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Tallinna Filmilinnaku lisamine riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja
Tallinn Film Wonderland teeb ettepaneku lisada riiklikult tähtsate kultuuriehitiste
nimekirja Tallinna Filmilinnak. Tallinn Film Wonderlandi asutajateks on Allfilm,
Filmivabrik, Kinosaurus, Nafta Films, Stellar, Taska Productions ja 18 põhilist filmitootjat
ühendav Eesti Filmitööstuse Klaster.
Kõrgtehnoloogilise ja tänapäevastele nõuetele vastava filmistuudio olemasolu on
oluline Eesti filmitööstuste konkurentsivõimelisuse tõstmiseks ja Eesti kui
rahvusvahelise võttepaiga potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks. Filmistuudio
rajamine on kooskõlas riikliku kultuuripoliitikaga, filmivaldkonna visiooniga kui ka
valitsusliidu aluspõhimõtetega aastateks 2019-2023, mis sätestab järgmist: “Toetame
rahvusvahelise filmitööstuse toomist Eestisse ja selleks vastava taristu loomist.”
Eesti filmiloojad ei ole korralikus mängufilmidele mõeldud stuudios filmida saanud
peale NL lagunemist. See on kaasa toonud teatava degeneerumise - püütakse läbi
ajade odavate lahendustega, mis omakorda mõjutab aga ka jutustavate lugude
valikut. Räägitakse lihtsamat sorti lugusid, maailm on piiratud, võimalused kasinad.
Filmistuudio olemasolu avab hoopis teistsuguse maailma, kaotab limiteeritud
mõtlemise, lubab fantaseerida. Peaks ju ka filmikunstnik olema vaba looja ja mitte
leppima etteantud keskpärasusega. Eesti filmitegijad on end viimastel aastatel
näidanud võimekatena, Eesti filmi renomee on oluliselt paranenud, meid teatakse
pisut juba ka rahvusvahelisel areenil. Miks mitte lükata nüüd suhteliselt väikeste
vahenditega sisse veel üks käik Eesti filmikunsti sisu uuele tasemele viimiseks!
Oleme projekti arendanud kaasates väga suurt hulka Eesti filmivaldkonna tegijatest.
Filmilinnak on kavandatud Põhja-Tallinnasse aadressile Paljassaare tee 17. Vastava
kinnistu on Tallinna linn eraldanud AS-le Tallinna Tööstuspargid, kes on valmis
filmilinnaku arendamisel osalema. Projekti kogumaksumus on 8-10 miljonit eurot.

Oleme veendunud, et filmitootjate, Tallinna Tööstuspargi ja riigi ühisel panustamisel
saab meie piirkonnale nii oluline objekt rajatud võimalikult parimal viisil.
Käesoleva ettepaneku esitame teile Tallinna Filmilinnaku äriplaani ja eskiisprojekti.
Oleme valmis jagama hea meelega täiendavaid selgitusi ja täpsemat finantsplaani
projekti kohta.
Lugupidamisega
Gren Noormets
OÜ Tallinn Film Wonderland
tegevjuht, juhatuse liige
+372 511 6080

