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28.9.  klo 14.00 
Pernille Fischer Christensen: 
NUORI ASTRID, 2018. 
Kesto 123 min.
Nuori Astrid keskittyy päähenkilönsä 
vaiheisiin “ennen kuin Astridista tuli 
Lindgren”. Siinä näkee samalla 
pyrkimyksen etsiä kirjailijan myöhempien 
tarinoiden takaa löytyvää ihmistä.
Elegantti, huolellista 1920-luvun ajan-
kuvaa rakentava draama käynnistyy 
1980-luvulta, josta tarinaa viedään 
taaksepäin. Elämäkertaelokuva kertoo 
Astridista nuorena tyttönä: tämä ajautuu 
suhteeseen vanhemman, naimisissa 
olevan miehen kanssa.

12.10.  klo 13.00 
Markku Pölönen: 
OMA MAA, 2018. 
Kesto 108 min.
Ohjaaja palasi Omassa maassa omimmille 
alueelleen, Pohjois-Karjalaan: näkemys on 
vahvasti nostalginen ja romantisoitu. 
Pölönen näyttää sydämellä omittua 
“suomi-filmin” perinteen tuntemustaan.
Vuosiin 1945-52 sijoittuva draama kuvaa 
sodan jälkeistä jälleenrakentamista 
nuoren pariskunnan tarinan kautta: 
paremman perheen tyttö menee naimisiin 
maalaismiehen kanssa. Yhdessä he 
rakentavat kodin valtion myöntämälle 
kylmälle tilalle.

26.10.  klo 14.00 
Yorgos Lanthimos: 
THE FAVOURITE, 2018. 
Kesto 119 min.
Kreikan “oudon aallon” edustajan 
ohjaama epookkidraama pohjaa
löyhästi historiallisiin tosiasioihin. 
Elokuva lähestyy 1700-luvun alun 

Britannian hovielämää satiirin ja 
feministisen näkemyksen virityksillä: 
asetelma on triangelidraaman, osapuolina 
kuningatar Anna, tämän neuvonantaja Lady 
Sarah ja jälkimmäisen serkku, nuori Abigail.

2.11.  klo 14.00 
Hirokazu Koreeda: 
SHOPLIFTERS – 
PERHESALAISUUKSIA, 2018. 
Kesto 121 min.
Tositapahtumiin perustuva draama 
kuvaa köyhää perhettä, joka ei kaihda 
toimeentulonsa vuoksi käymästä myös lain 
nurjalla puolella. Kun se kohtaa kaltoin-
kohdellun pikkutytön, tämä 
adoptoidaan liikoja kyselemättä - tosin ei 
ensi alkuun täysin pyyteettömästi.
Shopliftersin pääteema on perheen käsite: 
mikä se on ja miten se määritellään. Ohjaaja 
ei moralisoi, saati ota kantaa, mutta sydäntä 
elokuvassa riittää.

9.11.  klo 14.00 
Jon S. Baird: 
STAN & OLLIE – OHUKAINEN 
JA PAKSUKAINEN, 2018. 
Kesto 97 min.
Sympaattinen bioskooppi kuvaa pari-
valjakko Laurel & Hardyn myöhäisvaiheita, 
tähteyden laskun jälkeen. Elokuva sijoittuu 
1950-luvun Isoon-Britanniaan, koomikoiden 
teatterikiertueelle.
Käsikirjoitus ottaa dramaturgian sulavan 
kulun vuoksi osin vapauksia todellisuudesta, 
mutta perinteinen “show must go on” -henki 
välittyy siitä koskettavana. Mukana kulkevat 
myös vanhenemisen, elämän pettymyksen ja 
ystävyyden keskeiset teemat.
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