Blue Sea Film Festival 2007 esittää:

Baltialaisen nykyelokuvan sarja
LIETTUA
You Am I

O: Kristijonas Vildziunas, Liettua 2006, 90 min.

Liettualainen versio "Jäniksen vuodesta", elokuva "You am I" (Sinä olen minä) kertoo
arkkitehdistä, joka päättää jättää taakseen Vilnan kaupungin hälyt ja pölyt ja suunnata
metsään. Raikkaassa metsässä arkkitehti rakentaa pesän puun latvaan. Rohkeutensa,
rehellisyytensä ja yksinkertaisuutensa siivittämänä päähenkilö saavuttaa prinsessan ja
puoli valtakuntaa, mutta sitä ennen Liettuan Tarzanilla on monta mutkaa edessä.
Liettualaisia lyhytelokuvia:
Existence

O: Giedre Beinoriute, Liettua 2004, 23 min.

Kaksi sekoilevaa mummoa ajelee lähes yhtä paljon nähneellä automobiililla. Matkalla
jonnekin on myös häitä ja hautajaisia kuvaava nuorukainen sekä aistikas neitonen.
Nuorella parilla on unelmissaan ikuinen mutta kiihkeä rakkaus, kypsillä naisilla
kuolema. Pahaksi onneksi elämä saattaa tarjoilla ennalta-arvaamattomia käänteitä.
Kenet kalma ottaa kyytiinsä? Giedre Beinoriuten lyhytelokuva "Existence"
(Eksistenssi, 2004, 23 min.), on makaaberi farssi - suorastaan ironinen tarina ihmisen
elosta.
Light Witchcraft / Lengvas raganavimas O: Inesa Kurklietyte, Liettua 2004, 25 min.

Nuoren liettualaisen ohjaajan Inesa Kurklietyten dokumentti kertoo Jurga Švedienestä,
joka on ammatiltaan kätilö. Veden kautta pienokaisia maailmaan saattava Jurga on
auttanut 445 lasta syntymään niin Krimillä kuin Kaliforniassakin.
White On Blue / Baltos demes melyname O: Ramunas Greicius, Liettua 2004, 20 min.

Elokuvan päähenkilö, herkässä ja kasvavassa iässä oleva nuori neito, joutuu
lomamatkallaan seuraamaan vihaisaa avioeroa. Äitinsä ongelmia tarkkaileva teini
ajautuu yllättäen outoon onnellisuuden maailmaan - kaupungista tullut ornitologi
jahtaa autiolla saarella muutakin kuin lintuja. Nuoren miehen eroottisia rantapelejä
tutkaillessaan tyttönen kehittää oman versionsa onnen reseptistä ja yrittää lahjoittaa
sen äidilleen. Ohjaaja Ramûnas Greicius on myös kuvannut ja käsikirjoittanut tämän
useita palkintoja voittaneen elokuvan.
LATVIA
The Hostage / Kilnieks

O: Laila Pakalnina, Latvia 2006, 74 min.

Lentokonekaappari pakottaa koneen laskeutumaan Latvian pääkaupungin Riian
kansainväliselle lentokentälle. Perillä kaappari päästää yhtä lukuun ottamatta kaikki
matkustajat ulos koneesta.
Vapaaehtoisesti panttivangiksi ilmoittautuneella 7-

vuotiaalla Tomilla on myös toiveita: paikallista suklaata, latvian kielen
itseopiskelukasetti sekä laulujuhlan ja ampumahiihtäjänäytöksen organisointi...
Palkitun latvialaisohjaajan Laila Pakalninan uusin elokuva ei ole perinteinen jännäri
vaan pikemminkin mielikuvituksellinen tarina sattumanvaraisesta kaapparista ja
pienestä pojasta sekä muista Riian ympäristössä liikkuvista erikoisista hahmoista.
Pakalnina tutkailee tässäkin elokuvassa Latvian kansallista identiteettiä.
The Dark Deer / Tumsie briezi

O: Viesturs Kairiss, Latvia 2006, 85 min.

Ria on 17-vuotias tunteikas ja arvaamaton luonnonlapsi, jonka äiti ei ole puhunut
sanaakaan Rian syntymän jälkeen. Perhe kasvattaa peuroja, mutta kun bisnes ei ota
tulta alleen, isä kutsuu tiluksilleen metsästyksen harrastajia. Mustaan peuraan
rakastunut tytär Ria ei hyväksy metsästysaikeita ja tämä johtaa lopulta epätoivoisiin
tekoihin.
Waterbomb For The Fat Tomcat / Udensbumba resnajam runcim O: Varis Brasla,
Latvia 2004, 75 min.

Varis Brasla (s. 1939) on latvialaisen elokuvan mestari, lämminhenkinen ja syvällinen
ohjaaja. Erityisen kiitettyjä ovat hänen lastenelokuvansa, joista uusin, "Waterbomb for
the Fat Tomcat" (suomeksi "vesipommi lihavalle kollikissalle"), esitetään nyt
Raumalla. Elokuvan päähenkilöt, 4- vuotias Linda ja 8-vuotias Marta, pääsevät tätinsä
hoiviin. Vanhemmille ei riitä töitä kotikylässä ja niinpä vanhemmat joutuvat
lähtemään työnhakuun pois kotoa. Tyttöjen täti Una on tottunut olemaan aina oikeassa.
Linda ja Marta koittavat selvityä karmean lastenhoitajansa kanssa, mutta löytävätkö he
keinoa paatuneen Una-tädin sydämen sulattamiseksi?
VIRO
186 Kilometers / Jan Uuspõld läheb Tartusse
2006, 106 min.

O: Andres Maimik & Rain Tolk, Viro

Näyttelijä Jan Uuspõld on sekoileva luuseri. Saatuaan potkut teatterista hän alkaa
tienata
elantoaan
ilveilemällä
viikinkikuningatar
Helgaksi
pukeutuneena.
Nöyryytykseen kyllästyttyään hän jättää viikinkihomman ja herää seuraavana aamuna
putkasta. Jäljellä on enää yksi vaihtoehto - matkustaa Tarttoon ja aloittaa kaikki alusta.
Matkalla Tarttoon Jan kohtaa mitä kummallisimpia hahmoja: lipeviä poliitikkoja,
kiihkeitä naisia, hulluja profeettoja, idols-tähtiä ja Viron presidentin. Tämä kaikki on
ajaa Jan-paran hermoromahduksen partaalle... 186 kilometriä on musta komedia, jossa
näyttelijät esittävät tosielämän sankareita ja julkkikset näyttelevät itse itseään ja myös
toisiaan.
Shop of Dreams / Stiilipidu

O: Peeter Urbla, Viro 2005, 112 min.

Nuori pukusuunnittelija Alice huomaa kauhukseen lomalta töihin Tallinnaan
palattuaan, että hänen työpaikkansa, TV-studio, on mennyt konkurssiin. Hän päättää
perustaa työtä vailla olevien ystävättäriensä, ompelijattaren Adan ja meikkitaiteilijan
Janan kanssa oman yrityksen. Tämä yritys tarjoaisi asiakkaalleen kaiken, mitä asiakas
ikinä tarvitseekaan toteuttaakseen unelmansa.

