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STSENARIST  

Haridus MA Filmikunst, stsenaristika (Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool, 2012); 
BA (EKA /Tallinna Kunstiülikool, 1995)

Emakeel  eesti keel

Võõrkeeled  inglise keel

E-post krista.jutt@gmail.com

Telefon 55 616 354

Töökogemused Filmivaldkonnas tegutsen stsenaristi ja režissöörina alates aastast 2008.  
Varem töötasin graafilise disainerina reklaami alal. 

Looming Stsenaariumid: 
täispika mängufilmi originaalstsenaarium “Taeva silmad” (2012),  
täispika mängufilmi originaalstsenaarium “Kallaku tee” (2010),  

Dokumentaalfilmide stsenaariumid:  
“Kaljulinna kroonikad”(2018), “Mentaalsed kujundid” (2015), “Anagama” (2015), 
“Penrose kolmnurk” (2013), 

Lühifilmide stsenaariumid: 
“Tort” (2010, adaptsioon, rež Tõnn Sikk), “Kelder” (2009), “Pelg” (2008),  
dokfilmid: “Reidi tee” (2018), “3D” (2017), “Anagama” (2015), “Kontor” (2007),   
Varuks on rida teostamata lühifilmide ideid, kavandeid ja stsenaariume. 

Režissööri ja produtsendina:  
lühimängufilmid: “Kelder” (2009), “Pelg” (2008),  
lühidokfilmid: “Tüdrukuteõhtu” (2018), “3D” (2017), “Anagama” (2015), “Kontor” 
(2007),  mitmesugused reklaam-, inspiratsiooni- ja motivatsioonivideod,   
muusikavideo “Sometimes”(2016/2017). 

Lisaks olen olnud toimetaja, stsenaariumi konsultant ja 1AD,  
dokfilmi operaator ja monteerija. 

Muud: lühijutt “Liftis kinni” kogumikus “Horrorstör", Kirjastus Helios (2016) 
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Viimati muudetud: 20.09.2018 

Tunnustused, auhinnad Lühidok "3D" valiti festivali STIFF 2018 poolfinaali.  
Täispika dokfilmi projekt ”Penrose kolmnurk" valiti Tšehhi 
teadusdokumentaalfilmide festivali AFO48 raames toimuvale workshopile Pitching 
4 Science, mis toimus aprillis 2013.  
Dokumentaalfilm ”Kontor" linastus kinos Artis, TaTuk festivali programmis (2010). 
Lühimängufilm “Tort” – Tartu Sügispäevade festival, 2010 Metro eriauhind, 
Koolinoorte ja tudengite lühifilmifestival "Tähevärav", 2010 Parim profifilm.

Veebileht / blog www.terendus.ee 

Mida eelistan kirjutada Draama, komöödia, ulme, fantaasiafilm, psühholoogiline triller, krimi, õudusfilm. 
Mängufilm, telesari,  aga ka lühifilm, lastefilm, noortefilm.  
Inspireeriv dokumentaalfilm (teemad: teadus, tehnoloogia, ajalugu, keskkond, 
innovatsioon, interdistsiplinaarsus).

Muu info Inspiratsiooni leian peaaegu kõigest – elust, inimestest, loodusest, teadusest, 
ajaloost, kunstist ja raamatutest. Imetlen säravat ideed ja terviklikkust. 

Eraldi failina on lisatud: Näited loomingust: 
Täispika mängufilmi sünopsis ja näidisepisood stsenaariumist (7 lk),  
Lühifilmi (14 min) sünopsis,  
Lühifilmi (30 min) sünopsis. 

TOIMETAJA 

Töökogemused lühimängufilmid ja lühidokid

Eelistused puuduvad

Töökeel(ed) eelistan eesti keelt
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