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1) Sissejuhatus 

FILMIAUHIND LUX on ehe näide sellest, et Euroopa Parlament tähtsustab kultuuri ja toetab nii 

filmiauhinna väljaandmise kui ka muude Euroopa poliitikameetmetega kultuurilist mitmekesisust. 

Tänu Lissaboni lepinguga saadud suurematele seadusandlikele õigustele on Euroopa Parlamendil 

võimalik teha algatusi, millel on suur sümboolne tähendus. 

Üks sellistest oli Euroopa Parlamendi filmiauhinna loomine. Auhind anti esimest korda välja 2007. 

aastal, kui tähistati Rooma lepingu 50. aastapäeva. 

FILMIAUHINNAGA LUX tõstetakse igal aastal esile filme, milles käsitletakse Euroopa avalike 

arutelude keskmes olevaid teemasid. Kino kui kultuuri massimeedium on ideaalne vahend Euroopa ja 

tema tuleviku üle mõtisklemiseks ja arutlemiseks. Programmi valitud või FILMIAUHINNALE LUX 

kandideerivad filmid on enamat kui lihtsalt lood – need lahkavad Euroopa ühiseid väärtusi ja 

üleeuroopalisi küsimusi, nagu majandus- ja sotsiaalkriis, sisseränne, õiglus, solidaarsus, 

kodanikuvabadused ja põhiõigused. Igas filmis vaadeldakse eurooplaste elu, nende veendumusi ja 

kahtlusi ning identiteediotsinguid. Filmid aitavad välja tuua erinevaid vaatenurki tänapäeva 

sotsiaalsetele ja poliitilistele põhiküsimustele ning hoogustavad sel moel laiemat arutelu Euroopa 

identiteedi ja selle mitmepalgelisuse üle.  

Euroopa filmikunsti toetamisega ja FILMIAUHINNA LUX väljaandmisega soovib Euroopa 

Parlament leida uusi mooduseid ELi kodanikega suhtlemiseks ning Euroopa filmikunst on 

tuhandepalgelises Euroopas üks võimsamaid kajaseinu. 

Praeguses majandus-, poliitilises ja sotsiaalses kriisis, kus löögi all on ka kunst, kultuur ja film, on 

FILMIAUHINNA LUX eesmärk toetada Euroopas loovust selle mitmekesistes vormides. Euroopa 

filmikunsti toetamisega soovitakse ületada Euroopas üha laiemalt haigutavaid lõhesid, olgu need siis 

füüsilist või psühholoogilist laadi.  

Filmikunst on üks rikkamaid ja jõulisemaid kultuurilisi väljendusvahendeid, mis suudab läbi tungida 

meid ümbritsevast hirmu ja ebakindluse müürist. Film on peegel, mis aitab näha, kui palju meil on 

ühist ning kui kummalised ja huvitavad on meie erinevused. 

 

2) Aluspõhimõtted 

Euroopa Parlament toob kultuurilise mitmekesisuse kinolinale 

Kultuur ja eriti filmikunst aitavad Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu kodanikega paremini suhelda, 

et end selgemalt tutvustada ja arusaadavamaks teha. See on Euroopa Parlamendi algatatud 

FILMIAUHINNA LUX üks peamisi eesmärke. 

 



 

 

Euroopa Parlament on võtnud kultuuri oma südameasjaks 

Kuigi Euroopa Liidul on kultuurivaldkonnas ainult liikmesriikide tegevust toetav ja kooskõlastav roll, 

on Euroopa Parlament kultuuriküsimusi ühenduse õiguses alati väga oluliseks pidanud.  

Sellest annavad tunnistust nii kultuuri- ja hariduskomisjoni 27. oktoobril 2010. aastal korraldatud 

avalik kuulamine teemal „Film ja Euroopa identiteedid“ kui ka 10. oktoobril 2016 toimunud 

kuulamine teemal „Milline peaks olema Euroopa kino roll homses Euroopas?“, millel osalesid Ken 

Loach, Céline Sciamma ja Andrea Segre. 

Veel tõendavad seda rahvusvahelise holokausti mälestamise päeva puhul korraldatud 

simultaanlinastus Euroopa Parlamendi endise presidendi Schulzi ja Géza Rohrigi osavõtul (Rohrigi 

film sai 2016. aasta võõrkeelse filmi Oscari ja valiti 2015. aasta filmiauhinna LUX ametlikku 

programmi), LUXi FILMIPÄEVADE raames 28 liikmesriigis korraldatud simultaanlinastused ja 

arutelud ning Euroopa Parlamendi liikmete osalemine suurtel rahvusvahelistel filmifestivalidel 

korraldatud aruteludes kultuuri, digitaalse tegevuskava jms üle.  

Filmiauhinna LUX edasine areng  

2015. aastal otsustasid Euroopa Parlament ja komisjon mitteametlike arutelude tulemusena ühendada 

jõud, et tõmmata filmiauhinnale LUX rohkem tähelepanu ning suurendada vaatajaskonda ja tuua 

kinosaalidesse rohkem publikut. 

Partnerluse eesmärk on suurendada filmiauhinna LUX nähtavust Euroopa filmitööstuse ja üldsuse 

jaoks. 

Koostööd alustati 2016. aastal ning 2017. ja 2018. aastal toimus FILMIAUHINNA LUX raames 

lisaks varem tavapärasele iga-aastasele ühele simultaanlinastusele kõikides Euroopa riikides veel kaks 

täiendavat simultaanlinastust. 2019. aastal kavatsetakse koostööd jätkata ja laiendada. 

Kuna 2019. aastal toimuvad ka Euroopa Parlamendi valimised ja parlamendikoosseis vahetub, soovib 

parlament komisjoniga saavutatud koostööd edasi arendada. Hea oleks seda laiendada ka teistesse 

valdkondadesse. Mõned mõtted, millest parlamendi ja komisjoni koostöös 2019. aastal lähtuda: 

– simultaanlinastuste jätkamine, sest need on osutunud uuenduslikuks ja kogu Euroopas noort 

publikut kõnetavaks vahendiks;  

– ühiste jõupingutuste tegemine selle nimel, et filmiauhinna LUX filmid veebiplatvormidel 

kättesaadavaks teha;  

– koostöö Euroopa Parlamendi filmiauhinnale LUX kandideerivatele filmidele subtiitrite tegemisel 

Euroopa filmide subtiitrite andmebaasi jaoks;  

– koostöö kultuuridiplomaatia vallas, st filmiauhinnale LUX kandideerivate filmide valimine ELi 

maailmas esindavate filmide sekka; 

– institutsioonide tasandi koostöö seoses Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimistega. 

Koostöö peaks parandama Euroopa Parlamendi tegevuse nähtavust ja kajastamist. Edasise tegevuse 

põhisiht peaks olema ka uute vaatajate leidmine, eelkõige noorte ja arvamusliidrite seast. 

Filmiauhinna LUX üleandmise tseremoonia peaks ka edaspidi toimuma Euroopa Parlamendis. 

Filmiauhind LUX ja Euroopa avalikkus 



 

 

Tänu LUXi FILMIPÄEVADELE näidatakse filmiauhinnale LUX kandideerivaid filme igal aastal 

enam kui 240 korda ja kokku enam kui 50 Euroopa linnas, nii kinodes kui ka festivalidel. Nii 

laiendatakse festivali haaret ja leitakse sellele võimendust. Filme käib vaatamas peaaegu 40 000 

vaatajat ning linastustele järgnevad sageli arutelud. Filmiauhinnal LUX on Facebookis enam kui 

27 000 jälgijat.  

 

Euroopa noored 

Filmiauhinna LUX üks peamisi strateegilisi põhimõtteid on keskendumine Euroopa noortele. 2010. 

aastal käivitati projekt „28 korda kino“ („28 Times Cinema“), mida toetavad nii filmiauhind LUX kui 

ka selle partnerid, sh Giornate degli Autori (Veneetsia filmifestival) ja Euroopa kinode võrgustik 

Europa Cinemas. Projekti raames korraldatakse Veneetsias 10-päevane intensiivkursus, millest saavad 

osa võtta 28 noort Euroopa filmisõpra. Kursuse jooksul kohtutakse Euroopa Parlamendi liikmete, 

režissööride ja žürii liikmetega ning osalejatest moodustatakse Veneetsia filmifestivali noorim žürii. 

Koju naastes on noorte ülesanne tutvustada LUXi filme ja tegevusi oma võrgustikes ja ringkondades. 

Enam kui 200 poolehoidjast, LUXi filmide entusiastist ja arvamusliidrist koosnev võrgustik kasvab 

nii iga aastaga suuremaks. 

Filmiauhind LUX jõuab ka koolidesse. Auhinnale kandideerivate filmide kohta koostatakse 

õppematerjal, mida saab kasutada arutelude ja tundide illustreerimiseks, kusjuures materjal ei puuduta 

ainult filme, vaid Euroopat laiemalt.  

Film Euroopa kultuurimudeli keskmes 

Kuna filmikunst on kultuurilise mitmekesisuse ideaalne väljendusvorm, on see kultuurilises ja 

tööstuslikus mõttes väärtuslik igale ühiskonnale, kes soovib suurendada oma mõjujõudu, olgu siis 

kodus või piiri taga. See on kultuurivorm, mis tekitab kõige tõenäolisemalt ühtekuuluvustunnet ja 

aitab kaasa Euroopa vaimsuse tekkele. Kultuur on inimlik ja poliitiline looming ning film on selle 

tähtis vorm. 

FILMIAUHIND LUX on osa Euroopa Parlamendi kommunikatsioonistrateegiast  

FILMIAUHIND LUX toetab Euroopa Parlamendi kommunikatsioonipoliitikat. 

Ametlikus programmis ja konkursil osalevate filmide valik usaldatakse asjatundjatest koosnevale 

žüriile, mis suurendab FILMIAUHINNA LUX kunstilist ja kinematograafilist väärtust. 

3) Eesmärgid 

 Elavdada avalikku arutelu Euroopa Liidu ja selle poliitika üle.  

 Toetada Euroopa filmide või Euroopa kaasosalusega filmide levikut liidus. 

Euroopa kultuurimaastik on killustunud. Ainult vähesed kunstnikud ja teosed saavutavad piiriülest 

edu ja leiavad publikut väljaspool oma koduriiki. Film ei ole siin erandiks. Originaalkeel, milles film 

on üles võetud, takistab sageli filmi levitamist mitmekeelsel turul. 

FILMIAUHIND LUX koostab järjepidevat kataloogi kvaliteetsetest Euroopa filmidest, mis on koos 

nende juurde kuuluvate õppematerjalidega kättesaadavad kõigis ELi keeltes. 

4) Valikuprotsess 



 

 

Kuidas žürii filme valib? 

FILMIAUHINNA LUX ametlikus programmis ja võistlusprogrammis osalevad filmid valib välja 
žürii, mis koosneb 21 Euroopa filmiasjatundjast. Žüriisse kuuluvad produtsendid, filmilevitajad, 

kinovaldkonna ettevõtjad, festivalikorraldajad ja filmikriitikud ning üks programmi Eurimages 

esindaja. Vaatlejana kuulub žüriisse ka Euroopa Komisjoni programmi „Loov Euroopa“ esindaja. 

Žürii liikmed määrab kindlaks Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon. Žüriisse kuulub ka 

eelmise aasta võidufilmi esindaja. 

Žürii liikmed teevad ettepanekud filmide valimiseks filmiauhinna LUX ametlikku programmi ja 

võistlusprogrammi. Iga liige saab välja pakkuda kuni kolm filmi. Ettepanekuid võivad teha ka 

Euroopa Parlamendi liikmed ja filmiasjatundjad. 

Žürii liikmed, kes on osalenud mõne võistlusprogrammis osaleva filmi tootmises või turustamises, 

võivad filme konkursi jaoks küll välja pakkuda, kuid ei tohi hääletada oma majanduslike huvidega 

seotud filmide poolt. 

Žürii langetab otsuse valdava või suhtelise häälteenamuse põhjal. Žürii liikmed kohustuvad oma 

otsust mitte avalikustama kuni ametliku programmi teatavakstegemiseni (juulis) ja võistlusprogrammi 

filmide väljakuulutamiseni (juuli lõpus). 

Žürii liikmed kohtuvad aprillis-mais Euroopa Parlamendi Brüsseli ruumides toimuvatel koosolekutel, 

kus valitakse välja ametlikku programmi kuuluvad kümme filmi. Välja valitud filmid tehakse juuli 

alguses teatavaks Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil. Kümnest filmist kolm osalevad 

võistlusprogrammis ning need tõlgitakse Euroopa Liidu 24 ametlikku keelde. 

5) Hääletamise kord ja FILMIAUHINNA LUX üleandmine Strasbourgis 

FILMIAUHINNA LUX võitja valivad välja Euroopa Parlamendi liikmed ning nende otsus tehakse 

teatavaks novembri täiskogu istungil. 

Hääletamiskorra kohaselt saab iga Euroopa Parlamendi liige hääletada ainult ühe filmi poolt ja 

hääletamine kestab kuu aega. 

Euroopa Parlamendi liikmed saavad filme vaadata neljal moel: 

Euroopa Parlamendi ruumides kaheks nädalaks sisse seatud spetsiaalses kinosaalis (kaks seanssi 

päevas);  

oma liikmesriigis, kus Euroopa Parlamendi büroo korraldab filmiauhinna LUX üritusi (LUXi 

filmipäevad); 

tellitava videoteenuse vahendusel (kättesaadav kõigile parlamendiliikmetele, kuid eelnevalt on vaja 

taotleda parool); 

vesimärgiga DVD-lt (neid on piiratud arv ja need on ette nähtud eelkõige kultuurikomisjoni liikmetele 

ja asepresidentidele). 

Hääletamine lõpeb auhinnatseremooniale eelneval päeval. Hääletamistulemus tehakse teatavaks 

tseremoonial. 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

Enne FILMIAUHINNA LUX pidulikku üleandmist korraldatakse ajakirjanikele seminar, kus 

parlamendiliikmed, eksperdid ja režissöörid arutlevad filmikunsti ja Euroopa teemadel. 

Auhinnatseremoonia toimub Strasbourgi istungisaalis. Tavaliselt viiakse tseremoonia läbi pärast 

arutelude lõppu ja enne hääletuste algust. 

Istungisaalis toimuvale auhinnatseremooniale kutsutakse kõigi kolme võistlusprogrammis osaleva 

filmi režissöörid. 

Võitja kuulutab välja Euroopa Parlamendi president.  

Võidufilmi esindajal avaneb võimalus pidada täiskogu ees lühike kõne. 

Alates 2012. aasta LUXi FILMIPÄEVADEST antakse välja ka eraldi publikupreemia, mille laureaat 

tehakse teatavaks juulis Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil, kus kuulutatakse välja ka 

filmiauhinna LUX järgmise aasta ametlikus programmis osalevad filmid. 

6) Filmidele esitatavad nõuded 

Filmiauhinnale LUX kandideerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded. 

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

2. Filmi pikkus on vähemalt 60 minutit. 

3. Film on valminud PROGRAMMI „LOOV EUROOPA“ (MEDIA) kriteeriumidele vastava 

toodanguna või ühistoodanguna Euroopa Liidu riigis või Islandil, Liechtensteinis või Norras. 

4. Film rõhutab euroopalike väärtuste universaalsust, näitab Euroopa traditsioonide mitmekesisust, 

kajastab Euroopa integratsiooniprotsessi või käsitleb Euroopa ülesehitamist. 

5. 2019. aasta FILMIAUHINNALE LUX saavad kandideerida filmid, mille esilinastus (festivalil või 

mujal) toimus 30. maist 2018 kuni 15. aprillini 2019. 

6. Esitada ei tohi filme, mis on saanud peaauhinna A-klassi filmifestivalidel (Veneetsia, San 

Sebastian, Berliin, Cannes, Karlovy Vary ja Locarno). 

7) Mida filmiauhind LUX endaga kaasa toob? 

LUXi FILMIPÄEVADE raames saavad kolm võistlusfilmi subtiitrid kõigis ELi ametlikes keeltes 

ning neist tehakse digitaalversioon iga ELi liikmesriigi jaoks. Samuti koostatakse linastuste ajal 

levitamiseks igas keeles õppematerjalid. 

FILMIAUHINNA LUX määramisega kaasneb ka originaalkeelse filmiversiooni (aga ka teiste 

versioonide) kohandamine nägemis- või kuulmispuudega inimestele ning filmi reklaamimine 

liikmesriikides. 

FILMIAUHINNAL LUX on Euroopa filmitööstuse toetamisel üha enam kaalu. See on aidanud leida 

oma kohta turul ja jõuda laiema publikuni filmidel, millel muidu poleks ehk sellist võimalust olnud. 

8) 2019. aasta FILMIAUHINNA LUX võistlusprogrammi ajakava  

Jaanuar  

31. jaanuar: 2018. aasta publikupreemia hääletamise lõpp. 



 

 

Veebruar 

4. veebruar: CULT-komisjoni koosolek, millel kiidetakse heaks uue žürii koosseis. 

7.–17. veebruar: Berliini filmifestival, arutelu asjatundjatega filmiauhinna LUX üle (kontaktide 

loomise üritus koostöös Euroopa filmileviga, osalevad ka Euroopa kinode võrgustik Europa Cinemas, 

EFA, ARTE jt). 

Algab 2019. aasta FILMIAUHINNALE LUX kandideerivate filmide valikuprotsess. 

Märts 

FILMIAUHINNA LUX ja ARTE kuu filmi projekt (ARTE näitab veebis valikut LUXi filmidest). 

7.–17. märts: Sofia filmifestival Bulgaarias Sofias ja Euroopa kultuuripealinnas Plovdivis, ülevaade 

varasematest LUXi filmidest ja arutelud. 

Aprill 

FILMIAUHINNA LUX ja ARTE kuu filmi projekt (ARTE näitab veebis valikut LUXi filmidest). 

11.–13. aprill: Democracy Alive festival Texelis, Hollandis – selle enam kui 5000 osaleja sekka 

kuuluvad noored, otsuselangetajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, ettevõtted, ametiühingud, 

arvamuskujundajad, aktivistid ja kodanikud, kes soovivad ergutada Euroopa Parlamendi valimiste eel 

kodanikuaktiivsust ja huvi Euroopa demokraatia vastu. LUXi filmide linastused ja arutelud. 

15. aprill: Lõpeb kandidaatide esitamine FILMIAUHINNALE LUX. 

Aprilli lõpp / mai algus: Žürii kohtub Brüsselis, kus valitakse arutelude tulemusena välja 2019. aasta 

FILMIAUHINNA LUX ametlikus programmis osalevad kümme filmi ja kolm võistlusprogrammi 

filmi. 

Mai 

FILMIAUHINNA LUX ja ARTE kuu filmi projekt (ARTE näitab veebis valikut LUXi filmidest). 

9. mai: Euroopa päeva üritused kogu Euroopas. 

14.–25. mai: Cannes'i filmifestival (17.–20. mai: üleskutsed valimistel osalemiseks). 

Juuni  

28. juuni – 6. juuli: Karlovy Vary filmifestival – kümne ametlikku programmi kuuluva filmi ja 2018. 

aasta publikupreemia laureaadi väljakuulutamine; 

Juuli 

Filmiauhinna LUX võistlusprogrammi kuuluva kolme filmi ning projekti „28 korda kino“ žürii 

väljakuulutamine Veneetsia filmifestivali pressikonverentsil Roomas. 

August–september 

Veneetsia filmifestival – „28 korda kino“ kümnes projekt, filmiauhinna LUX võistlusprogrammi 

kolme finalisti linastus. 

Oktoober 



 

 

Liikmesriikides algavad 2019. aasta LUXi filmipäevad (Euroopa Parlamendi bürood ja Loova 

Euroopa teabepunktid). 

Hääletus Euroopa Parlamendis.  

Väärtfilmipäev (korraldatakse koostöös rahvusvahelise väärtfilmikinode föderatsiooniga CICAE). 

Ühisavaldus ja linastused. 

November 

Simultaanlinastused kogu Euroopas. 

11.–22. november: LUXi filmide linastused Euroopa Parlamendis. 

27. november: Filmiauhinna LUX pidulik üleandmine ja ajakirjanikele mõeldud seminar 

Strasbourgis. 

Detsember 

7. detsember: Euroopa Filmiakadeemia auhinnatseremoonia. 

 


