peeter  Simmi  draama eesti  nimekaima  laulja  Georg Otsa  elust.  Mati  Põldre  ja  Aleksandr

Borodjanski stsenaariumi aluseks on Asta Otsa meenutused.

Kui  noor  insener  Georg  Ots  (Marko  Matvere)  1941.  aasta  hilissuvel  mobiliseerituna

Tallinnast aurikul Sibir Leningradi poole teele asub, ei aima tema ega ta noor naine Margot

(Mirtel  Pohla),  et  nad  enam ei  kohtu.  Laeval  jääb  Georgile  vilksamisi  silma  mustlasverd

tantsijanna Asta Saar (Anastasia Makejeva), kes kallimat sõjateele saates hetkeajel pardale

trügib.  Sibiri  tabab pommirünnak.  Georgi isa,  Estonia ooperisolist  Karl  Ots ja ema Lydia

(Tõnu Kark ja Elle Kull) saavad kuulda, et poeg on hukkunud. Ent Georg pääseb läbi ime.

Jõudnud tagalasse Jaroslavli, kus ta võetakse Ernesaksa koori, satub ta uuesti kokku Astaga,

kes tantsib Eesti Kunstiansamblite rahvatantsurühmas. 1944. aastal Tallinna naastes on nad

juba kolmekesi. Georgist on vastu isa tahtmist saanud lootustandev laulja. Esialgu on Georg ja

Asta Estonia teatris võrdsed– üks ooperikooris, teine balletirühmas. Georgist saab aga peagi

tuhandete lemmik ja ta särab rambivalguses üle kogu Nõukogude Liidu. Astat vaevab kiivus –

ta  on  kade  mehe  edule  ja  armukade  tema  austajannadele.  Ta  joob  ja  skandaalitseb.

http://www.efis.ee/et/inimesed/id/3068/
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/3508
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/19158
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/6111/videoklipid
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Lakkamatud tülid ja leppimised viivad lõpuks krahhini. Georgi uus abielu on harmooniline,

kuid juba annab tunda raske haigus. Laulja ei anna endale armu, teades, et tema aeg saab

peatselt otsa.

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/92/videoklipid 

7. Klass   (noortefilm 2007)

Filmi režissöör: Ilmar Raag

Ilmar  Raagi  mängufilm,  mis  on  lavastatud  reaalsete  koolikiusamislugude  põhjal,  jälgib

vägivalla  kasvamist  traagilise  lõpplahenduseni.  Stsenaariumi  loomisel  aitasid  kaasa  filmis

osalevad õpilased.

Maalt  pealinna  keskkooli  tulnud Kaspar  (Vallo  Kirs)  satub  klassi,  kus  juhtfiguurideks  on

Anders (Lauri Pedaja) ja mitmed ilusad tüdrukud, peksupoisiks aga Joosep (Pärt Uusberg).

Kord  kaitseb  Kaspar  pooljuhuslikult  Joosepit  kiusamise  eest,  see  aga  tähendab  sõda

Andersiga. Üks väljaöeldud sõna tingib teise, üks sündmus annab põhjuse järgmiseks, käigule

järgneb  veel  julmem  ja  vägivaldsem  vastukäik.  Klassikaaslaste  silme  all  pekstakse,

mõnitatakse  ja alandatakse  poisse.  Kannatajad ei  oska olukorda lahendada ega abi  otsida,

õpetajad  ja  lapsevanemad  ei  suuda  hinnata  olukorra  tõsidust.  Joosep  ja  Kaspar  valivad

meeleheites oma au kaitseks kõige äärmuslikuma lahenduse.

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/163 

8. Mandariinid   (sõjafilm 2013)

Filmi režissöör: Zaza Urušadze

Eesti-Gruusia koostöös valminud mängufilm 1992. aasta sügisel  Abhaasia  ja Gruusia  sõja

keerisesse sattunud Abhaasia eesti küla elutargast mehest,  kes võtab oma katuse alla kaks

haavatud vaenlast ja püüab neid verises sõjas inimliku teeotsani aidata.

Põline Abhaasia eestlaste küla maalilises paigas mägede ja mere vahel on tühjaks jäänud, sõja

lähenedes on eestlased oma ajaloolisele kodumaale tagasi pöördunud. Külla on elama jäänud

vaid  Ivo  (Lembit  Ulfsak)  ja  tema  naaber,  mandariini-istanduse  omanik  Margus  (Elmo

Nüganen). Ka Margus kavatseb Eestisse sõita, aga alles pärast seda, kui mandariinid korjatud,

ei saa ju saaki niisama raisku lasta. Sõda jõuab külani, toimub grusiinide ja abhaaside verine

lahing.  Ivo  ja  Margus  leiavad  lahingupaigalt  ühe  ellujäänu  -  tšetšeeni  Ahmedi  (Giorgi

Nakhashidze),  kelle  Ivo enda juurde koju paranema viib.  Öösel hukkunuid mattes avastab

Margus, et ka üks grusiin (Michael Meskhi) on elus, kuigi raskelt haavatud. Ka tema viiakse

http://www.efis.ee/et/inimesed/id/18981/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/163
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/2541/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/92/videoklipid
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Ivo juurde. Nii satuvad ühe katuse alla kaks vastasleeri võitlejat. Ivo kutsub kohaliku eesti

arsti  Juhani  (Raivo Trass)  vigastatuid  ravima.  Palgasõdurist  Ahmed toibub ja  kuulnud,  et

kõrvaltoas lamab grusiin, ähvardab tolle tappa. Ivo võtab talt ausõna, et selle katuse all ei

tapeta  kedagi.  Tasapisi  paraneb  ka  peahaavaga  Nika.  Vaenlaste  vahel  pulbitseb  äge  viha,

järgnevad konfliktid  ja leppimised,  ent aegamööda sigineb inimlikul  pinnal  lähenemine ja

mõistmine, neid ühendab surmast pääsemine ning austus ja tänulikkus Ivo vastu. Sõda ei jäta

edaspidigi  Ivo teeäärset  maja  puutumata,  siia  satuvad vaenlasi  otsides  mõlema vastasleeri

võitlejad, järgnevates kriitilistes olukordades ja traagilistes sündmustes pannakse kõik mehed

proovile.

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/16410/videoklipid

9. Nimed marmortahvlil (ajaloo-, sõjafilm 2002)

Albert Kivikase samanimelise romaani ainetel

Filmi režissöör: Elmo Nüganen

Elmo Nüganeni  debüütfilm Albert  Kivikase  samanimelise  romaani  põhjal  on patriootiline

sõjadraama koolipoistest Vabadussõjas. Noorte vabatahtlike võitlusteega täis ohte, katsumusi,

kaotusvalu ja võidujoovastust põimub noore armastuse lugu.

Aasta  1918.  Euroopa  kaardile  on  tekkinud  uus  riik  -  Eesti  Vabariik.  Detsembris  tungib

Nõukogude Venemaa Eestile kallale. Mobilisatsioon Eesti Kaitseväkke kukub läbi ja noorel

vabariigil  jääb  loota  vaid  vabatahtlikele.  Olemata  kunagi  varem  püssi  käes  hoidnud,

otsustavad Tartu kommertskooli lõpuklassi poisid klassi liidri Käsperi (Alo Kõrve) üleskutsel

in corpore rindele minna. Kehvast perest pärit Henn Ahas (Priit Võigemast) aga kõhkleb, ka

siis veel, kui linnas võimutsevad juba punased. Vaksalis satub ta neiu Marta (Hele Kõre) ja

tema onuga (Guido Kangur)  punamiilitsa  ja  nende brutaalse  salgajuhi  (Hannes  Kaljujärv)

haarangusse. Tänu Soome ohvitseri (Peter Franzén) julgusele ja leidlikkusele pääsevad nad

napilt,  kuid  punastelt  ärandatud  autol  Viljandi  poole  kihutades  mainib  ohvitser,  et  ka

soomlastel oli valida, kuid nemad igatahes ei hoidnud kõrvale. Kodus püüab vanem vend Ants

(Indrek Sammul), ise rindele suundudes, nooremat tagasi hoida, kuid tema sõnad: "Nüüd on

aeg tegutseda!" aitavad tollel otsust langetada. Kapteni (Jaan Tätte) ja pataljoniülema (Martin

Veinmann) juhatusel kiirkorras väljaõppe saanud 2. rühma võitlejad jõuavad viletsa varustuse,

ent  suure  kuraasiga  hobusevooril  Lõunarindele.  Veel  ei  mõista  nad  päriselt,  kui  suure

vastutuse  nad  endale  on  võtnud,  ja  esimesi  laske  kuuldes  pagevad  vastsed  sõjamehed

kabuhirmus  positsioonilt.  Selle  häbiväärse  teo  lunastavad  nad  öises  lahingus.

http://www.efis.ee/et/inimesed/id/2140/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/16410/videoklipid
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Võidujoovastuses võitlejatele korraldatakse mõisas uhke pidu, ent Ahast tõmbab lähedases

talus  elava  Marta  poole.  Neiuga  veedetud  romantilised  hetked  veel  hinges, naaseb  ta

hommikul mõisa, kus satub silmitsi öösel mõisa vallutanud punaväelastega, ja näeb, kuidas

juba tuttav jõhker punamiilits konvoeerib Martat üle õue talli poole. Meeleheitlikus olukorras

õnnestub  Ahasel  neiu  siiski  päästa  ja  temaga  koos  kahuritule  all  üle  välja  põgeneda,  ent

mürsuplahvatustest  kurdistununa kaotab  ta  neiu  silmist.  Hingevalust  vaevatud  poissi  ja  ta

kaaslasi ootab ees suur lahing, kus vastas on ülekaalukas vaenlane ja Punaarmee eliitüksusest

Läti  kütipolk.  Kes  neist  sellelt  väljalt  eluga  pääsevad?  Kas  kuperjanovlased  ja  Soome

vabatahtlikud ikka jõuavad neile  õigel  ajal  appi? Kas lahingute  lõppedes lõpevad ka kõik

ohud ja hingepiinad?

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/4368/videoklipid

10. November   (2017)

Andrus Kivirähu romaani "Rehepapp ehk november" ainetel

Filmi režissöör: Rainer Sarnet

Rainer Sarneti  fantaasiafilmis saavad kokku eesti  mütoloogia,  must  huumor ja romantiline

armastus.

Paganliku maarahva tõekspidamisi muinasjutulises vormis kajastavas filmis tegutsevad kratid,

vanapagan, surnud, katk, maamatsid ja härrastemaja rahvas. Loo peategelane on talutüdruk

Liina  (Rea  Lest),  kes  elab  koos  oma  despootliku  ja  krattide  abil  toimetava  isaga  (Arvo

Kukumägi).  Liina  ema  on surnud ja  isa  sunnib  teda  naituma  rohmaka  külamehega,  ropu

suuvärgiga Endliga (Sepa Tom). Tüdrukule meeldib aga hoopis talupoiss Hans (Jörgen Liik).

Igatsus paneb tüdruku jooksma libahunti ja hüppama jääkülma tiiki, ta on valmis armastuse

nimel  surema.  Hansu aga tõmbab parunipreili  (Jette Loona Hermanis) poole.  Samas tuleb

inimesi  kimbutama katk,  kelle  nutikas  külarahvas  ära  petab.  Liina ei  suuda Hansu endale

võitmisest loobuda ja rõõmustab, kui parunipreilit tabab õnnetus. Kuid ta ei tea, et Hans oli

oma armastuse nimel valmis veelgi enamaks.

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/17697/videoklipid

11. Vehkleja   (2015)

Originaalpealkiri: Miekkailija

Filmi režissöör: Klaus Härö

http://www.efis.ee/et/inimesed/id/22620/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/17697/videoklipid
http://www.efis.ee/et/inimesed/id/2953/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/4368/videoklipid
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Eesti-Soome-Saksamaa  ühistoona valminud  Klaus  Härö melodraama mereäärse  väikelinna

Haapsalu vehklemisõpetaja keerulistest valikutest sõjajärgses Eestis.

Vastu tahtmist sõjajärgsesse Haapsallu kehalise kasvatuse õpetajaks pagendunud Endel Nelis

(Märt Avandi) leiab kooli suusavarud ja püüdes motiveerida end lastega tegelema, kuulutab

välja  laupäevase  suusaspordiringi.  Kooli  direktori  (Hendrik  Toompere  jr)  vahelesegamisel

suusad kaovad, ent väikese Marta (Liisa Koppel) juhuslikust huvist ärgitatuna otsustab Nelis

jätkata  sporditegevust  vehklemisega,  mis  on  tema  eriala.  Laste  innustuse  ja  noore

kaasõpetajanna  Kadri  (Ursula  Ratasepp)  toetusel  pühendab  range  Nelis  õpilasi

vehklemiskunsti  saladustesse,  varustuseks  isetehtud  puukeppidest  epeerelvad.  Juhtkond

proovib lõpetada ka seda tegevust, kuid lastevanemate poolehoid ei lase otseselt spordiringi

sulgeda  ning  koolidirektor  alustab  Nelise  tausta  uurimist.  Nelisele  sõidab  külla

vehklemissportlasest  sõber  Aleksei  (Kirill  Käro),  kes  toob  talle  erialase  tööpakkumise

Nõukogude Liidu avarustes, kaugel ohtlikest suurlinnadest. Ahvatlusele vaatamata jääb mees

paigale  ja  alustab  laste  ettevalmistamist  esimeseks  võistluseks.  Sõbra  korraldusel  saabub

spordiringile  kasutatud,  ent  tõeline  vehklemisvarustus.  Vahepeal  avastab  koolidirektor,  et

Nelise  sünnijärgne  perekonnanimi  oli  Keller  ja  nimevahetuse  taga  peitub  seotus  Saksa

sõjaväega.  Riskile  vaatamata  sõidab  Nelis  lastega  Leningradi,  kus  osaletakse  võistlusel.

Direktor annab Nelise üles. "Vehkleja" põhineb osaliselt  legendaarse treeneri  Endel Nelise

(1925–1993) elulool.

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/17081/videoklipid

12. Ma ei tule tagasi   (noortefilm 2014)

Originaalpealkiri: Я не вернусь

Filmi režissöör: Ilmar Raag

Ilmar  Raagi  draama  kahest  lastekodus  üles  kasvanud  tüdrukust  ja  nende  keerulisest

elukäigust.

Endine  lastekodukasvandik  Anja Morozova (Polina  Puškaruk),  tõsise  ja  endassetõmbunud

olekuga noor  naine,  töötab  temast  mõnikümmend  aastat  vanema kirjandusõppejõu Andrei

Luciuse  (Andrei  Astrahantsev)  assistendina.  Abielumehest  üleaisalööja  Andrei  on suutnud

tekitada  neius  lootusi  nende  ühise  tuleviku  suhtes.  Anjast  saab  aga  üleöö  kahtlusalune

narkootikumidega  kaubitsemises,  kuna  usaldas  endist  lastekodusõpra.  Ta  on  sunnitud

põgenema  ja  ennast  varjama.  Oma  teismelise  välimust  kasutades  teeskleb  ta  kodutut

tänavalast  ning  koos  varjupaigast  jalgalasknud  13-aastase  Kristinaga  (Viktoria  Lobatševa)

seiklevad nad Venemaa teedel. Oskamata oma tundeid mehe vastu armastusena tajuda, loodab

http://www.efis.ee/et/inimesed/id/2541/
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/17081/videoklipid
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Anja siiski naiivselt tema abile. Naasmine Andrei ja endise elu juurde lükkub aga edasi, sest

Anja  määratlemata  kiindumustunne  on  pöördunud  reisikaaslase,  pooleldi  unistustes  elava

Kristina poole. Tüdruku unistus on jõuda Kasahstanis elava vanaema juurde. Mingil hetkel ei

tunne  Anja  enam,  et  ta  on  Andreile  vajalik,  nagu  see  oma  telefonikõnedes  Anja

tagasipöördumist nõudes kinnitab. Pigem on Kristina see, kes oma lapselike fantaasiapiltidega

alateadlikult  ka  Anjat  lohutada  püüdes  temas  teatava  poolehoiu-  ja  vastutustunde  äratab.

Teekonna sihtkohta – Kristina vanaema juurde jõuab paraku vaid Anja üksi.

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/16611/videoklipid

13. Mina olin siin (noortefilm 2008)

Sass Henno romaanil "Mina olin siin. Esimene arest" ainetel

Rene Vilbre lavastatud noortedraama Sass Henno samanimelise romaani ainetel on karm ja

ehe lugu 1980ndatel sündinud põlvkonnast, kelle elukogemus on totaalselt  teine kui nende

vanematel, ja nende valusaimatest probleemidest 21. sajandi hakul.

Pärast ema surma elab 17-aastane eliitkooli  õpilane Rass (Rasmus Kaljujärv) oma tüdruku

Säde (Marilyn Jurman) juures. Isa on talle võõraks jäänud, kuid poolvend Mõssaga (Margus

Prangel)  on  nad  head  semud.  Rassil  on  kindel  soov kool  lõpetada  ja  arstiks  õppida,  ent

iseseisev elu nõuab raha ja seda hangib poiss valgustkartval moel. Ühe ebaõnnestunud tööotsa

tagajärjel saab ta partneri Talise (Nikolai Bentsler) autost romu ja loomulikult nõuab teine, et

Rass  auto  kinni  maksaks.  Äsja  vanglast  vabanenud  Olar  (Tambet  Tuisk)  pakub  talle

mahamüümiseks  viisteist  annust  metamfetamiini  ja Rass  haarab võimalusest  kohe  kinni.

Nädalaga  on ta  koos  Mõssaga  teeninud ennenägematu  summa  -  ja  tema  suhe Sädega on

tüdruku  truudusetuse  tõttu  läbi.  Peol  Olari  korteris  kohtab  ta  Renitat  (Hele  Kõre),  oma

tutvuskonna kõige ilusamat tüdrukut. Pilves ja peaaegu pilditu, avaldab ta Renitale armastust

ja lubab Olarile maha müüa ka järgmise partii. Päev hiljem saab poiss aru, et on sattunud liiga

suurde mängu. Ta peab maffia peidikust ära tooma veerand miljonit  maksva narkokoguse,

vastasel korral ähvardab Olar vägivallaga Renita kallal. Näinud oma silmaga, mida Olar oma

13-aastase õe Hannaga (Doris Tislar) tegi, annab poiss alla. Ent ta ei järgi saadud juhiseid

täpselt, ja see käivitab halastamatu jahi, mille kõrval noorte pahateod on poisikeste mäng.

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/249/videoklipid

http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/249/videoklipid
http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/16611/videoklipid
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