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Tao minulle sampo, niin saat rakkaasi takaisin.

Jadesoturi on Kalevalan inspiroima fantasiaa ja kung-fua yhdistävä eeppinen rakkaustarina hyvän ja
pahan taistelusta. Elokuva yhdistää suomalaisen ja kiinalaisen mytologian ja tapahtuu kahdessa ajassa ja
paikassa - nykypäivän Suomessa sekä muinaisessa Kiinassa. Jadesoturi kertoo tarinan muinaisesta
kiinalaisesta soturista Sintaista (Tommi Eronen), seppä Seng-Pun, Sammon takojan, pojasta.
Sintai on saanut syntymässään tehtävän taistella demonia, Loviattaren viimeistä poikaa, vastaan; demoni
on ryöstänyt Sammon ja on tekemässä siitä porttia helvettiin. Sintai kuitenkin siirtää kohtalon hänelle
määräämää tehtävää saadakseen uuden tilaisuuden rakastamansa naisen (Zhang Jingchu) kanssa.
Tilaisuus avautuu, usean sielunkierron jälkeen, nykyajan Suomessa. Seppä Kai Pelkonen (Tommi Eronen)
on rakentanut pajansa suolle, eristyksiin kaupungista, jossa aikoinaan asui rakkaansa (Krista Kosonen)
kanssa. Kalevala-tutkija Olavi Berg (Markku Peltola) löytää muinaisen rautalippaan suohaudasta, joka
johdattaa hänet Kain luokse. Lippaan kirjoituksen mukaan sen saa avata vain Seppä Ilmarisen poika,
mutta vasta sitten, kun kaikki toivo on mennyt.
Kai aukaisee lippaan, jolloin muinaisen kiinalaisen soturin ja nykypäivän suomalaisen sepän elämät
nivoutuvat yhteen. Rakkaustarina, joka alkoi tuhansia vuosia sitten, syttyy uudestaan menneisyyden
aukaistessa nykyajan arvoitukset. Jotta Kai voi saada rakkaansa takaisin, hänen on kohdattava
kohtalonsa, jota hän on niin kovasti yrittänyt paeta elämästä toiseen.

Suomi – Hollanti – Viro – Kiina (2005)
Eeppinen rakkaustarina / Fantasia / Kung Fu
104 min
Ohjaus: AJ Annila
Käsikirjoitus: AJ Annila ja Petri Jokiranta Iiro Kuttnerin tarinan pohjalta
Päänäyttelijät:
Kai / Sintai
Berg
Pin Yu
Ronja
Weckström
Demoni
Cho

Tommi Eronen (Lapsia ja aikuisia, Bad Luck Love)
Markku Peltola (Mies vailla menneisyyttä)
Zhang Jingchu (Peacock, Seven Swords)
Krista Kosonen (Suden vuosi)
Elle Kull
Cheng Taishen
Dang Hao

MOVIE NIGHT AT RAUMA ART MUSEUM JANUARY 27th AT 5 PM

Before the ultimate fight between good and evil, he should not fall in love.

Jade Warrior, inspired by the myth and majesty of the Kalevala, tells the tale of a lovestruck hero fighting
against the restrictions of modern life and searching for love beyond time and place. In the course of his
journey to be reunited with his love, he re-discovers his true origin, his skill as a warrior, and his unique
destiny.
Jade Warrior combines the Finnish and Chinese mythologies into one film. Jade Warrior is a homage to
Kung Fu genre strongly spiced with a truly original approach to Finnish national epic Kalevala.

Finland - Holland - Estonia – China (2005)
Epic Love Story / Fantasy / Kung Fu
104 minutes
Director: AJ Annila
Screenplay: AJ Annila, Petri Jokiranta based on the story by Iiro Kuttner
Cast:
Kai / Sintai
Berg
Pin Yu
Ronja
Weckström
Demoni
Cho

Tommi Eronen (Producing Adults)
Markku Peltola (Man Without a Past)
Zhang Jingchu (Peacock, Seven Swords)
Krista Kosonen (Suden vuosi)
Elle Kull
Cheng Taishen
Dang Hao

R
A
U
M
A
N
T
A
I
D
E
M
U
S
E
O
K u n i n k a a n k a t u 3 7|2 6 1 0 0 Ra u m a |  0 2- 8 2 2 4 3 4 6
rtm@raumantaidemuseo.fi|www.raumantaidemuseo.fi
A v o i n n a t i - t o 1 1 – 1 7 | p e - s u 1 1 – 1 6

