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Tätä en ole ennen nähnyt
EMMA-museossa avattiin 26.3. Juhana Moisanderin
näyttely Ethology of a Man. Mittavassa teoksessa ihmiset kampeavat toistensa päälle kuin kuvana siitä kehityksestä, jolla ihminen (mies) on toinen toistaan koettanut
hallita. Teoksen ovat rahoittaneet AVEK ja EMMA-museo.
Teos tuo kuvastoltaan mieleen Caravaggion maalaukset, samalla myös taidehistorian ja taiteen rahoittamisen
historian.
Tämä on toinen kerta kun AVEK rahoittajan ominaisuudessa osallistuu teoksen valmistamiseen yhteistyössä
teoksen esittävän museon kanssa. Kuvataiteilijan kannalta prosessi on kovin erilainen kuin yleensä kuvataiteen tekemisessä; se edellyttää rahoittajan kanssa dialogia,
joka ei ole ollut niin tavanomainen mediataiteen puolella.
Rahoitus ja tekoprosessi, jossa ollaan dialogissa rahoittajan kanssa, on toisaalta tavanomainen elokuvan puolella.
Pitäisikö näin olla, kummassakaan tapauksessa? Mitä rahoittajan läsnäolo tuo teoksen valmistumisen vaiheissa?
Otetaan Caravaggio esimerkiksi rahoituksen historiasta. Caravaggio oli lähtöisin varakkaasta perheestä, ja
jo nuorena mesenaatin suojeluksessa. Meidän romanttinen kuvamme mesenaattien aikakaudesta on, että tekijät
tekivät taidettaan suojatun rahoituksen varassa. Näinhän
ei ollut. Caravaggio matkusteli ympäri Välimeren aluetta
etsien niitä mesenaatteja, jotka voisivat hänen teoksiaan
tukea, tehden myös teoksia, joilla koetti tätä tukea kalastella. Daavid ja Goljatin pää on esimerkki tällaisesta teoksesta. Sotkettuaan asiansa pahalaatuisesti usean aiemman mesenaattinsa kanssa, Caravaggio teki teoksen lahjaksi Scipione Borgheselle, taiteenkeräilijälle ja paavi
Paavali V:n sukulaiselle toivoen pääsevänsä paavin suosioon ja takaisin Roomaan.
AVEKissa rahoittajan näkökulma on jakaa tekijöiden
rahoja takaisin tekijöille. Rahan saamisen edellytys on
dialogi rahoittajan kanssa. Kovin usein sitä toivotaan vain
ennen tuen saamista, rahoittajan vakuuttamiseksi, keskusteluhalukkuus vähenee väliraporttien tullessa ajankohtaiseksi.
Raportoinnin merkitys ei ole vain sen todistamisessa,
että rahaa on käytetty oikein, vaan olennaista on molemmin puolinen mahdollisuus tilanteen päivittämiseen.
Usein se, mitä suunniteltiin, ei toteudu, eikä tämä ole
välttämättä uhka, vaan mahdollisuus. Suunnitelmaan voi

tulla muutoksia, esimerkiksi dokumentaarisessa elokuvassa muutokset ovat enemmän sääntö kuin poikkeus.
Havainto todellisuudesta on enemmän kuin suunnitelman aikainen spekulaatio. Teoksesta tulee jotakin enemmän kuin aiottiin. Se voi tarkoittaa myös sitä, että suunnitelmat eivät ole toteutuneet, mutta olisin varovainen nimittämään tapahtunutta muutosta epäonnistumiseksi.
Vähintäänkin jää opittavaa kohti uusia teoksia.
Rahoittajaan voi olla yhteydessä muulloinkin kun on
pakko. Tekijällä on jo lähtökohtaisesti puolellaan hänen
onnistumistaan tukeva henkilö. Tuotantoneuvojat eivät
määrittele sisältöä. Se on tekijän tehtävä. Tuotantoneuvojat määrittelevät, onko tehty suunnitelma taiteellisesti ja
tuotannollisesti sellainen, että se haetulla tuella ja muilla
rahoituksilla on valmistettavissa, ja onko teoksella sellainen levitys, että peruste tekijänoikeusvarojen jakoon, ja
sitä kautta uuden kertymän kerryttämiseen, on olemassa.
Sen jälkeen kun rahoitus on saatu, sitä ei kovin kevein
perustein lähdetä hakemaan pois. Tuensaaja voi luottaa
rahoittajan tukeen – ja toivomme myös, että rahoittajan
näkemykseen. Avainsana on luottamus, puolin ja toisin.
Olemme täällä AVEKissa edistämässä audiovisuaalista kulttuuria ja pyrimme myös neuvomaan ja opastamaan tekijöitä ajan ja mahdollisuuksien puitteissa. Tuotantotuista päättävät henkilömme pysyvät tuotantoneuvojina, ja sekä he että minä olemme hakijoidemme käytössä. Tuotantoneuvojien tapaamisaika on rajallinen,
mutta pyrimme kehittämään tulevaisuudessa myös uusia
kohtaamisen tapoja.
Mitä se rahoittaja sitten etsii? Millä tahansa foorumilla, tai juryssä ja valintaraadissa lause, jonka kuulee, ja
jonka itse olen niin monesti tullut sanoneeksi, on ”tätä
en ole ennen nähnyt”. Sellainen meidän rahoitusjärjestelmämme pitäisi olla, sellainen jossa se mikä ei ole jo
jonkin aiemmin nähdyn ja tehdyn toisinnos, vaan jotakin uutta: näkökulmaltaan, tekotavaltaan, kerronnaltaan
– tai jotakin sellaista, jota emme osaa vielä edes kuvitella. Koska se olisi jotakin, mitä emme ole vielä nähneet.
Vaikka suunnitelma ei toteutuksessaan onnistuisi, olisi
tullut yritettyä jotakin, josta ehkä myöhemmin voisi kehittyä ainutlaatuista ja ennen näkemätöntä.
Ulla Simonen

Juhana Moisander, Ethology of a Man, 2019.
Kuva: EMMA.

4     AVEK-LEHTI 1/2019

AVEK-LEHTI 1/2019    5

LYH YE S T I

Ihminen
ja joukko
Kuvataiteilija Juhana Moisanderin uusi
teos Ethology of a Man avattiin EMMAssa
maaliskuun lopussa. Teos valmistui
museon ja AVEKin yhteistuotantotuella.
Ethology of a Man käsittelee ihmisen ryhmäkäyttäytymisen malleja, jotka toistuvat historiallisesta aikakaudesta toiseen.
Mediateos koostuu kontakti-improvisaatioryhmän kanssa toteutetuista kohtauksista ja vahvasta äänimaailmasta.
Ryhmäpaineen alla

Ethology of a Man on leveä videoinstallaatio,
jossa ihmismassa velloo ja kamppailee muodostelmasta toiseen johtajahahmojen ympärillä. Teos on esillä EMMAn Areena-tilassa,
jossa esitellään uutta, kokeilevaa, poikkitaiteellista ja prosessinomaista nykytaidetta.
Moisander on suunnitellut teoksen ensiesityksen tilan kaksitoista metriä leveä päätyseinä mielessään.
Moisander tunnetaan mediateoksista, joissa
kuvan ja tilan suhde muodostaa tunnelmaltaan vahvan kokonaisuuden. ”Teen videoinstallaatioita tilaan – aina esitystilan arkkitehtuuriin suhteutettuna. Aloin tietyt taidehistorialliset referenssit mielessä miettiä,
miten samankaltaisen kuvakielen saisi tuotua juuri tähän tilaan”, Moisander sanoo.
Visuaalisesti teos pohjautuu 1500–1600-lukujen barokkimaalaustaiteeseen, Caravaggioon ja Rubensiin. Moisander on tutkinut, miten ihmisjoukkoa on kuvattu taidehistoriassa ”oikeaoppisesti”: missä on jännite ja mikä tekee ryhmästä visuaalisesti
mielenkiintoisen. Joukko kokoontuu näissä
maalauksissa aina keskushahmon – kuninkaan tai Jeesuksen – ympärille, ja sama

perusasetelma toistuu Ethology of a Man
-teoksessa.
Moisander on kuvannut aikaisemmissa
teoksissaan usein ihmisen sisäistä kamppailua, tiivistynyttä tunnetilaa tai eettisen valinnan hetkeä. ”Olen käsitellyt teoksissani
paljon kiusausta – miten yksilö taittuu valinnoissaan hyvään tai pahaan. Uusi teos alkoi
syntyä, kun pohdin, miten ympäristö ja ryhmäpaine vaikuttavat yksilön moraalisiin valintoihin.”

Tukeen on kuulunut velvollisuus raportoida
tuotannon etenemisestä ja samalla oikeus
sparraukseen valintaraadilta, johon kuuluivat AVEKin tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo sekä EMMAsta museonjohtaja Pilvi Kalhama ja intendentti Henna
Paunu.

Elokuvatuotantoa
ravistelee
vihreä
vallankumous
Elokuvatuotannon vihreä suuntaus
yleistyy vauhdilla Yhdysvalloissa ja
on levinnyt myös Eurooppaan. Nyt
Suomessakin on alettu tehdä toimenpiteitä vastuullisempien tuotantojen puolesta.

”Tietysti seuranta kasvattaa paineita, mutta
samalla motivoi ja on hyvä kiristinruuvi.
Sisällöllistä painetta ei ole ollut”, taiteilija
kertoo.

Teoksen taustatyön aikana taiteilija pohti
erityisesti ryhmäpaineen varjopuolta: hetkeä, jolloin yksilön vastuu omista teoista
sammuu. Se mahdollistaa hirmuteot. ”Pohdin sitä, missä vaiheessa oma moraali taittuu, eikä henkilö koe olevansa enää vastuussa omista teoistaan.”

Viimeisenä kohdilleen asettui musiikki.
Suunnitteluvaiheessa työpöydällä oli hyvin
voimakas, marssimainen ja pauhaava
musiikki. Lopulta Moisander päätyi Erik Michelsenin säveltämään rauhalliseen, pianon
hallitsemaan kappaleeseen. Teoksessa äänellä on iso merkitys, joten muutos oli suuri.

Taiteilijasta ohjaajaksi

”Lopulta voin vain luottaa siihen tunteeseen,
että tämä on oikea valinta. Pianon yksinkertainen sävelkulku istui kuvaan parhaiten
kaikista vaihtoehdoista. Lisäkuuntelulla ja
-katsomisella teos on nyt myös avoimempi
tulkinnoille”, Moisander pohtii.

”Teoksessa olen suurentanut mittakaavaa
aikaisemmasta. Muuttujien määrä on kasvanut. Yleensä minä kuvaan ja ohjaan itse ja
näyttelijöitä on yksi tai kaksi. Nyt tuotantotiimiin on kuulunut useita ihmisiä ja näyttelijöitä on ollut melkein kaksikymmentä”,
Moisander kertoo. Ethology of a Man -teosta
varten koottu ryhmä harjoitteli pitkin syksyä
Moisanderin tekemän suunnitelman mukaan. Lopulta tietyt kohtaukset kiteytyivät
valikoimaksi asetelmia, joita kuvattiin studiolla tammikuussa yhden viikonlopun ajan.
”Teknisesti teos on ollut minulle aimo harppaus, en keksi mitä olisin halunnut tai tarvinnut enemmän. Päätöksiä on pitänyt
tehdä nopeasti, eikä eri vaiheita ole voinut työstää loputtomiin yksin työhuoneella.
Suurin haaste minulle on ollut, että olen samalla toiminut itse tuottajana.”
Ethology of a Man voitti keväällä 2018
järjestetyn avoimen haun tuotantotuesta.
Hakuun tuli kaikkiaan 35 teosideaa.

Creative Export Innovations Oy järjesti yhdessä AVEKin, Suomen elokuvasäätiön ja Lapin elokuvakomission kanssa Green Production -seminaarin marraskuussa Helsingin Kino
K-13 -teatterissa. Ekokonsultti ja elokuvatuotantojen ympäristöjalanjäljen
pienentämiseen erikoistuneen Earth
Angel -yrityksen perustaja Emellie
O’Brien kertoi seminaarissa työstään
Yhdysvalloissa. Viiden vuoden aikana
Earth Angel on auttanut jo lähes 30:tä
elokuva- ja tv-tuotantoa pienentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia. He ovat vähentäneet hiilidioksidipäästöjä 6 400 tonnilla ja kaatopaikkajätettä yli 3 000 tonnilla, säästäneet yli
1,5 miljoonaa puuta ja saman verran
vesipulloja. Vastuullisten valintojen
kautta on onnistuttu myös säästämään
huomattavia summia rahaa.

Radio Dolores, ohj. Katariina Lillqvist,
Osuuskunta Camera Cagliostro, 2016.

Ethology of a Man on ensimmäinen osa teossarjaa. Nyt yksilön ja joukon välinen suhde
on huomion kohteena, mutta seuraavassa
osassa Moisander siirtää huomion takaisin yksilön sisäiseen taisteluun. ”Palaan yksilöön osana joukkoa. Teosidean taustalla
on Pyhän Antoniuksen kiusausten (Gustave
Flaubert, 1874) teema. Minkälainen mielikuvajoukko vaikuttaa ihmisen valintoihin?”

Katariina Lillqvistille
elämäntyöpalkinto
Ohjaaja Katariina Lillqvistin 30-vuotinen
elämäntyö animaatioelokuvan parissa palkittiin Master of Animation -palkinnolla Espanjassa. Palkinto myönnettiin helmikuussa
järjestetyn Animac-festivaalin yhteydessä.
Lillqvistin elokuvat ovat viime vuosina keränneet Espanjassa suuria katsojamääriä
erityisesti Radio Dolores -animaation ja A
Train to Spain -kiertueen ansiosta. Molempien projektien taustalla ovat pohjoismaisten vapaaehtoisten tarinat Espanjan sisällissodan Kansainvälisten Prikaatien joukoissa
vuosina 1936–1939.

Laura Kokkonen
Amanuenssi, EMMA – Espoon modernin taiteen
museo

”Olin iloisen hämmentynyt saadessani Lleidan perinteisillä animaatiofestivaaleilla elämäntyöpalkinnon. Elokuviani on viime vuosina yhä enemmän esitetty Espanjassa, varsinkin Kataloniassa, ja paikallinen yleisö
on tullut tutuksi monilla festivaaleilla ja
kiertueilla. Dokumentaarinen animaationi,
perheeni historiasta ja Espanjan sodasta

Juhana Moisander: Ethology of a Man
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
26.3.–7.7.2019

AVEKin johtaja Ulla Simonen piti puheen
Juhana Moisanderin näyttelyn avajaisissa.

kertova Radio Dolores, on käännetty espanjaksi ja erityisesti sen kanssa kiertäessäni
olen käynyt monia unohtumattomia keskusteluja”, Lillqvist kertoo.
Lillqvist muistuttaa, että myös taustatuella
on ollut merkitystä hänen uransa kehitykseen. “Kun on kyse elämäntyöpalkinnosta,
on paikallaan muistaa myös sen taustat.
Ilman suomalaista moniäänistä ja kokeilevaa kulttuuripolitiikkaa olisi filmografiassani kenties vain muutama teos.”
Lillqvist muistelee myös yhteisiä aikoja
AVEKin kanssa ja väläyttelee jo vihjeitä tulevasta projektistaan. “AVEKin kanssa olen
jakanut elokuvatyön arjen ja juhlan jo kolmen vuosikymmenen ajan, ja toivottavasti
kuljemme yhtä matkaa vielä neljännellekin
sillä yksi elokuva on vielä tekemättä.”

Kestävän elokuvanteon saksalainen tiennäyttäjä, Green Film Shooting -lehden kustantaja Birgit Heidsiek kirjoittaa kestävyyskehityksen
raportteja eurooppalaiselle Cine-Region-verkostolle. Kestävien käytäntöjen oppaita ja alueellisia sertifikaatteja
on jo laadittu ja työpajoja sekä taloudellisia kannustimia muodostettu monissa Euroopan maissa. Esim. Italiassa
Trentino Film Comission myöntää tiukat ehdot täyttäville tuotannoille sekä
vihreän sertifikaatin että lisärahoitusta. Tulevaisuuden tavoitteena voisi
olla yleiseurooppalainen av-tuotannon
vihreä sertifikaatti.

Tällä hetkellä Lillqvist kehittää ohjaustöidensä ohella Helsingin Lapinlahdessa
sijaitsevaa Romanikulttuurin museota ja
Salon Teijon ruukinkylästä paikkansa
löytänyttä Animaatiomuseota.
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Lapin elokuvakomissio on julkaissut
eettisen ohjeistuksen. Se käsittelee Lapin luonnon ja kulttuurin erityispiirteitä tuotantojen näkökulmasta sekä
kuvaamista esim. luonnonpuistoissa.
Kyseinen eettinen ohjeistus on Suomessa laatuaan ensimmäinen.

kuva: mikko lyytikäinen

kuva: touko yrttimaa

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin uuden
elokuvateatterin Reginan avajaisia vietettiin
tammikuussa 2019

Green Production -seminaarissa puhui myös elokuva-alan kestävyyskoordinaattori Kaisa Astikainen, joka
työskentelee tuotantoyhtiö Bufossa
Veden vartija -elokuvan parissa. Elokuvasta on tulossa Suomen ensimmäinen kestävä tuotanto. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus selvittää kotimaisen elokuvan hiilijalanjälkeä ja
laatia Suomeen soveltuva ohjeistus
kestävistä käytännöistä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä mm. hiililaskureihin ja vesikysymyksiin perehtyneiden tutkijoiden kanssa.
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Ellen Ndeshi Namhilan
Suomi
Kuvataiteilija Laura Horellin (s. 1976) mediataideteos Uutisten aika sai ensiesityksensä Berlinaren Forum Expanded -ohjelmistossa. Lähes 40-minuuttinen teos pohjautuu suomalaisille arkistomateriaaleille
1960-luvun lopulta 1990-luvulle.
kuva: mikko lyytikäinen

Teoksen ääniraidalla Ellen Ndeshi Namhila
(s. 1963) lukee omaelämänkerrallista kirjaansa Vapauden hinta. Namibialainen Namhila päätyi pakolaisena Suomeen ja opiskeli
Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Palattuaan seitsemän vuoden jälkeen kotimaahansa hän on ollut keskeisenä henkilönä perustamassa ja johtamassa Namibian kirjastolaitosta.
Uutisten ajassa Namhila tekee teräviä huomioita suomalaisesta arjesta ja yhtenäiskulttuurista, joka ei olekaan ihan niin yhtenäinen kuin lähetystyöntekijät olivat opettaneet. Kun Namhila opiskelee Suomessa,
kamppailee Namibia kohti itsenäisyyttään.
Arkistokuvat todentavat aikakauden mediakerrontaa vuoropuhelussa Namhilan kokemusten kanssa.

Virpi Suutari vastaanotti parhaan dokumenttielokuvan
Jussi-patsaan.

Jussi-gaalan palkintosatoa

Namibia on Saksan entinen siirtomaa, joten Uutisten aika herätti berliiniläisyleisössä
vilkasta keskustelua. Seuraavaksi teos nähdään Docaviv-festivaalilla Israelissa. Uutisten aika sekä Horellin toinen teos, Namibia
Today, olivat tänä keväänä esillä myös Saksan siirtomaavaltaa käsitelleessä näyttelyssä
Freiburgin E-Werk -galleriassa.

Parhaan dokumenttielokuvan Jussilla
palkittiin Virpi Suutarin ohjaama ja
Oktober Oy:n tuottama Yrittäjä. Samasta elokuvasta palkittiin musiikista
Sanna Salmenkallio.
Lyhytelokuva-Jussin sai Virpi ja
Vuokko Kuntun ohjaama elokuva Star
Shaped Scar, jonka tuotti Franckforstén.
Jussi-gaalan palkituin elokuva, Tyhjiö,
sai neljä Jussi-palkintoa: paras elokuva,
paras ohjaus (Aleksi Salmenperä), paras leikkaus (Samu Heikkilä) ja paras
äänisuunnittelu (Tuomas Klaavo). Toiseksi eniten palkintoja kerännyt elokuva oli Juice, joka palkittiin parhaasta

Kati Juuruksesta
DocPointin
taiteellinen johtaja
DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin taiteelliseksi johtajaksi on valittu
dokumenttiohjaaja Kati Juurus. Hän aloitti
tehtävänsä 1.4.2019 alkaen.

kuvauksesta (Aarne Tapola), parhaasta
pukusuunnittelusta (Susse Roos) ja
parhaasta maskeeraussuunnittelusta
(Riikka Virtanen).
Parhaan naispääosan Jussin itselleen nappasi Oona Airola elokuvasta Oma maa ja
parhaan miespääosan palkinnon vei Hannu-Pekka Björkman elokuvasta Ihmisen
osa. Parhaan naissivuosan palkinnon sai Satu-Tuuli Karhu elokuvasta Iloisia aikoja,
mielensäpahoittaja ja parhaan miessivuosan
Jussilla palkittiin Paavo Kinnunen elokuvasta Suomen hauskin mies.
Parhaan käsikirjoituksen Jussin vei Kirsikka Saari elokuvasta Hölmö nuori sydän
ja parhaan lavastussuunnittelun palkinnon
nimiinsä sai Antti Nikkinen elokuvasta
Oma maa.

”Haluan rakentaa DocPointista dokumenttielokuvatapahtuman, jonka jokainen helsinkiläinen tietää ja tunnistaa, ja jonka yhä
harvempi malttaa ohittaa. DocPointin pitää
näkyä ja kuulua kaupunkikuvassa entistäkin
enemmän. Sen pitää hämmästyttää ja ilahduttaa, provosoida keskusteluja ja koskettaa.
Ennen kaikkea lisätä ymmärrystä ja empatiaa. Odotan malttamattomana, että pääsen
kokoamaan Suomen ja maailman parhaista
dokumenttielokuvista mahdollisimman innostavan kokonaisuuden DocPointin erilaisille yleisöille vuoden 2020 festivaalille. Katsotaan, millainen maailma on tammikuussa
2020”, Juurus pohtii.
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Nordisk Film -tunnustuspalkinto
jaettiin Jussi-gaalassa maaliskuussa.

Nordisk Film -tunnustuspalkinto
Ensimmäisen kerran Suomessa jaetun
20 000 euron arvoisen Nordisk Film -palkinnon voittivat ohjaaja Aleksi Salmenperä ja leikkaaja Samu Heikkilä elokuvasta Tyhjiö. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran Tanskassa 1996 ja Norjassa
2015. Palkinnon tarkoituksena on antaa
tunnustusta sellaisille elokuvantekijöille,
jotka merkittävällä työllään ovat nostaneet oman maansa elokuvan tasoa ja siten
rikastuttaneet elokuvakulttuuria.

kuva: pietari peltola ©bufo.

Juurus on luonut menestyksekästä uraa ensin journalismin parissa mm. Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen toimittajana sekä
Ylen tutkivan journalismin ohjelmassa
MOT:ssa. Hänen menestyksensä on ilmentynyt useina KOURA-palkintoina, Bonnierin
Suurena journalistipalkintona sekä Valtion
tiedonjulkistamispalkintona. Juurus on työskennellyt viimeksi Ylen Dokumenttiprojekti-ohjelman ohjaajana.

kuva: mikko lyytikäinen

Vuoden 2018 parhaiden kotimaisten
elokuvien Jussi-patsaat jaettiin Kaapelitehtaalla maaliskuun lopussa.

Tyhjiö, ohj. Aleksi Salmenperä, Oy Bufo Ab, Sahadok
Oy, 2018. Kuvassa Hannu-Pekka Björkman ja Tommi
Korpela.

Nordisk Film -säätiön lahjoittama tunnustuspalkinto on yksi suurimmista Suomessa jaettavista taide- ja kulttuurialan
tunnustuspalkinnoista, ja suurin elokuva-alan palkinto. Vuosittain jaettavan palkinnon saajan valitsee riippumaton, elokuvantekijöistä koostuva tuomaristo. Tänä
vuonna tuomaristoon kuuluivat tuottaja

Miia Haavisto, elokuvaohjaaja Zaida
Bergroth, käsikirjoittaja ja ohjaaja Jan
Forsström, näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Peter Franzén, ohjaaja ja käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaa, leikkaaja
Harri Ylönen ja Filmiauran puheenjohtaja Manna Katajisto.
”Työparin Tyhjiö-elokuva uudistaa suomalaista elokuvakulttuuria kannustamalla
meitä rohkeuteen. Rohkeuteen lähteä tekemään, jos sydän palaa, vaikka rahoitus ei olisikaan selvä, rohkeuteen kirjoittaa kohtauksia, jotka liian kiltti käsikirjoittaja jättäisi kirjoittamatta mahdottomina toteuttaa. Rohkeuteen tarttua aiheeseen, jonka läpikotaisin tuntee ja rohkeuteen uskoa siihen, että tarkasti piirrettyihin henkilöihin, vaikka kuinka erityisiin,
voi katsoja kuitenkin samastua”, perustelee tuomaristo.

Tuomaristo huomauttaa perusteluissaan
myös rahoittajien tekijöille suoman luottamuksen tärkeydestä.
”Alan toimijoille tällä elokuvalla on muutakin annettavaa: Rahoittajia se muistuttaa luottamisen tärkeydestä. Kaikkea ei
aina voi ennakoida, mutta jos luotettavalle tekijälle antaa tilaa temmeltää, voi
syntyä jotakin sellaista, mitä ei tavanomaisessa prosessissa syntyisi.”
Nimenomaan työparin valintaa voittajaksi tuomaristo perusteli halullaan korostaa sitä, miten elokuva on aina ryhmätyötä, jonka lopputuloksessa näkyy
arvostus koko työryhmää kohtaan. Tyhjiö on kuudes elokuva, jossa ohjaaja Salmenperä ja leikkaaja Heikkilä ovat tehneet yhteistyötä.
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dokumenttikuvaajaksi ei synnytä, sellaiseksi kasvetaan”,
toteaa Hällfors.

Elokuva-alan
uuden neuvottelukunnan jäsenet

Vuoden 2019 Apollo-elämäntyöpalkinto
myönnettiin Marita Hällforsille. Hän
on ensimmäinen kuvaaja, jolle palkinto
on luovutettu. DocPointin jakama Apollo-palkinto myönnetään suomalaista dokumenttielokuvaa merkittävästi edistäneelle henkilölle tai yhteisölle.
Maamme arvostetuimpiin dokumenttikuvaajiin kuuluvan Hällforsin laaja
ja monipuolinen ura on kestänyt
yli kaksi vuosikymmentä. ”Hyväksi

”Dokumenttielokuvalla oli mahdollisuus
kertoa ihmisten tarinoita, se tuntui luontevalta jatkumolta aikaisemmalle tekemiselle ja kokemuksille”, kertoo aikaisemmin sosiologiaa ja sosiaaliantropologiaa
opiskellut Hällfors.
Valinnallaan DocPoint-festivaali haluaa
painottaa kuvaajaa dokumenttielokuvan
yhtenä keskeisenä taiteilijana: näkemyksellisenä kuvaajana Hällfors on usein voinut auttaa ohjaajaa yhteisellä matkalla
oleellisimman löytämiseen. DocPoint-festivaaliviikolla (28.1.–3.2.2019) esitettiin
Hällforsin viiden elokuvan kattaus.

kuva: mikko lyytikäinen

Marita Hällforsille
Apollo-palkinto

Matti Kassila 1924–2018

Suomen sarjakuvaseura
myönsi Puupäähattu-palkinnon
graafikko Tiina Pajulle ja
kirjailija Sari Luhtaselle tammikuussa 2019. Palkinto jaettiin
Kansalliskirjastossa.

kuva henry söderlund

kuva: touko yrttimaa

Hällforsin ura sai alkunsa
Kansan Sivistystyön Liiton
videokurssilla, jonka jälkeen
video ja elokuva veivät mennessään ja Hällfors jatkoi
Taideteollisen korkeakoulun
Elokuvataiteen laitoksen
dokumenttielokuvan linjalle
vuonna 1989.

Suomen elokuvasäätiössä vietettiin tammikuussa elokuvaohjaaja Matti Kassilan
muistotilaisuutta.
Matti Kassila kuoli vantaalaisessa senioritalossa 13. joulukuuta 2018. Vielä muutamia viikkoja ennen kuolemaansa hän
osallistui Kaasua komisario Palmun teatteriesityksen ensi-iltaan Helsingin kaupunginteatterissa, jossa hän sai raikuvat aplodit yleisöltä. Kassila haudattiin hänen
95-vuotispäivänään Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalle.
Kassila syntyi 12.1.1924 Keuruulla. Hän
eli lapsuutensa Haapamäellä, jossa hänen
isänsä oli töissä rautatieasemalla. Kassila
oli näyttelijänä sota-aikana Varkaudessa
ja siirtyi rauhan tultua Helsinkiin Kansallisteatteriin harjoittelijaksi. Hän tutustui
Edvin Laineeseen, joka otti hänet elokuvaansa apulaisohjaajaksi. Tästä alkoi Kassilan pitkä elokuvaura, jonka aika hän ohjasi elokuvia kuudella vuosikymmenellä,
vuodesta 1949 vuoteen 1994. Kokoillan
elokuvia kertyi 33, tv-elokuvia ja dokumenttielokuvia noin 70 kpl.
Kassila toimi ahkerasti myös elokuvapolitiikassa, ja hän oli perustamassa elokuvasäätiötä toimien sen ensimmäisenä tuotantopäällikkönä.
Elokuvasäätiön K13-teatterissa pidetyssä muistotilaisuudessa esitettiin Komisario Palmun erehdys -elokuva, joka valittiin kuusi vuotta sitten Suomen kaikkien

aikojen parhaaksi elokuvaksi. Kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen, Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin tutkija Juha
Seitajärvi, Elävän kuvan yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Aaltonen, Risto Jarva
-seuran varapuheenjohtaja Päivi Istala
ja Suomen Näyttelijäliiton hallituksen jäsenet Katri-Maria Peltola ja Karoliina
Vanne esittivät muistosanat.
Näyttelijä Satu Silvo muisteli lämmöllä
yhteistyötään Kassilan kanssa elokuvissa
Niskavuori ja Kaikki pelissä. Myös tuottaja,
ohjaaja Päivi Hartzell, joka oli Ihmiselon ihanuuvs ja kurjuus -elokuvan toinen
tuottaja, puhui lämpimästi yhteistyöstään
Kassilan kanssa.
Myös Kassilan pojat, kuvataiteilija, terapeutti Teemu Kassila ja elokuvaohjaaja,
kirjailija Taavi Kassila muistelivat lämmöllä isäänsä.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja
presidentin puoliso Jenni Haukio lähettivät tervehdyksensä ja osanottonsa tilaisuuteen.
Lämmin kiitos Suomen elokuvasäätiölle,
Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille ja AVEKille siitä, että he tukivat tilaisuuden järjestämistä.

Taavi Kassila
Elokuvaohjaaja, kirjailija

Cartoon Business -seminaari Tampereella 23.–25.4.2019
Tampere-talossa pidetty kansainvälinen seminaari käsitteli animaatioalan rahoituksen ja tulovirtojen uudenlaista muodostumista.
Vuoden 2019 Cartoon Business -seminaari keskittyi tuotanto- ja jakelumarkkinoiden muutoksen aikaansaamaan animaatioalan rahoituksen ja
tulovirtojen uudenlaiseen muodostumiseen. Kuinka hyötyä uusista rahoitusmahdollisuuksista ja miten varmistaa vahvat kumppanuudet digitaalisten alustojen kanssa?

Elokuvasäätiön hallitus nimesi huhtikuussa uuden neuvottelukuntansa
jäsenet. Neuvottelukunta on perustettu uudessa elokuvalaissa mainittujen tavoitteiden sekä elokuva-alan
keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.
Neuvottelukunnan jäsenet edustavat elokuva-alan viranomaisia sekä
niitä tahoja, joille säätiö voi elokuvalain mukaan myöntää valtionavustusta. Elokuvasäätiön hallitus nimeää
neuvottelukunnan jäsenet kolmeksi
vuodeksi kerrallaan elokuva-alan ja
sen sidosryhmien näkemyksiä kuultuaan. Nimeämisessä huomioidaan
sukupuolten välinen tasa-arvo. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Elokuvasäätiön johtaja.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat:
Audiovisual Producers Finland –
APFI ry
Tuottaja Riina Hyytiä
Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti
Johtaja Matti Lukkarila
Suomen elokuvaohjaajaliitto
SELO ry
Ohjaaja Heikki Kujanpää
Suomen elokuvateatteriliitto
SEOL ry
Toiminnanjohtaja Tero Koistinen
Suomen elokuvatoimistojen liitto
SEL ry
Hall. vpj, elokuvalevityksen
johtaja Katarina Nyman
Suomen Näytelmäkirjailijat ja
Käsikirjoittajat ry ja
Käsikirjoittajien Kilta
Sunklo/hall pj, käsikirjoittaja
Sami Keski-Vähälä
Taiteen edistämiskeskus
Suunnittelupäällikkö
Tiina Kuoppa
Valtakunnallisesti merkittävät
elokuvafestivaalit
Toiminnanjohtaja Anna Möttölä

Cartoon Business paneutui tämän päivän animoitujen sarjojen
varojenkeruuseen ja tulovirtoihin sekä niihin liittyviin mahdollisuuksiin animaatiosarjojen tekijöiden, VOD-palvelujen, kirjojen julkaisijoiden, rahoittajien, TV-yhtiöiden sekä digitaalisten sisällöntuottajien näkökulmasta.
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Saija Holm
Kirjoittaja on freelancetoimittaja

ÄLÄ OLE TYLSÄ!
S U O M A L A I S E N G E N R E - E L O K U VA N N O U S U

Viime vuosina kotimainen elokuva on kahminut
katsojia, kehuja ja palkintoja. Samalla tyylilajien
kirjo on laajentunut. Genrekokeilut ja lajityyppien
laajeneminen eivät tietenkään ole itseisarvo, mutta
kertovat alan yleisestä kukoistuksesta: onnistumiset lisäävät uskallusta ja osaamista monipuoliseen
tekemiseen.
Viime vuosina suomalaisella elokuvalla on pyyhkinyt hyvin: Dome Karukoski on päässyt ohjaamaan suurtuotantoa Hollywoodiin toisena suomalaisena Renny Harlinin
jälkeen. Jasper Pääkkönen tekee historiallista kansainvälistä läpimurtoa, ja suomalaisen genre-elokuvan pioneeri Tero Kaukomaa jatkaa maailmanvalloitustaan.
Selma Vilhusen lyhytkomedia Pitääkö mun kaikki hoitaa?
oli Oscar-ehdokkaana, ja Vilhusen ensimmäinen pitkä ohjaustyö Hölmö nuori sydän palkittiin mm. Berliinin elokuvajuhlilla. Kirsikka Saari sai siitä parhaan käsikirjoituksen Jussi-palkinnon.
Toinen taitava käsikirjoittaja, Ilja Rautsi (mm. Helsinki
Mansplaining Massacre) on tuulettanut railakkaasti perinteistä suomalaista elokuva-ajattelua ennakkoluulottoman
särmällä tyylillään. Rautsi työstää parhaillaan pitkää kauhuelokuvaa Pahanhautoja, jolta sopii odottaa paljon.
Tuoreita, kiinnostavia ja uutta luovia suomalaiselokuvia ovat viime aikoina olleet esim. Timo Vuorensolan ohjaama ja Kaukomaan tuottama komediallinen tieteisspektaakkeli Iron Sky: The Coming Race, Marko Mäkilaakson
80-luvun tietokonepeliin pohjaava kauhukomedia It Came
from the Desert ja Miia Tervon terävä romanttinen komedia Aurora. Ne ovat jatkumoa vuosituhannen vaihteessa
alkaneeseen kotimaisen elokuvan nousukauteen.
Nousua edelsi pitkään jatkunut kuiva kausi, joka kulminoitui 90-luvun alun aallonpohjaan: tuolloin suomalainen elokuva oli kuin oma erityinen genrensä, joka kattoi
– toki kärjistäen – sotatarinat, puskafarssit ja Spede-tuotannot. Kotimainen elokuva oli synonyymi tahmealle ja
geneerisen näköiselle tuotokselle, jota yleisökin karttoi:
vuonna 1994 kotimaisten elokuvien osuus kaikista teatterikatseluista laski ennätyksellisen surkeaan neljään prosenttiin.
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90-luvun puolivälin paikkeilla lama-Suomi alkoi
nousta jaloilleen. Muutamaa vuotta myöhemmin alkoi kotimaisen elokuvan uusi nousu. Vuonna 1999 kotimaisten
elokuvien katsojaosuus oli jo 25%, eli nykyisellä tasolla.

Käännekohta
Aleksi Mäkelän ohjaama ja Solar Filmsin ja Markus Selinin tuottama Häjyt (1999) oli merkittävässä roolissa nostamassa kotimaisen elokuvan aallonpohjasta takaisin aallonharjalle. Elokuva keräsi peräti 330 000 katsojaa ja oli
merkittävä virstanpylväs paitsi ohjaajalle, myös Solar
Filmsin edelleen jatkuvalle menestystarinalle – ja kotimaisen elokuvan uudelle nousulle.
Häjyt ja muutama vuosi aiemmin ilmestynyt – Spede
Pasasen tuottama! – Romanovin kivet (1993) kytkeytyivät
Aleksi Mäkelän projektiin lanseerata suomalainen toimintaelokuva. Se oli kansainvälisestikin nuori lajityyppi
ja liittyy vahvasti videoiden aikakauteen. Lajityyppinä
toimintaelokuva on toki vanhempi, suosittua 1900-luvun
ensimmäisen vuosikymmenen Suuresta junaryöstöstä ja
Nick Carterista alkaen, mutta varsinaiseksi genrekäsitteeksi se kiteytyi vasta 80-luvulla.
Suomessa toimintaelokuvan tienraivaajana oli Renny
Harlinin Jäätävä polte, jonka jälkeen kotimaiseksi ”action-auteuriksi” nousi Mäkelä. Mäkelän käsialaa on myös
Pahat pojat (2003), joka keräsi viidessä kuukaudessa
615 000 katsojaa. Mäkelän ohjaamat Vares (2004) ja Matti
(2006) olivat molemmat ensi-iltavuotensa katsojatilastoykkösiä.
Katsojaluvut eivät tietenkään ole ainoa menestyksen,
saati laadun mittari. Kassamenestysten tehtailun ohessa
merkitystä on myös kunnianhimoisilla sisällöillä sekä monipuolisuudella.

Gorehound ja Night Visions
Monipuolisuuden kaipuuseen perustettiin 90-luvulla
kauhu-, fantasia- ja kulttielokuvien festivaali Night Visions. ”Night Visions perustettiin, koska Suomessa ei
vielä näytetty sellaisia elokuvia, joita me itse halusimme
nähdä”, tänä keväänä jo 22. toimintavuottaan juhlivan festivaalin johtaja Mikko Aromaa taustoittaa.

Jadesoturi, ohj. AJ Annila, Blind Spot Pictures, 2016.
Kuvassa: Tommi Eronen & Zhang Jingchu.
© Aleksi Koskinen.
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Iron Sky The Coming Race, ohj. Timo Vuorensola,
Iron Sky Universe, 27 Films Production, Potemkino,
2019. Kuva: Iron Sky Universe. Udo Kier.

Night Visionsia edelsi pienen, mutta asiantuntevan porukan idea omasta, teemaan vihkiytyneestä lehdestä. ”Gorehound oli lajityyppiin eli kauhu-, scifi- ja kulttielokuviin
keskittyvä lehtijulkaisu. Muutamalla lehden tekijöistä oli
ennestään kokemusta festareiden järjestämisestä, joten
kontaktiverkosto oli osittain jo olemassa”, Aromaa kertoo.
”Lehdellä oli reilut tuhat tilaajaa, joille alettiin promoamaan ajatusta elokuvafestivaalista. Eihän se varsinaisesti
mitään rahakasta puuhaa ollut, mutta tapahtumassa nähtiin potentiaalia”, Aromaa muistelee.
Viime vuosina Night Visions on kasvanut valtakunnan suurimpien ja merkittävimpien elokuvatapahtumien
joukkoon, Pohjoismaiden suurimmaksi genre-elokuviin
vihkiytyneeksi festivaaliksi. Uskollisen vakioyleisönsä lisäksi se tavoittaa laajemmatkin kävijäkunnat – ja merkittävän mediahuomion. Tapahtuma järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä nimellä Back to Basics, syksyisin
juhlistetaan halloweeniä otsikolla Maximum Halloween.
Festivaalin pääkaupunkiseudun elokuvatarjontaa monipuolistava toiminta on muuttunut viime vuosina ympärivuotisemmaksi: Helsingin WHS Teatteri Unionissa
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järjestetään Night Visions -teemailtoja lähes kuukausittain.
Kulttileffojen ja indie-elokuvien lisäksi Night Visions
esittelee myös valtavirtasuosikkeja. Hollywood-pläjäysten
rinnalle ohjelmistoon on nostettu kuumimpia aasialaispätkiä. Festivaali on esitellyt lisäksi lukuisia suomalaisen
genre-elokuvan merkkiteoksia, niin historiaan hautautuneita kulttiklassikoita kuin uudempiakin tuotoksia.
Suomalainen – ja samalla myös laajemmin pohjoismainen – kauhuelokuva sekä fantasia- ja scifi-genret ovat kehittyneet ja nousseet kansainväliseen suosioon 2010-luvulla. ”Jostain syystä juuri Suomi ja Norja ovat olleet kehityksen kärjessä”, Aromaa toteaa. ”Esimerkiksi Jadesoturi,
Sauna ja Iron Sky -elokuvat ovat olleet tässä ohittamattomia pioneeritöitä – samoin niiden tuottaja Tero Kaukomaa”, Aromaa painottaa.

Genre-elokuvien universaali kieli
Tero Kaukomaa on kiistattoman tärkeä ja käänteentekevä hahmo suomalaisen elokuvan genretietoisemmassa
tuottamisessa. Uransa hän aloitti kuitenkin perinteisesti:

TÄ R K E Ä Ä O N ,
E T TÄ T E K I JÄT
R A K A S TAVAT
GENREÄ JA
T U N T E VAT S E N ,
EIKÄ TOIVE
G E N R E S TÄ T U L E
U L KOA PÄ I N JA
LASKELMOIDEN.

”Tein pitkään suomenkielisiä draamaelokuvia. Alusta pitäen yksi tärkeä tavoite itselleni oli yleisön löytäminen
myös Suomen ulkopuolelta. Ensimmäisen 10 vuoden aikana tuottamani elokuvat opettivat, kuinka vaikeaa on
saada laajempaa näkyvyyttä − saati yleisöä − Suomen rajojen ulkopuolella”, Kaukomaa taustoittaa.
Kaukomaan komean uran olennainen oivallus löytyi
tekemällä: ”Kun lähdin myymään Jadesoturia maailmalle,
huomasin pian, että genre-elokuvalla on erilaiset lähtökohdat löytää tiensä kansainvälisille markkinoille. Tämä
oli tietynlainen käännekohta tuottajaurallani, ja painopiste siirtyi genre-elokuviin”, Kaukomaa kertoo.
Kaukomaan tuorein tuotanto, Iron Sky: The Coming
Race, on suomalais-saksalais-belgialainen yhteisponnistus. Jättibudjetilla toteutettu, kunnianhimoinen teos on
suunnattu kansainvälisille markkinoille. Ensimmäinen
Iron Sky -elokuva oli hitti Suomen lisäksi eritoten Saksassa.
”Kansainvälisyyden miettiminen ei ole itseisarvo”,
Kaukomaa sanoo. ”Minulle se on tärkeää, mutta riippuu
lopulta elokuvasta, koska monet teokset ovat selkeästi
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U U S I T E K I JÄ S U K U P O LV I
T U N T U U OT TA N E E N
E L O K U VATEOLLISUUDEN KOKO
K E TJ U N H A LT U U N S A
VA I VAT T O M A N
OLOISESTI, JA
YM M Ä R TÄVÄ N M YÖ S
K AU PA L L I S U U D E N
LAINALAISUUDET
OLENNAISENA OSANA
E L O K U VA N
TEKOPROSESSIA.

Sauna, ohj. AJ Annila, Bronson Club Oy, 2008.
Kuvassa: Ville Virtanen (Erik) & Tommi Eronen (Knut).
© 2008 Bronson Club.

suunnattu kotimaisille markkinoille. Kun tulet pienestä
maasta, kuten Suomi, kansainvälisyydellä pystyt moninkertaistamaan resurssit. Tosin kansainvälistymiseen liittyy paljon riskejä”, Kaukomaa pohtii.
”Nokia on malliesimerkki suomalaisesta huippuosaamisesta, jota ei osata viedä maaliin saakka”, Kainuussa
toimivan tuotantoyhtiö Black Lions Picturesin toimitusjohtaja, Bunny the Killer ja Rendel -elokuvien tuottaja,
Miika J. Norvanto lataa. ”Siinä missä amerikkalaiset kokeilevat ja testaavat markkinoita rohkeasti, meillä hiotaan
ja hiotaan tuotetta, on se sitten matkapuhelin tai elokuva,
huippuunsa – mutta unohdetaan markkinat. Kun tuote on
sitten ns. täydellinen, sen aika tai oikea yleisö on voinut jo
kadota”, Norvanto analysoi.
”Kaikki lähtee sisällöstä, joka sitten määrittää muodon ja genren”, käsikirjoittaja-ohjaaja Jenni Toivoniemi
Tuffi Filmsistä painottaa. ”Tärkeää on, että tekijät rakastavat genreä ja tuntevat sen, eikä toive genrestä tule ulkoapäin ja laskelmoiden. Olen itse ollut tosi iloinen esimerkiksi Jordan Peelen yhteiskunnallisista kauhuelokuvista (Get Out 2017, Us 2019) ja viime aikoina olen
nähnyt myös useamman lupaavan romanttisen komedian! Genre, joka oli jo kuolleeksi julistettu näyttää tekevän paluuta huomattavasti takavuosia raikkaampana”,
Toivoniemi iloitsee.
Toivoniemi on perustanut Tuffi Filmsin yhdessä
Selma Vilhusen, Elli Toivoniemen ja Kirsikka Saaren
kanssa. ”Käsikirjoittamiseen ei koskaan tuntunut olevan
aikaa ja rahaa. Usein tuntui, ettei sitä prosessia oikein

16     AVEK-LEHTI 1/2019

ymmärrettykään. Tätä me tietysti haluttiin lähteä muuttamaan. Minun ja Kirsikan käsikirjoitusopit tulevat kansainvälisistä käsikirjoitus-workshopeista, ja meille on tärkeää työstää tekstiä mm. hyvän script editorin kanssa.”
Hyvä käsikirjoitus ja kunnianhimoiset ideat ovat ensimmäisiä, tärkeitä askeleita matkalla kansainväliseen
menestykseen. Olennaisia ovat myös ajoitus ja oikean
yleisön tavoittaminen.

ymmärtämistä – myös elokuvateatterien näkökulmasta”,
hän painottaa. ”Tuotannon lisäksi meillä on levitystoiminnan koko ketju käsissämme, teemme niin teatterilanseerauksia kuin VOD- ja tallennejulkaisuja. Lisäksi pyöritämme Sotkamossa elokuvateatteri Kino Visiota.”
Uusi tekijäsukupolvi tuntuu ottaneen elokuvateollisuuden koko ketjun haltuunsa vaivattoman oloisesti, ja ymmärtävän myös kaupallisuuden lainalaisuudet olennaisena osana elokuvan tekoprosessia.

Elokuvan matka maailmalle
”On erittäin tärkeää ymmärtää koko ketju elokuvan tuottamisesta sen markkinointiin ja levitystyöhön, koska se helpottaa kommunikointia eri sidosryhmien kanssa”, Kaukomaa sanoo. ”Johtoajatukseni tuottajana liittyy markkinointiin. Siihen kuinka kyseessä olevasta elokuvasta voi kommunikoida sen yleisön kanssa, alkaen siis rahoittajista, sijoittajista, ostajista ja levittäjistä, mutta unohtamatta, että
kommunikaation pitää ulottua kuluttajaan asti.”
Toivoniemi on Kaukomaan kanssa samaa mieltä: ”Tuotantoyhtiön on tärkeää tuntea koko jatkuvasti muuttuva
toimintaympäristö ja kaikki eri osa-alueet elokuvan matkassa yleisöille. Toisaalta näen, että samaan aikaan pitää
olla varovainen, ettei tämä valu väärällä tavalla tekemiseen, eli ettei tekijänä lähde tekemään tuotetta tai tilaustyötä, silloin uudet oivallukset ja tarvittavat nyrjähdykset
jäävät syntymättä”, Toivoniemi toteaa.
Norvantokin on samoilla linjoilla: ”Koko tuotantoketjun
hallitseminen elokuvien tekemisestä jakeluun helpottaa
esimerkiksi valmiin elokuvan markkinoinnin merkityksen

Toisin tekeminen
Useat nyt mainetta ja menestystä niittävistä tekijöistä ovat
videosukupolvea. Murros tapahtui vuosituhannen vaiheessa, kun uusi tekijöiden sukupolvi astui työelämään.
Samaan hetkeen osui uuden teknologian läpimurto. ”Filmiaikaan elokuvien tekeminen oli harvojen hommaa, digiteknologian murros vapautti uuden sukupolven ajattelemaan asiat toisin ja tekemään ja kokeilemaan vapaasti”,
Norvanto pohtii. ”Olihan niitä pioneereja jo aiemminkin,
Renny Harlin esimerkiksi. Hän ei lyönyt Suomessa läpi,
mutta on sittemmin pärjännyt maailmalla. 90-luvulla genretietoisuus lepäsi aika lailla Aleksi Mäkelän harteilla”,
Norvanto jatkaa.
Uutta tekijäsukupolvea yhdisti tietty toisin tekemisen
mentaliteetti. Tuore ja rohkea ote tekemiseen, mutta myös
uudenlainen asenne ja ajattelu: ”Toisin tekemisen mentaliteetti lähtee todennäköisesti tyytymättömyydestä asioiden nykytolaan”, Kaukomaa pohtii. ”Olen aina halunnut
kokeilla uusia asioita ja erilaisia tekemisen tapoja.”

Lukuisia palkintoja ja ehdokkuuksia viime vuosina
kahmineen Tuffi Filmsin mentaliteetti on avoin: ”Kyllä me
alun perin lähdimme miettimään, miten näitä elokuvia
Suomessa voisi tehdä vähän toisin ja miten pienen maan
resurssit voisi parhaiten käyttää”, Jenni Toivoniemi pohtii.
”Emme ole – ainakaan muistaakseni – koskaan sulkeneet
mitään genreä pois kokonaan mahdottomana Tuffille.”

Onko genrellä väliä?
Mitä merkitystä elokuvan lajityypillä loppujen lopuksi on?
Onko sillä mitään väliä? ”Riippuu toki tuottajasta ja hänen
omista mieltymyksistään, onko hänen tuottamiensa elokuvien genrellä merkitystä”, Kaukomaa sanoo. ”Toki eroja
voi löytää: lähtökohtaisesti kauhua voi olla edullisempaa
tehdä kuin toimintaelokuvaa, mutta tämäkin toki riippuu
käsikirjoituksesta”, hän jatkaa.
”Sauna lienee hyvä esimerkki hieman ”kummallisesta”
kauhun ja draaman yhdistelmästä, joka teki siitä kiinnostavan, tosin melkoisen rajatulle yleisölle”, Kaukomaa toteaa.
”Yleisesti ottaen riskit ovat pienempiä selkeällä lajityypillä.”
”Meitä Tuffissa kiinnostaa kansainvälinen elokuva ja
parhaimmillaan genre voi tietysti auttaa kansainvälisten
yleisöjen löytymisessä”, Toivoniemi komppaa.
Kansainvälistyminen näkyy paitsi sisältöjen monipuolistumisessa, myös yhteistuotannoissa. Niistä tuore esimerkki on huhtikuussa Night Visionsissa nähty, irlantilaisen Lee Croninin ohjaama The Hole in the Ground (Irlanti, Suomi 2019). Yhdysvaltain maineikkaimman elokuvafestivaalin Sundancen ohjelmistossa tammikuussa ylitsevuotavia kehuja keränneen kauhutarinan keskeisessä
sivuroolissa loistaa Kati Outinen. Elokuvan on osatuottanut Ulla Simonen. ”Kati Outinen pääsee näyttämään taituruutensa hurjassa roolissa hienosti kirjoitetussa kauhuelokuvassa”, Simonen kuvailee. ”Outisen lisäksi Suomesta olivat mukana pukusuunnittelija Saija Siekkinen ja maskeeraussuunnittelija Salla Yli-Luopa”, Simonen täydentää. Hän oli tuottamassa myös esikoisohjaaja
Croninin menestyksekästä lyhyttä fantasiaelokuvaa Ghost
Train (2013). ”On ollut hienoa seurata Leen nousujohteista
uraa”, Simonen toteaa.
Suomalaisen genre-elokuvan pohja vaikuttaakin laajenevan niin yhteistuotantojen kuin yleisemmin kansainvälisen ajattelun ansiosta. ”Pyrimme Tuffilla lähtökohtaisesti tekemään elokuvia paitsi suomalaisille, myös kansainväliselle yleisölle”, Toivoniemi kertoo. ”On aina ilo,
kun elokuvat löytävät kosketuspintaa laajalti.”
Menestykseen ei kuitenkaan koskaan ole takuita,
vaikka tekijät olisivat kuinka kokeneita, rohkeita, teksti
hieno ja tuotantomaita lukuisia. ”Mitään aina toimivaa reseptiä vaikkapa festarihittiin ei ole olemassa”, Toivoniemi
toteaa. ”Lopulta pitää vain pyrkiä tekemään mahdollisimman autenttinen ja hyvä elokuva”, hän kiteyttää.
Vaikka menestyskonseptia ei ole olemassa, jotain hyviksi havaittuja vinkkejä voinee aina antaa? Vaikka sitten itselleen. ”Elokuvantekemisessä on lopulta aika vähän
sääntöjä. Se tärkein on, että älä ole tylsä”, Toivoniemi sanoo.
Omaperäisyyden ja monipuolisuuden merkitystä ei voi väheksyä. Ja niitä ei nykyiseltä tekijöiden sukupolvelta puutu.
”Suomalaisen genre-elokuvan pohja näyttää koko ajan laajenevan”, toteaa Kaukomaa. ”Lupaavalta näyttää!”
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Pelko on tanssiva pelle
Ilja Rautsi

Kirjoittaja on käsikirjoittaja ja ohjaaja

Harva kysyy komedian katsojalta, miksi tämä
haluaa nauraa. Sama ei päde pelkäämiseen ja
kauhuelokuvaan, joka lajityyppinä usein mielletään rajojaan hakevien teinien touhuksi tai jo
perusluonteeltaan epämiellyttäväksi ja ennen
kaikkea epätodeksi, sekä sitä kautta tarpeettomaksi. Maailma on jo valmiiksi ahdistava, miksi
pitäisi vielä erikseen hakeutua pelon ääreen?
Palkitun lyhyen kauhukomedian Helsinki Mansplaining Massacre (Bufo, 2018) kirjoittanut sekä
ohjannut ja 2019 kuvattavan pitkän kauhudraaman Pahanhautoja (Silva Mysterium, ohjaaja
Hanna Bergholm) käsikirjoittanut Ilja Rautsi
pohtii suhdettaan kauhuun ja pelkoon.
On sateinen päivä. Idyllisessä lähiössä valkoiset lakanat
roikkuvat takapihan pyykkinarulla, lempeässä tuulessa
heiluen. Pieni tyttö leikkii pihan kostealla nurmella ja jostakin kuuluu kujeileva naurunhihkaus. Tyttö katsoo tuulessa eestaas liehuvaa lakanaa, mutta kankaan heilahtaessa syrjään sen takana ei näy ketään. Kun lakana heilahtaa uudestaan, sen takana seisoo punatukkainen klovni värikkäissä tamineissaan, kasvot valkoisina ja suu hymyksi maalattuna. Tyttö empii. Klovni irvistää ja sen hampaat välähtävät terävinä.
Tyttö kirkaisee.
Tämä on muistikuvani Tommy Lee Wallacen ohjaaman tv-elokuvan SE (1990) alusta. Olin 12, ja kolmituntinen elokuva katsottiin bussissa Steiner-koulun lasketteluluokkaretkellä (jälkijättöinen kiitos sinulle, vapaamielinen tai tietämätön opettaja) − ensimmäinen puoli menomatkalla ja toinen palatessa. Rinteessä en paljon muuta
osannut ajatella kuin demonisesti ilkkuvan klovnin teräviä hampaita, ja kotiin palatessa SE odotti jokaisen varjon
sisällä, viemäriputkista puhumattakaan. Olin kauhuissani
– mutta tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Pelkäsin pimeää
jo kauan ennen ajatusta, että siellä vaanisi tappajaklovni.
Niin kauan kuin muistan, olen aina pelännyt jotakin. Pienempänä kun menin yöllä nukkumaan ja valot sammutettiin, kääriydyin täysin peiton alle, päätä myöten. Keräsin mukaan jokaisen omistamani pehmolelun, ja jos yksikin jäi pois tai mikään osa minua jäi peiton suojan ulkopuolelle, hirviö tulisi ja söisi minut. Tiesin sen samalla
varmuudella kuin nyt pitäisi tietää, ettei niin ole. Varhaisin muistoni kauhusta on yhdessä Elsa Beskowin metsätonttukirjassa luolasta kurkistava vuorenpeikko. Sekin
hymyili ja halusi syödä tontut. Isoveljeni hyödynsi tätä
monta kertaa uhkaamalla näyttää kuvan. En halunnut
nähdä sitä, mutta samalla ehkä halusin.
Aikuisena hirviöt jäävät taakse ja oppii pelkäämään
eri peikkoja kuin lapsena. Pomoaan, työttömyyttä, seu18     AVEK-LEHTI 1/2019

raavia vaaleja tai outoa pattia ihonsa alla. Vakavia ja arkisia asioita, ei mitään lapsen mielikuvitushömpötyksiä.
Pohjimmiltaan kyse taitaa kuitenkin olla samasta asiasta:
luulemme jokainen olevamme oman elämämme päähenkilöitä ja odottamattomat asiat muistuttavat, että niin
ei ole, ettemme hallitse mitään, että pahinta on olla mitätön olento kylmässä ja välinpitämättömässä universumissa, jonka halki välkkyvät valonpisteet vain näyttävät, miten paljon pimeää niiden välissä on. Ainoa toivo on
toivo, jonka jaamme jonkun toisen kanssa. Mitä muuta on
kuolemanjälkeinen elämä, kuin toive läsnäolosta sen jälkeen kun katoamme? Toive rakkaudesta tai vihasta, joista
kumpikin on helposti ymmärrettävä. Kumpikin on tunne,
ja tunteiden kautta ymmärrämme jakavamme saman todellisuuden muiden ihmisten kanssa. Lapsena on pohjattoman yksin käsittämättömien ja siksi käsittämättömän
julmien aikuisten maailmassa. Kaikki on arvaamatonta ja
vaarallista, mutta samalla myös kiinnostavaa ja tempaavaa. Lapsena ihminen on elossa ja pelkää, aikuisena ihminen pelkää, ettei enää osaa olla elossa. Pelko on naurettavaa ja lamaannuttavaa yhtä aikaa, jotakin mikä pysäyttää
sijoilleen ja vie pois kaiken järjen maailmasta. Pelko on
tanssiva pelle, joka syö elävältä.
Kyseisestä pellestä kertova SE perustuu Stephen
Kingin samannimiseen romaaniin vuodelta 1986. Siinä
seitsemän luusereiksi nimettyä lasta liittoutuvat yhteen
päihittääkseen erityisesti lapsia näiden rikkaan mielikuvituksen johdosta vaanivan muodonmuuttajaolennon,
joka useimmiten näyttäytyy klovnina nimeltä Pennywise
− mutta joka pohjimmiltaan on kaikki kuviteltavissa olevat
hirviöt yhdessä. Peikko sillan alla, silmät pimeässä, mörkö
komerossa − se on pelko itse, eikä mitään pahempaa voi
olla. Rinnakkain seurataan samaa seitsikkoa keski-ikäistyvinä aikuisina, jotka vannomansa valan myötä kutsutaan takaisin lapsuuskaupunkiin, koska Pennywise on 27
vuoden jälkeen palannut ja saalistaa taas. Lapsuuden tapahtumat ovat lähes kokonaan pyyhkiytyneet luuserien
mielistä, ja heillä on vain aavistus, että jotain pahaa tapahtui. Klovnin läsnäolo tuntuu hallitsevan koko kaupunkia,
ja etenkin aikuiset ovat turtuneet pahuuden lamaannuttavaan ilmapiiriin. Miten taistella sitä vastaan, kun lapsena
kukaan ei kuuntele tai välitä ja aikuisena ei enää omalta
turtumukseltaan osaa?
Kirjan ja elokuvan keskeinen teesi on, että lapsuus on
taikaa, jonka aikuisena kadottaa. Aikuisena ei enää osaa
ihmetellä tai uskoa mahdottomuuksiin − ja siksi ei kykene
tekemään mitään mahdotonta, vaikka pelon voittaminen
vaatisi sitä. Tämän saman kanssa kamppailen käsikirjoittajana joka kerta, kun pitäisi keksiä jotakin mikä ei ole olemassa. Elokuvassa voi tehdä ja näyttää mitä vain − mutta
vain jos joku uskoo siihen tarpeeksi. Vain jos onnistun

Artikkelin kuvat: Pahanhautoja, ohj. Hanna Bergholm,
Silva Mysterium, kuvataan 2019.
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näkemään ihmeen ja välittämään sen muille. Käsikirjoittajan pitää olla lapsi, joka onnistuu vakuuttamaan aikuisille leikkinsä olevan totta.
Olen tätä kirjoittaessa 39 ja toisinaan näen yhä painajaisia Pennywisesta. En usko, että näen painajaisia, koska
pelkään klovnia. Uskon, että painajaiset henkilöityvät
yhä klovniin, koska idea on niin vahva ja hyvä. Kadehdin
Kingiä siitä, miten hän on tiivistänyt niin valtavan paljon
lapsuuden, pelon, mielikuvituksen ja aikuisuuden luonteesta niin yksinkertaisen ja räikeän idean sisään. Tykkäsin katsoa kauhuelokuvia jo ennen Pennywisea, mutta
klovni todennäköisesti sinetöi kohtaloni. Samalla tiedän,
että monet läheiseni eivät kestä kauhua lainkaan. He eivät halua pelätä – mikä kuulostaa oikein järkevältä tavalta elää, mutta ei vain kohdallani toimi. Minä haluan
pelätä. Haluan tulla vakuutetuksi, että joka varjossa vaanii hirviö, haluan puristaa elokuvateatterin penkkiä ja
melkein onnistua katsomaan muualle, kun pelko on yhtäkkiä liikaa. Ikään kuin tämä ei kuulostaisi jo tarpeeksi
pahalta, haluan myös kirjoittaa ja kuvata kauhua ja onnistua asettamaan toiset ihmiset samaan tilaan. Parhaita
kokemuksia elokuvantekijänä ovat olleet ne hetket, kun
kirjoittamani elokuva saa jonkun kirkaisemaan tai tarttumaan kauhuissaan vierustoveriaan kädestä niin yllättäen, että tämäkin kirkaisee. Miksi ihmeessä minä nautin tästä? Onko se sadismia? Vai sadomasokismia? Kenties, mutta väitän pohjimmiltaan olevan kyse siitä, että
sillä hetkellä olen saanut katsojan uskomaan, että kaikki
on mahdollista, että mielikuvitus on totta, että pelko on
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perusteltua. Mutta ennen kuin jatkan tästä, puhutaan
hetki unihalvauksesta.
Unihalvaus on Wikipedian määrittelyn mukaan ”unen
ja valveen rajalla esiintyvä tila, johon liittyy kyvyttömyys
liikkua sekä kokemuksia pahuuden läsnäolosta, hallusinaatioita, paineen tunnetta rintakehän päällä ja hengitysvaikeuksia. Sängyssä makaava ihminen on tietoinen ympäristöstään mutta ei pysty liikkumaan, mikä aiheuttaa hänessä
pelkoa. Tila aiheutuu aivojen valvetilaa säätelevään mekanismiin tulleesta häiriöstä, minkä seurauksena tietoisuus
herää ennen REM-uneen liittyvän lihashalvauksen päättymistä. Tila ei ole vaarallinen, mutta siihen liittyvän pelon takia se on monissa kulttuureissa liitetty aaveisiin, demoneihin ja ufosieppauksiin. Unihalvauksen voi kokea kuka tahansa, eikä juuri mikään ennusta sen tuloa.”
Unihalvaus ei tunnu samalta kuin painajainen. Siinä
ei ole mitään unimaailman häilyvyydestä tai tilanteiden
soljumisesta toisiinsa. Silmät ovat auki ja paikka on sama
jossa nukahti, mutta kaikki kontrolli on kadonnut. Unihalvaus on konkreettisesti totta ja sen vallassa on kirjaimellisesti vanki omassa kehossaan. Kuin keskisormibonuksena aivot vielä vakuuttavat kaikella tehollaan, että jotakin sanoinkuvaamattoman pahaa ja väärää vaanii läsnä.
Unihalvauksen kokiessaan on paniikissa.
Olin teini-ikäinen, kun koin ensimmäistä kertaa unihalvauksen. Silloin ei ollut Wikipediaa, eikä unihalvaus
ollut yleisesti tunnettu. Ilmiön toistuessa luulin olevani
sekoamassa. En uskaltanut kertoa siitä kellekään, koska
en osannut kuvailla miltä se tuntuu − ja tietysti minua

saatettaisiin pitää hulluna. Pelko ruokkii häpeää. Koin
unihalvauksia vuosikausien ajan, joskus monta kertaa viikossa. Mikään ei ennustanut sen tuloa tai tulematta jäämistä. Luulin olevani yksin asian kanssa, kunnes parikymppisenä törmäsin sattumalta lehtiartikkeliin, jossa
kuvailtiin tilaa − ja nimettiin se. Unihalvaus. Häiriö aivoissa, mutta yleinen ja vaaraton. Kuten kauhuelokuvien
kummitukset saavat rauhan, kun heitä kuoleman hetkellä
vaivaamaan jäänyt asia ratkaistaan, koin helpotuksen.
Asioiden nimeäminen auttaa käsittelemään ja järjestelemään niitä. Tuntematon on se, mikä pelottaa.
Koen yhä unihalvauksia, mutta vain muutaman kerran
vuodessa. Useimmiten pystyn jo kiskomaan itseni pois
halvaustilasta keskittymällä hengittämään hyvin kiihkeästi. Toistuva öinen piina on vähitellen helpottanut.
En ole ikinä nähnyt klovnia unihalvauksen aikana.
Netflixin tuottaman kauhusarjan The Haunting of Hill
House (2018) jaksossa 5 kummitustalon riivaaman perheen tytär kuvailee kokemuksiaan hänelle lapsuudesta
asti öisin ilmestyneestä ”linkkuniskaisesta” hahmosta −
ja lääkäri kertoo hänen kärsivän vain unihalvauksesta.
Koska kyseessä on kummitussarja, näin ei tietenkään ole,
vaan naiselle oikeasti ilmestyy hahmo. Kummitteluhetket ovat suorastaan piinaavan tehokkaasti tehty ja unihalvauksen kokemus välittyy katsojalle. Sarjan nerokas aikarakenne paljastaa asteittain, ettei naista piinaa mikä tahansa kummitus, vaan kun hän vuosikausien piinan jälkeen palaa lapsuuden nyt hylättyyn taloon ja pujottaa
kaulaansa hirttosilmukan, käy sekä naiselle että katsojalle

ilmi narun napsauttaessa niskan, että häntä on koko elämänsä vainonnut hän itse sekä tämä oman kuolemansa
hetki.
Juonikuljetus onnistuu olemaan rehellinen sekä unihalvauksen kokemukselle (keho aiheuttaa sen itse itselleen) että sarjan yliluonnolliselle logiikalle, jossa menneet
ja tulevat pelot, häpeät sekä surut riivaavat perheen hajalle. Olin jakson aikana yhtä aikaa täysin kauhuissani ja
täysin riemuissani, koska eläydyin tunteeseen, joka vastasi omaa kokemustani. Mielikuvitus oli totta.
Tästä päästään takaisin jaettuun kokemukseen siitä,
että fiktiivinen maailma näyttää meille kokemamme pelon
olevan perusteltua. Jos elokuvan lajityyppejä ajattelee tunteina, on komedia tietysti ilo − ja kauhu taas pelko. Kauhuelokuva sallii, että pelko on konkreettista, jopa vaatii
sitä. Pelko on elämässä yhtä todellinen ja läsnä oleva kuin
ilo tai suru, mutta sen kokeminen torjutaan hanakammin. Jos pelkää, on heikko − tai vielä pahempaa, naurettava. Mutta epävarmana ja introverttina ihmisenä oma kokemukseni elämästä perustuu hyvin paljon myös pelkoon.
Kun katson kauhua, tunnistan muidenkin kokevan sitä. Se
on olemassa. Nämä tunteet ovat totta, niiden tunnistaminen muissa tuo lohtua, ja niitä pitää päästä ilmaisemaan.
Katson kauhua ja kirjoitan kauhua, koska koen kauhua.
Se on osa minua, ja sen ilmaisu on arvokasta itsessään, jopa
ilman syvää temaattista tasoa. Komedia naurattaa, kauhu
pelottaa − kumpikin on ääritila, jota on mahdoton teeskennellä ja mahdoton paeta. Keskivertokin draama voi
olla katsomisen arvoinen, mutta kun komedia ei naurata,
se kammottaa, ja kun kauhu ei pelota, se on naurettavaa.
Kirjoittaessani Helsinki Mansplaining Massacrea tajusin,
että elämä itsessään tuntuu usein kauhukomedialta, kukaan ei vain kerro milloin nauraa ja milloin kirkua. Pelko
on kohtuuton ja järjetön, joten sitä käsittelevän elokuvan
ei tarvitse seurata realismin vaateita − vallatessaan mielen
tunne on ihmiselle todellisempi kuin fakta.
Kauhuharrastuksen selittämisessä ihmiselle, joka ei
katso genreä, on jotakin samaa kuin unihalvauksen kuvailemisessa ihmiselle, joka ei siitä ole kärsinyt. Kuvittelen
paniikkihäiriöstä kärsivillä olevan hieman samaa ongelmaa, vaikka heidän kauhunsa on erilaista eikä rajoitu yöaikaan. Jos ei itse pelkää, jos ei ole kokenut pakokauhua ja
muista sitä, on vaikea samastua toisen tilaan. Tämän huomaa usein kauhuelokuvia katsellessa, kun joku ääneen
huomauttaa hahmojen olevan idiootteja − sillä jos puhuja
itse olisi vastaavassa tilanteessa, hän ymmärtäisi paeta tai
olla avaamatta ovea tai jättää kurkistamatta puraisuetäisyydeltä viemäriaukkoon.
Mutta pelko ei pelaa järjen pakalla. Pelko jäädyttää
samalla kun mielikuvitus kiihottaa ja kontrolli katoaa.
”Älä ajattele tappajaklovnia” toimii lauseena yhtä hyvin kuin esimerkki vaaleanpunaisen elefantin kuvittelemisesta. Sitä on mahdoton olla tekemättä. Ovea on mahdoton olla avaamatta ja pelkoa on mahdoton olla kokematta. Syy miksi hahmoille huudetaan ohjeita (olettaen,
ettei kyseessä ole tekijöiden kömpelyys) on halu torjua
oma pelko. Mutta silloin astuu myös empatian tuolle puolen. Kauhuelokuvan hahmoja on helpompi pilkata, koska
jos heihin samastuu, heidän puolestaan pelkää ja heidän
kuolemaansa suree. Jos torjuu kauhun, torjuu osan ihmisyyttään. Jos syleilee sitä, antaa mielikuvituksen olla totta.
Voiko elokuva tehdä mitään parempaa?
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Liselott Forsman
Yle , Vastaava tuottaja, kansainväliset projektit
EBU, Head of Fiction Expert Group

OMAPERÄISYYDEN METSÄSTYS
E U R O O P PA L A I S TA D R A A M A L A AT U A
H A E TA A N YH T E I S VO I M I N

I

sraelilaisen Yes-kanavan kehityspäällikkö Stav
Raz toteaa maaliskuussa Ranskan Series Mania
-sarjadraamakonferenssissa, että amerikkalaiset
edelleen hakevat luovia ideoita Euroopasta. Hän on
äskettäin palannut amerikkalaisen studion palveluksesta kotimaahansa. Draamasarjoissaan hän haluaa yhdistää israelilaisten kyvyn kirjoittaa syviä henkilöhahmoja sekä eurooppalaisten kyvyn luoda monitasoisia
juonikuvioita. Yhdessä mietimme sarjakonseptia, joka
käsittelisi yhteiskunnan polarisaatiota monen maan näkökulmasta. Samalla hän etsii kumppaneita suomalaissarjalle, jossa on juutalaisuuteen liittyvä teema. Suuressa konferenssitilassa on kymmeniä pöytiä ja jokaisen pöydän äärellä eri maiden edustajat etsivät yhteisiä tarinoita.
Kielestä ja kotimaasta riippumatta hyvä sarja yleensä
löytää kansainvälisen rahoituksen. Kuumilla sarjadraamamarkkinoilla levittäjät, kanavat, nettipalvelimet ja
oikeuksien välittäjät kilpailevat vimmatusti kiinnostavista teoksista. Arkikaupan ohella kaikki tahot toivovat löytävänsä seuraavan ”high-end”-draamasarjan.
Sellaisen, jossa on syvälliset hahmot, merkityksellinen
teema, koukuttava juoni, kiinnostava visuaalisuus ja ennen kaikkea omaperäinen konsepti. Pohjoismaisen julkisen palvelun draaman tulisi myös kertoa syvää tarinaa ihmisestä ja nyky-yhteiskunnasta. Sama kunnianhimo kiinnostaa alati koventuvassa kilpailussa myös
amerikkalaisia rahoittajia. USA:ssa Netflix, Amazon ja
HBO-palveluiden toimintaa on kuvattu termillä ”prestige (arvovalta) TV”. Nyt myös Apple pyrkii joukkoon
miljardin dollarin satsauksellaan. Eurooppalaiset mediayhtiöt vastaavat haasteeseen yhdistämällä luovat ja
taloudelliset voimansa. Monelle yhtiölle Netflix on sekä
pelottava kilpailija että tervetullut rahoituskumppani.

Menestyksen mittaaminen
EU:n tuoreen direktiivin mukaan 30% globaalien
VOD-palveluiden sisällöstä tulee olla eurooppalaista.
Viime vuonna Netflix rahoitti 141 eurooppalaista projektia, tänä vuonna määrä on 221. Netflixin mukaantulo
mahdollistaa pienellekin sarjalle ainakin periaatteessa
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”matkustamista yli sataan maahan” osana palvelun katalogia. Toisin kuin perinteiset kanavat VOD-jätit eivät paljasta katsojatilastojaan. Monitasoinen minisarja
saattaa kerätä vähemmän katsojia kuin kevyt volyymisarja, mutta brändinsä takia se voi olla kaupallisesti arvokkaampi. Menestyksestä voi itse viestittää tilaamalla
uusia kausia. Katsojatilastot ovat markkinoilla rahan
arvoista dataa, jota ei niin vain jaeta ilmaiseksi. Niinpä
alalle onkin ilmestynyt Parrot Analytics -firman kaltaisia toimijoita, jotka rahasta mittaavat sarjadraamojen
herättämää globaalia some-aktiivisuutta. Tilastojen perusteella voi nopeasti arvioida high-end-sarjojen läpilyöntiä sadoissa maissa.
Huhtikuussa 2018 Parrots Analytics raportoi, että espanjankielinen, persoonallinen sarja Rahapaja (La Casa
de Papel) oli ohittanut mm. Winona Ryderin tähdittämän
Stranger Things -sarjan ja noussut VOD-palveluiden ykköseksi USA:ssa. Sarjan oli alun perin rahoittanut ja
esittänyt espanjalainen Antenna 3 -kanava keskinkertaisella menestyksellä. Vasta kun Netflix satsasi sarjan
uuteen tulemiseen, siitä tuli kansainvälinen hitti.

Kohti yhteispohjoismaista repertuaaria
Tanska nousi aikoinaan sarjadraaman maailmankartalle keskittymällä nimenomaan kotimaan yleisöön. Julkisen palvelun DR:n ensimmäisiä kansainvälisiä menestyksiä oli Rikos-sarja (Förbrydelsen, 2007). Tarina
uskalsi ratkoa samaa rikosta kahdenkymmenen jakson ajan ja keksi tuoda uhrin surevan perheen rikostarinaan. Kun muualla ihasteltiin alakuloisten tunnelmien inhimillistä rikoskerrontaa, DR vaihtoi lajityyppiä
tuoden inhimillisyyden politiikkaan. Vastoin tanskalaisten kaikkia odotuksia myös Vallan linnake -sarja (Borgen, 2010) matkusti ympäri maailmaa yhdessä Rikosja Silta-sarjojen (Bron, 2011) kanssa. Kun muualla tehtiin omaa Nordic noiria, DR Drama otti välimatkaa väkivaltaan ja keskittyi perhedynamiikkaan Perilliset-sarjassa (Arvingerne, 2014). Seuraava tanskalainen areena
oli talousrikollisuus Petos-sarjassa (Bedrag, 2016), jonka
jälkeen taas siirryttiin uuteen teemaan eli uskontoon
Huuto syvyydestä -sarjassa (Herrens veje, 2017). Kaikki

Koukussa, ohj. Marja Pyykkö,
Moskito Television Oy, 2015-2018.
Kuva: Yle Kuvapalvelu.
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Koukussa, ohj. Marja Pyykkö, Moskito Television Oy,
2015-2018. Kuva: Yle Kuvapalvelu.

Invisible Heroes, ohj. Mika Kurvinen ja Alicia Scherson, Kaiho Republic, 2019. Kuvassa
Lysa Brotherus (Sophia Heikkilä), Franco Pavez (Néstor Cantillana) ja Tapani Brotherus
(Pelle Heikkilä). Kuva: Diego Araya Corvalán/Kaiho Republic/Yle Kuvapalvelu.

mainitut sarjat ovat olleet kansainvälisiä menestyksiä, ja
kaikkien kansainväliset matkat alkoivat Pohjoismaissa –
jo 60 vuotta sitten.
Vuonna 1959 viisi pohjoismaista yleisradioyhtiötä perusti Pohjoisvision, jonka lähtökohtana oli yhteistyö ennen rahaa. Yhteistyö luo pohjan laadulle, ja raha seuraa
laatua. Draamabudjettien kasvaessa fiktioyhteistuotannot
ovat nousseet oleelliseksi osaksi toimintaa. Islannin RUV
ja Svenska Yle ovat aikoinaan pienistä vuosibudjeteistaan huolimatta pystyneet ylläpitämään draamaohjelmistoa, kiitos Pohjoisvision, josta ensimmäiset yhteistuotantokumppanit yleensä ovat löytyneet. Rahallisen hyödyn lisäksi talentinvaihto on ollut tärkeä osa toimintaa. Viime
vuosina Pohjoisvision piirissä on vaihdettu tai yhteistuotettu noin 5 000 ohjelmajaksoa vuosittain, ja näistä joka
kymmenes on ollut draamaa.
Syksyllä 2016 NRK:n vastaava tuottaja Tone Rönning toi Pohjoisvisio-pöydälle radikaalin ehdotuksen:
Miksi neuvotella erikseen sarjoista ja oikeuksista, kun
voisimme kimpassa luoda pohjoismaisen, näyttävän repertuaarin? Viiden maan keskustelujen tuloksena syntyi
projekti Nordic 12 (N12), joka lanseerattiin alkuvuonna
2018. N12-nimikkeen alla pohjoismaiset yleisradioyhtiöt
ovat sitoutuneet yhteistuottamaan kaksitoista sarjaa vuodessa. Ruotsin SVT, Norjan NRK ja Tanskan DR tuovat
joka vuosi kolme uutta nimikettä yhteiseen repertuaariin, Yle kaksi ja Islannin RUV yhden. VOD-aikakautena
yleisö on tottunut siihen, ettei sarja heti häviä nettipalvelimelta, ja siksi N12-sarjoiksi kelpuutetaan vain sarjat,
joihin saadaan vähintään vuoden oikeudet viiden maan
kaikilla alustoilla.
N12-yhteistyö tuo siis Yle Areenaan kymmenen tuliterää pohjoismaista sarjaa vuodessa. Kun tarjontaa tarkastelee kokonaisuutena tietyt aiheet nousevat esille, kuten
terrorismi. DR:n När Stövet lagt sig -sarjassa terroritekoa
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käsitellään uhrien omaisten näkökulmasta. NRK:n 22.
Juli -sarjan fokuksessa ovat Utöya-tragedian hoitohenkilökunta, poliisit ja toimittajat. Psykologisin lähestyminen
löytyy SVT:n yhden kirjoittajan minisarjoista. SVT tutkii
monitasoisesti ihmiselämää ja läheisen menettämistä Jonas Gardellin De dagar som blommorna blommar ja Jonas
Hassan Khemirin kirjaan perustuvassa Allt jag inte minns
-sarjoissa. Vastapainoksi surulle nousevat ihmissuhdekomediat ja yhteisödraamat. Lajityyppikäsitteitä venytetään
muutenkin erilaisissa rikos-komedia-perhesarja-yhdistelmissä. Lähimenneisyyteen katsotaan monessa sarjassa,
ja SVT mainostaa uutta poliisisarjaansa Hill Street Blues
-retrona. Vuoden 2019 N12-sarjat ovat Chilessä kuvattu
poliittinen draama Näkymättömät sankarit sekä Espanjassa ja Oulussa kuvattu rikostarina Paratiisi (työnimi).
Jotta pohjoismaalaisilla yleisradioyhtiöllä olisi varaa
tuottaa 12 sarjaa vuodessa, eivät yhtiöiden rahoitusosuudet voi liikkua miljoonissa. Kalleimmat sarjat rahoitetaankin projektin ulkopuolella. Todellisiin tapahtumiin perustuvassa Atlantic Crossing -sarjassa Norjan kruununprinsessa Märtha yrittää maanpakonsa aikana USA:ssa
saada presidentti Franklin D. Rooseveltin julistamaan
sodan Saksaa vastaan. NRK toimii pääkanavana ja saksalainen Beta Film levittäjänä sarjassa, jonka kerrotaan
olevan pohjoismaiden kallein ikinä. Pääosissa kohtaa
kaksi rikosdraamaikonia: Silta-sarjan Saga-poliisia esittänyt Sara Helin näyttelee Märthaa ja Twin Peaks -sarjan
agentti Cooperia esittänyt Kyle MacLachlan Rooseveltia.
Jo roolitus takaa sarjalle high-end-statusta.

Euroopan kasvavat sarjabudjetit
Netflixin The Crown -sarjan (2016) sadan miljoonan rahoitus on puhuttanut alaa miltei yhtä paljon kuin sen mahtava laatu. Tuottaja Andy Harris on monella lavalla kertonut, miten hän esitteli Peter Morganin kirjoittamaa sarjaa

M E R K I T YK S E L L I N E N S I S Ä LT Ö
J A K O S K E T TAVAT H A H M O T
N A U L A AVAT E D E L L E E N
K A I K K I A I K Ä P O LV I A
RUUDUN ÄÄREEN

amerikkalaisia myös siksi, että eri puolilta maanosaa löytyy edelleen erilaista, persoonallista kerrontaa.
Maaliskuussa 2019 EBU kutsui keskisuuret maat kokoukseen, jossa Hollannin, Belgian, Tšekin, Sveitsin ja
Puolan draamapäättäjät innostuivat rakentamaan omia
eurooppalaisia yhteistuotantomalleja. Ensimmäiseksi
mietittiin, minkälaisia tarinoita eri maat kaipaavat tilanteessa, jossa amerikkalaiset tuovat markkinoille 500
uutta draamasarjaa vuodessa. Tšekin julkisen palvelun
sisältöjohtaja Jan Maxa huomautti, että amerikkalaisten
VOD-palvelujen toiminta tšekkiläisellä alalla on nostanut
kaikkien kotimaisten tekijöiden kunnianhimoa.

Uuden sukupolven katselutaito
kuningatar Elisabethista BBC:lle ja Netflixille. BBC kiinnostui ja ehdotti kansainvälisen yhteisrahoitusprosessin
aloittamista, mutta Netflix suostui heti maksamaan koko
laskun ja sai sarjan. Kiihtyvässä kilpailussa eurooppalaiset mediayhtiöt joutuvat taistelemaan parhaista konsepteista ja oman maan talentista suuren pääoman firmoja
vastaan. EBU (European Broadcasting Union) on viime
vuosina kutsunut eri maiden draamapäättäjiä koolle eri
kokoonpanoissa tarkoituksenaan innostaa muita Pohjoisvisio-tyyppiseen yhteistyöhön.
Toukokuussa 2018 kolme suurta, Saksan ZDF, Italian
RAI ja Ranskan France Télévision, julkistivat liittoutuman The Alliance. Kymmenen kuukautta myöhemmin Lillessä pidettiin lehdistötilaisuus, jossa trio julkaisi ensimmäiset yhteistuotantoprojektinsa. Mukaan mahtuu niin
uudenlaista scifiä kuin klassikoita, kuten Jules Vernen
Maailman ympäri 80 päivässä. Pohjoismaisissa N12-sarjoissa on laatua ja diversiteettiä, vaikka ne liikkuvatkin
realistisissa maailmoissa. Allianssin projekteissa suositaan myös mielikuvitusta. Niissä on suuren seikkailun makua ja high-end-pyrkimystä. Eurooppa kiinnostaa

Vaikka eurooppalaiset yhtiöt liittoutuvat keskenään, monen yhteistyö amerikkalaisten VOD-jättien kanssa jatkuu samanaikaisesti. Pienet ja suuret, julkiset ja yksityiset rahoittavat samoja sarjoja ja etsivät samalla vimmalla
laatua. Uudet sukupolvet ovat oppineet lukemaan liikkuvia kuvia rajattoman tarjonnan keskellä jo ennen kouluikää. Pelien kautta monitasoinen ja ei-lineaarinen kerronta on tullut tutuksi. YouTuben leffavloggaajat tarjoavat
kunnianhimoista elokuvaoppia ja high-end-sarjojen päivityksiä. Tämä vaativa yleisö tunnistaa nopeasti uuden
uniikin konseptin ja myös vanhan konseptin turhan toiston. Kun Uuden Sherlockin neljäs tuotantokausi kehitti
visuaalista kerrontaansa entisestään, mutta unohti tarinan, pettyneet elokuvavloggaajat analysoivat hauskasti
ja kriittisesti sarjan käsikirjoitusongelmia. Laatu ei aina
vaadi miljoonia, mutta teoksessa pitää olla se jokin. Norjalaisessa Skam-sarjassa se oli autenttisuus. Merkityksellinen sisältö ja koskettavat hahmot naulaavat edelleen
kaikkia ikäpolvia ruudun ääreen. Todella hyvällä dialogillakin pääsee pitkälle, kuten moni israelilainen sarja
on todistanut.
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KOHTI
KANSAINVÄLISYYTTÄ
Kotimaisen draaman taso menee
koko ajan eteenpäin, mutta samalla
siltä kaivataan yhä lisää rohkeutta
ja omaperäisyyttä.
Toni Puurtinen
Kirjoittaja on dramaturgi ja käsikirjoittaja

Kotimaisella draamalla menee tällä hetkellä mainiosti. TV-sarjoja tehdään enemmän kuin koskaan, ja samalla ne kuuluvat
televisiokanavien ja suoratoistopalveluiden suosituimpien sisältöjen joukkoon. Nykyään kotimaiset draamat myös matkustavat maailmalla, ja niitä esitetään Netflixin
ja Amazon Primen kaltaisissa kansainvälisissä suoratoistopalveluissa.
Pyysin kolmelta tv-alan ammattilaiselta
näkemyksiä kotimaisesta nykydraamasta.
Lopussa on myös yksi tapausesimerkki uusista tavoista kouluttaa lisää käsikirjoittajia
tv-sarjakäsikirjoittajiksi.

Riina Hyytiä
tuottaja
Dionysos Filmsin perustajalla ja tuottajalla
Riina Hyytiällä on takanaan mittava ura
tv- ja elokuvatuotantojen parissa. Television puolella hänen ansioluetteloonsa kuuluvat mm. Nörtti: Dragonslayer666, Karppi,
Ex-onnelliset ja Klikkaa mua -sarjat ja elokuvista Aurora, Viikossa aikuiseksi ja 21 tapaa pilata avioliitto.
TV-draaman katsominen on muuttunut merkittävästi Hyytiän uran aikana.
2000-luvun alussa, jolloin tv:ssä pyörivät
yhä Frendit ja Frasier, jaksoja pystyi katsomaan tv:stä viikon välein – tai tallentavan
digiboksin avulla vasta vähän myöhemmin.
Tänä päivänä tilanne on täysin toinen.
Ohjelmia esitetään tv:n lisäksi HBOn, Netflixin, Amazon Primen, Yle Areenan ja
Elisa Viihteen tapaisissa suoratoistopalveluissa, ja mobiililaitteiden avulla niitä pystyy katsomaan milloin ja missä vain.
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Muutoksia on tapahtunut myös kotimaisen draaman tekemisessä. Ensimmäisenä
Hyytiällä tulee mieleen toiminnan ammattimaistuminen. Kun sarjoja viedään yhä
useammin ulkomaille, niille etsitään heti
kansainvälistä rahoitusta. Tilanne oli reilut
viisi vuotta sitten vielä toinen.
”Karpin kohdalla kansainvälinen myyntiyhtiö ja yhteistuottaja eivät olleet ensimmäisen kauden ajatuksissa. Vasta kun
käsikset olivat lähes valmiita, tajusimme
että sarjasta oli tulossa hyvä ja sille kannattaisi etsiä yhteistuottajaa”, Hyytiä kertoo.
Sarjojen myymistä ulkomaille on helpottanut se, että tv- ja maksukanavat sekä
suoratoistopalvelut tarvitsevat koko ajan lisää sisältöjä. Samalla niiden pitää olla riittävän kiinnostavia. Sellaisia olivat 2010-luvun alussa mm. Nymfit ja Helppo elämä,
jotka raivasivat maailmalla tietä muille
suomalaissarjoille.
Suomalaisen tv-draaman matkustamista on helpottanut myös pohjoismainen
Nordic Noir -ilmiö.
”Ruotsalaisia ja tanskalaisia rikossarjoja alettiin katsoa Briteissä tekstitettyinä,
eikä kielimuuri estänyt enää myyntiä. Myös
suomalaissarjoille alkoi olla niiden vanavedessä kysyntää.”
Alalla puhutaan, että Nordic Noir olisi
jo menneen talven lumia. Hyytiä on asiasta
eri mieltä. Rikossarjat ovat hänen mielestään sarjatarjonnan ydinmehua, ja niille on
draamassa aina kysyntää.
”Tulevaisuudessa lajityyppi voi kuitenkin monipuolistua, kun rikossarjoihin saattaa tulla vaikutteita esimerkiksi scifistä ja
yliluonnollisesta.”
Toinen suomalaisen tv-draaman erikoislaji, draamakomedia, on vaikeampi myyntiartikkeli. Alalla on ajateltu pitkään, että
huumori on kansallinen ominaisuus, joka ei
siirry kovin hyvin muille kieli- ja kulttuurialueille. Sen seurauksena ei-englanninkieliset komediasarjat ovat liikkuneet maailmalla harvemmin kuin rikossarjat.
Tilanne on kuitenkin vähitellen muuttumassa, kun esim. ruotsalaiselle hyvinvointivaltiolle humoristisesti piikittelevä
Solsidan on ollut menestys. Samoin Hyytiän tuottamista sarjoista Counter Strike
-tietokonepeliä hakkaavista teineistä kertova Nörtti: Dragonslayer666 on myyty mm.
Ranskaan.
Tällä hetkellä kotimaiset draamasarjat tehdään ensisijaisesti tv- ja maksukanaville ja tuotannon aikana niiden esitysoikeudet saatetaan myydä suoratoistopalveluihin. Yhtään sarjaa ei ole tehty suoraan

esim. Netflixille, mikä mahdollistaisi moninkertaiset budjetit.
Hyytiä kuitenkin muistuttaa, että suoratoistorahoituksessa on sudenkuoppansa.
”Nykymallissa päätösvalta sisällöstä
säilyy tekijöillä, mutta esimerkiksi ohjaajan
asema voi olla epävarmempi kansainvälisen jätin kyljessä. Maailmalla tuotannoista
voi saada potkuja herkemmin, jos jälki ei
miellytä päärahoittajaa.”
Jatkossa Hyytiä toivoo kotimaiselle draamalle lisää vetoapua myös yhteiskunnan
suunnasta. Eräs ratkaisu tilanteeseen olisi
se, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaisi Suomen elokuvasäätiölle televisiosarjojen tekoon erillistä lisärahoitusta.
”Tv-draamaan satsaamalla luodaan tulevaisuuden työpaikkoja. 60–70 prosenttia meidän budjeteistamme menee suoraan ihmisiin. Sitä kautta rahallisilla panostuksilla on valtava työllistävä vaikutus,
mikä voi vaikuttaa jopa bruttokansantuotteeseen.”
Loppuun on kysyttävä vielä, mistä suomalaisen draaman menestys kumpuaa jatkossa. Hyytiän vastaus on lyhyt ja ytimekäs:
omaperäisyydestä.
”Käsikirjoittajat ovat saaneet viime vuosina paljon hyvää oppia kirjoittamisesta.
Haastaisin heitä menemään oman ajattelun ja originaliteetin kanssa silti vieläkin
pidemmälle.”

Jari Olavi Rantala
käsikirjoittaja
Jari Olavi Rantala on kirjoittanut televisioon rikossarjoja Karppi ja Virta, sairaalasarja Sykettä sekä tulevaisuuteen sijoittuvaa Kynsin hampain -draamakomediaa.
Elokuvista hänen tunnetuimpia töitään
ovat Tuntematon sotilas, 8-pallo ja Paha
maa.
Karppi sai alkunsa vuonna 2012, jolloin Rantala, ohjaaja-käsikirjoittaja Rike
Jokela ja käsikirjoittaja Kirsi Porkka
päättivät luoda rikossarjan. Kolmen kauden mittaiseksi suunnitellun sarjan kakkoskausi tulee tv:stä ulos keväällä 2020.
Sitä ennen ykköskauden voi katsoa Yle
Areenasta tai Netflixistä.
Ennen elokuvat olivat draaman kuningaslaji, ja tv-sarjoissa työskentelyä saatettiin pitää jopa hävettävänä asiana. Tilanne
on kuitenkin muuttunut 2000-luvulla Sopranosin, The Wiren, Mad Menin ja monien
muiden hittisarjojen myötä merkittävästi.
Myös suomalaiset tv-sarjat muistuttavat
yhä enemmän elokuvien estetiikkaa. Niiden
tekemisessä on silti erojakin, kuten raha.

”Tv-sarjoissa pyritään saman näköiseen
lopputulokseen kuin elokuvissa, mutta pienemmällä budjetilla. Sen seurauksena kuvauspäivät tungetaan yleensä täyteen kuvattavia kohtauksia, eivätkä esimerkiksi
näyttelijät välttämättä ehdi paneutua
rooleihinsa niin paljon kuin toivoisivat.”
Käsikirjoitus- ja kehittelyvaiheet ovat
melko edullisia työvaiheita, joiden aikana
tarinaan voi tehdä vielä isoja muutoksia.
Etenkin monimutkaisiin rikosjuoniin on
tärkeää käyttää riittävästi aikaa.
”Karpin ykköskausi oli vielä järkevään
työtapaan opettelua. Kakkoskaudella kehittelimme jokaista jaksoa noin kuukauden ajan, ennen kuin kirjoitimme sen auki”,
Rantala kertoo.
Kotimaisen draaman taso on Rantalan
mielestä koko ajan nousussa. Sarjoihin yritetään panostaa, ja samalla niitä on saatu
jo jonkin verran ulkomailla kaupaksi. Kotimaisen draaman heikkoutena Rantala pitää rohkeuden puutetta. Sarjoista tehdään
helposti genrehybridejä, joissa esim. tiukkojen rikosjuonten sekaan kirjoitetaan turvallista perhedraamaa.
”Jännitteen säilyminen on itselleni hirveän tärkeä asia. Joidenkin rikossarjojen
kohdalla huomaan kuitenkin katsovani yhtäkkiä perus-perhedraamaa”, Rantala miettii.
Suomalaissarjojen ei tarvitse olla aiheiltaan kansainvälisiä, jotta ne kiinnostavat
ulkomailla. Pääosassa ovat tarina ja henkilöt, ja jos ne toimivat, sarja menee myös ulkomailla kaupaksi.
”Lokalisointi ja oudot henkilöt ovat suomalaissarjojen vahvuus.”
Suomalaissarjojen päämarkkinat ovat
kuitenkin kotimaassa, jossa ne keräävät lähes aina isoja yleisöjä. Asian on huomannut
myös Elisa Viihde, joka on julkaissut suoratoistopalvelussaan jo neljätoista sinne alun
perin tehtyä sarjaa. Niistä on uusin Pohjois-Pohjanmaalla uskonnolliseen yhteisöön sijoittuva rikossarja Kaikki synnit.
Tilaajien määrän kasvu lisää tv-sarjojen
määrää, ja etenkin kokeneet käsikirjoittajat
voivat nykyään jopa valita tv-töitään. Alalla
riittää silti myös kehitettävää.
”Suomalaisten käsikirjoittajien palkoissa on parannettavaa pohjoismaisiin naapureihin nähden. Tv-draaman kirjoittaminen
vaatii paljon aikaa, eikä siihen ole täällä
aina varaa.”

Jarmo Lampela
draamapäällikkö ja elokuvaohjaaja
Jarmo Lampela tuli 2000-luvun taitteessa
tunnetuksi Sairaan kaunis maailma, Joki

ja Eila -elokuvien ohjaajana, mutta hän on
työskennellyt myös tv-draaman ohjaajana
ja Aalto-yliopiston elokuvaohjauksen professorina. Nykyään hän toimii Ylen draamapäällikkönä.
Lampelan mielestä kotimaisen draaman
taso on noussut viime vuosina. Se johtuu
osittain tekijöiden ammattimaistumisesta,
kun esim. uusi koulutettujen käsikirjoittajien
sukupolvi on ottanut isoa vastuuta tarinoiden
luomisesta ja kirjoittamisesta.
”Myös tuottajat ovat kansainvälistyneet.
Sitä kautta he tietävät, miten isoja tuotantoja viedään läpi ja minkälaisella aikataululla
saadaan laadukasta jälkeä aikaan. Myös oikeat yhteistyökumppanit osataan valita yhdessä entistä paremmin”, Lampela tiivistää.
Jatkossa kotimaisen draaman tasoa voidaan nostaa mm. lisäämällä suomalaisin
varoin rahoitettujen sarjojen kuvausaikoja.
Sillä on nimittäin iso ero, onko sarjan kuvaamisen käytössä viisi vai kymmenen kuvauspäivää.
Lampela aloitti Ylen draamapäällikkönä
vuonna 2015. Omien sanojensa mukaan
hän ei olisi voinut toivoa siihen parempaa
ajankohtaa. Syy on selvä. Viimeisen viiden
vuoden aikana kotimaisten draamasarjojen
määrä on kasvanut huomattavasti.
Kotimaisen draaman piristysruiskeena
Lampela pitää mm. Elisa Viihdettä, jonka
myötä sarjoja tilataan Suomessa yhä enemmän. Kansainvälistä levittäjärahoitustakaan ei tarvitse enää kerjätä ulkomailla
hattu kourassa.
”Suomalaisilla sarjoilla on nykyään
maailmalla oma leimansa. Samalla kiinnostus niitä kohtaan on noussut viimeisen
kolmen vuoden aikana huimasti”, Lampela
kertoo.
Äskettäisistä Ylen tuotannoista on myyty
ulkomaille mm.Chilen sotilasvallankumousta käsittelevä Invisible Heroes. Sarjan keskiössä ovat suomalaisdiplomaatit, jotka
auttoivat vuonna 1973 lähes 2 500 chileläistä maan hirmuhallintoa pakoon.
Invisible Heroesissa Lampelaa kiinnosti
tekijöiden tapa tarkastella suomalaisten
historiaa vähemmän tunnetusta näkökulmasta.
”Sarja korreloi hyvin myös tämän hetkiseen maailmanmenoon ja siirtolaisvirtoihin. Se antaa perspektiiviä siihen, miten
me itse suhtaudumme Suomeen tulleisiin
pakolaisiin.”
Yle saa käsikirjoittajilta ja tuotantoyhtiöiltä jatkuvasti uusia sarjaehdotuksia.
Aikaisemmin niistä suurin osa oli rikossarjoja, mutta nykyään aiheiden kirjo on

selvästi laajempi. Se ilahduttaa Lampelaa.
Ehdotuksista paistaa silti läpi turvallisuus.
Siihen hän kaipaisi yhä muutosta.
”Vaikka aihe olisi tuttu, omaperäinen
näkökulma tekee siitä kiinnostavan. Ja jos
havainnot maailmasta ovat hyviä, tarinaan
on helppo hypätä mukaan”, Lampela toteaa.
Suomalainen elokuva-ala on (surullisen)kuuluisa lukuisista elämäkertaelokuvistaan, kuten Juice, Badding ja Olavi Virta.
Myös erilaiset romaani- ja sarjakuvasovitukset ovat yleisiä. Sen sijaan tv-sarjat perustuvat lähes poikkeuksetta alkuperäisideoihin, mikä tuntuu monesti virkistävältä.
Lampela kertoo, että Ylessä ei ole kategorista kieltoa esim. romaanisovituksille.
Jotta kirjan pohjalta lähdettäisiin kehittelemään sarjaa, siinä pitäisi olla kuitenkin
kiinnostava näkökulma ja riittävästi materiaalia pitkän sarjan tekoon.
”Romaanisovituksen pitäisi olla iso tapaus televisiossa. Muuten sitä ei kannata
tehdä”, Lampela lopettaa.

Käsikirjoittamisen
uudet tuulet
Kotimaisella tv-draamalla menee tällä hetkellä hyvin. Samalla etenkin kokeneista
jaksokäsikirjoittajista alkaa olla pulaa.
Virtual Writers’ Room -hanke on eräs
vastaus ongelmaan. Sen tavoitteena on
kouluttaa nuoria, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään ammattimaisissa writers’ roomeissa eli käsikirjoitusryhmissä. Pyrkimyksenä on myös tutkia digitaalisten työvälineiden käyttöä ja writers´ roomin siirtämistä virtuaaliseen tilaan, mikä mahdollistaa käsikirjoitusryhmän työskentelyn pitkienkin etäisyyksien päästä
Hankkeessa nuorten käsikirjoittajien
ryhmät kehittelevät tv-sarjojen konsepteja
Yle Draaman kehittelymallin mukaisesti.
Mentoreina toimivat alan ammattilaiset.
Koko alalle suunnatuissa Master Class
-tapahtumissa nostetaan esille sarja- ja
ryhmäkirjoittamisen ajankohtaisia teemoja. Tapahtumissa kohtaavat käsikirjoittajat, tuotantoyhtiöt, rahoittajat ja alan oppilaitokset. Ensimmäinen Master Class järjestettiin Script Tampere -tapahtuman yhteydessä 8.3.2019, ja toinen Master Class on
Helsinki Scriptin yhteydessä 5.9.2019.

Lisätietoa: vwr.metropolia.fi
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SUOMEN HAUSKIMMAN MIEHEN
Ensimmäisen pitkän elokuvani Putoavia Enkeleitä prosessi tuottaja Petri Jokirannan yhteydenotosta ensi-iltaan vuonna 2008 kesti noin
kahdeksan vuotta. Putoavia enkeleitä sai hyvät
kritiikit ja palkittiin Jusseilla kaikista keskeisistä näyttelijäsuorituksista, joten ajattelin, että
seuraavan elokuvan kohdalla prosessi olisi helpompi. Toisin kävi. Suomen hauskin mies käynnistyi saatuani elokuvasäätiöltä käsikirjoitusapurahan alkukeväästä 2010, hankkeelle nimeltä
Kuningasjuhla. Siitä kului jälleen noin kahdeksan vuotta ennen kuin elokuva oli ensi-illassa.
Heikki Kujanpää
Kirjoittaja on ohjaaja-käsikirjoittaja
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Moni hanke tässä maassa on kestänyt vuosia. Kohtalotovereita riittää. Yhtä vaikeaa on ollut niin nuorilla kuin
vanhoilla, naisilla ja miehillä. Itse en koe olleeni voittavassa joukkueessa koskaan. Eli sukupuolesta riippumatta
tekijät saattavat löytää yhtäläisyyksiä tästä tapauskertomuksesta.
Kun aloitin kevättalvella 2010, muutimme tyttöystäväni kanssa Karkkilaan ja remontoimme ostamaamme taloa. Remontin ja kirjoittamisen yhdistäminen oli romanttinen ajatus, josta ei tullut mitään. Kesäkuussa vein ensimmäisen keskeneräisen käsikirjoitukseni Jokirannalle luettavaksi, koska Petri tuottajana tuntui sopivimmalta hänen
oltua sisältöön keskittyvä tuottaja edellisessä elokuvassani.
Petrin palaute Rytmibaarin pöydässä oli ystävällinen,
mutta tyrmäävä; kävi myös selväksi, että hänen uuteen
tuotantoyhtiöönsä elokuvalla ei ollut asiaa. Palasin Karkkilaan, join itseni humalaan ja päätin keskittyä remonttiin.
Ehkä keksisin paremman elokuva-aiheen.
Ensimmäisessä versiossa päähenkilö oli kurjissa oloissa
viruva työväenteatterilainen, punavanki, joka joutuu henkensä pitimiksi tarjoamaan viihdyttävää esitystä vankileirin

KAHDEKSAN VUOTTA
komendantille (jotenkin tuttu tilanne tuottajia kohdatessani). Idea perustui Ison Mjölön (nyk. Isosaari) vankileiriltä
kirjattuun anekdoottiin, jonka mukaan ryhmä teatterilaisia,
mm. Vihtori Huhta, harjoitteli kurjista oloista huolimatta
pilkkanäytelmän, jolla he viihdyttivät myös valkoisia vartijoita.
Elokuussa vankileiridraama yhä kummitteli päässäni.
Satuin lukemaan, että Tallinnan festivaalille etsittiin käsikirjoituksia Baltic Stories Exchange -pitchaustapahtumaan. Annoin hankkeelle mahdollisuuden. Mietin, että
vika oli päähenkilössä. Hänessä ei tapahtunut riittävästi
kehitystä. Kirjoitin nopeasti uuden version nyt niin, että
päähenkilön muutos olisi suurin mahdollinen: hän on
nuori vartija, jääkäri, joka ihailee vankina olevaa näyttelijää ja kääntyy lopulta leirin komendanttia vastaan.
Petra Rossi käänsi käsikirjoitukseni englanniksi ja ehdin saada hakemuksen sisään. Hanke meni läpi ja pääsi
yhtenä kahdestatoista hankkeesta tapahtumaan mukaan.
Toiveet olivat korkealla.
Aluksi kaikki menikin hyvin. Pitchaukseni nauratti
ääneen, ja kotimaiset tuotantoneuvojat onnittelivat me-

nestyksestä. Muutama paikalla ollut tuottaja innostui
hankkeesta. Eniten vakuutti Vertigo Oy ja Minna Virtanen, joka ehdotti myös jatkotoimenpiteitä.
Minnan avulla pääsimme pitchaamaan seuraaville
Berliinin elokuvajuhlille (2011). Siellä konsepti kiinnosti
paria saksalaista yhtiötä, ja noviisina luulin, että kiinnostuksen ilmaisut tarkoittivat jotakin. Kertomus, jossa esiintyi myös saksalaisia henkilöitä, oli mielestämme sopiva
maittemme väliselle yhteistuotannolle, kuten oli sisällissotammekin ollut.

Komediaa vai draamaa?
Minna haki kehittelytukea SESistä ja toivoi käsikirjoituksesta komediallisempaa versiota. Hän kysyi sitä tekemään
Sami Parkkisen, jonka kanssa olin kirjoittanut jo Putoavia Enkeleitä. Hanke kuitenkin nytkähti perusasetuksiltaan niin toiseksi, etten kyennyt saamaan sitä Samin version jälkeen kasaan. Jälkeenpäin pohdin, olisiko pitänyt
yrittää Samin kanssa pitempään.
Oli komedia tai ei, tarinan piti perustua faktoihin.
Tein taustatutkimukset nyt perinpohjaisesti, syvennyin
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arkistoihin ja lähdekirjoihin. Kirjoitin kevään ja kesän
2011 aikana uudet versiot, mutta käsikirjoitus ei toiminut
edelleenkään. Samat ongelmat vaivasivat. Seurasi jatkuva
pallottelu päähenkilön ominaisuuksilla, taustalla ja panoksella.
Samalla henkilökohtainen elämäni oli katastrofissa.
Puolisoni oli keväällä lähtenyt omille teilleen, ja minun
oli pystyttävä lunastamaan hänen osuutensa talosta, oikeammin lainasta. Pesti YLEn Kotikadulla pelasti talouteni. Aloitin alkusyksystä Draamassa pääohjaajan tittelillä
ja olin Kotikadussa kiinni kahden vuoden ajan. Elokuvahanke hautautui sen alle.
Uuden mahdollisuuden se sai syksyllä 2012, kun Minna
onnistui saamaan toisen kehittelytuen ja Pekko Pesosen
kirjoittamaan yhden käsikirjoitusversion. Pekko tarttui
työhön syyskuun lopulla ja ehdotti, ettei hanketta yritettäisikään nähdä komediana. Itse irrottauduin Kotikadusta,
ja sukelsimme muutamaksi päiväksi arkistoihin ja taustatutkimukseen. Tapasimme asiantuntijoita, kävimme anekdootin antaneessa Isosaaressa armeijan erityisluvalla.
Hanke tuntui ruokkivan mielikuvitusta ja etenevän uudella vauhdilla.
Tunsin Pekon jo entuudestaan ja arvostin häntä kirjoittajana. Kun sovittu käsikirjoituksen versio sitten valmistui, ja kreditoitiin kummankin nimiin, pettymys oli valtava, kun tuottajan kanssa totesimme, ettei juttu vieläkään
toimi. Oli jaksettava vielä ainakin yksi kierros, jotta rahoittajat saisi vakuutettua, ja jotta käsikirjoitusta edes kannatti kääntää yhteistuottajia varten. Nyt vain kehittelyrahat oli miltei kulutettu. Onneksi Kaisu Isto pystyi myöntämään parin tonnin käsikirjoitustuen, joka motivoi jatkamaan.
Samalla minusta tuntui, että Minnan mielenkiinto hanketta kohtaan pikku hiljaa hiipui. Jaksaisiko hän muiden
hankkeidensa ohella edistää sitä tulevilla Berliinin elokuvajuhlilla (2013)?
Päätin, että itse tekisin kaikkeni. En halunnut toista
kertaa tehdä epookkia vain kotimaisin tukirahoin. Vuokrasin asunnon Berliinistä helmikuuksi. Työstin treatmentin
uuteen uskoon. Sovin toistakymmentä tapaamista saksalaisten tuottajien ja myyntiyhtiöiden kanssa niin festivaalin aikana kuin sen jälkeenkin.
Klaus Heydemann, joka tuotti parhaillaan lyhytelokuvaani Inland Oy:ssä, auttoi tuntemansa hampurilaisen
Kreps & Krabben -yhtiön tapaamisessa. Yhtiön tuottajat pitivät hankkeesta, mutta eivät luottaneet sen kaupalliseen potentiaaliin. He suosittelivat tuottajaksi Herbert
Schweringiä Coin Filmistä. Siitä alkoi vaiheikas yritys tämän kölniläisen yhtiön kanssa.
Minna oli maksanut kehittämistuesta lentomatkani ja
treatmentin käännöksen, mutta ei juuri enää osallistunut
hankkeen edistämiseen. Kirjoitin Berliinissä vielä uuden
version, mutta se ei vakuuttanut edes minua itseäni. Vertigon tukirahatkin olivat loppu.

Uusi alku Inlandissa
Olin jo vähällä luovuttaa, mutta valmistellessamme lyhytelokuvan kuvauksia Klaus luki treatmentin ja kiinnostui.
Hän kysyi Minnalta, millä ehdoilla voisi hankkia projektin itselleen. Minulla ei ollut mitään kapulanvaihtoa vastaan, päinvastoin, ajattelin, että tuottajan omistautuminen
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on tärkeintä, eikä Klausin saksankielen taidostakaan olisi
haittaa.
Ehdotin toiseksi kirjoittajaksi Mikko Reitalaa, jonka
kanssa olimme jo silloin kirjoittaneet ensimmäisiä versioita Donna-tv-sarjastamme, ja koska yhteistyö toimi, tuntui luontevalta jakaa myös tämä projekti hänen kanssaan.
Klaus hyväksyi ajatuksen.
Mikko lähti mukaan. Hän näki, että elokuvan varsinainen aihe on teatterin tekeminen, heittäytyminen, uskallus
ja häpeä. Hänen suunnitelmassaan nuori vartija paljastuisi teatterinharrastajaksi nuoruudessaan. Se motivoisi
myös päähenkilön kääntymisen esimiestään vastaan. Kirjoitimme riskillä versiot 9. ja 10. ja jäimme jännittämään
projektin kohtaloa: Saako Klaus hankittua sen Minnalta?
Tuotantoyhtiöt pääsivät sopimukseen, tosin vasta jouluaatonaattona 2013.
Klaus esitteli hankkeen alkuvuonna YLEssä Erkki Astalalle ja Leena Kempille. YLE ei lähtenyt mukaan. Palautteesta saattoi lukea, että teatteriprojekti vankileirisaarella vaikutti keinotekoiselta ja päähenkilön motiivit väkinäisiltä. Astala ihmetteli, miksi häviäjät, jotka ”elivät suurinta ja ehdottominta draamaa, panoksenaan elämä” tuntuvat jäävän sivuosaan.
Tämä kommentti laukaisi seuraavan kehitystyön suunnan. Kerroin Klasulle ja Mikolle, että ensimmäisessä versiossa punavanki oli ollut pääroolissa, mutta olin luopunut ajatuksesta, koska en löytänyt hänen tarinaansa riittävän isoa muutosta. Ekin huomio sai pohtimaan päähenkilön sijoittamista takaisin piikkilangan toiselle puolelle.
Kenen puolesta katsojat voisivat elokuvassa jännittää eniten, jollei juuri kuolemaantuomittujen?
Haimme SESistä elokuvalle kehittämistukea. Hannu
Tuomainen luki YLEen lähetetyn version ja oli jo valmis
tekemään kielteisen päätöksen. Mutta tutustuttuaan uuden version tavoitteisiin ja päähenkilön vaihdoksesta punavangiksi (Martti Suosalo), hän kertoi muuttaneensa
kantansa. Lisäksi oli tulossa itsenäisyyden juhlavuosi,
jonka ohjelmistoon hankkeella voisi olla sisällöllisiä mahdollisuuksia. Hanke sai Tuomaisen päätöksellä uuden elämän ja pienen kehittämistuen.
Marraskuuhun 2014 mennessä valmistui versio, johon emme nolouttamme enää liittäneet järjestysnumeroa, vaan päivämäärän. Klaus käännätti sen Mikko Lyytikäisellä. Pääsimme jälleen Berliinin elokuvajuhlien
(2015) yhteydessä järjestettyyn pitchaustapahtumaan,
jossa saimme hurjasti hyvää palautetta ja voitimme toisen
palkinnon. Luettuaan käsikirjoituksen Schwering kirjoitti
Letter of Commitmentin hankkeellemme. Tapasimme

Artikkelin kuvat: Suomen hauskin mies,
ohj. Heikki Kujanpää, Inland Film Company Oy, 2018.
Kuvat: Inland Film Company.

yhdessä mahdollisia saksalaisia rahoittajia. Ajattelin: nyt
tämä vihdoin toteutuu!
Otin silti yhteyttä Helsingin kaupunginteatteriin ja tarjosin hanketta sinne Mikon ja minun näytelmänä. Silloin
edes osa työstä pelastuisi, jos elokuva ei toteudu. Asko
Sarkola tilasi näytelmän ohjattavakseni vuoden 2017 ohjelmistoonsa.
Kunpa elokuvarahoituskin olisi yhtä helppoa!
Kuvaukset lykättiin kesään 2016, koska tavoitellun
2,2 miljoonan budjetin saaminen osaksi Saksasta, Pohjoismaista ja Baltiasta vaatisi vähintään vuoden ponnistelut. Tarkoitus oli, että elokuva valmistuisi kokonaan
ennen näytelmän ensi-iltaa ja ehtisi teattereihin syksyllä 2017.

Rahoituksen dominopeli
Berliinin jälkeen Klaus laittoi uuden kehittämistukihakemuksen säätiöön. Tuomainen oli sairastumisen takia sivussa, ja säätiössä oli nyt päättämässä jälleen Isto, joka
tunsi hankkeen. Koska käsikirjoitustyö oli mennyt eteenpäin ja hankkeessa oli mukana sitoutuneina tuottajia Saksasta ja Latviasta, hän myönsi tuen.
Lähetimme uuden version Astalalle juuri ennen Cannesia (2015), jossa tarkoitus oli vahvistaa tuottajien yhteistyötä ja hakea kansainvälistä rahoitusta. Astalan palaute oli enimmäkseen nihkeä, vaikka myös kannustava.
Päähenkilöstä Ekille jäi epäselväksi, ”onko tarkoitus, että
Parikassa tapahtuu muutos elokuvan aikana vai ei?”
Juuri tähänhän olimme uhranneet viikkoja.
Vastasin Cannesista, että päähenkilössä tapahtui mielestämme muutosta riittävästi, kun hän elokuvan loppupuolella asetti toverinsa oman henkensä edelle. Sen
enempää muutosta ambivalentti näyttelijä ei tarvitsisi.

Ekin palautteen monet muut kommentit sen sijaan tunnustimme osuvan oikeaan.
Loppujen lopuksi Astalan ja Kempin palautteet olivat
silloin ja myöhemminkin rahoittajien kommenteista arvokkaimpia, eikä pelkästään siksi, että ne olivat kriittisimpiä. Mutta ne piti suodattaa.
Donna-sarjamme käsikirjoitustyöt olivat kesällä hektisimmillään. Tulin lisäksi elokuun alussa poikavauvan
isäksi. Minulla ja Mikolla ei kummallakaan ollut aikaa kirjoittaa elokuvasta ”lopullista” versiota juuri kun se olisi pitänyt kansainvälistä rahaa varten saada aikaiseksi. Tuottaja oli tästä ymmärrettävästi hermostunut ja palkkasi
Sami Parkkisen tekemään vielä yhden läpikirjoituksen.
Samilla oli ulkopuolelta tulleena useita radikaaleja ajatuksia, jotka tuottivat runsaasti kohtauksia, vaikka ehkä
tässä vaiheessa olisi pitänyt vain terävöittää ja kirkastaa. Lukuun ottamatta paria toiminnallista ideaa hyllytimme Samin version kokonaan. Kirjoitimme uuden kun
töiltämme ehdimme, ja se valmistui käännettäväksi joulukuun 2015 alussa, viime hetkellä vuoden 2016 kuvauksia ajatellen.
SES ja YLE antoivat ensimmäiset Letter of Commitmentinsa hankkeellemme.
Herbert Schwering teki parhaansa saksalaisen rahoituksen eteen, mutta se osoittautui erittäin vaikeaksi.
Olimme jälleen Berliinissä (2016) mukana tuottajien tukena, kun tarvittiin tekijöitä esittelemään hankkeen sisältöä. Sen osasimme jo vaikka unissamme. Rimbo Salomaa
tosin vinoili, että Mikkoa ja minua oli alettu EFM:ssä kutsua Majakaksi ja Perävaunuksi.
Aloitin kuvasuunnittelun Heikki Färmin kanssa, lokaatioiden etsimisen hänen ja lavastaja Kaisa Mäkisen
kanssa ja muut valmistelutyöt.
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Heikki Huttu-Hiltunen
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja, näytelmäkirjailija

Näytelmät dokumentin keinoin
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Käsikirjoitus oli kuvausvalmis. Nyt kaikki vastoinkäymiset alkoivat tuntua ylimääräisiltä sakkokierroksilta. Kansainvälisen rahoituksen dominopelissä yksikin kielteinen päätös voi romauttaa koko paketin. Ja saksalainen televisioyhtiö NDR ei vieläkään suostunut kertomaan päätöstään! Myös Latvian osuus paljastui utopistiseksi, kun Mitrus Median tuottaja ei ollut kertonut Klausille, millä ehdoilla se Latviassa pitää hakea.
YLE oli kuitenkin mukana. Samoin SES ja Nordisk.
Pienempiä rahoittajia löytyi: Kaakon filmikomissio lupasi
osallistua. Haugesundin pitchaustapahtumassa Filmpool
Nord kiinnostui elokuvasta ja oli valmis sijoittamaan siihen. Creative Europe myönsi tukensa, samoin kuin Kirkon Mediasäätiö. Valofirma tuli vastaan sijoituksellaan.
Jäimme kuitenkin vielä odottamaan Saksan rahoitusta.
Toivoimme sitä NDR:stä ja Hampurin seudun alueelliselta rahastolta (missä kävimme etsimässä neljä päivää
kuvauspaikkoja). Kuvaukset siirrettiin kesään 2017. Kipeä
päätös, mutta väistämätön, jos halusimme elokuvallemme
suunnitellun budjetin.
Jos kansainvälinen raha jäisi vaatimattomaksi, käsikirjoitusta olisi vielä viilattava, nyt budjettia karsien ja kustannuksia säästäen 2,2 miljoonasta 1,65:een. Niin sitten
teinkin, kun NDR ei koskaan ilmoittanut päätöksestään, ja
Hampurin tukikin jäi saamatta.

Viimein kamera käy
1,65 miljoonan budjetti onnistui, kun minun, Klasun ja
Manun palkat jätettiin maksamatta ja kirjattiin ”sijoituksiksi.” Myös Klasun neuvottelutaidot olivat arvokkaita:
niin SES, Nordisk kuin Filmpool Nord suostuivat korottamaan rahoitusosuuksiaan.
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Vuodesta 2017 tuli järjetön. Ensin tein tv-sarjan ja elokuvan ennakkotöitä, ohjasin Donna-sarjaa koko kevään,
pidin viikon loman ja siirryin elokuvahankkeen ohjaajaksi. Kun kuvaukset olivat ohi, minulla ja Suosalolla oli
yksi vapaapäivä ja sitten aloitimme harjoitukset Helsingin kaupunginteatterissa. Vielä harjoitusten kanssa päällekkäin kommentoin Jussi Rautaniemen leikkausversioita elokuvasta ja tein Donna-sarjan jälkitöitä.
Eniten vitutti, kun osasin jo aavistaa, että taas kävisi
kuten Putoavissa enkeleissä: kun tarina tulee ensin ulos
teatterina, se vähätellään näytelmän elokuvaversioksi,
vaikka kummassakaan tapauksessa tämä ei ollut totta.
Kun katson kulunutta kahdeksaa vuotta, tiedän haudanneeni Suomen hauskimman miehen kolme kertaa ja sitäkin useammin elvyttäneeni sen henkiin. Joka kerta uskoen löytäneeni projektiin jotakin uutta ja tarpeellista. En
olisi tässä onnistunut ilman kanssakirjoittajieni apua, rahoittajia ja dramaturgeja, kuten Jukka Asikaista. En ole
kuitenkaan varma, tekikö pitkä jalostuskausi lopulta oikeutta elokuvalle.
Kahdeksan vuotta on järjettömän pitkä aika elämässä.
Hieno tunnelma kuvauksissa ja elokuvan kiittävä vastaanotto palkitsivat kaiken työn noiden vuosien aikana.
Kun olimme Mikon kanssa ehdolla elokuvan käsikirjoituksesta Los Angelesissa Humanitas Award -gaalassa,
tuntui erityiseltä olla finaalissa ensimmäisenä ei-englanninkielisenä hankkeena.
Sali vilisi tunnettuja yhdysvaltalaisia kirjoittajia, ja
meitä, Majakkaa ja Perävaunua käytiin myös onnittelemassa käsikirjoituksestamme. Minulta kysyttiin kauanko
elokuvan kirjoitustyö oli kestänyt. – Et halua tietää, vastasin.

Kansallisteatterissa ensi-iltansa
saaneet Pekka Heikkinen -näytelmät kirjoitettiin dokumenttielokuvan tekemisen menetelmin. Näillä
mennään (2013), Lause (2015) ja viimeisenä Sekunti tunnissa (2018) ovat
täyttä fiktiota, johon ei olisi päädytty
käyttämättä dokumenteista tuttuja
metodeja. Näillä mennään oli jonkinasteinen menestys, niin arvostelijoiden kuin yleisönkin suhteen. Liikenneonnettomuudessa halvaantuneen näyttelijän Pekka Heikkisen
kokemuksiin pohjautuvaa näytelmää on esitetty yli 100 kertaa, lähes
jokaisessa Suomen teatterissa sekä
hoitolaitoksissa, auditorioissa ja kirkoissa. Näillä mennään on kutsuttu
ja käynyt festivaaleilla mm. Nepalissa, Saksassa, Latviassa ja
Virossa. Se kiertää edelleen.
Näillä mennään
Trilogian ensimmäinen osa oli siis Näillä
mennään, ja se pohjautui pääosin Pekka
Heikkisen omiin kokemuksiin ja siihen,
millaista on liikenneonnettomuudessa halvaantuneen näyttelijän palata yleensä ihmisten keskuuteen ja erityisesti lavalle.
Lavalle paluu oli tilitettävä niin, että intiimeimmätkin esteet tulivat avoimeksi.
Toisten ihmisten kohtaaminen kartoitettiin tekstiin noin kymmenen kysymyksen kautta. Kysymykset keskittyivät siihen, mitä ihmiset haluavat kysyä halvaantuneelta (näyttelijältä) mutta eivät kehtaa,
sekä vastaamalla näihin kysymättömiin kysymyksiin. Samalla tulimme avanneeksi itsellemmekin tuntemattomia kysymyksiä.
Lähdeaineistona olivat Pekka Heikkisen
omat kokemukset, joiden sanoittamiseen

hänelläkään ei tuolloin ollut parhaita mahdollisia välineitä. Muistot palasivat pätkittäin. Olin epävarma, miten edetä kirjoittamiseen saakka, kunnes tunnistin ongelman
luonteen. Sama on tuttua dokumenttielokuvien päähenkilön ”esiintymisessä”. Se
piti asteittain häivyttää, ajan kanssa. Ratkaisevaa oli erityisesti se hetki, kun Pekka
kertoi valehdelleensa 15 vuotta. ”Ei minulla mene hyvin.” Hän sanoi valehdelleensa itselleen ja muille, näytelleensä pärjääjää. Tuolloin tiesin, että meillä oli käsissä
näytelmän ainekset. Traagisesti halvaantunut näytelmähenkilö tunnustaa näytelleensä pärjäävää halvaantunutta. Tämähän
koskee meistä jokaista. Tässä olivat avaimet
näytelmätekstin kirjoittamiseen ja myös
lukkoon, jossa Pekka oli. ” Nyt ei näytellä,
tämä on totta.” Näytelmässä näyteltiin.
Näytelmässä onnettomuuden jälkeen
puhuteltiin jumalaa: ”Katso ihmistä, ei ole
häävi, ei. Mutta kokonainen sitä on rikkinäinenkin.” Ikään kuin Kynnys ry:n julkaisusta,
johon on lipsahtanut pala Raamattua.
Kysymys itsemurhasta vammautumisen jälkeen oli mukana ja tietenkin myös
se, mikä saa ihmisen jatkamaan. Uskonnon kaltaiseksi merkityksen löytämiseksi
sanoin kuvaamattomalle asetimme hetket luonnossa. Keskeistä oli maiseman yksityiskohtien korostaminen, joka on maagisen realismin käyttämä keino. Elokuvissa sen tunnistaa helposti. Jokin kuusikon latvan yksityiskohta saattoi esityksessämme saada pyhän merkityksen uskonnollisessa mielessä, lammen jäätyminen
oli ihme, kuten esityksen nähnyt saattaa
muistaa. Mutta keskeiseksi elämän merkityksen tekijäksi teksti kertoi valinnan. Valinta on merkitys. Näin ikään kuin alleviivattiin eksistentialistista pohjaa. Uskoa tai

uskontoa esitys ei hylännyt tai väheksynyt.
Esitys kutsuttiinkin ja kutsutaan yhä kirkkoihin. Monet ovat sanoneet saaneensa
siitä samankaltaista lohtua kuin luulen uskonnosta saatavan.
Olen toiselta ammatiltani elokuvaohjaaja ja dokumentintekijä. Käytin dokumenttien teosta tuttuja metodeja. Pekka
Heikkisen haastattelut lähenivät keskusteluja, ja lopulta puhuimme yhdessä kiinnostavista aiheista. Yksi tämän metodin tarkoitus on häivyttää väline, päästää ihminen lähelle, vähentää esiintymistä. Toki tietoisena
siitä, mitä tehdään.

Lause
Kansallisteatterin sarjan toisessa osassa,
Lause-näytelmässä on niin ikään kysymys
liikenneonnettomuudesta. Siinä onnettomuus etäännytettiin asteen verran Pekan
kokemuksesta ja päätettiin ammentaa materiaalia näyttelemisen taiteen muutamasta
keskeisestä kokonaisuudesta. Pekka halusi
näytellä niin että tuntuu, niin että roolissa
saa olla pidempään. Lauseessa on autolla
Kansallisteatteriin töihin ajava näyttelijä, joka pohdiskelee, että oikeastaan hän
on aina halunnut olla kirjailija. Näin hän
päätyy näyttelemään ”Kari Hotakaista”
siinä autoa ajaessaan ja ajaa kolarin. Tosi
elämän Kari Hotakainen oli juuri toipunut
tai toipumassa vakavasta liikenneonnettomuudesta. Meidän Hotakaisemme, joka
oli koko elämänsä tehnyt töitä sen eteen,
että saisi aikaiseksi oman lauseen, joutuu
oman luomuksensa, ”lauseen”, pettämäksi,
pahoinpitelemäksi ja lopulta hylkäämäksi.
Hän ajaa kolarin, jonka seurauksena menettää puhekykynsä. Lause katoaa.
Tutkimme, dokumentin tekijän metodein, liikenneonnettomuuden seurauksena
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R A J O J A E I O L E , N Y T A I VA N
TOISIIN SHERIFFIKUNTIIN,
TOISEEN KUVERNEMENTTIIN,
U LO S TÄ M Ä N H E VO S JA LO S T U S P I I R I N
ULKOPUOLELLE.

puhekykynsä menettäneiden afasiapotilaiden tapauksia. Saimme asiantuntijoilta
lääketieteellistä konsultaatiota ja pääsimme, tosin vain vähän mutta kuitenkin, seuraamaan, kuinka terapiassa edetään. Puhe palautuu, jos on palautuakseen,
vaiheittain, eikä vaiheista puutu komiikkaa. Toipumisprosessissa on mm. semanttisen jargonin vaihe. Tässä lääketieteellisessä yhteydessä termi tarkoittaa samaa
puhetta, jota me kaikki voimme seurata jokailtaisissa tv-uutisissa poliitikkojen haastatteluissa. Sanat ovat oikeita sanoja, mutta
ne eivät merkitse mitään. On myös vaihe,
jossa sanojen, kirjainten ja äänten logiikka
ei ole se, mihin olemme tottuneet, mutta
asiantuntijat kykenevät siitä jotakin selvää saamaan. On vaihe, jossa vain peukaloa nostamalla saa kommunikoitua. Näin
siis etenimme myös tekstissä, lääketieteellisen tutkimuksen kuvaaman terapiassa
tapahtuvan paranemisen vaiheiden mukaisesti. Erityisesti Lauseen osalta oli vaikea pidättäytyä tekemästä aiheesta dokumenttielokuvaa, niin herkullinen se on. Kipeän hauska.
Mutta Lauseessa oli toki muutakin. Siinä
oli tietenkin kysymys ihmisen sisimmästä:
minuus ja identiteetti ja se, millä näitä ja
muitakin käsitteitä kuvataan, eli kieltä koskevat kysymyksenasettelut. Mitä kieli on?
Käytimme viitteenomaisesti, juuri kielen
ominta ominaisuutta tutkailevassa mielessä, Lauri Viidan Kökkö-runoa ja kirjailija Leevi Lehdon siitä pitämää esitelmää. Kun Lacan tunnetussa sitaatissa sanoo: ”Kieli toimii alitajuisen tavoin”, sanoimme Leevi Lehdon sanoin: ”Kieli on alitajuista” – toisin sanoen alitajuinen toimii
kielen tavoin. Pysähdyimme myös ajatukseen ”En millään saa sanotuksi, mitä tarkoitan”. Meille afasiaa potemattomille vaikeus on nimenomaan tarkoittamisessa.
Tarkistutimme tieteellisen pohjan ennen tekstin valmistumista. Kari Hotakaiselta emme kysyneet lupaa, mutta hänen
kustantajalleen kerroimme hankkeestamme. Kari tuli katsomaan esityksen ja
ymmärtääkseni piti siitä, siksi ison ginipullon Pekka sai lahjaksi.
Pekka tykkää haasteista. Niinpä verbaaliset haasteet ovat monologitrilogiassa
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nousseet aste asteelta, jotta motivaatiokin
kasvaisi, ja lopulta suoritukset olivat jo lähellä akrobatiaa.
Vaikeusasteen lisäämisessä ei ollut
muuta mahdollisuutta kuin mennä puhelaulun puolelle. Siihen ei moni suostu.
Muutenkin päätimme Lauseen jälkeen
vaihtaa vaihdetta, etäännyttää henkilökohtaisesta pari piirua. Halusimme tehdä
enemmän esityksen. Halusimme nimenomaan tuoda trilogian ”filosofisen” pohjan
näkyville, eli sen, mikä kaikkia osia ilmeisen ulkoisen tapahtuman lisäksi yhdistää.
Olimme nimittäin tehneet viimeisen osan
pohjaksi Kajaanin Runoviikolle Hämärän
tanssit -nimisen esityksen, jossa olivat mukana tanssi ja musiikki. Työryhmänä, jossa
olivat meidän lisäksemme Hepa Halme,
Pekko Käppi, Kaari Martin, DJ Juhis ja
Hyde Hytti, teimme esityksen Pentti Saarikosken 80-vuotissyntymäpäivän merkeissä. Nopeasta aikataulusta huolimatta se
onnistui ja sai lisäesityksiä ympäri maata.
Saarikosken Hämärän tanssien Hämärä,
eli Herakleitos, on tarkoituksellisesti monitulkintainen. Hämärä paljastaa ja peittää.
Yksityiskohdat katoavat ja rakenne paljastuu, jos maisemaa katsoo hämärässä.
Hämärässä nähty henkilö voi olla joku ihan
toinenkin. Voi nähdä väärin tai tulkita väärin. Hämärä on välitila. Se on kirkkaan valoisan ja pimeän välissä. Unen ja valveen,
unohduksen ja muistin välitilaa. Tietoisen
ja tiedostamattoman välillä on hämärä.

Sekuntti tunnissa
Teeman muuntuminen ja siirtyminen Hämärän tansseista trilogian kolmanteen
osaan eli Sekunti tunnissa -esitykseen on
jokseenkin selvä. ”Tyttö kaunis kuin voikukka” on sitaatti Saarikoskelta, lainaus
Dantelta ja Gunnar Ekelöfiltä. Tanssilla on teoksessa varjon, tytön, kuljettajan rooli. Toki Hämärän tansseissa se oli
myös Minotaurus. Sekunti tunnissa -esityksessä se on jotakin, joka liikkuu välitilassa.
Nyt tyyli on toinen, mutta metodi sama. Sekunti tunnissa, eli rajatila elämän ja kuoleman välissä, on trilogian kolmannen osan
aihe. Paitsi edetä aiempien töiden pohjalta,
päätimme kartoittaa tätä taiteessa klassista
välitila-aihetta kolmesta näkökulmasta:

Mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän kokee
kovan kolarin, aivot kolahtavat ja tajunta
lähtee, mutta ihminen palaa tajuihinsa ja
siis pelastuu? Mikä on lääketieteellinen
pohja niille kokemuksille, joita luemme ja
kuulemme niiltä, jotka jäävät henkiin?
Miten rajatilaa, välitilaa on käsitelty taiteessa yleensä aikaisemmin, millainen sen
teatteriesitysten perinne on ja kuinka esitykset liittyvät ilmiselvästi uskonnolliseen
käyttäytymiseen?
Mitä tanssin, musiikin ja näyttelemisen
taiteen alueilla on aikaisemmin tehty tästä
aiheesta?
Pari juttua rajatilasta, rajasta ja välitilasta. Paradoksaalisesti välitilassa, rajatilassa, itse raja käsitteenä ikään kuin häipyy.
”Raja on ehkä ensimmäisin kaikista käsitteistä: raja itsen ja toisten, maailman ja minun, oman ja vieraan välillä. Suomen kielessä raja tarkoittaa pyhää, tabujen kohdetta. Tabu merkitsee koskematonta, raja
on jotakin, mitä tulee vartioida huolella.
Raja määrittää itsemääräämisoikeuden,
suvereniteetin, identiteetin.” Lainaus on
Riikka Stewenin artikkelista. Lääketieteellisen tutkimuksen valossa ”tajuton” kadottaa rajan. ”Rajoja ei ole, nyt aivan toisiin sheriffikuntiin, toiseen kuvernementtiin, ulos tämän hevosjalostuspiirin ulkopuolelle”, riemuitsee Sekunti tunnissa -esityksen ”tajuton” vähän Arto Melleriä ja
Dylan Thomasia muunnellen.
Rajan muuttuminen voi horjuttaa kaikkia käsityksiä, sitä voi olla mahdotonta uskoa tai se voi olla syvästi traumaattista.
”Julia Kristeva pohti runokielen vallankumousta ranskalaisessa 1800-luvun runoudessa, hän tarkasteli subjektin ja kielen
syntyä. Paikannimet-artikkelissa hän kirjoittaa psykoanalyyttisen yksilöhistorian
tarinaa, itsen syntyä.”
Sekunti tunnissa -esityksessä minuus
kehittyy filmille väärinpäin. Paitsi seksuaalisuuden heräämisen tunnistamisen myös
rakastumisen hetki valottuu. Näytelmässä
karut Yli-Kiimingin miehet ilmaisevat
asian ehkä karkeammin kuin ranskalaiset
filosofit. Kun kuolemisen hetki venyy, se
on itse minä, joka viimeisenä yrittää tunnistaa itseään, kertoa itsen syntyä. Nämä
tunnistamisen hetket ovat ikään kuin

Sekunti tunnissa. (Kuvassa vasemmalta) Faarao Pirttikangas, Hepa Halme, Pekka Heikkinen, Kaari Martin ja Pekko Käppi. Kuva Pasi Järves.

kronologisesti tapahtuneen elämän vaiheita, joissa tietoisuus ottaa askeleen tai loikan eteenpäin. Ihminen ikään kuin syntyy
ja kuolee monta kertaa elämänsä aikana,
ja ne kuvat, jotka viimeisellä filminauhalla
ovat valottuneet, ovat usein juuri tällaisen
tietoisuusloikan hetkiä, kuvia. Usein ne liittyvät seksuaalisuuden tunnistamiseen, yksinäisyyden kokemiseen, kestämättömään
pelkoon. Tämä on yhteistä tytöille ja pojille.
Sekunti tunnissa -näytelmässä Juuri tässä
-biisi kuvaa tätä filminauhaa. Näitä tietoisuutensa hyppyjä näytelmän päähenkilö
toistuvasti pysähtyy katsomaan.

Välitila
Sekunti tunnissa -käsiohjelmaan kirjoitin
ikään kuin alaotsikoksi ”Pekka bardossa”.
Koetin siinä hieman huumorinkin kautta
tuoda esiin sisältöä.
Bardo on erityisesti Tiibetin buddhalaisten perinteestä tuttu termi, mutta on se
suomalaiselle lukevalle yleisölle tuttu myös
George Saundersin Lincoln bardossa
-teoksen tai ainakin Laura Lindstedtin
Oneironin myötä. Tiibetiläinen kirja elämästä ja kuolemasta -teoksen pääaihe on
bardo. Tuula Saarikosken käännös on
mestarillinen.
Tanskalaissyntyisen maailmankuulun
laman, Ole Nydahlin, edustamaa suuntausta tai metodia kutsutaan ”timanttipoluksi”. Sekunti tunnissa -esityksessä timanttipolku löytyy Kiiminkijoen varresta,
kuten sateenkaariruumis, joka sekin on

keskeisiä buddhalaisen bardon termejä.
Välitilakokemus voi olla myös pelottava: rajaton, katseen suunnassa kasvava loputon
kuilu tai nousuaan jatkava läpinäkyvä hissi,
kuten Sekunti tunnissa -tekstiin kirjoitin.
Antiikin Kreikassakin vallalla olleen
ajattelun mukaan kuolemassa ruumis lakkaa toimimasta ja sielu pääsee taivaaseen.
Ikään kuin vankilassa ollut sielu vapautuu.
Toisen näkemyksen mukaan kuolema on totaalinen, jolloin myös sielu kuolee. Tuomiopäivänä ihmiset herätetään henkiin.
Kolmas näkemys on Sekunti tunnissa
-esityksen kannalta kiintoisa. Kuoleman
jälkeen sielu jää välitilaan, joka ei ole taivas
eikä helvetti. Se ei ole lopullinen ratkaisu,
vaan Jumalan puoleen voi kääntyä kuolemankin jälkeen. Monet kristillisetkin hautajaisrituaalit liittyvät tähän.
Tyrvään kirkon uudet maalaukset yhdessä Kuutti Lavosen kanssa tehnyt
Osmo Rauhala kiteyttää mainiosti: ”Kuolema on elämän kaksoispiste.” Yritin lainata tätä suoraan näytelmään, mutta kaksoispisteen jätin pois, koska siitä tuli esitettäessä koominen ja se vei ajatukset asiasta.
Luettuna se on terävästi ajateltu ja kaunis
katsoa. Kaksoispiste. Kuolema on elämän
kaksoispiste.
Oleellista aiheemme kannalta kristillisisissä traditioissa ovat hautajaiset. Ne ovat
näytelmää ja performanssia. Käytimme Sekunti tunnissa -esityksessä kahta perinnettä, baptistista ja lestadiolaista. Kannoimme auton ovea arkkuna ja Faarao

Pirttikangas lauloi Siionin virren. Lestadiolaisuudesta saa jokainen olla mitä mieltä
haluaa, mutta Siionin virsien sanallinen
voima on musertava. Virsi tosin päättyy
Kaari Martinin hitaasti aloittamaan tanssiin, jonka sykettä muusikot asteittain nostavat niin, ettei keneltäkään jää huomaamatta yhteys Rolling Stones -klassikkoon
Sympathy for the Devil.
Uskonnollis-ritualistisissa perinteissä
on mukana yhteyden saaminen välitilassa
olevaan ja/tai hänen auttamisensa.
Sekunti tunnissa viittaa myös kalevalaiseen perinteeseen, ei paljon, mutta Pekko
Käpin jouhikko muistuttaa siitä suunnasta.
Saatana-biisi alkaa kalevalaisen runon kaltaisella hokemalla, jossa muunnellaan kalevalaista syntymyyttiä omalaatuisella tavalla.
Lopuksi palaan lääketieteelliseen puoleen. Kovan tärskyn saanut saa omasta kropastaan morfiinia niin, että hallusinaatiomatka on totta. Usein myös ensihoitaja piikittää. Näistä ”matkoista” on laaja tutkimusaineisto. Selvinneiden, parantuneiden potilaiden leijailujen kuvailu on loputonta. Tätä
Sekunti tunnissa -esityksen alku kuvaa.
Kaiken taustatyön ei luonnollisesti
tule näkyä lopputuloksessa. Taide ei ole
ensisijaisesti ymmärtämisen tai tietämisen asia. Dokumentin taiteessa liikutaan
parhaimmillaan niillä rajoilla. En tiennyt,
että dokumenttiteatteri kiinnostaa minua.
Huomaan kuitenkin tehneeni kolme näytelmää dokumentin tekemisen metodein.
Ja täyttä fiktiota.
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Kaarle Aho
Kirjoittaja on elokuvatuottaja

Dokumentaristin
leipä on kapea
ja vähemmän
pitkä
”Lähes jokaisen päätoimisen amerikkalaisen
dokumentaristin salaisuus on henkilökohtainen
stipendi. Käytännössä tämä tarkoittaa varakasta
puolisoa tai varakkaita vanhempia.”
Näin minulle lausui pari vuotta sitten erään johtavan yhdysvaltalaisen elokuvafestivaalin valitsija. Hän tarkoitti
dokumentaristilla ohjaajia ja tuottajia. Hän tiesi mistä puhui. Hän tunsi käytännössä jokaisen yhdysvaltalaisen dokumentaristin.
Jos dokumentaristin amerikkalainen unelma on vauras perhe tai Netflix-myynti, niin suomalaisen dokumenttielokuvaohjaajan muunnos tästä on luultavasti pitkäaikainen taiteilija-apuraha tai sosiaaliturvan kehittämiseen
sitoutunut hallitus.
Itse tuotin ensimmäisen dokumenttielokuvani vuonna
1998. Sen budjetti oli 500 000 markkaa. Toisen budjetti oli
600 000 markkaa, kolmannen miljoona markkaa ja neljännen 1,85 miljoonaa markkaa. Tyhmempikin ymmärtää, että tässähän oli kyseessä tendenssi. Sen nimi oli jatkuva kasvu, ja se tuntui vääjäämättömältä ja helpolta, vähän kuin jälkikäteen kirjoitettu tarina siitä, miten historia
menee aina oikeaan suuntaan.
Tähän se helppous loppuikin. Kansainvälisen rahoituksen hankkiminen oli paljon hitaampaa, kuin miltä se
oli aluksi vaikuttanut. Se minkä piti kestää puolitoista
vuotta, kestikin kolme vuotta. Taiteellista kunnianhimoa,
säädyllistä elintasoa ja − hienosti sanottuna − markkinatilanteen realiteetteja oli Suomesta käsin vaikea yhdistää.
Ja hei, kuka korkeasti koulutettu ihminen haluaa viettää
kuukausia metsästäen kv-yleisradioyhtiöiden parin tonnin ennakko-ostoja?

Tarjonta voittaa aina ja kaikkialla kysynnän
Myöhemmin oivalsin, ettei se kyllä helppoa dokkareiden
parissa ollut missään. Ja useimmissa maailman maissa
vielä paljon tuskaisempaa kuin täällä. Jossakin vaiheessa
huomasin myös, että nuoria ja energisiä suomalaisia dokumentaristeja ilmaantui ovista ja ikkunoista. Sen kotimaisenkaan rahoituksen hankkiminen ei ollut enää niin
vaivatonta.
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Keuliminen, ohj. Vilja Autiokyrö ja Katri Myllyniemi,
Sons of Lumiere, 2019.

Nykyään elokuvien kehittelyyn liittyvät sisällölliset vaatimukset ovat − varsinkin kansainvälisissä projekteissa −
moninkertaistuneet. Käytännössä me joudumme tekemään
paljon aiempaa enemmän töitä ennen kuin saamme elokuvan rahoitettua. Niillä samoilla pienillä kehittelytuilla.
En osaa aivan varmasti sanoa, mistä tämä johtuu. Televisiokanavien ohjelmapaikat pitkille dokumenttielokuville, tai ainakin sille miten tuo käsite esimerkiksi Pohjois-Euroopassa käsitetään, ovat vähentyneet ilmeisen
drastisesti. Tekijöitä on tietenkin paljon enemmän, sekä
Suomessa että ulkomailla. Kanavat ja säätiöt pystyvät valitsemaan projektinsa usein hyvin pitkälle kuvattujen ja
leikattujen joukosta.
Suomeksi sanottuna kyse on siitä, että kilpailu on koventunut. Kysyntä vähentynyt ja tarjonta lisääntynyt.
Kylmä totuus on se, että tässä leikissä on aika vaikea
pärjätä, jos alkaa laskea työntunteja ja niistä saatuja korvauksia. Ei ole mikään ihme, että dokumenttielokuvatuottajat ja -ohjaajat hakeutuvat näytelmäelokuvien pariin.
Itse en enää ole varma, viitsisinkö kehitellä kansainvälistä

dokumenttielokuvaa, ellei sen ennakkotuotantoa pystyisi
silloin tällöin itse kassavirroittamaan tukien ulkopuolelta.
En pidä uhriutujista, varsinkin jos he ovat elämässään saaneet edes pari kertaa kokeilla niin hienoa hommaa kuin elokuvien tuottaminen on − ja vielä pääsääntöisesti julkisilla rahoilla. Ja tuottajahan on kuitenkin niitä
harvoja, jolla näinkin pienessä maassa voi dokumenttielokuvien kautta olla mahdollisuus saavuttaa edes tyydyttävä
elintaso. Dokumenttielokuvaohjaajan kohtalo saattaa sen
sijaan olla sen verran karu, että sitä ammattia on aika vaikea suositella ainakaan omille lapsille.
Kun kunnianhimoinen ohjaaja yrittää vastata niihin
vaatimuksiin, mitä rahoittajat ympäri Eurooppaa hänelle
asettavat, hänelle saattaa jäädä julkisista kehittelyrahoista
hyvässä lykyssä vuodessa käteen ehkä parin kuukauden
palkka. Näin ainakin, jos niitä rahoja sijoitetaan myös
suurimittaisesti kuvaamiseen ja leikkaamiseen, kuten
nykyään pääsääntöisesti odotetaan. Ja tähän työhön on
pakko panostaa, jos haluaa kilpailla niiden israelilaisten
ja ranskalaisten kanssa, jotka eivät työnsä määrää laske.

Toinen vaihtoehtohan on tehdä töitä niin, että laittaa
ne pienet kehittelytuet riittämään, eli madaltamalla kunnianhimon tasoa. Tällöin kaikilla on mukavaa, paitsi niillä
jotka niitä elokuvia katsovat ja yrittävät myydä ulkomaille.
Ja tietenkin ohjaajalla (ja toivon mukaan myös tuottajalla),
joka tietäisi pystyvänsä parempaan.
Lopputulema on yksinkertainen. Ohjaajan pitää hankkia tuloja muualta, myös ohjatessaan. Suomessa se tarkoittaa onnekkaimmille apurahoja tai opetustöitä. Vähemmän
onnekkaille vähemmän kevyitä hommia tai kortistoa. Jollakin tavalla me olemme vissiin lähentyneet anglosaksista
tuotantokulttuuria siitäkin huolimatta, että meillä on edelleen käytössämme mannermaiset julkiset tuet.
En ole ihan varma, miten tähän pitäisi suhtautua. Me
tarvitsemme sekä elokuvakulttuurin että meidän suomalaisten omakuvan, itseymmärryksen ja visuaalisen
historiankirjoituksen takia dokumenttielokuvaohjaajia.
Siis myös sellaisia, jotka tekevät elokuvia, joita ei välttämättä muualla maailmassa niin hirveästi haluta katsoa. Se, kuinka monta tällaista dokumenttielokuvaa
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yhteiskuntamme pitää vuosittain tukea, on asia johon en
uskalla ottaa kantaa.
Suomalaiset dokumentaristit haluavat, että dokumenttielokuvan tukea nostettaisiin kolmanneksella. Tällöin jokunen ohjaaja ja tuotantoyhtiö pärjäisi paremmin. Kansainväliset projektit saattaisivat − jos sisältö on kunnossa
− edetä nopeammin kotimaan perusrahoituksen kasvaessa. Puhtaasti suomalaisten projektien laatu toivon mukaan myös paranisi budjettien kasvun myötä.
En vain ole vielä tavannut yhtään ihmistä, joka uskoisi
Suomesta löytävän poliitikkoja, jotka haluaisivat noin paljon elokuvien tukia lisätä. Vielä vähemmän olen tavannut näytelmäelokuvatuottajia, jotka haluaisivat luovuttaa
osuuden omasta kakustaan dokumentaristeille.
Jos me olemme dokumenttielokuvien tukipolitiikan
kanssa tilanteessa, jossa rahat eivät ole mitenkään erityisesti lisääntymässä ja jossa nekin, jotka niitä elokuvia
pääsevät suhteellisen vakituisesti tekemään, eivät niillä
elä, pitäisi kai aloittaa keskustelu siitä, voisiko tuettavien elokuvien määrää vähentää. Ja jos me olemme tilanteessa, jossa dokumenttielokuviin erikoistuneet tuotantoyhtiöt elävät veitsi kurkulla projektista toiseen, pitäisi kai uskaltaa miettiä tuettavien yritysten määrän pienentämistä. Siis jollakin sivistyneellä ja markkinahenkisellä tavalla.
En osaa laskea, kuinka montaa dokumenttielokuvaa
vuosittain pitäisi tukea, jotta dokkarikulttuurillamme olisi
tarpeeksi rikas pohja. Enkä tiedä, kuinka näitä tuotantoja
voisi keskittää harvemmille (ja vahvemmille) firmoille ilman, että kyseessä olisi kilpailun rajoittaminen. Mutta
näistä asioista pitäisi keskustella avoimesti.

Elinkeino, liiketoimintaa ja
varsinkin kulttuurityötä
Jottei tämä menisi nyt aivan synkistelyksi on syytä muistuttaa, että kyllä dokumentaristeilla Suomessakin saattaa
olla ilon aiheita. Ainakin jos uskaltaa katsoa perinteisen
pitkän muodon ulkopuolelle.
Lyhyempi muoto taitaa olla muodissa sekä kansainvälisten media- että yleisradioyhtiöiden parissa. Ehkä joskus
ja joissakin niissä maksetaankin kunnolla. Ja pitkät dokumenttisarjat ovat amerikkalaisilla suoratoistopalveluilla
niin suosittuja, että luulisi piakkoin Ylen ja Elisankin satsaavan niihin. Seksikkään aiheen, tekijöiden kunnianhimon ja tarinantajun kohdatessa on vaikea kuvitella, miksei täälläkin kannattaisi satsata dokumenttisarjaan vähintään yhtä paljon kuin keskinkertaisimpaan kotimaiseen
draamasarjaan.
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Ja kyllä, siellä Amerikan länsirannikollahan tendenssi
on päinvastainen kuin täällä, jossa dokumenteista siirrytään draamaan. Siellä fiktioyhtiöt perustavat dokumenttiosastoja. Eivät tosin pelkästään rahan takia, vaikka ilman
Netflixiä, HBO:ta ja Amazonia ne tuskin näin tekisivät.
Kyse on myös maineesta. Dokumentteja tekemällä saattaa
pienillä satsauksilla saavuttaa nykyään sellaista prestiisiä,
jota perusfiktiosta ei irtoa.
Jos elinkeinotoiminta ei kannata, ihmisen pitäisi olla
valmis tekemään jotakin muuta. Se, mitä me teemme, ei
kuitenkaan ole pelkästään elinkeinotoimintaa, ainakaan
kovin kannattavaa. Tuottamistani dokumenttielokuvista
ehkä vain noin 10% on myynyt kansainvälisesti hyvin, eli
huomattavasti enemmän kuin keskiverto tai huonompi
suomalainen näytelmäelokuva, mikä ei muuten paljoa
vaadi. Ja ne kunnonkin myynnit jakaantuvat niin monelle
vuodelle, ettei pelkästään niiden takia kenenkään kannata
ryhtyä yrittäjäksi. Lopun 90 % myynti on ollut marginaalista. Ja samanlaisia onnistumisprosentteja kuulen pohjoismaisilta kollegoilta.
Usein on myös niin, että niitä kansainvälisesti menestyneimpiä dokumenttielokuvia meidän tärkein ja läheisin
yleisömme ei juurikaan noteeraa. Kaikkein eniten olen
nimittäin saanut positiivista palautetta suomalaisilta ja
ruotsalaisilta televisiokatsojilta niistä dokumenteista, joita
ei Pohjoismaiden ulkopuolelle ole myyty. Kuinka määrittää tällaisen katsojakokemuksen arvo?
Kulttuuritoimintaahan tämä kuitenkin enimmäkseen
on − sekä siis dokkareiden että suurimman osan eurooppalaisista näytelmäelokuvista tukeminen. Tämä siitäkin
huolimatta, että aina toisinaan joku laskee elokuvien julkisen tuen taloudellisia hyötyjä. Vai oletteko te tavanneet
joskus ekonomistin, joka olisi oikeasti innostunut elokuvatukien vaikutuksista kansantalouteen?
Totta kai me kaikki voimme haaveilla niistä rahoista,
joilla Netflix osti sillä samaisella amerikkalaisella festivaalilla ensi-iltansa saaneita (amerikkalaisia) dokumenttielokuvia. Taloudellisesta menestyksestä pitääkin haaveilla ja siihen kannatta pyrkiä, mutta tuollaiset myynnit
eivät tule koskaan varmistamaan suomalaisen dokumenttielokuvakentän hyvinvointia. Eikä digitalisaatio ole millään merkittävällä tavalla lisännyt perinteisen suomalaisen dokumenttielokuvan tulonlähteitä. Päinvastoin, meiltähän odotetaan enemmän oikeuksia entistä pienemmillä
ostoilla.
Jollakin tavalla meidän pitää kuitenkin varmistaa, että
dokumenttielokuvallamme on samanaikaisesti terävä ja
kova kärki, josta puhutaan ja joka menestyy maailmalla, ja
tarpeeksi iso ja vakaa tausta, jota kärjen syntyminen edellyttää. Sekä edes pieni joukko elokuvantekijöitä, joiden ei
tarvitse koko ajan huolehtia rahasta, vaan he voivat keskittyä olennaiseen.
Itse en usko, että tämä onnistuu ainoastaan pyytämällä
poliitikoilta joka vuosi lisää rahaa, vaikka sitäkin meidän
systeemissämme ikävä kyllä pitää tehdä. Luulen, että se
edellyttää julkisilta toimijoilta rahanjakoperiaatteiden jatkuvaa ja rohkeaa uudelleenarviointia, ja tekijöiltä ennakkoluulottomuutta, joustavuutta ja vikkelyyttä.
Siis niitä samoja asioita mitä kaikilta muiltakin ihmisiltä ja yhteisöiltä odotetaan elinkeinorakenteen muuttuessa.

Dokumenttielokuva
VO I KO S I TÄ I L M A N E L Ä Ä?
VOIKO SILL Ä EL ÄÄ?

Dokumenttielokuvantekijöiden järjestö
Dokumenttikilta ry käynnisti maaliskuussa
2019 ProDok-kampanjan kotimaisen dokumenttielokuvan rahoituksen nostamiseksi
kolmanneksella. Kampanjan lanseeraamiseksi Dokumenttikilta julkaisi sarjan kampanjaspotteja, joissa dokumenttielokuvantekijät kertovat työskentelyolosuhteistaan
sekä dokumenttielokuvan merkityksestä.
Videot ovat katsottavissa Dokumenttikillan
YouTube-kanavalla.
Osana kampanjaa järjestettiin Tampereen elokuvajuhlilla paneeli otsikolla ”Ilman dokumenttielokuvaa kaikki olisi fiktiota”. Paneelin ja muun kampanjaan liittyvän keskustelun tiimoilta on hahmottunut keskeisiä ongelmakohtia ja kehittämismahdollisuuksia.

Nykytilanne
Dokumenttielokuvien rahoituksen kehittymisestä Suomessa ei ole saatavilla kattavaa
ja aukotonta tilastotietoa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana vaikuttaa siltä, että
dokumenttielokuvien kokonaisrahoituksen
määrä on pysynyt samalla tasolla, vaikka
kustannustaso on noussut merkittävästi.
Samaan aikaan alalle on tullut runsaasti lisää tekijöitä, mikä on johtanut siihen, että
samoja varoja jaetaan useammalle tekijälle.
Mm. siirtyminen filmille kuvaamisesta digitaalisuuteen on johtanut siihen, että kehittelyvaiheessa kuvataan enemmän ja pidempään. Elokuvien tekoprosessit ovat pidentyneet, jolloin mm. palkkaus vastaa heikommin työhön käytettyä aikaa. Huomattava osa dokumenttielokuvista kuvataan
pitkälle kehittelyvaiheen niukoilla varoilla.
Elokuvien rahoitus on kansainvälistynyt,
mikä on osaltaan myös pidentänyt kehittelyaikoja.
Dokumenttielokuvien tuottaminen on
käynyt taloudellisesti yhä huonommin kannattavaksi. Festivaaleilla ja televisiossa
menestyneitä ison budjetin dokumentteja tuottaneet yhtiöt ovat ryhtyneet tuottamaan rinnalla fiktioelokuvia, joiden tuottamisessa on mahdollisuus taloudelliseen

kannattavuuteen. Jotkut yhtiöt ovat siirtyneet kokonaan fiktioon. Monet ohjaajat ovat
perustaneet omia yhtiöitä tuottamaan elokuviaan. Kukaan ei tunnu tietävän, miten
niin pääsi käymään, että vuosien saatossa
dokumenttielokuvien tekeminen muuttui
taloudellisesti kannattamattomaksi.
Muissa Pohjoismaissa pitkien dokumenttielokuvien keskibudjetit ovat selkeästi Suomea suurempia.
Saatavilla olevan rahoituksen taso on alkanut vaikuttaa myös dokumenttien sisältöön ja muotoon. Tekijät saattavat harjoittaa itsesensuuria rajaamalla pois aiheet, joiden arvelevat olevan vaikeasti rahoitettavia
tai liian kalliita toteuttaa. Toteutettavaksi valikoituu esim. aiheita, joiden kuvaaminen ei
ole sidottu tiettyyn aikaan, joiden päähenkilöt ovat pitkään saatavilla, ja joiden kuvaaminen on mahdollista minimiryhmällä.
Kehitys on ristiriidassa sen kanssa, että
suomalainen dokumenttielokuvan osaaminen ja taiteellinen laatu on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla ja laajasti kansainvälisesti tunnustettua jo 90-luvulta alkaen. Suomalaisia dokumenttielokuvia esitetään ja palkitaan edelleen ulkomaisilla
elokuvafestivaaleilla, niitä myydään ulkomaisille kanaville, ja ne löytävät meilläkin
laajan yleisön televisiossa. Tästä huolimatta
dokumenttielokuvien tekemisen olosuhteet
ovat vähitellen kiristyneet ja uhkaavat näivettää ainutlaatuisen taiteenlajin.

Kehityskohtia
Dokumenttielokuvan arvostuksen on näyttävä taloudellisissa realiteeteissa, joilla
alalla toimitaan, jotta turvataan alan jatkuvuus ja dokumenttielokuvien laatu myös tulevaisuudessa. Kokoillan dokumenttielokuvien keskibudjettien on noustava kolmanneksella, eli lähes 100 000 eurolla nykyisestä
noin 260 000 euron keskibudjetista. Kehitys,
jossa dokumentteja tuottavat tuotantoyhtiöt
vähentävät dokumenttien tuottamista tai
lopettavat sen kokonaan, on pysäytettävä.
Vain terveellä pohjalla oleva yritystoiminta
mahdollistaa alan jatkuvuuden.

Työhönsä intohimoisesti sitoutuvien tekijöiden on pystyttävä elämään elokuvista
saatavilla palkoilla. Dokumenttielokuvantekijöiden palkat on nostettava lähemmäs fiktioelokuvissa työskentelevien palkkoja. Palkkojen on oltava sellaisia, että tekijät voivat keskittyä pelkästään elokuvan
tekemiseen − muulloinkin kuin onnistuttuaan saamaan henkilökohtaisen monivuotisen työskentelyapurahan − sen sijaan, että
joutuvat jatkuvasti tekemään rinnalla muita
töitä turvatakseen elantonsa. Elokuvien tekemisen kesto, erityisesti kehittelyvaiheen
osalta, on saatava lyhenemään nykyisestä,
jotta palkkiot ovat paremmin suhteessa
työn määrään. Budjettien on oltava riittäviä,
jotta työryhmän palkkaaminen on mahdollista, sen sijaan että ohjaajat pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon itse.
Vain kunnollinen rahoitus takaa dokumenttielokuvien laadun. Se mahdollistaa
riittävästi ennakkovalmisteluaikaa ja riittävästi kuvauspäiviä, mahdollisuuden laadukkaan kaluston käyttöön ja kaikille työntekijöille työehtosopimuksen edellyttämät
työehdot. Näistä kaikista joudutaan dokumenttielokuvatuotannoissa nykyisessä tilanteessa tinkimään.
Kampanja korostaa dokumenttielokuvan kulttuurista merkitystä ja tähtää koko
dokumenttialan profiilin nostoon. Dokumenttielokuva on rikas arjen historian kirjoituksen tapa, kansallinen muistimme,
keskeinen osa itseymmärrystä, historiantajua ja empatiakyvyn kehittymistä. Suomalainen dokumenttielokuva on kansainvälisesti verrattuna erittäin korkeatasoista
ja samalla helposti lähestyttävä taiteenlaji. Dokumenttielokuvia tekevät Suomessa
omistautuneet, korkeasti koulutetut huippuammattilaiset.
Saavutetun laadun säilyttäminen on
tärkeää. Parantamalla alan rahoitustilannetta voidaan varmistaa monipuolinen dokumenttielokuvien aiheiden ja muotojen
kirjo myös tulevaisuudessa.

Sanna Kultanen
Dokumenttikilta ry:n toiminnanjohtaja
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Dokumenttielokuvan
julkaisun muuttunut
todellisuus
Dokumenttielokuvien julkaiseminen ja esittäminen Yleisradion
eri alustoilla, kuten muuallakin
maailmassa, on ollut valtavassa
murroksessa viimeisten vuosien
aikana. Kriisin kautta on löytynyt
myös joitakin ratkaisuja.
Kun aloitin nykyisen työni yhteisrahoitteisten Dokumenttiprojektien tuottajana, dokumenttielokuvia katsottiin ja kulutettiin
pääsääntöisesti perinteiseen tapaan televisiosta, Areena toimi catch up-palveluna.
TV1-kanavalla maanantaina klo 21.30 ohjelmapaikalla Dokumenttiprojekti keräsi
tasaisesti noin 300 000 katsojaa, usein suurempiakin määriä.
Dokumenttielokuvista myös kirjoitettiin
paljon kotimaisessa mediassa, jotkut jopa
nousivat ilmiöksi: esim. Hamy Ramezanin ohjaama Tuntematon pakolainen (es.
21.3.2016), joka lyhyen elokuvateatterikiertueen jälkeen palkittiin Tampereen elokuvajuhlilla ja esitettiin heti keväällä Dokumenttiprojektissa, sai suuren mediahuomion ja hyvän vastaanoton. Rautainen sisältö oikeaan aikaan julkaistuna toimi silloin ja toimii toki nykyäänkin.
Tuolloin näkyivät kuitenkin jo vahvat
merkit yleisön kulutuksen muutoksessa.
Televisio on pitkään kerännyt ennen kaikkea katsojia, joille lineaarisen TV:n katsominen on tärkeä päivärutiini. Finnpanelin katsojatietojen mukaan dokumenttien
televisioyleisö on vanhempaa väkeä, joka
asuu usein kaupunkien ulkopuolella. Tätä
tärkeää yleisöä kiinnostavat dokumenteissa historiasta ja Suomen kansakunnan kohtalon hetkistä kertovat aiheet, kuten Sota ja mielenrauha (es. 6.12.2016, O:
Ari Matikainen/Kinocompany), Urho (es.
10.10.2016, O: Ari Lehikoinen/Yle) tai Sodan murtamat (es. 9.1.2017, O: Timo Korhonen/ Roadmovies). Nämä elokuvat keräävät edelleen hyviä katsojalukuja myös
uusinnoillaan.
Viime aikoina on ollut nähtävissä TVkatselussa selkeä trendi. Tapahtumalliset
viihde ja urheilu, tai perinteiset uutis- ja
ajankohtaissisällöt vetävät hyvin yleisöä ja
toki myös perinteiset draamasarjat, mutta
muut sisällöt vuosi vuodelta huonommin.
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Erityisesti nuoremmat yleisöt ovat siirtyneet muille alustoille − jos niillekään. Toki
kilpailemme nuorten kaikesta ajankäytöstä
ihan uudella tavalla.

Missä vika?
Ennen on demand -aikakautta, kymmenisen vuotta sitten, kansainväliset platformtoimijat eivät olleet juurikaan kiinnostuneita dokumenttielokuvasta. Tämä aika loi
ainutlaatuisen tilan elokuvafestivaaleille,
teatterilevitykselle ja ennen kaikkea broadcastereille toimia markkinoilla omilla ehdoillaan omia käytäntöjään luoden.
Nykyisessä kilpailutilanteessa katsoja
päättää, mikä sisältö häntä kiinnostaa, ja
milloin hän sitä katsoo − ja kuinka pitkään. Kasvava joukko ihmisiä myös meillä
ei rakenna päivärytmiään TV:n ohjelmiston
ympärille eikä koe lähetysvirtaan sidottua
televisiokatselua järkeväksi tavaksi viettää aikaa. Yksi merkittävä virstanpylväs on
jo saavutettu: Suomessa alle 45-vuotiaiden
on demand -katselu on ohittanut lineaarisen TV-katselun määrän. Tässä tilanteessa
merkittävää on se, kuinka nopeasti vanhempi yleisö hylkää TV:n lähetysvirran.
Jälkikäteen on ollut helppo huomata
tietyt käännekohdat Dokumenttiprojektin
suhteen. Murros alkoi näkyä yhä selvemmin 2017 keväästä alkaen, ja viimeistään
Tokasikajuttu (es. 23.4.2018, O:Jukka Kärkkäinen ja J-P Passi /Mouka Filmi) osoitti
muutoksen.
Hieno ja ansiokas elokuva kertoo Pertti
Kurikan nimipäivät -nimisen punk -yhtyeen Euroviisutaipaleesta ja bändin hajoamisesta. Kaikki (tekijät, tuottaja, teatterilevittäjä) − ja me Ylessä − odotimme suurempaa katsojamäärää teattereissa ja kotikatsomoissa, etenkin kuin edellinen elokuva
Kovasikajuttu oli ollut menestys ja singonnut bändin suuren yleisön tietoisuuteen.
Mutta ensiesityksellään elokuva keräsi
vain 190 000 katsojaa, eivätkä TV-uusinnat
enää paljoakaan lisänneet katsojamääriä. Yhtä ainoaa syytä tähän ei löydetty −
elokuvahan on todella taitavasti tehty ja
aihe tunnettu. Yleisöt olisivat ehkä elokuvalle löytyneet, mutta eivät TV:n äärestä, ja
ehkä myös aika oli mennyt ohi sen julkaisutavan, jota elokuvalle oli rakennettu.

Tuosta keväästä lähtien dokumenttielokuvien kokonaiskatsojaluvut TV:ssä
ovat olleet jatkuvassa laskusuunnassa, ja
viime aikoina katsojakato on vain kiihtynyt. Toki TV-esitys on edelleen merkittävässä asemassa, ja se nostaa myös välittömästi Areena katsojalukuja.
Keväästä 2019 lähtien Dokumenttiprojektilla on uusi, entistä parempi ohjelmapaikka: TV1:llä torstaisin kello 19.00 alkaen.
Tämä on perinteistä TV-katseluaikaa; torstai-illan dokumenttielokuvaa edeltää hyvin yleisöjä keräävä päivittäinen talk show.
Ohjelmapaikan pitäisi olla paras mahdollinen, mutta ei selvästikään dokumenttielokuvalle. Nimittäin jostakin syystä Dokumenttiprojektin ohjelmisto lähes puolittaa
Ylen pääkanavan yleisömäärän. Vaikka dokumenttielokuvia katsotaan ja ne koetaan
tärkeiksi, niiden yleisö on siirtymässä pois
TV:stä. Ja tämä sama muutos koskee myös
teatterilevityksessä olleita dokumenttielokuvia, luontodokumentteja lukuun ottamatta. Dokumenttielokuvia katsellaan jo
nyt paljon mobiililta päätelaitteelta, ja silloin kun itse halutaan. Tämä kehityssuunta
on voimistumassa.

Valintojen aika
Varmasti kaikki elokuva-alalla ovat huomanneet tämän muutoksen jo jonkin aikaa
sitten. Seuraava kysymys onkin, miten me
osaamme dokumenttielokuvakenttänä vastata tähän murrokseen?
Haasteita on lukuisia. Valtaosa dokumenttielokuvasisältöjä menestyksekkäästi levittävistä tahoista on vielä perinteisiä broadcaster-yhtiöitä kuten Yle, mutta
enemmässä määrin myös suuria kansainvälisiä toimijoita, joita eivät koske kansalliset rajoitteet tai velvoitteet. Olemme siis astuneet myös dokumenttielokuvan suhteen
kansainväliseen kilpailuun, joka tulee olemaan erittäin kovaa kilpailessamme suomalaisten katsojien, veronmaksajien, ajasta
ja huomiosta.
Verkossa julkaiseminen on helppoa ja
nopeaa, ja sen voi tehdä lähes kuka vaan
vailla seurauksia. Laittomien kopioiden
määrä netissä on räjähtänyt. Jokainen alusta kamppailee samasta huomiokannibalismista, kun lähes jokainen sisältö on yhtä
mielenkiintoista tai yhtä vähän mielenkiintoista. Kun rinnalla on joukko kv-tähtiä sisältävää draamaa tai dokumentaarista kerrontaa ihmisten itsensä tuottamana, on jollakin tavoin pystyttävä erottautumaan.
Tässä kilpailuasetelmassa Yle ja meidän sisältömme ovat tänä päivänä. Sen lisäksi että kilpailemme siitä huomiosta jota
julkisuudessa on saatavilla, kilpailemme
dokumenttielokuvien osalta myös kaikesta

Murtomaa, ohj. Einari Paakkanen, Citizen Jane
Productions, 2019. Kuva: Antti Polojärvi.

muusta sisältöjen saamasta huomiosta
omalla alustallamme.
Paitsi kiinnostavalla sisällöllä, meidän
on pystyttävä kertomaan katsomispäätöstä
tekevälle yleisölle elokuvan aiheesta, näkökulmasta ja erityisyydestä vain muutamalla
lauseella ja huomiota herättävällä, laadukkaalla kuvalla.
Kaikki on myös mitattavissa. Me voimme
analytiikasta seurata elokuvien katselua
miltei reaaliaikaisesti. On ollut mielenkiintoista nähdä, mitkä sisällöt, millaisin kuvin ja otsikoin nousevat esille. Samoin kerronnan vaikutus pitoon: mitkä tarinat pitävät katsojan loppuun asti elokuvan parissa.
Tämä ei tietenkään ole tärkeintä, vaan se
mitä me suomalaiset saamme, ja millaisen syvemmän jäljen se jättää? Elokuvan
vaikuttavuuden voimaa tai syvyyttä on lähes mahdoton mitata. Mutta selvää on, että
suomalaiset aiheet ja elämänmeno kiinnostavat edelleenkin meidän yleisöjä.
Miten siis meidän alana tulisi toimia
muuttuneen kulutuskäyttäytymisen ja julkaisemisen maailmassa? Mitä meidän tulisi tehdä, jotta säilyttäisimme sen kiinnostuksen, jota dokumenttielokuvaa kohtaan
on perinteisesti osoitettu? Tulevaisuudessa
painottuu koko dokumenttielokuvan julkaisukaaren suunnittelu ja sen erilaiset variaatiot.

Uudet mahdollisuudet
Meillä on ensi kertaa mahdollisuus etsiä ja
löytää myös uusia yleisöjä. Yle on viime aikoina satsannut paljon Areenan kehitystyöhön sekä tekniseen toimivuuteen mobiilissa
että sisällön tarjontaan. Myös dokumenttien
julkaisuun on kiinnitetty huomiota: olemme

SUOMESSA
ALLE 45-VUOTIAIDEN
O N D E M A N D - K AT S E L U O N
O H I T TA N U T L I N E A A R I S E N
T V- K AT S E L U N M Ä Ä R Ä N .

mm. rakentaneet Dokumenttimaanantaikonseptia, joka nostaa esiin joka maanantai myös dokumenttielokuvaa. Se kuratoi
Areenan mobiiliversioihin luotua Kovat
dokkarit -stripea hienoine julistekuvineen.
Tuloksia on tullut heti.
On selvää, että voimme panoksilla keskittyä vain murto-osaan koko Ylen dokumenttitarjonnasta. Siispä meidän on löydettävä oikeat sisällöt oikeille yleisöille,
vaikka yleisömäärä olisi pienikin. Meidän
on pystyttävä rakentamaan ajoittain dokumenttielokuvasta tapauksia myös Ylen julkaisulle. On oltava elokuvia, joilla on vaikuttavuutta ja huomioarvoa. Keskustelu
julkaisusta, elokuvien profiloinnin keinoista ja materiaaleista pitää käynnistää
jo siinä vaiheessa, kun rahoituspäätöksiä Ylen osalta tehdään. Keskustelut pitää käydä yhdessä tuottajien ja tekijöiden
kanssa, koska he tuntevat aiheensa ja elokuvansa parhaiten. Mutta meillä Ylessä on
tietoa julkaisemisen mahdollisuuksista, todellisuudesta ja yleisön käyttäytymisestä.
Uskon, että myös kuratointi tai keskustelu pystyy aukaisemaan sisältöä tai teke-

mään siitä hieman helpommin lähestyttävää eri yleisöille. Panostamme näkyvyyteen eri sosiaalisen median alustoilla: kohdennettua markkinointia, verkkoartikkeleita elokuvista. Pyrimme myös luomaan
erilaisia nostoja ja paketteja ja teemme yhteistyötä Areenan ja Yle-Uutisten kanssa.
Elokuvasta julkaistavalla lisämateriaalilla
voimme tuoda esille päähenkilöitä tai jatkaa tai syventää tarinaa ja teemaa.
Olemme panostaneet jo nyt joidenkin
dokumenttielokuvien lisämateriaaleihin.
Keväällä 2019 Dokumenttiprojekti uudella
TV- esityspaikalla, lyhyempänä sarjana on
löytänyt hyvin yleisoä. Yhdessä tekeminen
on tuottanut heti tulosta, Ei koskaan enää
(es 14.3.2019, O: Aino Suni/ Tuffi films) tai
Murtomaa (es 21.3.2019, Einari Paakkanen/ Pohjola films), joiden nostamiseen
Areenan puolella on panostettu paljon.
Molempia voidaan kutsua tarkasti rajatun
yleisön elokuviksi, mutta olemme löytäneet
ne yleisöt Nämä ovat sitä nuorta yleisöä,
joka toivottavasti tekee paluuta takaisin
Ylen sisältöjen pariin. Kotimainen sisältö
kiinnostaa − on aina kiinnostanut − ongelmana on vain ollut sen löydettävyys. YouTube-sukupolvelle Yle ja Areena eivät ole
itsestäänselvyys.
Dokumenttielokuvalla on tärkeä paikka
Ylen painotuksissa tulevaisuudessakin.
Laadukkaat kotimaiset sisällöt ovat meidän
ainoa todellinen kilpailuvaltti. Meidän on
vain nopeasti kyettävä reagoimaan tapahtuneisiin muutoksiin. Yhdessä.

Erkko Lyytinen
Kirjoittaja toimii yhteisrahoitteisten
dokumenttielokuvien tuottajana Ylellä
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Grand Lady
of quality and
distinction

ohjaajasta), mitä elokuva-käsikirjoitukseen on syytä merkitä, miten käsikirjoitusten laatua ja toimivuutta on mahdollista arvioida, ja aivan erityisesti; miten niitä voi parantaa. Valmista tarkkaa mallia ei ollut. Eikä ollut tässä vaiheessa edes varsinaista ammatillista tilausta. Tavallaan
käy kateeksi. Tavallaan ei ollenkaan. Alalla kuin alalla vakiintuneita käytäntöjä ja käsityksiä on aina kova homma
muuksi muuttaa.

Jos leikisti mietitään – kuten käsikirjoittajat
mielellään tekevät – millainen merkintä
ihmisen ansioluettelossa olisi kaikkein
vaikuttavin ja suurinta mahdollista kunnioitusta
herättävä, niin tässä yksi varteenotettava
ehdokas tähän leikkimieliseen kisaan:
vuosina xxxx–xxxx perustin kotimaahani kokonaan
uuden ammattikunnan ja valoin korkeakoulutasolla
pohjan kouluttautumiselle tähän uuteen ammattiin

H

elmikuun alussa menehtyneen, maineikkaan
suomalaisen elokuva- ja televisio-käsikirjoittajan Tove Idströmin ansioluetteloon tällainen
kirjaus pitää tehdä.
Mitä vaaditaan ihmiseltä, joka on perustamassa kokonaista uutta ammattikuntaa? Ei ihan vähän.
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Älyä. Karismaa.
Näkemystä uuden ammattikunnan ja uudenlaisen
koulutuksen hyödystä koko alalle
Puhujan lahjoja. Kykyä vakuuttaa myös muut alan
ihmiset näistä hyödyistä. Kykyä olla hyvä suustaan,
ja paha suustaan.
Rohkeutta ja seikkailumieltä.
Laajaa kielitaitoa ja valmiutta kansainväliseen
yhteistyöhön, jotta sopivia malleja saadaan
tarvittaessa muualta.
Sitoutumista – alttiutta työskennellä myös muiden
hyväksi
Kykyä opettaa; kykyä omien tietojen ja ammatillisten
kokemusten tarkkaan sanallistamiseen, ja jakamiseen rakentavalla tavalla.
Intohimoista ja innostunutta suhdetta sekä omaa
ammatinharjoittamista että koko alaa kohtaan.
Esikuvallista lahjakkuutta ja ammatillista taitoa.
Kykyä vakuuttavasti ruumiillistaa sitä, mitä tulevaisuudessa koulutettavat ammatti-käsikirjoittajat
voisivat ihan parhaimmillaan olla.

Nykyisten suomalaisten elokuva- ja televisio-käsikirjoittajien onneksi nämä ominaisuudet yhdistyivät Tove
Idströmissä, piripintaan. Minkä lisäksi Tove oli myös aika
ihana.
Korkeatasoisella ja pitkäjänteisellä koulutuksella kuvadraaman – tai edes näyttämödraaman – kirjoittamiseen
ei kotimaisittain ole kovinkaan pitkä historia.
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kuva: matti penttilä

Dramaturgian koulutusohjelma perustettiin Teatterikouluun (nykyinen Teatterikorkeakoulu Taideyliopistossa) 1968. Vasta Outi Nyytäjän toimiessa lehtorina tämä
koulutusohjelma alkoi 70-luvun mittaan jalostua ihka oikeaksi kirjoittajakouluksi, ja ensimmäistä kertaa draaman
kirjoittamiseen oli Suomessa mahdollista hankkia uskottava ammatillinen koulutus. Teatterin puolella.
Teatterin tekemisen ohella monet ensimmäisistä dramaturgian opiskelijoista alkoivat pian löytää itselleen merkittävässä määrin töitä myös elokuva– ja televisiotuotannoista. Nuori Tove Idström, jonka intohimo kirjoittamisessa kohdistui nimenomaan elokuvaan, kuunnelmaan
ja televisio-fiktioon, oli näiden Teatterikoulun dramaturgi-linjan alkuaikojen kasvattien joukossa. Tove aloitti
opiskelun dramaturgi-linjalla 1975 ja neljä vuotta myöhemmin hän siirtyi suoraan koulusta TV-2:n teatterin dramaturgiksi.
Tämän sukupolven dramaturgit ja kirjoittajat joutuivat
muodostamaan kuvadraaman (fiktiiviset elokuva- ja televisiotuotannot) käsikirjoittamista koskevat ideaalinsa
melko itsenäisesti, lähinnä suhteuttaen käsikirjoittamista
koskevaa, tuohon aikaan vielä niukkaa kansainvälistä kirjallisuutta omaan teatteripainotteiseen taustaansa sekä
omiin elokuvan katsomiskokemuksiinsa. Ja aivan ennenkaikkea; omaan järkeensä.
Tove Idström, hänen entiset opiskelijatoverinsa Teatterikoulusta (kuten Jukka Asikainen, Heikki Vuento,
Jukka Vieno) sekä heidän sukupolvensa nuoret ohjaajat (Juha Rosma, Matti Ijäs, Jaakko Pyhälä) joutuivat
siis repimään koko lailla omasta stetsonistaan vastauksia siihen, mikä on elokuva-käsikirjoittaja (erotuksena

Käsikirjoittamista nimenomaan elokuvaa tai televisiota
varten ei Suomessa opetettu organisoidusti vielä missään. Korkeakouluksi ylennetyssä TEAKissa järjestettiin
1980-luvun alussa satunnaisesti yksittäisiä ja melko yleisluonteisia kursseja myös elokuvien dramaturgiasta. Samoin tehtiin Elokuvataiteen laitoksella, joka oli tuolloin
osa Taideteollista korkeakoulua (nykyään osa Aalto-yliopistoa). Siellä tämänkaltaista opetusta tarjottiin yhteisesti kaikille silloisten pääaineiden opiskelijoille.
Näiden hajanaisten kurssien opetuksesta vastasivat
yleensä elokuva-dramaturgiaan vakavammin suhtautuvat
suomalaiset elokuvaohjaajat tai ulkomaiset vieraat (kuten Frantisek Daniel, Filip Bajon jne). Ja vaikka kurssien
opetus saattoi sinällään olla korkeatasoista, mitään järkevää ja pitkäjänteistä oppikokonaisuutta niistä ei muodostunut. Yhdestäkään opiskelijasta ei missään nimessä ollut tarkoitus kouluttaa päätoimista ammattikäsikirjoittajaa elokuva- ja televisiotöihin.
Koko ajatus oli Suomessa vieras. Kotimaisten studioiden ns. kulta-aikaan (n.1930–1965) elokuvien käsikirjoitustöistä vastasivat yleensä itseoppineet romaani/näytelmäkirjailijat. Studioiden aikaa seuranneina vuosikymmeninä käsikirjoituksista taas olivat vastanneet pääosin elokuvien ohjaajat itse auteur-ihanteen mukaisesti. Tämä
ihanne koski yhtä hyvin Mikko Niskasta kuin Spedeä.
Television puolella käsikirjoittamisen hoitelivat pääosin
viihteen rautaiset, pitkän linjan yleisammattilaiset muiden tuotannollisten vastuittensa ja kiireittensä ohessa.
Mutta sitten, 80-luvun alussa TEAK alkoi puskea ammattikentälle näitä ihmisiä, jotka suhtautuivat yhtä vakavasti
kirjoittamiseen kuin he suhtautuivat elokuviin. Heidän
vaikutuksestaan elokuva- ja televisio-alalla alkoi vähitellen vahvistua käsitys, että päätoimisista ammatti-käsikirjoittajista ja heidän perehtyneisyydestään kuvadraaman
dramaturgiaan saattaisi olla kaikille alan ihmisille ihmeen
paljon iloa – ja että tästä syystä järjestäytyneemmälle käsikirjoituskoulutukselle saattaisi olla myös Suomessa tarvetta. Joku kaunis päivä.
Tove Idström seilasi alusta asti tämän mullistavan ajatuksen kaikissa ristiaallokoissa, ja koko ajan sen vakuuttavana keulakuvana.
Tampereen vuosinaan Tove oli onnistunut tekemään työkumppaneilleen Yleisradiossa selväksi, minkälaisia dramaturgisia vaatimuksia kaikkiin käsikirjoituksiin kohdistuu; minkälaista laatua ja tarkkuutta niiltä olisi syytä
edellyttää ja minkälaisia mahdollisuuksia niiden hallittu
kehittäminen saattaisi sisältää. Pian dramaturgista koulutusta ja osaamista alettiin Yleisradioyhtiössä kaivata

pelkän draaman lisäksi myös kaikkiiin muihin toimituksiin; aikakausi-ohjelmista vaalitentteihin.
Kun Idström lopetti kokopäiväisen työskentelyn TV2:ssa
80-luvun puolivälin jälkeen, hänet värvättiin Elokuvataiteen laitokselle tuntiopettajaksi vetämään yksittäisiä
kursseja ja pienempiä opetuskokonaisuuksia. Käsikirjoittaminen ei edelleenkään ollut koulussa tarjolla pääaineena. Tove opetti kaikkia.
Tove oli joka tapauksessa ensimmäinen päätoiminen
käsikirjoittaja ja dramaturgi, joka koskaan opetti Elokuvataiteen laitoksella, ja juuri hän oli myös itsestäänselvä
valinta tähän pestiin. Pitkälti Toven ansiosta käsitys käsikirjoitustyön haasteista ja mahdollisuuksista rikastui ja
syveni koulussa nopeasti ja ennennäkemättömällä tavalla.
Myös ELOlla herättiin huomaamaan pitkäjänteisemmän
käsikirjoituskoulutuksen merkitys osana kaikkea elokuva-koulutusta. Alkoi muodostua ajatus, että… ehkä käsikirjoittaminen on jotakin
A. mihin joku haluaisi alusta asti erikoistua
B. mihin jonkun totta vieköön pitäisi erikoistua.
Tove lähti testaamaan tätä ajatusta Yleisradion ammattiopistoon, jossa hän vuosina 1988-1990 organisoi Carl
Mestertonin ja Jaakko Pyhälän kanssa kaksi laajaa, noin
vuoden kestävää kurssia, joiden opetuksesta hän itse pääosin vastasi. Nämä kaksi kurssia olivat ensimmäiset uskottavat, pelkästään kuvadraaman käsikirjoitustyöhön
keskittyvät opetuskokonaisuudet, joita koko maassa oli
koskaan järjestetty. Hakijoita molemmille kursseille oli
ennätysmäärin, ja näiden kahden kurssin, yhteenlaskien
noin 15 osanottajaa muodostivat moneksi vuodeksi eteenpäin suomalaisten käsikirjoitusosaajien ydinjoukon.
Samalla mainittujen, laajojen opetuskokonaisuuksien
suunnittelu ja läpivieminen tarjosivat Tovelle mahdollisuuden hioa taitojaan – paitsi opettajana – niin myös kokonaan uuden opetuksenalan perusopetuksen strategisena suunnittelijana.
Syksyllä 1990 Tove Idström palkattiin vakituisesti Elokuvataiteen laitokselle, käsikirjoittamisen lehtoriksi, edelleen
kuitenkin opettamaan käsikirjoittamista ja elokuvadramaturgiaa joka iikalle. Värväytyessään kouluun Tovelle oli nyt
kuitenkin mielessään selvä päämäärä; Suomeen oli perustettava oma koulutusohjelma vain käsikirjoittamista varten
korkeimmalle koulutukselliselle tasolle, kuten oli monessa
muussakin maassa tehty. Lehtorina toimiessaan Tove ajoi
koko ajan tätä asiaa opetustyönsä ohella.
Vuonna 1992 – entisen TAIKin opinto-oikeuksia koskevan rekisterin mukaan – opinto-oikeus elokuva- ja televisiokäsikirjoittamiseen perustettiin ELOlle. Tästä vuodesta lukien opiskelijan oli siis ainakin periaaatteessa
mahdollista erikoistua opinnoissaan nimenomaan elokuva- ja televisio-käsikirjoittamiseen. Tästä kului kuitenkin vielä useampi vuosi, ennen kuin käsikirjoitukselle
saatin rakennettua oma koulutusohjelma, omine pääsykokeineen ja opetussuunnitelmine kaikkineen.
Kuinka monta vuotta, riippuu siitä keneltä asiaa kysyy,
ja arviot poikkeavat toisistaan yllättävän paljon.
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Sekavuus liittyy paljolti siihen, että 90-luvulla ELOlle perustettiin epämääräinen elokuvakerronnan linja, johon
yksillä ja samoilla valintakokeilla sisäänvalittujen opiskelijoiden oli tarkoitus erikoistua eri ammatinkuviin vasta
kandi-opintojensa lopussa. Elokuvakerronnan pääainetta
opiskelivat yhtä lailla tulevat ohjaajat, käsikirjoittajat, dokumentaristi ja leikkaajat, kaikki pienehköin koulutuksellisin painotuseroin. Tämä kokeilu päättyi vuonna 1997, ja
samana vuonna kouluun pyrkiville kandi-opiskelijoille lopultakin perustettiin suuntautumisvaihtoehtona käsikirjoituksen oma pääaine.
Tätä ennen kuitenkin ELOlle oli perustettu erillinen
käsikirjoituksen maisteriohjelma, johon ensimmäiset
opiskelijat valittiin 1995.
Korkeakoulutasoisen käsikirjoituskoulutuksen tarkka
syntymävuosi Suomessa on toisin sanoen jossakin tuolla
seassa. Se on joku noista edellä mainituista vuosista, tai
se on ne kaikki.
Nykyiseen muotoonsa käsikirjoituksen pääaineen paketoi käsikirjoittaja ja dramaturgi Jukka Vieno, joka valittiin ELOlle käsikirjoituksen lehtoriksi Toven jälkeen
vuonna 1995, ja joka vuonna 2003 nimitettiin elokuva- ja
televisio käsikirjoituksen ensimmäiseksi professoriksi.
Tove toimi ELOlla lehtorina lopulta vain yhden viisivuotisen kauden, eikä halunnut hakea lehtorin toimelleen jatkoa. Paneuduttuaan pääsääntöisesti opettamiseen
ja korkeakoulun hallinnolliseen vatulaatioon kuluneet 10
vuotta, hän varsin ymmärrettävästi koki lunastaneensa
oikeuden välillä keskittyä täyspäiväisesti omaan taiteelliseen työhönsä.
Sen hän teki. Seuranneina vuosina Toven käsissä syntyivät käsikirjoitukset rakastettuihin elokuviin Liian paksu
perhoseksi (pohjautuen Sisko Istanmäen romaaniin),
Ihanat naiset rannalla (pohjautuen Monika Fagerholmin
romaaniin) sekä Eila. Televisiolta varten Tove kirjoitti mm.
suurta suosiota saavuttaneet sarjat Ilman Kavaluutta ja Jumalan kaikki oikut.
Kuten on kenen tahansa käsikirjoittajan tapauksessa,
Tove laati useampia elokuva- ja sarjakäsikirjoituksia
(sekä omista alkuperäisaiheistaan että sovituksina), jotka
eivät milloinkaan päätyneet tuotantoon. Huolimatta siitä,
että niissä oli kiinni vuosien työ – ja huolimatta siitä, että
kirjoittaja oli koko maan kenties arvostetuin käsikirjoittamisen ammattilainen.
Käsikirjoitusten lukutaidossa (mitä päätetään toteuttaa/mitä päätetään jättää toteuttamatta) näkyy edelleen
se, kuinka lyhyt on suomalaisen käsikirjoittamisen historia.
Suomessa sitä, että käsikirjoittajalla on selvästi tunnistettava oma kirjallinen ja/tai kerronnallinen tyyli ja taipumus vaikeisiin aiheisiin, pidetään usein yhä todisteena
kirjoittajan ammattitaidon puutteesta, koska täkäläisittäin
ihanteena on käsikirjoitus, jonka pystyisi kirjoittamaan
kuka tahansa.
Muualla – kuten vaikkapa Britanniassa – jossa käsikirjoittamisen historia on täkäläistä pidempi ja syvempi
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– samat ominaisuudet lasketaan ennen kaikkea kirjoittajan vahvuudeksi ja kilpailueduksi. Tähän ajatteluun
meillä on yhä valitettavan pitkä matka.
On helpompi opettaa suhteellisen pieni määrä ihmisiä kirjoittamaan käsikirjoituksia ammattitaitoisesti, kuin
opettaa kohtalaisen suuri määrä ihmisiä lukemaan niitä
yhtäläisellä ammattitaidolla.
Toven viimeinen käsikirjoitustyö jäi keskeneräiseksi.
Kyseessä oli vanhenevasta taidemaalari Helene Schjerfbeckistä kertova pitkä elokuva, jota Tove kirjoitti elokuvaohjaaja Saara Saarelan ohjattavaksi. Tove ei joutunut
viettämään sairaalassa montaa päivää ennen menehtymistään. Siunauksellista sinänsä. Tove itse piti kuitenkin
hyvin paheksuttavana sitä, että hänellä ei näiden päivien
ajaksi tuotu sairaalaan hänen omaa läppäriään, sillä hänellähän oli työ kesken.
Idström jatkoi vierailevana tuntiopettajanakin ELOlla aina
kuolemaansa asti. Aalto-yliopiston Medialabissa hän vastasi viimeisen kymmenen vuoden ajan yksin teoin koko
laitoksen draama-koulutuksesta. Tämän lisäksi Idström
ehti 30 vuoden aikana vierailla opettajana ja/tai luennoitsijana käytännöllisesti katsoen kaikissa elokuva- ja televisio-alan koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa maassamme. Hän oli haluttu opettaja myös omassa entisessä opinahjossaan, TEAKissa sekä ulkomailla, kuten Norwegian
Film Schoolissa, jossa hän toimi säännöllisenä vierailijana.
Joka paikassa, missä Tove kävi opettamassa, oli sitten
kyseessä kokonainen viikko tai yksi oppitunti, opiskelijoiden kokemus oli kerrasta toiseen sama; Tove nosti hetkeksi opetuksen merkittävyyden aivan uudelle tasolle – ei
pelkästään sitä kautta, mitä hän milloinkin sai päähänsä
puhua – vaan yksin jo läsnäolollaan. Tämä siis riippumatta
siitä, kuinka korkealla tasolla opetuksen taso oli jo ennen
hänen vierailuaan.
Luulen tietäväni, mistä tämä johtuu.
Kaikki opettajat, mutta aivan erityisesti taidealojen
opettajat, tekevät aina työtään universaalin (opetettava
asia) ja henkilökohtaisen (kuka opettaa, mistä syystä ja kenelle opettaa) risteyskohdassa. Näiden elementtien yhteensovittaminen ei ole aina ihan mutkatonta. Mutta Tove
oli tässä tienristeyksessä ihmeellisellä tavalla kuin kotonaan. En tiedä mitään, mikä voisi olla vakuuttavampaa,
enkä mitään, mikä voisi olla lumoavampaa.
Hekate – on tienristeyksien jumalatar. Hänen voimansa on yksi suurimmista, tiedän sen henkilökohtaisesti.
Minusta oli tarkoitus tulla muurari. Tai kuvittaja. Tai arkkitehti. Kunnes otin osaa jälkimmäiseen niistä pitkistä käsikirjoitus-kursseista jotka Tove Yleisradion ammattiopistossa 90-luvun alkajaisiksi junaili. Ja tässä sitä nyt ollaan.
Oi Hekate, you Lady of quality and distinction, my
friend.
Tämän artikkelin rajoissa on mahdotonta tavoittaa Toven tarjoaman käsikirjoitusopetuksen ydintä. Nostan
tässä esiin siitä vain yhden seikan, joka hyvin kuvaa sen

maailmanvalloituksellista otetta. Toven opetukselle oli
luonteenomaista se, että hän ei koskaan takertunut alan
sisäisiin jonninjoutaviin koulukuntaeroihin, ei ongelmoinut taiteen ja viihteen eroavaisuuksia, eikä piitannut tuon
taivaallista säälittävästä ja matalamielisestä kohderyhmä-’ajattelusta’.
Toven tarjoaman käsikirjoituskoulutuksen äärimmäinen tarkoitus oli aina – saada katsoja soimaan. Oletettu
katsoja oli ihminen – ja täten – oletettu katsojakunta oli
ihmiskunta. Raikas ajatus, mahdollisuuksia täynnä, oli silloin, 1980-90-lukujen vaihteessa, on edelleen.
Korkeatasoiset kausisarjat, jotka ovat viimeisen puolentoista vuosikymmenen mittaan valloittaneet koko tunnetun katsomisen maailman, edustavat käsikirjoittajan taidetta parhaimmillaan. Niissä tulee parhaalla mahdollisella
tavalla näkyväksi se, minkälaista laatua ja syvyyttä nimenomaan tasokas käsikirjoitustyö pystyy kuvadraamalle tarjoamaan. Näiden sarjojen käsikirjoituksia ei kirjoiteta ohjaajalle inspiraation lähteeksi, ne kirjoitetaan noudatettaviksi. Ohjaaja voi vaihtua jaksosta toiseen, mutta pääkirjoittaja ja hänen mahdollinen kirjoitustiiminsä, ne ihmiset
jotka ovat sarjan luoneet, pysyvät.
Kun katsoo ihaillen näitä sarjoja, on helppo unohtaa, että
ei niin kovin kauan aikaa sitten, silloin kuin Tove alkoi ensimmäisen kerran säännöllisemmin opettaa 1980-luvun
puolivälissä, television ajateltiin yleisesti kelpaavan vain
viihdeohjelmien, saippuaoopperoiden ja urheilun seuraamiseen. Varsinkin näin saatettiin ajatella elokuvaväen parissa.
Mutta Tove rakasti teeveetä, ja erityisesti televisio-sarjoja, jo tuolloin. Eikä hän koskaan antanut käsikirjoitusoppilaidensakaan sortua elitismiin ja katteettomaan ylenkatseeseen televisiota kohtaan kerronnan välineenä. Kaikessa hänen opetuksessaan käsikirjoittaminen elokuvaa
ja televisiota varten kulkivat aina tasavertaisina rinta rinnan, ja esimerkkiteoksia otettiin tarkasteltavaksi yhtä hyvin elokuvista kuin television sarjatarjonnasta.
Tove ymmärsi, että television avulla oli tavoitettavissa elokuvaa paljon suurempia yleisöjä, lisäksi hän arvosti sitä,
että televisio tavoitti yleisönsä parhaasta mahdollisesta
paikasta: sohvalta. Sarjoja ei käydä katsomassa, niiden annetaan tulla käymään, omaan kotiin. Mikä on paljon intiimimpää. Ja kertojalle haastavampaa myös. On eri asia
täyttää tai pettää jonkun odotukset elokuvateatterissa,
kuin tehdä tämä sama temppu jonkun olkkarissa.
Päätellen siitä opetuksesta, jota Tove kirjoitusopiskelijoilleen alusta alkaen järjesti, Tove aavisteli, että käsikirjoittajan kannalta tulevaisuus on nimenomaan television puolella ja sarjoissa, sillä auteur-tyyppinen ajattelu
(elokuvan pitää kuvastaa vain ohjaajan taiteellista näkemystä, ohjaaja on elokuvan ainoa varsinainen tekijä) istuu
tiukassa elokuvatyömailla, pelkästään jo tuotannollisista
syistä; elokuvat myydään ennen kaikkea ohjaajan nimellä,
sekä rahoitusvaiheessa että sen jälkeen, kun ne ovat valmistuneet. Sarjojen kohdalla näin ei ole. Niissä käsikirjoittajalta vaadittu työpanos ja kunnioitus sitä kohtaan

käytännön toteutuksen tasolla ovat tasapainossa uskomattoman paljon järkevämmällä tavalla.
Eli mitä vielä vaaditaan ihmiseltä, joka on perustamassa kokonaista uutta ammattikuntaa?
•
Kauaskantavaa näkemystä koko alan tulevaisuudesta
ja käsitystä parhaista tavoista varautua siihen koulutuksellisesti. Pitää tietää, mikä uudelle ammattikunnalle on parasta, ja ominaisinta, ja miten syntyvässä
ammatissa voi työnsä kautta parhaiten rikastuttaa ihmiseloa.
Tove haaveili monta vuotta kirjoittavansa kirjan, johon
hän kokoaisi ajatuksiaan elokuva- ja sarjakäsikirjoittamisesta, ja niiden opettamisesta. Kirja jäi lopulta haaveeksi, koska käsikirjoituksia ja dramaturgin töitä oli loppuun asti koko ajan liikaa. Joten nyt jäljellä on vain kaikki
se, mitä Toven kymmenet oppilaat hänen opetuksestaan
muistavat.
On lohdullista, että sama aavemainen tilanne koski
kerran Sokratesta – ja myöhemmin esimerkiksi Frantisek
Danielia – aiemminkin tässä artikkelissa mainittua tsekkiläistä käsikirjoituskoulutusgurua, joka anglosaksisessa
elokuvakulttuurissa on yksi kaikkein arvostetuimmista
käsikirjoituksen alan auktoriteeteista. Nämäkin ajattelun
jättiläiset kuolivat jättämättä jälkeensä omakätistä kirjallista perintöä, ja heidän havaintojensa elossa pitäminen jäi heidän oppilaidensa kannettavaksi, kirjautui vasta
opetuslasten kirjoittamiin teoksiin.
Toven elokuvantekoa ja käsikirjoittamista koskeva
ajatustyö ei nähdäkseni ole vaarassa kadota minnekään,
vaikka hän itse on nyt poissa. Meitä entisiä oppilaita on yllin kyllin, ja useimmat meistä ovat vuosikausia hyödyntäneet omassa opetuksessaan kaikkea Tovelta oppimaansa.
Tove oli mieleenpainuva puhuja. Hänen sanomisiaan ei
ole ihan helppo unohtaa – eikä niitä ole helppo muistaa
aivan pieleen.
Lady of quality and distinction.
Määreen antoivat itselleen ne 21 aatelisnaista, jotka
vuonna 1735 allekirjoittivat kuninkaalle vetoomuksen
Lontooseen perustettavan irtolaislasten sairaalan ja sijoituskodin puolesta.
250 vuotta myöhemmin Tove pisti aikalaistensa ja hengenheimolaistensa kanssa paremmaksi. Tove ei perustanut sairaalaa, hän perusti draamakirjoittamisen irtolaisja löytölapsille Suomessa kokonaan oman ammatin ja siihen parhaan koulutuksen.
Huippulaadukas ja aivan erityinen leidi, todella.

Iiro Küttner
Toven oppilas vuosina 1990–2019
Työhuonekumppani vuosina 2004–2013
Elokuva- ja televisio-käsikirjoituksen professori Elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella vuosina 2014–2019
Tätä artikkelia varten on haastateltu Jukka Asikaista, Juha Rosmaa,
Leena Kemppiä, Juha Lehtolaa, Tarja Kylmää, Leo Viirrettiä, Pekko
Pesosta, Kirsi Rinnettä, Anne Lakasta ja Saara Saarelaa. Kiitos kaikille tietojen tarkentamisesta.
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Mitä robotin
muotokuva kertoo
meille ihmisyydestä?
Seison muotokuvan edessä taidegalleriassa. Valokuvassa vanhempi
aasialainen herra katsoo tyhjyyteen. Siirryn seuraavan kuvan ääreen. Siinä kaunis, nuori nainen katsoo kainosti alaspäin. Tunnen
heti, että tämä ei ole oikea ihminen, vaikka hahmo tuottaa varmasti
lähes jokaisessa meistä kokemuksen kauneudesta ja miellyttävyydestä. Edessäni on Erica, androidi eli ihmistä muistuttava robotti.
Itse asiassa en tiedä, onko ensimmäisessä kuvassa ollut mies myös
androidi. Hän tuntuu niin todelliselta.

Mitä on olla ihminen? Mitä on kuvata robottia? Taiteilija Maija Tammi haastaa ihmisyyden rajoja muotokuvillaan, joissa hän tarkastelee androideja. Lopputuloksena
on syntynyt neljän muotokuvan sarja One of Them is Human, joka on saanut ihmiset hämmentyneinä pohtimaan,
mikä erottaa ihmisen robotista kuvissa. Myös minä hämmennyin helmikuussa, kun Berliinissä annoin katseeni lipua kuvasta toiseen ja takaisin.
One of Them is A Human #1 eli Erican muotokuva palkittiin kahdella palkinnolla vuonna 2017 tunnetussa Taylor Wessing Photographic Portrait Prize -valokuvakilpailussa. Esimerkiksi The New York Times nosti asian esille
”Do Androids dream of being featured on Portrait Competitions?” - otsikolla kirjoitetussa jutussa. Teos pääsi mukaan
kilpailuun, vaikka se rikkoi kilpailun sääntöjä. Kuvattavan
piti olla elävä. Kilpailun järjestäjät perustelivat päätöstään
sillä, että Tammi on nostanut työllään esille tärkeän teeman. Myös The Guardian heräsi tämän myötä pohtimaan,
mitä on olla ihminen: “What does a portrait of Erica the
android tell us about being human?”
Alunperin Tammen ei ollut tarkoitus kuvata robotteja,
vaan kuolemaa. Käytännön seikat saivat hänet vaihtamaan näkökulmaa ihmiselämän tarkasteluun:
– Olin taiteilijaresidensissä Japanissa ja alun perin olisin halunnut kuvata kuolemaa. Monissa maissa ihminen
määritellään kuolleeksi, kun hänen aivonsa ovat kuolleet.
Japanissa on erilainen tapa. Vaikka aivot olisivat jo vihanneksena, mutta sydän lyö, omaiset otetaan mukaan määrittämään sitä, milloin ihminen on kuollut, Tammi kertoo.
Lupien saaminen kuolevien kuvaamiseen oli kuitenkin
niin hankalaa, ettäTammi alkoi tarkastella ihmisyyttä toisen
hyvin japanilaisen ilmiön – robottien – kautta. Erica esim.
on japanilaisen Osakan yliopiston professorin Hiroshi
Ishiguron luomus. Sitä on kehitetty keskustelemaan
luonnollisesti ihmisten kanssa. Toistaiseksi sen kyky vastata on vielä rajoittunut, ja se kykenee reagoimaan ainoastaan pään liikkeillä − robotti siis toki myös puhuu, ilmehtii ja räpyttelee silmiään. Kasvojen kauneus on kuitenkin
hätkähdyttävää, koska se on tieteellisesti rakennettu piirteistä, joiden tiedetään globaalisti istuvan käsityksiimme
siitä, mikä on kaunista.
Japanilainen robottien rakentaja/robotikko Masahiro
Mori loi 1980-luvulla käsitteen “uncanny valley”. Se tarkoittaa sitä, että mikä tahansa ihmismäinen vempain, tuntuu sympaattiselta, mutta kuin robotti alkaa näyttää liikaa
ihmiseltä, kun se ylittää tietyn näköisyyskynnyksen, siitä
tulee kammottavaa. Tutkijat ovat miettineet, mistä se johtuu: ihminen arvioi robottia kuin se olisi oikea ihminen,
mutta robotissa on aina jotakin vähän pielessä, mikä saa
aikaan luotaantyöntävän vaikutuksen, pohtii Tammi.
Tammi halusi haastaa tätä eroa ihmisen ja robotin välillä. Valokuva oli hänestä työhön hyvä väline, koska siinä
paljon on kiinni asennoista ja valaistuksesta. Hän myös
huomasi, että taiteessa robotit kuvattiin aina niin, että
kontekstissa oli tehty selväksi se, että kyseessä oli robotti.
Tammi halusi tehdä toisin.
Kuvatessaan hän keskittyi ensisijaisesti siihen, miten
ehti vangita puolessa tunnissa kohteen, koska enempää
aikaa hänelle ei ollut käytettävissä. Ihmismäisyyttä kohti
Tammi meni intuitiolla ja omalla kokemuksellaan valokuvaajana. Kehon asennot ja ilmeet olivat ratkaisevia

tekijöitä siinä, että androidista tuli mahdollisimman ihmismäinen. Tammi uskoi, että luonnollisin ratkaisu on
2/3-päänasento, joka on ihmisille tuttu maalaustaiteesta.
Neljästä androidimuotokuvasta kolme on tässä asennossa
ja yksi on profiilikuva.
Omia erityispiirteitä robottien kuvaamiseen kuitenkin sisältyi. Esimerkiksi ensimmäisen kuvattavan, Erican, kohdalla robotti ei ollut päällä, kun
Tammi tuli sitä kuvaamaan.
Hän oli pyytänyt lupaa vain valokuvaamiseen. Erican lisäksi
paikalla oli tietokone ja onneksi myös tutkimusavustaja.
Tietokoneessa oli paljon säätimiä, koska kasvojen eri osia
säädeltiin erikseen: suun asentoa, leuan asentoa…
– Minulle annettiin läppäri
ja sanottiin, että ota tosta sellainen asento kuin haluat.
Koska aikaa oli vain puoli
tuntia, alun turhan haparoinnin jälkeen Tammi pyysi tutkimusavustajan säätämään tietokoneella Erican ilmeitä ja
asentoja. Hän siis ohjeisti avustajaa sen sijaan, että olisi
ohjeistanut kuvattavaa.
Tammi ei kuitenkaan kokenut kuvaamista erityisen
hankalaksi.
– Kuulostaa ehkä jotenkin oudolta, mutta Erica oli kiitollinen kuvattava. Käänsi katseensa juuri sillä tavoin, kun
haluttiin, eikä hermostunut, Tammi naurahtaa.
Muutenkin androidien kuvaaminen oli hyvin lähellä
ihmisten kuvaamista. Ainoastaan kerrran Tammi yllätti itsensä oudoista ajatuksista:
– Minut jätettiin kaksin huoneeseen yhden robotin kanssa, joka istui tuolilla. Mietin, jos se rupeaa puhumaan, pitääkö minun vastata? Miten robotin kanssa ollaan vuorovaikutuksessa? Olin jotenkin hämmentynyt.
Myös suuri osa muotokuvat nähneistä on hämmentynyt ja arvuutellut, missä kuvassa on oikea ihminen, missä
robotti. Tammi on vuosien mittaan nauttinut ihmisten perusteluista omille valinnoilleen.
– Joskus sen on ilme, joskus silmät. Yksi patologi sanoi,
että ei voi millään tietää. Pitäisi olla veitsi, että voisi katsoa
ihon alle, Tammi kertoo.
Tammi jää hetkeksi miettimään, miten robottien kuvaaminen ja kuvista käyty keskustelu on vaikuttanut hänen omaan käsitykseensä ihmisyydestä.
– Lähinnä tullaan taas siihen, että meillä on selkeitä rajanvetoja “on ihminen” – “ei ole ihminen”, “elämä” – “kuolema”. Kyse on kuitenkin veteen piirretystä viivasta, hän
pohtii ja heittää ilmaan pari hyvää kysymystä:
– Onko kyseessä enää ihminen, jos ihmisen aivot siirretään apinalle? Onko täysin moraalittomasti käyttäytyvä
ihminen enää ihminen tai inhimillinen?

Marja Heinonen
Kirjoittaja on kirjailija ja
yrittäjä, VTT

Artikkelin kuvat:
Marja Heinonen.
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Saara Ekström
Kirjoittaja on kuvataiteilija

Vierailija aistien valtakunnassa

Saara Ekström,
Amnion, 2018.
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Olen polvillani jo kolmatta tuntia pienen työpajan
puisella lattialla. Radio on auki ja hiljaisella, japanilaiset
iskelmät rytmittävät lähes kuulumattoman pohjan verkkaiseen ja keskittyneeseen iltapäivään. Kolmannessa sukupolvessa Nō-teatterin naamioita veistävä mestari Shigeharu Nagasawa pitelee käsissään kasvoja, jotka katsovat suoraan hänen omiinsa. Kalpeassa kuunaamassa hymyilee punainen suu. Raollaan olevien huulien välistä pilkottavat mustatut hampaat ja korkealla silmien yläpuolella olevat himmeät kulmakarvat ovat kuin aavistus toisten, sameampien silmien olemassaolosta. Nuoren naisen,
Waka-onnan kasvot viimeistellään osterin kuorista hienonnetulla valkoisella pigmentillä sekä veteen sekoitetulla tuhkalla. Nō-näytelmät kuuluvat alun perin temppeleissä esitettyjen shintolaisten rituaalien kautta samalla
sekä uskonnon että teatterin kontekstiin, tehden naamioista pyhiä objekteja ja voimallisia ilmaisun välineitä ja
tulkkeja. Kumpi siis ohjailee prosessia – mestari sylissään
olevien kasvojen muotoilua vai naishahmo itse yli satojen
vuosien ajan toistuvalla traditiolla omaa syntymistään?
Naamion materiaalina perinteisesti käytetyn, helposti
veistettävän ja kevyen sypressipuun mausteisen läpitunkeva tuoksu on kyllästänyt huoneen. Nuuhkin lattialle levinneitä lastuja ja sullon niitä salaa taskuuni. Jaloista on
mennyt tunto jo aikoja sitten, ja kun konttailen kuin juoppolalli hakemaan lampun vara-akkua, krampissa oleva
selkä narskahtaa ja marisee. Haluan silti heti paikalla takaisin kameran silmän taakse, koska sen läpi näen ihmeen tapahtuvan: kymmenien naamioiden kasvot elävät, puhuvat, nauravat, irvistävät ja vaikertavat. Ja kun autot ohittavat Kichijojin aseman lähellä olevan pajan ikkunat, en kuule niitä, mutta huomaan, miten valo muuttuu ja kuinka sen myötä naamioiden ilmeet pehmenevät
ja jyrkkenevät. Hetken kuluttua mestari nostaa Waka-onnan naamion kameran alle levitetylle harmaalle paperille.
Painavien silmäluomien alla uinuva katse tarkkailee minua. Se lukee vaivatta minun yksinkertaiset ajatukseni ja
unohtaa ne saman tien.
Kun olin pieni, äitini sai työnsä yhteydessä opastamaltaan japanilaiselta virkamiesryhmältä liikelahjaksi paperipainon, lasisen kuulan, jonka sisällä oli osteri ja sen avonaisella kuorella pyöreä sinertävä helmi. Tutkin sitä kyllästymättä. Eksoottinen tuliainen keräsi itseensä valoa
kuin suurennuslasin polttopiste, ja kuoren helmiäinen
hehkui milloin vihertävänä tai harmaana, milloin ruusuisena. Kun sain kuulla miten helmi syntyy, hiekanjyvästä, jonka herkkälihainen nilviäinen peittää kerros kerrokselta, oli lahja vielä ihmeellisempi ja melankolisempi.
Se oli maagisin kuviteltavissa oleva esine – kristallipallo,
jonka painottomaan mikroilmastoon jähmettynyt tulevaisuus tuntui odottavan tapahtumistaan.

Japania käsittelevän kirjansa The Other Side of the
Moon esipuheessa Claude Lévi-Strauss kertoo lapsena
saaneensa taiteilijaisältään tämän keräämiä japanilaisia
puupiirroksia, yhden arkin kerrallaan palkinnoksi koulumenestyksistään. Hän muistaa rispaantuneen Hiroshigen vedoksen yksityiskohdat, ja miten aivan ensimmäisen tiedostamansa esteettisen tunnetilan valloittamana
hän liimaa puupiirroksen puisen rasian pohjaan, joka jonkun avustamana kiinnitetään sängyn ylle. Hän kirjoittaa
lapsuutensa tapahtuneen yhtä lailla Japanissa kuin Ranskassa, vaikka Japaniin hän päätyy vasta paljon myöhemmin. Myöhäiseen teini-ikään asti Lévi-Strauss haalii itselleen japanilaista grafiikkaa ja esineitä, kaikkea mihin
nuoren ihmisen kukkaro antaa myöten. Universumia pitää täydentää ja ravita, se täytyy kansoittaa ja saada kokonaiseksi.
Törmätessäni Turun elokuvakerhossa japanilaisiin
elokuviin ne naulitsivat penkkiin paineaallon lailla. Akira
Kurosawan maailmaa säätelivät pidättyvyyden koodit
ja intohimon purkaukset, humanistinen mutta kaunistelematon ihmistuntemus, oikean ja väärän häilyvät rajat ja piinatut päähenkilöt, jotka kävivät kiihkeätä kamppailua niin ulkopuolista pahaa kuin omia tummia demonejaan vastaan. Tämä liikkeessä oleva maailma tuli nielaista yhtenä suupalana: näyttelijät, asut, interiöörit, juoni,
valo, varjo, kameran elävyys, kuvan rajaus, leikkaus, kielen rytmi, äänet, musiikki. Yasujiro Ozun tuotanto aktivoi toisenlaisen heräämisen. Staattisen kameran merkitys,
yksinkertaisuuden voima, arjen illuminaatio, kuvapinnan
kompositio ja värien koodikieli avautuivat, ja niiden tunnistus käynnisti länsimaisen ilmaisun konventioita huojuttavan prosessin. Nyt jälkeenpäin voin analysoida ja
etäännyttää, mutta silloin tunne, jonka Ozun elokuvien estetiikka minussa herätti, oli läheistä sukua kuvotukselle,
niin syvällä se resonoi.
Vieraan kulttuurin hahmotuspyrkimykset täydentyivät
eri lajityyppien rajat ylittävillä, sekalaisella kokoelmalla
elokuvia kuten Hiroshi Teshigaharan Woman in the Dunes, Seijun Suzukin Branded to Kill, Nagisa Oshiman In
the Realm of the Senses, Masaki Kobayashin Kwaidan,
Kenji Mizoguchin Tales of Ugetsu, Shinya Tsukamoton
Tetsuo: The Iron Man, valokuvia teoksissaan käyttävän
elokuvantekijän Takashi Iton ainutlaatuisella tuotannolla
ja monilla muilla. Tätä universumia kasvattaakseni etsin
käsiini elokuvien lisäksi japanilaisia valokuvia, kuuntelin musiikkia, luin romaaneja sekä runoja, jotka kaikki aiheuttivat ärsyttävää kutinaa, jota en aivan yltänyt kynsimään. Ymmärsin. Ja en ymmärtänyt. Aavistin, mikä merkitys objektia ympäröivällä tyhjällä tilalla on – miten tyhjä
onkin äkkiä täyttä. Pelkästään perinteisiä kukka-asetelmia, Ikebanoja, dokumentoivat valokuvasarjat synnyttivät
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tunteen jännitteisestä ja dynaamisesta tasapainosta, joka
on staattisuudessaankin aina täynnä tapahtumaa, kahteen
suuntaan venyvää pyrkimystä maata sekä taivasta kohti.
Ryhdyin muokkaamaan kasveista ja esineistä eräänlaisia
länsimaisen ja kuvittelemani itämaisen taiteen traditioita
yhdisteleviä hybridejä, jotka sitten valokuvasin.
Ensimmäinen residenssi Japanissa oli sattumien
summa; Aomori Contemporary Art Centren kuraattori Yuki Kondo vieraili Framen kutsumana Suomessa
vuonna 2005 ja sattui näkemään Amos Andersonin taidemuseossa esillä olleen Grotesque & Arabesque -näyttelyn.
Sain kutsun Aomoriin ja mietintäaikaa noin kaksi viikkoa.
Päätin lähteä.
Aomori on Japanin pääsaaren, Honshūn, pohjoisimmassa lahdessa sijaitseva satamakaupunki, jonka talous
notkahti Hokkaidon saareen louhitun tunnelin valmistumisen jälkeen. Harva enää pysähtyi Aomoriin. Rahtija matkustaja-alusten liikennöinti oli supistunut murto-osaan aikaisemmasta, tyhjien liikehuoneistojen pölyisiä ikkunoita ja rapautumisen melankolisia merkkejä näkyi kaikkialla. Minulle satamakaupunki oli kiehtova ja salaisuuksia täynnä oleva lipas, jonka jokainen päivä oli uusi
ihme ja todeksi tullut uni – helmeni simpukassa.
Residenssi sijaitsi kaupungin rajalla, jossa arkkitehti
Tadao Andon suunnittelema, tyylipuhtaan minimalistinen ja funktionalistinen konstruktio hipoi valtavan metsän
reunaa. Sen intensiivisen bambunvihreä, hengittävä, huokaileva ja sirisevä läsnäolo tuntui liikehtivän Macbethin
lumottujen puiden lailla kohti rakennusta. Metsä oli syvyys, jonka pyhästä hämäryydestä iltaisin nousevat, suuret, kauniit ja pelottavat hyönteiset paiskautuivat kopsahdellen kuin kamikazet valaistujen ikkunoiden lasipintaan. Aamuisin lahjoin pökertyneitä kiiltäväpintaisia kovakuoriaisia hedelmänpaloilla, joihin ne pureutuivat valtavilla leuoillaan. Paikallisten suhde metsään oli kaksijakoinen; rinteiltä kerättiin villiparsaa, sieltä saatiin puuta
ja suojaa, mutta metsä oli muiden kuin ihmisten asumus,
ja siellä tuli liikkua kunnioittavaa varovaisuutta noudattaen. Luonto on mahtava ja ihminen kovin pieni. Talvisin
seudun vuoret olivat suljettuja liikenteeltä, lumimuurien
noustessa yli 3 metrin korkeuteen. Muutaman tunnin ajomatkan päässä sijaitsevassa vulkaanisessa helvetissä rikkilähteet kuplivat myrkynkeltaisina. Ohut kalvo tuonpuoleisen ja tämän maailman välillä oli täynnä höyryäviä ja
avonaisia väyliä, ja Osorezanin vuorella nämä maailmat
liukuivat toisiinsa. Paikalle pyhiinvaeltavat japanilaiset
jättävät hyrriä ilahduttamaan ja pyöreitä kiviä helpottamaan kuolleiden lasten työtä, joka jatkui loputtomien kivikasojen kokoamisessa manalassa virtaavan virran rannoilla. Kivien läsnäolo oli samalla lohdullista, järkyttävää
ja oudon käytännöllistä.
Kolme kuukautta kestävä residenssi jakautui työperiodiin ja näyttelyyn. Aomorissa aloitin kuvaamaan kasvavaa sarjaa time-lapse-animaatioita. Digikameran eteen
työnsin tien poskelta lapioimiani, Albrecht Dürerin luontotutkielmia mukailevia ruohotuppoja, joiden kasvun ja
kuihtumisen tallentaminen sai ajan kulun näkyväksi. Tein
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metsän reunamille asetelmia hedelmistä ja kukista, jotka
kompostoituivat ja katosivat, kuin kömpelöinä uhrilahjoina tuntemattomille jumalille. Samalla kopioin ympäröivästä luonnosta kerättyjä ja kuvaamiani oksia mustille
tarra-arkeille, joista leikkasin näyttelytilan seinille kasvavaa ornamentiikkaa – ympäröivän metsän varjominää,
joka sai rauhassa työntää kärhensä betonikuution saumoihin ja tunkeutua modernistisen rakennuksen hallittuun viileyteen.
Residenssi velvoitti myös yhteisölliseen osallistumiseen. Pidin esitelmiä, leikin uteliaiden koululaisten kanssa,
organisoin työpajan ja pyrin täyttämään oman velvollisuuteni työnarkomanian ja hierarkian hienouksiin erikoistuneessa kulttuurissa. Kielimuuri tuotti ongelmia, enkä koskaan ollut aivan varma, oliko minua ymmärretty, olinko
minä ymmärtänyt oikein, tai oltiinko minua kenties hienotunteisesti oltu ymmärtämättä, jos jokin lukuisista junttimaisista toilailuistani ei sopinut vuosisatoja hioutuneen
käytöskulttuurin pirtaan. Totta on, että tilanne oli myös
nautinnollinen: kävellessäni kaupungilla en ymmärtänyt
sanaakaan siitä, mitä ihmiset ympärilläni puhuivat. Latteudet, kinastelut ja arkipäiväisyydet kuulostivat ihanalta
musiikilta korvissani. Tuliaisina Aomorista oli kokemus,
jonka jälkeen mikään ei ollut ihan niin kuin ennen. Olin
saanut nähdä ja tuntea jotakin syvällisesti koskettavaa.
Nyt on lokakuun alku syksyllä 2018 ja Tokion ensimmäisen yksityisen residenssin perustaneet Tatsuhiko
Murata ja Hiroko Murata odottavat saapumistani Youkobo Art Spacen ovella. Eläkeikää lähestyvä pariskunta
vaikuttaa iättömältä, ja heidän välillään on ihastuttava ja
poikkeuksellinen dynamiikka. Entinen keuhkoparantola
on kotini ja työtilani seuraavan kahden kuukauden ajan.
Youkobo muistuttaa pienen pientä majakkaa, jonka näen
punaisena helmenä navigaattorikartassa. Kun zoomaan
siitä poispäin, se katoaa ympärillä haarovan ja metastoivan kaupungin sisuksiin. Istun päivittäin tuntikausia junassa, toimittaen milloin mitäkin asiaa eri puolilla Tokiota.
Tutkin vaivihkaa kanssamatkustajia, heidän kasvojaan,
yksilöllisyyttään, olemustaan, tapaansa olla. Suljen silmäni ruuhkajunassa ja tunnen äkkiä olevani aivan yksin
ja samalla katoavani pieneksi osaksi maailman suurimman metropolin läpi liikkuvien miljoonien ihmisten virtaa, verihiutaleeksi valtavan kaupunkikehon suonistoon.
Kun avaan silmäni taas, vastapäätä seisova buddhalainen
munkki tervehtii minua lempeällä, tunnistavalla eleellä.
Teen töitä kuin juhta, ja raahaan lamppuja, jalustoja,
filmejä ja kameroita paikasta toiseen. Residenssin perheenomainen tiimi auttaa minua resurssiensa mukaan.
He toimivat tulkkeina ja yhteyshenkilöinä minun ja filmien kehittäjien ja skannaajien, valokuvien vedostajien,
valokaapin tekijöiden ja kuvauskohteiden, kuten Nō-naamiota veistävän mestarin välillä. Hiroko Murata, itsekin aikoinaan aktiivinen kuvanveistäjä ja taiteilija, myötäelää äidillisen tiiviisti residenssitaiteilijoiden töiden valmistumista. Pidän näistä ihmisistä hyvin paljon ja Hiroko
on ensimmäinen japanilainen ystäväni, jonka kanssa liikutun kyyneliin taiteen äärellä. Jaettu tunnekokemus on
lahja, jota vaalin.

Valmistan teoksia näyttelyyn, joka pidetään residenssin päätteeksi. 8 mm filmille kuvatun lyhytelokuvan ja valokuvasarjan keskiössä on muovi, johon täälläkin kaikki
säntillisesti ja monin kerroksin paketoidaan. Muovi kierrätetään, käsitellään ja osa päätyy Tokion reunamille, kelluvien jäteponttoonien varaan rakennetuiksi keinotekoisiksi maakaistaleiksi – Japani kasvaa tuottamansa muovin
mukana. Näyttelyä varten dokumentoin päivittäiset roskani ja rakennan synteettisistä ja orgaanisista materiaaleista risteytymiä, joissa muovin molekyylit ovat löytäneet
tiensä DNA:n spiraaliin. Iltaisin istun ikkunan ääressä,
juon kupposen sakea ja syön Nishi-Ogikubon aseman
Seyusta ostettua kalaa. Kuuntelen, miten läheisen koulun
kovaäänisistä kaikuva surumielinen soittokellomainen iltalaulu päättää päivän ja seuraan, kuinka rakeinen hämärä laskeutuu hiljaisen lähiön ylle.
Muutamina öinä herään hätääntyneenä maanjäristyksiin. Maa käyttäytyy väärin, ja jalkojen alla vapisevan lattian kokemus on lähes hallusinatorinen. Japani sijaitsee
ns. Ring of Fire – Tulirenkaassa, jossa Tyynenmeren, Euraasian ja Filippiinien mannerlaatat kohtaavat ja työntyvät
toistensa alle. Seuraan säännöllisesti ja morbidilla mielenkiinnolla seismografista karttaa, jossa tuliperäistä saarta
nykivät järistykset saavat voimakkuuden mukaiset värikoodinsa. Professori Teiko Hinuma kutsuu minut esitelmöimään naisten yksityiselle Joshibi University of Art and
Design -ylipistolle, ja ilokseni saan kohdata Aomorissa
toimineen kuraattorin uudestaan. Teiko on aloittanut Tohokun ja Fukushiman 2011 järistysalueella pitkäkestoisen projektin, jonka ytimessä ovat yhteisöllisyys ja traumojen kollektiivinen käsittely taiteen kautta. Hanke on
hieno ja nimenomaan pitkäjänteisyytensä takia merkittävä. Samoilla linjoilla ollaan myös Morin taidemuseon Catastrophe and the Power of Art -näyttelyssä, jossa yhdistetään taiteilijoiden kokemien katastrofien synnyttämää taidetta ja jaettujen kokemusten työstämistä erilaisten taideterapiamuotojen tai osallistavien tapahtumien kautta. Taiteilijoiden rooli nostetaan esiin katastrofien dokumentoijina, muistajina ja muistuttajina. Heidän kokemuksensa
poikkeavat objektiivisten numeroiden informaatiosta, ja
töidensa kautta he paljastavat näkökulmia, jotka jäävät
poliittisen pelin ja median jälkipyykin varjoon. Teokset
ovat, paitsi tekijänsä ääniä, myös henkilökohtaisten ja yhteisöllisten tragedioiden tallentamista ja esimerkkejä siitä,
miten koettujen traumojen esiintuomisen, käsittelyn ja näkymisen kautta toipuminen voi alkaa ja epäkohdat korjata.
Residenssin lähestyessä loppuaan minut ja kaksi
muuta residenssitaiteilijaa kutsutaan ihmettelemään Youkobon pikkuruisessa puutarhassa olevan mehiläispesän
syystarkastusta ennen kuin mehiläisten talviuni alkaa.
Verkkohatuissamme seuraamme mehiläismestarin hääräävän kiukkuisten asukkaiden keskellä. Ryöstöretkeläinen vie pesästä pienen palan hunajakennostoa. Meripihkankeltainen ja hunajaa pisaroiva kennokakku jaetaan
naureskellen ja juhlallisesti kaikkien kesken. Vaha rapsuu
hampaissa ja hunajan voimakkaansuloisen makea tuoksu
täyttää koko auringossa kylpevän puutarhan.
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Harri Larjosto
Kirjoittaja on valokuvataiteilija, ohjaaja

Mehiläishoito
Selasin pitkästyneenä aikuisopiston kurssitarjontaa luontoaiheiden kohdalta. Sieltä löytyi:
Johdanto mehiläistarhaukseen, teoriaa ja tiedot
käytännön aloittamiseen. Kiehtoi. Aloitin 2017
perehtymisen mehiläisten ekologiaan ja mehiläistarhaukseen harrastuksena. Seurattuani vuoden mehiläisten elämänvaiheita ja tekemällä toimenpiteitä tarhaajana, olin nähnyt ja tullut ajatelleeksi paljon. Seuraavan vuoden päätin omistaa vielä tarkemmalle seuraamiselle ja kuvaamiselle. Asettua niiden keskelle – siis 5cm:n etäisyydelle ja katsoa.
”Kun istun ja odotan, saan vieraaksi heidän vieraansa, itseni
myös.” Mirkka Rekola.
Mehiläisten ja muiden pölyttäjähyönteisten merkitys ihmiskunnan ravintotaloudessa on olennainen. Kasvien hedelmöitystapahtuma, pölytys on suurella osalla viljelyskasveja hyönteisten varassa. Kasvi houkuttelee hyönteisiä
tarjoilemalla niille kukinnoistaan ruokaa. Mehiläiset keräävät kasvien kukinnoista siitepölyä ja mettä. Mehiläiset
valmistavat keräämästään siitepölystä valkuaisainetta ja
medestä hunajaa, hiilihydraattia, yhdyskuntansa ravitsemiseksi. Mehiläisyhdyskunnasta voidaan tuottaa ihmisille
hunajaa, mehiläisvahaa, siitepölyä (proteiinia), propolista
sekä mehiläismyrkkyä lääkintään. Mehiläisten hoitaminen kuitenkin tarkoittaa lähinnä hunajan keräämistä ihmisen ravinnoksi ja pölytyshyötyjen saamista viljelyksille, siis sadon paranemista. Esim manteli, avokado, monet hedelmät ja marjat vaativat hyönteispölytyksen. Hunaja on maailman mittakaavassa merkittävä elintarvike,
ja sen ympärillä pyörii valtava globaali teollisuus. Elintarvikeväärennökset ovat osa pörssinoteerattua teollisuutta.
Esim. glukoosisiirappi ja sokeri ovat yleisiä hunajaan lisättyjä jatkeita.
Suomessa on noin 5 000 mehiläistarhaajaa, lähes 80 000
pesää. Hunajaa tuotetaan tuhansia tonneja (n. 1,8milj. kg).
Hunajaa myös tuodaan Suomeen tuhansia tonneja. Globaalissa mittakaavassa puhutaan miljoonista tonneista
ja suurteollisuudesta. Esimerkiksi mehiläispesät sijoitetaan jopa 700 pesän tarhaksi siirrettävälle rekkalavetille.
Lavettia kuljetetaan satokauden myötä ympäri valtakuntaa mm. Unkarissa. USAssa tuhansien rekkojen ralli kulkee akselilla Florida-Kalifornia-Kanadan rajapinta ja takaisin...
Suomessa mehiläisten joukkokuolemat ovat harvinaisia. Meillä on mehiläisiä enemmän kuin koskaan ennen,
kiitos tarhaajien ja maailman mittakaavassa minimalistisen maatalouden. Myös viljelijöiden ja tarhaajien yhteistyö sujuu. Jos on tarve myrkyttää peltoja, viljelijä tietää,
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onko pesiä lähellä ja ilmoittaa tarhaajalle, että tämä siirtää
ne muualle siksi aikaa. Maailmalla mehiläisten joukkokuolema liittyy edellä mainittuun suurteollisuuteen. Jättimäisiä kymmenien kilometrien mittaisia viljelmiä myrkytetään lentokoneilla ja traktorilaivueilla ja mehiläisiä rahdataan viljelmien äärelle rekoilla. Eikä kukaan tiedä riittävästi toisistaan, kemikaalicocktaileista yms.
Suomessa suurin uhka pesien tuhoutumiseen on kaikkialle levittäytynyt varroa-punkki. Se tuhoaa pesäloisena
yhdyskunnan parissa vuodessa ellei ihminen puutu tilanteeseen. Tärkein torjuntamenetelmä on luonnonmukainen muurahais- ja oksaalihappokäsittely. Myös talviolosuhteet ja eläinsairaudet tuhoavat pesistä huomattavan
osan.

Harri Larjosto, Mehiläishoito
(valmistuu 2019)

Parviäly
Talvehtivat mehiläiset eivät nuku. Ne muodostavat tiiviin
pallon, jonka ytimessä kuningatar on. Joukon lihasvärinä
tuottaa lämpöä niin, että pallon ytimessä on aina 18 astetta, vaikka parinkymmenen sentin päässä voi olla miinus 30. Pallon yläpuolella on talviruokavarasto, yleensä
sokerikakkua, luonnonoloissa hunajakennostoa. Pallosta
nouseva lämpö pitää ruokavarastoa riittävän sulana. Joskus ruoka pääsee jäätymään tai loppumaan kesken talven,
silloin mehiläiset kuolevat nälkään. Mehiläiset kiertävät
vuorotellen syömässä ja palaavat palloon. Mehiläiset eivät
poistu pesästä koko talvehtimisen aikana.
Alkukeväällä, kun ulkona on ensimmäinen päivä, jolloin lämpötila nousee yli kahdeksan asteen, tekevät mehiläiset puhdistautumislennon eli suorittavat joukkopaskomisen, kerralla koko talven edestä. Satuinpa tarkistamaan pesän ruokavarastoa tuollaisena hetkenä. Kaunis
valkoinen suojahaalarini muuttui laakista muutaman tuhannen pikku roiskemaalarin kanvaasiksi. Siis ”jacksonpollock”-tyyliseksi ammattiasuksi. Paju ja leppä sekä pähkinäpensas ovat mehiläisten ruoka ja pelastus keväällä.
Mehiläispesä pitää olla suojattu tikoilta, tiaisilta ja hiiriltä. Karhut aiheuttavat tietyillä seuduilla suurta tuhoa
hajottamalla mehiläistarhoja. Arvellaan, että hunajalla
karhuja ruokkineet kuvaajat olisivat osaltaan kouluttaneet karhuja pesärosvoiksi.
Mehiläisyhdyskunnan toimintaan perehtyminen on
elinikäistä oppimista. Yhdyskunta muodostaa joukkoälyyn perustuvan dynaamisen kokonaisuuden, olion, joka
seuraa vuodenkiertoa ja lisääntymisrytmiä. Kaiken keskus on kuningatar. Koko muu toiminta on kuningattaren
varassa tai seurausta sen toiminnasta tai toimimattomuudesta.
Yhdyskunnan kommunikaatio tapahtuu tuoksujen, feromonien, äänien ja elekielen avulla. Yhdyskunnan muut jäsenet ovat pääjoukko, työläiset, joilla on eri
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työ- ja huoltotehtäviä, sekä kuhnurit, urokset, joiden elämän ainoa homma on kärkkyä panoa, mahdollista häälentoa, nuoren kuningattaren pariutumistapahtumaa. Nuori
kuningatar pyrkii parittelemaan kymmenien kuhnurien
kanssa, kerää siittiöt säiliöönsä ja palaa pesään muniakseen seuraavat 2-4 vuotta kymmeniä tuhansia munia. Kun
se ehtyy ja alkaa ”haista väärälle”, yhteiskunta karkottaa
sen, tai yhdyskunnan salaa kasvattama uusi verevä kuningatar pistää vanhuksen kuoliaaksi. Hankala asia hoitajan
kannalta on pesän pyrkimys jakaantua kahtia kerran vuodessa, jolloin pesästä lähtee suuri parvi vanhan kuningattaren myötä etsimään uutta kotipaikkaa. Muutamien tuhansien mehiläisten parvi ja sen asettuminen jonnekin
naapurustoon, savupiippuun, ilmastointikanavaan tms.
on ikävämpi juttu. Parven lähdön voi estää tietyin hoitotoimenpitein, kuten harhauttamalla pesää jakamalla sen
hallitusti kahtia, jolloin parveilua ei tapahdu.

Mehiläisen aika
Mehiläistenhoidon ympärillä näyttäytyy ihmisen luontoja eläinsuhde. Ihmisen suhde eläimeen on yleensä järjetön. Joko se on ylitsevuotavan toverillinen ja inhimillistävä; lemmikki nousee arvossaan ystävien ja kanssaihmisten, kaiken yläpuolelle, palvonnan kohteeksi, jonka vuoksi
mitkään uhraukset eivät ole liikaa. Jopa muiden luonnonvaraisten eläinten tappaminen lemmikin tarpeiden vuoksi
on enemmän kuin ok. Tai sitten suhde on julmuudessaan
ja tuotantoteollisessa raakuudessaan kuvottava. Tunnetta
sinne ja tunnetta tänne. Jossakin välimaastossa on eläimistä huolehtiminen kaikkien osapuolien hyödyksi.
Luonnonvaraisten eläinten suhteen peli on menetetty
ihmiskunnan lisääntymisen vaatiman tilan ja ravinnontuottamisentarpeen ja näiden seurausten vuoksi. Lajit katoavat. Mehiläisyhdyskunta elää omaa ikuista luonnonkiertoaan, jota ihminen ohjaa ja usein tietysti häiritseekin
toimillaan. Yhdyskunta onneksi korjaa ihmisen ”virheitä”
toteuttaakseen luontaista elämäänsä. Ihminen taas mahdollistaa useampien yhdyskuntien elämän ja pölyttäjien
esiintymisen siellä, missä niitä on syystä tai toisesta vähän.
Mehiläisen aika, elämä on nopea. Sen liike on ihmisen
silmälle mahdotonta luettavaa, liian nopeaa, kuin parisenttinen ”drone” 200 kertaa nopeutettuna ja liikkeessä, tuhansia kappaleita kerrallaan. Se, mikä näkyy käsittämättömänä kihinänä ja härinänä, on kuitenkin määrätietoista ja
tarkkaa, täsmällistä ja tarkoituksenmukaista toimintaa.

Ihmisen osa
Kuvaaminen tapahtui pääasiassa makrotasolla ja vaati järjestelyjä. Jatkuvaa ylinopeudella kuvaamista, pesän asentamisen nostolavalle, valaisua heijastimilla ja kuvaajan pukeutumista suojavarusteisiin. Terävyysalue oli parista millistä senttiin ja kohde salamannopea (suljinaika1/8000s ei
jähmetä siiven iskua). Yli 95% otoksista tuotti huteja.
Normaali yhdyskunta ei ole ihmisestä kiinnostunut eikä pesän ulkopuolella yleensä lainkaan aggressiivinen. Kuvasto joogeista ja ihmeidentekijöistä mehiläiskasa ihollaan perustuu esim. siihen, että iho on voideltu
hunajalla, ja lähistön mehiläiset laskeutuvat nuolemaan
arvokkainta talteen. Mutta pesäänsä mehiläinen puolustaa raivokkaasti, kun pesään kosketaan, kämpästä avataan katto, seiniä siirrellään ja kalustoa varastetaan eli

54     AVEK-LEHTI 1/2019

hoitotoimenpiteitä tehdään. Pisto on kivulias ja allergikolle vaarallinen. Myrkky sisältää useita kemikaaleja kohteen lamauttamiseksi ja kudosten tuhoamiseksi, moninkertaisesti kyyn myrkkyä rajumpaa. Annoskoko on onneksi pieni. Kun pistoille altistuu, tulee joko enemmän
immuuniksi tai allergisoituu pahasti. Ensiapuna on kortisoni/kyypakkaus sekä adrenaliiniruiske, mikäli hengitystieoireita alkaa tulla.
Jalkapohjaan, kainaloon, sormeen, niskaan. Ruoska, sivallus, piikki, polte, kirvely. Turvotus. Vihollisen osa. Sen
minä – ihminen – sain tätä tehdessäni. Mehiläinen kykenee
pistämään vain kerran. Sen piikki myrkkypusseineen repeää irti ja mehiläinen menehtyy myöhemmin vammaansa.
Myrkkypussia pumppaa lihas samalla, kun väkäreunainen piikki uppoaa syvemmälle. Pisto pyritään sijoittamaan
herkkään paikkaan, vihollisoletetun naamaan tai takapuoleen, tarkasti sinne, mistä hiilidioksidi ja lämpö purkautuu…
Vuonna 2018 aloin mehiläisten valo- ja videokuvaamisen päämääränä materiaali taidenäyttelyä ja lyhytelokuvaa varten. Tällä on hetkellä valmistumassa lyhytelokuva
Mehiläishoito Yle Teemalle 2019.
Suunnitelmani oli tehdä fiktio ihmiskarhusta toimistolla, kentällä ja hunajatehtaalla. Karhusta, joka huolehtii, hoitaa, ryöstää ja valmistaa hunajaa. Kuvata kauden aikana niin paljon kuin mahdollista järjestelmällisesti dokkaripohjaista mehiläiskuvaa pesällä − käyttämällä myös
lasipesää − sekä kukissa. Itse leffa syntyisi viimekädessä
editoidessa. Näyttäessäni eräässä työversion vaiheessa
materiaalia kokeneelle ystävälleni, hän antoi ateljeekritiikin: ”Miksi teet luontodokkaria, vaikka olet taiteilija?”
Koska kuningasajatukseni oli ollut hakusessa, olin noudattanut aikanaan opiskelijoille antamaani ohjetta, että todellisuus hakkaa huonon fiktion mennen tullen… Ystävän
kritiikki avasi pohtimaan omaa ajatteluani ja toimintaani
prosessin aikana. Mitkä kuvat maailmasta, runolliset näyt
ja toisaalta ikävät ekologiset tosiasiat olivat mieltäni kuukausien mittaan valelleet mehiläisten äärellä. Päätin sekoitaa koko kuvapakan ja tehdä runoutta ja aforistiikkaa.

Anna Eriksson
Kirjoittaja on taiteilija

M
Noin kymmenen vuotta sitten tartuin sattumalta Sarah
Churchwellin kirjaan The many lives of Marilyn Monroe.
Se on feministinen, rohkea ja omaleimainen teos, eräänlainen elämänkerta kaikista Monroe-elämänkerroista.
Kirja teki minuun lähtemättömän vaikutuksen kertomalla
tarinan naisesta, jonka kaikki tunnemme ja emme tunne.
Jota ihailemme, haluamme, palvomme ja säälimme. Jonka
kasvot ja vartalo ovat kuuluisammat kuin Michelangelon
Daavid-patsaan. Jonka hunajainen ääni kaikuu aavemaisena ajan yli. Jonka verenpunaiset huulet pilkkavat kuolemaa ja kutsuvat sitä. Hän voi olla vamppi ja uhri, lapsi ja
nainen, kaikkea tätä samaan aikaan. Hän on naispuolinen
Jeesus, tuo ihana, myyttinen Marilyn.
Churchwellin kirja sysäisi minut matkalle, joka jatkuu edelleen. Luin hyvin nopeassa ajassa kaikki merkittävimmät Marilyn-elämänkerrat ja lopulta kaiken, mitä
saatoin hänestä löytää. Monroesta kirjoitettujen kirjojen
lukumäärä on hämmentävä. Mukaan mahtuu sekä faktaa

että fiktiota ja kaikkea siltä väliltä, myös täydellistä roskaa. Minulle tärkeimmiksi kirjoiksi nousivat Churcwellin
teoksen lisäksi Antti Alasen kirjoittama, hienovaraisen psykoanalyyttinen, Marilyn – alaston naamio, sekä
Joyce Carol Oatesin fiktiivinen Blondi. Lisäksi luin tietokirjallisuutta aiheeseen liittyen: 1960-luvun Amerikan
historiaa ja Sigmund Freudia. Tutustuin kaunokirjallisuuteen, josta Monroe erityisesti piti, mm. Keatsin, Walt
Whitmanin ja Marcel Proustin teoksiin. Paneuduin perinpohjin Monroen filmografiaan ja katsoin lukuisia dokumentteja. Tein siis mittavaa taustatyötä. Mutta minkä
vuoksi?
Oli selvää, että Monroesta oli tullut minulle pakkomielle. Mietin kuumeisesti, mitä tällä obsessiolla tekisin, ja miten saisin sen purettua. Ensin ajattelin kirjoittaa teemalevyn, sitten suunnittelin videotaideteosta. Idea elokuvasta
tuli vasta vuosia myöhemmin tutustuttuani suomalaiseen

Näen. Altistun. Ajattelen.
Mukautuvuus. Kimmoisuus. Sopeutuvuus.
Joustavuus, notkeus – luovat mahdollisuuksia.
Eteen, taakse, sivulle, ylös.
Paikallaan.
Törmäyksiä, voltteja, mahalaskuja, lepoa.
Tungoksessa ja yksin, 			
maailmankaikkeudessa hajallaan,
tuhat sydäntä – yksi sydän.
Aikojen ikkunat, polut ja väylät avautuvat
ja sulkeutuvat, yksin ja tungoksessa.
Siis
Halu kuolemattomuuteen ohittaa rakkauden.
Halu nautintoon ohittaa huolehtimisen.
Halu seksiin ohittaa läheisyyden.
Halu onneen ohittaa kohtuullisuuden.
Halu rikkauteen ohittaa rehellisyyden.
Halu valtaan ohittaa rauhan.
Halu uskomiseen ohittaa todellisuuden.
Mehiläinen, lienee tästä kaikesta tietämätön.
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I N S P I R A AT I O N I E L O K U VA A N O L I A J AT U S
M - H A H M O S TA L I M B O S S A , K U O L E M A N
K I E R T E E S S Ä . H Ä N O N JA H Ä N E I O L E , A S I AT
TA PA H T U VAT J A E I VÄT TA PA H D U .
VA R S I N A I N E N TA R I N A P U U T T U U , P I K E M M I N K I N
O N VA I N T U N N E T TA , S YM B O L E J A , Ä Ä N I Ä J A
M A N T R A M A I N E N , H YP N O OT T I N E N R Y T M I .

taiteilijapariskuntaan Portugalissa. Petri Salon ja Axel
Sutisen talo Nazareen kylässä, Portugalin rannikolla
on upea, hacienda-tyylinen rakennus, jota ympäröi villi,
trooppinen puutarha. Talo muistuttaa Monroen viimeistä
kotia Brentwoodissa, Los Angelesissa. Inspiroiduin paikasta niin paljon, että ehdotin lyhytelokuvan kuvaamista heidän kotonaan. He suostuivat ja lupautuivat auttamaan minua ja aviomiestäni, kuvaaja Matti Pyykköä
käytännönjärjestelyissä.
Lopulta kävi niin, että Petri Salo näyttelee M-elokuvassa psykiatrin roolin ja Axel Sutinen puutarhurin osan.
Yhteistyö heidän kanssaan oli korvaamatonta monissa
elokuvan tekemisen vaiheissa. Heidän kodistaan, Casa
das Musasta tuli moneksi vuodeksi meidänkin osa-aika
kotimme, elokuvamme kulissi ja syntypaikka.
Työskentelytapani oli täysin vapaa ja muistutti ekpressiivisen taulun maalaamista. Työskentelin monen osaalueen kanssa samanaikaisesti: leikkasin, sävelsin musiikkia, käsikirjoitin ja suunnittelin äänimaailmaa, sekä
uutta kuvattavaa materiaalia. Varsinainen käsikirjoitus oli
alusta alkaen pelkkä hahmotelma, jota työstin prosessin
edetessä. Inspiraationi elokuvaan oli ajatus M-hahmosta
limbossa, kuoleman kierteessä. Hän on ja hän ei ole, asiat
tapahtuvat ja eivät tapahdu. Varsinainen tarina puuttuu,
pikemminkin on vain tunnetta, symboleja, ääniä ja mantramainen, hypnoottinen rytmi.
Kuvasimme elokuvaa yhteensä neljän vuoden ajan.
Aloitimme joulukuussa 2012, ja viimeiset otokset kuvattiin
tammikuussa 2017. Oikea tyyli ja tunne löytyivät puhtaasti
kokeilemalla. Joissakin kohtauksissa työskentely muistutti
improvisaatiota, toisissa jokainen kuva ja yksityiskohta
olivat tarkkaan suunniteltuja. Joidenkin kohtausten lopullinen luonne selvisi vasta leikkauspöydällä tai äänimaailmaa suunniteltaessa.
Tämä metodi oli ratkaiseva ja elintärkeä M-elokuvan
syntymiselle. Olin uskollinen sille, mitä ja miten aihe minulle puhui. Elokuvan kollaasimainen rakenne oli lopulta
aiheen sanelemaa. Siltikin, kuljin pitkän matkan ennen
kuin uskalsin täysin luottaa intuitiooni ja alitajunnan kuviin. Halusin ladata monia merkityksiä yksittäiseen ruutuun, halusin tarinan avaavan itse itseään sisältä ulospäin.
M-elokuvan maailmassa ei ole logiikkaa eikä samaistumispintaa. Elokuvan henkilöt ovat kohtaavinaan, mutta
kulkevat sokeina toistensa ohi kuin aaveet, kunnes katoavat kuoleman eetteriin.
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Äänisuunnittelun kiehtovimpia vaiheita oli eri roolihahmojen äänten luominen. Muutin omaa ääntäni roolihahmoille sopiviksi ja harjoittelin erilaisia aksentteja.
Omaksuin Marilynin tavan puhua. Tein kymmeniä ja taas
kymmeniä versioita elokuvan narratiivista sekä M-hahmon ja toisen päähenkilön, Georgian välillä käytävistä puhelinkeskusteluista.
M-elokuvan kertojana toimii Georgia. Hän on teksasilainen, kovia kokenut katunainen, suorapuheinen ja älykäs.
Elokuva alkaa Georgian narratiivi-osuudella. Käytän sen
aikana vain yhtä ainutta kuvaa hiljalleen hiipuvasta auringonlaskusta meren yllä. Koska aistiärsykkeitä on vähän,
katsoja vapautetaan kuuntelemaan. Georgian alkupuhe
on pitkä, yli kaksiminuuttinen. Sitä voisi kutsua runoksi tai
alkusoitoksi, joka houkuttelee katsojan elokuvan maailmaan.
Minulle oli alusta alkaen selvää, ettei teoksessa olisi
dialogia reaaliajassa, vaan keskustelut M:n ja Georgian
välillä olisivat nauhoituksia. Nauhuri-efektin käyttö luo
kohtauksiin erityisen tunnelman. Se korostaa henkilöi-den
aavemaisuutta ja vie pois realismista.Puheesta tulee osa
ympäröivää äänimaailmaa.Nauhoitettu puhe luo myös
ajattomuuden tuntua ja aistimuksen siitä, että katsoja
pääsee osaksi mysteeriä. Katsoja on salakuuntelija.
Marilyn tunnetusti puhui paljon puhelimessa ja saattoi
soittaa tuttavilleen yön pikkutunnelle asti. M-elokuvassa
puhelinkeskusteluiden tunnelma on unenomainen ja hyvin intiimi. Niitä luodessani yllätyin monesti siitä, miten
vetovoimaista puhe voi olla, ja miten intensiivisesti katsoja puhetta kuuntelee, kun varsinaisia keskustelijoita ei
näytetä. Puhe voi toimia mantran tavoin. Se voi olla suggestoivaa, hypnoottista ja kiihottavaa.
Äänityötä tehdessäni määrittelin ensin narratiiviosuuksien paikat, muuten tein kaikkea suloisessa epäjärjestyksessä. Musiikista osan sävelsin jo ennen editointia.
Tämä ei ollut ongelma, koska minulla oli selkeä kuva
tiettyjen kohtausten tunnelmasta, leikkauksesta ja kestosta.
Ensimmäinen musiikkia sisältävä kohtaus on elokuvan
neljännen minuutin kohdalla. Alaston M nostaa puntteja
hämärässä huoneessa ja lopulta kävelee pitkää pihakäytävää sisälle taloon. Musiikki alkaa yksinäisellä, nyrjähtäneellä piano-osuudella, etenee kirkuviin jousi-tremoloihin ja lopulta purkautuu patarumpujen, sellojen ja kontrabassojen kaaokseen.

Artikkelin kuvat:
M, Anna Eriksson, 2018.

M-hahmo on elokuvassa kuoleman syklin vanki, joten
pyrin luomaan teokseen mahdollisimman klaustrofobisen
tunnelman. Äänimaailman suunnittelussa se tarkoitti sitä,
että mietin hyvin tarkkaan, miten ja milloin käytän sävellettyä musiikkia.
Elokuvat ovat turhan usein läpisävellettyjä, ja se saattaa häiritä joidenkin kohtausten vaikuttavuutta. Luotin
usein hiljaisuuteen tai äärimmäiseen pienieleisyyteen.
Käytin myös paljon tuulen ja meren ääntä, etäisen kaupungin ääniä, häiriöääniä, korkeita naisääniä ja joskus
jopa kameraääntä. Erityisesti minua kiinnosti käyttää vain
yhtä soitinta kerrallaan korostamaan elokuvan henkilöiden yksinäisyyttä ja irrallisuuden tunnetta. Usein soitin
on piano tai kirkkourut, toisinaan sitar tai sello.
Orkesteriosuuksia elokuvassa on vain muutamassa
kohtaa, mutta ne ovat hyvin perusteltuja.
Toiseksi viimeisessä kohtauksessa M kulkee eksyneenä pitkin meksikolaisen pikkukaupungin katuja. Ihmiset kääntyvät katsomaan hänen peräänsä, kulkukoirat
seuraavat, lapsiparvi juoksee pakoon. Lopulta, kun M päätyy seisoskelemaan pienen lihakaupan eteen, saapuu yön
pimeydestä lyhyenläntä, stetson-hattuinen mies mustalla
hevosella. Hän auttaa M:n hevosen selkään ja he ratsastavat pois. Tähän kohtaukseen sain inspiraation italowesterneistä ja erityisesti Morriconen musiikista. Muita innoittajiani M-elokuvan musiikkiin olivat mm. Krzysztof
Penderecki, Wendy Carlos ja György Ligeti.

Työskentelyni oli alusta loppuun asti täysin itsenäistä
ja vapaata. Minun on vaikea kuvitella, että M-elokuva olisi
voinut syntyä millään muulla tavoin. Antauduin täysin
teoksen vietäväksi yli neljän vuoden ajaksi, ja näinä vaikeina aikoina kun taide on ahdettu kvartaaliin, tuntuu sekin jo jonkinlaiselta saavutukselta!
Minulle taiteen tekeminen on ennen kaikkea näkemistä, ja näkeminen on aina hyvin henkilökohtainen
prosessi, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Se vaatii
myös joskus kipeältä tuntuvaa rehellisyyttä, sillä oli aihe
mikä tahansa, taiteilijan on mahdotonta katsoa itsensä
ohi. M-elokuvaa tehdessäni minusta tuntui välillä siltä,
kuin se olisi imaissut minutkin limboonsa, johdattanut
johonkin hyvin outoon ja ajattomaan tilaan. Opin olemaan pelkäämättä alitajunnasta nousevia asioita ja kunnioittamaan niitä juuri sellaisina, kuin ne eteeni ilmestyivät.
Vaikka Marilyn Monroe oli teokseni muusa, tuli elokuvasta lopulta hyvin henkilökohtainen työ.
Luomisprosessin aikana ymmärsin, että kuoleman ja
seksuaalisuuden yhteys ei määrittele ainoastaan Monroen kohtaloa, vaan meidän kaikkien. Näiden kahden voiman ikiaikainen side on erottamaton osa ihmisyyttä. Marilyn-myytti kätkee sisäänsä heijastuksen meidän omista unelmistamme, haluistamme ja menetyksistämme.
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METAKINO

K O K E E L L I S TA F E S T I VA A L I T O I M I N TA A

Gimny Moskovii
(Dmitri Venkov, 2018).

Ensimmäinen Metakino-festivaali
järjestettiin WHS Teatteri Unionissa
11.–13.1.2019. Seitsenosaiseksi
suunnitellun festivaalisarjan arkkitehtuuriaiheisiin elokuviin keskittynyt avauseditio koostui yhdeksästä
elokuvanäytöksestä ja keskusteluista keräten paikalle runsaasti
niin elokuvasta kuin arkkitehtuuristakin kiinnostuneita katsojia.
Festivaalin idea palautuu jo kymmenisen
vuoden ajan keräämääni listaan sellaisista
huomattavista uutuuselokuvista, joita yksikään täkäläinen festivaali ei ole ottanut ohjelmistoonsa. Keväällä 2017 aloin kehitellä
listan pohjalta ajatusta temaattisesti järjestetyistä näytössarjoista: välittömänä inspiraationa oli Heinz Emigholzin Streetscapes-tetralogia (2017), jonka neljä elokuvaa
muodostivat rungon kolmelle eri teemalle
(arkkitehtuuri, musiikki, muisti). Listan
materiaalista hahmottui lisäksi puolen tusinaa muuta teemaa, joista neljä päätyi lopulliseen Metakino-suunnitelmaan. Kesäkuuhun mennessä nämä muistiinpanot olivat tiivistyneet ideaksi ”essee-elokuvafestivaalista” – näytösalustasta sellaisille muodoltaan vaikeasti lokeroitaville, kokeellisille tai muutoin epätavallisille ei-fiktioelokuville, jotka tuntuvat helposti putoavan
väliin suurten festivaalien ohjelmistopolitiikassa. Loput palaset vielä nimettömään
konseptiin alkoivat loksahdella kohdalleen
kesän 2017 aikana: Olaf Möllerin ja Mika
Taanilan Sodankylään kuratoiman, inspiroivan eklektisen ydinvoimaelokuvasarjan nähtyäni esittelin ideani Taanilalle, joka
rohkaisi innokkaasti jatkamaan sen kehittelyä; sattumien summana WHS Teatteri
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Unionilla järjestämäni filminäytös ja keskustelutilaisuus osoitti tämän Helsingin
persoonallisimman elokuvateatterin mitä
luontevimmaksi miljööksi tämänkaltaisille
tilaisuuksille; silmiini osunut valikoima
Oberhausenin lyhytelokuvafestivaalin satoa, joukossa Josef Dabernigin Stabat Mater (2017) – jonka katsoin muistaakseni kolmasti peräkkäin, ja joka päätyi välittömästi
arkkitehtuuriteeman ohjelmistotoiveisiin –
vakiinnutti lyhytelokuvat osaksi festivaalisuunnitelmaa.

Ideasta toteutukseen
Vuodenvaihteessa 2017-2018 sommittelin
tapani mukaan erilaisia listoja kuluneen
vuoden aikana nähdyistä ja näkemättä jääneistä elokuvista ja totesin, että jälkimmäinen lista oli jälleen kasvanut noin tusinalla
tuoreita julkaisuja. Kun näistä ei vielä tammikuussa näkynyt festivaalikentällä jälkeäkään, päätin ryhtyä vakavasti tutkimaan
mahdollisuuksia näytösten järjestämiseksi.
Pidin kahta asiaa selvänä: festivaalin täytyisi olla kauttaaltaan pääsymaksuton, ja
yleisöä pitäisi saada muualtakin kuin valmiiksi ”tällaisista” elokuvista kiinnostuneiden piiristä. Miettiessäni mahdollisia yhteistyökumppaneita yleisön näkökulmasta
ohjelmiston teemapohjainen makasiinimaisuus ja monien elokuvien esseistinen
luonne veivät ajatukseni välittömästi niin&näin-lehteen. Kirjoitin cinefiiliksi tietämälleni päätoimittaja Tytti Rantaselle, joka innostui yhteistyöstä. Ohjelmistolle keskeisen
Emigholzin tuotannon takia otin yhteyttä
myös Goethe-instituuttiin, jossa samaten
suhtauduttiin ideaan suopeasti. Kevään aikana toimittaessani Filmihullun kokeellisen elokuvan erikoisnumeroa tarjouduin

raportoimaan lehteen Oberhausenista, johon tätä tarkoitusta varten tekemäni ensivierailu vakuutti minut entisestään lyhytelokuvanäytösten tarpeellisuudesta. Nämä
kokemukset ja palautteet olivat ratkaisevia
tekijöitä lopullisessa päätöksessä festivaalin
perustamiseksi. Asetin alustavan päivämäärän ensimmäiselle editiolle ja ryhdyin etsimään rahoitusta.
Kesällä 2018 festivaalin konsepti ja nimi
olivat löytäneet nykymuotonsa. Ensimmäisen edition teemaksi valikoitui arkkitehtuuri: ensinnäkin se oli taloudellisesti ja logistisesti helpoin toteuttaa (ohjelma oli suhteellisen lyhyt, kaikki filmit olivat digitaalisia kopioita ja melko edullisesti hankittavissa); toisekseen se tuntui jollakin tapaa
perustavanlaatuisimmalta festivaalisuunnitelmaan valikoiduista seitsemästä teemasta. Vaikka ohjelmisto on järjestetty aiheittain, festivaalin varsinainen kantava
teema on elokuva itse. Teemat toimivat pääasiallisesti vain elokuvien järjestelyperiaatteena – yhtä tärkeää kuin se, mitä elokuvan keinoilla voidaan oppia käsiteltävistä
aiheista, on se, mitä näiden aiheiden käsittelemistä tarkastellessa voidaan oppia elokuvan keinoista. Ennen kaikkea arkkitehtuurin – festivaalin avajaiselokuvan ohjaajan Thom Andersenin sanoin ”ainoan taidemuodon, jota ei voi paeta” – teema tarjosi mahdollisuuden esitellä yhdellä kertaa
monia niistä taiteilijoista, joiden teoksia tullaan näkemään myöhemmillä festivaaleilla
toistuvasti, ja kutsua näistä heti alkuun paikalle ehkä tärkeimpänä inspiraationa toiminut Heinz Emigholz. (Itse asiassa jopa festivaalin nimi viittaa Emigholzin konseptiin
”Photographie und jenseits”, jonka jälkimmäinen sana – ”tuolla puolen” – tarkoittaa

hänen mukaansa yksinkertaisesti niitä prosesseja, joita katsojan päässä tapahtuu katsomisen jälkeen, ts. nähdyn aikaansaamaan
ajatustyöhön; ”metaelokuvallisuudesta” sinänsä ei siis festivaalinkaan kohdalla ole
kyse – vaikka sellaiseenkin kyllä vielä päästään, mikäli projekti selviää viimeiseksi
suunniteltuun editioonsa...)

Ensimmäinen ohjelma
Tammikuun festivaalin lauantaipäivä oli
omistettu Emigholzin vierailulle; Streetscapes-sarjan kahden puhtaimmin arkkitehtuuriaiheisen elokuvan (Bickels [Socialism] ja Dieste [Uruguay]) lisäksi nähtiin
kaksi kontrasteihin perustuvaa lyhyempää teosta, vain pienenä johdatuksena ohjaajan sangen monipuoliseen filmografiaan, josta ainakin siihen entuudestaan perehtymättömät katsojat tulevat näkemään
hyvin yllättäviä puolia tulevilla festivaaleilla – ei kuitenkaan hänen aivan varhaisinta tuotantoaan, sillä festivaalin edellä
esitellyn raison d’êtren mukaisesti Metakinossa näytetään vain suhteellisen viimeaikaisia elokuvia; käytännön syistä olen vetänyt takarajan suunnilleen vuoden 2002
kieppeille. (Muita ohjelmointisääntöjä: ei
aiemmin Suomessa näytettyjä teoksia; ei
varsinaisia näytelmäelokuvia; ei tavanomaisia dokumentteja; ei musiikkivideoita
– tosin kaikista näistä jo sinänsä tulkinnanvaraisista linjauksista tullaan luonnollisesti tarpeen tullen poikkeamaan!)
Emigholzin teokset ovat hyvä esimerkki
siitä, millaisia elokuvia Metakinossa näytetään. Pääpaino ei ole ”kokeellisuudessa”,
eikä alkuvaiheessa käyttämäni ”essee-elokuvafestivaalin” määritelmäkään kuvaa
ohjelmistoa enää ainakaan tyhjentävästi;

festivaalin englanninkielisessä tiedotuksessa olen välillä käyttänyt ilmaisua ”contemporary cinema”, mutta sekin viittaa lähinnä aikarajaukseen, eikä teosten estetiikkaan siinä merkityksessä kuin ”nykymusiikki” tai ”nykytaide”.
Tyypillinen Metakino-elokuva on sellainen, jossa on saatu vähillä keinoilla paljon aikaiseksi. Ohjelmiston runko muodostuu elokuvan peruskeinoihin nojaavista, selkeän idean pohjalta ekonomisesti
toteutetuista teoksista. Heinz Emigholzin
”hardcore-dokumenttien” (taiteilijan oma
määritelmä) ohella tähän kuvaukseen sopivat tammikuun ohjelmistosta mm. Harun Farockin hämäävän pelkistetyn oloinen seurantadokumentti Sauerbruch Hutton Architekten (2013); Johann Lurfin ja Ellen Sampsonin strukturalistishenkiset katalogielokuvat Kreis Wr. Neustadt (2011) ja
Fen Bridges (2017); Dmitri Venkovin klassista vieraaksitekemisen keinoa – ylösalaisin kääntämistä – hyödyntävä Gimny Moskovii (2017); toisen festivaalivieraan, kroatialaisen Ivan Ramljakin Jugoslavian historian kerrostumia vähäeleisesti avaava Dom
boraca (2018); Thomas Draschanin kokonaan stillkuvista rakennettu tutkielma
Fritz Wotruban kuuluisasta betonikirkosta
(Wotruba, 2014) sekä avajaiselokuva Reconversão (2013), jossa Thom Andersen käyttää elokuvan varhaisvaiheista muistuttavaa radikaalisti nykyisestä laskettua kuvataajuutta kiinnittääkseen katsojan huomion
uudella tavalla rakennusten ja niiden ympäristön suhteeseen.
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Arkkitehtuuri ja elokuva
autobiografioina

E L O K U VA N T E O N
TÄ R K E I M M ÄT
L Ä H TÖ KO H DAT
E I VÄT O L E
TEKNOLOGISIA

Dialogissa elokuvan kanssa
Mikäli edelläoleva kuulostaa ”inside baseball” -tyyppiseltä, vain elokuvantekijöitä ja
muita liikkuvan kuvan kanssa läheisissä
tekemisissä olevia henkilöitä kiinnostavalta esoterialta, huomautettakoon, että se
ei suinkaan ole festivaalin tarkoitus. Elokuvien valikoituminen ohjelmaan johtuu toki
osittain festivaalin ainoana kuratoijana toimivan allekirjoittaneen henkilökohtaisista
esteettisistä preferensseistä, mutta tarkoitukseni ei ole esitellä omia suosikkielokuviani. Yritän säilyttää tässä tietyn objektiivisuuden ja ottaa mukaan myös töitä, jotka
eivät välttämättä ole ylivoimaisia mestariteoksia, jos ne täydentävät ohjelmistoa oleellisella tavalla, erityisesti erilaisten
elokuvanteon strategioiden esittelemisen
kannalta. Yksi syy näiden elokuvien poisjäämiseen festivaalikierrosta saattaa olla
juuri niiden vaatimattomassa tyylissä, joka
ei tarjoa minkäänlaista markkinointikulmaa yhä populistisempaan suuntaan viettävässä elokuvakulttuurissa.
Toinen itselleni tärkeä motiivi tämänkaltaisten elokuvien esilletuomiseen on
toive siitä, että ne saattaisivat toimia inspiraationa sellaisille katsojille, joilla voi olla
ennakkoluuloja elokuvanteon teknisistä
edellytyksistä. Yhä enemmän ”elokuvallisuuden” insinöörimäiseen ja/tai estetisoituun visuaalisuuteen ja spektaakkeliin samaistavassa elokuvakulttuurissa on hyvä
muistuttaa siitä, että elokuvanteon tärkeimmät lähtökohdat eivät ole teknologisia.
Olen vakaasti siinä uskossa, että muutamaa
Heinz Emigholzin elokuvaa tarkkaan katsomalla (ja kuuntelemalla!) voi oppia elokuvanteosta enemmän kuin monen kanonisoidun ohjaajan koko filmografiasta...
Koska tällainen yleisön aktivointi on
olennainen osa festivaalin konseptia, olen
pitänyt sen välttämättömänä osana paitsi
taiteilijavierailuja myös kotimaisten vieraiden voimin käytyjä loppukeskusteluja, joissa on tarkoitus purkaa festivaalin aikana nähtyä eri alojen asiantuntijoiden johdolla. Tammikuun panelistit, arkkitehdit Hanna Hyvönen ja Helmi Kajaste sekä liikkuvan kuvan tutkija Kari
Yli-Annala tekivät Tytti Rantasen moderoidessa erinomaista työtä. Toiveenani
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on, että festivaalin ympärille kehittyisi yhteisöllinen kävijäkunta, jolloin myös nämä
keskustelut voisivat ruokkia toisiaan. Yhtä
kaikki: jos yksikin kävijä saa jostakin Metakinon elokuvasta tai keskustelusta kimmokkeen ajatella omaa (aktuaalista tai potentiaalista) elokuvantekoaan tai -katseluaan uudessa ja inspiroivassa valossa, ja
kenties vielä peräti ryhtymään sen pohjalta
johonkin toimenpiteisiin, festivaali on täyttänyt tehtävänsä.

Tulevaisuudennäkymät
Metakino on suunniteltu seitsenosaiseksi
sarjaksi, jonka osat ovat toisistaan riippuvaisia. Viikonlopun mittaisia festivaaleja on
tarkoitus järjestää kolme kertaa vuodessa,
eli ihanteellisesti päätöseditio (teema: elokuva) pidetään tammikuussa 2021. Koska
festivaalin takana ei ole yritystä tai yhdistystä, rahoitusmahdollisuudet ovat jokseenkin rajalliset: ensimmäinen editio saatiin järjestettyä pääasiallisesti AVEKin ja
Helsingin kaupungin tuella; lisäapua antoivat eri maiden kulttuuri-instituutit ja lähetystöt (Goethe-Institut Finnland, Suomen
Benelux-instituutti, Itävallan lähetystö).

TA PA A M I N E N H E I N Z E M I G H O L Z I N K A N S S A

Monet tärkeät elokuvatapahtumien
rahoituslähteet eivät ole lainkaan yksityishenkilön ulottuvilla. Eräiltä tahoilta en
ole saanut edes vastausta, ja monet niistä
vaativat myös yhteisöiltä näyttöä esim. kolmesta jo onnistuneesti järjestetystä tapahtumasta; aivan yksinkertaista ei pientäkään
budjettia edellyttävän ei-kaupallisen elokuvafestivaalin järjestäminen ole.
Yksin toimiminen aiheuttaa ohjelmasuunnitteluun tietyn yksipuolisuuden
riskin, jota en ehtinyt varoa ajoissa; niinpä
esim. ensimmäisestä festivaalista tuli liian
eurosentrinen. Jahdatessani elokuvallisten lähestymistapojen monimuotoisuutta ja
yrittäessäni sen ohella kiinnittää huomiota
myös taiteilijoiden sukupuolijakaumaan,
maantieteellinen diversiteetti jäi vähemmälle huomiolle. Sama puute vaivaa jossakin määrin vielä toukokuussa järjestettävää
toistakin editiota. Kolmannessa ohjelmassa
asiaan on pyritty kiinnittämään enemmän
huomiota. Haasteista huolimatta toivon voivani viedä projektin suunniteltuun päätökseensä ja haluaisin ajatella sen omalta pieneltä osaltaan rikastuttavan täkäläistä elokuvakulttuuria; ensimmäisen festivaalin jälkeen saamani palautteen ja yhteydenottojen perusteella vaikuttaa siltä, että tämänkaltaiselle tapahtumalle on jonkinlainen tilaus.
Kiitän kaikkia kävijöitä ja yhteistyökumppaneita ja toivotan kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi WHS Teatteri Unionille toukokuun lopulla (24.-26.5.),
jolloin teemana on musiikki. Mukana on
elokuvia sekä tammikuulta tutuilta (Emigholz, Lurf, Dabernig) että nyt ensi kertaa tavattavilta festivaalisarjan kulmakiviltä (Romuald Karmakar, Makino Takashi); harvoin nähtyjä lyhytelokuvia
myös muusikoina tunnetuilta elokuvantekijöiltä (Tony Conrad, Phill Niblock, Jim
O’Rourke, Michael Snow); festivaalivieraiden (mm. Jayne Parker) teoksia ja haastatteluja sekä lukuisia muita aiemmin Suomessa näkemättömiä pitkiä ja lyhyitä musiikkielokuvia.

Haastattelin saksalaista elokuvantekijää Heinz Emigholzia hänen
ollessaan tammikuussa Metakinofestivaalin vieraana Helsingissä.
Metakino on Hannu Nuotion
kuratoima ja järjestämä uusi,
kahden vuoden aikana useita
kertoja tapahtuva vaihtuvateemainen festivaali, jossa esitetään
Suomessa ennennäkemättömiä
essee-elokuvia sekä kokeellisia
ja kokeellisella sensibiliteetillä
tehtyjä elokuvia.
Arkkitehtuuriteemaiselle ensimmäiselle
festivaalille ei Nuotio olisi voinut kutsua
osuvampaa vierasta kuin rakennuksia arkkitehtien omaelämäkertoina pitävää Heinz
Emigholzia. Haastattelin Emigholzia Hilton Helsinki Strand -hotellin aulassa Hakaniemessä, vastapäätä Pitkänsillan toisella puolella olevaa WHS Teatteri Unionia, jossa festivaali tapahtui. Emigholzilla

oli kipsi jalassa ja kainalosauva, mutta se
ei tuntunut vaivaavan häntä paljonkaan.
Istuimme Strandin aulassa palavan takan luona oleviin nojatuoleihin, josta näki
koko tilan. Hissikoppi kulki näkymässä
ylös ja alas kuin Alfred Hitchockin elokuvan Vaarallinen romanssi YK-rakennuksen murhakohtauksen edellä. Pian sukellamme varsin toisenlaisten elokuvien maailmaan. Mitäköhän Emigholz pitää Hiltonin aulasta? Päätän kysyä sitäkin haastattelumme lopuksi.
Emigholzin tausta on 1960-luvun strukturaalisessa elokuvassa, jonka tekijöistä
hän arvostaa erityisesti kanadalaista Michael Snowta. Ennen lähtöään New Yorkiin
1970-luvun alussa hän tutustui elokuvantekijä Klaus Wybornyyn, joka oli perustanut Hellmuth Costardin, Werner Nekesin
ja eräiden muiden elokuvantekijöiden
kanssa Hamburger Filmmacher Cooperative
-elokuvaosuuskunnan. Kuten muidenkin
tuon ajan kokeellisten elokuvantekijöiden

yhteenliittymien, osuuskunnan idea tuli Jonas Mekasin, Shirley Clarken ja muiden
uuden amerikkalaisen elokuvan tekijöiden New York Filmmakers´ cooperativesta.
Emigholz ystävystyi Wybornyn kanssa,
muttei ollut paljon tekemisissä osuuskunnan toiminnassa, koska lähti pian New Yorkiin. Saksalaisia kokeellisia elokuvantekijöitä kiinnostivat tuolloin Emigholzin mukaan ennen kaikkea elokuvan materiaalisuus ja abstrakti muoto. “Minä taas olin
todella kiinnostunut elokuvaamisesta (cinematography) ja uusista näkemisen tavoista”, hän kertoo.

Ajan ja katsomisen järjestykset
Ensimmäisissä elokuvissaan, joihin lukeutuvat mm. teokset Schenec-Tady I, II ja III
(1972 – 73), Arrowplane (1973 – 74) ja Tide
(1974), Emigholz työsti erilaisia aikastruktuureja ja ajan representaatioita. Häntä
kiinnosti pohjoisamerikkalaisen strukturalistisen suuntauksen tekijöistä etenkin

Kreis Wr. Neustadt
(Johann Lurf, 2011).

HT Nuotio
Kirjoittaja on Metakino-festivaalin tuottaja
ja ohjelmoija.
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F E S T I VA A L I

H AVA I N T O O N L I I T T Y Y
AINA MYÖS SEN
LUKEMINEN
K U VA N YM M Ä R TÄ M I S E N
TA PA H T U E S S A
VA S TA A I V O I S S A .

Tammikuinen
timelapse
Zwei Basiliken
(Heinz Emigholz, 2018).

Michael Snow’n tuotanto, vaikka Emigholzin metodit erosivatkin Snow’n vastaavista. “Snow ei käyttänyt koskaan esimerkiksi piksillaatiota (ihmisnäyttelijöiden
liikkeiden animointi stop motion -animaationa), vaan oli kiinnostunut enemmän reaalisesta ajasta”, Emigholz toteaa. Hotel
(1974) merkitsi Emigholzin metodien terävöitymistä kohti uusia näkemisen tapoja. Siinä hän kuvasi katunäkymää ja ihmisiä pöydän ääressä kahdella kameralla,
kiihdyttäen otosten kestoa ja leikkausrytmiä askel askeleelta kohti yhä pienempiä yksiköitä. Koska kaksi kameraa oli sijoitettu pienen etäisyyden päähän toisistaan, niiden kuvaamien otosten asettaminen peräkkäin loi stereoskooppisen vaikutelman ilman erityisvälineitä. Elokuvassa
Demon (1977) Emigholz käänsi huomionsa
kielen ja käännöksen kysymyksiin. Elokuva perustui Stephané Mallarmén runon
Le démon de l’analogie (analogian demoni)
alkuperäiseen versioon sekä sen saksan- ja
englanninkielisiin käännöksiin. Pääasiassa
yhden sanan mittaisin otoksin etenevän
elokuvan ensimmäisessä kuvassa kolme
naista ja joukko miehiä on samassa huoneessa. Naiset istuvat tuoleilla ja miehet
seisovat heidän takanaan. Elokuvan kestäessä he vaihtavat jatkuvasti paikkojaan.
Samalla he puhuvat Mallarmén runoa erikielisinä versioina sana kerrallaan.
Emigholz on ohjannut myös kerronnallisia elokuvia, edelleen taiteilijoiden liikkuvan kuvan kokeellisessa hengessä. Fiktiivisen taiteilijaystävien yhteisön erään jäsenen kuoleman jälkiselvittelystä kertovaan
Der Zynische Körperiin (The Holy Bunch,
1986 – 90) päättynyt pitkien kerronnallisten
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elokuvien ensimmäinen sykli esitteli Emigholzin tavaramerkin, diagonaalisesti ylöspäin suuntautuneen kallistetun kuvakulman. Tämänkaltainen kuvaustyyli on tuttu
erityisesti ekspressionistisista elokuvista
tai eksistentiaalisesta film noirista. Emigholzin elokuvissa kuvakulman merkitys
ei kuitenkaan liity tunnetilojen psykologiaan tai ulkoisen mahdin kuvaamiseen hiiriperspektiivistä. Hänelle kysymys on pragmaattinen ja liittyy arkkitehtonisen tilan
mahdollisimman havainnolliseen esittämiseen. Tärkeäksi vaikuttajakseen kuvakulman haltuunotossa Emigholz nimeääkin
venäläisen konstruktivistisen valokuvaajan
Alexander Rodtshenkon ja tämän valokuvien diagonaalisommitelmat.
1990-luvulla Emigholz alkoi kuvata eri
arkkitehtien rakennuksia ja konstruktioita.
Jos jokin rakennus alkoi kiinnostaa, hän etsiytyi saman arkkitehdin muiden rakennusten ääreen. Teossarjan synnylle on myös
hyvin maanläheinen ja käytännöllinen selitys. Pitkien kerronnallisten elokuvien tekemisen vietyä hänet rahallisesti konkurssin partaalle oli keksittävä jotain muuta…
Mikä tahansa rakennus ei tullut kysymykseen. Emigholzin mielestä häntä kiinnostavien tekijöiden suunnittelemat rakennukset ovat eräänlaisia arkkitehtuurin muotoon puettuja momentteja arkkitehtien elämänkerroista. Näihin elokuviin liittyy vahvasti Emigholzin käyttämä käsite “photography and beyond”. “Tuolle puolen” menemiseen kuuluu ajatus siitä, että havaintoon
liittyy aina myös sen lukeminen kuvan ymmärtämisen tapahtuessa vasta aivoissa. Neil
Youngia siteeraten voitaisiin sanoa: ”There
is more in the picture than meets the eye”.

Eräs suosikkini Emigholzin arkkitehtuurielokuvista on Le Corbusierin rakennuksen sileiden valkoisten pintojen ja Asger Jornin ulotteisen ja värikkään reliefin rinnastus elokuvassa Le Corbusier [|||||]
Asger Jorn [Relief] (2015). Johtuen kahden vastakkaisen taiteellisen ajattelijan esteettisen ilmaisun rinnastuksesta ja Emigholzin taidosta ja ymmärryksestä kameran
ja optiikan mahdollisuuksista, Jornin kiemuraisia vihreitä muotoja sisältävä reliefi
tuntuu kurottuvan ulos valkokankaalta kolmiulotteisena, steroskooppisen kuvan tavoin – kuin kobra (Jorn kuului radikaaliin
Cobra-taiteilijaryhmään). Koska Jornin reliefi on sijoitettu Le Corbusierin rakennukseen, elokuvasta välittyy avantgarden sattumaa ymmärtävän dionyysisen järjestyksen ja rationaalisen modernismin apollonisen estetiikan välinen sopuinen yhteiselo.

Tilojen ja mielten
kompleksisuudesta
Emigholzin arkkitehtuurielokuvissa on
harvoin selostusääntä tai dialogia. Poikkeuksen puheettomuudesta muodostavat kuitenkin ainakin kaksi viimeaikaista
teosta, Samuel Bickelsin suunnittelemia
kibbutz-rakennuksia Israelissa käsittelevä
Bickels [Socialism] (2018) sekä Emigholzin
oman henkilö- ja tekijähistorian ajatuksia
dialogipohjaisen tekstin kautta luotaava
Streetscapes [Dialogue] (2018). Streetscapes [Dialogue] on Emigholzin henkilökohtaisin elokuva. Elokuvan dialogi perustuu
Emigholzin ja traumaspesialisti Zohar Rubinsteinin välisistä pitkistä keskusteluista
editoidulle vuoropuhelulle. Rubinsteinia
ja Emighozia esittävät esiintyjät eivät

ole näyttelijöitä. Pääosan esittäjä on niin
uskottava roolissaan, että luulin ensimmäisellä katsomiskerralla häntä Emigholziksi.
Dialogissa käydään läpi Emigholzin oman
henkilökohtaisen elämän psyykkisiä
kamppailuja yhteydessä elokuviin liittyviin kysymyksiin. Useimmiten ne liittyvät
toisiinsa. Keskustelut on kuvattu jatkuvina,
vaikka tilat vaihtuvatkin välillä toisiksi.
Keskustelu on kuvattu arkkitehtien Julio
Vilamajó, Arno Brandlhuber ja Eladio
Dieste suunnittelemissa rakennuksissa.
Haastattelumme lähestyessä loppuaan
Emigholz kertoo uudesta elokuvastaan,
joka kertoo II maailmansodan aikaisen
natsibunkkerin päälle rakennetusta taidemuseosta. Rakennustöiden alla pohdittiin
bunkkerin purkamista, mutta se todettiin
liian kalliiksi, ja siksi taidemuseo rakennettiin sen päälle. Kuinka ollakaan, jossakin
vaiheessa bunkkerin ja museon väliseen
tilaan kertyi vettä, ja museorakennuksesta
tuli käyttökelvoton. Lopulta molemmat jouduttiin purkamaan.
Vielä on yksi tähdellinen kysymys jäljellä. Kysyn, mitä hän pitää hollantilaisen arkkitehti Martiinus Schuurmanin
suunnitteleman, vuonna 1988 valmistuneen hotelli Strandin aulatilasta sisustusarkkitehti Arto Kukkasniemen suunnittelemine köynnösmäisine lamppuineen ja
muine elementteineen? Tilan kompleksinen järjestys saa Emigholzilta hyväksyvän
nyökkäyksen.

Kari Yli-Annila
Kirjoittaja on kuvataiteilija ja tutkija

Lumisten talvipäivien hämärässä
katson sarjan Helena Třestíkován
elokuvia. Ne osuvat ja uppoavat.
Ensin vetää alamaihin, mutta kaiken
järisyttävän keskellä ajattelen:
Miten virkistävää, miten oleellista.
Helena Třestíková on yhä harvinaisempi
esimerkki dokumenttielokuvaohjaajasta,
jonka käsikirjoituksen tekee elämä. Hänen
elokuvansa kuvaavat tšekkiläisiä ihmisiä ja
heidän moninaisia riippuvuuksiaan. Valkokankaalle päätyy ajan maturoimaa toisteista arkea, hetkiä, joiden merkitys rakentuu kokonaisuuden valossa. Elokuvanteon
prosessit ovat pitkiä, niissä kuvataan päähenkilöiden elämää useiden vuosien, jopa
vuosikymmenten ajan. Ohjaaja on nimennyt tyylinsä timelapse-metodiksi. Yksilöllisen elämänkulun vääjäämätön logiikka nakuttaa Třestíkován elokuvissa eteenpäin
kuin metronomi.
Katka (2010) on elokuva, jossa ohjaajan
tyyli on hurjimmillaan. Se on sekä muotokuva tuhoutuvasta naisesta että muistutus

” T H E R E I S N O S C R I P T. ”
VA S TA A O H J A A J A
YL E I S Ö K YSYM YK S E E N
K Ä S I K I R J O I T U K S E S TA .
”BUT TO GET FINANCING?”
K YSYJÄ JAT K A A .
” I T I S N O T A S C R I P T. O N LY
T H R E E P A G E S . M Y I D E A .”

siitä, miten kaikilla pahoilla unilla on alkunsa. Elokuva näyttää Katkan huumehuuruiset vuodet ja rikkinäisen elämän,
jossa raskausaika on viimeinen, mutta
mahdoton pysäkki muutokselle.
Kun elämän merkit Katkan kasvoilta
ovat pyyhkiytymässä pois, niin elokuvan
omassa sisäisessä maailmassa siellä, missä
todellisuus tihentyy eikä enää vaadi kauhistelua tai sosiaalista omaatuntoa, siellä
kaikki vaikuttaa käänteisesti. Hirvittävien
intervallien ketjussa Katkan narkkaaminen muuttuu täysin ymmärrettäväksi.
Alussa nuori Katka on peilin edessä,
hän sanoo isäpuolestaan muutaman ohimenevän sanan, kuin parenteesina nuoruuden muille harhapoluille. Lopussa, 14
vuotta myöhemmin, samein silmin kameraan katsova Katka pyytää anteeksi omalta
tyttäreltään. Katka on elävä ruumis, jonka
kuolemanhalua mikään tai kukaan ei voi
saada kontrolliin.
Mallory (2015) on nainen, joka huonoista lähdöistä huolimatta pystyy toimimaan toisin kuin Katka. Hänessä on pienin tarvittava määrä rakkautta itseen ja
olemassaoloon. Mallory nostaa itsensä romuauton penkiltä työelämään, kuiville ja
lopulta sosiaalialan opintoihin. Třestíková
näyttää Malloryn kompastelut ilman glorifiointia ja opettavaisuutta. Malloryssä on
sekä särmikästä vitun voimaa että sydämen
sivistystä. Kuvausvuosien aikana Mallory
ottaa elämän omiin käsiinsä; huonot miehet ja heroiini on jätettävä kokonaan, on
astuttava rattiin, on tehtävä työtä Toivo-nimisen hyväntekeväisyysjärjestön nimissä
ja pysyttävä valitulla tiellä. Katuoja on aivan vieressä.
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IHMISTEN
RAKKAUSSUHTEET
O VAT H A P E T T O M I A ,
SYM B I O OT T I S I A
U M P I O I TA . . .
ULKOISET OLOSUHTEET
E I VÄT R AT K A I S E M I TÄ Ä N .
VÄ L I T VA PA U D E N
A AV E E N K A N S S A O N
R AT K A I S TAVA S E K Ä
M I E L E N TA S O L L A E T TÄ
OMISSA TEOISSA.

askartelee, huolehtii kaikesta ja kaikista.
Václav palvoo vaimoaan ja rakastaa perhettään, hän on kiltin aviomiehen ja isän
prototyyppi. Molemmat hymyilevät taukoamatta.
Třestíkován elokuvissa ihmisten rakkaussuhteet ovat hapettomia, symbioottisia umpioita. Ivanasta välittyy vuosien
myötä yhä selittämättömämpi eksistentiaalinen tyhjyys ja näin syntyy yhteys Katkan,
Malloryn, Renén ja Ivanan välille. Ulkoiset
olosuhteet eivät ratkaise mitään. Välit vapauden aaveen kanssa on ratkaistava sekä
mielen tasolla että omissa teoissa.

Ohjaaja paikalla aikajanalla
Kun Třestíkován elokuvia katsoo peräkkäin, niin väkivallan ja riippuvuuksien kehät varioituvat eri elämäntarinoissa, ne
kulkevat elokuvissa ristikkäin, sisäkkäin,
siirtyillen sosiaalisista statuksista riippumatta henkilöistä toiseen. Renén rikoshistorian kummallisuudet ovat kuin suurta satiirista kertomusta, kun elokuvassa kerrotaan miten hän tekee murron Třestíkován
kotiin. Ivanan ja Václavin avioliittokriisi
puolestaan on vähällä lopettaa perhetarinan kuvausten jatkon. Siinä symbioottinen perhe-elämä kiteytyy yhdeksi addiktion muodoksi. Heidän kriisissään Ivanalle
vaikuttaa kehittyvän väkivaltahallusinaatio, mutta hän siirtää sen Václavin nimiin.
Hän väittää Václavin uhanneen tappaa hänet keittiöveitsellä. Tapaus jää kiehtovalla

tavalla auki. Tällaiset verhot monitulkintaisen todellisuuden ja katsojien välissä ovat
hyviä. Ne pakottavat ajattelemaan dokumentaarisen muodon keinoja tunkeutua
ja tulkita ihmisten intimiteettiä. Třestíková
osoittaa näissä kohtauksissa hienovaraista,
taiteellista harkintakykyä. Hän seisoo kuin
ovenraossa, mutta ei täysin ylitä tirkistelyn
rajaa. Katsojan on mahdollista aistia, miten
kapealla alueella ohjaaja operoi.
Helena Třestíková puhuu itsestään havainnoivan elokuvan tekijänä, mutta sitä
on syytä täsmentää. Hänen tyylinsä on ennen kaikkea yksi variaatio cinéma véritén
kommunikaatiotavoista. Třestíková ei tee
havainnoivaa elokuvaa direct cineman
keinoin, kuten vaikkapa Frederick Wiseman. Třestíkoválle läsnäolo on jonkinlaista
osa-aikaisesti osallistuvaa, vaikka monissa
tilanteissa hän vaikuttaisikin pidättäytyvän
emootioista ja säilyttävän tarkkailevan katseen. Hän käyttää pitkälle venytettyä empatiaa, jossa on viitteitä eräänlaisesta konfessiosta, ripillisen tunnustuksen tarjoamasta tilasta. Se tekee hänen tyylistään
täysin tunnistettavan. Piti siitä tai ei.
Třestíková sanoo, että hänelle itselleen
tärkeintä on intohimo käsitellä ajankulua.
Hän ajattelee, että ihmisillä on taipumus
muuttaa muistojaan vuosien myötä. Kuvaamalla hän luo todistusaineistoa tavallisen
elämän vaiheisuudesta.
Kuvaukset toteutuvat sykleinä ja tauot
voivat olla pitkiä. Itse kuvaustilanteet ovat
aina improvisaatiota todellisuuden tarjoamissa puitteissa. Visuaalista yhtenäisyyttä
ei aina voi edes syntyä kuvausryhmän kokoonpanon vaihdellessa. Materiaalit litteroidaan huolellisesti kuvausten jälkeen. Niiden pohjalta kehittyvät rakenneideat, jatkosuunnitelmat ja kohtauslogiikka leikkaamoa varten. Kuvausmateriaalit voivat siis
odottaa vuosikausia. Leikkausvaihe alkaa
vasta kun Třestíková on varma, että elokuvalla alkaa olla luonnollinen loppunsa.

Ihmisen mittaisia
kokokuvia
Helena Třestíkován elokuvat eivät aiheistaan huolimatta ole yhteiskunnallisia pamfletteja. Tältä osin ne noudattavat havainnoivan elokuvan perinnettä tekemällä

kuva: touko yrttimaa

Elokuva René (2008) varioi addiktiivisten päähenkilöiden teemaa klassisella rosvolla, jolla on kirjallisia ambitioita. Tälle
sympaattiselle pikkunilkille ja antisankarille vankila on tutuin ympäristö. Hän piipahtelee toisella puolella, juopottelee, käy
naisissa, rosvoilee aikansa omaisuusrikoksia ja palaa takaisin selliinsä.
Renén tarina on melkoinen pikareski ja
20 vuoden vaellustarina. Třestíkován metodin psykologiset, jopa psykoanalyyttiset puolet ovat tässä elokuvassa ilmeisiä.
Avainkohtauksessa René ilmaisee kiintymyksensä Třestíkováan, aivan perinteisen
transferenssiteorian mukaisena. Tästä syntyy myös osin epämiellyttävä olo ohjaajan
taiteen reunaehdoista. Mihin havainnointi
päättyy, mitä on puuttumattomuus? Miten
addiktiivinen suhde ohjaajan ja päähenkilön välillä vaikuttaa elokuvaan?
René esittää ohjaajalle suoran kysymyksen: ”Olenko ollut pelkkä tutkimuskohde?” Tiheä, venyvä, muutaman sekunnin hiljaisuus on kuin tahaton osa ohjaajan
vastausta. Ja Helena Třestíková sanoo kameran takaa: ”Kukaan ei ole vain tutkimuskohde.” Vastaus on looginen, mutta kuitenkin epäoleellinen. Třestíkován elokuvissa
vuorovaikutus tapahtuu juuri tämänkaltaisissa hetkissä.
Pisin timelapse-metodilla toteutettu
elokuva on Marriage story (2017). Valtava
projekti sai alkunsa, kun Helena Třestíková
seurasi kuuden naimisiin menevän pariskunnan elämää viiden vuoden ajan. Materiaalista syntyi tv-sarja jatko-osineen, joka
oli suuri menestys Tšekeissä. DocPointissa
nähtiin tästä sarjasta noussut erillisteos, 35
vuoden aikana kuvattu elokuva Ivanasta ja
Václavista, jotka menevät naimisiin vuonna
1980 ja saavat vuosien aikana viisi lasta.
Tämä perhefresko sisältää porvarillista
onnea, työn ja kodin arvostusta, kasvatuksellisia päämääriä ja kilvoitteluakin. Elokuvan kiehtovinta antia tarjoaa Ivana, jonka
herttaisen kuoren alta nousee inhimillisiä
säröjä kuin sisäisiä maanjäristyksiä. Hän
toteaa jo aivan avioliittonsa alussa, kun
Václav on lähdössä armeijaan, että Václavin poissaolo on itse asiassa hyvä asia. Vuosien aikana Ivana elää avioliittoaan jonkinlaisena suorituksena; hän sisustaa,

Helena Třestíková

sosiaalisia järjestelmiä näkyviksi selkeissä,
täsmällisissä kohtauksissa. Varsinkin Katka
ja Mallory näyttävät, miten vähän instituutiot pystyvät tarjoamaan tukeaan ihmiselle,
joka on pudonnut tai putoamassa. Asuntopolitiikan ja huumevieroituksen todellisuus kuvastaa, miten hyvää tarkoittavat
organisaatiot ohuimmillaan toimivat vain
omilla ehdoillaan. Ohjauksen fokus on silti
aina elokuvien henkilöissä ja heidän yksilöllisissä taisteluissaan.
Třestíkován elokuvat ovat tavoittaneet
Tšekeissä laajoja kansalaispiirejä erityisesti television kautta. Katkan tarinaa esitetään Tšekeissä edelleen myös osana kouluihin vietävää huumevalistustyötä.
Třestíková korostaa, että elokuvantekijänä hänen tehtävänsä ei ole auttaa kuvaamiaan ihmisiä tai edustaa minkäänlaista
terapeuttista näkökulmaa.
Ohjaaja ei tietysti itse voi edes arvioida
sitä vaikutusta, joka näin pitkillä prosesseilla on päähenkilöilleen. Kuvaaminen
vaikuttaa aina, se synnyttää vääjäämättä
uutta todellisuutta. Lisääkö se kärsimystä

vai voimaa − se on koko dokumentaariseen lajiin liittyvä paradoksi. Třestíkován
elokuvien päähenkilöt saavat kuvauspäivistä nimellisen korvauksen. Ja vaikka Katkan tarina ei tule saamaan jatkoa, hän tapaa Třestíkováa edelleen satunnaisesti. On
ilmeistä, että se tapahtuu silloin kun Katka
tarvitsee rahaa. Třestíková toteaa tämän tosiasian puhtaan lakonisesti.
Monen kuvatun henkilön kanssa ystävyys jatkuu eri muodoissaan elokuvanteon ulkopuolella. Ja kuvauksiakin jatketaan. Uusia päähenkilöitä 70-vuotias Helena Třestíková ei enää etsi.
”Have you ever followed a person and you
notice there is no film?
- It has never happened. ”

Tammikuinen timelapse-sarja päättyy ja
verkkokalvoille jää kummittelevia kuvasarjoja ja toisteisia katseita. Kaikki tuo välkkyy mielessäni ja muistuttaa asioista, jotka
on joka päivä kohdattava ensin itsessään,

vaikka kertoisi tarinoita toisista. Jäljelle jää
yksi kirkas ajatus: Ensisijaisesti elokuvantekijällä pitää olla ihmiskuva. Sen prinsiipin
Helena Třestíková täyttää täysimääräisenä.
DocPointin T ř estiková-retrospektiivissä
esitettiin myös Doomed Beauty (2016). Se
on elokuva Lída Baarovásta, tšekkiläisestä näyttelijästä Hitlerin hovin pyörityksessä. Yhteen haastatteluun ja arkistomateriaalin perustuva elokuva lahtaa laukaus
kerrallaan säpäleiksi Baarován kootut selitykset. Eskapistisen propagandaviihteen
ja vallanpitäjien liian likeinen onnenpyörä
vie aina helvettiin. Tämä hienostunut inhorealismi jää Helena Třestíkován retrospektisessä katsannossa kuitenkin timelapse-elokuvien varjoon. Mutta se antaa hyvän muistutuksen. Ohjaaminen on kuin ääniala, jonka vaihtaminen voi olla ongelmallista. Elokuvantekijän ääni on hänen ihmiskuvassaan.

Jaana Puhakka
Kirjoittaja on dokumenttielokuvaohjaaja
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Pimeän salin paratiisit
ROTTERDAM

Elokuvafestivaalit ovat elokuvakulttuurin tiivistymiä. Festivaalit ovat
pieniä kansainvälisiä kansainvaelluksia. Ammattilaisia ja hartaita elokuvien harrastajia ympäri maailmaa kerääntyy hetkeksi yhteen katsomaan monikulttuurista maailmaa kameran näkemän linssin läpi.
Festivaalit kestävät lyhyen hetken,
sitten porukka hajaantuu takaisin
minne kukin odottamaan seuraavan
kokoontumisen hetkeä.
Maailmassa on tuhansia elokuvafestivaaleja. Oikea luku voi olla lähempänä kymmentä tuhatta. Itse asiassa kukaan ei edes
tiedä, kuinka monta festivaalia maailmassa
syttyy ja sammuu viikottain. Näissä esitetään satoja tuhansia elokuvia ja katsotaan
niitä historiallisia kerrostumia, mitä eri
vuosiluvut ovat kulttuuriksi tiivistäneet.
Festivaalit ovat elokuvaesitysten ohella
täynnä oheistapahtumia, esittelyjä ja keskusteluja ja kulttuurista lobbaamista. Festivaalit ovat ammattilaisten pohinäareenoita,
joissa elokuville luodaan kulttuurisia merkityksiä, joissa ne karsinoidaan myyntiä tai
esitystilaisuuksia varten, ja joista muutama
harva yltää hetken tähdenlennoiksi.
Festivaaleilla on sekin hieno mahdollisuus, että voi katsoa elokuvia joita ei näe
kotimaan normaaliohjelmistossa. On käsittämättömän kapea harha ajatella elokuvakulttuuria vain kussakin maassa näytettävän kaupallisen elokuvateatteriohjelmiston kautta.
Rotterdamin elokuvafestivaali on pimeän salin paratiiseista yksi hyvä esimerkki. Festivaalille lähetetään katsottavaksi tuhansia elokuvia, joista eri jyryt valitsevat mieleisensä. Teemoitetut sarjat keräävät esitettäväksi yli 500 mielenkiintoista lyhyttä ja pitkää elokuvaa. Festivaalien näytöksiin ja tapahtumiin osallistuu yli
300 000 kävijää ja ammattilaisia kirjataan
lähes 2 500.

Euroopan vanha herra
Jean-Luc Godard on vanhuuttaan radikaalimpi ja kokeellisempi kuin ehkä koskaan. Rotterdamissa Godardin viimeistä
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elokuvaa esitellyt tutkija Nicola Brenez
kertoi, ettei Godard halua työskennellä
enää näyttelijöiden kanssa, koska “he ovat
liian hitaita”. Siksi hän käyttää vain jo olemassa olevaa materiaalia.
Godardin Le livre d’image (Image Book,
2018) oli projekti, joka jakaantui kolmeen
osaan.
Itse elokuva, joka on Brenezin keräämistä vanhoista elokuvapätkistä ja televison etenkin arabimaailman uutisvirrasta
koostettu kuvavirtamosaiikki tai kollaasi,
näytettiin pienessä huoneessa televisiomonitorista muutamalle kymmenelle hengelle
kerrallaan, ehkä ajatuksena siirtää katsojan tuoli Godardin kotistudiolle. Esitys oli
eräässä keskustan hotellissa, jonka aulassa
oli näyttelyosuus: lähinnä siivousvälineitä,
printtikuvia seinällä, koiralle tarkoitettuja
esineitä.
Kolmas osa oli Rotterdamin kodittomille
avatussa Pauluskerkin diakoniakeskuksessa, jossa oli myös tv-monitorin kautta
esillä Godardin yksityiskohtainen videoesittely Maquette expo (reportage amateur) -näyttelyn arkkitehtuurista. Näyttelyn
piti tulla Pariisin Pompidou-keskukseen
vuonna 2006, mutta näyttely ei koskaan toteutunut. Kodittomaksi jäänyt unelma kuin
Pauluskerkin ihmisten arkiset haaveet ja
epäonni.
Godard on kypsynyt urallaan siihen vaiheeseen, ettei hänen tarvitse tehdä elokuvia kenellekään muille kuin itselleen tai
perheelleen. Toki Godard on ajattelut samansuuntaisesti jo 1970-luvun lopulla.
“On tärkeää että kansalainen voisi työskennellä viikon tehtaassa ja seuraavan viikon audiovisuaalisten laitteiden parissa.
Näin myös yhteiskunta muuttuisi.”
Hän kirjoitti samaan aikaan, miten todellinen poliittinen elokuva on henkilökohtainen elokuva ihmisestä itsestään.
Nämä “kotielokuvat edustavat elokuvan
kansanomaista perustaa”.
”En ole enää ohjaaja, en ainakaan enää”,
sanoo Godard kuin olisi luopunut tupakanpoltosta (tosin sikari palaa vielä). ”Joskus luulimme olevamme, mutta olimmeko?
Ei meillä ollut ideaa. Elokuva on ohi. Surullista ettei kukaan oikein tutki tätä. Mut-

ta mitä tehdä? Ja nykyisin kaikkihan ovat
ohjaajia puhelimet kädessään”, sanoo JeanLuc Godard, joka täyttää 89 vuotta.

Rotterdamin suomalaiset ja
muut kansainväliset
Suomi on pieni elokuvamaa, minkä tajuaa
häpeilemättömän selvästi kansainvälisen
festivaalin välkkeessä. Suomalaiset jäivät
tänä vuonna Rotterdamissa palkinnotta.
Festivaalin pääpalkinto Tiger Award meni
Kiinaan ja sen sai Zhu Shenzhen dokumentti Present.Perfect (2019, 124 min.). Elokuvan pohjana ovat mustavalkoiset otokset
kaapatuista livestreaming pätkistä kiinalaisesta digivirrasta.
Mutta suomalaiset olivat aktiivisesti
esillä ja mukana kuvassa. Rotterdamin
ohjelmistossa vilahti mm. Marja Helandernin Maan sisällä linnut (11:00, 2018),
Jaakko Pallasvuon, Antti Jussilan, Jari
Kallion Fruits of the Loom (32:00, 2019,
maailmanensi-ilta Rotterdamissa), Kiasmassakin juuri nähty Pilvi Takalan The Stroker (15:00, 2019) ja Taidehallissa nähty
Patrik Söderlundin Valtakunnat (20:00,
2018).
Suomalaiset taiteilijatekijöiden elokuvat ovat näinä aikoina säällisen hyvin esillä
kansainvälisessä elokuvakuvastossa. Elokuvilla on festivaali- ja museolevityksen
kautta kuitenkin liian heikosti tunnettu ja
tunnustettu asema kaupallisen teatterielokuvan määrittämillä markkinoilla. Mutta
tekijöiden itsetietoisuus kasvaa verkostuvien ja digitalisoituvien levitysketjujen
markkinoilla, ja pikkuhiljaa kasvava ”tilastoiva tietoisuus” lyhytelokuvien monipuolisesta tuotantokulttuurista nousee suuremmaksi kuin pelkkien näytösten summa.
Mika Taanilan Film reader – works on
paper, jo Venetsian kahden vuoden takaisessa biennaalissa nähdyt revityt ja käsitellyt elokuvakirjat, nähtiin Rotterdamissa
pienessä Print Room -galleriassa osana
festivaalin ohjelmistoa. Kirjat ovat nykyisin liian usein hyödyttömiä käyttöesineitä,
joilla on lukuarvo mutta ei muuta käyttöarvoa – joten ne toimivat parhaimmillaan
vaikkapa akustisena elementteinä, jos joku
nyt vielä haluaa pitää kirjastoa kotonaan

kuva: perttu rastas

– tai taide-esineiden raakamateriaalina.
Nämä kirjainstallaatiot sopisivat mainiosti
esille Oodiin lähelle Kino Reginaa. Käsittämätöntä, että teoksen versiot kiertävät ahkerasti maailmaa, mutta kiertävät samaan
aikaan kotimaiset näyttelytilat.
Kansainvälisten vieraiden keskusteluista kuuntelin nykytaidekontekstissa
tunnetun ja monien taiteilijoiden kanssa
yhteistyötä tehneen Philippe Parrenon
esityksen. Hänen ensimmäinen elokuvateatterin yhteyteen suunniteltu teoksensa No More Reality Whereabouts (19882018) on retrospektiivi yhden leffan paketissa, elokuva elokuvassa. Elokuva hakee juurensa varjoteatterista ja elävän kuvan livesäestyksestä muodostaen visuaalisen kollaasin. Futisfanit ja Avanto-festivaalin kävijät voivat muistaa Parrenon Douglas Gordonin kanssa tehdystä dokumentista Zidane: A 21st Century Portrait (2006).
Puolalainen Agnieszka Hollandin piti
nyt seitsemättä kertaa festivaalin ohjelmistoon nostetun Freedom lecture -luennon,
jonka festivaali järjestää vuosittain yhteistyössä amsterdamilaisen De Balie -keskuksen kanssa. Holland analysoi terävästi yhteiskunnallisen tilanteen kehitystä Euroopassa ja vastusti populismin nousua peläten sen johtavan takaisin fasistiseen

Elokuvatutkija ja kuraattori Nicole Brenez oli
Jean-Luc Godardin kuvatoimittajana elokuvan
Le Livre d’Image tuotannossa.

kyvystä ylittää nykyisin yhä enemmän fiktioilla ohjattavan elämämme rajat ja uusien
mahdollisuuksien luomisesta.

O N K Ä S I T TÄ M ÄT TÖ M Ä N
KAPEA HARHA
A J AT E L L A E L O K U VAK U LT T U U R I A VA I N
KUSSAKIN MAASSA
N ÄY T E T TÄVÄ N
K A U PA L L I S E N E L O K U VAT E AT T E R I O H J E L M I S TO N
K A U T TA .

aaltoiluun ja tuhoavan viimeiset vapauden
rippeet. Erilaiset pelot luovat alustan populismille. Populistit ovat varastaneet totuuden ja korvanneet sen fiktiolla; Trump
on esimerkki tosielämän fiktiohahmosta.
Populistiset johtajat ovat elämää suurempia, ja joita innovatiivisinkaan fiktio ei
osaa kehittää. Holland kuvasi, miten elokuvasta on tullut yhä laajemmin businesta.
Taide on unohtunut, mikä on köyhdyttänyt
koko alaa. Elokuvan voiman täytyy löytyä

Perttu Rastas
vapaa kirjoittaja
Etunimi Jean-Luc. Toim. Simo Alitalo ja Jukka Sihvonen. Varsinais-Suomen Elokuvakeskus no 2, 1986.
https://www.theguardian.com/film/2011/jul/12/
jean-luc-godard-film-socialisme
Agnieszka Holland freedom lecture:
https://www.youtube.com/watch?v=kzT6okGIvLM

V2_lab
Hollanti tunnetaan myös vahvojen
mediataideorganisaatioiden maana.
Helsingin kokoisessa Rotterdamissa
se näkyy vaikka keskustan katukuvassa, jossa V2_lab for unstable media
-järjestöllä on oma talo ja toistakymmentä henkeä palkkalistoillaan. Keskus on perustettu jo 1981 joten V2_labilla on lähes 40 vuoden toimintahistoria. Keskuksen perustaja ja pitkäaikainen johtaja Alex Adriaansens
kuoli viime vuonna, mutta kuten toinen pitkään toiminut v2_lainen Andreas Broeckmann kirjoitti muistosanoissaan: Pause, mourn, and press on!

https://v2.nl
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Animoituja julisteita
T H E O D O R E U S H E V I N M E S TA R I L L I N E N T R I LO G I A
K U VA A S O TA A J A M A A I L M A N S O R T U M I S TA .

Elokuva Mies joka odotti (L’Homme qui attendait, 2006) perustuu Franz Kafkan tekstiin. Siinä mies odottaa elämänsä ovella,
josta pääsyn estää vartija. Kun hän lopulta
tekee kuolemaa, vartija sulkee oven ja kertoo, että se oli vain häntä varten.
”Kafka kirjoitti sen ensin novelliksi,
mutta sisällytti sen sitten romaaniinsa Oikeusjuttu. Minä vain vaihdoin oikeuden totuudeksi”, Theodore Ushev sanoo.
Tarina opettaa, että jos jää odottamaan
lupaa totuuteen tai oikeuteen, saa odottaa
ikänsä. Pitää astua rohkeasti sisään portinvartijoista piittaamatta. Niin on tavallaan
tehnyt Ushevkin vaihtaessaan alaa ja mannerta.
Ushev syntyi vuonna 1968 Bulgariassa.
Siellä hän opiskeli muun muassa graafista
suunnittelua ja toteutti taiteellista kunnianhimoaan julisteiden tekijänä. Leipätöikseen hän teki mainoksia. Vuonna 1999
hän muutti Montrealiin.
”Koin tyypillisen graafikon loppuunpalamisen, jossa mm. alkaa halveksia asiakkaitaan, kun joutuu tekemään töitä, joihin
ei itse usko. Muutin Kanadaan ilman mitään tulevaisuuden suunnitelmia. Siellä
aloin pian tehdä töitä multimediassa ja sen
sisällä flash-animaatiota.”
Flash-animaatiot olivat uusi juttu ja niiden myötä Ushev kävi Tampereen elokuvajuhlilla vuonna 2002. Se oli hänen ensimmäinen ulkomainen elokuvafestivaalinsa. Tänä vuonna hän vieraili siellä laajan
retrospektiivinsä kanssa.
”Olin nähnyt bulgarialaisia ja venäläisiä
animaatioita, mutta en tuntenut alaa. National Film Boardin videokirjasto oli naapurissani ja siellä näin Quay-veljesten ja
Jan Svankmajerin elokuvia. Päätin, että
minun pitää tehdä oikeita elokuvia. Sittemmin en ole enää tehnyt ollenkaan tilaustöitä.”
Monet Ushevin animaatioelokuvat eivät
kulu katsomalla. Ne eivät ole juonivetoisia,
joten ne voi helposti katsoa uudestaan ja
uudestaan. Ushev aloitti julistetaiteilijana
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ja on sanonut elokuviaan liikkuviksi julisteiksi.
Tampereella Ushev oli jakanut elokuvansa kahteen näytökseen. Karkeasti luokitellen ensimmäisessä oli tyyliltään graafisia ja toisessa maalauksellisia animaatioita.
Ushev ammentaa paljon taidehistoriasta, kuin arkeologi, kuten hän itse toteaa.
Hänen päätyönsä, trilogia joka koostuu
elokuvista Bawherin torni (Tower Bawher,
2006), Drux Flux (2008) ja Eläköön voitto
(Gloria Victoria, 2012) esimerkiksi lainaa
konstruktivismia, varsinkin sen graafista
puolta.
”Ne pystyn joskus katsomaan itsekin
enkä vihaa niitä, kuten kaikkia muita elokuviani. No Vaysha on siedettävä, vaikken
ole hulluna siihenkään”, Ushev sanoo.
Sokea Vaysha (Blind Vaysha, 2016) sai
Oscar-ehdokkuuden parhaana lyhytanimaationa. Se ei tietenkään voittanut, mutta
jo ehdokkuus oli pieni ihme kokeelliselle
elokuvalle. Vayshassa on sentään tarina.
”Tarinoita on niin helppo tehdä. Ne eivät haasta minua. Mutta ei-kerronnallisissa
elokuvissa pitää olla hyvin tarkkana kaiken kanssa, niin kuvien kuin äänien. Mietin musiikkia ja kuvia yhtä aikaa ja ajastan
kuvat musiikkiin. Musiikki antaa rakenteen
ja rytmin. Elokuvani ovat musikaaleja.”
Trilogian avauksen, Bawherin tornin jylhä musikaalinen kuvavyöry herätti paljon huomiota animaatiofestivaaleilla. Siinä
tuho marssii Georgi Sviridovin neuvostoliittolaiseen musikaaliin säveltämän musiikin tahdissa. Visuaalisesti se muistuttaa
konstruktivistisia julisteita.
”On siinä myös brittiläistä vortisismia,
Picasson Guernicaa, ja leikkaustyylin otin
Dziga Vertovilta. Se on elokuva vihasta,
militaristisen koneiston taiteesta ja minun
käsitykseni sodasta. Sodissa häviää, hukkuu, katoaa ja menetetään asioita”, Ushev
miettii.
Vaikuttaa Ushevin elokuville sopivalta,
että hän luonnehtii sotaa luettelemalla

erilaisia verbejä eikä substantiiveja. Hänen
elokuvansa ovat levottomassa liikkeessä.
Niissä on selkeitä muotoja, mutta asiat ja
esineet hän pelkistää, ja ne saattavat lähestyä abstraktia.
Ushev sanoo yhä ajattelevansa itseään
graafisena suunnittelijana, joka tekee julisteiden sijaan elokuvia. Hän panee animaatioihinsa paljon informaatiota samalla tavalla kuin julisteissa. ”Joskus sitä kaikkea
on vaikea vastaanottaa, mutta nautin siitä”,
hän sanoo.
Siksikin hänen elokuvansa kestävät
monta katsomista. Niistä löytyy aina jotakin uutta. Bawherista alkanut trilogia vaikuttaa historialliselta, mutta sen teemoilla
on Usheville myös henkilökohtaisia kosketuskohtia.
”Taiteilijoiden vastuu ja heidän suhteensa politiikkaan ja sotaan kiinnostaa
minua kai siksikin, että kasvoin kommunistisessa Bulgariassa. Isäni oli maalari,
teki myöhäiskonstruktivismia ja abstraktia.
Hän joutui aina kohtaamaan sensuurin ja
tekemään työkseen propagandaa.”
”Ekspressionistit George Grosz ja Otto
Dix osallistuivat ensimmäiseen maailmansotaan. Alussa monista tuntui, että sota voi
tuoda jotakin uutta. Mutta kun he kohtaavat sen todellisuuden, käsitys muuttuu.
Siitä syntyi osittain ekspressionismi.”
Drux Fluxiin Ushev kävi tutkimassa mm.
Otto Dixin sota-aiheisia maalauksia. Siihen
vaikutti myös Francis Fukuyaman kirja
Historian loppu ja viimeinen ihminen (1992).
Gloria Victoriaan vaikuttivat Quebecissä pidetyt isot mielenosoitukset, joissa vaadittiin sosiaalista oikeudenmukaisuutta punalippujen alla.
”Mielenosoittajat alkoivat tapella keskenään typeristä asioista. Siitä halusin puhua.
Yleensä ei huomata, mistä konfliktit alkavat. Äkkiä kaikesta vain tulee mustavalkoista, ja on sinun ja minun puolet”, Ushev
miettii.
”Maailmassa väkivalta on jatkuvaa.
Elämme jatkuvassa sotatilassa, jossa on

Kuva vasemmalla:
Bawherin torni.

vain välillä aselepoja. Ideologiat ovat jo romahtaneet täysin. Kukaan ei edes puhu
enää ideoista. Mikä on Euroopan idea?
Vain vielä huterasti toimiva teollisuus pitää
maailmaa kasassa.”
Tampereella Ushevin elokuvat esitettiin
kaksiulotteisina, vaikka trilogia ja Sokea
Vaysha ovat alkujaan kolmiulotteisia. Vayshasta Ushev on tehnyt myös virtuaalitodellisuutta hyödyntävän version.
”Bawherissa kolmiulotteisuus on alussa
syvin, sitten vaikutelma vähenee, ja lopussa
se on melkein kaksiulotteinen. Halusin, että
kolmiulotteisuus läpäisee elokuvan koko
ajatuksen, kun kerran käytin sitä. Sekin kuvastaa sodan aiheuttamia menetyksiä.”
Sokea Vaysha perustuu bulgarialaisen
Georgi Gospodinovin novelliin. Se kertoo Vayshasta, joka näkee toisella silmällään menneisyyden ja toisella tulevaisuuden eikä nykyhetkeä ollenkaan.
Elokuvassa kuva on jaettu kahtia. Virtuaaliversioon Ushev ei luonut tavalliseen tapaan 360 asteen ympäristöä, vaan käyttää
tekniikkaa rajoittamiseen. Virtuaalilaseilla
katsoja joutuu valitsemaan, näkeekö menneen vai tulevaisuuden.
Ushevin trilogia kestää yhteensä vajaan
vartin, mutta se on nykyelokuvan upeimpia teoksia. Sokean Vayshan lisäksi Ushevin
muussakin tuotannossa on helmiä, jotka
riittäisivät jo yksinään nostamaan hänet
merkittäväksi animaatiotaiteilijaksi.

E N I K I N Ä JÄTÄ
A N I M A AT I OTA .
S I I N Ä VO I P I TÄ Ä
KAIKEN OMISSA KÄSISSÄ.
S E O N E L O K U VA N
KORKEIN MUOTO.

Tampereella hän näytti yhden elokuvan,
jota ei ollut tehnyt itse. Arthur Lipsettin
Hyvä, hyvä (Very Nice, Very Nice, 1961) on
kokeellinen kollaasi valokuvista ja äänistä.
Aikoinaan Lipsettin elokuvia ihailivat
niin Stanley Kubrick kuin George Lucaskin, mutta hänet miltei unohdettiin välillä.
Lipsett löydettiin uudelleen National Film
Board of Canadan arkistoista 2000-luvulla.
Ushevin psykodokumentti Lipsettin päiväkirjat (Lipsett Diaries, 2010) etenee hengästyttävää tahtia ja kuvaa ohjaajan ongelmia masennuksen kanssa. Lipsett teki itsemurhan vuonna 1986 vähän ennen 50. syntymäpäiväänsä.

Ushevin tuotantoon mahtuu myös musiikkivideoita. Hänen animaatioissaan on
vaikutteita ja viitteitä maalauksiin Picassosta Joan Miron kautta Francis Baconiin,
mutta ei koskaan suoria lainoja. Ushev piirtää ja maalaa kaiken itse.
Viime vuosina Ushev on päätynyt työskentelemään synnyinmaassaan Bulgariassa.
Vielä suurempi yllätys on, että hän on ohjannut myös eläviä näyttelijöitä. Kristine
vilkuttaa junasta (Kristine Waving from the
Train, 2018) perustuu Gospodinovin tekstiin.
Ushev valmistelee pitkää näytelmäelokuvaa, johon tulee mukaan myös animaatiota, ja joka kuvataan Bulgariassa.
Toisaalta melkein valmis on hänen pisin animaationsa, 26-minuuttinen elokuva,
joka perustuu jälleen Gospodnovin tekstiin. Siinä Ushev käyttää enkaustiikkaa, ikivanhaa kreikkalaista vahamaalaustekniikkaa.
”En tiedä, mihin olen menossa. En suunnittele kovin pitkälle. Näytelmäelokuvissa
kiinnostaa sattuman vaikutus, hetkien pyydystäminen. Siitä saa varsinaisen adrenaliinipiikin. Mutta en ikinä jätä animaatiota.
Siinä voi pitää kaiken omissa käsissä. Se on
elokuvan korkein muoto.”

Harri Römpötti
Kirjoittaja on vapaa toimittaja
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T U OTA N N O S S A
www.mirages.fi

Mirages

Kuva vasemmalla: Mirages kuvataan
Aallon green screen studiolla. Kuva © Kroma 2019.
Kuva oikealla: Mirages elokuvan päähenkilö,
sopraano Riikka Hakola. Kuva Mika Tertsunen
ja Tanja Bastamow © Kroma 2019.

R A K E N TA A
U U D E N L A I S TA
N ÄY T TÄ M ÖÄ

Musiikki- ja tanssielokuva Mirages
on uuden äärellä. Tekeillä on virtuaaliteknologiaa eri tavoin hyödyntävä
teos, jonka tuotanto toimii samalla
koeympäristönä kolmiosaisen projektin seuraaville askelille.
Mirages hyödyntää tuotannossaan
virtuaalilavastusta, green screen
- ja liikkeenkaappausteknologiaa.
Elokuvan jälkeen tuotantoon
menee suorana lähetyksenä toteutettava esitys, jota on mahdollista
seurata mm. elokuvateattereissa
sekä online-streamin kautta.
Mirages lähti liikkeelle mediataiteilija Marikki Hakolan ja virtuaalilavastaja Tanja
Bastamowin jo viisitoista vuotta kestäneestä yhteistyöstä. Heille tuli mieleen, että
koska virtuaalilavastuksen voi nähdä studiossa työskenneltäessä reaaliajassa monitoreista, voisiko sitä ominaisuutta hyödyntää
suorana lähetettävässä live-esityksessä?
Nyt tuotannossa oleva elokuva rakentui
Hakolan ja Bastamowin vision ensimmäiseksi ilmenemismuodoksi. Inspiraatio elokuvan tarinalle kumpusi Hakolan halusta
käyttää tarinan kehyksenä Kaija Saariahon säveltämää musiikkia. Elokuvassa on
yhteensä kolme Saariahon teosta. Tarinan
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naispäähenkilö voimautuu vastoinkäymisten myötä ja haluaa lopulta jakaa saamaansa
voimaa ympäröivälle yhteisölle. Elokuvassa
on vahva naisen ääni, niin tarinallisesti kuin
kirjaimellisestikin, sillä elokuvan pääosan
esittää sopraano Riikka Hakola.
Mirages koostuu kuudesta visuaalisesti
toisistaan poikkeavasta jaksosta, joita leimaa unenomainen ja maalauksellinen
mielen maailma. Elokuvan visuaalisella
ilmeellä ei ole haettu fotorealistisuutta.
“Olemme lähteneet siitä ajatuksesta, että
virtuaalisen maailman keinoin kannattaa
esittää jotakin sellaista, mitä ei voi kameran
läpi nähdä”, Marikki Hakola selventää Miragesin visuaalisen maailman lähtökohtia.

Avainsanoina reaaliaikaisuus ja
vuorovaikutteisuus
Hakolan käsikirjoittama ja ohjaama elokuva käyttää mm. liikkeenkaappausteknologiaa, jonka avulla elokuvassa esiintyvät
tanssijat ja sopraano ovat vuorovaikutuksessa kolmiulotteisen virtuaalilavastetun
tilan kanssa. Liikkeiden vaikutus esiintyjiä
ympäröivään lavastukseen näkyy reaaliaikaisesti kameran välityksellä monitorilta ja
lopulta valkokankaalta. Perinteisesti jälkituotantoon kuuluva työ on tehty jo ennen
kuvaamista.

Optisessa liikkeenkaappauksessa tarvittavat track-merkit on liitetty osaksi puvustusta, jolloin ne saattavat sijaita esimerkiksi esiintyjän paidan hihoissa. Käsiään liikuttamalla esiintyjä vaikuttaa siihen, miten jokin animaatio- tai videoelementti käyttäytyy. Toisaalta sensorit voivat
olla myös fyysisessä esineessä, jota manipuloimalla vaikutetaan kameran välityksellä tallentuvaan lopputulokseen.
Aivan erityisen Miragesista tekee juuri
reaaliaikaisuus ja vuorovaikutteisuus.
Esiintyjien liikkeiden vaihtelevuus kuvauskertojen välillä ei ole ongelma, sillä
kuvaa ei tarvitse jälkeenpäin käsitellä.
Esiintyjät voivat improvisoida, joten liike
on orgaanista ja hetkessä tapahtuvaa. “Se
on ainutkertaista, hän tuskin pystyy toistamaan jotakin liikettä aivan samalla tavalla. Visuaalinen kokonaisuus on joka
kerralla, joka otolla vähän erilainen. Se
on suunnittelijoillekin aika kiinnostavaa,
kun on monia asioita, joita ei voida ennakoida ja lyödä lukkoon. Visuaalinen maailma syntyy siitä, mitä esiintyjät reaaliajassa tekevät”, Bastamow kertoo Miragesin vuorovaikutteisesta puolesta.
Miragesissa käytetty työskentelymenetelmä mahdollistaa sen, että aito reaaliajassa tapahtuva vuorovaikutus tallentuu

kameralle. Tämä on tärkeää erityisesti
myöhemmin, kun saman sisällön pitäisi
onnistua myös live-esityksessä.

edelleen lisätyn todellisuuden ja virtuaalilavastuksen muita mahdollisuuksia.

Elokuvasta live-esitykseen

Lähtökohdat kollektiivisessa
kokeilussa

Nyt tuotannossa oleva elokuva on kolmiosaisen Mirages-projektin ensimmäinen
askel. Elokuva on valmistuttuaan television, elokuvateattereiden ja onlinen kautta
normaalisti jakeluun menevä mediatuote.
“Me käytämme tämän elokuvan toteutusta,
suunnittelua ja kuvauksia ikään kuin laboratoriona projektin toiselle askeleelle, joka
on kokonaan reaaliaikainen ja virtuaalilavastettu live-esitys. Esitys välitetään suorana lähetyksenä Aalto-yliopiston green
screen -studiosta, ja sitä katsotaan elokuvateattereissa online-streamauksena”, Hakola avaa projektin tulevia vaiheita.
Miragesin Event Cinema -esityksen kaltaista, reaaliajassa toteutettua, kokonaan
virtuaalisesti visualisoitua ja virtuaaliseen
maailmaan asetettua teosta ei Hakolan ja
Bastamowin tiedon mukaan ole koskaan
aikaisemmin tehty. “Me ollaan kokonaan
uuden äärellä. Sen takia tämä on pitkä projekti, joka vie paljon aikaa”, Hakola toteaa.
Miragesin maailmaan liittyvä kolmas
vaihe tulee puolestaan olemaan eräänlainen installaatio, jonka kautta tutkitaan

Perinteiseen elokuvan työprosessiin kuuluu, että on mahdollista suunnitella kuva
kuvalta, mitä prosessin aikana tapahtuu.
Miragesin kaltaisessa projektissa työskentelymenetelmä on kuitenkin aivan erilainen. Ne asiat, jotka yleensä tehdään jälkituotannossa, tehdään jo ennen kuvauksia,
jotta kaikki tarvittavat elementit ovat kuvaushetkellä jo olemassa ja käytettävissä.
Keskeisiä Miragesin kokeilevan työskentelymenetelmän kannalta ovat olleet
ns. testipäivät, joiden kautta on pystytty siivilöimään ne ideat, jotka toteutetaan itse
kuvauspäivinä. Projektissa mukana olevat
eri suunnittelijat – joihin kuuluvat Hakolan
ja Bastamowin lisäksi mm. koreografi Johanna Nuutinen, kuvasuunnittelija Mika
Tertsunen, tuottaja Paula Pitkänen, pukusuunnittelija Heli Salomaa ja äänisuunnittelija Epa Tamminen – on tuotu yhteisen pöydän ääreen ideoimaan. Tämän jälkeen ideoita on testattu studiossa yhdessä
esiintyjien kanssa. “Se on huomattu, että
kun ollaan tällaisessa virtuaalimaailmassa,
niin ei sitä pysty teoriassa kovin pitkälle

miettimään, millainen lopputulos käytännössä on. Se on havainnollisesti nähtävä,
että toimiiko joku idea vai ei”, Hakola kertoo menetelmästä.
Lavastuksessa on kokeiltu, miten fyysiset elementit, kuten läpinäkyvä kangas,
toimivat osana muutoin virtuaalista lavastusta, tai miten internetistä poimittu, reaaliajassa tapahtuva videokuva samanaikaisesti jossakin toisaalla rantaan lyövistä aalloista liittyy osaksi teosta. Virtuaalilavastuksen keinoin voidaan toteuttaa uudenlainen audiovisuaalinen toimintaympäristö, jossa monta erilaista fyysistä paikkaa yhdistyvät yhdeksi virtuaaliseksi näyttämöksi.
Myös pukusuunnittelu on vaatinut
monenlaisia kokeiluja. Kun kyseessä on
täysin virtuaalilavastettu maailma, voivat erilaiset materiaalit käyttäytyä yllättävilläkin tavoilla. Pukusuunnittelusta
vastaavan Heli Salomaan tausta on vahvasti pelimaailmassa ja pelihahmojen pukusuunnittelussa. “Tarvitaan monen eri
alan osaajia, ja on todella tärkeää tällaista
uutta kehitettäessä, että eri osaajat pääsevät tuomaan omat ajatuksensa mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa esiin. Tällöin projekti etenee kollektiivisena prosessina”, Hakola kertoo.
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Esimerkki Mirages elokuvan virtuaalilavastuksesta.
Kuva © Kroma 2019.

Miragesin työskentelymenetelmässä on
noussut tärkeäksi monialaisuus, jota tämänkaltainen uutta luova projekti edellyttää. “Se vaatii, että voidaan ammentaa ideoita ja kokemusta näyttämötaiteesta, pelisuunnittelusta, elokuvan puolelta. Tämä
tarkoittaa, että mennään pois mukavuusalueilta, mikä tuo projektiin oman hauskuuden sekä hirvittävyyden”, Bastamow
toteaa.
Pitkän linjan mediataiteilijana Hakola
on sitä mieltä, että taiteidenvälisyys on mediataiteelle ominaista. “Olen usein miettinyt, että mediataide on kuin tori, jolle eri
klassisten taiteiden tiet johtavat, ja siellä ne
sekoittuvat. Tässäkin projektissa meillä on
visuaalisen taiteen, elokuvataiteen, tanssitaiteen ja säveltaiteen elementtejä.”

Tiloja, ei taustoja
Mirages on myös osa Hakolan väitöskirjaa, jossa tarkastellaan liikkuvan kuvan estetiikkaa ja filosofiaa. Tutkimusprosessi
on ohjannut Miragesiin liittyvää ajattelua
ja ratkaisuja. Mitä on reaaliaikainen liikkuva kuva? Mitä vuorovaikutteisuus ja virtuaalisuus ovat filosofian näkökulmasta?
Mitä virtuaaliset elementit ja niihin liittyvät
konseptit voivat tuoda elokuvallisuuteen?
Hakolan pragmatistiseen semiotiikkaan
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liittyvä filosofinen lähtökohta on, ettei mikään teos ole katsojasta tai tekijästä irrallinen, vaan teos toteutuu vasta kun se koetaan.
Reaaliaikaisuus on kiehtonut Hakolaa
jo kauan. Kun Kiasma avattiin 1998, hän
toteutti kansainvälisen tiimin kanssa avajaisohjelmistoon liittyneen Triad NetDance -teoksen, jossa kolmesta fyysisesti
eri paikasta tuleva materiaali yhdistettiin
reaaliaikaisesti toisiinsa silloisen analogitekniikan keinoin: yksi tanssija oli Tokiossa, toinen New Yorkissa ja improvisaatioon erikoistunut free jazz -bändi soitti
musiikkia Kiasman teatterissa. Esityksen kaikissa kolmessa teatterissa oli live-yleisö. Lisäksi esitys lähetettiin internetin välityksellä suorana verkkolähetyksenä. 90-luvun lopun kuvalaatu oli kuitenkin vielä heikko. “Nyt olemme siinä tilanteessa, että pystymme toteuttamaan
teknisesti todella korkeatasoisesti taiteellisesti kunnianhimoista työtä, emmekä
ole täysin teknologian armoilla”, Hakola
kommentoi.
Erilaisten virtuaaliteknologioiden kehitys ja niiden käytön helpottuminen mahdollistavat uudenlaisten taiteellisten ilmaisukeinojen käyttämisen. “Haluamme taiteilijoina kehittää juuri taiteellista ilmaisua.

Yleisö ei jaksa katsoa vain teknologian lähtökohdista tehtyjä kikkoja. Yleisöä kiinnostavat mielenkiintoiset sisällöt, jotka on toteutettu laadukkaasti, jännittävillä ja uudenlaisilla ilmaisutavoilla. Mirages pilotoikin nimenomaan virtuaaliseen tilaan liittyvää vuorovaikutteista ilmaisua ja sisältöä”,
Hakola jatkaa.
Miragesin virtuaalilavastuksen suunnittelussa on pyritty siihen, että lopputulos olisi mahdollisimman tilallinen. Tämä
on vaatinut monia kokeiluja ja huomioita
siitä, miten eri asiat käyttäytyvät tilallisesti
ja minkälaista tilan tuntua ne luovat.
Lavasteet saattavat esim. generoitua reaaliajassa, ts. muuttua kuvausvaiheessa.
Kyseessä ei siis ole lineaarinen animaatio, jolla on alku ja loppu. “Se on kuin tila,
joka vaan elää”, Bastamow visioi. Lavastuksessa käytetään myös videotekstuureja,
jotka upotetaan kolmiulotteiseen virtuaaliseen tilaan. Päämääränä on luoda myös
esiintyjille tiloja, ei esiintyjien takana olevia taustoja.

Miragesin tuotanto
ja rahoitus
Hakola kirjoitti ensimmäisiä Miragesin
konseptisuunnitelmia ja käsikirjoitusluonnoksia jo vuonna 2014. Ensimmäiset

testit toteutettiin Lume-keskuksen studiossa seuraavana vuonna. Projektin aikajänne on monien kokeellisten vaiheiden
vuoksi pitkä.
“Tällaista kokeellista projektia, joka luo
uutta niin teoksena kuin myös työskentelymenetelmänä ja ilmaisun kehittämisen
menetelmänä, on vaikea rahoittaa”, kertoo
Hakola, joka toimii myös Mirages-projektin tuottajana Kroma Productions Oy yhtiössään. “Sain rahoittajat onneksi oivaltamaan, mistä kaikesta tässä tuotannossa on
kyse. Olenkin todella kiitollinen siitä, että
rahoittajat uskalsivat lähteä tällaiseen kokeelliseen tuotantoon mukaan.”
Keväällä 2018 Mirages sai lopulta varsinaiset rahoitukset, joiden myötä elokuvan
tuotanto on saatu käyntiin. Tukea Mirages on saanut Aalto-yliopistosta, AVEKista,
Suomen Elokuvasäätiöstä, YLEltä, Musiikin
edistämissäätiöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Kordelinilta, Suomen Kulttuurirahastosta ja Taikelta. Tuotannon kumppaneita ovat Aalto-yliopisto ja osatuottajana toimii StarHop Creative Oy.
Elokuvan kuvaukset ovat nyt noin puolessa välissä. Elokuva valmistuu vuoden
2019 loppuun mennessä, ja samalla valmistellaan jo seuraavaa vaihetta, live-esitystä.

Katsojasta kokijaksi

M E D I ATA I D E
ON KUIN TORI,
JOLLE ERI KLASSISTEN
TA I T E I D E N T I E T
J O H TAVAT, J A S I E L L Ä
TORILLA NE
S E K O I T T U VAT.

Hakola ja Bastamow ovat vankasti samaa
mieltä siitä, että virtuaalisten maailmojen
erilainen käyttö erilaisissa audiovisuaalisissa projekteissa tulee yleistymään. Virtuaaliteknologia ei välttämättä korvaa vanhoja tapoja tehdä elokuvaa ja mediateoksia.
Se tulee vaihtoehdoksi niiden rinnalle. Samalla kun virtuaaliteknologiat mahdollistavat katsojan kokemuksen monesta uudenlaisesta tulokulmasta, taitelijoiden tehtävä
on kehittää sitä, miten ilmaisusta tulisi sisällöllisesti kiinnostava, jännittävä ja houkuttava. Virtuaaliteknologiat vievät katsojaa myös yhä enemmän kohti aktiivista kokijaa ja toimijaa.
”Meidän kehitystyömme kohteena on
virtuaalinen näyttämö, jossa elokuvalliset
elementit hengittävät esiintyjien kanssa
samassa rytmissä ja tilassa. Mirages on tuotantona tavallaan tällainen ilmaisulaboratorio. Uskon, että tämän projektin hedelmät
kantavat laajemmallekin tulevaisuuteen”,
Hakola summaa.

Tuuli Pelho
Kirjoittaja oli viestintäharjoittelijana
Kopiostossa
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TA N S S I E L O K U VA

Tanssielokuvan
matkassa
Tanssielokuva, screendance,
physical cinema – mitä termiä
ikinä käytämmekään, puhumme
tanssitaiteen ja elokuvataiteen
yhdistämisestä.
Puhumme sanattomasta ilmaisusta,
jonka mahdollisuudet tavoittaa
laaja katsojakunta maailmanlaajuisesti on mittavat.
Valmistin Time Subjective in Objective Time
-lyhytelokuvan yhteistyössä venäläisen
tanssiryhmän Zonk’an kanssa ollessani residenssissä Jekaterinburgissa vuonna 2017.
Residenssissä kanssani oli kuvaaja ja elokuvan editoija Antti Ahokoivu. Elokuvassa
kolme tanssijaa kulkevat läpi valtavan tehdasrakennuksen, jonka seinät kertovat eletystä ja koetusta, ja joista huokuu pysähtynyt ja jähmettynyt aika.
Elokuva on kiertänyt eri elokuva- ja
tanssielokuvafestivaaleja. Tähän mennessä
sitä on esitetty liki 30:llä festivaalilla, ja se
on valittu mm. arvostetun Cinedans-festivaalin kiertueohjelmistoon. Tämä kaikki on
ilahduttavaa, sillä elokuva on tehty taide- ja
omarahoitteisesti ilman tukia ja levittäjää.
Ja esitettäväksihän teos on tehty.
Lukuisat festivaalit tarjoavat indie-elokuville alustan yleisön kohtaamiselle. Festivaalit ovat myös merkittäviä tekijöiden
kohtaamispaikkoja. Verkottuminen ja keskustelu kollegoiden kanssa on tärkeää
oman taiteellisen kehittymisen ja jopa työllistymisen kannalta. Osallistuin vuonna
2018 Amsterdamin Cinedans-festivaalille
ja Bukarestin International Dance Film
-festivaalille. Tammikuussa 2019 olin myös
Ateenassa AVDP-festivaalilla. Näiltäkin
reissuilta on nyt vireillä kaksi eri yhteistyöhanketta.
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Minimalen Short Film Festival
Viimeisin festivaalivierailuni (22.–27.1.
2019) kohdistui Minimalen Short Film Festivalille, jossa elokuvani kilpaili Multiplié
-sarjassa. Kilpailu järjestetään yhteistyössä
Minimalen-festivaalin ja tanssin aluekeskuksen DansiT:n kanssa. DansiT ilmoittaa tehtäväkseen edistää alueella tapahtuvaa tanssitaidetta ja tanssin tunnettuutta.
Yhdeksi kehitysalueekseen se nostaa tanssielokuvan, joka pohjaa heidän profiiliinsa
tutkia ja taivuttaa tanssitaidetta uusiin ja
yllättäviin muotoihin.
Vierailuni Minimalen-festivaaleilla oli
erityinen siksi, että se oli ensimmäinen kokemus oman elokuvani esittämisestä ”tavallisella” lyhytelokuvafestivaalilla. Olen
viime vuosien aikana Loikka-tanssielo-

kuvafestivaalin taiteellisena johtajana vieraillut useilla festivaaleilla ja nähnyt satoja tanssielokuvia. Oli kiinnostava kokemus katsoa elokuvia festivaalilla, jossa ohjelmiston valinnan kriteerinä ei ollut se, miten liike ja kehollinen ilmaisu lyövät kättä
elokuvailmaisun kanssa. Elokuvien katsominen muodostuikin tällä kerralla reissuni
suurimmaksi anniksi.
Saavuin Trondheimiin neljäntenä festivaalipäivänä. Kaikkiaan näkemäni elokuvat olivat erittäin korkeatasoisia ja kiinnostavia. Siitä onnittelut festivaalitiimille ja
festivaalin johtajalle Per Fikselle.
Katsoessani elokuvia pistin merkille,
että olen ‘kineettinen katsoja’, syvimmät ja
mieleenpainuvimmat kokemukset syntyivät elokuviin, joiden kineettinen ilmaisu oli
vahva.
Kansainvälisen kilpailusarjan elokuvista vietnamilais-yhdysvaltalainen Pham
Thien Anin ohjaama elokuva The Mute sai
myös kehoni mukaan. Elokuva oli lähes sanaton, keskustelua elokuvassa käytiin viittoen, ja kehollinen ilmaisu nousi hyvin
esiin. Elokuva oli rauhallisen visuaalinen.
Vuolaana valunut vesisade liitti katsojat kineettisesti nuoren naisen ahdistukseen ennen avioliittoon astumista ja loi elokuvaan
pysähtyneen tunnelman.
Pohjoismaisten elokuvien kilpailusta
kiinnostavimmat ja mieleenpainuvimmat elokuvat oli ruotsalainen Dark Chamber ja tanskalainen animaatio Egg. Molemmat elokuvat palkittiin myös festivaalilla.
Martina Scarpellin elokuvassa Egg minimalistinen visualisointi ja äänisuunnittelu
sekä karismaattinen voiceover-puhuja loivat monitasoisen ja eheän kehollisen tarinan naisesta, joka himoitsee kananmunan syömistä, mutta on samalla ajatuksesta

Time Subjectives in Objective Time,
ohj. Kati Kallio, 2017.

kauhuissaan. Ohjaajan omakohtainen elokuva avaa syömishäiriöisen henkilön mielenmaisemaa nerokkaasti.
Toinen pohjoismainen elokuva, joka
vaikutti minuun vahvasti myös kehollisesti
oli Ottó Bánovitsin ohjaama Dark Chamber. Elokuva on rekostruktio kauhistuttavista tapahtumista Itävallan ja Unkarin rajalla vuonna 2015. Seuraamme äänellä perheen automatkakeskustelua ja saman aikaan näemme yleiskuvaa tienvarsitaukopaikasta. Perhe pysähtyy jäätelöostoksille
tietämättä, että samalle taukopaikalle pysäköidyn rekan kontissa makaa 70 pakolaisen ruumiit. Elokuva on kuvattu kuin Camera Obscuraa käyttäen, ja sen asetelmallinen ympäristö sekä kuvan ulkopuolella

tapahtuva dialogi korostavat sitä, miten
subjektiivisesti huomioimme ympäristön. Katsoja muodostaa vähitellen yhteyden kuvan ja äänen välille ja pääsee edelle
tapahtumia. Muistan vajonneeni penkkiin, kun tapahtuman karmeus paljastui, ja
tunne kehossa säilyi pitkään.

Multiplié
Multiplié-kilpailusarjan elokuvat olivat hyvin erilaisia keskenään, mikä toi hienosti
esiin elokuvalajin laajuutta ja monimuotoisuutta. Nostan tässä kaksi omaa suosikkiani. Yhdysvaltalaisen Abe Abrahamin
elokuva Salt Water luo valkokankaalle ihmiskehojen aallokon JT Bullitin seismografisten äänitteiden säestämänä. Intiimisti

lähekkäin asetetut alastomat vartalot muodostavat monisyisen ihmismeren, ja katsomiskokemuksesta tulee meditatiivinen ja
rauhoittava. Minimalessa nähtiin kuuden
minuutin versio alkuperäisestä 28 minuuttisesta elokuvasta. Elokuva voitti Multipliéssä parhaan elokuvan palkinnon.
Fiktion ja dokumentin rajamailla kulkeva Aleksander Johan Andreassenin
Strim kertoo kadonnutta kissaansa etsivästä naisesta. Todellisuus ja fiktio sekoittuvat, kun lähiön asukkaat ja sisäistä maailmaa tanssiva päähenkilö kohtaavat. Yhdistelmä kantaa hämmentävän hyvin tätä
19 minuutin lyhytelokuvaa. Yksinkertainen
tarina, tapahtumille annettu aika ja elokuvan outous herättävät monitasoisia ajatuksia ihmisten kohtaamisesta, erilaisuuden
sietämisestä ja samaistumisesta. Elokuva
oli yksi näytöksen kolmesta norjalaiselokuvasta.
Multiplié-sarja nähtiin Minimalenissa
nyt viidettä kertaa, ja sen vaikutus selvästi
näkyy myös norjalaiselokuvien määrässä ja
laadussa. DansiT Trondheimissä ja Oslossa
järjestettävä R.E.D. International Film Festival ovat omalta osaltaan vaikuttamassa
norjalaisen tanssielokuvan nousuun. Loikka-festivaalin taiteellisena johtajana olen
huomannut, että toimiva ja arvostettu lajin
oma festivaali nostaa kunkin maan tanssielokuvan laatua ja kiinnostavuutta. Selvää on, että kun lajilla on oma kansainvälisestikin arvostettu festivaalinsa, se kannustaa elokuvantekijöitä työssään ja kehittää elokuvalajia edelleen.
On ilahduttavaa, että tanssielokuva nähdään osana laajempaa elokuvaperhettä, ja
että pelkästään liikkeeseen ja koreografiaan nojaavat teokset läpäisevät lyhytelokuvafestivaalien seulat. Ne ovat tulleet osaksi
elokuvataidetta, eikä erittely ole tarpeen.
Minimalen-festivaalin ohjelmistossa oli
myös paljon tanssielokuvaa Multiplié-näytöksen ulkopuolella. Tunnistin niistä
useamman ja näkemissäni elokuvissa moni
hyödynsi sanatonta ja kehollista tai koreografista ilmaisua. Silti toivon, että lajin
omat festivaalit, kuten meillä Loikka, jatkavat kulkuaan. Niiden tehtävä on paitsi tarjota runsas valikoima tanssielokuvia yleisölleen, myös nostaa tanssielokuva valokeilaan ja edistää lajin kehitystä.

Kati Kallio
Tanssitaiteen maisteri Kati Kallio on elokuvantekijä
ja Suomen johtava tanssielokuvan asiantuntija. Hän
on valmistanut 15 lyhyttä tanssielokuvaa ja hänen
elokuviaan on esitetty useilla kansainvälisillä festivaaleilla ja televisioissa. Hän on toiminut Loikka
Kontaktissa yli 10-vuotta suomalaisen tanssielokuvan edistämistehtävissä. Loikka tanssielokuvafestivaalin taiteellisena johtajana hän toimi vuosina
2015–2018.
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Ha Ha Ha
Mete Sasioglu
Kirjoittaja on Ha Ha Ha -elokuvan tuottaja. Elokuva on aloittamassa
festivaalikierrostaan ja se esitetään myöhemmin YLE:llä.

Nykytanssi mielletään vaikeaksi ja oudoksi
taiteenlajiksi. Sama koskee tanssielokuvaa.
Tämä on jo melkoinen itseään ruokkiva klisee.
Jos kokee, ettei ymmärrä jotakin, siitä ei
myöskään kiinnostu. Se on ikävää, koska
käsitys ei pidä paikkaansa. Tanssielokuvia
on monenlaisia, aivan kuin muitakin elokuvia.
Käsittelen tässä tanssielokuvan Ha Ha Ha
tekemistä, jossa pyrkimyksenä oli tehdä
suuren yleisön tanssielokuva.
Kiitos Suomen elokuvasäätiön, AVEKin ja YLE:n rahoittaman Loikka-hankkeen on Suomessa voitu viime vuosina valmistaa kolme ammattituotantona valmistunutta
tanssielokuvaa. En väitä, etteikö niitä olisi muitakin, mutta
nämä ovat alalla saaneet eniten huomiota. Minulla on ollut ilo tuottaa niistä kolmas ja viimeinen, sillä hanketta ei
olla ainakaan toistaiseksi jatkamassa huolimatta elokuvien suuresta suosiosta. Sekä Thomas Freundlichin ohjaama Cold Storage että Anna-Maria Jóakimsdóttir-Hutrin Through The Supermarket In Five Easy Pieces ovat
kiertäneet festivaaleja menestyksekkäästi ja voittaneet
useita palkintoja. Vuonna 2018 Cold Storage oli eniten festivaaleja kiertänyt suomalainen lyhytelokuva.

Tanssielokuva isolle yleisölle
Ha Ha Ha -elokuvan on ohjannut Samuli Valkama, ja koreografiasta vastasi Jyrki Karttunen. Elokuva on eräänlainen dystopia, jossa aito nauru on kadonnut maailmasta.
Sen sijasta tehtaassa valmistetaan ilotonta monotonista
naurua. Vallankumous alkaa, kun tehtaaseen tulee uusi
työntekijä (Heidi Naakka), joka ei suostu nauramaan niin
kuin pitäisi.
Tämä oli meille kaikille kolmelle ensimmäinen tanssielokuva. Olen itse aikaisemmin työskennellyt kolmessa
koreografi-tanssija Tero Saariseen liittyvässä dokumenttielokuvassa, joista A Chair Fit For An Angel -elokuvassa
tuotantopäällikkönä ja Ikuinen liike- ja Utelias iho -elokuvissa tuottajana. Jälkimmäisen teimme yhdessä Samuli Valkaman kanssa vuonna 2014. Näistä projekteista on varmaan
myös syntynyt käsitys minusta tanssielokuvan tuottajana.
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Miettiessämme ideaa, jolla voisimme hakea Loikka-hankkeeseen, olimme sitä mieltä että haluaisimme tehdä
elokuvan, joka voisi puhutella oletettua tanssielokuvan yleisöä laajempaa joukkoa. Tahdoimme tehdä elokuvan, josta
nauttiakseen ei tarvitsisi tuntea nykytanssia. Kumpikaan
meistä ei tuntenut Karttusta, mutta Samuli oli seurannut hänen töitään jo pitkään, aluksi Jyrki Karttunen kollektiivissa,
ja sittemmin Helsingin kaupunginteatterin Helsinki Dance
Companyssa, jossa Karttunen oli taiteellisena johtajana.
- Olin seurannut Jyrkin uraa Days of Disco -teoksesta
(2009) lähtien. Mielestäni hänen teoksensa ovat olleet poikkeuksellisia siinä, että ne yhdistävät nykytanssia ja huumoria. Se on harvinainen yhdistelmä nykytanssin varsin vakavahenkisessä maailmassa, Valkama miettii.
– Samalla ne koskettavat syvemmälläkin tasolla ja saavat
ajattelemaan maailmaa uudenlaisesta kulmasta.

Aiheeksi tulee nauru
Onneksemme Karttunen halusi lähteä kehittelemään elokuvaa. Helsingin kaupunginteatterin kelmeässä kahvilassa ajattelimme, että voisimme käyttää elokuvan pohjana jotakin olemassaolevaa teosta. Days of Discon lisäksi
myös teokset Keijukaisneuvos Koo (2014) ja Jeminan monta
elämää (2012) olivat tehneet Samuliin vaikutuksen. Lopulta päätimme käyttää pohjana muutaman vuoden takaista 100 tapaa nauraa -esitystä, jonka pohjalta Ha Ha
Ha syntyi.
–  Elokuva kasvoi silti täysin itsenäiseksi käsikirjoitukseksi, Karttunen sanoo.
– Samaa elokuvassa ja tanssiteoksessa on silti nauravan ihmisen liikkeellinen tarkastelu ja pyrkimys koreografisesti siirtää naurun idea tanssiksi. Miltä kikatus näyttää koko kehon liikkeenä, miten tirskuminen liikkuu kehon osasta toiseen? Millainen liike on röhönauru? Kaikki
tunnistavat kehollisen pattitilanteen, jossa täytyy pidätellä
naurua, kun ei saisi nauraa.
Koreografisesti Karttunen näki elokuvassa kiinnostavana yhdistää vaikeasti ymmärrettävänä pidettävä nykytanssi ja arkipäiväinen nauru, ja sen yleinen tunnistettavuus ja tarttuvuus. Samoin kuin tanssi, nauru ei ole sidottu
mihinkään ihmisten luomaan kieleen.

kuva: jaana rannikko

–  Parhaimmillaan katsoja huomaa nauravansa, muttei
osaa sanoa miksi, Karttunen pohtii.
–  Silti vaikka elokuvassa on kiistatta oma humoristinen
virityksensä, nauru ja huumori ovat eri asioita. Huumori
on kulttuuriin sidottua, nauru universaalia; jotakin ihmisyyden ytimeen liittyvää ja koko kehon valtaavaa. Lapsena nauramme koko kehollamme, aikuisena nauru ikään
kuin siirtyy päähän - tarvitsemme naurullemme vitsikkään syyn.
Tämä universaali aihe vetosi myös rahoittajiin, ja elokuvamme valittiin tuotantoon.

Mykkäelokuvan ja Jaques Tatin hengessä
Erittäin mielenkiintoista elokuvantekijän näkökulmasta
oli yhdistää perinteinen elokuvakerronta ja tanssi sekä
molempien alojen huipputekijät. Se oli opettavainen
matka molemmille osapuolille. Samuli on viime vuosina
ohjannut muun muassa pitkiä fiktioelokuvia kuten Saattokeikka (2017) ja tv-sarjoja kuten Kolmistaan (2017-2018).
Nyt tarina piti kertoa ilman dialogia.
–  Oli vaikeaa käsikirjoittaa elokuvaa, jossa dialogin sijasta kerrotaan liikekielellä asioita. Vaatii paljon tarkkuutta mitä paperille pistää, että joku muukin voi ymmärtää mitä tarkoitetaan. Siinä auttoi se, että olin kokeillut sitä
aikaisemmassa lyhärissäni Alright love, Valkama miettii.
Hän halusi jaquestatimaisen, mykkäelokuvan keinoja
modernisti käyttävän nykytanssilla koreografioidun elokuvan, joka on selkeästi juonellinen ja helposti seurattava.

Tatin Playtime-elokuvaa katsottiin paljon ennakkosuunnitteluvaiheessa, joka Karttusen mielestä oli hyvin hedelmällinen.
–  Musta tuntui, että mulla ja Samulilla oli hyvin samanlainen ajatus siitä, millainen elokuva tästä tulee tai millainen tästä voisi tulla. Meillä oli hyvät referenssit. Ja kun siihen tuli muu työryhmä mukaan, he toivat mukaan oman
panoksensa.
Elokuvan kuvasi Aarne Tapola, leikkasi Mikko Sippola ja lavasti Toni Kari. Kahden edellä mainitun kanssa
Valkama oli jo aikaisemmin tehnyt töitä. Pukusuunnittelija Karoliina Koiso-Kanttila ja maskeeraaja Kaisu
Hölttä olivat Karttuselle tuttuja teatteriprojekteista. Kummallakin on myös elokuva-alan kokemusta, ja molemmat
olivat vastikään Jussi-ehdokkaina Hölmö nuori sydän -elokuvasta. Äänisuunnittelija Tuomas Fränti oli myös Karttusen vakituinen yhteistyökumppani.
Karttunen näkee elokuvan enemmän tiimityönä kuin
teatterin.
–  Tämän kokemuksen pohjalta sanoisin, että teatterissa lopputulos on yleensä yhden ihmisen visio, elokuva
on enemmän yhdessä nähty ja tehty juttu.
Kuvauksissa häneen teki vaikutuksen tehokas ajankäyttö. Koko elokuva kuvattiin kolmessa päivässä, joista
kahtena ensimmäisenä tehtiin kaikki joukkokohtaukset.
–  Pakko ihailla ohjaajan ja tuottajan pokkaa. Siellä oli 50
ihmistä, jotka on ihan kohta lähdössä kotiin, ja puolet on
vielä kuvaamatta, Karttunen nauraa.
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VA I K U T TAV U U S

Elokuvien vaikuttavuustyötä
yhteispohjoismaalaisin voimin
Vaikuttavuustuottaminen eli impact producing
on tullut dokumenttielokuvan kentällä muutaman viime vuoden aikana tutuksi. Elokuvafestivaali DocPoint järjesti huhtikuussa toista kertaa
DocPoint IMPACT -tapahtuman ja AVEK, Kirkon
mediasäätiö ja SES jakavat tukea vaikuttavuustyötä tekevillä tuotantoyhtiöille jo kolmatta kertaa. Mistä tästä kehittyvästä ja kasvavasta alasta
sitten on kyse?

Elokuvailmaisu on toisenlaista kuin lavalla, vaikka tanssielokuvasta onkin kysymys. Kuvausten jälkeen tanssija
Mikko Paloniemi sanoi, että hänen oli koko kuvausten
ajan vaikea sisäistää, että hän ei ollut lavalla. Karttunen
yhtyy tähän tunteeseen. Koreografin ja toisen käsikirjoittajan roolien lisäksi hän myös esiintyi elokuvassa.
–  Ne kaikki käytössä olevat suunnat olivat uutta. Näyttämö on yleensä yhdessä suunnassa, ja nyt ollaan yhtäkkiä tällaisessa 360 asteen tasa-arvoisessa tilassa. Siinä alkaa luoda itselleen alitajuisesti jotakin yleisöä. Minusta
tuntuu, että esiinnyin niille avustajille.
Karttusen rooliin tällainen esiintyminen toisaalta sopi,
koska hänen roolinsa oli naurutehtaan johtaja, joka näyttää muille mallia, miten tehtaassa pitää toimia. Pääosassa
olleelle Heidi Naakalle taas oli taas uutta näytellä niin pienesti kuin mitä elokuva edellytti.
–  Heidi sanoi, että tää ei tunnu miltään. Tuntuu siltä
että näyttämötyön näkökulmasta en tee mitään, Karttunen muistelee. Hänelle itselleen kokemus oli oikeastaan
päinvastainen.
–  Mulle oli yllätys, että miten isosti me tehtiin. Kysyin
sitä monta kertaa Samuliltakin. Mutta sitten ymmärsin,
että mun hahmon kuuluukin olla aika karikatyyri.
Hän kuitenkin kehuu, että tanssijoiden ilmaisunmuutos sujui kaiken kaikkiaan hyvin luontevasti. Valkama ei
myöskään näe suurta eroa tanssijoiden ja näyttelijöiden
ohjaamisen välillä.
–  Heidillä ja Jyrkillä on paljon kokemusta myös ihan
perinteisestä näyttelemisestä. Toisaalta lyhyt muoto tekee
ohjaamisesta erilaista, kun kyse ei olekaan suuremman
kaaren piirtämisestä, vaan lyhyen hetken tekemisestä.

Mikä on riittävä määrä tanssia?
Valmista elokuvaa ei ole ehditty vielä esittää juurikaan,
mutta ensi-illassa Karttunen kertoo saaneensa palautetta,
että Ha Ha Ha:ssa on tanssielokuvaksi harvinaisen paljon
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tanssia. –  Mietin, että mikä sitten on sopiva määrä tanssia tanssielokuvalle. Näen, että me tehtiin lähtökohtaisesti
lyhytelokuvaa, ja tanssi oli siinä mukana sen takia, koska
mun taustani on tanssin puolella, Karttunen miettii.
Hänen saamansa palaute on mielenkiintoista siihen
nähden, että käsikirjoitusprosessin aikana mietin itse,
onko elokuvassa riittävästi tanssia mukana, jotta sitä voisi
kutsua tanssielokuvaksi. Kävi ilmi, etten vain osannut lukea käsikirjoitusta oikealla tavalla. Lopullisessa elokuvassa lähes kaikki liike on tanssia, sen sijaan että siinä
olisi erikseen tanssikohtauksia. Syy tähän löytyy Karttusen tavasta nähdä tanssi.
–  Ehkä tanssi nähdään sellaisena, että siinä on joku
huhkimassa ja hikoilemassa. Tekemässä jotakin sellaista
liikettä, jota suurin osa ihmisistä ei osaa. Omissa teoksissani ajattelen, että tanssi on myös sellaista tietoisesti ohjattua käyttäytymistä. Ei sen aina tarvitse olla ja näyttää
sellaiselta, mitä maallikko ei osaisi, Karttunen uskoo.
Esitän Karttuselle, että ehkä katsojat (ja tekijätkin)
ovat tottuneet siihen, että tanssi keskeyttää kerronan.
–  Se on kyllä aika kurja ajatus, että tanssi olisi jotakin
jolla ei ole tarinallista merkitystä. Teatterissa tanssikohtaukset ovat koristeita, joiden aikana yleisö voi lepuuttaa
aivojaan. Ha Ha Ha -leffassa se liike on välillä kyllä sellaista, että sen on tarkoituskin viestittää, että se mitä ne tekee siellä tehtaassa, on täysin merkityksetöntä.
Sekä Valkama että Karttunen ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. Valkama ei kokenut vaikeaksi, että setissä oli
ikään kuin kaksi ohjaajaa.
–  Kokemus oli pelkästään postiivinen. Meilä on Jyrkin
kanssa eri vahvuusalueet ja tuimme toisiamme. Yhteistyö teki hommasta enemmän, kuin mitä yksin olisi voinut
saada aikaan.
–  Elokuvassa kiinnostaa mahdollisuus mikroskooppisen liikkeen tekemiseen. Voisi tehdä koreografian vaikka
pelkästään kädelle, Karttunen innostuu.

Sini Hormio
Vaikuttavuustuottaja

kuva: line halvorsen

Kameratyöskentelyn haasteet

Vaikuttavuustyö on yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävää työtä, jonka sydämessä on aihepiiriin oleellisesti
liittyvä, taiteellisesti korkeatasoinen ja itsenäinen elokuva.
Vaikuttavuustyö tähtää konkreettiseen muutoksen. Tämä
toivottu muutos ei ole pelkkä elokuvan sivutuote tai iloinen yllätys, vaan strategisesti valittu. Esim. ilmastonmuutoksesta kertova norjalainen elokuva Thank You For The
Rain ja sen vaikuttavuustyö on levinnyt jo usealle mantereelle. Elokuvaa hyödynnetään mm. Afrikassa paikallisten
pienviljelijöiden koulutuksessa, Euroopassa lobbaustyökaluna päättäjien suuntaan ja Iso-Britanniassa kouluissa
opettajien tarpeisiin räätälöityjen sisältöjen avulla.
Vaikuttavuustyö rakentaa elokuvantekijöille siltaa
mm. yhteiskuntavaikuttajiin, mediaan, kolmanteen sektoriin ja taiteeseen. Esim. palkittu dokumenttielokuva
Aatos ja Amine nähdään tänä vuonna myös kouluissa
vaikuttavuuskampanjan ansiosta. Kampanja edistää rauhankasvatustyötä ja normikriittisyyttä ympäri Suomea, ja

sen tavoitteet ja työmetodit on huolella suunniteltu kasvatusalan ammattilaisten kanssa.
Suomessa vaikuttavuustyötä tekee yhteispohjoismainen verkosto Nordic Impact Producers Network (NIPN),
jonka vetämisestä olen vastannut tuottaja Marianne Mäkelän avustuksella.
Ajatus verkostosta syntyi DocSocietyn (ent. BRITDOC)
järjestämästä Impact Labissa loppuvuodesta 2016. Ajatus
jäi silloin hautumaan, mutta syksyn 2018 Nordisk Panoramassa idea konkretisoitui.
Toinen tapaaminen järjestettiin Tanskassa CPH:DOXin
aikana. Suomalaisia osallistujia ja tärkeää toista tapaamista tuki AVEK, joka on ollut alusta asti mukana tukemassa vaikuttavuustyön tekemistä ja kouluttautumista.
NIPN:n tarkoitus on vahvistaa pohjoismaalaista yhteistyötä luomalla yhteisiä toimintamalleja, järjestämällä
koulutusta ja verkostoitumalla. Tarkoitus on myös esiintyä yhtenäisenä toimijana kansainvälisillä foorumeilla.
NIPN mahdollistaa vertaistuen niille tuottajille, ohjaajille
ja kampanjapäälliköille, jotka tekevät jatkuvaa ja strategista vaikuttavuustyötä. Alan ammattimaistuminen vaatii
rahoitusmahdollisuuksien kasvua, mutta niin kauan kun
työtä ei ymmärretä tai sen vaikuttavuutta mitata, on haasteellista vakuuttaa elokuva-alan ulkopuolisia tahoja sen
tukemisen tärkeydestä. NIPN pyrkii omalta osaltaan ratkaisemaan tätä haastetta.
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T U OTA N TO N E U VO JA

E L O K U VAT E AT T E R I T

PINNISTYS, PONNISTUS,
INNOSTUS JA ONNISTUS

Kohti uusia
mahdollisuuksia

E L O K U VAT E AT T E R I C I N E M A O R I O N AVA S I O V E N S A

Aatos ja Amine, ohj. Reetta Huhtanen,
Zone2Pictures, 2019.

Viisi vuotta AVEKissa on kulunut vauhdilla. Olen ollut näköalapaikalla ja koen saaneeni työstä hyvin paljon. Olen
nähnyt lukuisten uusien elokuvien valmistuvan, ja uusien
tekijöiden tulevan alalle. Olen saanut olla mukana kehittämässä suomalaista elokuvaa yhteistyössä alan kanssa. On
käynnistynyt uusia hankkeita, kuten lyhytelokuvalle Yhden yön juttu, dokumenttielokuvan vaikuttavuustyön tukihanke, kids@docs lasten dokkarihanke digi-alustoille,
WEBISODI-käsikirjoitustuki sarjadraamalle online-alustoille, FINDOC-ammattilaisten kansainvälinen koulutusohjelma, Short Form -hanke lyhytdokkareille ja paljon
muuta.
Vuosittain olen lukenut noin 500 hakemusta. Viiden vuoden aikana niitä on siis kertynyt viisinkertainen
määrä. Aikamoinen määrä tarinoita ja tekijöitä. Olen voinut ilahduttaa monia hakijoita, mutta lähes yhtä monta
hakijaa on joutunut pettymään saatuaan kielteisen päätöksen. Päättäjän työtehtävä on jatkuvaa tasapainoilua.
Kuten usein olen todennut, olen vain yksi ihminen ja yksi
mielipide. Tekemäni kielteinen päätös ei tarkoita, etteikö
joku voisi olla siitä eri mieltä.
Vuosien aikana olen usein pohtinut oman työni rajallisuutta. Haluaisin auttaa enemmän. Olen lukenut lukuisia hakemuksia, joiden suunnitelmassa on potentiaalia, ja
joissa on hyvä aihe, mutta joista näkee, että suunnitelmat
ovat aivan alkuvaiheessa tai keskeneräisiä. Liian usein
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jään kaipaamaan tekijän omaa näkemystä. Tanskalainen
elokuva-ammattilainen Mikael Opstrup peräänkuulutti
AVEK-lehdessä 1/2018:
“Takavuosina suomalaisten dokumenttielokuvien ominaispiirre oli yllätyksellisyys. Teoksia yhdisti hyvin musta
huumori, erikoiset henkilöhahmot ja erittäin elokuvallinen
toteutustapa. Elokuvat olivat harvoin aihedokumentteja, ennemminkin ne seurasivat arkista elämää, kurottivat kuin
huomaamatta sen taakse, kohti läsnäoloa ja “elämän tarkoitusta”. Näin ei ole enää nykyään, eivätkä suomalaiset dokumenttielokuvat erotu muiden maiden dokumenttielokuvista
suomalaisuudellaan.”
Ihminen kehittyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Kun FINDOC-koulutusohjelma käynnistyi v. 2017, ensimmäiset reaktiot mukana olleilta ohjaajilta ja tuottajilta
olivat: miksi me emme keskustele enemmän toistemme
kanssa omista töistämme. Juuri niin. Elokuva kehittyy
vuorovaikutuksessa. Keskustelu, komppaaminen, mentorointi ja sparraus, niille on selkeä tarve.
Tuotantoneuvoja ei pysty tekemään tätä työtä. Kenelle
tämä kehittäjän tehtävä voisi kuulua?
Meiltä Suomesta puuttuu oma talent-ohjelma. Talent
luo rauhoitetun alueen, jossa tekijä ja tuottaja saavat ammattimaista tukea ja rauhaa kehittää omaa elokuvaansa.
Vastaavia talent-ohjelmia on lukuisissa maissa, pelkästään Ruotsissakin useita. Tanskalaisilta kollegoilta kuulin, että heidän talent-ohjelma New Danish Screen on ollut merkittävä tekijä, jonka avulla tanskalainen elokuva on
laadullisesti ja määrällisesti noussut kansainväliselle tasolle.
Osa talent-ohjelmista toimi kansallisen elokuvainstituutin ja julkisen tv-yhtiön tukemana. Osa toimii paikallisen julkishallinnon ja yksityisten tahojen tuella. Osa ohjelmista on tarkoitettu vain ammattilaisille. Jotkut ohjelmat hyväksyvät ohjelmaan puoliammattilaisia/harrastajia, jotka kouluttautuvat tekemällä ammattilaisiksi.
Elokuvan tekeminen ei ole salatiedettä. Ei ole suuria
salaisuuksia eikä ihmetemppuja, jotka avaisivat tien menestykseen. Elokuvan tekeminen on kovaa työtä. Se vaatii kärsivällisyyttä, luottamusta itseensä ja − erityisesti −
huumorintajua. Valppautta katsella maailmaa ja kertoa
siitä omalla tavallaan.
  Kiitos kaikille yhteistyöstä. Kiitollisena lähden kohti
uusia mahdollisuuksia.

Outi Rousu
tuotantoneuvoja

Elokuva-alan oma teatteri on ollut pitkäaikainen haave.
Sellainen teatteri, joka esittäisi laadukkaita elokuvia, niin
elokuvataiteen klassikoita kuin uutta haasteellista elokuvaa,
olisi vaihtoehto kaupalliselle bulkille, mutta toimisi myös alan
omana kohtaamispaikkana. Siellä pidettäisiin festivaaleja,
järjestettäisiin tapahtumia, katsottaisiin, tavattaisiin, keskusteltaisiin, ehkä väiteltäisiinkin. Kaupunkilaisille elokuvan ja
koko audiovisuaalisen taiteen viihtyisä olohuone, alalle
luova keittiö.
Jouko Aaltonen
Kirjoittaja on ELKE ry:n puheenjohtaja.

Aloite tuli Anssi Mänttäriltä, joka
halusi kotimaisen elokuvan oman
teatterin. Mukaan liittyi Heikki
Kujanpää, jolla oli jo kokemusta
Q-teatterin perustamisesta entiseen
Astra-elokuvateatteriin 1990-luvulla,
ja allekirjoittanut kolmantena. Kiersimme Helsingin vanhoja suljettuja
ja käyttötarkoituksensa vaihtaneita
saleja läpi. Mielenkiintoisia paikkoja,
joista useat olisivat vaatineet todella
isoja remontteja. Hanketta varten
perustettiin alkuvuodesta 2016 kulttuuriyhdistys, jonka nimeksi tuli Uudenmaan Elokuvakeskus ry. Sittemmin nimi vaihdettiin toimintaa paremmin kuvaavaksi Elävän Kuvan
Keskukseksi. Mukana on 18 elokuvaja mediataidealan yhdistystä, pääkaupunkiseudun tärkeimmät elokuvafestivaalit, tekijäjärjestöt ohjaajista näyttelijöihin, elokuvakasvatusjärjestöjä ja kulttuurijärjestöjä kuten Risto Jarva -seura, Filmihullu ry
ja AV-arkki. Näiden lisäksi mukaan
on liittynyt koko ajan kasvava joukko
yksityishenkilöitä. Todella edustava
porukka.
Kun selvisi, että Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti (KAVI)
siirtyy keskustakirjasto Oodiin, keskitettiin ponnistelut Orionin saamiseksi kulttuurikäyttöön. Muitakin
kiinnostuneita oli, mutta perinnetietoinen ja kulttuurimyönteinen taloyhtiö valitsi meidät. Onneksi, näin
Orion pelastui ja syntyi uudelleen.

Pitkä historia
Cinema Orion on Helsingin vanhin
yhtäjaksoisesti toiminut ja edelleen
toimiva elokuvateatteri. Samalla se
on Suomen kaunein elokuvateatteri.
Kun arkkitehti Martti Välikangas
(1893–1973) sai tehtäväkseen Eerikinkatu 15–17:ssa sijaitsevan kerrostalon suunnittelun, hän oli jo kannuksensa ansainnut ammattimies.
Takana olivat Puu-Käpylän puutarhakaupunginosa ja Vallilan suuret
korttelitalot As. Oy Sture ja As. Oy
Hauho, kaikki 1920-luvun klassismin
hienoja edustajia. Talon rakennuttaja oli kauppaneuvos Arthur Nyman (1871–1950), jonka mukaan taloa kutsutaan usein Nymanin taloksi.
Se tunnetaan myös nimellä Eerikin
linna. Vuonna 1927 valmistuneeseen
taloon tuli asuin- ja liikehuoneistoja, autohalli sekä huippumoderni
biografiteatteri.
Orion on oman aikansa elokuvateatteriarkkitehtuurin kirkkain helmi, suomalaisen art décon kruununjalokivi. Aulan, salin ja parven pylväiköt luovat kauniit, todellista kokoaan avarimmilta vaikuttavat symmetriset tilat, joita kruunaavat harkittu väriskaala ja rikkaat yksityiskohdat. Kultaväriäkään ei ole säästelty. Valaisimet, ovet, aulan istuimet, peilit ja pylväiden kapiteelit
tarjoavat ainutlaatuisen kokemuksen jo ennen kuin valot himmenevät, ja elokuva alkaa. Aulaan on tehty

parven ovelle johtava valeperspektiivi: käytävä kapenee, ja pylväiden
välit lyhenevät. Näin tila näyttää
vieläkin juhlavammalta ja suuremmalta. Inspiraation Välikangas haki
klassismin Mekasta, Roomasta kopioimalla Lorenzo Berninin Vatikaanin Scala Regiaan piirtämän pohjakaavan teatterin aulaan.
Kaupungin hienoimpiin – mutta
ei suurimpiin – kuulunut biografiteatteri aloitti toimintansa nimellä
Bio Athena maaliskuussa 1928. Teatterissa oli 400 paikkaa. Helsingin Sanomat (4.3.1928) uutisoi avaamisen
peräti kuvan kera: ”Teatteri on rakennettu ja järjestetty uusimpien
vaatimusten mukaisesti ja vaikuttaa niin hyvin tilavalta ja käytännöllisesti järjestetyltä.” Lehti antaa tunnustusta myös teatterin seitsenhenkiselle orkesterille, joka säesti kankaalle heijastettua elokuvan taikamaailmaa. Teatterin orkesterimonttu
pikkuruisine takahuoneineen on
edelleen iskussaan – suunnitteilla
onkin myös kinokonsertteja.
Ensimmäinen omistaja oli Gösta
Ringqvist, jolta teatteri siirtyi nopeasti veljekset Peter ja Selim Falinille. He olivat biografialan ammattilaisia ja omistivat muitakin teattereita. Seuraava omistaja oli Harry
Hagström, joka myi teatterin 1934
Adams Filmille. Sen jälkeen teatteria
ovat pyörittäneet Virtasen ja Wetterstrandin suvut ja Magna-Filmi
vuodesta 1979 vuoteen 1984, jolloin
teatteri siirtyi Suomen Elokuva-arkiston teatteriksi.
Uudelle vuosituhannelle tultaessa 2001 teatteri restauroitiin ja remontoitiin. Monen klassikkoelokuvien ystävien muistelemat siniset
penkit vaihtuivat nykyisiin punaisiin.
KAVI (ent. Suomen Elokuva-arkisto)
on ollut tähän asti Orionin pitkäikäisin omistaja. Se päätti liki 35-vuotisen kautensa uudenvuoden aattona
2018 ja siirsi esitystoimintansa keskustakirjasto Oodissa sijaitsevaan
elokuvateatteri Reginaan.
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Ensimmäisissä avajaisnäytöksissä
aula tuli täyteen väkeä.

Talkoot
Teatteriin hankittiin uusi 4K-digitaaliprojektori, jonka kontrasti on paljon entistä parempi. Kuvan laatu onkin silminnähden parantunut. 35mm
projektorit kunnostettiin ja äänijärjestelmää uudistettiin. Matias
Laine hoiti ja koordinoi laitehankintoja samoin kuin teatterin muuta
kunnostusta. Tukea saatiin laitepuolelle Elokuvasäätiöltä ja toiminnan
käynnistämiseen Helsingin kaupungilta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Merkittävä osa rahoitusta koottiin onnistuneella joukkorahoituskampanjalla ja myymällä nimikkotuoleja teatteriin. Roosa Toivonen
hoiti kampanjan ja siihen liittyneen
some-tiedottamisen. Niin katsojat,
kaupunkilaiset kuin elokuva-alan
ihmisetkin innostuivat pelastamaan
Orionia. Monet kommentoivat olevansa liikkeellä, koska teatteriin liittyy niin paljon muistoja, mutta tuki
kertoo myös tarpeesta: tällaista teatteria tarvitaan.
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E I K A I K K E E N TA R V I TA
O S A K E YH T I ÖTÄ E I K Ä
KAIKEN INHIMILLISEN
TA R V I T S E O L L A L I I K E TO I M I N TA A .

Ennen avajaisia teatteri piti siivota perusteellisesti, ja useampi alkuvuoden viikonloppu menikin Orionia
jynssätessä. Kaikki komerot ja kopperot tyhjennettiin, roinaa ja roskaa
oli uskomaton määrä, jota sitten lajiteltiin aulassa erilaisiin läjiin. Seinät
ja lattiat pestiin. Penkeistä irrotettiin
tyynyosat ja ne pestiin. Rocky Horror Picture Show on ollut usein Orionin ohjelmistossa, ja niinpä penkkien
uumenista löytyi sellainen määrä riisiä, jolla olisi helposti ruokkinut keskikokoisen kiinalaisen kylän. Onneksi talkoisiin saatiin vapaaehtoisia
ja homma saatiin hoidettua. Kaikkia
nimiä ei voi mainita, mutta erikseen
kehuttakoon Matti ja Mirva Hyhköä, jotka usein jäivät illalla viimeiseksi siivoamaan ja korjaamaan, kun
muilta jo loppui puhti. Kaikille osallistuneille iso kiitos.
Ensimmäiset kutsuvierasnäytökset olivat helmikuun lopulla, ensin
talkoolaisille ja mesenaateille 27.2. ja
sitten varsinaiset viralliset avajaiset
torstaina 28.2. Jörn Donner leikkasi
poikki valkokankaan eteen viritetyn
filminauhan, ja näin Orion oli ison

ponnistuksen jälkeen auki. Haave
alan omasta elokuvateatterista oli toteutunut.

Elokuvataiteen helmistä
yllätyksiin
Kun Bio Athena aloitti toimintansa
maaliskuussa 1928, oli avajaisohjelmana Ralph Ince Productionin seitsenosainen elokuva Merien kuningas,
joka perustui Peter B. Kynen romaaniin. ”Kappale kuvaa entisen pappisseminaarin oppilaan elämyksiä merirosvolaivan kapteenina. Tavallisista
seikkailufilmeistä eroaa kappale monessa suhteessa edukseen”, Helsingin Sanomat hehkutti.
Kun perjantaina 1.3.2019 alkoivat
varsinaiset yleisönäytökset, oli Cinema Orionin ensimmäinen elokuva
Jean Vigon klassikko Nolla käytöksessä vuodelta 1933. Uutena elokuvana nähtiin Terry Gilliamin elokuva The Man who killed Don Quixote
(2018). Gilliam teki elokuvaansa vuosikymmeniä, ja se oli jo useampaan
kertaan julistettu kuolleeksi ja kuopatuksi. Toteutumattomasta elokuvasta oli tehty jo mainio dokumenttileffakin. Ehkä siinä voi nähdä jotain symboliikkaa, että Terry sai elokuvansa kovan pinnistämisen tuloksena valmiiksi, ja me saimme Orionin auki.
Ohjelmiston suunnittelee ohjelmistoryhmä, joka on tehnyt hyvää
työtä. Mukana on uutta art house
-elokuvaa mutta myös klassikkoja
ja harvoin nähtyjä harvinaisuuksia.
Keväällä pyörivät viime vuoden lopulla kuolleiden Matti Kassilan ja

kuva mikko lyytikäinen

Teatterin nimi on jonkin verran vaihdellut. Vuosina 1929–1930
se tunnettiin nimellä Ritz, mutta
muuten nimet ovat olleet Ateenan
versioita – kuten klassismia edustavalle teatterille sopikin – aina vuoteen 1964. Tällöin uudeksi omistajaksi tuli Lars-Olof Wetterstrand,
j o l l a o l i o l l u t K a l eva n k a d u l l a
Orion-niminen teatteri. Sen nimen
ja toiminnan hän siirsi uuteen teatteriinsa. Tämän takia iäkkäämmät kaupunkilaiset muistavat vielä Eerikinkadun teatterin ”Uutena Orionina”.

Teatteri on saatu auki, tyytyväisiä talkoolaisia haukkaamassa happea. Vasemmalta tuottaja Leena
Närekangas, harjoittelija Sisko Rytkönen, hallituksen varajäsen Tove Selin, teatterinhoitaja Minna
Nurmi, hallituksen jäsenet Eija Niskanen ja Anssi Mänttäri, some-ja markkinointivastaava Roosa
Toivonen sekä Claudio Nava.

Nicholas Roegin muistosarjat. Lisäksi ohjelmistossa on 80-vuotta
täyttäneen Markku Lehmuskallion laaja retrospektiivi. Kotimaisten
klassikkoelokuvien sarja on toteutettu yhteistyössä Risto Jarva -seuran
kanssa, jonka puheenjohtaja Ville
Suhonen on kuratoinut. Maaliskuussa Cine Asian esitykset täyttivät
salin, ja jatkossa Orion onkin myös
festivaaliteatteri. Lisäksi mediataide
tulee olemaan esillä, samoin kuin
elokuvakasvatus, jota hoitaa Orionissa Ihmefilmi ry:n Kaisa Kukkola.
Erityisen ylpeä olen siitä, että
teatteri on synnytetty järjestöpohjalta. Ei kaikkeen tarvita osakeyhtiötä eikä kaiken inhimillisen tarvitse olla liiketoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, se on siis voittoa tavoittelematon – mutta toki myös tappiota tavoittelematon. Yhdessä tekeminen
ja yhteisöllisyys on tärkeää ja mahdollista, mistä kertoo se, että Orionin
synnytystalkoisiin osallistui niin
paljon väkeä. Erityinen kiitos kuuluu aktiiviselle ja vaivojaan säästele-

mättömälle hallitukselle.Asiat alkoivat lopullisesti sujua, kun toimintaa
vetämään saatiin tuottaja Leena Närekangas ja teatterinhoitaja Minna
Nurmi. He ovatkin yhdistyksen ainoat vakituiset työntekijät.
Paljon ponnistusta tarvitaan vielä, jotta toiminta saadaan vakiinnutettua. Ohjelmistoa skarpataan ja
otamme mielellään ehdotuksia ja
ideoita vastaan. Ja yleisön, kaupunkilaisten, muidenkin kuin alan ihmisten, on löydettävä Orion. Levittäkää sanaa ja tulkaa itsekin kokemaan
Cinema Orion. Aistikaa vanhan kaunottaren sielukas tunnelma, haistakaa putipuhtaita penkkejä ja kokekaa elokuvan taika.

Tekstin lähteinä on ollut Urmas A.
Hilapielen kirjoitukset Korttelikinot-ryhmässä ja muualla sekä Olli
Aaltosen, Jussi Nenosen ja
Juhani Styrmanin kirja Elokuvateatterit – korttelikinojen aikaan
(Kustantaja Laaksonen 2015) ja Timo
Keinäsen ja Kristiina Pasteron
(toim.) kirja Martti Välikangas: 1893–
1973 arkkitehti (Rakennustaiteen
museo 1993).

Teatterin nimet ja omistajat:
1928–1929
Bio Athena (Gösta Ringqvist,
		
Peter ja Selim Falin)
1929–1930
Ritz (Harry Hagström)
1931–1934
Ateena (Harry Hagström)
1934–1961
Athena (Adams Filmi Oy,
		
Stefan Virtanen, Hulda Virtanen,
		
Hulda Vartiainen, R. Virtanen)
1961–1964
Athena-Studio, Athena (R. Virtanen)
1964–1984
Orion (Lars-Olof Wetterstrand,
		Märtha Wetterstrand,
		Oy Magna-Filmi Ab)
1984–2018
Orion (SEA, KAVA, KAVI)
2019–		
Cinema Orion
		
(Elävän Kuvan Keskus ELKE ry)

Cinema Orionin sivut
(ohjelmisto, lipunmyynti, info):
www.cinemaorion.fi

Elävän Kuvan Keskus ELKE ry
https://cinemaorion.fi/info/
elavan-kuvan-keskus-elke-ry
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Monikanavainen
tilaääni
taidemuotona
Monikanavaisen tilaäänen varaan
rakennettuja av-teoksia on Suomessa tehty kohtuullisen vähän,
vaikka niiden avulla voi luoda yleisölle mielenkiintoisia kokemuksia
ja laajentaa tilojen käyttöä
uudenlaisiin teoksiin. Elokuvateatterit ovat tekniikaltaan ja
luonteeltaan erinomaisia tiloja
tällaisten teoksien esittämiseen.
Elokuvateatteri on mahdollista
saada soimaan aivan uudella
tavalla tilaäänen avulla.

Antti Immonen: Sahan palo 1918,
video, 2018.

Elokuvateatteri soittimena
Elokuva on lähtökohtaisesti elävä
taidemuoto. Sen muoto elää ja kehittyy samoin kuin kehittyy elämä
elokuvan ympärillä. Liikkuva kuva
on reilussa sadassa vuodessa vaihtanut kantajaansa useasti: esielokuvalliset laitteet kuten Zoetrooppi
ja Praksinoskooppi herättivät ihastusta samoin kuin herättävät modernit gif-animaatiot ja ennenkokemattomat VR- ja AR-kokemukset.
Elämme seitsemännen taidelajin
voittokulun suurta ja kaiken läpäisevää nousukautta.

Työpajaan osallistuneet taiteilijat:
Pasi Autio, Lilli Haapala, Antti Immonen,
Riikka Mustakallio, Olga Palomäki, Kai
Rennes, Seppo Renvall, Otto Santala,
Johanna Väisänen.
Työpajan opettajat:
äänisuunnittelija Eero Aro, koodaaja Teijo
Pellinen ja taiteilija Markus Renvall.
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Yksi kiinnostava tarkastelukohde on 1900luvulla syntynyt pyhättö: elokuvateatteri.
Vielä 10 vuotta sitten elokuvateatteri oli
kasvanut jäykäksi konventioksi, monisaliseksi viihdekeskukseksi, jossa suurilta lautasilta anniskeltiin muoviselle filmille kopioituja kuvanauhoja määrämuotoisissa
esityksissä. Yksisaliset teatterit siirtyivät
liiketoiminnallisista syistä muuhun käyttöön: uskonnollisten kokoontumispaikoiksi
tai kehon rakentamisen temppeleiksi. Helsingissä elokuvateattereiden alamäki huipentui leveän valkokankaan, Bristolin lyhdyn sammumiseen vuonna 2010.
Muutoksen tuulet puhalsivat Helsingin
ydinkeskustan ulkopuolella. Korttelikinot
tekivät tuloaan ja Iik-festivaaleilla Iissä oli
jo vuotta ennen Bristolin hautajaisia tuotu
lentävä luuranko täpötäyteen elokuvakatsomoon, kun festivaaleilla näytettiin William Castlen ulkoelokuvallisen houkuttimen sisältävä B-kauhuklassikko House on
Haunted Hill.
Elokuvan uusiutuva luonne toi muutoksen elokuvateattereihin. Uusi eloku-

vateatteri oli moneen venyvä elämystila:
pientä, yksilöllistä, uutta ja kokeellista, toisaalta oopperaa, balettia, jääkiekkoa ja taidenäyttelyjä. 2000- ja 2010-luvuilla nähtiin
jopa elokuvahistorian erään kummajaisen,
3D-elokuvan paluu.
Nyt, kun elokuvateatteri on muutoksen
paikka, on syytä tutkia teatteria soivana
instrumenttina. Elokuvateatteri on auditorio, jossa on hyvä lyhty ja monelta suunnalta toteutettu äänentoisto sekä sadan
vuoden aikana syntynyt katsomis- ja käyttäytymiskulttuuri. Yleisö on soittimen sisällä, se on erityispiirre.
Olen havainnut tilassa uudenlaisia jännitteitä, kun valkokankaalle tuodaan jotakin varsinaisen teatterielokuvakonvention
ulkopuolelta. Esim. Oliver Whiteheadin
Dreamless, joka oli jo Amos Anderssonin
galleriainstallaationa vaikuttava, nousi värikkäässä hedonismissaan ja musiikin
intensiteetiltään aivan uudelle tasolle,
kun se työstettiin valkokangasmuotoon ja
tuotiin elokuvateatteriin, jossa kaikki
katsojat kokevat teoksen aikajanan synk-

ronisesti. Galleriassa toteutuu vapaamuotoisempi katsomiskokemus.
Markus Renvallin hanke tutkia teatterin sointia luomalla tilaääniteoksia elokuvateatteriin on kiinnostava ja muodollinen. Lähtökohtana on hylätä kuva ja
keskittyä teatteritilaan ja ääneen. Kuva
tuodaan takaisin, mutta se on alisteinen
teatterille ja äänelle. Työpajan osallistujat työskentelivät viikon ajan MUU Galleriassa työstäen omista lähtökohdistaan
valikoituja teoksia. Työpajan ensimmäisen vaiheen lopussa tehtiin teoksista esityskopiot, eräänlaiset digitaaliset vedokset, jotka käytiin kokemassa elokuvateatterissa. Tuloksissa nähtiin katsomon, valkokankaan ja tilallisen äänentoiston voimakkuus. Katsomiskokemus oli yllättävä,
koska työprosessi oli epätyypillinen. Teosten seuraavat vedokset olivat esillä Kino
Tapiolassa 8.4.2019.

Teijo Pellinen
Kirjoittaja on transkoodaaja valkokankaalle ja
vuorovaikutteisen videon pioneeri

Nyt elokuvateattereissa järjestetään pääasiassa tavanomaisia elokuvanäytöksiä,
konsertteja ja stand-up -esityksiä. Kuunnelmia ja ääniteoksia niissä ei ole juurikaan nähty. Joitakin suurempia monikanavaisia tilaääniteoksia on sen sijaan ollut esillä mm. Porin taidemuseossa ja Kiasmassa. Nyt myös Taidemuseo Emmaan on
tullut elokuvan monikanavaisen äänen
mahdollistava 21-kanavainen teatteri.
Museot ja galleriat ovat usein akustisesti hankalia tiloja, eikä katselu- ja kuuntelukokemuksesta aina tule ideaalista. Monenlaiset häiriötekijät vaivaavat tilannetta,
eikä ole helppoa keskittyä ja lumoutua
teoksesta.
Elokuvateatterit olisivat laadukkaita
kuuntelemisen paikkoja, joissa voisi olla
enemmän tilallisia ääniteoksia ja kokeilevia produktioita. Kokeellinen äänipohjainen teos toimii elokuvateatterissa, kuten
myös mm. kuunnelmat ja konsertit.

Festivaaleihin lisää
äänellä leikkimistä
Elokuvafestivaalien ohjelmisto kaipaisi sekin lisää tilaäänellä leikkimistä. Tampereen
filmifestivaalien ohjelmistossa oli tänä
vuonna pari hyvää esimerkkiä siitä, mitä
äänen avulla voi tehdä. Japanilaisen Chikako Yamashiron Mud Man - 2017 Film ja
Pekka Sassin Making Art Video -teoksissa
oli tilaäänillä merkittävä osuus.
Kehityksen kannalta festivaalit olisivat se paikka, joissa olisi hyvä viljellä uutta

kokeellisempaa aineistoa. Näin voisi kehittyä oma suomalainen tilaäänen tyyli
ja sisältö. Mitä useammat taiteilijat tekevät kokeilevaa teoskantaa sitä enemmän kokemuksia syntyy ja suomalainen elokuva löytää uutta ilmaisukieltä.
Vuosituhannen vaihteessa valmistunut
Markus ja Seppo Renvallin The Ball Show
oli teos, jossa oli kymmeniä eri äänilähteitä,
ja niissä kaikissa oma äänimaailmansa. Tilassa liikkuva saattoi vaikuttaa tähän äänimaisemaan liikkeellään.
Myös lisätyn todellisuuden AR-tekniikka avaa uusia mahdollisuuksia tilassa
ja äänessä työskentelyyn. Niihin olisi syytä
perehtyä myös av-alan taiteilijoiden. Esim.
ääniohjelma Nuendon voi yhdistää pelialustoille ja luoda äänikokonaisuuksia, joiden maisema on aidosti tätä päivää.
Uusi avaus voisi olla myös se, että Helsingin keskustakirjasto Oodissa oleviin studioihin saataisiin ohjelma, jossa nuoret
saavat kokemuksen tilaäänien toimivuudesta. Toimiva vaihtoehto voisi olla kerho,
joka mahdollistaisi tilaääni-tuotannon studioissa ja sitten kuuntelun Kino Reginassa.

Tilaäänen teko
luultua helpompaa
MUU ry:n, tammikuussa 2019 järjestetty
Elokuvateatteri soittimena -kurssi osoitti,
että tilaäänien teko ei ole niin vaikeaa kuin
moni aluksi ajattelee. Kaikki kurssille osallistuneet taiteilijat tuottivat 5.1.-äänikokonaisuuden omaan elokuvaansa. Kurssilla
tutustuttiin Nuendo-ohjelman mahdollisuuksiin ja DCP Kodekin käyttöön viikon
ajan.
Kurssi opetti, että tilallisen äänen tekeminen ei varsinaisesti ole hankalaa, jos
on oikeat ohjelmat käytössä. On myös hyvä
opetella itse tekemistä, että voi tilata äänen
ammattilaisilta juuri niitä elementtejä, joita
pyrkii tekemään. Elokuvan äänen historian
tuntemista virheineen ja onnistumisineen
voi myös suositellaan.
Oman kokeilustudion tekeminen kotiin
ei välttämättä ole kallista. Ääniohjelmat tukevat työskentelyä ja suhteellisen edullisillakin ohjelmilla toimiminen onnistuu.
Tilaäänen tuottamista tukevat myös erilaiset työpajat. MUU ry ja muut taiteilijajärjestöt voisivat antaa taiteilijoiden erikoistarpeille tukea yhteistyössä esimerkiksi
TE-toimistojen kanssa. Taiteilijalähtöinen
opiskelu on kaikkein tehokkainta ja halvinta, lisäksi se tuo oikeita tuloksia.

Markus Renvall
Kirjoittaja on taiteilija.

Kiitos Reino Lanttolle.
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IMPRESSIO

Kohti uushuomaavaisuutta
P I LV I TA K A L A N TA I T E E S S A O N M U U TO S VO I M A A I L M A N V I H A A

Ihailija – Admirer on mediataideteos kuvataiteilija Pilvi
Takalasta, joka haluaa päästä eroon anonyymista ihailijastaan. Puolentoista vuoden aikana Takala on saanut jatkuvana tulvana viestejä, joita ihailija lähettää useista sähköpostiosoitteista. Lopulta Takala päättää ehdottaa sopimusta anonyymin ihailijansa kanssa.
Alkaa pitkä ja monipolvinen sähköpostineuvottelu,
joka nakuttaa näyttelytilassa kahdeksalla monitorilla. Takalan tavoitteena on tehdä loppu viestittelystä ja toteuttaa
aiheesta teos Kiasmassa pidettävään taidenäyttelyynsä.
Anonyymin tavoitteita on vaikeampi ymmärtää. Välillä hän tuntuu haluavan vain viivyttää ratkaisua. Viesteissä vuorottelevat epävarmuus ja viisastelu sekä Takalaan kohdistuva ihailu ja halveksunta.
”En pidä muista ihmisistä, kuten pidän sinusta. Keskusteleminen muiden kanssa on vaikeaa, joten en tutustu
helposti. Minusta on ihanaa, kun teeskentelet muka tuohtuneesi jostakin asiasta. Tuntuu surulliselta luopua sinusta.” (suomennos kirjoittajan)
Sopimus teoksessa käytettävistä tekstiaineistoista ja
Anonyymin henkilön nimettömyyden vaalimisesta on

luettavissa näyttelyvitriinissä. Arvattavaksi jää, pitivätkö
osapuolet kiinni sopimastaan näyttelyn jälkeen.
Täysin tekstipohjaisesti toteutettu Ihailija piirtää esiin
tunteita herättävää ajankuvaa. Läsnä ovat nettikeskustelukulttuuri, mielenterveysongelmat, häirintä ja naisviha
sekä toisaalta ammattimainen näyttelytuotanto, paikallinen sopiminen ja lisääntyvä tarve yksilölliselle juridiselle
asiantuntija-avulle.
Ihailijan lähettämän tekstin määrä mykistää. Hän kirjoittaa arvaamattomasti ja monikasvoisesti, vuoroin asiallisesti, ilkeästi, mielistellen tai kovaäänisesti. Takalan kirjoitustyyli korostaa pyrkimystä ammattimaiseen ja asialliseen keskusteluun. Vastakkain ovat nimettömyyden varaan rakentuva ja kuvataiteilijan ammatilliseen asemaan
perustuva valta-asema. Ensimmäinen pääsee kukoistamaan internetissä, jälkimmäiselle Kiasma antaa vahvan
institutionaalisen selkänojan.
Suomen Mielenterveysseuran ja psykiatrian nykykäsityksen mukaisesti persoonallisuushäiriöillä tarkoitetaan ihmisen ”pysyviä ja pitkäaikaisia käyttäytymismalleja, jotka poikkeavat hänen oman kulttuuriympäristönsä

Pilvi Takala: Ihailija - Admirer, 2018, videoinstallaatio, HD-animaatio ja sopimus. Kuvakaappaus animaatiosta.
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hyväksymistä tavoista toimia, tuntea ja ajatella sekä suhtautua muihin ihmisiin”.
Ihmisten käyttäytyminen on Pilvi Takalan taiteen materiaalia, mutta yleensä hän varaa itse itselleen oudosti käyttäytyvän ja kyttäävän tyypin roolin, joka aiheuttaa reaktioita muissa. The Trainee -teoksessa Takala esitti työharjoittelijaa, joka ajeli koko päivän toimiston hissillä. Samalla piilokamerat taltioivat kollegoiden hölmistyksen ja
huvittuneisuuden. The Stroker -teoksessa Takala tekeytyi hyvinvointia lisääväksi kosketuskonsultiksi tarkkaillen
samalla ihmisten väistöliikkeitä ja käytöksensä nostattamia käytäväpuheita.
Takalan teokset eivät kuitenkaan ole mitä tahansa vakoilua ja salakuvaamista. Ensinnäkin niistä välittyy hänen
omien roolihahmojensa ystävällinen ja mahdollisimman
vaarattomasti esiintyvä olemus. Takalan hahmot eivät uhkaa ketään, vaan etsivät pienintä mahdollista provokaatiota ja tekevät näin näkyväksi normaaliuden kirjoittamattomia sääntöjä. Kuinka monta hissiajelua yhteisö ymmärtää? Kuinka kauan aulassa sopii istuskella? Miten huvipuistoon saa pukeutua? Missä vaiheessa kanssaihmisissä
herää nauru, uteliaisuus, torjunta tai huoli?
Toinen Pilvi Takalan teosten erityispiirre on niiden sosiaalinen vastuullisuus. Työpaikoilla toteutetuille performatiivisille peiterooleille ja piilokameroille on ennalta
hankittu luvat johtoportaasta. Myöhemmin suostumus on

pyydetty myös jokaiselta teoksessa esiintyvältä ihmiseltä
henkilökohtaisesti. The Stroker -teoksen käsikirjoitus on
laadittu Takalan kosketusperformanssin ja sen taltioinnin
pohjalta. Lopullinen teos kuvattiin näyttelijöiden kanssa
aidossa ympäristössä, luovassa lontoolaisessa toimistoyhteisössä, eikä piilokamera-aineistoa julkaistu lainkaan.
Pilvi Takalan taide edustaa uushuomaavaisuuden eturintamaa, joka näyttää versovan nyt laajemminkin. Helsingin Sanomat kutsui erilaisten maailmankatsomusten edustajia keskustelemaan rauhanomaisesti keskenään. Taitavimmat Twitterin käyttäjätkin ovat omaksuneet lempeitä
tapoja, joilla meuhkaavat kommentaattorit kesyyntyvät.
Nykytaide vastaa vihapuheeseen, sovinismiin ja poissulkevaan käytökseen kohteliaisuudella ja myötätunnolla.
Kiasma viettää Ole hyvä -teemavuotta, ja Frame on käynnistänyt episteemisen vieraanvaraisuuden ohjelman. Ilmassa on uutta radikaalia sopuisuutta.

Tuuli Penttinen-Lampisuo
Kirjoittaja on AVEKin mediataiteen tuotantoneuvoja.

Toinen vuoro
Pilvi Takala
24.8.2018 – 17.2.2019, Kiasma

Pilvi Takala: The Stroker, 2018, videoinstallaatio, kuva teoksen tutkimusvaiheesta.
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KOULUTUS

F E S T I VA A L I

Uusi
elokuvakoulu
Vuoden kuluttua Suomessa toimii
12 uutta elokuva-alan ammattilaista,
joiden juuret ovat Suomen ulkopuolella. Sen verran opiskelijoita aloitti
opinnot uudessa elokuvakoulussa
huhtikuun alussa.
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mukaan uusilla maahanmuuttajataustaisilla tekijöillä on Suomessa edelleen hankalaa päästä kehittämään osaamistaan
ja työskentelemään elokuva-alalla. Siksi
hän päätti lähteä toteuttamaan suunnitelmaansa elokuva-akatemiasta. Loppuvuodesta 2018 Koneen Säätiö lähti tukemaan
elokuvakouluhanketta suurella apurahalla.
Nyt koulun kaksi ensimmäistä vuotta on
turvattu. Mintaş vastaa opetuksen isoista
linjoista ja opettaa itse elokuvaohjausta.
Elham Rahmat on vastuussa suuresta osasta
koulun pyörittämisen käytännöllisestä
puolesta. Muutama vuosi sitten Suomeen
muuttanut iranilainen on tuonut kädenjälkeään myös akatemian periaatteisiin.
- Filosofiamme on luoda tila, jossa on
mahdollisuus unelmoida ja kuvitella sellainen elokuva, jossa eri identiteetit pääsevät
esille, ja tarinoita, jotka herättävät ja tarjoavat muitakin identiteettejä kansallisen
identiteetin rinnalle, Rahmati kuvailee.
– Haluamme akatemian, joka eliminoi
byrokratiaa, poistaa hierarkiaa ja luo tiloja, joissa jokainen voi jakaa tietojaan, taitojaan, arvojaan, uskomuksiaan ja tapojaan
ilman, että joutuu kohtaamaan syrjintää tai
ylimielisiä asenteita.
Mintaş korostaa, että akatemialla on
myös rajoituksensa.
– Emme ole kiinnostuneita auttamaan
ihmisiä, joiden kertomat tarinat ovat rasistisia, islamofobisia, seksistisiä, homofobisia, transfobisia ja xenofobisia.
Mintaşin ja Rahmatin lisäksi mukana
on yli tusinan verran opettajia. He kaikki
ovat elokuva-alan ammattilaisia, osa maahanmuuttajia, osa kantasuomalaisia. Varsinaisen elokuvanteon lisäksi opiskellaan
myös elokuvateoriaa. Tammikuun alussa
alkaneen hakuvaiheen aikana saapui yli
sata hakemusta. Näiden perusteella haastatteluihin kutsuttiin 36 henkilöä, joista valittiin lopulta 12 opiskelijaa.

10. Etelämantereen
lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvafestivaali
Suomen Ilmatieteen laitoksen varhaisin edeltäjä Magneettinen observatorio, perustettiin Venäjän keisari Nikolai I:n allekirjoituksella 28. maaliskuuta 1838 Pietarissa Helsingin Yliopiston osaksi. Tuolloin oletettiin ilman lämpötilan ja Maan magneettikentän vaikuttavan
toisiinsa.
Kansainvälisen Etelämanner-sopimuksen, jonka mukaan koko manner on tarkoitettu vain rauhanomaiseen ja tieteelliseen käyttöön, Suomi allekirjoitti 1984.
Maamme on siis luvannut olla käyttämättä Antarktista
sotilaallisiin tarkoituksiin, ydinräjäytysten tekemisiin ja
radioaktiivisen jätteen sijoittamiseen. Suomen tutkimusasema Aboa (73°03’S, 13°25’W) perustettiin 1988 Kuningatar Maudin maalle Vestfjellan-vuoristoon Basen-nimiselle nunatakille (jäätiköstä esiin työntyvä vuoren
huippu) 130 km rannikosta ja n. 5 000 km Kapkaupungista etelä-lounaaseen.
FINNARP ( Finnish Antarctic Research Program ), alunperin osa Merentutkimuslaitosta, nykyään Ilmatieteen
laitosta, ylläpitää Aboaa. Tutkimukset asemalla ovat liittyneet mm. meri- ja rakennetekniikkaan, merentutkimuksen eri haaroihin, ilmatieteisiin, geologiaan ja geofysiikkaan. Tutkimusasema on käytössä Antarktiksen kesällä marras-helmikuussa.
Kymmenes Etelämantereen lyhyt- dokumentti- ja
animaatiofestivaali, joka on edelleenkin yksi maailman pienimmistä ja kaukaisimmista festivaaleista, pidettiin helmikuun alussa Aboalla. Edellisvuoden

Mete Sasioglu
Academy of Moving People and Images
Perustettu 2018
Perustaja ja taiteellinen johtaja: Erol
Mintaş
Kuraattori ja tutkija: Elham Rahmati
Opettajat: Jonas Rothlaender, Kirsi Korhonen, Sherwan Haji, Mikko Viljanen, Eva
Maria Koskinen, Salla Sorri, Christopher
L.Thomas, Inka Lahti, Jaakko Kiljunen, Jemina Sillanpää, Alejandro Pedregal, Mete
Sasioglu, Vilja Autiokyrö ja Sezgin Boynik

katsojaennätykseen (13 henkilöä) ei aivan päästy,
mutta kymmenenkin on kunnioitettava luku ja sopii
tietysti juuri tämän vuotiselle tapahtumalle erityisen
hyvin. Kansallisuuksista edustettuina olivat suomalaisten lisäksi virolainen ( 1 ) ja ranskalainen ( 1 ). Elokuvia oli tarjolla 37 eri puolilta maalimaa Uusi-Seelantia, Bangladeshia ja Pakistania myöten. Erikoiskatselmuksena tänä vuonna oli KurzFilmAgentur Hamburgin
sarja. Hampurilaiset ovat olleet auttamassa ohjelmiston
tekemisessä jo ensimmäisestä festivaalista lähtien - Jörg
Wagnerin ja Stefan Prehnin Haarukkatrukkikuljettaja
Klaus – ensimmäinen työpäivä (Staplerfahrer Klaus – Der
erste Arbeitstag) oli ensimmäisellä ja nyt uudestaan.
Suomalaisista elokuvista ohjelmistossa olivat Klaus
Welpin musiikkivideo Northern Lowland, Kaisa Penttilän ja Reetta Neittaanmäen animaatio Itämeren
Muovigodzilla, Sami van Ingenin kokeellinen Polte,
Jan Ijäksen dokumentti Medusan lautta ja Maria Björklundin animaatio Planet Z.
Yleisö äänesti suosikkinsa antamalla pisteitä 1-5 / elokuva. Parhaan pistemäärän sai hollantilainen Daan Velsinkin ja Joost Lieuwmanin animaatio Golden Oldies.
Toiseksi tuli virolaisen Sergei Kibusin animaatio Teofrastus – sen esitys Aboalla oli ensimmäinen Viron ulkopuolella.

Simojukka Ruippo
Festivaalijohtaja

kuva: priit tisler

Helsingissä toimiva Academy of Moving
People & Image, lyhyemmin AMPI, tarjoaa
vuoden mittaiset intensiiviset opinnot ihmisille, jotka eivät puhu äidinkielenään
suomea tai ruotsia. Akatemian tarkoitus
on monipuolistaa suomalaista elokuvaa ja
tuoda lisää erilaisia ääniä alalle. Sana “mobile” viittaa paitsi liikkuviin ihmisiin myös
koulun käytännölliseen luonteeseen. Yhden osoitteen sijaan se toimii monissa eri
paikoissa, joita akatemian yhteistyökumppanit, esim. Goethe-Institut, tarjoavat sen
käyttöön. Akatemian takaa löytyvät elokuvaohjaaja Erol Mintaş ja kuraattori Elham
Rahmati.
Ajatus elokuvakoulun perustamisesta
syntyi Mintaşilla jo vuosia sitten hänen
asuessaan Istanbulissa. Hän huomasi sikäläisen elokuva-alan olevan hyvin sisäänpäin
kääntynyt ja mietti kollegoidensa, kanssa
kuinka he voisivat monipuolistaa sitä.
– Matkustaessani työni puolesta myöhemmin eri maissa, huomasin tilanteen olevan
muualla sama. Erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulevana oli vaikeaa päästä sisään
suljettuihin verkostoihin.
Mintaş uskoo tähän olevan monenlaisia syitä, kuten kielimuuri ja kulttuurierot, mutta näkee suurimmaksi syyksi
sen, että elokuvaskene on joka maassa hyvin kansallinen. Se ei ole kovin avoin tarinoille, jotka eivät sovi sen normeihin.
Mintaş tietää, että poikkeuksiakin löytyy.
Vuonna 2017 hän muutti Suomeen ja pääsi
nopeasti työskentelemään täkäläisten elokuvantekijöiden ja tuotantoyhtiöiden kanssa. Mintaşilla on tähän selkeä selitys. – Toisin
kuin monessa muussa maassa, Suomessa
voi hakea rahoitusta ja apurahoja myös englanninkielellä.
Mintaş myöntää, että asiaa tietysti auttoi se, että Suomeen tullessaan hän oli jo
varsin etabloitunut elokuvantekijä. Mintaşia on pidetty yhtenä uuden sukupolven mielenkiintoisimmista ohjaajista Turkissa siitä lähtien, kun hänen esikoiselokuvansa Song of My Mother voitti useita palkintoja Sarajevon elokuvajuhlilla. Mintaşin

– Valitsimme ihmisiä, jotka seisoivat keskenään samantyyppisessä risteyksessä suhteessa elokuvantekemiseen liittyviin haaveisiin. Sellaisia henkilöitä, jotka olivat jo rakentaneet jotakin konkreettista näiden haaveiden toteuttamiseksi. Halusimme myös,
että heillä olisi keskenään erilaisia taustoja
ja osaamista, Rahmati kuvailee.
Koulussa jokainen opiskelija tekee vuoden aikana elokuvan. Mintaş haluaisi, että
niissä näkyisi mahdollisimman laajaa representaatiota.
– Monien tutkimuksien mukaan sekä
elokuvissa että elokuva-alalla marginalisoidut rodut, seksuaalivähemmistöt ja etnisyydet loistavat poissaolollaan. Haluaisin, että näitä poissuljettujen tarinoita kerrotaan elokuvissa, jotta näkisimme miten
pitkä matka meidän pitää vielä kulkea. Haluaisin nähdä elokuvia myös eri kielillä.
Goethe-Institutin lisäksi AMPI:n tämän hetkisiä yhteistyökumppaneita ovat
ViCCA, Critical Cinema Lab, Design Museum, Museum of Impossible Forms ja
Kulttuurikeskus Caisa. Koulun advisor
boardissa on mukana ihmisiä SES:stä ja
Ylestä. Mintaş ja Rahmati haluavat rakentaa yhteisön, joka hyödyntää koko alaa.
– Kaikki, jotka uskovat voivansa tuoda
jotakin uutta akatemiaan ovat hyvin tervetulleita mukaan. Teemme lujasti töitä sen
eteen, että jonakin päivänä elokuva-ala
olisi niin moninainen, ettei akatemiaa tällaisenaan enää tarvittaisi.

Advisor Board: Jaana Puskala (SES),
Jarmo Lampela, Sari Volanen (Yle), Saara
Saarela, Tellervo Kalleinen, Senni Jyrkiäinen, Giovanna Esposito Yussif, Kalle
Hamm, Mazdak Nassir, Panos Balomenos,
Ahmed al Nawas, Marja Helander, Hamy
Ramezan, Sanna Kultanen, Maria Lundström (Svenska Yle)

http://www.academyofmovingpeopleandimages.com/
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K
KESKUSTELU

Elokuvapolitiikkaa
Uusi elokuvalaki astui voimaan
vuoden alussa, ja sen myötä Suomen
elokuvasäätiön toimintatavat muuttuivat. Tuenhakijat eivät voi enää
itse valita tuotantoesittelijöitä, joilta
he projekteilleen hakevat tukea,
vaan päätökset tästä tekee
tuotantojohtaja.
Toinen tärkeä uudistus on se,
että uuden lain mukaan päätökset
tuotantotuista tekee hallitus eikä
toimitusjohtaja kuten aiemmin.

Tätä kirjoittaessa uusi elokuvalaki on ollut voimassa vain reilut pari kuukautta, ja
sinä aikana hallitus on ehtinyt järjestää yhden tuotantotuista päättävän kokouksen.
Kaksi ja puoli vuotta viisivuotisesta virastaan Elokuvasäätiön toimitusjohtajana ollut Lasse Saarinen kertoo olleensa ensimmäisen kokouksen jälkeen iloisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvin uudet hallituksen jäsenet olivat tutustuneet aiheisiin. He esittivät erilaisten taustojensa ansiosta kiinnostavia kysymyksiä. Kokouksessa käytiin
vilkaista keskustelua uuden puheenjohtaja
Anne Brunilan johdolla.
Brunilan nimitti tehtävään kulttuuriministeri Sampo Terho (Sininen tulevaisuus). Brunila kertoo olevansa poliittisesti
sitoutumaton eikä osaa sanoa, mistä erityisestä syystä hänet tehtävään valittiin.
Brunilalla on mittavat meriitit yhteiskuntaelämästä ja hallitustyöskentelystä
suuryrityksissä ja opetusministeriön eri
hankkeissa. Elokuvista hän on aina pitänyt,
mutta erityistä elokuva-alan tuntemusta
hänellä ei ole. Hän ei itse koe sitä haitaksi,
ehkä pikemminkin päinvastoin:
– Sen ansiosta voin olla ulkopuolisena
tasapuolisempi kaikkia hakijoita kohtaan.
Tärkein tavoitteeni on yrittää nostaa tukea
suomalaiselle elokuvalle suhteessa muiden Pohjoismaiden tasolle. Uusia tehtäviä
uskon saaneeni siksi, että minulla on ollut
sellaista kokemusta ja osaamista, jota tehtävän hoitaminen edellyttää.
Brunila pitää käsitystäni kummallisena,
kun arvelen, että hänen valintansa tehtävään olisi johtunut hänen aiemmista toimistaan suuryrityksen johtotehtävissä.
Sen sijaan hän katsoo, että hänelle on tarjottu uusia tehtäviä, koska hänellä on mainetta puolueettomana ja tasapuolisena
päättäjänä.
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Brunila vertaa päätöksentekoa Elokuvasäätiössä toimintaansa Suomen Akatemian
yhteydessä toimivassa Strategisessa tutkimusneuvostossa, jossa hän on ollut varapuheenjohtajana päättämässä isojen tieteellisten hankkeiden rahoituksesta. Hän pyrkii ehdottomaan tasapuolisuuteen, mutta
myöntää, ettei mitään absoluuttista totuutta
tästä tietenkään ole. Parhaille hankkeille
pyritään antamaan tukea. Elokuvasäätiön
hallituksessa tulee aina vastaan se vanha
ongelma, ettei kaikille hyville hankkeille
voida antaa tukea, koska rahaa ei ole.

Tuotantojohtajalta
tuotantoesittelijöille
Lakiuudistuksen myötä Elokuvasäätiön
tuotantoneuvojista tuli tukiesittelijöitä,
mutta käytännössä he tekevät samaa työtä
kuin aiemmin eli esittelevät parhaina pitämänsä projektit hallitukselle. Ennen kun
he saavat projektit käsiteltäväkseen, projektit arvioi tuotantojohtaja, joka jakaa hakemukset esittelijöille.
Saadakseni selville, miten esittelijät arvioivat eri projekteja ja vertaavat niitä toisiinsa, pyysin sähköpostilla Elokuvasäätiön
esittelijöitä laatimaan 4-10 lauseen tiivistelmät projektien tärkeimmistä arviointiperusteista. Vastaus Elokuvasäätiöstä tuli konsensushengessä yhteisen perustelun kera,
jonka mukaan tuotantoesittelijät toimivat
kaikki tasapuolisesti samoin kriteerein.
Tässä listaus asioista, joita esittelijät
harkitsevat pohtiessaan tukipäätöstä edellä
mainitusta näkökulmasta.
•
Käsikirjoituksen tai elokuvasuunnitelman taiteellinen laatu; onko se kokonainen itsensä perusteleva ja relevantti hankeen tavoitteeseen nähden, mikä on sekä sen originaliteetti ja
erityisesti dokumenttielokuvien kohdalla, onko hankkeella kyky lisätä yhteiskunnallisen osallisuuden kokemusta.
•
Hankkeen tuotannollistaloudellinen
realistisuus suhteessa taiteelliseen
suunnitelmaan.
•
Taiteellisesti ja tuotannollisesti päävastaavien tekijöiden pätevyys suhteessa aiheeseen ja teoksen kokoluokkaan.
•
Täyttääkö tuettaviksi ehdotettujen
hankkeiden kokonaisuus elokuvakulttuurin moninaisuuden ja moniarvoisuuden vaatimuksen. Erityisesti fiktioelokuvien suhteen tarjonnan moninaisuutta tarkoittaa sitä, että tarjolle tulee riittävästi erilaisia elokuvia:
lastenelokuvia, komedioita, draamaa,
yleisöelokuvia, art house -elokuvia
sekä kansainvälisiä yhteistuotantoja.

Den Unga Schjerfbeck, ohj. Charlotte Airas,
Making Movies, 2016.

ilmoittanut puoluejäsenyytensä. Hän oli
ehdolla Kokoomuksen kansanedustajaksi.
Hallituksen jäsenillä näyttäisi olevan monipuolista kokemusta taidealojen hallinnosta, mutta aika vähän käytännön elokuvatekemisestä.
Saarisen mukaan uusi laki ei vaikuta
hakijoihin juuri lainkaan. Se tavoitteena on
ollut lisätä avoimuutta ja vähentää ns. sisäpiirikytköksiä, joissa rahoituksen hakijantja myöntäjät ovat sidoksissa toisiinsa. Toinen selkeä muutos on, että käsikirjoituksia pyritään tukemaan entistä suuremmilla
summilla.
Käytännössä tavoitteena on, että Suomessa pystyttäisiin tekemään 15-18 pitkää
elokuvaa vuosittain nykyisellä tukimäärärahojen tasolla.

Virta vastaan Olavi Virta
•

•

•

•

Elokuvasäätiöllä on velvollisuus huolehtia, että esikoiselokuvan tekijöitä
tuetaan joka vuosi.
Yksi arviointikriteeri on myös pyrkimys sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
Maantieteellinen jakauma pyritään
ottamaan huomioon; jakautuvatko
esim. dokumenttiaiheet koko Suomen alueelle, eikä fiktioidenkaan kohdalla ole negatiivista, jos niitä kuvataan myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.
Jokaisen hakukierroksen hakemuksia
verrataan keskenään. Esitykset tuettavista hankkeista riippuvat käytettävissä olevista määrärahoista.

Epäpoliittista politiikkaa
Ennen toimitusjohtajan pestiään Lasse
Saarinen tuotti itse elokuvia oman yrityksensä kautta. Miten politiikkaa vaikuttaa
elokuvantekoon?
– Tulin alalle vuonna 1985. Minulla ei
ole mitään muistikuvaa, että ainakaan puoluepolitiikka olisi vaikuttanut tämän talon
toimintaan mitenkään. Lähinnä se on vaikuttanut tukimäärärahojen suuruuteen. Jos
katsotaan taaksepäin, niin ylivoimaisesti
myönteisimmin säätiön toimintaan suhtautunut kulttuuriministeri on ollut RKP:n
Stefan Wallin (ministerinä 2007–2010).
Saarinen tosin toteaa sen johtuvan siitä,
että jaettavissa olleet veikkausvoittovarat
kasvoivat ministeriössä juuri silloin merkittävästi. Sen jälkeen Veikkauksen tuloutus ministeriölle ja edelleen Elokuvasäätiölle on pysynyt tasaisen samana.
Elokuvasäätiön hallituksen jäsenistä
varapuheenjohtaja Lauri Kaira on Saarisen mukaan ainoa, joka on avoimesti

Helpoin tapa selvittää elokuvapoliittisia
linjauksia käytännössä on katsoa, millaisille elokuville on annettu tukea. Niitä voi
kuka tahansa selvittää katsomalla Elokuvasäätiön nettisivuilta tilastoja ja tukipäätöksiä. Niiden perusteella Suomessa tuetaan lastenelokuvia, hyvin perinteisiä tarinoita, nuorten aikuisten komedioita ja koko
kansan rakastamista juopoista muusikoista
kertovia elokuvia.
Toinen tapa yrittää päästä perille politiikasta on yrittää selvittää, millaisille elokuville ei ole annettu tukea, ja miksi tietyt
projektit ovat hävinneet kilpailun toisille
samasta aiheesta kertoville elokuville: millaiset tuotannot ja näkökulmat ovat voittaneet ja hävinneet.
Kokeneella tuottajalla ja ohjaajalla
Claes Olssonilla on muistoja, miten huonosti voi käydä, jos vireillä on yhtä aikaa
samankaltaisia hankkeita. Hän suunnitteli elokuvia Sibeliuksesta ja Olavi Virrasta, mutta ei saanut niille tuotantotukea. Timo Koivusalo sen sijaan sai. Olsson toteaa olevansa eri mieltä Lasse Saarisen kanssa siitä, että uusi hallintolaki lisäisi
avoimuutta. Aiemmin tuotantopäättäjiä
pääsi tapaamaan, ja heidän kanssaan saattoi neuvotella, muttei enää. Olsson kertoo:
– Silloinen tuotantoneuvoja ilmeisesti
kuvitteli voivansa laskelmoida sillä, että
Koivusalon Olavi Virta -elokuva saa enemmän katsojia kuin meidän versiomme. Hän
otti tällaisen varmemman yleisökonseptin
kuin millainen meillä oli suunnitteilla yhdessä Paavo Westerbergin kanssa. Ehkä
hän arveli, että me emme tavoittaisi suuria
yleisöjä. Olen tietysti eri mieltä.
– Ei me voitu tehdä asialle mitään,
vaikka meillä oli kaikki jo kuvausvalmiina.
Koivusalon Virta-elokuvahan sai hyvin

kriittiset arviot. Sääli, että siitä tehtiin perinteinen elämänkertaelokuva ilman, että
olisi syvemmin valotettu sen tason suuren
taiteilijan ja julkisuuden henkilön traagista
puolta ja hänen asemaansa sodanjälkeisessä Suomessa.
– Silloin kun lähdetään tekemään päätöksiä vain jonkun leffan odotettujen katsojalukujen perusteella, laadulla ei ole mitään merkitystä.
Olsson suunnitteli aikoinaan myös elokuvaa Sibeliuksesta. Timo Koivusalo ehti
silloinkin ensin. Koivusalon tuottama ja
ohjaama Sibelius-elokuvan ensi-ilta oli
vuonna 2003. Koivusalon elokuva kertoo
koko säveltäjäneron elämäkerran.
Olssonin elokuvahanke olisi keskittynyt
Sibeliuksen luomistyöhön ja vaikeuksiin
säveltää 8. sinfonia, joka ei koskaan valmistunut. Olssonin elokuvahankkeessa säveltäjän vaimolla Ainolla olisi ollut iso rooli.
Olssonin mielestä elokuvat, joissa yritetään
kertoa ihmisen koko elämä ovat aikansa
eläneitä. Ne eivät yleensä toimi, koska ihmisen elämässä on niin monia puolia.
Yritin tavoitella Koivusaloa puhelimitse
useampaan kertaan tätä juttua varten. Koivusalon avustaja pahoitteli ohjaajan kiireitä ja pyysi minua lähettämään kysymykseni sähköpostilla. Viikon sisällä sain vastauksen.
Timo Koivusalo mielestä hän ei voi itse
vastata kysymyksiin, miksi hänen projektinsa esim. Sibeliuksesta tai Virrasta arvoitiin muita paremmiksi; päätöksenhän tekivät muut. Hän muistuttaa, että hän on aina
ennen projektien alkua selvittänyt oikeudet musiikkiin ja muihin tarinaan liittyviin
seikkoihin sekä hankkinut niihin kirjalliset
luvat.
Koivusalo kertoo käyttäneensä aina kotimaisia tekijöitä ja orkestereita sekä maksaneensa palkat ajoissa ja pysyneensä tuotannoissa sovituissa aikatauluissa. Hän lopettaa sähköpostinsa näin: ”Ottamatta kantaa elokuvieni sisältöön ja laatuun, joka ei
ole minun arvioitavissani, voin tällä kokemuksella epäröimättä sanoa, että jatkuvuuteen tällä alalla vaikuttaa kolme asiaa ylitse
muiden, niin näyttelijöiden, tiimin, levittäjän, yhteistyökumppanien, kuin rahoittajienkin kanssa. Nämä kolme tärkeintä asiaa
ovat ja juuri tässä järjestyksessä: Luottamus, luottamus ja luottamus!”

Helene vai Schjerfbeck
Leikkaajana tunnettu Kimmo Kohtamäki ja
monia dokumenttielokuvia ohjannut Charlotte Airas kirjoittivat Helene Schjerfbeckin elämästä kertovan pitkän elokuvan
käsikirjoituksen työnimellä Schjerfbeck. Sitä
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ennen he olivat yhdessä tehneet taiteilijasta
kertovan dokumenttielokuvan Nuori Schjerfbeck. He saivat sen tekemiseen myös Elokuvasäätiön tukea.
Tuottaja Hanna Hemilä, joka oli suunnitellut myös omaa Helene Schjerfbeckistä
kertovaa elokuvaa, lähti Kohtamäen ja Airaksen hankkeeseen mukaan. Myöhemmin tekijöiden tiet lähtivät eri suuntiin,
mutta molemmat jatkoivat aiheen parissa.
Puhelimessa Hanna Hemilä kertoo viettäneensä Schjerfbeck-projektien parissa liian
monta unetonta yötä eikä halua enää puhua
asiasta.
Antti Jokisen tuotantoyhtiö järjesti lokakuussa 2018 lehdistötilaisuuden, jossa
hän kertoi aloittavansa uuden Helene
Schjerfbeckistä kertovan elokuvan kuvaukset. Sen pääosassa nähdään Laura Birn.
Kohtamäki kertoo heidän projektinsa
olevan tauolla ja muistuttaa, ettei heillä ollut tuotantotukihakemusta sisällä, kun Jokisen projekti sai tukea:
– Meidän käsikirjoituksemme keskittyy
kahteen kuukauteen Helene Schjerfbeckin
elämästä, silloin kun hän oli 24-vuotiaana
Pariisissa.
– Jos kirjoitat elokuvaa vuoden 1886
Pariisiin, niin ei se mikään halpa ole, vaikka
me kirjoitettiin sitä tavallaan kamarinäytelmäksi, ja se sijoittuu pääosin sisätiloihin,
jotka voi tehdä studioon.
– Joku voi tietysti ajatella, että jos Schjerfbeckistä tehdään elokuva niin siinä pitää
kertoa hänen elämästään kaikki, ja sen pitää olla näyteikkuna hänen elämästään ja
taiteestaan. Suppeampaa näkökulmaa voidaan pitää liian tiukkana.
Kohtamäki kertoo myös Jan Troellin
kiinnostuneen maalarin elämästä sen jälkeen, kun hän oli nähnyt Charlotte Airaksen ohjaaman ja Kohtamäen leikkaaman
dokumenttielokuvan Nuori Schjerfbeck.
Troellin hankkeesta myös uutisoitiin Sodankylän elokuvajuhlilla.
– Me otettiin häneen yhteyttä tiedustellaksemme, olisiko hän kiinnostunut ohjaamaan elokuvan meidän kässäristä, mutta
hän sanoi, että hän haluaa kirjoittaa oman.
Sen jälkeen siitä ei ole kuulunut mitään
pitkään aikaan, mutta jonkin artikkelin löysin aiheesta, jossa hän kertoo kirjoittavansa
sitä yhdessä tyttärensä kanssa, Kohtamäki
kertoo.  
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PIKKUPOIKA
P E L A S TA A A M E R I K A N
PRESIDENTIN?

Kansallisesti kansainväliseksi?
Elokuvasäätiön strategian mukaan tämän
vuoden teema on kansainvälisyys. Suomalaiset elokuvantekijät ovat aiempaa kansainvälisempiä taustoiltaan ja toimiltaan.
Se nostaa esille kysymyksen, mitä kansainvälisyys käytännössä tarkoittaa? Kuinka
paljon tukirahasta pitää käyttää täällä ja
kuinka paljon sitä voi käyttää muualla? Pitäisikö suomalaisen elokuvan edistää suomalaisia arvoja ulkomailla, ja jos niin mitä?
Ja saako suomalainen elokuva arvostella
suomalaisia arvoja?
Säätiö tuki aikoinaan Big Game-elokuvaa suurella summalla. Se on kansainvälinen ja ammattitaitoisesti tehty, mutta miksi
täällä pitää tukea sisällöltään tyhjää elokuvaa, jossa suomalainen pikkupoika pelastaa Amerikan presidentin? Pitäisikö tasapuolisuuden vuoksi tehdä toinen pätkä,
jossa suomalainen pikkutyttö pelastaa Putinin?
Uuden hallintolain tavoitteena on poistaa alan rakenteellista korruptiota, jossa
samat tekijät voivat olla päättämässä ja
anomassa rahoitusta. Siksi hallitukseen ei
voida nimittää elokuva-alalla aktiivisesti
toimivia tekijöitä. Se herättää kysymyksen,
kuinka paljon esittelijöiden ja hallituksen
päätöksiin vaikuttavat muut ulkopuoliset
seikat?
Huomiotaloudessa suurilla puheilla ja
näyttävillä ulostuloilla voi luoda valheellisen kuvan elokuvien ennakkorahoituksesta, näkyvyydestä maailmalla, ja jopa teosten laadusta ja kannattavuudesta. Dokumenttielokuvissa uhkana on vyön kiris-

Kyylän kirjoitukseen
”Kohti sisäkkäinasettelun aikaa?”
AVEK-lehti 2/2018

täminen siten, ettei kiusallisille kotimaan
kunniaa kyseenalaistaville aiheille anneta
tukea.
Esitän Anne Brunilalle hypoteettisen kysymyksen siitä, miten hän suhtautuu elokuvahankkeeseen, jossa tehdään
elokuva suuren metsäyhtiön kulissien takaisesta eettisesti ja ekologisesti kyseenalaisista toiminnasta? Brunila pitää kysymystäni outona eikä ymmärrä, miten hänen aiempi toimensa suuryitysten hallituksessa voisi vaikuttaa hänen puolueettomuuteensa. Hänen mielestä on vain hyvä,
jos epäkohtia nostetaan esille, koska sitä
kautta niitä voidaan korjata.
Haastatteluviikolla menen Stora Enson yhtiökokoukseen, jossa yhtiön hallituksen
puheenjohtaja Marcus Wallenberg kiittää erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä
Anne Brunilaa. Wallenbergin mukaan hän
on toiminut ansiokkaasti yhtiön eettisen ja
kestävän kehityksen toimikunnassa ja hallituksessa huhtikuusta 2013 alkaen.
Osallistuin kahden dokumenttielokuvan tekemiseen, joista ensimmäinen Mika
Koskisen ohjaama ja tuottama Punaisen
metsä hotelli kertoo Stora Enson maakiistoista Kiinassa. Sitä tehdessä Koskista seurattiin, kolme ihmistä kuoli ja paikallinen
ihmisoikeusjuristi vangittiin. Toisen dokumenttiaiheen vein SVT:lle. Se kertoo saman yhtiön kirjanpidon epäselvyyksistä.
Ne paljastanut yhtiön entinen kirjapitäjä
kuoli 52-vuotiaana sydänkohtaukseen kesken dokumentin tekemisen maaliskuussa
2013. Dokumentti valmistui toukokuussa
ja esitettiin ensi kerran Suomessa juhannusaattona. SVT:n tuottaman dokumentin Stora Ensos dubbel bokföring voi katsoa vapaasti You Tuben kautta. Metsäyhtiön, finanssivalvonnan ja valtamedian näkökulmasta asia on käsitelty loppuun. Olen
asiasta eri mieltä.

Risto Rumpunen
Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja kirjoittaja, joka on
kirjoittanut kolme elokuvakäsikirjoitusta ja neljä
kirjaa, sekä työskennellyt elokuva-alalla valaisijana, assistenttina, kuvaajana, tuottajana ja ohjannut muutamia lyhytelokuvia.

Stora Ensos dubbel bokföring, ohjaus
Bosse Lindqvist (2013): https://www.youtube.com/watch?v=zAXbmAG8Jto

On syytä oikaista niitä virheitä, joita Kyylän
kirjoitus ”Kohti sisäkkäinasettelun aikaa?”
sisälsi vuoden 2018 viimeisessä AVEK-lehdessä. Kirjoitus käsitteli elokuvien valtion
rahoitusta ja sitä koskevaa lainsäädäntöä
vuodelta 2000 ja tämän vuoden alusta voimaan tullutta lakia valtion rahoituksesta
elokuvakulttuurin edistämiseen.
Kirjoituksessaan Kyylä tulkitsee valtionavustuksiin perustuvaa suomalaisen elokuvan julkista rahoitusjärjestelmää niin,
että se olisi samaan aikaan sekä julkinen
että yksityinen järjestelmä. Julkinen järjestelmä olisi siksi, että eduskunta päättää valtion talousarviosta, johon elokuvien
tukeen osoitettavat määrärahat sisältyvät.
Yksityiseksi Kyylä näyttää arvioivan rahoitusjärjestelmän sen perusteella, että elokuvatuet myöntää yksityisoikeudellinen
säätiö. Näin asia ei kuitenkaan ole.
Suomessa valtion rahoitus elokuvien
tuotantoihin on yksinomaan julkista rahoitusta. Se, että yksityisoikeudellinen säätiö ja sen palveluksessa olevat henkilöt
ovat aina tähän vuoteen asti valmistelleet
päätösesitykset ja päättäneet elokuvalle
myönnettävistä tuotantotuista, joiden rahoitus on peräisin valtion talousarviosta,
ei tee rahoitusjärjestelmästä samanaikaisesti julkista ja yksityistä. Myöskään se,
että valtion talousarviossa olevat elokuvatukien määrärahat ovat peräisin Veikkaus
Oy:n tuotoista, ”lottokansalta”, kuten Kyylä
asian ilmaisee, ei muuta tilannetta. Veikkaus Oy:n tekemä voitto tuloutetaan vuosittain valtion talousarvioon arpajaislain
mukaisesti, ja eduskunta valtion talousarvion hyväksyessään päättää näiden varojen käyttämisestä. Elokuvatuki ei ole Veikkaus Oy:n eikä yksittäisten rahapelien pelaajien tukea suomalaiselle elokuvakulttuurille.
Kyylä toteaa, että ”tämä rakennelma on
säädetty elokuvalailla”. Kyylän kirjoituksessa rakennelma näyttäisi viittavan Suomen elokuvasäätiön elokuvatukien päätösprosessiin, hallintoelimiin ja elokuvatuista päättämiseen sekä elokuvan valtion
rahoitukseen. Vuoden 2000 elokuvalaissa
ei säädetty elokuvasäätiön hallintoelimistä
eikä siitä, kuka nimittää säätiön hallituksen, toimitusjohtajan ja säätiön työntekijät. Näistä on säädetty säätiön säännöissä,
jotka perustuvat säätiölakiin.

S E N E N E M PÄ Ä
VA N H A E L O K U VA L A K I
K U I N U U S I K A A N E L O K U VAL A K I E I VÄT S Ä ÄT E L E
S I TÄ , M I L L A I S I A
E L O K U V I A VA LT I O N
R A H A L L A R A H O I T E TA A N ,
E I VÄT K Ä S I TÄ ,
M I L L E YK S I T TÄ I S E L L E
T U OTA N TOYH T I Ö L L E ,
K Ä S I K I R J O I T TA JA L L E J N E .
T U K E A M YÖ N N E TÄ Ä N .
T U K I PÄ ÄTÖ K S E T
TEKEE SUOMEN
E L O K U VA S Ä ÄT I Ö , K U T E N
TÄ H Ä N K I N A S T I .

Erityisesti vuoden 1999 perustuslakiuudistuksen jälkeen on korostettu sitä, että
jos ei-viranomainen (elokuvasäätiö) käyttää julkista valtaa (myöntää valtion talousarviosta peräisin olevia määrärahoja),
asiasta on säädettävä lailla. Tämän vuoksi
säädettiin v. 2000 ns. ”vanha elokuvalaki”,
joka mahdollisti sen, että valtion varoista
peräisin olevia elokuvakulttuuriin myönnettäviä tukia voitiin päättää Suomen elokuvasäätiössä.
Elokuvalaki – niin vuoden 2000 kuin
vuoden 2019 laki – on kuitenkin vain ja ainoastaan laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen. Riippumatta
siitä, myöntääkö valtion rahoituksen elokuvakulttuurin edistämiseen yksityisoikeudellinen säätiö vai viranomainen, tulee
tukien myöntämiseen liittyvässä toiminnassa noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Kun julkinen hallintotehtävä annetaan
muulle kuin viranomaiselle, asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla. Näin
voidaan säätää, jos hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Tämä koskee myös Suomen elokuvasäätiölle annettuja viranomaistehtäviä.
Kyylän mukaan ”vanha elokuvalaki oli
lyhyt ja epämääräinen mutta toimi hyvin”.
Jos vuoden 2000 elokuvalaki olisi toiminut
hyvin ja jos se olisi täyttänyt perustuslain
vaatimukset, sitä ei olisi tarvinnut muuttaa.

Koska päätöksiä elokuvatuista ei tee viranomainen vaan yksityisoikeudellinen säätiö, uuteen elokuvalakiin on pitänyt sisällyttää yksityiskohtaisia säännöksiä tukien
myöntämiseen liittyvästä prosessista ja
Suomen elokuvasäätiön hallituksesta.
Vanha elokuvalaki oli juuri epämääräisyydessään toimimaton, koska laissa säädettiin vain hyvin yleisellä tasolla siitä, että
elokuvan tukien myöntäminen voitiin ylipäänsä antaa muun kuin viranomaisen
tehtäväksi. Vain riittävän yksityiskohtaisilla lain säännöksillä voidaan varmistaa,
että elokuvan tukien myöntämisessä noudatetaan perustuslaissa viranomaisen toiminnalle asetettuja vaatimuksia.
Sen enempää vanha elokuvalaki kuin
uusikaan elokuvalaki eivät säätele sitä,
millaisia elokuvia valtion rahalla rahoitetaan, eivätkä sitä, mille yksittäiselle tuotantoyhtiölle, käsikirjoittajalle jne. tukea
myönnetään. Tukipäätökset tekee Suomen
elokuvasäätiö, kuten tähänkin asti. Uuden
lain mukaan päätökset tekee elokuvasäätiön hallitus säätiössä tehdyn valmistelun
pohjalta.
Ministeriö ei valvo sisältöjä eikä sitä,
kenelle ja mihin tuotantoon tai hankkeeseen avustusta myönnetään. Sen sijaan
ministeriö tekee vuosittaisen tulossopimuksen säätiön kanssa ja valvoo sitä, että
tukien myöntämisessä noudatetaan lakia.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena ei ole heikentää elokuvataiteen riippumattomuutta ja elokuvasäätiön itsenäisyyttä.
Toki Suomen elokuvasäätiö voisi toimia
täysin ilman valtiovallan ohjausta ja ilman
nimenomaista elokuvalakia. Mutta tällöin
elokuvasäätiö voisi myöntää tukea elokuville ainoastaan sellaisesta rahasta, joka
tulee suoraan yksityisiltä rahoittajilta, kuten alan yrittäjiltä tai muilta yksityisiltä
toimijoilta. Tällöinkin säätiön tulisi noudattaa mm. säätiölakia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi
eikä halua ”nielaista elokuvasäätiötä tai
sulattaa sitä osaksi valtiokoneistoa”. Niin
kauan kuin elokuvalle tarvitaan ja halutaan valtion rahoitusta, yksityinen itsenäinen toimija ei voi kuitenkaan myöntää tällaista julkista tukea ilman nimenomaista
lainsäädäntöä ja ilman ministeriön ohjausta.
14.1.2019

Laura Mäkelä
Kulttuuriasiainneuvos

Leena Laaksonen
Kulttuuriasiainneuvos
opetus- ja kulttuuriministeriö
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Uutistaistosta
julkkistansseihin
MTV:n MUUTTUVA
TUOTANTOKULTTUURI
1980-LUVULTA 2000-LUVULLE
OHJELMAYHTIÖSTÄ
”MERKINTEKIJÄKSI”.

Suomalaisen kaupallisen television, vuonna
1957 toimintansa aloittaneen MTV:n historiallinen tutkiminen voi olla vaativaa. Melkein jokaisella suomalaisella on muistoja
ohjelmista, jotka ovat tuottaneet vahvoja
sukupolvikokemuksia, muuttaneet kieltä ja
vaikuttaneet arkiseen ajankäyttöön. MTV
on kaikille tuttu. Mediatutkijan tai historioitsijan on sen sijaan päästävä tuttuuden tuolle puolen ja suhtauduttava kohteeseensa kuin vieraaseen kulttuuriin. Varhaisen kaupallisen television tarkastelu on
vaativaa siksikin, että MTV:n yhteistyöjärjestely julkisen palvelun Yleisradion kanssa
on ollut kansainvälisesti ainutlaatuinen.
Suomalaisessa televisiotutkimuksessa Ylen
rooli ja julkisen palvelun diskurssi ovat olleet keskiössä. Kun tutkimus on toistanut
julkisen palvelun ja kaupallisen televisiotoiminnan eroja, kaupallinen televisio on
jatkuvasti pysynyt ”toisen” roolissa. FM
Maiju Kannisto syrjäyttää tuoreessa väitöskirjassaan toiseuden näkökulman ja tutkii MTV:tä erityisenä kaupallisena yhtiönä,
joka tästä huolimatta on monin arvoja ja
sääntelyä koskevin sidoksin yhteydessä julkisen palvelun televisioon.
Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa valmistunut väitöskirja Ohjelmayhtiöstä ”merkintekijäksi”. MTV ja kaupallisen television tuotantokulttuurin muutos
Suomessa 1980-luvulta 2000-luvulle (2018)
piirtää kuvaa nopeasti muuttuvasta yhteiskunnasta, jossa talouden puhetavasta tulee
muutamassa vuosikymmenessä vallitseva.
Tuossa puhetavassa kaupallisuus ei ole
enää uhka, vaan välttämättömyys. Suomi,
kuten MTV, siirtyy suunnitelmataloudesta
kilpailukykytalouteen. Myös MTV ja viihde
liittyvät ajattelussamme läheisesti yhteen.
Maiju Kannisto tarkastelee suhdetta kuitenkin laajemmassa yhteiskunnallisessa ja
historiallisessa kentässä. Vaikka 1980-luvulla myös Yleisradion suosituimmat ohjelmat olivat viihdeohjelmia1, katsojamääristä
1   Kannisto 2018/II, 49. Hukkaputki (Yle 1981–1983)
sai jopa 2,4 miljoonaa katsojaa, Valehtelijoiden klubi
(MTV 1981–1983) saavutti yli 1,7 miljoonaa katsojaa.
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huolimatta viihteen arvostus oli vähäistä.
Näin MTV otti 1980-luvun ohjelmatoiminnan suunnittelussaan tavoitteekseen viihteen arvostuksen nostamisen. Kanniston
mukaan 1980-luvusta tuli siten viihteen
vuosikymmen, kun kaapelikanavien ja Kolmosen tuoma kilpailu pakotti myös Yleisradion arvioimaan viihteen roolia ohjelmatarjonnassaan. Ylen ja MTV:n välinen kytkös oli vahva siksikin, että mainostulojen
myötä määräytyi Ylen verkonvuokramaksun kautta saama tulo.

Erilaisten arvojen ajat ja
katsojan paikat
Liittämällä muuttuvat käsitykset kaupallisuudesta tai viihteestä osaksi laajempia yhteiskunnallisia kehitysprosesseja
väitöskirja analysoi MTV esimerkkinään
suomalaista ja kansainvälistä mediakehitystä. MTV:n yrityshistoria se ei ole. Tutkimus lähtee liikkeelle 1970- ja 1980-lukujen
vaihteesta, jolloin käytiin poliittista ja yhteiskunnallista kamppailua MTV:n omista
uutisista. Kanavan ensimmäinen uutislähetys alkoi 1.9.1981. Väitöskirja paneutuu
MTV:n tuotantokulttuurin arvoihin tutkimalla yhtiöidentiteettiä, ohjelmasijoittelun strategioita, mainosmyyntiä erityisesti
1990-luvulla ja ohjelmatuotannon strategioita. Kannisto jakaa MTV:n tuotantokulttuurin kolmeen kauteen:
1. Yhteistyön ja ohjelmatuotannon kausi
2. Kilpailun ja oman kanavan tuotannon
kausi
3. Brändin rakentamisen ja intermediaalisen tuotannon kausi
Tuotantokulttuurit ovat väitöskirjatutkimuksen tulos, mutta samalla ne ”rakentuvat
muutoksesta”. Näin ne ovat myös työväline,

joka tuo esiin MTV:n tuotantoarvoissa tapahtuneita keskeisiä muutoksia 1980-luvulta 2000-luvulle. Meille katsojille Maiju
Kanniston hahmottelemat kaudet ovat välineitä ymmärtää omaa paikkaamme muuttuvassa mediamaisemassa. Kun yhteistyön
kaudella MTV:n tavoitteena oli tuottaa ja
välittää mahdollisimman suuria yleisöjä
saavuttavia ohjelmia, katsojamääristä tuli
verrannollisia mainostajien kiinnostuksen
kanssa. 1990-luvulla kilpailun ja oman kanavan tuotannon kaudella kiinnostus massayleisöistä siirtyi yksilöihin, joiden arvot ja
elämäntavat tulivat markkinointitutkimuksen keskeisiksi kohteiksi. Nuoruus, edelläkävijyys ja aktiivisuus liittyneinä hyvään
ostovoimaan olivat mainostajille tarjottuja
myyntivaltteja. 2000-luvun intermediaalisuuden kaudella tuotannot ulkoistettiin, ja
MTV:n tehtävänä oli luoda ohjelmista mediatapahtumia, joiden rakentamiseen myös
muut mediat halusivat osallistua.
Yhteistyön ja ohjelmatuotannon kausi
kuvaa siis MTV:n toimintaa 1980-luvulla,
jolloin MTV:n ja Yleisradion perussopimus
sekä Yleisradion toimilupa kehystivät kaikkia pyrintöjä. MTV:n Ylelle maksama toimilupamaksu oli tuolloin yli 30% yhtiön liikevaihdosta. Lisäksi 1980-luvulla MTV sai
kilpailijoikseen VHS-videolevityksen sekä
kaapeli- ja satelliittikanavat.
Maiju Kannisto tutkii yhteistyön ja ohjelmatuotannon kautta selvittämällä ajallisia merkityksiä eri medialähteissä. Hän
on tutkinut Kymmenen Uutisten syntyä
käyttämällä aineistona ensinnäkin MTV:n
omia visioita ja strategioita sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden arvioita MTV:n uutisten tarpeellisuudesta. Toisen osan aineistosta muodostavat MTV:stä
valmistetut historiikit ja uutistyöhön osallistuneiden ihmisten omat muistelut. Niiden kautta välittyy kuva yhtiöidentiteetin
rakentumisesta, jossa nimenomaan omien
uutisten merkitys oli suuri. Menetelmä on
antoisa, sillä näin tutkija löytää kahdenlaisten aineistojen dialogista monia erilaisia nyt-hetkiä. Visioita ja muisteluita rinnastamalla väittelijä osoittaa, miten ajan
ja historian kerroksellisuus tuottaa erilaisia voimia toimintaa suuntaamaan.2 Edistyksen diskurssi leimaa usein yrityshistoriikkien genreä, joka saa myös muistelijat
kertomaan suoraviivaisesti etenevää tarinaa teknologisesta tai taloudellisesta kehityksestä. Silti muiden toimijoiden näkemykset tuovat esiin murtumia lineaariselta
2   Maiju Kanniston väitöstyö on artikkeliväitöskirja. ”Ajalliset merkitykset medialähteissä – Kymmenen Uutisten alku visioissa ja muistelussa” on
ilmestynyt teoksessa Oinonen & Railo (toim.): Media historiassa. Turun historiallinen yhdistys, Turku
2012, 102-126.

näyttävään etenemiseen. Väitöskirja
osoittaa, miten MTV:n uutiset ovat muokkautuneet myös uutisten vastustajien visioista, sillä Kymmenen Uutiset toimi koeajalla aina vuoteen 1984 asti.

Kansallisen television arvo
yhteisenä etuna
Sanomalehtien Liiton kanta MTV:n uutisiin
sisälsi ristiriidan, joka on omalta osaltaan
muokannut yhtiön uutistoimintaa. Porvarilliset lehdet korostivat sananvapautta ja
kannattivat MTV:n uutisia korostamalla,
miten tärkeää oli tarjota vaihtoehto Ylen
tv-uutisille. Tästä huolimatta Sanomalehtien Liiton kanta MTV:n oman uutistoiminnan käynnistämiseen oli kielteinen. 1970ja 1980-luvuilla suomalainen lehdistö oli
vielä vahvasti puolueisiin sidottu, ja näin
liittoon kuului myös suuri joukko vasemmistolaisia MTV:n uutisia vastustavia medioita. Tärkeämpää oli silti kilpailu mainosmarkkinoista, mistä syystä myös maakuntalehdet vastustivat MTV:n uutisia. Ne
pelkäsivät sähköisen mainonnan vievän ilmoittajat. Uutistaistoon vedettiin mukaan
myös kansallinen etu, mm. Kauppakamarilehti puolusti kotimaista vaihtoehtoista uutistoimintaa, koska näin suomalainen mediakenttä olisi vahvempi vastustaja ylikansallisten satelliittikanavien ohjelmatarjonnalle.
Kaupallisen television vastustuksesta
ja uutissodasta huolimatta MTV:n ja Ylen
läheinen yhteistyö oli välttämätöntä yhteistyön ja kilpailun kausilla. Yllättävä yhteinen arvo on ollut kansallisen television
puolustaminen. Se korostui kanavien säännöllisessä koordinaatiotyössä, jolla vältettiin samantyyppisten ohjelmien kasaantuminen tiettyihin aikoihin. Myös viihteen määrä pyrittiin pitämään kohtuullisena. Näiden kausien aikana molemmat
yhtiöt halusivat koordinaation avulla suojella myös kallista kotimaista tuotantoa siten, että eri yhtiöiden kotimaiset panostukset eivät kilpailisi keskenään.
Ohjelmayhtiöstä ”merkintekijäksi” -väitöskirjasta avautuu selkeä kaari MTV:n
muuttumisesta myös yhtiöjärjestelyjensä
kautta. MTV:n pitkäaikainen ohjelmajohtaja Tauno Äijälä on luonnehtinut MTV:n alkuvuosikymmeniä torpparin ajaksi,
kun yhtiö vuokrasi ohjelma-aikaa Yleltä.
Omien uutisten vahvistama yhtiöidentiteetti oli tarpeellinen, kun kilpailu entisestään koveni yhtiön saadessa oman kanavan
vuonna 1993.3 Kanavan tavoittelu oli ollut
3   Lauantai-ilta MTV:llä 1981–2005. Kaupallisen
television strategiat ohjelmasijoittelussa. Lähikuva 28 (2015):4, 39-66.
Kuluttajapotentiaalia myymässä: Kuluttajatypologiat MTV:n mainosmyynnissä 1990-luvulla. Media
& viestintä 39 (2016):4, 254-276.

vahva toiminnan viitoittaja ja ohjelmistosuunnittelun määrittäjä. Tuolloin MTV:n
ohjelmisto oli monipuolista ja vahvasti yhteiskuntaan suuntautuvaa. Kanavamaksu
Ylelle päättyi 2000-luvun alussa. Samalla
vuosikymmenellä yhtiön toimintaympäristö muuttui rajusti, kun siitä tuli osa kansainvälistä mediakonsernia. Kun oma ohjelmatuotanto oli ollut kivijalka MTV:n alkuaikoina, ”merkintekijä” tuotti brändiä,
joka alkoi solmia yhteistyöhön muita viestintävälineitä taloudellista voittoa kasvattamaan ja jakamaan. Väitöskirjan viimeinen
artikkeli Tanssii tähtien kanssa -ohjelman
konseptista ja toteutuksesta kuvaa juuri
tätä intermedialisoitumisen vaihetta suomalaisessa yhteiskunnassa.4
MTV:n kehitys ohjelmantekijästä ”merkintekijäksi” ei ole kuitenkaan suoraviivaista. Maiju Kannisto osoittaa taipaleella
murroksia ja monimutkaisia yhteenkietoutumisia. Yksi kausi ei vaihdu toiseksi
äkillisesti, vaan kaudet lomittuvat ja sulautuvat. Kuvatessaan, miten erityisesti
90-luvulla mainostajat menettivät mielenkiintonsa suuriin yleisöihin ja kaipasivat
tuotteilleen nyansoidumpaa kuluttajakunnan tuntemusta, väitöskirjan tekijä tutkii
ilmiötä laajemmasta näkökulmasta. Hän
viittaa amerikkalaiseen sosiologiin Todd
Gittliniin, joka on selvittänyt prime time
-ohjelmistojen merkitystä televisiokanavien toiminnassa. Gittlinin mukaan prime
time -ohjelmistot kuvaavat paitsi kanaviensa myös aikansa poliittista ja kulttuurista arvomaailmaa. Eri kausien limittäisyyttä todentaen Kannisto osoittaa, miten
myös MTV ymmärsi jo 90-luvulla prime
time -aikojen merkityksen vähentyneen.
Suurten yleisömäärien sijaan olisi opittava
tekemään uudenlaista ohjelmasijoittelua. Pienemmätkin yleisöt riittivät, jos ne
kuuluivat mainostajien kannalta tärkeisiin
kohderyhmiin. Kanavamäärän kasvaessa
ihmiset olivat alkaneet atomisoitua pienemmiksi katsojajoukoiksi. Tuolloin MTV
päätti vetää henkeä ja ryhtyi harjoitelemaan uusia nuorekkaampia tuotantotapoja vuonna 1996 käynnistyneen prime timessa esitetyn BumtsiBum!-ohjelman katveessa.

Olisinko huolissani?
Oma suhteeni MTV3-kanavaan rakentuu
tällä hetkellä yhden ohjelman varaan. Pidän
kovasti Pitääkö olla huolissaan -ohjelmasta,
jota Rabbit Films on kanavalle tuottanut
syyskuusta 2016 alkaen. Paneeliohjelmaa
4   Dancing with The Media. A Finnish Case Study
of Media Event. Teoksessa Herkman, Hujanen, Oinonen (toim.): Intermediality and Media Change. Tampere University Press, Tampere 2012, 193-213.

juontaa Jenni Pääskysaari, ja sen vakiojäseniä ovat kirjailijat Kari Hotakainen,
Tuomas Kyrö ja Miika Nousiainen. Neljäs panelisti on vierailija; hiljattain paikalla säteili mm. professori Jaakko Hämeen-Anttila. MTV3:n oma kuvaus ohjelmasta kertoo kanavan rennosta otteesta
omaan yhtiöidentiteettiinsä ja menneisyyteensä yleisömäärien tavoittelijana tai kohdeyleisöjen haarukoijana. Kenties MTV3
piikittelee myös Yleisradiota, joka asiaviihde-käsitteen suojissa esitti pari vuosikymmentä Uutisvuotoa. Kanava luonnehtii Jenni Pääskysaaren luotsaamaa ohjelmaa ”huoliin keskittyväksi luontoradioksi,
ja sen kohderyhmänä on eräs loimaalainen
pariskunta, jotka toivottavasti ovat vielä väleissä”. Kuten Kanniston väitöskirja, kuvaus muistuttaa, miten eri mediat ovat vaikuttaneet toistensa kehitykseen, radio television ja niin edelleen. Näinkin kanava
leikittelee: ”Ohjelmalla on paljon katsojia,
vaikkei se olekaan sitä sylimikrolta katsottavaa nuoriso-tv:tä”.
Koska inhoan mainoksia, Pitääkö olla
huolissaan -ohjelman katsominen suorana
on piinallista. C More -kanavalla mainokset eivät olisi vaivana, mutta kuukausimaksu on korkea. Siksi iloitsen ja ihmettelen, miten MTV3:n Katsomo tarjoaa ohjelman katsottavaksi ilman mainoksia muutaman päivän kuluttua ensiesityksestä. Maiju
Kanniston väitöskirjan virittämänä mietin,
mikä tehtävä kaltaisellani mainosten vihaajalla on tässä mediamaailmassa. Kenties se riittää, että iloitsen, ihmettelen ja arvioin asiaa vaikka AVEKin lehdessä. Pohdin myös Pitääkö olla huolissaan -ohjelman
irtonaista intermediaalisuutta. Kirjailijat
kirjoittavat kirjoja, ja sen tehtyään vaihtavat vapaalle viihdeohjelmien kantaviksi
voimiksi. Onko tämä vain suomalainen ilmiö?
Saatan olla jäävi arvioimaan Maiju Kanniston tutkimusta, sillä teen väitöstutkimusta samassa kulttuurihistorian oppiaineessa. Senkin uhalla totean, että Ohjelmayhtiöstä ”merkintekijäksi” on ansiokas työ.

Marja Pallassalo
Maiju Kannisto: Ohjelmayhtiöstä ”merkintekijäksi”. MTV ja kaupallisen television tuotantokulttuurin muutos Suomessa
1980-luvulta 2000-luvulle. Turun yliopisto, Turku 2018.
https://www.utupub.fi/
handle/10024/146259 ISSN 2343-3205.
Maiju Kanniston väitöstilaisuus oli 8.12.2018
Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.
Vastaväittäjä oli dosentti Heikki Hellman Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnasta.
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Hyviä syitä
poistua
somesta
Vuonna 2010 Jaron Lanier esitti
kirjassaan Et ole koje, että digitaalisessa maailmassa on tapahtunut
täydellinen epäonnistuminen. Epäonnistuminen liittyy ihmisten käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa.
Lanierin ajatuksen mukaan internetin pirstaleinen ja persoonaton
toiminta on muuttanut ihmisten
välisen viestinnän ala-arvoiseksi.
Someriippuvuus ja
sisäinen trollimme
Lanier kiinnostui tietokoneista 1980-luvun
alkupuolella, jolloin sosiaalisen median toiminnan perusperiaatteet olivat jo olemassa.
Tuohon aikaan ei keskustelualustoilla vielä
käyty kilpailua päivän parhaasta postauksesta, eivätkä algoritmit personoineet ihmisten verkkosyötteitä. Mutta jo tuolloin
Lanier koki merkilliseksi sen, miten hän
toistuvasti joutui riitaan digitaalisen alustan keskustelukumppaneiden kanssa. Hän
saattoi heitellä toiselle verkkokeskustelijalle loukkauksia vain kerätäkseen itselleen irtopisteitä muiden silmissä. Voittaakseen väittelyssä Lanier huomasi suunnittelevansa, että pilaa keskustelukumppaninsa
maineen huijaamalla hänet sanomaan jotakin ajattelematonta.
Näin tapahtui Lanierille ja hänen kanssaan keskusteleville niin usein, että käytöksestä tuli normaalia. Se mitä Lanier kutsuu sosiaaliseksi säätilaksi, saattoi vaihdella täysin ennalta-arvaamatta: aamulla
aurinko paistoi, mutta kun uskalsit kommentoida jotakin keskustelua, vyöryivät
myrskypilvet äkkiä taivaalle. Niinpä Lanier
lakkasi jo 80-luvulla ottamasta osaa verkon
keskusteluihin, sillä hän ei pitänyt henkilöstä, joksi oli tulossa.
Kirjassaan 10 syytä tuhota kaikki sometilit nyt Lanier kertoo, miksi hänen lisäkseen myös meidän muiden olisi pikaisesti poistuttava sosiaalisesta mediasta. Jokaiselle, joka kantaa mukanaan älypuhelinta, ja jolla on sometilejä, syötetään taukoamatta yksilöityjä ärsykkeitä. Tämä on
jatkuvaa, valtavan mittakaavan käyttäytymisen muokkaamista. Kyse on sosiaalisen hyväksynnän takaisinkytkennästä ja
riippuvuuden synnyttämisestä − ilmiöistä,
jotka ovat muuttaneet merkittävällä tavalla
ihmisten suhdetta sekä yhteisöihinsä että
toisiinsa.
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Mielihyvään ja palkitsemiseen perustuvat menetelmät kuuluvat olennaisesti sosiaalisen median addiktoiviin ominaisuuksiin. Lanier pohjaa väitteensä behavioristisiin teorioihin. Ivan Pavlovin klassisissa
kokeissa aiheutettiin koirille riippuvuutta
kytkemällä makupalat ja kellon ääni toisiinsa. Internetin pelialustoilla ihmisten
palkintoina ovat mm. pelisymbolit: värikkäät kuvat makeisista tai kimaltelevat virtuaalikolikot, jotka aiheuttavat pelaajilla
riippuvuutta.
Myös sosiaalinen media käyttää porkkanan, eli positiivisen palautteen lisäksi rangaistuksia ja kielteistä vahvistamista pavlovilaisesti sitouttamaan käyttäjänsä. Saadessaan jostakin toiminnasta palkkion on ihmisellä yleensä taipumus toistaa käytöstä.
Mutta jos samasta käytöksestä saa välillä
kielteisen palautteen, tai ei palautetta ollenkaan, on tämä sattumanvaraisuus vieläkin addiktoivampaa. Epäluotettavan palautteen kiehtovuus on Lanierin mukaan
luultavasti syy myös siihen, että monet ihmiset pysyttelevät surkeissa, läheisriippuvaisissa ihmissuhteissa, joissa heitä kohdellaan huonosti. Valitettavasti riippuvuudet vievät lopulta ihmisiltä järjen, sillä addikti kadottaa vähitellen kosketuksen sekä
itseensä että lisäksi todelliseen maailmaan
ja todellisiin ihmisiin.
Sosiaalisten tunteiden manipulointi
on helpoin tapa jakaa palkintoja ja rangaistuksia. Algoritmit herättävät ihmisissä

tunteita, jotka kytkeytyvät muiden ihmisten mielipiteisiin. Vaikka myönteinen palaute saattaisi toimia käyttäytymisen ohjaamisessa kielteistä paremmin, on kielteinen palaute osoittautunut taloudellisesti
tuottoisammaksi. Pelon ja vihan kaltaiset
tunteet nousevat pintaan helpommin ja viipyvät meissä myönteisiä tunteita kauemmin, joten niitä hyödynnetään sosiaalisessa
mediassa selkeästi enemmän.
Digitaalisen teknologian joustamattomuus ja bittien yksinkertaiset asetukset
ovat omiaan houkuttamaan behavioristiseen ajatteluun. Palkinto ja rangaistus ovat
kuin yhden suhde nollaan. Siksi ei olekaan
yllättävää, että B.F. Skinner kuului digitaalisen verkostoitumisen varhaisiin vaikuttajiin. Hän näki digitaaliset verkostot oivallisena keinona valmentaa ihmisiä tavoittelemaansa ihanneyhteiskuntaa varten − yhteiskuntaa, jossa me kaikki lopulta käyttäytyisimme kunnollisesti.
Kuten tiedämme, jäi tämä tavoite Skinnerin utopiaksi. Siksi sosiaalisen median kaunisteleman käsitteistön (vaikkapa ”sitouttaminen”) sijaan meidän olisi ryhdyttävä
käyttämään riippuvuuden ja käyttäytymisen muokkaamisen kaltaisia termejä.
Sosiaalisessa mediassa mainostajat ovat
asiakkaita, ja käyttäjä on tuote. Ennakoimattomasti tapahtunut siirtymä mainonnasta käyttäytymisen suoraan muokkaamiseen on saanut aikaan räjähdysmäisen
kielteisyyden vahvistumisen inhimillisessä
kanssakäymisessä. Käyttäjien kielteisten tunteiden hyödyntäminen riippuvuuksien luomiseksi ja käyttäjien ohjailemiseksi
mahdollistaa mainostajien ja manipulaattorien usein ala-arvoisten päämäärien saavuttamisen.
Siispä syy yksi sulkea oma sometili on
mahdollisuus olla vapaa, aidompi ja itsemääräytyvämpi. Vain näin voi välttää manipulaation ja sen aiheuttaman harhaisuuden.

Ole yksinäinen susi
Toinen syy liittyy siihen, että ihmisen käytöksen yksilöllisestä muutoksesta on tullut
tuote. Sosiaalinen media vahvistaa enemmän kielteisiä kuin myönteisiä tunteita, jolloin kaikkein karmivimmat asiakkaat saavat eniten vastinetta rahoilleen. Tuottoisin tapa ansaita rahaa on vangita ihmisten
mielenkiinto tekemällä maailmasta pelottava, mikä tarkoittaa pahantahtoisten toimijoiden aseman vahvistumista. Järkevien
ihmisten olisi siis suljettava sometilinsä,
kunnes tilalle saadaan parempia ja taloudellisilta toimintaperiaatteiltaan terveempiä alustoja.
Lanier väittää, että käyttäjä on vaarassa muuttua sosiaalisessa mediassa

kusipääksi. Tämä on syy kolme jättää some.
Addikti yrittää peitellä riippuvuuttaan,
mutta riippuvuus tulee yleensä ilmi, sillä se
muuttaa ihmisen persoonallisuutta. Addiktilla on usein harhainen käsitys itsestään,
eikä uhkapeluri ole riippuvainen voittamisesta, vaan pelaamisesta. Riippuvuus syntyy vaihteluun nousujen ja laskujen välillä.
Someriippuvainen loukkaantuu epätavallisen herkästi päästäkseen kinaamaan toisten kanssa, ja addikti muuttuu aggressiiviseksi. Hän syyllistää muita välttääkseen
joutumasta itse uhrin asemaan.
Käyttäjäprofiilin toinen ääripää on kaiken aikaa varpaillaan ja teennäisen ystävällinen. Sekään ei ole hyvä paikka olla.
Lanier haluaa verrata ihmisen luonnetta
terveyteen: sitä ei voi ostaa rahalla, eikä
sitä kannata haaskata. Kuitenkin somen
perusominaisuus on luoda ryhmäpainetta,
joten oman luonteen suojelu somessa voi
osoittautua mahdottomaksi.
Lanier vertaa ihmisten käytöstä susiin.
Toiset ovat yksinäisiä susia, ja toiset elävät
laumassa. Yksinäiset sudet näkevät asioita
kukin hieman eri tavalla. Jokaisella yksilöllä on vähän erilaista tietoa maailmasta ja
vähän erilainen tapa työstää tätä tietoa. Jokainen yksinäinen susi tuo asioihin oman
uniikin näkökulmansa, ajattelutapansa ja
kykynsä, ja näiden havaintojen keskiarvoon kyvyt ja näkemykset yhdistyvät. Ilmiössä piilee monimuotoisuuden ja vaihtelevuuden voima.
Sosiaalinen media muuttaa ihmisen susiolemuksen laumaidentiteetiksi. Sosiaaliseen mediaan lähtiessään ihminen suostuu
pyyhkimään itsensä olemattomiin. Lanier
väittää, ettei esim. kapitalismi toimi, jos ihmisten mielet on säädetty lauma-asentoon,
sillä se aiheuttaa talouskuplia ja muita
markkinahäiriöitä. Tämä on myös syy siihen, miksi somealustoilla demokratia epäonnistuu. Lauma-asetukseen perustuvia
politiikan toimintamuotoja ovat mm. autoritääriset hallinnot ja henkilökultit.
Lauman yhteistyö onnistuu parhaiten,
jos osanottajat toimivat yksilöinä. Yksinäisen suden on ratkaistava itse ongelmansa
keräämiensä todisteiden pohjalta. Hänen
on oltava suoraan yhteydessä koko ympäröivään laajaan todellisuuteen. Laumassa
toimiessa todellisuuden ymmärtämistä tärkeämmäksi tulee juonittelu ja statuksen tavoittelu.

Totuus ja empatia uhreina
Neljänneksi syyksi jättää sosiaalinen media
Lanier osoittaa, että some turmelee totuuden. Se on täynnä valehenkilöitä. Valehenkilöiden joukot valtaavat tilaa oikeilta käyttäjiltä ja manipuloivat heitä omistajiensa

ohjaamina. Media-alustoilla toimii väärennettyjä yrityksiä, jotka valmistavat ja myyvät valehenkilöitä. On jopa sivuja, joiden
toiminta perustuu kokonaan valehenkilöille. Vaikka näyttäisi siltä, että nämä botit
lisäisivät mielipiteiden moninaisuutta keskusteluissa, todellisuudessa botit hukuttavat alleen oikeiden ihmisten aidot näkemykset.
Seuraava, viides syy sulkea sometili liittyy läheisesti edelliseen. Sen mukaan asiayhteydestään irrotetuilla sanoilla ei voi olla
merkitystä. Verkossa on lähestulkoon mahdotonta vaikuttaa siihen, millaisessa kontekstissa ihmisten sanomisia toistetaan, ja
näin sosiaalinen media puurouttaa merkitykset.
Sosiaalisessa mediassa on vaikea eläytyä muiden ihmisten tilanteisiin. Algoritmilla on valta määritellä, mitä käyttäjä saa
nähdäkseen. Toisten ihmisten reaktiot auttavat käyttäjää suunnistamaan ympärillä
olevassa todellisuudessa, mutta jos käyttäjä saa nähtäväkseen vain oman ja yksityisen, muiden havainnoista poikkeavan maailman, muuttuvat muiden vihjeet merkityksettömiksi. Lanier vertaa tilannetta siihen,
että Trumpin kannattajat lukevat Trumpista kertovan täysin erilaisen artikkelin
samasta aiheesta, kuin minkä vastustajat
lukevat. Kuitenkaan missään ei kerrottaisi
miksi ja miten artikkelit eroavat toisistaan.
Eri kanavien perinteisiä uutisia lukemalla, tai vaikkapa lineaarista televisiota
katsomalla, voidaan päästä selville erilaisten ihmisryhmien ajattelutavasta. Muiden
ihmisten sosiaalisen median uutisvirtaa ei
kuitenkaan pääse näkemään. Tämä rajoittaa mahdollisuuksia eläytyä muiden ihmisten ajatteluun ja tunteisiin. Sosiaalinen
media tappaa empatiakyvyn, ja tämä on syy
numero kuusi jättää some.
On paradoksaalista, että tutkimusten mukaan maailma ei olekaan aiempaa
verkottuneempi. Ihmisten yksinäisyyden
tunne on sekin somen myötä kasvanut. Toisin sanoen, sosiaalisen median alustat kykenevät tekemään ihmisistä onnettomia,
eivätkä käyttäjät edes ymmärrä, mistä heidän alakulonsa johtuu. Tämä on seitsemäs
syy lähteä somesta.
Sosiaalinen media asettaa käyttäjänsä
alamaisen asemaan. Lanier väittää, että
some on rakenteena nöyryyttävä, ja se saa
ihmisen tuntemaan, miten häntä ikään
kuin arvioidaan epäreilussa kilpailussa ilman mitään korkeampia päämääriä. Epävarmuus, epäonnistumisen pelko ja torjutuksi tulemisen tunne ilmestyvät kuin tyhjästä. Kuitenkin algoritmi laskee, kuinka
paljon käyttäjällä on ystäviä verrattuna
muihin, ja onko hän muita kiinnostavampi.

Algoritmin kuuluukin luokitella ja asettaa
ihmiset paremmuusjärjestykseen, se on algoritmin tehtävä.
Itsensä uudelleen löytäminen on mahdotonta sosiaalisessa mediassa. On mahdotonta olla aito, jos arviointikoneeseen syötetään kaikki, mitä ihminen sanoo, tekee tai
lukee. Sosiaalisen epäonnistumisen pelko
koukuttaa ihmiset entistä pahemmin.
Lanier oivalsi jo aikaa sitten, ettei halua
tulla arvioiduksi muissa kuin hänelle itselleen merkityksellisissä, hänen itse itselleen
valitsemissa tilanteissa. Sosiaalisen median vaikutuspiirissä on meneillään kisoja,
joista suurimman osan varmasti häviää.
Somessa nimittäin kilpailee koko maailmaa
vastaan, ja sen lisäksi voittajat valikoituvat
sattumanvaraisesti. Tilanne on kuin koko
maapallolla olisi samaan aikaan käynnissä
oleva valtava jalkapallopeli, jossa kaikki
pelaavat kaikkia vastaan, ja jossa suurin
osa on häviöllä.

Uberisaatio tuhoaa työpaikat
Syy numero kahdeksan lakkauttaa sosiaalisen median tilit liittyy niiden liiketoimintalogiikkaan. Somessa olemme tilanteessa,
jossa ainoa keino rahoittaa kahden toimijan välisiä hankkeita on ottaa mukaan kolmas osapuoli. Internetin alkuaikoina sen
rakentajat vaativat, että ohjelmistojen olisi
oltava avoimia ja ilmaisia. Tämä periaate
on säilynyt, mutta samaan aikaan toiminta
pyörii mediaseksikkäiden yrittäjäsankareiden ympärillä. Yritysten ideana on tehdä
rahaa. Miten kaksi niin erilaista periaatetta
on ollut mahdollista saada yhteen? Mainonta mahdollisti ilmaisten hakukoneiden
käytön, musiikin kuuntelun ja uutisten lukemiseen. Toisin sanoen mainonnasta tuli
aikakauden hallitseva liiketoimintamalli.
Tämä toimintamalli leviää kaiken aikaa
uusille aloille. Taksiyhtiöt ja -sovellukset
ovat muutamien melko varakkaiden ihmisten omistuksessa, mutta kuljettajien työehdot heikkenevät ja matkustajia vakoillaan
nöyryyttävillä tavoilla. Lanier palaa kirjassaan vanhaan ideaansa ratkaista tämä uusfeodalismiksi kutsumansa ongelma, ja hän
ehdottaa, että hakukoneiden ja sosiaalisten
median palvelut hinnoitellaan.
Ratkaisu voisi olla pieni kuukausittainen käyttömaksu. Käyttäjä voisi myös ansaita rahaa antamalla nykyistä suuremman
panoksensa sisältöön. Harvojen somejulkkisten lisäksi yhä useammat voisivat tienata
verkkotoiminnallaan ja näin syntyisi uusia
työpaikkoja. Esimerkiksi kielenkääntäminen on ammatti, josta edelleen voi saada
elannon, mutta vain siinä tapauksessa, ettei miljoonan muun käyttäjän ilmainen panos syö mahdollisuutta. Ammattikääntäjien
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tulevaisuus on epävarma siinä missä toimittajien, muusikoiden, valokuvaajien sekä
muiden luovan työn tekijöiden tulevaisuus.
Entäpä jos verkon maksulogiikka muuttuisi
niin, että se mahdollistaisi mikromaksun
käyttäjän panoksesta?
Joskus se seikka, että sisällöstä joutuu
maksamaan, tekee maailmasta kaikille paremman. Muun muassa Netflix ja HBO ovat
osoittaneet, että niiden palveluista kannattaa maksaa kuukausittainen käyttömaksu.
Seurauksena on ollut television laadun ja
merkityksen valtava kasvu – yhtä hyvin
voisivat sosiaalisen median ja hakukoneiden käyttömaksut nostaa niiden sisältöjen
tasoa.
Tällöin myös internetin yritykset voisivat tarjota toimeentuloa muillekin kuin
muutamalle sometähdelle. Lanier ilmoittaa kirjassaan, ettei avaa tiliä Facebookiin,
Googleen tai Twitteriin ennen kuin saa
maksaa siitä. Lisäksi Lanier haluaa, että
hänellä säilyy tekijänoikeus someen tuottamaansa tietoon.
Sosiaalinen media on näytellyt huomattavaa osaa demokratioiden taantumisessa.
Siksi Lanierin syy numero yhdeksän väittää, että sosiaalinen media tekee politiikasta mahdotonta. Järkevät ja koulutetut
ihmiset muuttuvat algoritmien toiminnan
seurauksena aiempaa eristäytyneemmiksi
sekä kyvyttömimmiksi vastaanottamaan
maltillista ja järkeen vetoavaa politiikkaa.
Some horjuttaa poliittisia prosesseja ja vahingoittaa someen addiktoituneita ihmisiä. Sen vaikutukset muistuttavat Tukholma-syndrooma tai väkivaltaista ihmissuhdetta. Esim. arabikeväässä sosiaalinen media sai ihmiset uskomaan, että yhteiskuntaa voi kehittää pelkästään parannukseen
uskomalla. Syntyi kuvitelma siitä, että järkevin osapuoli voittaa, ja hyvinvointi järjestyisi kuin itsestään. Tällä hetkellä kuitenkaan kukaan ei halua yhdistää yrityksensä nimeä arabikevään seurauksiin.

Evoluutiolla ei ole
käyttöä älylle
Kymmenes ja painavin syy deletoida sometilit välittömästi liittyy ihmisen vapaaseen
tahtoon ja sen menettämiseen. Lanierin somea kohtaan tuntema vastustus saattaa hänen mukaansa olla jotakin samankaltaista
kuin mitä protestantit tunsivat anekauppaa
kohtaan.
Viraali-ilmiöt muuttuvat totuudeksi, samoin kuin meemeihin uskominen. Toki
tämä vie pitkän ajan, mutta jos pahantahtoiset meemit saavat meidät suhtautumaan
vaikkapa ilmastonmuutokseen yliolkaisesti, saattaa ihmiskunta lopulta sittenkin
tuhota itsensä.
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Tietämättömyyden myöntäminen on
tunnustus, joka yhdistää tiedettä ja hengellisyyttä. Sosiaalisen median prosessit kuitenkin kieltäytyvät tunnustamasta tietämättömyyttä, ja ne korvaavat hengellisyyden omilla rakenteillaan. Ihmisten käyttäessä sosiaalista mediaa he hyväksyvät
pikkuhiljaa somen tarjoamat vastaukset
elämän olemusta käsitteleviin kysymyksiin.
Piilaakson maailmankuvan mukaan
kaikki on tietoa. Googlen toiminta-ajatuksena on koko todellisuuden järjestely, ja
optimointi nousee elämän tarkoitukseksi.
Facebookin periaatelistassa on kohta, jossa
mainitaan, että jokaisella palvelua käyttävällä ihmisellä on tunne henkilökohtaisesta päämäärästä ja yhteisön kuulumisesta. Mistä tässä on kyse, jos ei uskonnosta?
Google pyrkii ratkaisemaan kuoleman.
Lanier ihmettelee kirjassaan, miksei uskonnollinen maailma ole haastanut Googlea oikeuteen tekijänoikeusrikkomuksesta. Myös Facebookissa muutetaan kuolleen käyttäjän sivu muistosivuksi, mutta
siellä voivat vierailla ainoastaan Facebookin omat käyttäjät.
Lanierin mukaan tekoäly on vain tarina, jonka hän kyhäsi kasaan joskus menneisyydessä muiden tietokoneinsinöörien
kanssa saadakseen apurahoja. Tekoäly on
siis keksitty satu, mutta myös peitenimi leväperäiselle ohjelmoinnille. Tekoälyn käsitteen suhteen on ihmiskunnan mopo karannut jo kauan sitten. On esim. nöyryyttävää, että Saudi-Arabia on myöntänyt kansalaisuuden naispuoliselle robotille, jolla
on nyt enemmän oikeuksia kuin saudinaisella.
Tekoälystä ja sen tietoisuudesta puhuminen hämärtää tietoisuuden käsitettä.
Siinä vaiheessa, kun rakennetaan yhteiskuntaa, joka vie ihmisiltä uskon omaan tietoisuuteen ja kokemukseen, saadaan ihmisistä koneiden kaltaisia. Jo nyt myös minä
puhun sanellessani word-asiakirjalleni
kuin robotti, sillä siten se ymmärtää minua
paremmin ja tekee vähemmän virheitä.
Sosiaalisen median ja muiden alustojen aikaansaama todellisuuskokemuksen
muutos ihmiselle on dramaattinen. Lanierin mukaan koko ihmisen käsite on vaarassa. Viimeistään siksi sinun tulee lakkauttaa sometilisi, nyt heti.

Kirsi Reinola
Kirjoittaja on tohtorikoulutettava Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.

Jaron Lanier: 10 syytä tuhota kaikki sometilit nyt, Kustantamo S&S 2019, suomentanut Kirsimarja Tielinen

Esitetty
aitous

Johanna Lecklin
Esitettyä aitoutta
Osallistavasta taiteesta ja sen etiikasta

K E R T O J AT PA L J A S TAVAT
I T S E S TÄ Ä N S E L L A I S I A
P I I R T E I TÄ , J O I TA VO I
S A N O A VA I N
T U N T E M AT TO M A L L E .

Johanna Lechlinin tohtoriopintojen
opinnäytteen otsikossa tiivistyy
dokumentaariseen elokuvaankin
liittyvä ajankohtainen aihe: onko
aitous esitettävissä? Kuinka pitkälle dokumentaarisen esittämisen
voi käsikirjoittaa tai muuten manipuloida, kunnes se muuttuu fiktiiviseksi elokuvaksi?

Aiheita

Vaihdatko tarinasi
kuppiin kahvia?
Taiteen muotona osallistavan taiteen
asema kasvoi 1990-luvun aikana. Sitä aikaisemmat osallistavan taiteen muodot, kuten happening, saivat seuraajakseen uuden
ilmaisumuodon, jonka lähtökohtana voi pitää sosiaalista ajattelua ja sen pohtimista.
Teoksissa käsiteltiin yhä enemmän suoria
yhteiskunnallisia kysymyksiä. Osallistavan
taiteen ominaisuutena on, että taiteilija ei
ole johtavassa roolissa, vaan toimii pikemminkin siihen osallistuvien rinnalla. Teoksessa korostuvat kanssakäyminen ja siihen
liittyvät prosessit. Nämä suuntauksen tärkeimmät päämäärät vaikuttavat myös teosten tavoitteiden ymmärtämiseen.
Lisäksi osallistava taide pyrki irtautumaan taideinstituutioista ja toteuttamaan
teokset esimerkiksi hylätyissä liiketiloissa
ja asunnoissa. Taideinstituutioista ei kuitenkaan näytetä päästävän eroon millään. Museot ja galleriat esittävät ja levittävät myös
osallistavaa taidetta ja erityisesti niiden tallenteita. Vaan eivät tekijätkään ole halunneet päästä niistä kokonaan eroon.
Johanna Lechlinin kirjan runkona on
pohtia yhteisölliseen ja yleisöä osallistavaan taiteelliseen työskentelyyn liittyviä käsitteitä ja keskusteluja, joita hän tarkastelee suhteessa omaan tohtoriopintoihin liittyvään teokseensa Story-Caféseen
(2004–2011) ja siitä tehtyihin elokuvallisiin
teoksiin. Hänen kymmenillä taidefestivaaleilla eri puolilla maailmaa väliaikaiseksi
kahvilaksi sisustamassaan paikassa oli kenellä tahansa mahdollisuus poiketa joko
vain oleilemaan tai käydä katsomassa aikaisempia nauhoituksia.
Story-Caféssa Lechlin teki vaihtokauppaa, jossa kupin kahvia sai vastineeksi tarinasta tai kertomuksesta, joka nauhoitetaan
videolle. Teoksessa itsessään on jo eräs tärkeä osallistavan taiteen etiikan aihe: mitä
osallistavasta taiteesta maksetaan? Kysymys on olennainen ajalla, jolloin taiteilijan

osallistavan taiteen teoksien voi nähdä
kuuluvan dokumentaarisuuden luonnetta
pohtivaan elokuvalliseen ilmaisuun. FT
Leevi Haapalan lanseeraama termi dokufiktio ei koske vain kuvataiteen alaa. Dokumentaarisuuden ja fiktion rajaa sekoittavat myös elokuvan tekijät. Eikö Lechlin sitten ole elokuvan tekijä?
Story Café ja siitä kasvaneet muut teokset ovat oiva esimerkki osallistavan taiteen
yhteiseksi henkiseksi olohuoneeksi tarkoitetusta paikasta. Tai voi ne kokea myös Escape Roomina, pakohuoneena, josta pyritään yhdessä ulos. Aiheet kun eivät ole kevyimmästä päästä.

tekijänoikeudet tai työstä saatava korvaus
eivät enää ole itsestään selvyys.
Taiteen talous, ja teoksia kuvatessa tapahtuva mahdollinen riisto, on yksi Lechlinin
taiteen etiikkaa pohtivista aiheista. Osallistavan taiteen tekijät, kuten Trinh T. Minhhan, ovat käyttäneet amatöörinäyttelijöitä,
mm. köyhiä kalastajia, teoksensa tekijöinä.
Nämä eivät ole saaneet teoksesta kovinkaan merkittävää korvausta, vaikka teos itsessään myydään parhaimmillaan vähintäänkin kymmenillä tuhansilla dollareilla.
Lechlin tarjosi korvauksena kahvikupin,
mutta teki myös kertojalle selväksi, mihin
tämä on ryhtymässä. Vaihtokauppaa tehtiin
aluksi suullisella sopimuksella, mutta selvyyden vuoksi Lechlin halusi, että vaihtokaupasta kirjoitettiin sopimus.
Taidekaupan ja taiteen tuottamisen mekanismien tarkastelu on olennainen osa
osallistavan taiteen teoriaa. Välillä osallistava taide vaikuttaa ryöväävän tekijää pahemmin kuin moraaliton taideinstituutio
tai taidekauppa. Joku voi pitää tätä naivina
hyväksikäyttönä, toinen ihailtavana taiteen
muotona. Ehkä se on molempia. Ainakin
Lechlin tunnusti väitöstilaisuudessaan, että
hänelläkään ei asiaan ole lopullista kantaa.
Usein tekijäkään ei saa osallistavasta teoksestaan mitään korvausta.
Eettisyyttä tarvitaan taiteen mekanismeihin Suomessakin, jossa etenkin taidemuseot jättävät yhä useammin kulut taiteilijalle. Osallistavan taiteen tärkeänä tehtävänä on tehdä näkyväksi erilaisia kuvataiteen tuotantoon ja esittämiseen liittyviä
ongelmia ja kysymyksiä.
Lechlinin opinnäyte tarjoaa kiinnostavia näkökulmia pohdintaan eettisistä kysymyksistä osallistavan taiteen tuotantoja laajemmin. Ne voi tiivistää kahteen

pääaiheeseen: riistääkö taiteilija osallistavan taiteen tekijöitä vai antaako hän heille
mahdollisuuden kertoa ongelmistaan, ja
onko yhteiskunnallisesti merkittävä teos
riittävä korvaus sen tekoon osallistuneille?

Toisen kohtaaminen
Lechlinin omana eettisenä periaatteena
on Emmanuel Lévinaksen ajattelu toisen
kohtaamisesta. Mikäli eettinen suhtautuminen murenee, tapahtuu pahin mahdollinen, eli emme tunnusta toisen ihmisyyttä.
Ihmisyydestä Johanna Lechlinin teoksissa juuri on kysymys. Kertojat paljastavat itsestään sellaisia piirteitä, joita voi sanoa vain tuntemattomalle. Tarina saattaa
olla ensimmäinen kerta, kun se nousee
edes kertojan huulille. Siksi taiteilijan osa
on ymmärtää kertojaa ja hänen tarinansa
arvoa.
Kertomuksista Lechlin rakentaa uusia
teoksia käyttäen osin kahvilassa videoitua kuvaa, rinnastaen siihen välillä uutta,
ohjattua ja näyteltyä aineistoa. Nähtävillä
voi olla alkuperäisen nauhoituksen lisäksi
useita näyteltyjä versioita samasta tarinasta. Hänen menetelmänään on käyttää
erilaisia kerronnallisia menetelmiä, joilla
kertoja etäännytetään tai tuodaan lähemmäksi katsojaa. Tarinaan osallistuja on ristiriitaisesti läsnäoleva. Yleensä esiintyjinä
on ammattimaisia näyttelijöitä, jotka kertovat tarinan. Toisinaan videossa alkuperäinen kertoja kertookin jonkun toisen tarinaa tai saattaa hän kertoa omaansakin.
Kertojan roolin luonne vaihtelee. Elokuvallisia fiktiivisen ja dokumentaarisen kerronnan tapoja sekoitetaan. Mikä sitten on aitoa? Tai totta?
Aitouden esittämisellä pohditaan esittämisen aitoutta. Tästä teoksiin kasvaa oma
tunnelmansa, ehkä jokin salaisuus, joka
kietoutuu noiden tarinoiden väliin. Monien

Jokainen sai kuitenkin kertoa oman kertomuksensa. Aiheina Story Caféssa on ollut esimerkiksi tyttöjen aggressiivisuus tai
etiikkaan liittyvät kysymykset suhteessa
elokuvaan. Yksi taso Lechlinin teoksissa on
kuinka ne kommentoivat erilaisia elokuvallisia genrejä. Story Caféssa alun perin kerrotusta tarinasta tehdyssä tuotannossa Terapiaeläinsatu. Kohtauksia eräästä avioliitosta (2010) viitataan Ingmar Bergmanin
televisiosarjaan Scener ur ett äktenskap
(1973). Tarinan päähenkilöinä ovat Pikkukissa ja Suurisilmäinen Pöllö, joiden keskustelu käsittelee parisuhdeongelmia, lapsettomuutta, puolisoiden kyllästymistä toisiinsa ja mahdollista avioeroa. Forum Boxin (2010) Häkki-näyttelyn teoksissa kertoja ja kuva välittivät ristiriitaista tarinaa
tyttöjen pahanteosta. Käsivarakameran
käyttö loi illuusiota autenttisesta dokumentaarisuudesta.
Osallistavassa taiteessa demokraattisuus toteutuu hyvin, kaikilla on samat
mahdollisuudet. Taide on kuitenkin harvoin ihanteellisen demokraattista, vaikka
siihen pyrittäisiinkin. Kiinnostavinta Story
Caféssakin on, kuinka manipuloitavissa
näennäisen demokraattinen tilanne on ja
kuka – tai mikä – prosessissa vaikuttaa mihinkin.
Tältä kannalta Lechlinin tarkastelema
ruotsalaisen Miriam Bäckströmin teos
Kira Carpelan (2007) herätti hänet kiinnostumaan halkeamaksi nimeämäänsä asiaan,
vaihteluun käsikirjoitetun esityksen ja tallennettujen tilanteiden välillä. Bäckstöm
kysyy teoksessa: Mitä ei saa tehdä ja miksi
ei? Millaisia seurauksia sillä voi olla? Projekti on suuri improvisaatio, mutta emme
improvisioi fiktiota, vaan improvisoimme
todellisuutta. Onko tässä materiaalissa jotakin fiktiivistä? Projekti tekee käsitteet epävarmoiksi, jotta meillä olisi mahdollisuus
nähdä, lukea ja käyttää niitä toisella tavalla.
Tai ehkä päästää niistä kokonaan irti?
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Lechlininkin projekti on erimuotoisia
taideteoksia taideteoksen sisässä. Todellisuus etääntyy ja fiktiivisyys lisääntyy vaihtelevalla pulssilla. Tarvitseeko katsojan
edes tietää, katsooko todellisuutta vai fiktiota?
Tietääkseen mitä katsoo ja miten, pohtii Esitettyä aitoutta aihettaan monipuolisen
teoriatarkastelun kautta. Erityisenä ansiona on, että hän laittaa erilaisia näkökulmia
edustavat teoreetikot keskusteluun ja kommentoi heidän käsityksiään, oli kyse sitten
tekijän roolista tai sen kuolemasta, taiteen
yhteisöistä ja instituutioista tai pienryhmien paikasta globaalissa markkinataloudessa. Kuten vastaväittäjä FT Kati Kivinen
totesi väitöstilaisuudessa, kirjan lähteiden
suurin pulma lienee kotimaisten tutkijoiden ohittaminen. Esimerkiksi Kaija Kaitavuoren Lontoossa julkaistu väitöskirja
käsittelee osallistavaa taidetta. Lechlinin
taustatyön puutteet ovat kuitenkin vähäiset.

Kelpo opus
Kaikkiaan Johanna Lechlinin väitöskirja
kuuluu Kuvataideakatemian tohtoriopintojen opinnäytteiden parhaimmistoon. Kirjassa pohditaan tasapainoisella tavalla taiteilijan omien teoksien pohjana olevaa teoriaa, sen suhdetta taiteilijan teoksiin sekä
muiden samaa alaa käsitteleviin teoksiin.
Käsittely etenee luontevasti näitä limittäen. Moni muu olisi laittanut ne peräkkäin
jättäen ne erillisiksi kappaleiksi, joita sitten pyritään epätoivoisesti kuromaan yhteen viimeistään loppukappaleessa. Lisäksi Lechlin kirjoittaa sujuvasti, jonka pitäisikin liittyä teoreettisesti suuntautuvien
ja käsikirjoitusta pohtivien taiteilijoiden
hyveisiin. Lechlin tekee ymmärrettäväksi,
mitä hän eri teoreetikoiden ajattelussa pitää olennaisena ja osaa esittää niistä myös
kriittisiä arvioita.
Onko aitous sitten esitettävissä? Jokainen näyttelijä lienee tätä pohtinut ennen
näyttämölle tai kameroiden eteen astumistaan, samoin jokainen esittämistä peloissaan ajatteleva. Vastaus lienee sama kuin
Johanna Lechlinin teosta katsoessa. Aidon ihailu muuttuu välillä epäilyksi, eikä
kuitenkaan halua uskoa sitä todeksi. Poistat epäilyn häiritsemästä, vaikka tiedätkin,
kuinka rakennettu teos on. Tarinan puhutellessa se on esitetty aidosti.

FL Asko Mäkelä
Johanna Lechlin
Esitettyä aitoutta. Osallistavasta taiteesta
ja sen etiikasta. Taideyliopiston kuvataideakatemia 2018.
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Elokuva on
kuuntelemisen taidetta

havaitsee tavallinen ihminenkin, että ohjaaja kuormittuu valtavalla informaatiomäärällä erityisesti kuvausten ollessa käynnissä. Yhtälailla kuin näyttelijän on ohjaajankin osattava ottaa keskittymistilansa.

“Ole nyt vain hauska”, “ei motiivillasi ole väliä, kun olet sivuhenkilö”,
“unohda kamera” - Tässä esimerkkejä huonoista ohjaustavoista, jotka
eivät anna näyttelijöille työkaluja.
Saara Cantellin Lähikuvan lumo
-kirja tarjoaa paljon käyttökelpoisia menetelmiä näyttelijän ohjaukseen niin fiktiivisessä elokuvassa
kuin tv-sarjassa, mutta miksei myös
esiintyjän sparraamiseen muissakin
olosuhteissa.

Kun tapana on sanoa, että elokuvassa ilmaisun tulisi olla teatteria “pienempää”,
Cantell tarkentaa, että falski ilmaisu tulee
elokuvassa selvemmin esille. Kyse ei siis ole
ilmaisun volyymistä, vaan sen aitoudesta ja
tarkkuudesta. Tunne voidaan esim. ilmaista
liian paljaana. Tosielämässähän käytämme
paljon voimavaroja nimenomaan tunteita
piilottaaksemme. Erityisesti ilmaistaessa
kateutta tai pettymystä on ilmaisu usein
liian suoraviivaista ja estelemätöntä. Komediassa siitä tosin voi olla etua, kuten ylipäätään liioittelusta. Yhtä lailla raivostuminen on elokuvassa valitettavan usein “suoraa huutoa”, sävytöntä ja ulkokohtaista.
Yleisesti ottaen näyttelijän ohjauksen
keskeisyys elokuvan laadun mittarina on
Suomessa historiallisen pitkälle jätetty
kunnolla huomioimatta. Ulkomaisia elokuvia arvioidessa jopa maallikot ymmärtävät
painottaa näyttelijäntyön merkitystä.
Toinen yleinen virhekäsitys on Cantellin mukaan se, että harjoittelu väljähdyttäisi ilmaisua. Tällaisen käsityksen leviäminen tuotantorakenteisiin on jopa tuhoisaa. Cantell suosittelee pitkän elokuvan
kuvauksia edeltävän harjoitusjakson kestoksi 4-5 viikkoa. Erityisesti komediassa
tällainen rajoja rikkova kehittelyvaihe on
suotavaa. Harjoittelujakson tavoite ei ole
lyödä lukkoon yksityiskohtia, vaan paljastaa tekstin mahdollisuudet, dialogin toimivuus ja tutkia henkilöiden motiiveja. Kaikilla näillä on tärkeä merkitys draaman
laadun kannalta.
Usein kuultu “unohda kamera”-pyyntö
näyttelijöille on epärealistinen. Onhan vaikeaa olla nimenomaa ajattelematta jotakin.
Kamerasta on väistämättä tietoinen. Kirjassa tarjotaan toista näkökulmaa, jolla tähdätään luontevaan ilmaisuun: “Ystävysty
kameran kanssa”. Jos kykenee kuvittelemaan kameran läheisen ihmisen hyväksyväksi katseeksi, sen merkitys muuttuu, ja
kamera voi jopa unohtua.
On myös sanottu että kaikkien pitää
näytellä samassa tyylilajissa. Cantell kumoaa tämänkin näkemyksen tuoden esiin
lukuisat romanttiset komediat, joissa sivuhenkilöt tekevät roolinsa huomattavasti
päähenkilöitä värikkäämmin. Esimerkiksi
Sekaisin Marista ja Kala nimeltä Wanda
ovat tunnettuja tapauksia. “Olennaista on,
ettei roolihenkilön tyypittely vähennä hänen emotionaalista uskottavuuttaan”,

Lähikuvan lumo on lukijaystävällinen paketti näyttelijän ohjaamisesta. Teos kuvaa runsain esimerkein ohjaajan kompastuskiviä ja tarjoaa ratkaisumahdollisuudet
kaikkiin esitettyihin ongelmiin. Kirjoittajan omaan kokemukseen pohjautuvat tarinat hahmottavat lukijalle erilaisia haasteita
ja tilanteita ohjaajantyön pitkässä prosessissa. Näyttelijänohjaukseen liittyvät myytit ruoditaan ja kumotaan yksi kerrallaan.
Jo ensimmäisessä kappaleessa kuvataan
yllättävän tyypillinen tilanne, jossa näyttelijä asettuu roolin yläpuolelle. Ohjaajana
olen itsekin törmännyt tähän: henkilön
naiivius on karrikoitu latteasti ja ulkokohtaisesti. Näyttelijä ei halunnut sitoutua roolihenkilön heikkouksiin, vaan asettui kuin
pilkkaamaan rooliaan. Hyvä komedia kuitenkin edellyttää näyttelijältä itseironiaa.
Sen avulla saa runsaasti sävyjä “tyhmästäkin” hahmosta.
Ohjaaja-näyttelijäsuhteen tarkka analysoiminen, siihen liittyvien monien aspektien artikuloiminen ja psykologisten faktojen esiinnosto ovat tärkeitä painopisteitä
teoksessa. Muistan 90-luvulla sanottaneen,
että “on kahdenlaisia ohjaajia, niitä, jotka
ohjaavat liikennettä, ja niitä, jotka ohjaavat näyttelijöitä”. Olen itsekin ollut todistamassa, kuinka ohjaaja on pakoillut esiintyjiä elokuvaa tehtäessä. Suhde kun on henkisesti intiimi, myös ohjaajan puolelta. Kun
ohjaaja ohjaa − varsinkin omaa tekstiään
− on kaikkien nähtävillä, paitsi ohjaajan
työtavat, puhetyyli ja ominaisuudet, myös
tämän alitajunta, eikä pelkästään tekstinä,
vaan kaikessa ilmaisussa. Ohjaajan jännitys, toiveet ja pelot ovat kaikkien katsottavina. Ei ihme, että tällaiseen paljastumiseen
tulee kehittäneeksi erinäisiä defenssejä. Jos
asiaa kuitenkin tarkastelee ulkopuolelta,

N ÄY T T E L I JÄ E I K A N N A
H U O LTA , T U S K A A ,
S U R U A TA I M A S E N N U S TA .
NUO TUNTEET
J Ä ÄVÄT T E I H I N .
N ÄY T T E L I J Ä O N VÄ S YN Y T
JA TE SURULLINEN,
SILLÄ HÄN PONNISTELI
T U N T E M AT TA M I TÄ Ä N ,
JA TE TUNSIT TE
M I TÄ Ä N P O N N I S T U S TA
KO K E M AT TA .

Eroon myyteistä

Cantell kirjoittaa lisäten, että oikeassa elämässäkin vaihdamme olemisen tapaa ja sävyä, eli “tyylilajia”, riippuen vaikkapa seurasta. Kun katsoja kokee jonkin henkilön
teennäiseksi, kyse voi olla myös sitä, että se
on kirjoitettu pinnallisemmin tai siitä, etteivät näyttelijät ole kontaktissa.
Paukuteltuaan alalle pinttyneet myytit pirstaleiksi Cantell tarttuu käsitykseen,
jonka mukaan näyttelijän olisi elettävä
roolissaan myös kuvausajan ulkopuolella:
“Voi olla tarkoituksenmukaista, että näyttelijä pitää omaksumaansa puhe- ja kävelytyyliä yllä kuvaustauoilla”, mutta − ja Cantell siteeraa Denis Diderotia: “Näyttelijä
ei kanna huolta, tuskaa, surua tai masennusta. Nuo tunteet jäävät teihin. Näyttelijä
on väsynyt ja te surullinen, sillä hän ponnisteli tuntematta mitään, ja te tunsitte mitään ponnistusta kokematta.”

Harjoituksia ja vinkkejä
Lasten ohjaamiseen liittyvät esimerkkitapaukset on kirjassa esitelty hurmaavasti
ja aiheuttavat liikuttunutta huvitusta. Lapsia roolittaessa harjoitukset muodostuvat
keskeiseksi menetelmäksi arvioida heidän
eläytymis- ja keskittymiskykyään. Tämä
kertoo myös siitä, kuinka tärkeää on aikatauluttaa ja budjetoida lastenelokuvat kunnolla.
Lasten kanssa työskennellessään Cantell on pyrkinyt yhteisten muistojen luomiseen heidän kanssaan, esimerkiksi retkien,
tai vaikka keilailun, avulla.
Niin näyttelijöiden välisessä kommunikoinnissa kuin ohjaajan työssäkin Cantell

nostaa toistuvasti esiin keskeisen ja tärkeän taidon: kuuntelemisen. Kiinnostavaa
sinänsä, sillä taitoa ylistetään myös niin
parisuhdeoppaissa kuin tuotekehittelyssä,
markkinoinnissa ja myyntityössäkin. Taito,
jota pidetään harvinaisena − kuuntelemista − ymmärtämistä ja samaistumista −
ilman pakottavaa itsekorostusta ja pelkoa
siitä, että toinen johdattaa. Kuinka tottuneita olemmekaan siihen, että huoliimme
tarjotaan nopeita ratkaisuja, jotta vältytään kuulemasta. Cantellin esittelemistä
harjoituksista moni pohjautuukin kuuntelemiseen, tavallaan myös “viiden rytmin tanssi“. Monet esitetyistä harjoituksista olisivat hauskoja seuraleikkejä siviilissäkin.
Viime aikoina on puhuttu paljon näyttelijän työolosuhteiden turvaamisesta. Kun
ymmärretään näyttelijäntyön vaatima keskittymisrauha ja työn herkkyys, olisi hyvä
tunnustaa myös ohjaajan työn herkkyys,
ja suojata paremmin myös ohjaajan tilaa.
On varmaa, että kuvausten lähestyessä ja
muissa akuuteissa jaksoissa, ohjaaja työstää teosta joka sekunti. Usein väliintulija keskeyttää ajatuksen, ja ajatus katkeaa
aina. Siksi tuttu ryhmä, joka “lukee toistensa ajatuksia”, on kullanarvoista.
Cantell nostaa tärkeän asian ohjaustyössä: ottoa kuvatessa ohjaaja havainnoi lukuisia seikkoja siihen liittyen. Miten
on mahdollista muistaa kaikki, kun otto on
ohi? Kun ne pitäisi välittää työryhmälle…
Jos tekee kirjallisia merkintöjä, huomioiminen häiriintyy. Simppeli merkkikieli itselle
on ainakin tärkeä, ja muistamistekniikoista

hyötyä. Materiaalin tarkastus kesken kuvauksen on hidasta, vie näyttelijän energiaa,
katkaisee sääilmiöt jne. Oikeastaan vain
vahva eläytyminen auttaa; kun koettaa tuntea itsessään näyttelijän liikkeet ja tunteet,
muistaa ne paremmin.
Lukuisista huomioitavista seikoista vastuun kannalta hämärimpään maastoon
tuntuu usein jäävän artikulaatio. Kuvaussihteerin tehtäviin ei kuulu sen selkeyden
tarkkailu, äänittäjä ei välttämättä sitä hyvillä kuulokkeillaan huomaa, ja koska ohjaaja tuntee tekstin, hän ei ole virittynyt artikulaation tarkkailuun. Silti jonkun tulisi
sitä valvoa. Epäselvä lausunta, kun tuntuu
usein aivan turhalta ja häiritsevältä.
Kirjassa sivutaan myös Stanislavskin,
Meyerholdin, Artaudin, Brechtin, Mametin ja Westonin teorioita ja oppeja. Tarkimmin perehdytään Meisner-tekniikan
läsnäoloon, kuuntelemiseen ja keskittymiseen tähtääviin metodeihin: tunnevalmistautumiseen, toistoharjoitukseen ja itsenäiseen toimintaan.
Cantellilla on laaja kokemus myös kritiikeistä. Lähes surrealistista kritiikkimateriaalia hän kuvaa esimerkkien avulla. Suomen päämediat arvioivat täysin eri tavoin
kirjassa mainitut elokuvat.
Kirjan lopussa on valikoima roolitukseen ja kuvauksiin sopivista keskittymis-,
eläytymis-, ja luottamusharjoituksista. Pukusovituksiin on kirjassa myös vinkkejä.
Cantell painottaa puvustuksen merkitystä
roolin kehittämisessä; esim. kenkien avulla
voi löytyä oikea kävelytyyli ja ryhti.
Näyttelijän kannalta kiinnostavimmiksi
tulevat kirjan kameranäyttelemistä koskevat osiot, joissa Cantell kuvaa elokuvan ja
teatterin keskeiset erot ja antaa ohjeita kameratyöhön.
Näkökulma, jota ei voi kyllin korostaa,
on että näyttelijän ja ohjaajan yhteistyön
on perustuttava täyteen luottamukseen.
Tämän Cantell perustelee aukottomasti.
“Lähikuvan lumo” viehättää sen avoimuuden, perusteellisuuden ja selkeyden
vuoksi. On vaikea kuvitella, ettei teos antaisi kokeneellekin tekijälle hyviä käytännön neuvoja, mutta erityisesti alan opiskelijalle se on loistopakkaus ammattioppia, suoraan kotimaiselta kentältä. Teos on
myös hyvin saatavilla niin kirjastoista kuin
kaupoista.

Iiris Saaren-Seppälä
Kirjoittaja on ohjaaja ja käsikirjoittaja.

Saara Cantell: Lähikuvan lumo. Ohjaajan
ja näyttelijän yhteistyö elokuvassa,
Kustantaja: Aalto ARTS Books (2018,
271 sivua)
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LUONNONL AKI

IHMEMAA

Ihmemaa
Dokumenttielokuva
Kesto 58 min
Dokumenttielokuva kotiseutujen fantasiasta
ja todellisuudesta. Elokuvan ohjaaja Jaana
Puhakka tekee matkan menneisiin vuosikymmeniin ja päätyy katsomaan suomalaisia tässä ajassa. Elokuvan runkona on Suomen kunnissa ja kaupungeissa kuvattuja
tilauselokuvia.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Jaana Puhakka
Elokuvaus: Marko Luukkonen
Äänisuunnittelu: Jyri Pirinen
Kuvan jälkikäsittely: Heikki Kotsalo
Tuotanto: Jaana Puhakka / Kuvani Ky
Ensi-ilta: 19.8.2018

Aatos ja Amine
Dokumenttielokuva
Kesto 73
”Mikä on mun jumala” ja muut abstraktit
asiat mietityttävät Brysselin Molenbeekissa
terrorin keskellä asuvaa 6-vuotiasta Aatosta.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Reetta Huhtanen
Kuvaus: Hannu-Pekka Vitikainen
Ääni: Senjan Jansen
Leikkaus: Jamin Benazzouz
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MARS KUVIEN TAKAA

AATOS JA AMINE

Tuotanto: Hannu-Pekka Vitikainen / Zone2
Pictures, Hanne Phlypo / Clin d’oeil Films,
Alex Tondowski / Tondowski FIlms
Ensi-ilta: 28.1.2019

Pohjankävijäin merkintöjä
Dokumenttielokuva
Kesto 58 min
Vuonna 1917 suomalainen tutkimusmatkailija Sakari Pälsi matkusti Koillis-Siperiaan
mukanaan manuaalinen kinematograaffi ja
4000 m filmiä. Matkan tuloksena syntyi ainutlaatuinen dokumenttielokuva ja matkapäiväkirja. Sata vuotta myöhemmin ohjaaja
Kira Jääskeläinen palaa Pälsin jäljissä Beringin salmelle. Uuden sekä vanhan filmimateriaalin, Pälsin muistiinpanojen ja paikallisten ihmisten avulla, elokuva kertoo
tsuktsien ja Siperian eskimoiden kiehtovasta
maailmasta eilen ja tänään
Käsikirjoitus ja ohjaus: Kira Jääskeläinen
Kuvaus: Joona Pettersson
Äänisuunnittelu: Janne Jankeri
Sävellys: Joaquin Garcia
Leikkaus: Mervi Junkkonen
Tuotanto: Marianne Mäkelä, Jouko Aaltonen /
Illume Oy
Ensi-ilta: 24.1.2019

P OHJANKÄVIJÄN MERKINTÖJÄ

Luonnonlaki
Dokumenttielokuva
Kesto 70 min
Ikääntyvä maanviljelijä Juha valmistelee
eläkkeelle jäämistä, mutta ennen sitä hänellä on vielä yksi tehtävä jäljellä: siirtää
iso, mutta velkainen maitotilansa pojalleen
Henrylle (26). Henryllä on kuitenkin omia
ajatuksia tulevaisuudesta ja taloudellisten
haasteiden kasaantuessa jännite isän ja
pojan välillä kasvaa.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Mika Rantonen, Verena
Netzer
Kuvaus: Mika Rantonen, Verena Netzer
Äänisuunnittelu: Kimmo Vänttinen
Leikkaus: Katja Pällijeff
Tuotanto: Mika Rantonen, Verena Netzer/ New Eyes
Productions Oy

Kommunistin tytär
Dokumenttielokuva
Kesto 26 min
Kommunistin tytär on dokumenttielokuva
Eilasta, joka asui 30-luvulla lapsena Krimillä
pakolaisena. Myöhemmin 60-luvulla Suomessa hän vaurastui muun kansakunnan
mukana. Elokuvan lähtökohtana on perheen

KOMMUNISTIN T Y TÄR

kuvaamat kaitafilmit, joissa esitellään palkintoja saavutetusta elintasosta. Kommunistin tytär on tarina kansakunnan ja erään
perheen katoamisesta, salatuista muistoista ja yleisistä traumoista. Elokuva esittää kuinka lähellä historian pienet ja suuret käänteet ovat toisiaan, ja kuinka nopeasti
ihmiset ja heidän mukana yhteiskunnat
saattavat muuttua.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Jani Peltonen
Kuvaus: Jarmo Kiuru
Leikkaus: Tuomas Onttonen
Tuotanto: Pertti Veijalainen/ Illume Oy

Veeran maaginen elämä
Dokumenttielokuva
Kesto 87 min
Veera, 25, yrittää pärjätä lapsuutensa traumojen kanssa. Hän käy terapiassa. Se auttaa,
muttei tarpeeksi. Hän larppaa. Larpeissa
(live-roolipelitapahtuma) osallistujat saavat
uuden henkilöhahmon, pyrkivät omaksumaan fiktiivisen hahmonsa tarinan ja arvot,
suorittavat tehtäviä niin ikään fiktiivisissä
kohteissa ollen samalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisten hahmojen kanssa.
Larpatessaan Veerasta tulee V. Ja V voi tehdä
asioita, joihin Veera ei kykene.

KAKSI R UUMISTA RANNALL A

Ja larppaajista Veera (ja V) löytää ystäviä ja
sukulaissieluja, joita jokainen nuori kaipaa.
Ohjaus: Tonislav Hristov
Käsikirjoitus: Tonislav Hristov ja Kaarle Aho
Kuvaus: Alexander Stanishev
Leikkaus: Anne Jünemann, Tonislav Hristov
Äänisuunnittelu: Jacques Pedersen
Tuotanto: Kaarle Aho ja Kai Nordberg /Making Movies Oy, Soul Food, Kirstine Barfod Films
Ensi-ilta: Sundance Film Festival, USA 2019

Kaksi ruumista rannalla
Lyhytelokuva
Kesto 20 min
Nainen herää rannalta muoviin käärittynä
puolialastomana korkokengissä. “Ei taas”,
hän huokaa, ja päättää löytää syyllisen. Nainen saa houkuteltua mukaansa kostoretkelleen maailmanlaidalle sysätyn vanhemman
naisen. Kulkiessaan läpi klassisten elokuvallisten maisemien nämä nimettömät
naiset joutuvat kohtaamaan omat himonsa,
sukupolvien ristiriidat ja idealisminsa
haurauden.
Käsikirjoitus: Anna Paavilainen ja Laura Birn
Ohjaus: Anna Paavilainen
Kuvaus: Jarmo Kiuru
Ääni: Karri Niinivaara

VEERAN MAAGINEN EL ÄMÄ

Leikkaus: Tuuli Alanärä
Musiikki: Kasperi Laine
Tuotanto: Misha Jaari, Mark Lwoff/ Bufo Oy
Ensi-ilta: 7.3.2019

Mars Kuvien takaa
Dokumenttielokuva
Kesto 56 min
Minna Långströmin dokumenttielokuva on
filosofinen matka Mars-tutkimuksen kiehtovaan maailmaan. Se kertoo erilaisten asiantuntijoiden näkökulmasta, kuinka NASA:n
kuvamateriaali syntyy sekä kuinka sitä käytetään ja manipuloidaan tieteen, mutta myös
tiedonjulkistamisen hyväksi. Mars on ihanteellinen paikka tutkia paradoksaalista suhdettamme valokuvaukseen. Kuvaavatko valokuvat todellisuutta, vai muokkaavatko ne
sitä?
Ohjaus: Minna Långström
Kuvaus: Päivi Kettunen
Leikkaus: Minna Långström
Äänisuunnittelu: Pelle Venetjoki
Musiikki: Mira Calix
Tuotanto: Liisa Karpo / napafilms oy
Ensi-ilta: 30.1.2019
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KEULIMINEN

LET ’S PL AY SEX

MAALITAULU

HILJAA KUIN MURHAAJAT

Keuliminen

Maalitaulu

Hiljaa kuin murhaajat

Lyhytdokumentti (Shor Form 2 –tuotanto)
Kesto 7 min

Lyhytelokuva
Kesto 8 min

Lyhytelokuva
Kesto 16 min

Kesäyössä sadat mopoilijat kerääntyvät
keulimaan ja polttamaan kumia salaisille
kokoontumispaikoille kaupungin laitamille.
Pärinä ja poltetun kumin savu täyttää ilman,
kunnes mopoletka taas jatkaa matkaa. Pojat
elävät lapsuutensa viimeisiä hetkiä, katse jo
aikuisuudessa. Salaisia mopomiittejä järjestetään ympäri Suomen somen avulla.

Kauppareissu saa odottamattoman päätöksen, kun kaksi toisilleen ventovierasta
miestä ottaa toisistaan mittaa nyrkkien sijaan somevideoilla.

Parhaat ystävät Minna ja Ina viettävät viimeistä kesää yhdessä kotikaupungissaan ja
hoitavat kesätyönään pihoja ja puutarhoja.
Öisin he käyvät salaa muiden taloissa, kun
asukkaat nukkuvat. Kesä on pian ohi ja
syksyllä Ina muuttaa pois.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Vilja Autiokyrö ja Katri
Myllyniemi
Kuvaus: Kerttu Hakkarainen ja Vilja Autiokyrö
Leikkaus: Ville Hakonen
Äänisuunnittelu: Tuukka Nikkilä
Tuotanto: Mete Sasioglu / Sons of Lumière
Ensi-ilta: 30.1.2019

Ohjaus & Käsikirjoitus: Antti Heikki Pesonen
Kuvaus: Aarne Tapola
Äänisuunnittelu: Mika Niinimaa
Leikkaus: Hanna Kuirinlahti
Musiikki: Antti Pouta
Tuotanto: Miia Haavisto / Tekele Productions Oy
Ensi-ilta: Flickerfest International Film Festival /
Australia, tammikuu 2019

Käsikirjoitus ja ohjaus: Lauri-Matti Parppei
Kuvaus: Mikko Parttimaa
Leikkaus: Dimitri Okulov
Ääni: Tiia Vestola
Musiikki: Lauri-Matti Parppei
Tuotanto: Ilona Tolmunen /MADE Oy
Ensi-ilta: 9.3.19

OLLIVER HAWK

Olliver Hawk

Let’s play sex

Vihollinen sisälläni

Dokumenttielokuva
Kesto 72 min

Lyhytdokumentti (Shor Form 2 –tuotanto)
Kesto 5 min

Lyhytdokumentti (Shor Form 2 –tuotanto)
Kesto 7 min

On vuosi 1980. Suomen tunnetuin hypnotisoija Olliver Hawk, oikealta nimeltään Olavi
Hakasalo, on oikeudessa syytettynä. Hänen
elämäntehtävänsä oli ollut levittää hypnoosin ja suggestion sanomaa ja hän oli valmis
uhraamaan kaiken saavuttaakseen vaikutusvaltaisen aseman yhteiskunnassa. Mutta
vallan käytävillä suurisuinen eksentrikko on
heikoilla jäillä. Oliko Olavi Hakasalo huijari
vai väärinymmärretty nero, joka lavastettiin
poliittisista syistä, vai molempia?

Lyhytdokumentti kertoo lapsuuden leikkihetkistä, kun seksuaalisen mielihyvän
tavoittelu herää ja seksuaalinen uteliaisuus kulminoituu barbien orgioihin, omien
ja ikätovereiden sukupuolielinten tutkimiseen sekä kosketteluun mielihyvän saavuttamiseksi.

Itsensä viilteleminen on nykynuorten keskuudessa voimakkaasti kasvava ilmiö. Fyysinen, konkreettinen kipu tuntuu helpottavan
sisäistä ahdistusta, johon nuorella ei ole käsittelykeinoja. Viiltelevät nuoret voivat näyttää ulospäin tasapainoisilta ja hyvinvoivilta,
silti he voivat kokea syvää ahdistusta ja yksinäisyyttä. Dokumenttielokuva Vihollinen
sisälläni on syntynyt yhteistyössä useiden
nuorten kanssa. Elokuva kertoo vaikeasta
aiheesta toivoa antavalla tavalla.

Ohjaus & käsikirjoitus: Arthur Franck
Kuvaus: Mikko Kelloniemi
Leikkaus: Markus Leppälä
Äänisuunnittelu: Tuomas Klaavo
Musiikki: Toni Teivaala
Tuotanto: Oskar Forstén / franckforstén
Ensi-ilta: 31.1.2019
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VIHOLLINEN SISÄLL ÄNI

Ohjaus: Veera Leino
Käsikirjoitus: Anna-Maija Heinonen ja Veera Leino
Kuvaus: Mikko Kelloniemi
Äänisuunnittelu: Antti Ikonen
Leikkaus: Anders Lindström, Anna-Maija Heinonen
Tuotanto: Anna-Maija Heinonen, Oskar Forstén/
franckforstén

Käsikirjoitus ja ohjaus: Milja Viita
Kuvaus: Milja Viita, Sari Aaltonen
Leikkaus: Milja Viita
Äänisuunnittelu: Veli Granö
Tuotanto: Veli Granö/Filemo
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KOULUTUSAPURAHAT

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry / Koskinen Chia

Jokisalo Jemina

1 000

Hukka Anu

4 000

Athena LA Women’s Television and Screenwriting Lab,
Los Angeles, 19.–20.6.18
European TV Drama Lab, Erich Pommer Institut, Berliini,
3.–8.7.18. ja 29.10.–4.11.18

Olsson Iris

David Mametin näyttelemisen metodin intensiivikurssi,
Atlantic Acting School, New York 3.7.–11.8.18

Heikkilä Ulla

Cine Qua Non Lab Script Revision Lab, Tzintzuntzan,
Meksiko, 5.–18.8.18

Koskinen Matti

ANIDOX:LAB animation document training, 13.–17.8.2018,
Viborg

Myllylahti Mikko

TIFF Filmmaker Lab, Toronto International Film Festival,
4.–8.9.18

Lappalainen Aino & Lappalainen Anne

Copenhagen TV Series Masterclasses, Copenhagen TV
Festival, 28.8.18

Toivoniemi Elli

ACE- producers, Helsinki 8.–14.10.18, Praha 19.–24.11.18,
Amsterdam 1.–4.4.19

Kotkaniemi Saara

Alaston- ja seksikohtausten tekeminen kameratyöskentelyssä -koulutuksen suunnittelu, toteutus 2019

Hakala Jyri

The Advanced DaVinci Resolve 15 Studio -kurssi
21.1-22.1.2019

Liimatainen Kirsi

Torino Film Lab, SeriesLab 2019, helmi-maaliskuu 2019

3 000

2 400

370

900

500

5 000

5 000

Kuusrainen Pilvi

1 000

Louhivuori Joona

Filmplus 2018 - International Film Editors Forum, 27.10.18,
Köln (Saksa)

Lindholm Ami

ACE Producers Training Days Nordic Focus 2018, Helsinki
ja Espoo, 13.–15.10.18

Aaltonen Jouko, Kääpä Pietari, Dafydd Sills-Jones

Finnish Documentary Culture: the ”golden age” as media
ecology” -kirjan valmistelu- ja julkaisukustannukset

Kamula Toni

Structural Constellations, Intensive European Residential
Master Class, 26.–30.11.18 Retz (Itävalta) ja 12.–16.3.19
Divonne les Bains (Ranska)

289

Elokuvateatteri soittimena -työpaja 7.–13.1.19 Muu
Galleriassa sekä Kino Tapiolassa

European Documentary Network /Bolvinkel Cecilie

Pohjoismaisten dok.elokuvan ohjaajien ja tuottajien
koulutusohjelma Twelve for the Future, Nordisk Panorama,
Skåne 20.–25.9.18 ja DocPoint, Helsinki tammikuu 2019

Risto Jarva -seura ry / Suhonen Ville

Nainen uuden aallon elokuvassa -seminaari
elokuvateatteri Orionissa (Hki) 8.–9.9.18

Dokumenttikilta

”Kuvista elokuvaksi - Dokumenttielokuvan leikkaus”
-seminaari elokuvateatteri Andorrassa (Hki) 18.9.18

Tampereen ammattikorkeakoulu / Salonen Kai

Resonanssi - kun ääni kohtaa kuvan 9 –seminaari 26.–27.10.18
Mediapoliksessa ja elokuvateatteri Niagarassa (Tampere)
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4 000

Elokuvamusiikin orkesteroinnin ja sovittamisen
mestarikurssin 13.–19.5.19 (Sibelius-Akatemia, Hki)

4 000

WIFT Finland ry / Tamminen Heli

1 818

Renvall Seppo

”Suomi-Finlad 100 years afterparty” -tapahtuman ja
näyttelyn (59 Rivoli) osallistumiskuluja, Pariisi
24.7.–4.8.18.

Jääskeläinen Leena

Kettupäivien 2017 parhaan animaation (”Contact!”)
palkintomatka Hiroshiman kv. Animaatiofestivaaleille
21.–30.8.18
Aikuiset -tv-sarja Copenhagen TV Festival -tapahtuman
masterclassissa 28.8.18
Cartoon Business -tapahtuma Tampereella huhtikuussa
2019

Hakulinen Daniela

”Kilpisjärvi 278 km” -käsikirjoitus Nordic Script Pitch
-tapahtumassa, The Norwegian International Film
Festival, Haugesund 19.–23.8.18

Haruworks Ltd / Nick Dorra

”One Thousand and One Animals” -animaatiosarja,
Cartoon Forum 2018 -pitchaustapahtumassa, Toulouse
10.–13.9.18

300

”Space under Hidden” -teos Bienal de la Imagen en
Movimiento -tapahtumassa, Buenos Aires 1.–11.11.18

Kallio Kati
4 696

”Time Subjectives in Objective Time” –teos Bucharest
Dance Film Festival –tapahtumassa 6.–10.9.18

Lehtola Juha
1 000

Osallistuminen The Austin International Film Festival
-tapahtumaan ja materiaalin kokoaminen käsikirjoituskehittelyohjelmaan, 25.10.–2.11.18.

Fantomatico Oy / Hanna Haaslahti

Cosmetic Space -teos CPH:Lab-tapahtumassa
Kööpenhaminassa 28.9.–4.10.18

Niskala Janne
4 000

Nordisk Panorama, Malmö 23.–26.9.18 (Suomen
referenssiryhmä)

Kultanen Sanna
3 000

Nordisk Panorama, Malmö 23.–26.9.18 (Suomen
referenssiryhmä)

Grönroos Anna-Karin
2 000

Nordisk Panorama, Malmö 23.–25.9.18 (Suomen
referenssiryhmä)

AVEK / SES kulttuurivienti

Kulttuuriviennin rahoitussopimus 2018

1 500

Ruotsala Maria

Mirdja -tv-draamahanke Copenhagen TV series
masterclass –tapahtumassa 27.–29.8.18

2 500

Valja Pinja

Kuvas seuraa mun matkallain -lyhytelokuva
MIX Copenhagen -elokuvafestivaalilla 26.10.–4.11.18

Kaipaus - Goodbye to It All -dokumenttielokuva, Twelve
for the Future, Ängelholm Ruotsi (20.–23.9.18) ja Helsinki,
tammikuu2019

1 500

500

Koivisto Meritta

675

Dokumenttikilta

2 000

Some ways to get rid of a body –teos Choreoscope
-tanssielokuvafestivaalilla (Barcelona 9.–14.10.18
The London Lover –yhteistuotantohanke ja luennot,
Los Angeles, Las Vegas, Nevada, marraskuussa 2018

FinnCycling-Soumi-Perkele! Vol. 2 –teos Antimater Media
Art - ja Light Mover Screendance -festivaaleilla, Limerick
(Irlanti) 8.–11.11.18 ja Victoria (Kanada) 11.–21.10.18

Pyjama Films Oy /Väänänen Terhi

Käsikirjoittajien 4. maailmankonferenssi Berliinissä
10.–12.10.2018, 6 henkilöä

Guerilla Films Oy /Härmä Iiris

Matkalla outouden laaksossa –dokumentti elokuvan
kv.rahoitus, MEDIMED 2018 Sitges (Espanja) 11.–14.10.18.

488

5 000

Grape Productions Oy /Uunila Raimo

Love Wins -dokumenttielokuva, Twelve for the Future,
Ängelholm, Ruotsi (20.–23.9.18) ja Helsinki, tammikuu
2019

1 234

260

1 000

400

604

450

50 000
347

548

Greenlit Productions Oy /Ritola Merja

200

Manninen Kirsi

310

Tamminen Heli

142

Paju Eriikka

142

franckforsten/Oskar Forstén

300

Tuffi Films / Venla Hellstedt

600

Mirdja -tv-draamahanke Riga IFF -festivaalin European
Script Meeting -tapahtumassa, 23-24.10.18
Artscenico/European Federation for Costume &
Production Design –tapahtuma Berliinissä 9.–11.11.18
Winter Apples -elokuvahanke European Script Meeting
-tapahtumassa Riikassa 23.–24.10.18
Yllätysjuhlat -elokuvahanke European Script Meeting
-tapahtumassa Riikassa 23.–24.10.18
Jäänmurtaja-dokumenttielokuvan kv.rahoitus DOK
Leipzigin Short ’n’ Sweet -rahoitusfoorumissa 31.10.18
Here Be Monsters -dokumenttielokuvan kv.
rahoitus DOK Leipzigin Co-production Market
-tapahtumassa 29.10.–4.11.18

8 000

Armomurhaaja-elokuvan Oscar-kampanjointi

Sun in Eye Productions /Metsämarja Aittokoski

Pikkuli ja Tähtipeura -animaatiosarjan kv.rahoitus
Cinekid for Professionals -tapahtumassa 23.–26.10.18

397

Pitlane Oy /Kuntola Kai

1 000

LPMA Productions /Mari Soppela

1 500

Fairytale of Saaga S –dokumenttielokuvan kv.levitys Equus
Film Festival -tapahtumassa, New York 29.11.–2.12.18
Lasikatto-dokumenttielokuvan kv.rahoitus Docs Port
Incheon -tapahtumassa Soulissa (E-Korea) 1.–4.11.18

Renvall Hannes
300

1 391

Tuffi Films /Rintala Maiju

Its Alive Films /Jani Pösö
500

885

722

Kapukoulu -dokumenttielokuvan kv. rahoitus Nordisk
Forum -rahoitustapahtumassa Malmössä 22.–25.9.18

1 850

3 000

Bonsaifilms Oy /Mäkelä Marianne

Rakkauselokuva -dokumenttin kv. rahoitus Nordisk Forum
-rahoitustapahtumassa Malmössä 22.–25.9.18

459

1 933

630

Piraattihedelmät-animaation kv.rahoitus
Cartoon Forum 2018 -tapahtumassa Toulousessa
10.–13.9.18

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry/ Meltti Sonia

1 480

1 125

Lehtola Saija

Tuomaala Martta ja työryhmä

Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola

”Shortfilms by Finnish Filmmakers” -tapahtuman esitys-,
matka- ja majoituskuluja, 20.10.18 Tukholma

Koko Production oy /Laamo Mina

”Finnish Dinner ”-tapahtuman Amsterdamin dok.
elokuvafestivaalin (IDFA) yhteydessä marraskuussa

KANSAINVÄLISTYMISTUKI

Diego Bruno

KOULUTUSTAPAHTUMIEN TUKI
MUU ry / Timo Soppela

Sibelius-Akatemian musiikkiteknologia aineryhmä/ Takala Päivi

Finnanimation ry / Liisa Vähäkylä
3 000

15 000
2 500

Green Production -seminaari 9.11.18 K13 (Hki)

Brotkin Anna Henriikka
1 500

420

Creative Export Innovations /Nuora Kati

Eija-Liisa Ahtilan tuotantoa käsittelevä esseekirja

680

Production value - European Scheduling & Budgeting
Workshop, FOCAL, Vänersborg, 12-20.1.19

DocPoint-elokuvatapahtumat ry / Ulla Bergström

DocPoint IMPACT -hanke, syksy -18- kesä -19

Juutilainen Iiris

Working Together, FOCAL - Foundation for Professional
Training, Geneva (Sveitsi), 29.11.– 2.12.18

Uusia kotimaisia elokuvia käsittelevä Ohjaajaklubi-sarja
syksyllä -18 elokuvateatteri Orionissa sekä keväällä -19
Keskuskirjasto Oodin Regina-teatterissa, yhteistyössä
KAVIn kanssa

Joitain tapoja hävittää ruumis -lyhytelokuva
Bucharest Film Awards -tapahtumassa 2.–5.11.18

400
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Bäckström Ria

451

Czyzyk Monika

380

Joitain tapoja hävittää ruumis -lyhytelokuva Zinetika
Dance & Film -festivaalilla P-Espanjassa (Pamplona,
San Sebastian ja Bilbao) 15.–21.11.18
BOdyssey Prologue -teos Making Worlds -tapahtumassa
Berliinissa 8.–9.12.18

Kallio Kati

Lyhytelokuvat ”Time Subjectives in Objective Time” ja
”Usko - Sight for Sore Eyes” Athens Video Dance Project
-festivaalilla 18.–20.1.19

Liimatainen Kirsi

Kerttu -fiktiokäsikirjoitus POWR Baltic Stories Exchange
–tapahtumassa Tallinnassa 26.–30.11.18

The Financing Forum for Kids Content/ Ström Lennart

RealYoung 2019 –rahoitusohjelma osana Malmön
The Financing Forum for the Kids Content -tapahtumaa
12.–14.3.19

Oktober /Joonas Berghäll

Punainen ympyrä -dokumenttielokuvan kv.rahoitus,
IDFA Forum, Amsterdam 18.–21.11.18

Ahola Heikki

Sex at the Ski Center -lyhytelokuva Interfilm Festivaalin
kilpailusarjassa, Berliini 21.–25.11.18

Tuffi Films/Venla Hellstedt

Kapukoulu-dokumenttielokuvan kv.rahoitus IDFA Forum,
Amsterdam 18.–22.11.18

Tuffi Films /Savonlahti Vilja

Sihja-lastenelokuvan kv.kehittely, FOCUS 2018
-tapahtuma, Lontoo 4.–5.12.18

Pohjoinen Mediakulttuuriyhdistys Magneetti/ Korkalo Ninni

Suomalaisten taiteilijoiden osallistuminen mediataidefestivaalille Murmanskissa 6.–9.2.19

AV-arkki ry /Kati Åberg

Maan sisällä linnut-lyhytelokuva
Sundance Festivaalilla, Salt Lake City, 23.1.–3.2.19

IhmeFilmi ry /Kukkola Kaisa

Ranskan elokuva-arkiston pedagogisen ”Le cinéma,
cent ans de jeunesse” -hanke

640

130

Virtanen Jarkko Olavi

Sideburn (WEBISODI kk-tuki)
Pelastaakseen syrjäytyneen veljensä Sakari (17) perustaa
kampaamo Sideburnin rähjäiseen matkailuautoon.
Kampaamo ajaa veljesten eripuraisessa ohjauksessa
vastoinkäymisestä toiseen, mutta edessä siintää toivo
paremmasta huomisesta

Liimatainen Kirsi

Aina parhaassa iässä (WEBISODI kk-tuki)
Sarja kertoo pilke silmäkulmassa neljästä 70-vuotiaasta
eläkeläisnaisesta ja heidän ystävyydestään. Työelämän
paineet eivät enää rasita, mutta arki on uusia haasteita
täynnä. Kun elämä koettelee, on ystävättärien tuki lähellä

Karvanen Juha
5 000

Kaatokolo
Lauri on metsurin poika, mutta ei ole koskaan kaatanut
puuta, lyhytelokuva

Leed Kimmo
720

500

980

291

1 332

2 000

Karl
Karl yrittää saada pankin puhelinrobotin tottelemaan
tahtoaan, kunnes yllättävä vieras saapuu kylään,
lyhytelokuva

Cantell Saara

Anneli Sauli
Kommunisti ja puolimustalainen, josta tuli filmitähti
kahteen maahan, dokumenttielokuva

Jokinen Jesse ja Petri Luukkainen

Game of Minds
Mitä vaatii olla paras pelaaja, ja missä se tuntuu?,
dokumenttielokuva

Ennakkovalmistelutuki
Koko Production oy /Mina Laamo

Kaipaus
Dokumentaarinen elokuva ajasta, jolloin elämämme etsii
uutta muotoa

Zone2 Pictures Oy / Johanna Onnismaa
3 000

Tyhjä vuosi
Dokumenttielokuva uuden edessä olevista nuorista;
laitossijoituksen jälkeisestä toivosta, näkymättömyydestä
ja putoamisesta tyhjyyteen

franckforstén /Anna Antsalo
DOKUMENTTI- JA LYHYTELOKUVIEN TUOTANTOTUKI
Käsikirjoitustuki
Tirkkonen Kai

Veistäjä
Veneenveistäjä kohtaa perinteen ja nykyajan

Achté Inka-Maria

Viimeinen Vaunu
Animoitu dokumenttielokuva tsetseenipakolaisten
limbosta Euroopan rajalla

Kaila Tuomas

Urban Ambush (WEBISODI kk tuki)
Monenkirjava lukiolaisposse kehittää omaksi ilokseen
mobiilipelin (Urban Ambush), josta puolivahingossa
kehkeytyy maailmanlaajuinen villitys

Karra Petri

Sirkus Maximus (WEBISODI kk-tuki)
Ennen kuin Maximus-pelle perisi epäilevältä tirehtööriisältään tämän sirkuksen, hänen tulisi pelastaa
sirkus ja perheensä konkurssilta - ja kuolemalta

Immonen Laura

#seemee (WEBISODI kk-tuki)
Sarja kertoo isojen muutosten keskellä elävästä Vilmasta
(14) ja kahdesta todellisuudesta. Mitä tapahtuu Instagram-kuvissa, ja mitä niiden ulkopuolella? Mikä on totta
ja millä on merkitystä silloin, kun ainoa toive maailmassa
on että joku ”näkisi minut”

Lundsten John

Mutsi (WEBISODI kk-tuki)
Short form -muotoinen komediasarja yksinhuoltajaäidistä, joka yrittää bondata lähes mykäksi muuttuneen
teinipoikansa kanssa
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2 200

Jäänmurtaja
Dokumenttielokuva tarkastelee identiteettiä ja
sankaruutta, sekä pohtii ihmisen asemaa alati
automatisoituvassa maailmassa

Yellow Film & TV / John Webster
3 000

The Happy Worker
How Bullshit Took Over the Work Place, dokumenttielokuva

franckforstén /Katja Niemi
6 000

Saatanan kätyrit
Onko meillä uskonnonvapautta siellä, missä uskosta
eroamisesta rangaistaan?, dokumenttielokuva

Inland Film Company Oy /Esa Illi
5 000

Smells like teen spirit (työnimi)
Dokumenttielokuva siitä millaista on kasvaa aikuiseksi
nopeasti muuttuvassa, kiihtyvässä liikkeessä olevassa
ajassamme, jossa mikään ei ole kiinteää

napafilms/ Einari Paakkanen
6 000

Karaoke-elokuva
Dokumenttielokuva tutkii kaipuuta, rakkautta ja kuolemaa, syviä tunteita - keitä ovat mikrofoniin tarttuvat
suomalaiset ja millaisia tarinoita he kätkevät sisälleen

Of Course My Films / Pia Andell

Reliikki
Dokumenttielokuva tunkeutuu keskiaikaan kolmen
mysteerintäyteisen esinekokonaisuuden kautta

4 500

Road Movies Oy / Susanna Helke & Markku Heikkinen

Armotonta menoa
Kuoroteoksena toteutettu dokumentaarinen kuplettielokuva Suomea riepovasta hyvinvointivaltion purkuvimmasta

3 500

5 000

1 500

1 500

Silva Mysterium Oy / Mikko Piela

5 500

Kinocompany Oy / Elli Rintala

8 000

Viimeinen luukku
Leipäjonoja ollaan siivoamassa pois katukuvasta. Samalla
taistelu hävikkiruuasta kiihtyy. Ymmärtävätkö päättäjät
mitä ovat tekemässä? Dokumenttielokuva.
Fragments of Humanity
Tutkimalla sotien ja konfliktien uhreja suomalainen
oikeushammaslääkäri Helena Ranta etsii totuutta, joka
voisi lopettaa väkivallan kierteen, dokumenttielokuva

Tarasow Films Oy/ Annika Grof

10 000

napafilms Oy / Ari Matikainen

8 000

Viiden prosentin tähden
Yliopistomaailmaan sijoittuva dokumenttielokuva kertoo
demokratian hauraudesta ja joukosta jolla on tehtävä
Toimittaja
Dokumenttielokuva piirtää tarkkanäköisen ja hätkähdyttävän kokonaiskuvan Suomesta ,sen journalismin kehityksestä sekä kansasta ja sen oikeustajusta

Kaipix Ky / Kai Tirkkonen
3 000

3 000

5 000

Veistäjä
Henkilödokumentti veneenveistäjä Paavo Mannisesta

32 000

Bitter Love
Dokumenttielokuva venäläisistä rakkautta etsivistä,
jotka seilaavat Volgalla kv-yhteistuotanto

Greenlit Productions Oy /Leeni Linna

8 000

10 000

6 000

5 000

Laika
Henry (10) saa odottamattoman lahjan syntymäpäivänsä
aattona kun Sputnik 2 laskeutuu lähimetsään ja sen
sisältä ilmestyy Laika -koira, lyhytelokuva, kv-yhteistuotanto

Production House oy Finland /Mikko Mattila

20 000

Mystinen metsätyömies
Dokumenttielokuva Freud, Marx, Engels & Jung -bändin
solisti Pekka Myllykoskesta ja kuningas alkoholista

Side Stories Oy /Otto Heikola ja Anniina Kautto

Vaeltajat
Entisten huippusuunnistajien taidot joutuvat koetukselle,
kun he eksyvät sokeuttavaan
lumimyrskyyn Lapin erämaassa, dokumenttielokuva
Skiing in Scarves
Afghani teenage girls are challenging cultural stereotypes - by learning to ski, dokumenttielokuva, kv-yhteistuotanto

LPMA Productions / Mari Soppela

8 000

10 000

8 000

30 000

Kinocompany Finland Oy /Haidy Kancler

13 000

15 000

Art Slow Oy /Jani Salminen

Suuri Savotta
Dokumenttielokuva suomalaisesta puuteollisuudesta

Lasikatto
Dokumenttielokuva tutkii maailman kattavia näkymättämiä lasikattoja

Inland Film Company Oy /Esa Illi

Smells like a teen spirit
Dokumenttielokuva kuvaa mitä uusia haasteita kasvava
sukupolvi (diginatiivit, internet-tai z-sukupolvi) joutuu
kohtaamaan ja miten he ovat näihin haasteisiin vastaamassa

TACK Films / Tommi Seitajoki

Explosionen av en Badring
Lyhytelokuva kertoo niistä hetkistä, jolloin elämän peruspilareita järisyttävät tragediat syntyvät ja ihmisen taipumuksesta keskittyä vääriin asioihin kunnes on liian myöhäistä

Wacky Tie Films / Niina Forsman

20 000

Bonsai Films / Anu Kuivalainen

27 000

Jään vetovoima
Haaveiden seuraaminen auttaa menestynyttä jäätanssiparia löytämään itsensä menestyksekkään uran jälkeen,
lyhyt dokumenttielokuva
Rakkauselokuva
Ikääntyvän taiteilijan laulut ja viiden pariskunnan
tarinat luovat kuvan vanhuudesta ja rakkauden monista
kasvoista. Dokumenttielokuva

JÄLKITUOTANTOTUKI
Its Alive Films / Teemu Nikki

2 000

Guerilla Films / Iiris Härmä

10 000

Matkalla outouden laaksossa
Mitä tekoälyn kehitys ja robotisaatio tarkoittavat ihmiskunnalle, yhteisöille ja käsityksiimme ihmisyyden olemuksesta

Euphoria Film Oy / Virpi Suutari

Elokuvatuotantoyhtiö Made /Jerzy Sladkowski
5 000

12 500

20 000

Aalto
Dokumenttielokuva modernismin suuresta mestarista
ja intohimoisten ihmisten ajatuksista ja tunteista Aallon
luomissa tiloissa

40 000

Kullankaivajat
Dokumenttielokuva pakolaisuudesta ja paluumuutosta,
kulttuurisesta identiteetistä ja kodin käsitteestä

Siivooja
Katariina Ohtolan kaksi elämää, lyhytelokuva

TUOTANTOTUKI
Elokuvatuotantoyhtiö Made /Eva Mulvad

Family On The Run
A political love story about lies, adultery and espionage,
kv.yhteistuotanto

napafilms / Inka Achté

20 000

10 000

30 000

25 000

MEDIATAIDE
Käsikirjoitustuki
Orenius Marika

2 500

Saiyar Azar

2 000

Rainio Minna & Roberts Mark

5 000

Hyvärinen Henna ja työryhmä

4 000

Niemi-Junkola Fanny

2 500

Järvenpää Tuija Asta

2 500

Black Rose
Videoteos loihtii kuvan aatteellisen nuoren naisen
viimeisistä hetkistä
Tarina huonosti käyttäytyvästä lapsesta
Videoteos lapsen kuuliaiseksi kasvattamisen historiasta
ja siitä kuinka tuo historia edelleen elää meissä
To Teach a Bird to Fly
The lives of an endangered Ibis and a young woman
become intertwined when she gives 5 years of her life to
be the birds’ foster parent
Polterabend (työnimi)
Looppaava fiktiivinen videoteos taiteen ja elämän rajankäynnistä sekä syyn, seurauksen, alun ja lopun hämärtymisestä
Walking with a Dog - Flying with a Whale
Interaktiivinen video/ VR - installaatio
Minnan Salonki
Utopia naisten salongista vuonna 2020

Tuotantotuki
HiQ visual oy /Aimo Hyvärinen

14 000

Donkey Hotel Oy / Sami Jahnukainen

15 000

Palo Productions /Anu Pennanen

12 000

Art as Problematic Waste
Taideteos ongelmana (tutu), Kulttuuritalo Laikku, Tampere
Inside Outside Finland
Virtuaalitodellisuusteos suomalaisesta
Outsider-taiteesta, Oodi
Pudonnut
Teoksessa asunnoton kulkuri, mahdollisesti pakolainen,
törmää kaikkialle Euroopan linnakkeen ympärille nousevaan näkymättömään seinään, HIAP, Av-arkki

Jälkituotantotuki
Five Years Production / Salla Tykkä
10 000

Untitled (White - Alps)
Elokuva lentämisestä ja katsomisesta, Wäinö Aaltosen museo, Turku

8 000
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Kohdeapurahat
Pesonen Jaakko

Sopiva morsian (A Suitable Bride)
Videoinstallaatio, joka käsittelee rakkauden ja oikeudenmukaisuuden yhteyksiä Nikola Teslan ja pulun rakkaustarinan kautta, Å-galleria, Turku

Górzna Ewa & Miron Katarzynz

The Call
A poetic video about relationship between human and
wild animal, Gallery Huuto

Puolakka Anni-Maija

Vanitas
Vuonna 2072 ihmistyö on tarpeetonta ja kolme keinoälyn
ohjaamaa henkilöä tapaavat hylätyssä toimistorakennuksessa, Peach-taidetila, Rotterdam

Cederström Kanerva

Huone Euroopassa
Totalitarismin unia, DocPoint 2019

Bäckman Freja

I was told I chop wood like a ballet dancer
Video- ja ääni-installaatio konsertti sanan alkuperäisestä
merkityksestä, tarkoittaen kamppailua ja puolustamista
sekä yhdessä työskentelyä, Hordaland Kunstcenter,
Bergen

Javits Alisa

Glitter Dremas
Videoteoksen äänisuunnittelu, Galleria Toolbox (Berliini)

Blom Risto-Pekka

Minä olen ihminen sinun jumalasi
Ihminen on nostanut itse itsensä Jumalaksi ja tuhoaa
maapallon, Taidekeskus Ahjo

Kraama Jonna

Akiya
Teos yhdistää muinaisen tarinankerronnan muodon sekä
ajankohtaisen yhteiskunnallisen ilmiön toisiinsa, ISCP Open Studio, New York ja Fondazione Pastificio Cerere,
Rooma

Tuomaala Martta ja työryhmä

Paineessa / Under Pressure
Räävitön mediataideteos patriarkaattia vastaan,
Womarts-projekti, AV-arkki

6 000

Turvapaikanhakijoiden tuki ry/Korhonen Anna

5 000

Subsolar Entertainment /Markus Iskala

Nuotio Hannu

4 000

Hassinen Olli

Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys/ Kuittinen Jarkko

2 000

Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry/ Rinne Niilo

5 000

AVEK

9 057

Pakolaiselokuvafestivaalin järjestäminen 16.–18.10.18
Helsingissä
METAKINO Festival -tapahtuma 11.–13.1.2019 Helsingissä/
WHS-teatterissa

5 200

Viscult-festivaali Joensuussa 24.–26.10.2018

4 000

Porin elokuvafestivaali 28.11.–2.12.2018

Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä järjestetty AVEK
30v.–osio (2x2 elokuvanäytöstä + keskustelutilaisuus
”30 vuoden jälkeen”

1 800

6 000

AVEK-palkinto / Saara Ekström

15 000

DocPoint-elokuvatapahtumat

20 000

Tampereen Elokuvajuhlat/Alanen Juhani

20 000

18.DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaali
28.1.–3.2.2019
49. Tampereen kansainväliset lyhytelokuvajuhlat
6.–10.3.2019

1 200

2 900

5 500

DIGIDEMO
Collingswood John ja työryhmä

Warjakka 3D
Augmented reality heritage site (konsepti)

Act Normal Games /Heikki Pulkkinen

Rauniot seikkailupeli
Saana-tunturille sijoittuva post-apokalyptinen seikkailupeli (demo)

5 000

Usean mediataideteoksen suunnittelu ja kuvausten
valmistelu, sekä kansainväliset kehitys-, yhteistyö- ja
yhteistuotantohankkeet. Taiteilijat: Eija-Liisa Ahtila ja
Ilppo Pohjola

Kunstventures Oy/ Teemu Lehmusruusu (tuot.)

Kolmen uuden paikkasidonnaisen julkisen tilan mediataideteoksen kehittäminen ja tuottaminen. Taiteilijaryhmä:
Honkasalo-Niemi-Virtanen, Sakari Tervo ja työryhmä,
Roberto Pugliese

Elokuvayhtiö Testifilmi Oy /Jussi Eerola (tuot.)

Kansainvälisen rahoituksen ja uusien levityskanavien
löytäminen. Taiteilijat: Mika Taanila, Harry Salmenniemi,
Sami van Ingen, IC-98 ja Chris Petit

Flatlight Films Oy / Maria Gullstenin (tuot.)

Minna Rainion & Mark Robertsin, Tomi Knuutilan ja Panu
Johanssonin uusien teosten tuotantojen edistäminen

Fantomatico / Hanna Haaslahti (tuot.)

Haaslahden uuden teoksen levityksen, sekä Brains on
Art -kollektiivin ja Diego Galasin teosten kansainvälisten
yhteistuotantojen edistäminen

Wacky Tie Films /Pasi Hakkio (tuot.)

Yhtiön mediataiteen tuotantostrategian ja Risto-Pekka
Blomin mediataideteoksen tuotannon edistäminen

AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN TUKI
Oulun Elokuvakeskus ry/ Pesonen Sauli

37. Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaali
12.–19.11.18.
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45 000

3 500

Royal Vlog
An experiment on short format 2D Cartoon animation for
kids and family using motion capture techniques (pilotti)

Nivala Joonas ja työryhmä

30 000

Hidden Games
Monimediaseikkailukokemus, jossa jäljitetään muinaista
salaseuraa Helsingin kaduilla (konsepti)

Catland Oy /Tomi Toikka

Squidsal
Telekineettisesti lahjakkaiden mustekalojen urheilukouluun sijoittuva PC/VR-palloilupeli (demo)

25 000

Plotwise Oy / Ville Rousu

Supermarsu, Totta vai tarua
Lastensarja tutkii toden ja tarun rajoja niin visuaalisella
kuin narratiivisella tasolla (pilotti)

30 000

30 000

Pardinho Victor

Between Trees
An interactive narrative experience on overcoming
overcoming the lost of a loved one (konsepti)

From Ashes /Pekka Nordberg

28 000

Redemption
Anteeksiannon ympärille kiedottu psykologinen seikkailupeli (demo)

Polygonriver Oy /Jeremy Lintuniemi

Deskoff
AR-mekaniikkaa hyödyntävä fantasia-aiheinen roolilautapeli (konsepti)

15 000

10 000

Hiltunen Jarmo

Pikkukala Oy /Pablo Jordi
MEDIARATA
Kristallisilmä Oy/Ilppo Pohjola (tuot.)

3 000

5 500

Hirrenveiston työohjeita Kindle lukulaitteelle
Kindle lukulaitteelle mukautettuja ohjeita, joiden avulla
voi opetella perinteisiä pohjoismaisia hirrenveistotaitoja
(konsepti)

Milvi Patrick

Kätyrikauppias
Kaupanhallintapeli, jossa kasvatetaan ja myydään kätyreitä pahiksille kosteasta tyrmästä käsin (konsepti)

Tarrataulu
Tavoitteellista touhua taaperoille & arjen apuväline
aikuisille (konsepti)

4 500

25 000

4 500

XR SaaristoSeikkailu
Laajennettua todellisuutta (XR) ja muita teknologioita
yhdistävä saaristoseikkailu (konsepti)

Laina Alessandro

Twins tietokonepeli
Nuorille suunnattu fantasiaseikkailupeli kahden
maailman ja kaksosten välillä (konsepti)

Tilki Studios /Can Uzer

Sly Tides
Single-player mobile card game that mixes seafaring
and smuggling with marine conservation (demo)
BeatChat
Mobiilisovellus jossa voi kommunikoida musiikin avulla
(konsepti)

4 500

24 000

4 500

3 000

Kaamos Games Oy /Ville Helttunen

Bunnies in Space -viihteellistetty opetuspeli
mobiililaitteille
Viihteellistetty opetuspeli, joka opettaa nuoria ja
aikuisia henkilökohtaisen talouden hallinnassa sekä
suunnittelussa (demo)

Rodriguez Andrei

Blob Group Oy / Petri Nieminen

4 500

King of Midgard
Reality multiplayer experience that allows people to play
the same game using virtual reality (VR) (konsepti)

3 800

4 500

CreMA
Olutposti media Oy /Jari Hyttinen

27 000

iam design Oy /Isko Lappalainen

20 000

Hohtokari Oy /Marit Hohtokari

14 000

Stellarion Oy /Pihla Rostedt

30 000

Tasting Finland
Juoma- ja ruokakulttuurielämysten verkosto ja varauspalvelu kaupunkikulttuurin palveluksessa (Uusimaa)
Yhdessä ulkona
Uusi tapa tehdä ruokaa (Häme)

27 000

27 000

Hurraa, täältä tullaan Kymenlaakso!
Matkailupalveluiden tuottajien yhteistyönkehittämiseen
ja valmennukseen tähtäävä pilotti, erityskohteena
Kymenlaakso (Kaakkois-Suomi)
Hämeenlinna Street AR(t)
Hämeenlinna Street AR(t) Project (Häme)

Akrenius Panu

4 500

Muotoilutoimisto AIHIOMO Oy /Ulla Autio

24 000

Ollikainen Antti ja työryhmä

4 500

Amazing City Oy /Heikki Närvänen

18 000

Critical Charm Oy /Veera Schneider

4 500

Anna-Katri Hänninen Photography/ Anna-Katri Hänninen

18 000

ViherTähti® /Maritta Vuorinen

21 000

Palvelumuotoilu Palo Oy /Piia Innanen

20 000

TMI Päivi Raivio / RaivioBumann /Päivi Raivio

15 000

HiskiShow Oy /Hiski Hämäläinen

14 000

Arilyn /Eeva Jäntti

19 000

Nature Solutions Oy /Markus Pesonen

24 000

Dream Operator
Tarinallinen tasohyppely ruutuajasta ja unelmista
(konsepti)
FLU in VR
Aivastamisen pelillistäminen virtuaalitodellisuudessa
(konsepti)
Play the Cards Right
Dialogia ja korttipelistrategiaa yhdistelevä mobiilipeli
(konsepti)
Tuhat ja yksi otusta
Alyssa Jones finds a portal in her tablet, and uses it to
make nature documentaries with her wild animal crew
(pilotti)

Arilyn /Eeva Jäntti

AR avaruusseikkailu
Kulje virtuaalinen matka astronauttien elämässä ja näe
kohtauksia heidän elämänsä varrelta lisätyn todellisuuden avulla (konsepti)

Tigerhat Games Oy /Mikko Honkakorpi

Tigerhat Driving Xperience
Gamified Driving in Augmented Reality (konsepti)

20 000

4 500

4 500

Eläinten juhlat
Sanataidetta, kuvataidetta ja pelillisyyttä yhdistävä
runosovellus (konsepti)

Characterworks Oy /Nick Dorra
22 000

16 500

Outloud Oy /Ulla Sergejeff

Pöllönen Niklas

Elokuvayhtiö Aamu / Emilia Haukka

Rakkaudesta –nettisarja
Rakkaudesta on 7-osainen nettisarja, joka purkaa rakkauden myyttiä feministisessä viitekehyksessä (demo)

The Silent City
Tunnelma- ja yhteistyöpainotteinen seikkailupeli (demo)

Pixelface Oy /Anna Rosa Lappalainen

Bloom DigiDemo
Bloom - uuden sukupolven cross-platform selainpeli
(demo)

Salo Ville

Fledgling: Livia
Tarinapeli, joka kasvaa yhdessä pelaajan kanssa
(konsepti)

25 000

4 500

4 500

27 000

4 500

TouchDown Creations /Juho Kastemaa

15 000

Aittokoski Experience Oy /Metsämarja Aittokoski

12 000

Tubecon Oy /Jaakko Kievari

27 000

Dodo Adventures Series
Virtuaalikokemus, jossa pelaaja ruumiillistuu sukupuuttoon kuolleen eläimen vartaloon (demo)
Pikkulin digitaalinen tunnetaito-oppi
Hyvän elämän taidot digitaalisesti samassa paketissa
(demo)
Femkampen
The Ultimate YouTuber Battle (pilotti)

Modulaarisen ja moniaistisen, sisätilaan tuotavan luontotilakonseptin suunnitelman ja proton toteutus
(Pohjois-Pohjanmaa)
Amazing Area Adventures
Toiminnallinen, pelillinen seikkailu erilaisiin kaupunkikiinteistöihin (Pirkanmaa)
Minäkuva® taide ja valokuvaus
Minäkuva®-menetelmän tuotteistaminen (Etelä-Savo)
Elämyspalveluihin, paikallishistoriaan sekä ja valo
taiteeseen liittyvän palvelumallin ja -tuotteen luominen
Elämyspalveluita, paikallishistoriaa sekä kuva- ja
valotaidetta (Kaakkois-Suomi)
Hankesuunnittelun muotoilupelin kehittäminen
Parempia hankkeita muotoilupelin avulla (Pohjois-Pohjanmaa)
GREEN INFRA –konsepti
Kaupunkimuotoiluratkaisuja tyhjien tilojen hyödyntämiseen, ultralokaalin ruoantuotantoon ja vihreään kaupunkikehittämiseen (Uusimaa)
VR-messuständi yrityksille (Kaakkois-Suomi)
Art Gate
ArtGate mahdollistaa missä tahansa kaupunkitilassa
virtuaaliseen galleriaan astelemisen ja interaktiivisen
museokokemuksen (Uusimaa)
Virtuaaliluontoäänet ja musiikki terveydenhuollosssa
ja hyvinvoinnissa
Sound is a healer with invisible hands (Etelä-Savo)

Studio Lempi /Paula Susitaival

Kaupunkikulttuurin menetelmäsalkut- tuotteistushanke
Tarpeesta tuotteeksi: palvelukokonaisuus aluekehitystä
vauhdittamaan (Häme)

Magia Music & Media Oy /Tommi Mäki

Voconaut
Kaupunkitarinat (Pirkanmaa)

11 000

20 000
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MIDNIGHT
SUN
FILM
FESTIVAL
12.–16.6.
2019

SODANKYLÄ
LAPLAND
FINLAND

www.msfilmfestival.fi

Maailman hohdokkaimpiin
mykkissäestäjiin kuuluva
brittisäveltäjä ja multi-instrumentalisti Stephen Horne
viimein Sodiksessa!

Perjantaina 14.6. englantilaisen
tyylitaiturin Anthony Asquithin
mustasukkaisuusmelodraama
”A Cottage on Dartmoor” jättää
Hitchcockinkin mykkätrillerit varjoonsa.
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Lauantaina 15.6. Friedrich Ermlerin Venäjän vallankumouksen
saavutuksia ihmettelevä klassikkolöytö Imperiumin jäänteet, josta
neukkuohjaajanero Sergei Eisensteinkin meni ihan pähkinöiksi.

