
24 EUROOPA LIIDU KEELDE 
SUBTIITRITUD FILMID
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Filmikunst on üks tänapäeva võimsamaid kultuurikandjaid. Filmid võivad 
meie silme ette tuua mälestuspilte inimestest, kohtadest, sündmustest 
ja hetkedest meie elus. See liigutab ja inspireerib, rikastab ja ergutab 
mõttevahetust. Film tekitab tundeid, mis suunavad meid iseenda ja oma 
identiteedi üle järele mõtlema.

Enamikku Euroopa filme näidatakse ainult riigis, kus need on toodetud. 
Piiri taga levitatakse neid harva. See on veelgi hämmastavam, kui 
mõelda, et üle 60 % kõigist ELis linastunud filmidest on Euroopa filmid, 
kuid need jõuavad ainult ühe kolmandikuni kinopublikust.
Euroopa Parlament asutas filmiauhinna LUX, et edendada heade Euroopa 
filmide levikut ja ergutada üleeuroopalist mõttevahetust.

Auhinnale kandideerivate filmide levitamisele Euroopas aitab kaasa 
Euroopa Parlament, kes toetab ametlikust programmist valitud kolme 
võistlusfilmi varustamist subtiitritega ELi 24 ametlikus keeles ja neist 
igale riigile koopia tootmist. Selle tulemuseks on suurem vaatajaskond, 
mis suurendab filmide turustamisvõimalusi.

Ajal, mil Euroopas tekitatakse uusi piire, riigid ehitavad müüre, 
ühiskonnad lõhestuvad üha enam ja väljavaated ahenevad, annab kino 
kui kultuuriline massimeedium inimestele võimaluse üksteist paremini 
mõista, piire ületada ja eelkõige kogemusi jagada. See on 2019. aasta 
mais toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel olulisem kui kunagi 
varem. Samal ajal kui Euroopa väärtusi kahtluse alla seatakse, tuletab 
kino meile meelde meie inimsust ja ühiseid väärtusi.

Kultuuri ja filme tuleks vaadelda kui võtit, millega võib avada ukse 
kogukondade dialoogiks. Just filmide kaudu on kõige parem käsitleda 
stereotüüpe ja eelarvamusi, luua tingimusi kultuuride dialoogiks ning 
lahendada haridusega seotud probleeme meie ühiskonnas.

Filmiauhind LUX uurib pidevalt uusi võimalusi piiride ja takistuste 
ületamiseks. Auhinna eesmärk on tekitada filmide abil tundeid, mis 
toetavad ühist Euroopa identiteeti ja mitmekesisust.

Viimase 11 aasta jooksul on filmiauhind LUX loonud kogukonna, kellel on 
ühine kohtumispaik, kus erinevad arvamused ja maailmavaated saavad 
kujuneda ja areneda. Filmid, mida filmiauhinnaga LUX esile tõstetakse, 
äratavad uudishimu ning aitavad meil näha inimeste erinevusi ja 
sarnasusi. Seetõttu oleme uhked LUXi filmipäevade ja viimastel aastatel 
korraldatud filmilinastuste ja arutelude üle, mis on käsitlenud teravalt 
päevakajalisi teemasid, kaasates nii publikut, filmiloojaid kui ka Euroopa 
Parlamendi liikmeid.

Kultuur peaks jääma avatud Euroopas vastastikuse austuse ja 
üksteisemõistmise tugisambaks ning filmikunst peaks olema selle ühine 
keel.

MEIE LOOD 
FILMIKEELES



FILMIAUHIND LUX

EUROOPA 
PARLAMENT 
TEEB KOOSTÖÖD 
EUROOPA FILMI
TÖÖSTUSEGA ...

... JA KAASAB 
NOORI

28 KORDA KINO

Filmiauhind LUX asutati 2007. aastal. Seda annab igal aastal välja Euroopa 
Parlament.

Euroopa Parlament toetab aktiivselt kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust, nagu on sätestatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas(1). 
Lisaks on parlamendil oma seadusandliku pädevuse tõttu oluline roll ELi 
poliitika kujundamisel, mis mõjutab 500 miljoni eurooplase igapäevaelu. 
Parlamendi pädevusse kuuluvad sellised võtmeteemad nagu sisseränne, 
integratsioon, vaesus, sõnavabadus ja naiste õigused.

Seega on filmiauhinnal LUX kaks põhieesmärki: edendada 
Euroopa filmide levitamist kogu Euroopas ja ärgitada üleeuroopalist 
mõttevahetust ühiskonna jaoks olulistel teemadel.

Filmiauhinnaga LUX toetatakse lõppvooru pääsenud kolme filmi 
levitamist: need varustatakse subtiitritega ELi 24 ametlikus keeles ning 
neist valmistatakse igale liikmesriigile digitaalversioonid. Filmiauhinnast 
on ajendatud ka LUXi filmipäevad, mis pakuvad meeldejäävat 
kultuurielamust.

Euroopa Parlamendi filmiauhind LUX aitab edaspidigi juhtida tähelepanu 
lugudele ja filmidele, mis pakuvad rohkem kui vaid meelelahutust. Need 
filmid portreteerivad meiesuguseid inimesi, kes esitavad küsimusi 
maailma ja oma identiteedi kohta. Nad näitavad, et me kõik vajame 
rasketel aegadel lohutust. Nad näitavad meile meie endi ja kaasinimeste 
tegelikkust.

(1) Põhiõiguste harta preambul: 
„[--] austades samal ajal 
Euroopa rahvaste kultuuride 
ja tavade mitmekesisust, 
samuti liikmesriikide riiklikku 
identiteeti [---]“.

Filmiauhind LUX on paljude Euroopa filmifestivalide partner. Nende 
hulgas on Berlinale (Berliin), Directors’ Fortnight (Cannes), Karlovy Vary, 
Giornate degli autori, Sofia, Stockholm, Thessaloníki, Viennale (Viin), 
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF), Cork, Bratislava ja Sevilla.

Filmid aitavad meil naabrite elu paremini mõista. Film on nagu ühine 
keel, mis kõnetab tunnete kaudu ja paneb meid iseenda üle järele 
mõtlema. Sellisena on kino võimas õppevahend.

Koostöös kultuuriühingute ja filmiinstituutidega pakub filmiauhind LUX 
võistlusfilmide kohta õppepakette. Need on abivahendiks linastustele 
järgnevatel aruteludel. Ka õpetajatel võib neist palju kasu olla.

Alates 2010. aastast on filmiauhind LUX koostöös Veneetsia filmifestivali 
programmiga Giornate degli autori ja Euroopa kinode võrgustikuga 
Europa Cinemas korraldanud projekti „28 korda kino“ (28 Times Cinema), 
mida toetab ka Cineuropa. See algatus toob kokku 28 noort Euroopa 
filmisõpra, kes osalevad Veneetsias 11-päevasel intensiivkursusel. Need 
28 filmihuvilist vanuses 18–25 eluaastat vaatavad filme ja võtavad osa 
Euroopa filminduse üle peetavatest aruteludest. Projekti „28 korda 
kino“ on kaasatud režissöörid, autorid, teised filmitegijad ja Euroopa 
Parlamendi liikmed. Tänavu osalevad noored filmisõbrad kolmandat 
korda Veneetsia filmifestivali programmi Giornate degli autori auhinna 
žüriis ja nende ülesandeks on ka auhind üle anda. „28 korda kino“ raames 
näidatakse samuti kolme filmiauhinnale LUX kandideerivat filmi.



BORDER
(Gräns)
Ali Abbasi
Rootsi, Taani

DONBASS
Sergei Loznitsa
Saksamaa, Ukraina, Prantsusmaa, Madalmaad, 
Rumeenia

GIRL
Lukas Dhont
Belgia, Madalmaad

HAPPY AS LAZZARO
(Lazzaro felice)
Alice Rohrwacher
Itaalia, Šveits, Prantsusmaa, Saksamaa

MUG
(Twarz)
Małgorzata Szumowska
Poola

THE SILENCE OF OTHERS
(El silencio de los otros)
Almudena Carracedo ja Robert Bahar
Hispaania, USA

UJULY 22
(Utøya 22. juli)
Erik Poppe
Norra

STYX
Wolfgang Fischer
Saksamaa, Austria

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

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

2018. AASTA 
FILMIAUHINNA 
LUX AMETLIK 
PROGRAMM

VÕISTLUS
PROGRAMM



VALIKUMENETLUS Filmiauhinnale LUX kandideerimiseks peab film vastama järgmistele 
nõuetele.

1. Tegemist peab olema mängufilmi või loomingulise dokumentaalfilmiga 
(võib olla animatsioon).

2. Filmi pikkus peab olema vähemalt 60 minutit.

3. Film peab vastama programmi „Loov Euroopa“ allprogrammi MEDIA 
kriteeriumidele (see tähendab, et tegemist peab olema filmi või 
koostööfilmiga, mis on toodetud või kaastoodetud Euroopa Liidu riigis 
või Islandil, Liechtensteinis, Norras, Albaanias, Montenegros või Bosnias ja 
Hertsegoviinas).

4. Film peab kajastama Euroopa traditsioonide mitmekesisust ning näitama 
Euroopa integratsiooniprotsessi ja ülesehitamist.

5. Filmi esilinastus festivalil või mujal peab olema toimunud ajavahemikus 
eelneva aasta 31. maist kuni auhinna-aasta 1. juunini.

6. Film ei tohi olla saanud esimest auhinda Veneetsia, San Sebastiáni, Berliini, 
Cannes’i, Karlovy Vary ega Locarno festivalil.

JUUNI

BRÜSSEL

JUULI

KARLOVY VARY

SEPTEMBER

VENEETSIA

NOVEMBER

STRASBOURG

20 filmieksperdist 
koosnev 
valikukomisjon arutab 
läbi rohkem kui 
70 filmi.

Tehakse teatavaks 
ametlik programm, 
mis koosneb 
valikukomisjoni 
valitud 10 FILMIST.

3 FILMI, mis kuuluvad 
ametlikku programmi, 
konkureerivad 
filmiauhinnale LUX. 
LUXi filmipäevade 
raames näidatakse 
neid filme ELi 
28 liikmesriigis liidu 
24 ametlikus keeles.

Euroopa Parlamendi 
liikmed valivad 
hääletuse teel 
FILMIAUHINNA LUX 
VÕITJA ja parlamendi 
president teeb võitja 
teatavaks. Võitnud 
filmi reklaamitakse 
eraldi ning see 
kohandatakse 
näitamiseks nägemis- 
ja kuulmispuudega 
inimestele.



Greta AKCIJONAITĖ
Leedu, filmilevitaja, 
Greta Garbo filmid

Jürgen BIESINGER
Produtsent, Euroopa 
filmiauhindade 
esindaja, Euroopa 
Filmiakadeemia

Péter BOGNÁR
Ungari, filmilevitaja, 
festivali programmi 
koostaja

Mihai CHIRILOV
Rumeenia, filmikriitik, 
Transilvaania 
rahvusvahelise 
filmifestivali kunstiline 
juht

José Luis CIENFUEGOS
Hispaania, Sevilla 
Euroopa filmifestivali 
direktor

Ditte DAGBJERG 
CHRISTENSEN
Taani, Kino Øst for 
Paradis, tegevdirektor 
ja turundusjuht

Juliette DURET
Belgia, kino juht, 
BOZAR

Jakub DUSZYŃSKI
Poola, filmilevitaja, 
GUTEK Film

Giorgio GOSETTI
Itaalia, programmi 
Giornate degli autori 
kunstiline juht ja 
projekti „28 korda 
kino“ partner

Mathilde HENROT
Prantsusmaa, festivali 
Scope asutaja ja 
Sarajevo filmifestivali 
programmi koostaja

Wendy IDE
Ühendkuningriik, 
filmikriitik, kes 
teeb kaastööd 
väljaannetele 
The Times, Screen 
International, Sight and 
Sound ja The Observer

Vanja KALUDJERČIĆ
Sloveenia, Sarajevo 
filmifestivali 
programmi koostaja, 
Madalmaade 
filmifestivali Holland 
Film Meeting juht

Yorgos 
KRASSAKOPOULOS
Kreeka, filmikriitik, 
Thessaloníki filmi-
festivali ja Thessaloníki 
dokumentaalfilmi-
festivali programmide 
koostaja

Christophe LEPARC
Prantsusmaa, Cannes’i 
filmifestivali sektsiooni 
Directors’ Fortnight 
peasekretär

Lars LINDSTRÖM
Rootsi, Nordisk 
Film, 2017. aasta 
filmiauhinna 
LUX võitnud 
filmi „Sameblod“ 
produtsent

Selma MEHADŽIĆ
Horvaatia, Zagrebi 
filmifestivali 
programmi koostaja

Susan NEWMAN-
BAUDAIS
Projektijuht, 
Eurimages – Euroopa 
Nõukogu

Nikolaj NIKITIN
Saksamaa, Berliini 
filmifestival (Kesk-, 
Põhja- ja Ida-Euroopa, 
Kesk-Aasia ja 
Kaukaasia delegaat), 
filmiagentide kooli 
SOFA rektor

Karel OCH
Tšehhi Vabariik, 
filmikriitik, Karlovy 
Vary rahvusvahelise 
filmifestivali kunstiline 
juht

Iris PRAEFKE
Saksamaa, 
Moviemento Kino 
Betriebs GmbH / 
Europa Cinemas

Mira STALEVA
Bulgaaria, Sofia 
rahvusvahelise 
filmifestivali 
asedirektor

2018. AASTA 
VALIKUKOMISJON



FILMIAUHINNA LUX 
AASTATE 2017–2007 
FILMOGRAAFIA

2017
SAMEBLOD
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
WESTERN
A CIAMBRA
ESTIU 1993
HJARTASTEINN
KING OF THE BELGIANS
OSTATNIA RODZINA
SLAVA
TOIVON TUOLLA PUOLEN

2016
TONI ERDMANN
À PEINE J’OUVRE LES YEUX
MA VIE DE COURGETTE
A SYRIAN LOVE STORY
CARTAS DA GUERRA
KRIGEN
L’AVENIR
LA PAZZA GIOIA
SIERANEVADA
SUNTAN

2015
MUSTANG
MEDITERRANEA
UROK
45 YEARS
A PERFECT DAY
HRÚTAR 
LA LOI DU MARCHÉ 
SAUL FIA 
TOTO SI SURORILE LUI
ZVIZDAN

2014
IDA
BANDE DE FILLES
RAZREDNI SOVRAŽNIK
FEHÉR ISTEN
HERMOSA JUVENTUD
KREUZWEG
LE MERAVIGLIE
MACONDO
TURIST
XENIA

2013
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
MIELE
THE SELFISH GIANT
ÄTA SOVA DÖ
GRZELI NATELI DGEEBI
KRUGOVI
OH BOY!
LA GRANDE BELLEZZA
LA PLAGA
PEVNOST

2012
IO SONO LI
CSAK A SZÉL
TABU
À PERDRE LA RAISON
BARBARA
CESARE DEVE MORIRE
CRULIC – DRUMUL SPRE DINCOLO
DJECA
L’ENFANT D’EN HAUT
LOUISE WIMMER

2011
LES NEIGES DU KILIMANDJARO
ATTENBERG
PLAY
A TORINÓI LÓ
ESSENTIAL KILLING
HABEMUS PAPAM
LE HAVRE
MISTÉRIOS DE LISBOA
MORGEN
PINA

2010
DIE FREMDE
AKADIMIA PLATONOS
ILLÉGAL
BIBLIOTHÈQUE PASCAL
INDIGÈNE D’EURASIE
IO SONO L’AMORE
LA BOCCA DEL LUPO
LOURDES
MEDALIA DE ONOARE
R

2009
WELCOME
EASTERN PLAYS
STURM
35 RHUMS
ANDER
EIN AUGENBLICK FREIHEIT
KATALIN VARGA
LOST PERSONS AREA
NORD
PANDORA’NIN KUTUSU

2008
LE SILENCE DE LORNA
DELTA
OBČAN HAVEL
IL RESTO DELLA NOTTE
REVANCHE
SÜGISBALL
SVETAT E GOLYAM I SPASENIE DEBNE 

OTVSYAKADE
SZTUCZKI
TO VERDENER
WOLKE 9

2007
AUF DER ANDEREN SEITE
4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE
BELLE TOUJOURS
CALIFORNIA DREAMIN’ [NESFARSIT]
DAS FRÄULEIN
EXILE FAMILY MOVIE
IMPORT/EXPORT
ISZKA UTAZÁSA
PLOSHCHA
KURZ DAVOR IST ES PASSIERT



2012. aastal said Euroopa Parlamendi filmiauhinnast LUX ajendatuna 
alguse LUXi filmipäevad. Iga aasta oktoobrist jaanuarini toimuvad 
LUXi filmipäevad ületavad geograafilisi ja keelelisi piire ning loovad 
riikideülese Euroopa ruumi, kus 28 liikmesriigi filmisõbrad saavad 
24  keeles vaadata kolme tähelepanuväärset filmi. Euroopa Parlamendi 
bürood korraldavad nende filmide linastamise filmifestivalidel ning 
väärtfilmidele spetsialiseerunud või tavalistes kinodes. Mõneski 
liikmesriigis võib see kujuneda filmi eelesilinastuseks.

LUXi filmipäevad annavad eurooplastele võimaluse kogeda ja 
jagada Euroopa mitmekesist ja rikkalikku filmivara ning arutada nii 
otsekohtumistel kui ka sotsiaalmeedias teemasid, mida filmiauhinnale 
LUX kandideerivad filmid käsitlevad.

Tänu filmiauhinna LUX ja programmi „Loov Euroopa“ koostööle saavad 
kogu Euroopa filmivaatajad osaleda ainulaadsetel simultaanlinastustel. 
Filme näidatakse samaaegselt mitmes kinos ja publik saab osa 
interaktiivsest otsevestlusest filmitegijatega.

LUXI FILMIPÄEVAD

 3 FILMI
 24 KEELT
 28 RIIKI

VAATA,
ARUTLE
JA 
HÄÄLETA

#luxprize

@luxprize

LUX 
PRIZE 
.EU

PUBLIKUPREEMIA Publikut kutsutakse filmiauhinna LUX veebisaidil (www.luxprize.eu) 
või  Facebookis (https://www.facebook.com/LUX.Cinema.Prize/) arva-
must avaldama ja oma lemmikfilmi poolt hääletama. Filmiauhinna  LUX 
2018. aasta üritused jõuavad lõpule publikupreemia võitnud filmi välja-
kuulutamisega 2019. aasta Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil. 
Samuti kuulutatakse Karlovy Vary festivalil välja ka filmiauhinna LUX 
järgmise aasta ametlik programm.

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

Kõigis kolmes filmis jutustatakse peategelase pilgu kaudu liigutav lugu. 
Me näeme tegelaste identiteedi kujunemist väga erinevas keskkonnas: 
võitluses keskkonna kaitseks, pagulaste karmis tegelikkuses ja oma 
perekonna tormilise mineviku avastamisel.

Kutsume teid 7. LUXi filmipäevadele neid filme vaatama.

ISBN 978-92-846-3288-6
doi:10.2861/451764

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


„Wolfgang Fischer loob klaustrofoobse õhkkonna keset avamerd, kus üks 
vabana seilab, teised aga meeleheitlikul teekonnal upuvad... Kirjeldatud 
dokumentaalne tegelikkus on samas võrdpilt Lääne kahepalgelisest 
suhtumisest pagulaskriisi.“ – Hollywood Reporter. „See on päevakajaline 
ja kainestav lugu, mis kritiseerib meie hirmuäratavalt polariseerunud 
maailma: sügavsinine meri ja päästenöör, mis nagu vihjaks, et aitamiseks 
pole vaja muud kui abivajajale nööriots visata.“ – Hollywood Reporter.

KOKKUVÕTE. Rike on 30. eluaastates eurooplasest arst, tüüpilise lääne 
õnne- ja edumudeli kehastus. Ta on haritud, enesekindel, otsustav ja 
pühendunud. Me näeme Rike igapäevaelu ületöötanud kiirabiarstina, 
enne kui ta alustab kauaoodatud puhkusereisi Gibraltarile. Seal viib ta 
täide oma ammuse unistuse ja suundub purjejahiga üksi merele. Tema 
eesmärk on jõuda Ascensioni saarele Atlandi ookeanis. Kuid unistuste 
puhkus katkeb kiiresti, kui ta pärast avamerel üle elatud tormi märkab 
läheduses pagulaslaeva. Tal tuleb sekkuda, sest vastasel juhul ähvardab 
sadakonda inimest uppumissurm: nende ülekoormatud laev lekib. 
Mereõiguse kohaselt saadab Rike raadio teel appikutse. Rohkemaks pole 
ta kohustatud. Kui aga kutsele ei vastata ja see viimaks otsitud põhjustel 
tagasi lükatakse, otsustab ta hirmust üle saada ja päästa, keda suudab.

STYX
Režissöör: 
Wolfgang Fischer
Saksamaa, Austria
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Suurepärane dokumentaalfilm, kus heidetakse pilk ühte Belgradi 
korterisse ning ühtlasi terve riigi ajaloole ja ühiskonnale võitluses 
natsionalismi vastu ja demokraatia nimel. See on Mila Turajlići 
austusavaldus oma emale Srbijankale ja tema „poliitilise aktivismi 
pärandile ning filmiga tutvustatakse selle erakordse naise aumeelt ja 
vastutustunnet ka uuele põlvkonnale ja laiemale publikule.“ – Variety. See 
film „... on mitmekihiline teos, mille autoriks on põhjalik ja pühendunud 
režissöör, kes ei rahuldu faktide, ideede ja tunnete tasakaalustamisel 
millegi vähemaga kui täiuslikkus. Tema enneolematu dünaamikameel 
võimaldab tal hetketi luua lausa puhast luulet.“ – Cineuropa. 

KOKKUVÕTE. Ühes Belgradi korteris on lukustatud uks, mis juba üle 
70  aas ta lahutab üht perekonda nende minevikust. Filmitegija alustab 
oma emaga usalduslikku vestlust, mille käigus tuleb nähtavale poliitikast 
ja ajaloost lõhestatud kodu ja riik. Ühe Serbia perekonna kroonikast 
kujuneb teravalt aus portree aktivisti elust suurte rahutuste ajastul. Muu 
hulgas otsitakse vastust küsimusele, kas igal põlvkonnal lasub vastutus 
võidelda oma tuleviku eest.

THE OTHER SIDE OF 
EVERYTHING
Druga strana svega
Režissöör: Mila Turajlić
Serbia, Prantsusmaa, 
Katar
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Benedikt Erlingssoni teine mängufilm, järg tema linaloole „Hobustest ja 
inimestest“, käsitleb inimese ja looduse suhet üha enam globaliseeruvas 
maailmas, kus võimutseb tööstus. Erlingsson „jutustab tänapäevase 
muinasloo naissoost Taaveti võitlusest Koljatiga, kelleks on tema oma 
riigi valitsus ja tööstus.“ – Hollywood Reporter. See on „intelligentne 
heatujufilm, kus osatakse tõsiseid ülemaailmseid probleeme käsitleda 
ühtaegu huumoriga ja rahuldustpakkuva õiglustundega.“ – Variety.

KOKKUVÕTE. Halla on viiekümneaastane iseseisev naine. Tema 
rahumeelse argirutiini varjus peidab end aga kirglik keskkonnakaitsja. 
Varjunime „The Woman of the Mountain“ all peab Halla üksi võitlust 
kohaliku alumiiniumitööstuse vastu. Halla tegevus muutub aina 
julgemaks, pisivandalismist saab tõeline tööstussabotaaž. Tal õnnestubki 
katkestada Islandi valitsuse läbirääkimised suurkorporatsiooniga, mis 
kavandab mägedesse uue alumiiniumisulatustehase ehitamist. Kuid just 
siis, kui Halla asub plaanima oma suurimat ja julgeimat ettevõtmist, saab 
ta kirja, mis muudab kõike. Halla ammune lapsendamistaotlus on lõpuks 
heaks kiidetud ja teda ootab Ukrainas väike tüdruk. Halla valmistub 
sabotööri ja mägede päästja elust loobuma, et saada emaks. Enne aga 
otsustab ta sooritada veel ühe rünnaku, et anda alumiiniumitööstusele 
halvav hoop.

ISLANDI 
AMATSOON
Kona fer í stríð
Režissöör: 
Benedikt Erlingsson
Island, Prantsusmaa, 
Ukraina
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