
SAKSALAISEN ELOKUVAN VIIKKO TAPIOSSA 12.-15.4.
Liput 4 €. Elokuvissa on englanninkielinen tekstitys! Näytökset salissa 3.

Ti 12.4. klo 16:30: The Cut
Ohjaus: Fatih Akin, 2014, 135 min, K12

Mardinin kaupunki vuonna 1915: seppä Nazareth Manogian viettää vaimonsa ja kaksostytärtensä kanssa onnellista elämää kunnes 
Turkin poliisi pidättää hänet – kuten muutkin armenialaista alkuperää olevat kristityt. Hän joutuu raatamaan pakkotyössä autiomaassa 
erossa perheestään. Hän selviytyy teloituskomppaniasta ja pakenee. Sotilaskarkurit auttavat häntä jatkamaan matkaansa; hän tapaa 
leirillä kälynsä kuoleman kielissä, löytää Alepposta turvapaikan ja työtä syyrialaisen saippuantekijän luota ja jää kaupunkiin 
ensimmäisen maailmansodan loppuun saakka. Nazareth kuulee, että hänen tyttärensä ovat selviytyneet Turkin armenialaisiin 
kohdistuneesta kansanmurhasta; Etsintä vie isän Libanoniin, Kuubaan ja lopulta Yhdysvaltoihin. Ainakin yksi tytöistä on hengissä. Fatih
Akinin on onnistunut tehdä suuri, mutta myös kiistelty elokuva.

Ke 13.4. klo 16:30: Love Steaks
Ohjaus: Jakob Lass, 2013, 89 min, K12

Luksushotelli. Pihvit tirisevät pannulla, rasvamakkaroita hierotaan. Asiakkaiden tyytyväisyys on kaikki kaikessa. Clemens tulee 
kokemattomana työntekijänä hierojaksi kylpylään, itsevarma Lara yrittää puolustaa paikkaansa keittiön puolella. Clemens ihastuu 
välittömästi Laran villiin ja pitelemättömään olemukseen ja nuoret lähentyvät toisiaan. Komeroissa, varastoissa ja henkilöstötiloissa. He
eivät enää välitä mistään. Kunnes miehen vastuuntunto herää ja asioihin tulee äkkimuutos.

To 14.4. klo 16:30: Ich fühl mich Disco (I Feel Like Disco)
Ohjaus: Axel Ranisch, 2013, 95 min, K12

Uimahyppyvalmentaja Hanno ei ymmärrä teini-ikäistä poikaansa – Florian on pullukka haaveilija, joka tykkää iskelmistä eikä ole 
kiinnostunut urheilusta eikä varsinkaan tytöistä – pikemminkin pojista. Isä yrittää kaikin tavoin tehdä pojastaan ”kunnon miehen”. Siksi 
Florian on aina hyvillään, kun isä ei ole paikalla. Mutta Florianin lempeä äiti, joka ei näe poikansa mieltymyksissä mitään ongelmaa, 
joutuu jatkuvasti sovittelemaan isän ja pojan välillä. Sitten äiti sairastuu yllättäen ja vajoaa koomaan. Isän ja pojan on pakko oppia 
tulemaan toimeen keskenään.

Pe 15.4. klo 16:30: Kafkanistan (After Spring Comes Fall)
Ohjaus: Daniel Carsenty, 2015, 89 min, K16

Nuori kurdinainen Mina pakenee Syyriasta armeijan hyökättyä hänen asuinkortteliinsa ja hänen miehensä loukkaannuttua vakavasti. 
Saavuttuaan Berliiniin hän alkaa laittomana siirtolaisena rakentaa uutta elämää. Hän siirtää säännöllisesti rahaa perheelleen 
rahoittaakseen miehensä hoidon. Syyrian turvallisuuspalvelu seuraa rahalähetysten kulkua ja löytää naisen lopulta. Hänet saadaan 
pelottelemalla ja kiristyksellä toimimaan ilmiantajana. Vähitellen Mina voittaa Syyrian opposition luottamuksen, mitä hän käyttää sitä 
hyväkseen välittääkseen tietoja Syyrian vastarintaliikkeestä toimeksiantajilleen. Synkkä elokuva kurdipakolaisten elämästä Saksassa, 
täynnä petosta, vehkeilyä ja väkivaltaa.


