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Festivaalin tilaisuudet ja elokuvanäytökset ovat maksuttomia

The Brothers Who Hold the Same Breath
klo 18
Abdullah Şahin | Turkki| Draama
Kieli: turkki, tekstitys: englanti
Kesto: 19:47
Kaksi kalastajaveljestä myyvät ainoan omaisuutensa ja saavat
vastineeksi aarrekartan. Siitä alkaa aikamoinen tapahtumaketju.

klo 18:30
Nicolas Cazalé | Ranska| Draama
Kieli: Ranska, tekstitys: englanti
Kesto: 28:07

Päivä 1
KINOPALATSI

A day will come

Äiti tapaa poikaansa ensimmäistä kertaa päästyään psykiatrisesta
sairaalasta. Jälleennäkemisen ilo jää lyhyeksi, kun äiti alkaa
kyseenalaistamaan roolinsa äitinä.

SUO
klo 19:00
Erkki Perkiömäki | Suomi | Draama
Kieli: suomi Tekstitys: Kesto: 60:00

Koulun opettajalle tuodaan uusi oppilas. Pian paljastuu uuden
oppilaan identiteetti. Sotatraumoja käsittelevä draamaelokuva, joka
sijoittuu Suomen sisällissodan jälkeiseen aikaan.

Klo: 20:10
Mohsen Rahimi | Tajikistan | Dokumentti
Kieli: persia, tekstitys: englanti
Kesto: 01:31:00

Päivä 1
KINOPALATSI

Behtarin

Nawruz on kevätpäiväntasauksen aikana vietettävä
uudenvuodenjuhla. Nati on nuori tyttö, joka syntyi ja varttui
Lontoossa. Hän on tullut ensimmäistä kertaa Tadzikistaniin
valokuvaamaan Nawruzin juhlamenoja.

The Beyond
Klo: 21:45
Daniel Maurer | Sveitsi | Dokumentti
Kieli: ranska, tekstitys: englanti
Kesto: 9:45

Koronan toinen aalto lisäsi merkittävästi kuolleiden määrää
sairaaloissa. Miten tämä näyttäytyy sairaalan ruumishuoneessa
työskentelevän Mathieun näkökulmasta.

Luomukunnan vartijat
Klo: 18:00
Iiris Härmä | Suomi | Dokumentti
Kieli: englanti, tekstitys: suomi
Kesto: 01:14:30
Helsingin yliopiston tutkijat saapuvat Turkanaan, Keniaan tutkimaan
paimentolaisheimon luontosuhdetta ja joutuvat kohtaamaan karun
todellisuuden. Se, mitä tapahtuu ihmiskunnan kehdossa juuri nyt,
tapahtuu suuressa mittakaavassa koko maailmassa. Elokuva katsoo
samaan aikaan ihmiskunnan menneisyyteen ja tulevaisuuteen.

Hamppumies vastaan valtio
Klo 19:30
Sampsa Huttunen| Suomi | Dokumentti
Kesto: 28:30
Kieli: suomi, tekstitys: Tarina miehestä, joka haluaa viljellä kannabista avoimesti.
Viranomaiset yrittävät estää miehen pyrkimyksiä. Samaan aikaan
pellot kukkivat. Kuitenkin edessä on takavarikko ja vankilatuomio.

Päivä 2
KINOPALATSI

Light Drops
Klo: 20:15
Arman Chilingaryan | Iran | Draama
Kieli: armenia, venäjä, tekstitys: englanti
Kesto: 01:20:08
1990-luvun Jerevanissa nuori sotilas kokee kaksinkertaisen tragedian.
Kun ystävä kuolee hänen silmiensä edessä, Arsen tekee
piittaamattoman teon ja hänet pidätetään. Vangittuna ollessaan hän
saa uutisen vanhempiensa kuolemasta. Sotilasyksikön
kurinpitorangaistuksen jälkeen hänet vapautetaan ja kotiutetaan.
Siitä alkaa sureminen.

Päivä 2
KINOPALATSI

Elektra, My love
Klo:18:00
Hisham Bizri | Libanon | Draama
Kieli: arabia
Tekstitys: englanti
Kesto: 01:29:00
Naiset pyrkivät elvyttämään aaveteatterin kokeellisella
tuotannolla.

Almost saint Senya
Klo:19:35
Vladyslav Robski| Ukraina | Draama
Kieli: ukraina, tekstitys: englanti
Kesto: 14:16
Patologi haluaa vietellä sairaanhoitajaa, mutta silloin ruumis
tuodaan tutkittavaksi.

Päivä 3
KINOPALATSI

Klo: 20:00
Rafał Niemczyk| Puola | Draama
Kieli: puola, tekstitys: englanti
Kesto: 27:18

Päivä 3
KINOPALATSI

Mom dies Saturday

Kun äiti kuolee lauantaipäivänä, Chalres keksii suunnitelman
nostaa rahat hänen tililtään maanantaina ennen kuin
kuolintodistus lähetetään pankkiin ja hänen valtakirjansa
vanhenee.

Kapinalliset
Klo: 20:35
Miikka Petteri Poutiainen| Suomi | Dokumentti
Kieli: suomi
Kesto: 29:57
Lajityyppi: Dokumentti

Elokapnia on täällä. Vaikka Sanni ja Eltti ajavat yhteistä hyvää,
aktivistin tehtävä on raskas, eivätkä viranomaiset tai kaikki
kansalaiset tunnu ymmärtävän tyttöjen hyviä tarkoitusperiä.

Klo: 21:10
Piret Sigusi| Viro | Animaatio
Kieli: suomi
Kesto: 7:12

Päivä 3
KIINOPALATSI

The Turnip

Näköikkuna siihen, mitä todella tapahtuu, kun ihmiset viljelevät
ja korjaavat satoaan.

First
Klo: 21:30
Adam Hartwiński| Puola | Draama
Kieli: puola, tekstitys: englanti
Kesto: 26:37

40-vuotias Maryasia saa selville, että hänen odottamallaan vauvalla
on parantumaton geneettinen vika ja vauva todennäköisesti
kuolee pian syntymän jälkeen. Epätoivoinen äiti tekee vaikean
päätöksen, jolla on suuret seuraukset.

Gunnar
Klo: 18:00
Benjamin Potet | Ranska | Dokumentti
Kieli: ranska / ruotsi, tekstitys: englanti
Kesto: 52:46

HEARKEN
Klo: 19:30
Joel Alalantela | Suomi | Kokeellinen
Kieli: Kesto: 16:19
Tanssielokuva, joka rikkoo rajoja.

Äiti Menee Nyt Roskiin
Klo: 20:00
Elina Auvinen | Suomi | Drama
Kesto: 9:27
Kieli: suomi

Päivä 4
KIINOPALATSI

Gunnar Andersson oli tehokas ruotsalainen maalintekijä, joka
tunnetaan yhtä lailla hyökkäyksistään kentällä kuin sen ulkopuolella.

Kaksi sisarusta, Meeri ja Tuula saapuvat edesmenneen äitinsä
asuntoon siivoamaan. Sisaruksilla on hyvin erilainen
lähestymistapa asiaan.

Flâneur
Klo: 20:15
Mehdi Gharehjehdaghi|Iran| Draama
Kieli: persia, tekstitys: englanti
Kesto: 19:21

Päivä 4
KIINOPALATSI

Elämä Teheranissa on monien vaikeuksien ja ongelmien lisäksi
tuonut Niloufarille yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä.

Kotkan kaupungin kirjasto
Satuhuone

KIFF -KATTI
21.5.2021
12:00 , 13:00, 14:00
KIFF -KATTI kiertää maailmaa -toiminta vie yhteisille
mielikuvitusmatkoille. Matkojen keskiössä ovat
maailmanmatkaajalapset, jotka seuraavat ryhmää ohjaavan
KIFF -KATIN seikkailuja ja tutustuvat KIFF -KATIN
kansainvälisten ystävien elämään.
Seikkailut alkavat KIFF -KATIN johdolla lähtöselvityksestä.
Jokainen lapsi saa ikioman passin. Valtavan uteliaisuuden
siivittämänä seikkailut etenevät kohti valittua kulttuuria ja
maata. KIFF -KATIN ja kaikkien osallistuijen ihmetyksen keskellä
lentolipuista paljastuu, mihin maahan päivän matka
suuntautuu.

KOTKAN
PÄÄKIRJASTON
STAGE-ESIINTYMISLAVA
 ANAVANA tarjoaa kantaaottavia runoelämyksiä useilla eri kielillä.
S
Runoja esitetään sekä alkukielisinä että käännöksinä. Tapahtumat
tuottaa yhteistyössä Sivuvalo Platform ry, joka edistää muilla kuin
Suomen virallisilla kielillä kirjoittavien kirjailijoiden työn näkyvyyttä
ja työskentelyn edellytyksiä Suomessa.

Tilaisuudessa esiintyvät runoilijat:
Helga West (pohjoissaame, suomi)
Helga West on suomensaamelainen runoilija, teologi, toimittaja
ja väitöskirjatutkija. West varttui Tenojoen varrella Outakosken
kylässä. Hänen runonsa käsittelevät muun muassa saamelaisten
historiaa. Westin väitöskirja tutkii luterilaisen kirkon ja
saamelaisten välisiä sovintoprosesseja.
José Luis Rico Carrillo (espanja)
Pohjois-Meksikossa syntynyt, sittemmin helsinkiläistynyt José
Luis Rico Carrillo on palkittu runoilija. Oman kaunokirjallisen
työnsä lisäksi hän myös kääntää suomalaista nykyrunoutta
espanjaan. Rico Carillo toimii Sivuvalo Platform ry:n
puheenjohtajana ja tuottaa Helsingissä Maailmasta toiseen festivaalia.

KOTKAN
PÄÄKIRJASTON
STAGE-ESIINTYMISLAVA
Polina Kopylova (venäjä, suomi)
Polina Kopylova on runoilija, toimittaja, kääntäjä ja tulkki, jonka
omintakeinen runotuotanto viihtyy kirjallisuuden valtavirran
ulkopuolella. Kopylova kirjoittaa pääosin venäjäksi, mutta tekee
runoistaan myös suomenkielisiä kokeillakseen ilmaisunsa rajoja.
Ville Vanhala (suomi)
Pyhtääläinen Ville Vanhala on pitkän linjan kirjailija, toimittaja ja
kirjallisuusaktiivi. Hän on kirjoittanut niin romaaneja, runoja kuin
tietokirjoja. Vanhala on julkaissut neljä runokokoelmaan ja ollut
ehdolla Tanssiva karhu -palkinnon saajaksi.
Csilla Csépke (unkari, englanti)
Budabestissä varttunut Csilla Csépke kirjoittaa enimmäkseen
proosaa ja tekee satunnaisia kokeiluja runouden parissa. Hänen
ensisijainen työkielensä on englanti, mutta teksteissä kuitenkin
näkyy voimakkaana unkarilaisen kirjallisuuden perintö.

Tilaisuuden juontaa Kasper Salonen. Salonen on kaksikielinen
runoilija, spoken word -artisti ja kääntäjä. Tilaisuudessa kuullaan
myös Salosen omia runoja (suomi, englanti).

PANEELIKESKUSTELU
21.5. Klo 10:30 - 12:00
ÄÄKIRJASTON AUDITORIO

"Kirjallisuus ihmisoikeuksien edistäjänä”
Keskustelussa avataan kirjailijan ja kirjallisuuden rooleja eri
maissa, sekä pohditaan muun muassa sitä, kuka saa äänensä
kuuluville, ja kenen äänet vaiennetaan. Panelisteina kuullaan
kirjailijoita ja runoilijoita Suomesta ja maailmalta, tilaisuuden
juontaa käännöstieteilijä ja kääntäjä Anne Ketola.
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