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Karukosken elokuva nähdään Suomessa ensimmäistä
kertaa Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla syyskuun
lopussa. HELSINKI-FILMI

Viihde | Leffajutut

Suomalainen uusnatsielokuva Toronton elokuvajuhlille
Tiistai 13.08.2013 klo 19:23

Dome Karukosken uutuuselokuva saa maailmanensi-iltansa Toronton elokuvajuhlilla.

 
Elokuvassa nähdään suomalaisnaisten kestosuosikit Peter Franzén ja Jasper Pääkkönen. HELSINKI-FILMI

Syyskuussa järjestettävät Toronton elokuvajuhlat
kuuluvat maailman arvostetuimpiin
elokuvafestivaaleihin. Leijonasydän esitetään
maailmanensi-illassa Torontossa Contemporary World
Cinema -sarjassa. Samassa sarjassa on aiemmin esitetty
myös Karukosken Napapiirin sankarit -elokuva.

Leijonasydän kertoo pikkukaupunkilaisesta uusnatsista
Teposta (Peter Franzén), joka rakastuu kiihkeästi
temperamenttiseen Sariin (Laura Birn). Yksinhuoltajaäiti
Sarin poika Rhamadhani eli Ramu (Yusufa Sidibeh) on
tummaihoinen, ja uusnatsi etsiikin itseään
isäpuoliehdokkaana. Merkittävässä roolissa elokuvassa
nähdään myös Jasper Pääkkönen.

Karukosken viides elokuva saa Suomen ensi-iltansa 18.10., mutta elokuvaa pääsee katsomaan myös Helsingin
kansainvälisillä Rakkautta & Anarkiaa -elokuvajuhlilla 24.9.

Jokainen Karukosken elokuva on nähty niin kutsutuilla A-luokan elokuvajuhlilla, esimerkiksi Moskovassa ja
Berliinissä.

http://m.iltalehti.fi/app/viihde/
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Uusnatsi joutuu miettimään asenteitaan rakastuessaan tummaihoisen pojan yksinhuoltajaan. HELSINKI-FILMI

 
Elokuvan trailerin perusteella Franzénin rooli on raskas ja väkivaltaakin sisältävä. HELSINKI-FILMI
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⇑⇑ YLÖS YLÖS

 
Elokuvassa jää nähtäväksi, kuinka Teppo ja Ramu pärjäävät yhdessä. HELSINKI-FILMI

PAULA KOSKI
paula.koski@ilmedia.fi

LINKKILINKKI

Katso Leijonasydämen traileri YouTubesta

LUETUIMMAT NYTLUETUIMMAT NYT

1.1.  Nämä julkkikset nähdään BB-talossa - Tukiainen tekee viikon vierailun?Nämä julkkikset nähdään BB-talossa - Tukiainen tekee viikon vierailun?

2.2.  Lakupussista paljastui pettymys - menitkö sinäkin harhaan? Katso kuvaLakupussista paljastui pettymys - menitkö sinäkin harhaan? Katso kuva

3.3.  Kuvatesti paljastaa alkavan dementian: Tunnistatko heidät?Kuvatesti paljastaa alkavan dementian: Tunnistatko heidät?

4.4.  Tähtien aviottomat lapset: Kukahan on isäni?Tähtien aviottomat lapset: Kukahan on isäni?

5.5.  Lumia 920 kärähti, lakanoihin tuli reikäLumia 920 kärähti, lakanoihin tuli reikä

6.6.  IS: SM-liigavalmentajan suuri suru - avovaimo menehtyiIS: SM-liigavalmentajan suuri suru - avovaimo menehtyi

7.7.  Kela: Kymmenettuhannet elävät ilman tulojaKela: Kymmenettuhannet elävät ilman tuloja

8.8.  Teinipoika taistelee hengestään - päässä aivoja syövä ameebaTeinipoika taistelee hengestään - päässä aivoja syövä ameeba

9.9.  Sky Newsin journalisti kuoli traagisesti Egyptin yhteenotoissaSky Newsin journalisti kuoli traagisesti Egyptin yhteenotoissa

10.10.  Omistajasta tuli kissojensa ateria hädän hetkellä BritanniassaOmistajasta tuli kissojensa ateria hädän hetkellä Britanniassa

11.11.  Jari Isometsä sai potkut - yksityiskohdista vaietaanJari Isometsä sai potkut - yksityiskohdista vaietaan

12.12.  Christina Aguilera laihtunut rajustiChristina Aguilera laihtunut rajusti

13.13.  Hyvin tehty, Bieber! Laulaja auttoi köyhää - katso kuvaHyvin tehty, Bieber! Laulaja auttoi köyhää - katso kuva

14.14.  Pommiuhka tyhjensi virastoja Porissa - osoittautui pilaksiPommiuhka tyhjensi virastoja Porissa - osoittautui pilaksi

15.15.  Taskuvarkailla käytössä ällöttävä kikka Ruotsissa - "Toistuva temppu"Taskuvarkailla käytössä ällöttävä kikka Ruotsissa - "Toistuva temppu"
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