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Joutilaat, ohj. Susanna
Helke & Virpi Suutari,
Kinotar Oy, 2001

Pois marginaalista

H

elsingissä on juuri päättynyt toistamiseen järjestetty dokumenttielokuvafestivaali. Hämmästyttävän nopeasti – eli vuodessa – tapahtuma on noussut tärkeimpien kotimaisten
festivaalien joukkoon. Festivaalin toimintaajatus on hyvä. Sen ohella, että se näyttää viime vuoden parhaimmat kotimaiset dokumenttielokuvat, se esittelee perusteellisesti yhden keskeisen kotimaisen tekijän. Tänä
vuonna tuo tekijä oli Lasse Naukkarinen, joka todella ansaitsee
elämäntyöstä annettavan Aho&Soldan –palkintonsa.
Suomalaisille dokumenttielokuville festivaali on mainio
näyteikkuna ja tärkeä merkitys tapahtumalla on myös eri maiden dokumenttituotannon esittelijänä. Kansainvälinen huomio on vasta heräämässä, mikä on ymmärrettävää, kun muistaa millaisessa kilpailutilanteessa festivaalit toimivat. Eihän
esimerkiksi Amsterdamin kansainvälisestä dokumenttielokuvafestivaalista ole aikaa kuin pari kuukautta, ja se on sentään
alallaan Euroopan merkittävin.
DocPoint-festivaali on yksi osoitus suomalaisen dokumenttielokuvakentän nykyisestä voimasta, mikä ei sinänsä ole
kovin yllättävää. Psykologisista latteuksista välittämättä voisi
todeta, että lajityyppi sopii suomalaiselle luonteelle: suoraa, vähäeleistä ja konstailematonta kerrontaa. Jos taas ajattelee suosituimpia esimerkkejä näytelmäelokuvan puolelta, niin Kahdeksan surmanluotia, Tuntematon sotilas tai Aki Kaurismäen
useimmat elokuvat ovat osoitus samasta todellisuuspohjaisesta
lähestymistavasta.
Dokumenttielokuvan nykyinen kukoistus alkoi joskus
1990-luvun alussa. Olisi houkuttelevaa ajatella, että silloinen
lama ja kiristynyt taloudellinen tilanne herätteli tekijöiden
sosiaalista tietoisuutta, mutta tästä ei tietenkään voi olla varmuutta. Varmasti vaikutusta oli samaan aikaan tapahtuneella
Dokumenttiprojektin perustamisella TV2:n yhteyteen. Yleisradiossa mietitään parhaillaan yhteistuotantojen tulevaisuutta. Toivottavasti päättäjät siellä ovat viisaita ja antavat sekä
fiktiivisille että dokumentaarisille yhteistuotannoille niiden
ansaitseman aseman ja arvon. Suomi on pieni maa, joten yhteistyö eri osapuolten – tekijät ja tuottajat, rahoittajat ja levit-

Kansikuva: Pekka Fali.
Huutajat, ohj. Mika
Ronkainen, tuot. Klaffi
Tuotannot Oy, 2003
2

täjät – on välttämätöntä, jotta kulttuuri säilyy hedelmällisenä
ja uudistuu.
Muita tekijöitä dokumenttielokuvien nousun taustalla
ovat epäilemättä Elokuvasäätiön 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa dokumenttielokuvaan tekemät satsaukset ja AVEKin
perustamisen myötä tuotantoon tulleet lisärahat. Myös tekijöiden parissa alusta saakka vallinnut hyvä ja kannustava henki on tärkeä tekijä. Mutta kuinka pitkälle se riittää, jos pula rahasta pahenee?
Elokuvan julkinen tuki ei näytä kasvavan koko alan esittämistä perustelluista tarpeista ja vakuuttavista näytöistä huolimatta. Television varat hupenevat digitaaliuudistukseen. AVEKin tulevaisuus on uuden tekijänoikeuslain myötä osittain auki. Joka tapauksessa pari seuraavaa vuotta tarkoittaa AVEKin
osalta rahallisesti tiukempaa aikaa, eikä elokuvien tekeminen
muutu halvemmaksi. Miten tällaisessa tilanteessa voidaan ylläpitää tekijöiden työmotivaatiota? Vyötä kiristämällä ja työtä
tekemällä - on se vastaus, joka tällaiseen kysymykseen on Suomessa tavattu aina antaa, mutta voi olla että vanha retoriikka ei
enää riitä kannattelemaan horjuvia rakenteita.
Tammikuussa sataa vettä ja se painaa mielen matalaksi. Jotakin hyvää sentään tapahtuu. Toinen Suomi –projekti
avaa mielenkiintoisia näkymiä elokuvien rahoitukseen. Mikäli projekti onnistuu, saa ala merkittävän ulkopuolisen rahoitusruiskeen parin seuraavan vuoden aikana Euroopan sosiaalirahastosta ja aluekehitysrahastosta. DocPoint osoitti, että
dokumenttielokuvat kiinnostavat yleisöä myös television ulkopuolella. Dokumentaristit ovat heränneet vaatimaan dokumenttielokuvan tavoiteohjelmaa sekä tuotantoa ja rahoitusta
koskevan tutkimuksen tekemistä. Tekijöiden kannalta katsottuna kyse on ymmärrettävästä vaatimuksesta. Dokumenttielokuvan tarpeet on hyvä identifioida ja hahmotella tarvittavat resurssit. Konkreettiset toimenpiteet ovat kuitenkin olennaisia,
tavoiteohjelmakin on vain keino. Ja tuloksiin pitää kuulua lisäresursseja tuotantoon ja levitykseen. Dokumenttielokuvan on
aika tulla esiin rahoituksellisesta marginaalista. Upelle nousulle
on taattava jatko!
21.1.2003
Juha Samola
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lyhyesti

AVEKille
uudet
kotisivut

AVEKin uudet Internet-sivut otetaan käyttöön
helmikuussa. Samalla AVEKin sivujen osoite muuttuu, uusi osoite on
www.avek.fi. Sivuista on pyritty tekemään entistä palvelevammat ja ajankohtaisemmat. Kevään aikana sivuilla
testataan uutta hakemuslomaketta.
Aluksi Internet-sivujen kautta voi hakea koulutusapurahoja, myöhemmin
mahdollisesti myös
muita AVEKin
tukia.
Myös Kopiosto uusii sivustonsa. Uudet sivut löytyvät entisestä osoitteesta:
www.kopiosto.fi.

Sisältötuotannon
kehitysraha

Opetusministeriön AVEKille osoittamaa kotimaisen
digitaalisen sisältötuotannon kehitysrahaa haki 23
yritystä. 110 000
euron kehitysraha on tarkoitettu
monikanavaisuutta hyödyntävien sisältötuotantojen
ja niihin liittyvien
palveluiden kehittämiseen ja toimivuuden testaamiseen. Monikanavaisuuden lisäksi
valintakriteereinä
ovat hankkeen si-

sällöllinen luova
panos sekä innovatiivisuus, tuotannon toteuttamisedellytykset, jakelukanavan mukanaolo hankkeen toteuttamisessa sekä
hankkeen kaupalliset menestysmahdollisuudet kansallisesti ja/tai kansainvälisesti.
Päätökset tuen jakamisesta tehdään helmikuun
aikana.

Festivaaliesitykset
ulkomailla
tuplaantuneet

Suomalaisilla lyhyt- ja dokumenttielokuvilla oli viime vuonna 539
esitystä 193 ulkomaisella festivaalilla tai muissa kansainvälisissä elokuvatapahtumissa. Vuonna 1997,
ennen AVEKin ja
Elokuvasäätiön yhteisen lyhyt- ja dokumenttielokuvien
kulttuurivienti- ja
markkinointiprojekti käynnistymistä suomalaisilla lyhyt- ja dokumenttielokuvilla oli 252
ulkomaista esitystä. Viidessä vuodessa lyhyt- ja dokumenttielokuvien
kulttuurivienti on
siis yli kaksinkertaistunut
Eniten festivaaleja kiersivät
vuonna 2002 Mariko Härkösen, Ismo Virtasen ja Liisa Helmisen Turi-

las & Jäärä, Jouni
Hokkasen ja Simojukka Ruipon Pyongyang Robogirl,
P.V. Lehtisen Hyppääjä ja Kari Juusosen Pizza Passionata. Muita paljon
esitettyjä olivat
Susanna Helken
ja Virpi Suutarin Joutilaat, Jouni Hiltusen Blatnoi mir, Lapsuin
ja Lehmuskallion
Elämän äidit sekä
Eija-Liisa Ahtilan
Rakkaus on aarre.
Vuoden 2002 festivaaleista 80 % oli
eurooppalaisia tapahtumia. Euroopan ja muun maailman suhde on pysynyt jokseenkin
samana vuodesta
toiseen.

Palkintoja
suomalaisille
mediataiteilijoille

Suomalainen mediataide on menestynyt maailmalla. Aurora Reinhardin videoteos
Poikatyttö voitti kansainvälisen
\\international\
media\art\award
2002 videotaiteen
jaetun pääpalkinnon. Poikatyttö on
vuonna 2002 valmistunut videoteos, joka koostuu kolmen pojalta näyttävän tytön
haastatteluista.
Maineeltaan
merkittävän mediataiteen kilpailun teema oli
bilder*codes#

–ymmärrämmekö
kuvia?
Seppo Renvall
on voittanut ensimmäisen palkinnon Buenos Airesin II biennaalin
kansainvälisen sarjan videotaiteen
luokassa. Renvall
esitteli biennaalissa sarjan filmija videoteoksiaan
vuosilta 1991–2001,
mukana olivat Vapautemme hinta
(1991), Nonstoppampam (1993),
Päivän kehrä
(1994), Maapallo - Ensyklopedia
(1995), Tukholman
lapset (1996), - ” (1996), Virsivideo
2 (2000) ja Fundamental (2001).
Renvallin työt olivat ensimmäistä
kertaa esillä Argentiinassa. Renvall osallistui myös
Sao Paolon biennaaliin sekä Rio de
Janeiron filmifestivaalien yhteydessä
järjestettyyn kansainväliseen näyttelyyn
Salla Tykkä on
puolestaan yksi
ruotsalaisen Edstrandin taidesäätiön vuoden 2002
pohjoismaisen palkinnon saajista.
Palkinto on Ruotsin suurin taidepalkinto ja se jaetaan
vuosittain.

Kotimaisia
palkintoja
Vuoden 2002 Kettupäivien parhaan
dokumentin palkinnon sai Seppo

Rustaniuksen Karjalainen kiirastuli,
dokumenttielokuva suomalaisvainoista Neuvostokarjalassa. ”Tärkeä
elokuva, joka täytyi tehdä”, perusteli dokumenttituomaristo päätöstään. Kunniamaininnan sai Maria
Lappalaisen dokumentti Reunalla.
Eija-Liisa Ahtilan
Rakkaus on aarre
palkittiin parhaana
fiktiona. Kunniakirjan fiktiotuomaristo myönsi Kaisa
Penttilän animaatiolle Lentoposti.
Toisen kerran
jaetun dokumenttielokuvien Jussin
saivat Anastasia
Lapsui ja Markku
Lehmuskallio dokumentillaan Elämän Äidit.

DocPoint
täytti
katsomot

Toista kertaa järjestetty DocPoint
- Helsingin Dokumenttielokuvafestivaalin elokuvanäytökset keräsivät teattereihin
yli 8 500 katsojaa,
joka on lähes puolet enemmän kuin
vuosi sitten. Loppuunmyytyjä näytöksiä oli niin Bio
Rexissä, Orionissa kuin Kiasmassakin. Seminaarit,
workshopit ja konserttitapahtumat
mukaan lukien festivaalilla kävi yhteensä yli 12 500
henkilöä.

DocPointin
elämäntyöpalkinnon sai tänä vuonna Lasse Naukkarinen. Palkinnon
jakotilaisuudessa
luovutettiin kulttuuriministeri Kaarina Drombergille
julistus suomalaisen dokumenttielokuvan puolesta.
(Avoin kirje Valtioneuvostolle sivulla 17)
Toinen juhlittu
ohjaaja oli venäläinen mestariohjaaja Aleksander Sokurov. Festivaalilla
nähtiin myös kotimaisten ohjaajien uutuuksia, Kiti
Luostarisen Kuoleman kasvot ja
Veli Granön Tähteläiset saivat ensi-iltansa DocPointissa.
Festivaalin yhteydessä järjestettiin ensimmäistä
kertaa menestyksekäs lasten dokumenttielokuvatapahtuma. Koulut
kävivät runsaslukuisesti katsomassa elokuvia teatterissa, minkä jälkeen elokuvaohjaajat ja eri teema-aiheiden asiantuntijat (mm. luovuus-,
maahanmuuttajatja syrjäytyneisyysteemat) vetivät
kouluilla työpajoja
lasten kanssa.
Lasten tapahtuman konsepti on
täysin uusi ja siitä
kiinnostuivat myös
muut kansainväliset elokuvafestivaalit.

Poikatyttö – Boygirl, ohj. Aurora Reinhard
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Toiseudesta
Juhani Ihanus
Kirjoittaja on
kulttuuripsykologian
dosentti Helsingin
yliopistossa sekä taidekasvatuksen ja taidepsykologian dosentti
Taideteollisessa
korkeakoulussa.
juhani.ihanus@
helsinki.fi

Hegelistä Sartreen ja Lacanista
Lévinasiin toinen (tai Toinen) on
häirinnyt filosofien ja psykologien
mielenrauhaa ja sitä on pyritty kesyttämään ajatusjärjestelmiin. Toisessa
näyttäytyy aina ylijäämää verrattuna
siihen, mitä tiedämme toisesta (ns.
tiedon kohteesta). Toinen on kohdentumaton ja kohtuuton. Se ei sulaudu
eikä sitä voi sulattaa, koska se ei tule
minäksi, totuus-minän omistamaksi.
Itsetietoisen minän perustanakin on
suhde toiseen. Minässä itsessäänkin on
tiedostamaton toiseus.

T
Vas.: ITE-taiteilija

oiseus ei ole pelkästään jotakin ulkopuolella olevaa (etnistä, uskonnollista, seksuaalista,
fyysistä ym.) erilaisuutta. Sillä
se, mikä on ulkopuolella, on sisäpuolella, ja se, mikä on sisäpuolella, on ulkopuolella. Kun erilaisuudelle annetaan määritelmä, diagnoosi,
leima tai lainvoima, se lakkaa olemasta
säätöpiirien ja koodausten tavoittamattomissa. Nykyisillä yhteisöllisillä seurantatekniikoilla pyritään ehdottoman
tarkkaan henkilön identifiointiin. Silti
jotakin yli- ja epämääräistä identiteettikohinaa jää vielä leijumaan.
Jokainen on ”neekeri”, ”fundamentalisti”, ”homo/lesbo” jossakin ulottuvuudessa. Koska näitä tiedostamattomia mielen ulottuvuuksia kuitenkin laajalti kavahdetaan eikä niitä hevin haluta tunnistaa
itsessä, vihjauksetkin niistä pyritään tuhoamaan toisissa – vihollisissa, hulluissa,
rikollisissa, immoralisteissa, saatanan lähettiläissä, terroristeissa. Vastavuoroiset
suhteet eivät sovi viholliskuviin.

Veijo Rönkkönen kuvaa
veistoksissaan ihmisten karikatyyrisiä
roolimalleja.
Kuva: Veijo Rönkkönen
(Kaislahden patsaspuisto)
Oik.: Monen ITE-taiteilijan tavoin Arto
Ali-Eskola haaveilee
teoksissaan menneistä
ajoista.
Kuva: Veli Granö
(Onnela-sarja)

Kasvotusten

Emmanuel Lévinas (esim. Humanisme de
l’autre homme; Le temps et l’autre; ks. myös
Riikka Pelon artikkeli AVEK 2/2002) on
ehtimiseen kirjoittanut toisen kasvoista,
jotka asettavat minälle ja minän katseelle haasteita ja erottavat minut itsestäni,
toiselle matkalle. Ilman toisen kasvoja
kulkisin junnaavan monotonisesti, yksitotisesti, itsestä itseen, yhden ja saman
totuusblokin sisällä, itsestään selvänä ja
itsevarmana, tietämättäni kuoleutuneena. Toisen kasvot saattavat minän ja minän mielikuvat sijoiltaan, kiertelemään

ja harhailemaan, lähestymään toista ja
etääntymään toisesta. Noiden kasvojen
alastomuus on vailla kiinteää ominaisuutta, niiden väreilevä erillisyys ylittää
minän voimavarat. Minä ei noissa syntymästä saakka vanhoissa kasvoissa koskaan näe sitä mikä parhaillaan muuttuu;
enintään minä näkee häivähtävän, ohimenevän kuvitelmansa.
Kasvotusten on mahdollista synnyttää. Rakastavassa syleilyssä kummankin osallisen on luovuttava hellimästään
mielikuvasta ja pakotetusta mielihyvän
tavasta (tavanomaisuudesta), jotta jokin
toinen – tai pikemminkin kolmas – voi
tulla, monimielisesti ja -äänisesti. Välinpitämättömyys (”kaikki on samantekevää”) on jo kuolonkankeutta.
Babylonialaisessa Talmudissa mainitaan, että ei koskaan pidä puhua lähimmäisestä hyvää, sillä siihen päädytään
puhumalla hänestä pahaa (vrt. Finkielkraut). ”Hän” on ylivertainen objektivaatio, jo ennalta tiedetyn tiedon paikka.
Roland Barthes (Barthes par lui-même) onkin pitänyt ”häntä” kielen valheellisimpana sanana. Kun sanon ”hän”, jo valehtelen ja olen vastaamatta toisen kutsuun.
Myös idolien ja ikonien palvonta peittää
tehokkaasti toisen alastomat kasvot. Kuvien tuotanto pitää yllä jatkuvia naamiaisia, simulaatiomarkkinoita. Toisen kasvot ovat hukkumaisillaan katseiden, visioiden ja mediakuvien virtaan.
Rakastettava/ei-rakastettava

Teknomytologia kiertää reaaliaikaisessa ”viestinnän ekstaasissa” (Baudrillard),
vailla sisäistettäviä tai torjuttavia merkityksiä. Äärimmäisen tuhon kuvia ladataan näyttöön ja niillä pelataan jälkiemotionaalisessa ja jälkihistoriallisessa maailmassa, jossa mikään ei tunnu miltään
(”ihan jees”) ja kaikki on jo nähty. Viestit
väkivaltaisuuksista, onnettomuuksista
ja katastrofeista esitetään matalalla profiililla, viileästi. Elegantit kommentaattorin kasvot ja reaktiot antavat kaiken
tarvittavan informaation. Nuo viestit eivät enää kiihdytä eivätkä liikuta. Toisen
kasvot ovat terminaalitilassa ja kuvastavat haileita jälkitunnelmia, lauhdutettuja
apokalyptisia aavisteluja.
Turtuneet mediayleisöt todistavat, miten todellisuutta sarjamurhataan poliittisesti korrektilla tavalla. Monitoroinnin ja

laskelmoinnin operaattorit yhdistävät anonyymit kuluttajatajunnat, jotka turvautuvat tekstiviesteihin ja muihin traumaperäisiin selviytymisstrategioihin. Informaatioteknologia sekä liittää tajunnat verkkoihin
että pitää ne täysin irrallisina toisistaan. Itsen normalisointi ja säätely säestää apatiaa,
emotionaalisia irtiottoja ja päämärätöntä
ajalehtimista, joka takertuu vain yhteen
yksinäiseen umpiohetkeen, ilman menneisyyttä ja tulevaisuutta.
Vallan ja markkinoiden operaatioihin mukautuminen ja sopeutuminen
tuo ratkaisun siihen, mikä on oikein/
väärin, normaalia/epänormaalia, haluttavaa/ inhottavaa. Ohjelmoitu toinen on
rakastettava/ei-rakastettava napin painalluksella. Tyydyttymättömän kulutushalun kierteessä privaattien identiteettien tilalle on tullut teknoeroottisia ja
kyberorgiastisia kontakteja. Elävyyden
tunnetta suodatetaan ekstremismistä,
hengenvaarallisista riskinotoista (”elävänä tai kuolleena”), maanisesta menosta
sekä huvittelu- ja lääketeollisuuden valmistamista pikahelpotuksista.
Massajulmuudet ja -murhat unohdetaan hetkessä, sillä kollektiivinen unohdus
takaa uusien alkujen ja haavoittumattomuuden hurman. Häpeä ja syyllisyys ovat
arkaaisia tunnejäänteitä teknoekstaattisissa ja hyperpersoonallisissa virtuaalitiloissa. Digitalisoitu ”ääni ja vimma” Tyydyttymättötekee riehuessaan män kulutustyhjäksi
dialogit, halun kierteessä
historiat, minuudet privaattien
ja ruumiit. Tiedos- identiteettien
tot tukevat biotek- tilalle on tullut
nologisia unelmia ja teknoeroottisia ja
siunaavat ihmisen ja kyberorgiastisia
kontakteja.
koneen liiton.
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Kuvien virta ja saasta

Kuvien virta on fantasioiden virtaa. Virrassa on mukana sekä narsistisia suuruusja itsetehostusfantasioita että fantasioita
mielen ja ruumiin tyhjiin imemisestä,
kurtistumisesta ja autioitumisesta. Jälkimmäiset sysätään syrjään itsestä (valtamielikuvista) ja kohdistetaan ”pahan”
pesäkkeisiin, heikkoihin ”sekasikiöihin”,
vinksahtaneisiin ”huoranpenikoihin” ja
”virtuaalisiin nukkeihin”, jotka saavat
syntipukkeina kantaa minän omia vietteleviä ”pahan pojan/tytön” haluja. Niistä
ei narsistisesti omahyväinen ”kiltti minä”
(eikä valtakulttuuri) halua tietää mitään.
Enintään ”kiltti minä” ajoittain huvikseen poseeraa tyyliteltynä ”pahana”.
Itseriittoiselle ja suuriluuloiselle digitaaliselle Narkissokselle riippuvuus
toisista on silkkaa kauhua, ja toisen itsenäisyys loukkaa itsetäyteyttä. Narsistisessa miniatyyrimaailmassa ei ole häiritseviä toisia, ei depressiota eikä alttiutta toisiin kohdistuvaan kaipaukseen
tai suruun. Vain muuttumaton minä hallitsee. Toisen kasvot ovat naamioita, jotka heitetään pois, jotta oma elinvoima
säilyisi rikkomattomana. Kosto, vallanhimoinen voitonriemu ja potenssin laajentaminen pyrkivät muuttamaan toiset
saastaksi: heikoimpien lenkkien likaiseksi joukoksi.
Minän ja kulttuurin tuotteet (taideteokset, tieteelliset tutkimukset) ovat
narsismin arvoesineitä, saastasta puhdistettuja ja silti saastasta piilevästi muistuttavia. Olemassaolon varjomaisuutta,
kauhua ja kuolemaa (täysin Toista) mestaroidaksemme yritämme hallintafantasioillamme saada luoduksi kuolemattomien ja haavoittumattomien objektien maailman. Haava on kirjaimellisesti
trauma, vertavuotava, muistutus tyhjiin
kuivuvasta elämästä.
Norman O. Brown (Life against death)
huomauttaa, että rakennamme kulttuu6

rimme puhdistetuista, symboloiduista
ja naamioiduista ulosteista. Niin sanottu
talouselämämme on omistusten – ulosteiden korvikkeiden – haalimista, keräilyä, kasaamista ja säilömistä. Samoin
maailman tieteellisessä objektivoinnissa, abstrahoinnissa, matematisoinnissa ja
kaavoittamisessa Brown (omalla teoriafetissillään) rekisteröi kylmän vision, joka on heijastumaa kätketyistä kuolemankuvista, kuivuneista ulosteista. Mutta lopulta kulttuurit ja alakulttuurit sekä tieteen ja taiteenkin kultit ovat harhaisia ja
epäonnistuneita masennuslääkkeitä erojen, menetyksien ja kuoleman varalta.
”Elämätön elämä” ja
uudelleensyntymä

Kuoleman hallintayrityksiin liittyy myös
pakonomaisia addiktioita. Esimerkiksi mielikuvituksen pornografisoiminen
tuotteistaa ja markkinoi haluja. Pornografisessa universumissa mielivalta, ylpeys ja aggressio kontrolloivat toista
täysin. Silti joukkopano-video ei onnistu kätkemään ”elämätöntä elämää”, jonka seurauksena Erich Fromm (Man for
himself) piti pahanlaatuista tuhoavuutta. Rakastavat toisen kasvot runnellaan
mielihyvin. Alaston toisen halu muistuttaa minän puutetta, olemassaolon mankumista. Narsistinen minä haluaa vain
itsensä lisääntyvän ja kloonautuvan. Samoin kuin teknofilia kätkee nekrofiiliset
perustansa, kukoistavan metropoliksen
toiset kasvot ovat nekropoliksen. Gangbang on myös suuri lopullinen pamaus.
Narsistien kulttuurissa on luotu ehdoton varmuus siitä, että koko sivilisaatio voidaan tuhota täsmäjoukkotuhoasein. Tätä täydellisen avuttomuuden
ja olemattomuuden uhkaa vastaan viritetään kuvitelmia siitä, miten bio- ja
teknolo(o)ginen asiantuntijuus ohjaa ja
pelastaa. Geenipankkien ja totaalisten
teknologisten sotien on määrä taata ih-

misen ikuinen uudelleensyntymä. Narsisti ei voi rakastaa toista narsistia, eikä
näiden välillä ole minän ja sinän välistä
jännitettä, kipinää eikä muodonmuutoksia.
Silti vaihtuvilla rajoilla voi ehkä vielä tapahtua koskettamista ja kokeilua.
Kahden tai useamman ilmaisun, median,
tieteen tai taiteen kohtaamisesta saattaa
edelleen sukeutua paljastavia hetkiä, jotakin toista, joka ei ole vain lisäys aikaisempiin osasiin vaan siirtää ne toisaalle,
huojahteleviin asetelmiin ja aaltoiluihin.
Silloin toisen kasvot voivat olla ”interface”. Näissä varmoilta sijoiltaan
suistuneiden kohtaamisissa voi ilmetä
eri mahdollisuuksia tylsistymisestä oivallukseen, lamautumisesta havahtumiseen. Tulevaisuus voitaisiin jakaa komiteamietintöjä hajottaviksi vuorovaikutuksellisiksi tulkinnoiksi ja merkitysneuvotteluiksi.
Silloin historioita, tulevaisuuksia, Minän ja kulttuutoisen haluja ja rak- rin tuotteet ovat
kauksia ei tiedettäi- narsismin arvosi tyhjentävästi. Ne esineitä, saastaseivät olisi mahdol- ta puhdistettuja
lisia ilman mahdo- ja silti saastasta
tonta, outoa, näky- piilevästi muismätöntä. Mutta toi- tuttavia.
sen kasvoja vastassa
ovat puhtausopit,
jotka eivät siedä avoimuutta eivätkä leikkiä totuuksilla. Ne ovat aina oikeassa,
vailla vastavuoroisuutta, vailla toisinsanomista. Myös puhe toisesta kangistuu
helposti samuudeksi, jota kierrätetään
kulttuurituotteesta (ja sitä kommentoivasta kirjoituksesta tai seminaarista) toiseen. Uudelleensyntymä saattaakin lykkääntya seuraavaan pyhään sotaan.
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TOINEN SUOMI
M O R A A L I N E N
Projekti lyhyesti

Toinen Suomi on AVEKin (Timo Humaloja) ja TV-2 Dokumenttiprojektin (Ilkka Vehkalahti) kehittämä toimenpidekokonaisuus, jonka tarkoituksena on edistää alueellisen osaamisen ja alueellisten
tuotantorakenteiden kehittymistä dokumenttielokuva- – ja muussakin audiovisuaalisessa – tuotannossa. Projektin toiminta-ajatuksena on liittää toisiinsa laaja
tuotantopaketti ja korkeatasoinen kouluTimo Humaloja tus, joka on suunnattu elokuva-alan amKirjoittaja on
mattilaisille ja ammattikorkeakoulujen
AVEKin tuotantoav-linjojen edistyneille opiskelijoille sekä
neuvoja vastuumyös muille kulttuurin sisältötuottajille.
alueenaan lyhyt- ja
Tavoitteena on pirstoutuneen tekijäkendokumenttitän verkottaminen uuteen hedelmälliseen
elokuvien tuki
yhteistyöhön ja osaamisen hyppäyksellinen kohottaminen siten, että sen vaikutus
kuvat:
toiminta-alueella jäisi pysyväksi.
Erkki Kuisma
Projekti alkoi kehittyä ajatuksesta
tuottaa pieni kokonaisuus, joka käsittelisi tämän hetken arkipäivän kysymyksiä tavallisten ihmisten elämässä, ja jossa luova dokumentinteko ja elokuvallisuus kohdistaisi huomionsa arkipäivän
kuvaukseen klassisen dokumentarismin
hengessä ja yhteisöllisen tietoisuuden
ohjaamana. Projektin aikana tehtävien
elokuvien on tarkoitus tallentaa täsmällisesti, miten Suomi elää uuden vuosituhannen alussa.
Toiminta perustuu paikallisiin luoviin
voimavaroihin sekä alueelliseen rahoitukseen. Päärahoittajat ovat TE-keskukset (Euroopan sosiaalirahasto -projektit),
maakuntarahastot sekä kunnat. TV-2 sekä AVEK osallistuvat tuotantojen rahoitukseen rajoitetusti normaalin toimintansa puitteissa. Niiden rooli on ideoiva,
suunnitteleva ja aloitteellinen. Keskeinen
yhteistyöpartneri on aina paikallinen ammattikorkeakoulu. Toiminta-alueet ovat
Pori/Satakunta (käynnistyi 15.10.2002),
Kymenlaakso/Päijät-Häme, Joensuu/
On olemassa toinen Suomi kuin se
medioitu ja menevien aiheiden ja kerronta- Pohjois-Karjala sekä Tornio/Kemi.
tekniikoiden hallitsema tarinaviidakko,
jota meille syötetään päivittäin.

S E L I T Y S

Projektin toiminta tapahtuu kokonaan
laajan tuotantopaketin puitteissa, joka sisältää alueittain kaksi tunnin dokumenttia,
kolme puolen tunnin juttua sekä pieniä kokeellisia palasia. Eräänlaisena päätuotteena
on kolmetuntinen, kollektiivisesti luotu
elokuva ”näin Suomi elää” teeman puitteissa. Siis yhteensä parikymmentä luovaa dokumenttielokuvaa Toisesta Suomesta.
Unohdettua kansaa?

Toinen Suomi -projektin arvoihin perustuva lähtökohta on ilmeinen. On olemassa toinen Suomi kuin se medioitu ja menevien aiheiden ja kerrontatekniikoiden
hallitsema tarinaviidakko, jota meille syötetään päivittäin ja johon meidän halutaan
tukeutuvan myös määriteltäessä elokuvan
ja kulttuurituotannon laatukriteereitä.
Kyseessä ovat suomalaiset, joiden työtä
ei yleensä palkita tai muisteta, vaikka he
sen ansaitsisivat. Heidän todellisuutensa on henkisen osingonjakopolitiikan ulkopuolella eikä heidän elämäntapansa ja
tottumuksensa ole julkisen kiinnostuksen
kohteena, vaikka juuri heidän ratkaisunsa
tai pohdiskelunsa voisivat olla esimerkillisiä. Miten kertoa tästä kansallisesta toiseudesta? Projektiin sisältyvien dokumenttien
yhteinen nimittäjä on arvoista ja valinnoista muodostuva näkökulma. Se voi olla pyyteettömyys, taistelu, luopuminenkin, sopeutuminen. Mahdollisuuksia on monia.
Onko tämä sitten kulttuurista aluepolitiikkaa, aluepolitiikkaa kulttuurin varjolla? Politiikan hevosella tässä voi kyllä
joku yrittää ratsastaa, mutta projekti on
pyyteettömästi liikkeellä elokuvan puolesta. Elokuvatuotannossahan se ”ainoa”
alue tunnetusti sijaitsee kehäkolmosen
sisäpuolella; sijaitsee rahoituksellisesti ja
toiminnallisesti ja valitettavan usein myös
henkisesti.
Toinen Suomi -projekti lepää vankasti
tuotannollisella alustalla eikä se ”kolonialistisella” tavalla riistä maakunnan henkisiä voimavaroja. Mutta se ei myöskään
levittele tekijöiden miljoonia ”maaseudun
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Lokaliteetti/marginaalisuus

Mainstreamin (suomeksi varmaan ”valtavirta” on sopivin käännös) käsite on noussut vaivihkaa monella tapaa keskeiseksi
elokuva-tuotteen ihannetta kuvaavaksi ja
määritteleväksi termiksi – myös kotimaisessa keskustelussa. Käsite on huomaamatta levittämässä varjoaan myös dokumenttielokuvan ylle vaikka sitä ei avoimesti artikuloida. Puhutaan dokumentin
ja fiktion lähentymisestä. Näytelmäelokuvissa rutinoituneet leikkaajat polkevat
perusdokumenttiin dramaattisen, elokuvateatteriin sopivan ilmeen ja rakenteen.
Kuvaustyylissä tehdään samoin. Syyt ovat
koko kulttuurituotannon sisäisten lainalaisuuksien kapitalisoitumisessa.
Mutta kun paikalliset ihmiset kertovat paikallisista asioista, ollaan ainakin
muutamia harppauksia kauempana tästä todellisuudesta. Paikallisuus on vielä
voimavara, joka tasapainoilee alkuperäisen ja globaalin välillä. Vähemmän on
enemmän, pieni on kaunista, paikallinen on universaalia. Näin kuulee usein
sanailtavan, kun arvioidaan kriittisesti
”keskukseen” ja valtavirtaan suuntautuvaa kulttuurituotantoa. Globaaliin pyrkivä kapsahtaa yleispätevyyden sijasta
kiillotettuihin latteuksiin ja pienimmän
yhteisen nimittäjän tuottamaan mitättömyyteen. ”Keskuksen” alueelta peräisin
olevat ammattilaiset, jotka ovat osallistuneet luennoitsijoina ja opettajina itse
projektiin ovat kautta linjan olleet haltioissaan puhumattakaan esim. Jennifer
Fox´sta Suomen New Yorkista tai hollantilaisista lastenelokuva-asiantuntijoista.
Ja näitä kansainvälisiä asiantuntijoita ja
ammattilaisia on tulossa lisää.
Valtavirrassa elelevän kulttuurituotannon muuttuessa brändätyiksi taiteilijakuviksi uutta luovat tekijät ehkä alkavat
vetäytyvät alueille, joissa määrittelemättömyys, kasvun ja lahoamisen alkuperäinen
logiikka ovat mielenRikkaruohokentät, teollisuusmaisemat, maiseman perustakaupunkitilojen unohdetut nurkkaukset, na. Rikkaruohokentät, teollisuusmaisevähemmistöjen itselleen merkitsemät
paikat, aineellisesti tuottamattomat alu- mat, kaupunkitilojen
eet voivat muodostua paikoiksi, joissa on unohdetut nurkkahelpompaa arvioida kulttuurituotannon
moraalisia ulottuvuuksia.
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ukset, vähemmistöjen itselleen merkitsemät paikat, aineellisesti tuottamattomat
alueet voivat muodostua paikoiksi, joissa
on helpompaa arvioida kulttuurituotannon moraalisia ulottuvuuksia.
Porin kaupungille, jossa Toinen Suomi on nyt käynnistynyt tuntuu olevan
ominaista, etteivät sen erityisyys ja persoonallisuus ole läsnä keskustassa, ei
edes vaatimattoman kokoisessa ”vanhassa kaupungissa” tai puuvillatehtaan
uusiokäytetyssä punatiilisessä kompleksissa, jollaisia on itse asiassa kaikissa suomalaisissa teollisuuskaupungeissa. Vaan
se on jossain esikaupunkialueilla, Koukkarissa, entisessä kuoppakaupungissa,
kaukana Meriporissa, suljetussa 1950-luvun linja-autoasemassa tai itse kaupunkiin rakentuneessa hymyttömässä umpimielisyydessä, jota Juha Seppälä niin
erinomaisesti osaa kertomuksissaan kuvata. Tämä on toisen Suomen maisemaa
– suomalainen maisema vuonna 2003.
Isolinnankadun musilit

”Kaikkien suurkaupunkien tapaan tämäkin
oli koostumukseltaan säännöttömyyttä, muutosta, eteenluiskahtamista, taaksejäämistä,
esineiden ja asioiden yhteentörmäystä, hiljaisuuden pohjattomia suvantopisteitä, avattua
uraa ja avaamatonta, suurta rytmikästä sykettä ja kaikkien rytmien ikuista keskinäistä riitasointua ja lomittumista. Se oli kaiken
kaikkiaan kihisevä kupla astiassa, joka oli
tehty talojen, lakien ja säännösten ja historiallisten perinteiden kestävästä aineesta.
Niillä kahdella ihmisellä, jotka siellä kulkivat leveää ja vilkasta katua pitkin, ei tietenkään ollut tällaista vaikutelmaa…” Robert
Musil, Mies vailla ominaisuuksia, osa I
(suom. Kristiina Kivivuori)
Isolinnankatu halkaisee Porin kaupungin suorana akselina kuin se olisi siihen käsitetaiteilijan toimesta vedetty toimiakseen havainnoitsijan maantieteellisenä ohjenuorana ja teoksen käsitteellisenä
pohjana. Tässä tapauksessa se on kolmetuntisen mammuttidokumentin runkona
– ”mission impossible”, kuin Musilin kuvaus vuosisadan alun Wienistä - kokonainen
maailma, aikakausi, poikki- ja läpileikkaus
samaan aikaan, kokonaisen kulttuurin ja aikakauden läpivalotus pienessä rajatussa näkökulmassa, Isolinnankadulla.
Kaikkein eniten innostusta mukaan
tulleiden ammattilaisten keskuudessa on

TOINEN SUOMI

amatööreille”, eikä lupaa näille olematonta tulevaisuutta. Tekijöiden oman
innovatiivisuuden rohkaisusta tässä on
kysymys.

timo humaloja

toinen Suomi

herättänyt tämä hullulta tuntuva suunnitelma, vaikka pitkiä dokumentteja, vielä
pidempiä kuin tämä on maailmassa tehty ennenkin. Ylipitkissä teoksissa on jotain määrittelemättömän kiehtovaa, joka
kumpuaa tavoiteltavan kertomuksen totaalisuudesta ja siinä että se ylittää yksittäisten ja rajattujen tarinoiden rajallisuuden. Itse asiassa käsitteellinen kasvu juoni – tarina - kertomus akselilla koskettaa
narratiivista perusulottuvuutta, jonka
kautta voi kuvata teoksen kykyä nousta ”suuren kertomuksen” kategoriaan.
Taidekeskustelussa erittelemättömäksi
jäänyt ”tarinan” käsite joutuukin näiden
laajojen, maailmoja syleilevien teosten
kautta erittelevän tarkastelun kohteeksi.
Lineaarinen kerronta muuttuu päänsisäiseksi tilakokemukseksi, jossa lukemattomat juonen alkiot, lyhyet tarinat, lavasteet sekä henkilöt punoutuvat ”suureksi
kertomukseksi” elämästä.
Voisin perustella AVEKin roolia tässä projektissa silläkin, että en halua olla
vain viileä rahanjakaja, joka reagoi ainoastaan tehtyihin anomuksiin. Tuotantoneuvojana vietetyt vuodet eivät ole pelkästään ”omaa aikaa” vaan näen tässä vastuullisen paikan yrittää toimia suomalaisen elokuvan hyväksi ja luonnollisesti se
kohdistuu ensin nimenomaa dokumenttielokuvaan, joka on viime vuodet nauttinut harvinaisen vahvasta myötätuulesta.
Elokuvan arvostuksen lisääminen ei ole
kiinni vain budjetin tukivarojen lisäämisessä. Tänä päivänä dokumenttielokuva
on tärkeä osa monisärmäistä audiovisuaalista elinkeinoharaa. Sen arvostusta
ja tunnettavuutta voidaan lisätä monilla
tavoilla. Toinen Suomi on yksi sellainen
tapa, jossa elinkeino- ja koulutuksellisia
tukia kohdistetaan elokuvatuotannon
kehittämiseksi. Suomi on ollut huono
käyttämään hyväkseen EU:n tukia kun
esim. ruotsalaiset ovat kyenneet parina
viime vuonna kehittämään todella laajoja

projekteja hyödyntämään sikäläistä tuotanto- ja levitysstruktuuria.
Ylpeät 2,5 miljoonaa euroa

Alalla on käyty keskustelua dokumenttielokuvan rahoituksesta viime vuosina
hävinneestä noin miljoonasta eurosta.
Ehkä se on totta. Toisaalta vaikuttaa vahvasti siltä, että vaikka ala yhtenäisesti tavoittelee tuntuvaa kansallisten tukimäärärahojen nostoa kansainvälisesti vertailukelpoiselle tasolle, niin tuskin näin kuitenkaan tulee tapahtumaan. Pessimismi
lienee lähempänä totuutta kuin sinnikäs
toiveikkuus. Kulttuuriministerin kohtelias puhe elokuvasta kulttuuripolitiikan
painopistealueena on kyllä tarkoitettu
enemmän emotionaaliseen tyynnyttelyyn kuin todelliseksi ilmaukseksi hallituksen konkreettisista toimista, joita
määrittelee rahaministerin kireän virnistyksen takana oleva kulttuuripenseys.
Toinen Suomi -projekti kuitenkin ylpeänä tavoittelee lähes kahden ja puolen
miljoonan euron kertaluonteista lisätukea suomalaisen dokumenttielokuvan
perustan vahvistamiseksi ja laajentamiseksi. Kolme neljäsosaa tavoitteesta on
käytännössä vahvistettu. Pori/Satakunta
toimii jo. Joensuu ja Kaakkois-Suomi
käynnistyvät kevättalvella.
Olisi kyynistä syyttää projektia siitä,
että se toimii paineen poistajana valtiollisen tukipolitiikan suunnassa. Päinvastoin se osoittaa, että dokumenttielokuva on vahva kansallisen identiteetin ja
omantunnon tutkija sekä uuden vuosituhannnen elämän heijastaja. Suomalaisen
elokuvan elävä ja kansainvälisesti tunnetuin lajityyppi. Ja sitä kautta se antaa tukensa koko suomalaisen elokuvan kulttuuripoliittisen tuen kehittämiselle.
Dokumenttielokuva on vahva kansallisen
identiteetin ja omantunnon tutkija sekä uuden
vuosituhannnen elämän heijastaja.
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MIKSI
OLEMME
KODITTOMIA?

saarna psykokapitalismin hengessä
Elämme maailman parhaassa
yhteiskuntajärjestelmässä, mutta emme
silti parhaassa
mahdollisessa maailmassa. Perheiden ja
lasten lisääntynyt pahoinvointi sekä nuorten
järjettömät rikokset ovat aikamme indikaattoreita, joita on
syytä tulkita
laajemmassa
yhteiskunnallisessa perspektiivissä.
Veli-Matti
Värri
Kirjoittaja on filosofian tohtori
ja Tampereen yliopiston professori.
Kirjoitus perustuu
hänen Toinen Suomi –projektin aloitustilaisuudessa
15.10.2002 Porissa
pitämäänsä puheeseen.
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Pudotuspeli ja
psykokapitalismin
henki

Suomessa on pitkään
vallinnut yksimielisyys
hyvinvointivaltion ja
tasa-arvon
tavoittelemisen tärkeydestä,
mutta yhä kovemmat
markkinatalouden arvot ovat alkaneet korostua
lamavuosista
alkaen. Toimiva markkinatalous on osa demokratiaa ja samalla
paras toimivan demokratian tae, mutta aikamme markkinatalous on irtoamassa tai
on jo irronnut yhteiskunnalliselta ja moraaliselta perustaltaan. Se
on ennen kaikkea maailmanlaajuista kapitalismia, jossa paikallisilla ja kansallisilla intresseillä sekä talouden ulkopuolisilla arvoilla on yhä vähemmän merkitystä.
Tämän tuntevat nahoissaan ne, jotka ovat
yllättäen menettäneet työnsä Atlantin takaisen kustannusanalyysin vuoksi. Tämän
tuntevat nahoissaan nekin, jotka ovat alituisessa epävarmuudessa työpaikkansa
puolesta sekä ne, jotka markkina-arvonsa
säilyttääkseen ovat kokoaikaisessa onlineyhteydessä työhönsä. Olemme tuomittuja
kysymään paikkaamme maailmassa, jossa talouden ulkopuolella ei näyttäisi olevan mitään ‘transsendenttia’ (esim. hyvä
yhteiskunta ei kuulu politiikasta vapaan
talouden ideaaleihin) eikä toivon näköalaa. Kilpailu putoamista vastaan on yhä
kiivaampaa, mutta ohentuneen yhteisöllisyyden tilanteessa sekä vastuu että syyllisyys jäävät yksin ‘liberalistiselle’ yksilölle.
Tässä on ymmärtääkseni aikamme eksistenssi- ja kasvatusongelmien ydin.
Ennustettavuus, varmuus ja juurtuminen eivät kuulu maailmanlaajuiseen

talouteen, jonka vallitseva ideologia on
uusliberalismi. Se uskottelee, että markkinoiden logiikka ratkaisee, mikä on hyvää, mikä huonoa. Pysyäksemme markkinoilla meidän on oltava joustavia,
muutosalttiita ja kyvykkäitä elinikäiseen
oppimiseen. Retoriikan muutos ei ole
pelkkää retoriikkaa, vaan se viittaa syvälliseen ja dramaattiseen muutokseen yksilön ja yhteiskunnan suhteessa ja kansalaisuuden määrittelyssä. Kansallisvaltion
kansalaisista on tullut maailmanlaajuisten talousmarkkinoiden ”muutosagentteja”, joiden on kulloisenkin tilanteen
mukaan ’päivitettävä’ kykyjään ja taitojaan pysyäkseen markkinakelpoisina.
Ne, joiden henkiset tai fyysiset kyvyt
eivät tähän riitä, ovat vaarassa pudota
kansalaisuuden ulkopuolelle; menestyjilläkään ei ole varaa pysähtyä, sillä juurtuminen ei kuulu ajan henkeen. Työvoima
ei ole sinänsä keskeinen tuotannontekijä,
sillä yhä useammassa tapauksessa – toisin kuin perinteisessä käsityöläisyydessä - taidot ovat koneella, eivät sen käyttäjällä. Ennen kaikkea henkiset kyvyt ja
niiden joustavuus ja muokattavuus ovat
keskeisiä kilpailu- ja tuotannontekijöitä.
Tästä syytä aikamme informaatioteknologinen talous on olennaisesti psykokapitalismia. (ks. Värri 2002b, 98.)
Yhteiskunnassa on meneillään ennen
kokematon pudotuspeli. Maailmanlaajuisen kapitalismin markkinoilla meistä on
vihdoinkin tullut maailmankansalaisia jopa mentaalisella tasolla – nimittäin epävarmuus, levottomuus ja ahdistuneisuus
sekä pelko putoamisesta yhdistävät meitä
keneen tahansa maailmanlaajuisesta taloudesta riippuvaiseen kohtalotoveriin 1. Maailmanlaajuisen pääoman liike on arvaamatonta ja kyynistä. Sen vaikutuspiirin läpäisemänä yksikään kansallisvaltio, ei edes
aikoinaan Sallimuksen johdattamaksi uskottu Suomi, ole entisensä. Vaikka perinteinen porvari uskoo kotiin, uskontoon,
isänmaahan, tosiasiassa hän ei voi enää

tunnistaa isänmaataan, sillä tässä ajassa
perusarvoiksi uskotuilla arvoilla ei ole kotia eikä isänmaata; ne ovat anakronismeja,
jotka eivät enää viittaa mihinkään. Kansallisvaltion perusteiden hämärryttyä isänmaaksi on alettu tulkita suomalainen talous ja sen kilpailukyky. Mutta taloudella
ei ole isänmaata, on vain maailmanlaajuiset
markkinat, joilla vallitsee vahvimman, nopeimman ja ahneimman laki.
Suomesta on tullut monikerroksinen ja jakautunut: se on menestyjien,
epävarmuudessa kituvien ja pudonneiden Suomi. Tämä jako koskee yhtä hyvin
yksilöitä ja perheitä kuin erilaisia kuntia
ja kaupunkeja sekä maan osia. Menestyminen ja yksilöiden, työyhteisöjen ja alueiden välinen kilpailu on alkanut korvata
ja on jo osin korvannutkin tasa-arvon ja
yhteisvastuun. Tällainen yhteiskuntakehitys on aikamme pääideologian, uusliberalismin, mukaista. Se julistaa sekä
virallisessa retoriikassaan että käytännöllisessä toteutumisessaan perinteisten
moraalioppien kuolemaa. Sen pääideologin Friedrich Hayekin mukaan moraali rakentuu kilpailussa, markkinoilla
(ks. Hayek 1995; Hilpelä 2001; Marshall
2001, 296; Autio 2002a). Tällainen oppi ei kuitenkaan anna yhteiskunnan ja
kasvatuksen moraalista suuntaa, koska
se on vain voittajien ideologiaa. Samalla
kun on alettu korostaa erityis- ja huippulahjakkaiden erityistarpeita, yhä suurempi joukko lapsia ja nuoria sekä heidän
perheitään on putoamassa menestyksen
valtatieltä, koulutus- ja työmarkkinoiden marginaaliksi. Liian monet lapset ja
nuoret ovat menettämässä täyden kansalaisuuden jo elämänsä alkutaipaleella (ks.
Järventie & Sauli 2001), mikä ei lupaa
hyvää heille eikä yhteiskuntarauhalle.
Menestyvienkin tulevaisuus on epävarmempi kuin heidän vanhempiensa nuoruudessa; identiteettiä ei voi rakentaa
varmuuden varaan, sillä varmaa on vain
kilpailu koulutus- ja työpaikoista.

Luonteen ’korroosio’
ja hyveiden kriisi

Talouden ylivallan seurauksena olemme
unohtamassa, mitä varten yhteiskunta
on olemassa. Kun maailmanlaajuinen talous, ahneuden instituutio, on korotettu yhteiskuntaelämän malliksi, elämme
väärän metafysiikan ja siihen perustuvan
yhteiskunta- ja ihmiskäsityksen vallassa.
Väärä filosofiamme tulkitsee maailman
taistelu- ja kilpailukentäksi, joka pakottaa meidät alituiseen suorittamiseen ja
keskinäiseen kilpailuun toistemme ja
oman kestokykymme kanssa. Ajan henki
läpäisee koko kentän ulottuen taloudellisten arvojen ylivaltana niillekin elämänalueille, jotka eivät ole perusluonteeltaan
taloudellisia, esimerkiksi koulutoimeen
ja muihin pedagogisiin instituutioihin.
Kun kaikkea sosiaalista toimintaa on
alettu arvottaa liiketoimintana, elämäntapamaterialismista on tullut vallitseva
ideologia, jossa kansalaisuuden merkitys
on alkanut rappeutua pelkäksi kuluttajuudeksi. Silti talouden ylivallan puolestapuhujat uskottelevat toiminnan arvovapauteen, vaikka se on mitä jyrkimmin
sitoutunut välineelliseen järkeen, instrumentaaliseen rationalismiin, ja sen tapaan arvioida todellisuutta kustannushyöty-analyysin näkökulmasta.2
Välineellinen järki on tunkeutunut
jopa kaikkein perustavimpaan, perheelämään, kasvatusilmapiiriin ja omaan

mielentilaamme. Psykokapitalismi ei armahda eikä pyhitä lepopäivää, vaan vaatii aina lisää ponnistuksia ja julkisia näyttöjä, portfolioita, keskenään kilpailevien yksilöiden erinomaisuudesta. Se on
vallannut aikakokemuksemme niin, että
yksityisen ja julkisen ajan ja tilan välillä
ei enää ole selkeää eroa: olitpa missä tahansa, tietotekniikka ja mobiiliyhteydet
mahdollistavat online-yhteyden työhön.
Mitä tekemistä työelämän vaatimuksilla on kasvatuksen kanssa? Aivan kaikki.
Uuden talouden ‘joustavat rakenteet’
vaikuttavat yhteiskunnan henkiseen ilmapiiriin, vanhemmuuteen, perhe-elämään ja kotikasvatukseen. Työ on tunkeutunut myös kaikkein intiimeimpään,
perheen aikaan, josta on tullut arvokas
ja niukka resurssi, jota puolisot ja lapset
joutuvat neuvotellen ja kilpaillen jakamaan keskenään (ks. Jallinoja 2000; Värri 2002b, 98).
Monikulttuurisessa ja -arvoisessa
maailmassa on mahdotonta saavuttaa yksimielisyyttä arvojen tulkinnoista, mutta
me tiedämme, mitkä hyveet ovat arvokkaita ja tavoittelemisen arvoisia. Perushyveitä ovat ennen kaikkea kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus, arvostelukykyisyys, rehellisyys, lempeys ja toisen
kunnioittaminen. Mutta juuri luonteenhyveet ovat kriisissä rajattomilla voiton
tavoittelun ja ahneuden markkinoilla. Itse asiassa kapitalismin nykyinen vaihe on

uhraamassa sekä vanhemmuuden että
kasvatuksen. Bestseller-teoksessaan
The Corrosion of Character Richard
Sennett (1998) on tulkinnut ns. uuden, ’joustavan’ talouden vaikutuksia
perhe-elämälle. Hänen päätelmänsä
ovat samansuuntaisia kuin olen edellä
esittänyt: nykyinen projektista toiseen
suuntautuva, aina vain kiivastahtisemmaksi muuttuva työelämä kuluttaa ja
syö ‘sieluamme’. Sennettin haastattelemat vanhemmat valittivat, että heillä
ei ole aikaa olla lastensa kanssa, eivätkä he koe edustavansa lapsilleen moraalista elämänmallia. Kysymys ei ole
siitä, etteivätkö vanhemmat tietäisi,
miten asioiden pitäisi olla, vaan siitä,
että pääosa ajatuksista, ajasta ja energiasta kuluu työstä huolehtimiseen. Vanhempien on vaikeaa edustaa lapsilleen
luottamusta tulevaisuuteen, koska lyhytjännitteiset työmarkkinat ja putoamisen uhka eivät tarjoa sitä heille itselleenkään.
Sen lisäksi, että aikamme pudotuspeli on kasvatuksen olemuksen vastaista, se turmelee todellisten ihmissuhteiden tasolla yhteiskunnan henkistä ilmapiiriä. Kasvatus on perusluonteensa mukaisesti tulevaan suuntaavaa, ja
siksi sille on ominaista ja tärkeää, että
se sisältää ns. utooppisen puolen, jota
kutsun toivon horisontiksi (ks. Värri 2002a, 137-141; 2002b, 94). Kovan
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Tuottaessaan turvattomuutta ja eriasteista pahoinvointia yhteiskuntaelämämme viime
vaihe on pitkällä
tähtäimellä kestämätön sekä kasvatuksen että taloudellisen toiminnan
edellytyksenä.

markkinatalouden materialistinen aika
on kuitenkin vailla toivon näköalaa – on
sitten kyse uskonnosta, politiikasta tai
hyvän elämän ideasta - sillä se viittaa vain
ja ainoastaan itseensä, taloudellisiin arvoihin, tämänpuoliseen tämänpuolisessa. Näin se on ylempien ja matalampien
arvojen laatueron häivyttämällä tehnyt
kaiken muun taloudelle alisteiseksi. Ajan
henki miltei huomaamattomasti suhteellistaa myös persoonan arvon itsessämme
ja toisissamme. Aikamme tuottaa tarkoituksettomuuden ja arvottomuuden
kokemuksia: mikään ei ole mitään, eikä
tunnu miltään.
Psykokapitalismin seurauksena yhteisöön kuulumisen ja osallisuuden kokemukset ovat uhanalaisia. ’Liberaali’
kilpailuyhteiskunta tuottaa joillekin menestystä, joka perustuu perin juurin siihen, että on myös häviäjiä. Siten se tuottaa oman logiikkansa mukaisesti jakautumista, syrjäytymistä, jopa suoranaista
pahoinvointia. Kilpailutalous perustuu
menestymisen pakkoon, joka luo yhteiskuntaan aggression ja tunnekylmyyden ilmapiirin (ks. Hilpelä 2001). Tämä
on se Zeitgeist, jonka varttuva sukupolvi
kohtaa. Ajan henki korostaa vitaalisuutta, nuoruutta, ruumiin terveyttä ja kauneutta, mutta se ei suosi niiden ominaisuuksien kehittymistä, jotka ovat ensisijaisia ja välttämättömiä moraalisubjektin
kehittymiseksi (ks. Hilpelä 2001; Hilpelä
2002, 80-81). Nopean menestyksen simulointi, empatiakyvyttömyys ja sosiaalisen kontrollin puuttuminen voivat
olla vaarallinen yhdistelmä. Väistämättä
mieleeni tulevat järjettömiä väkivallantekoja tehneet nuoret, jotka ovat sosialisaatiomme tuotteita ja oman aikamme
peilejä.
Mistä toivon näköala?

Meidän on viimein otettava todesta, että
työelämän vaatimuksilla ja yhteiskunnan
moraalisella ilmapiirillä on merkityksensä
yhteiskunnan perusrakenteille: vanhempana olemiselle, perheen voimavaroille,
puolisoiden väliselle suhteelle ja ennen
muuta lapsuuden tunne-ilmastolle. Tuottaessaan turvattomuutta ja eriasteista pahoinvointia yhteiskuntaelämämme viime
vaihe on pitkällä tähtäimellä kestämätön
sekä kasvatuksen että taloudellisen toiminnan edellytyksenä. En tiedä, mitä on
tehtävissä, koska maailmanlaajuisessa taloudessa useimmat päätökset eivät ole
omassa vallassamme. Peli täytyisi kuitenkin viheltää poikki, ja yhteiskuntaa pitäisi ruveta suunnittelemaan ja rakentamaan
lasten näkökulmasta.
1 Blomin, Melinin ja

Pyöriän palkkatyön arkea tietoyhteiskunnassa selvittävän sosiologisen tutkimuksen mukaan tietotyön yleistyminen on sosiaalisilta
seurauksiltaan ristiriitaista. Yhteiskunta on
jakautumassa yhä jyrkemmin voittajiin ja
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häviäjiin. Tasa-arvon
näkökulmasta tämä
näyttää suomalaisen
työelämän ja yhteiskunnan suurimmalta
kompastuskiveltä ja tulevaisuuden uhkakuvalta – tietoyhteiskunta,
siten kuin sen tulkitsemme, on selviytyjien
maailma, jossa heikoille

on yhä vähemmän sijaa.
Ja nykyään selviytymisen eetos on taipumista
markkinoiden logiikkaan. (Blom & Melin &
Pyöriä 2001, 18-19.)
2 Tero Aution (2002b)

vastikään ilmestynyt
väitöskirja Teaching
Under Siege on erin-

Kysymykset yhteiskunnan moraalisesta suunnasta ja kasvatuksen poliittisista edellytyksistä eivät jätä meitä rauhaan, mikäli pidämme arvossa lastemme tulevaisuutta, oikeudenmukaista
yhteiskuntaa ja yhteiskuntarauhaa. Jos
olisimme viisaita, kasvatus ja varttuvien
ihmisten ja heidän perheidensä hyvinvointi olisivat ensimmäisellä sijalla arvostuksissamme. Ymmärtäisimme, että
kasvatus on elämän ydinalue, jota ei saa
alistaa millekään muulle. Tietäisimme,
miksi yhteiskunta on olemassa ja puolustaisimme sellaista perhe- ja koulutuspolitiikkaa, joka vaalii yhteisöllisyyttä ja
demokraattisia arvoja, siis ei ole johtamassa syrjäytymiseen, epätoivoon ja putoamiseen. Ymmärtäisimme, että taloudellinenkin hyvinvointi perustuu kansalaisyhteiskunnan hyvinvointiin. Oivaltaisimme myös sen, että ihminen ei tule
toimeen pelkän itsensä varassa: hänellä
on oltava elävä, yhteisöllinen kosketus itseään suurempaan - on sitten kyse eettisistä ja uskonnollisista ideaaleista, luonnosta tai hyvän yhteiskunnan ideasta joka antaa hänen elämälleen toivoa. Juuri
toivoa lapsemme ja nuoremme hakevat,
mutta miten vastaamme heille?
Kovan markkinatalouden yhteisöllisyyttä hajottavassa ilmapiirissä ihmiset ovat pakotettuja identiteettipolitiikkaan, tulkitsemaan ja luomaan identiteettiään niistä pirstaleista ja tulkintamahdollisuuksista, joita on tarjolla. Kun
kilpailutalous on hävittämässä toivon,
yksilöt kääntyvät ‘sisäänpäin’ pyrkien
hallitsemaan ja omistamaan oman egonsa. Omasta kehosta ja sen muokkauksesta onkin tullut yhä useamman ainoa
kiinnekohta, mikä puolestaan vahvistaa
individualismin, egoismin ja narsismin
kulttuuria. Näköpiirissä on myös erilaisia uusyhteisöllisyyden muotoja, joissa on kysymys ‘kotiseudun’ ja perustan
etsimisestä.3 Kehonpalvojien lisäksi näemme tulevaisuudessa sekä erilaisia anakronistisia fundamentalisteja että uuden
etiikan etsijöitä; näemme myös yhteisöjä, joissa palataan hengellisyyteen, uskonnollisiin arvoihin ja politiikkaan.
Etenkin epävarmuuden ja vieraantuneisuuden oloissa fundamenttien kaipuu
on niin syvässä, että uskon politiikan ja
uskonnon löytävän yhä useammin toisensa niin hyvässä kuin pahassakin. Ennustan, että tulevaisuudessa yhteisvastuun,
demokraattisten kansalaisoikeuksien ja
lähimmäisyyden ihanteet yhdistävät ainakin hetkellisesti uusvasemmistolaisia ja
uususkonnollisia virtauksia, mutta mitään
yhtenäiskulttuuria tuskin enää rakentuu.

omainen esitys instrumentaalisesta rationalismista, sen aatehistoriallisista ja filosofisista
lähtökohdista sekä sen
vallitsevuudesta oman
aikamme kasvatus- ,
koulutus- ja opetussuunnitelma-ajattelun
‘perusideologiana’.

3 Suomessa on kym-

meniä karismaattisia
hengellisiä liikkeitä
– joukossa aivan uusia
– jotka omalta osaltaan
ilmentävät sekä sosiaalisen todellisuutemme
että myöhäismodernin
mielentilan hajautuneisuutta. Uusien liikkeiden perusjäsenissä on
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paljon mm. insinöörejä, ekonomeja ja muita
korkeasti koulutettuja.
Tämä kertoo mielestäni siitä, miten myöhäismoderni minä jakautuu
sekulaarissa ja läpirationalisoituneessa kapitalismissa toisaalta
arkielämän askeettiseksi ja rationaaliseksi

työelämäruumiiksi ja
toisaalta ’irrationaaliseksi’ minäksi, joka etsii yhteisöllisyyttä ja
hengellisiä elämyksiä
eheyttääkseen kylmän
järkiperäisyyden aiheuttaman sisäisen
hajaannuksensa.

Istun Amsterdamin koneessa ja
leikin mielessäni dokumenttielokuvan ’pappi, lukkari, talonpoika,
kuppari’ lorua….runoilija, realisti,
tutkija, historioitsija, antropologi,
avangardisti, satiirikko, saituri,
blondi, matso, koleerikko, sangviinikko, melankoolikko, juoppo,
jumalista juopunut, turhan nauraja, tosikko, kyynikko, hysteerikko,
nörtti, oblomov, juntti, käräjäpukari, megalomaani jne...
Pirjo Honkasalo
Ohjaaja

Karjalainen kiirastuli, ohj. Seppo Rustanius,
Illume Oy, 2002.
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oman elokuvansa eikä jätä sitä sanomatta. Murramme leipämme heidän edessään
Juudaksina, uskomme kavaltaen. Muutamasta kolikosta myymme kaiken. Häpeällisestä työstä keräämme juudaksenpenningit. Ne ovat käypää eurovaluuttaa.
Ulkona odottaa leveälatvuksinen
juudaksenpuu, eurooppalaisen dokumenttiohjaajan hirttopuu. Me rasvaamme köyden itse.
Ihminen on vahva vain tilapäisesti.
Se vertauksilla leikittelystä.
Meillä Suomessa tämä rahoittajien
valta ei vielä ole aivan totta, mutta se
johtuu vain muutamasta persoonasta,
onnellisesta sattumasta. Minkäänlaista
tekijän valtaa omaan elokuvaansa ei ole
kirjattu itse tuotantorakenteeseen.
Mekin olemme oppineet eurooppalaisen äärimmäisen itsesensuurin, jota
yhden selityksen maailmankuva vaatii.
Globaalitalous on oppi väistämättömästä, deterministisestä sopeutumisesta.
Todistelemme yhteistyökykyämme lahjakkuutemme sijasta. Ideologiaa globaalitalous muistuttaa maailman selittämisellä yhdestä ajatuksesta käsin. Se ajatus
on ahneuden luonnollisuus. Se kumoaa
muista arvoista lähtevät elämän tulkinnat luonnollisen kehityksen vastaisina,
infantiileina.
Me olemme rahan edessä rähmällämme. On syntynyt Homo Globatus, joka
viistosti muistuttaa Aleksandr Zinojevin
lanseeraamaa Homo Sovieticusta.
Elokuvallani on kolmetoista eurooppalaista rahoittajaa. Melkein kadehdin Andrei Tarkovskia, joka elokuvastaan ’Solaris’
sai kommunistisen puolueen keskuskomitealta vain 35 muutosvaatimusta. Minulle
se merkitsisi alla kolmea muutosehdotusta rahoittajaa kohti. Niin vähällä eivät mm.
commisioning editorit motivoisi palkkaansa työnantajalle. Tarkovski kuitenkin
väittää päiväkirjassaan, että toteutuessaan
muutokset tuhoaisivat koko elokuvan. Ensimmäinen vaatimus kuuluu:
”Tulevaisuuden maailmaa on kuvattava täsmällisemmin. Filmi ei anna tarkkaa
kuvaa siitä millainen tulevaisuus on. ”
Viides vaatimus kuuluu: ”Jumala-käsite on poistettava!”
Koko lista päättyy sanoihin: ”enempää huomautettavaa ei ole”. Aika vähän
vaatimuksia yhdelle elokuvalle.
Miksi me emme ryhdy arvojen kapinaan. Vaadi eurooppalaisen ohjaajan final
cut -perinteen kirjaamista EU:n direktiiviksi. Miksi annamme kulttuuri-intituuttien tuottajien nöyrtyä yksityisen rahan
edessä. Miksi emme kieltäydy sloteista ja
ahneuden sokaisemasta ohjelmapolitiikasta tai ryhdy tulosvastuuttomiksi pyhiksi hulluiksi. Me vain emme.
Katson koneen ikkunasta. Alla on
maa, globaalinen, maallinen, pallollinen… Kansallisvaltioiden rajoja ei näy,
ei EU:n laajenemista. Kaikki on yhteistä.
Geenitutkimuksen valossa ihminen on
yhtä paljon banaanikärpäsen, hiiren kuin
apinankin serkku. Me emme ole erityisiä
elollisia. Globaalisuus on luonnollista.

kolumni

MINNE
KATOSI
ELOKUVA?

utkimatta dokumenttikillan jäsenluetteloa
näen kaikkien sanojen takana kasvot. Näen useampia, ainakin
blondeja on monta.
Älkää kysykö keiden kasvot näen ja missä ja missä kohtaa omani. En kerro. Ja sitten meitä on vielä suomalaisia esim. Iranista, meissä on nenetsi, libanonilainen
ja yksi tulee Barcelonasta. On iäkkäitä
ja aivan kakaroita ja rääväsuisia älykkäitä
naisia enemmän kuin tarpeeksi ja meistä
useimmat ovat myös Kristiina Pervilän
mainitsemia jukuripässejä, kiehnäävät
sarvia aina samaan jykevään lankkuaitaan eivätkä perkele väisty.
Dokumenttiohjaajat, he ovat valinneet ammatikseen muiden elämän, myös
muiden kärsimyksen.
Kuitenkaan heissä ei ole ketään, johon pahan näkeminen olisi juurruttanut
turtumuksen. He ovat usein yksinäisiä,
kaikki hyviä, tarkkanäköisiä ihmisiä.
Tämän kokonaisuuden olemme keittäneet kokoon noin kymmenessä vuodessa. Lähes jokaisen kasvon takana on
omaperäinen tekijä, käsityöläinen tai näkemyksellinen taiteilija. Tälle porukalle
onkin työnnetty pysti toisensa jälkeen.
On saatu aikaan eräänlainen luovan omahyväisyyden tila.
Seuraako siitä aina stagnaatio, salpautuminen?
Amsterdam on se pyhä kaupunki,
johon me vaellamme. Siellä meidät mitataan ja punnitaan. Tänä vuonna istun
siellä näytämässä dokumentti-trilogiaani. Aamulla tutkin katalogia ja päivät istun jännittyneenä pimeissä saleissa. Kahden päivän jälkeen nousee oudosti etova
tunne. Mikä minua vaivaa? Miksi tämä ei
maistu?
Kysyn ja vastaan itse: Mihin katosi
elokuva?
Kaiken näkemäni läpi haistan pitchauksen arvet - vai onko pitching jo virallistettu lainasanaksi pitsaus?..käytän siis sitä. Kovia juttuja kovista aiheista. Jyrkkiä
kontrasteja ja tykittäviä teesejä. Mihin
katosi runous? Mihin tajunnanvirta? Mihin älyn ja tunteen leikki? Mihin röyhkeys? Mihin usko kuvaan ja ääneen, usko
itseensä?
Me olemme sitä mitä syömme, kunnes
se mitä söimme, syö meidät. Me istumme
pitsaamassa Amsterdamin rahoitusforumissa, entisessä kirkkosalissa, taivaita
avarammassa kohdussa, kuten ortodoksit
tällaista huonetta nimittävät. Me syömme commisioning editorien ehtoollispöydästä. Jokainen joka tarjoaa rahaa, haluaa
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MYYTIT&
”Bulkkielokuvien
ystävät, iloitkaa!
Tässä teille lajin
uusin ihana helmi,
ö-sarjan bretonilätty Brocéliande.
Tällaisen tekeleen
takana on totisesti lahjakkuutta!
Brocéliande!
Breizh nanar,
bretonifloppi.”

käsikirjoittaja on tosin pariisilainen, joka ryöstöviljelee bretonitarustoa, mutta myös Bretagnessa riittää niitä, jotka
uskovat, että myytin hyödyntäminen on
yksinkertaista, ja koska myytti itsessään
on jo niin vahva, tulee tuloksestakin vahva ja puhutteleva.
Millään muulla alueella ei Ranskassa
ole niin rikasta myyttivarastoa kuin Bretagnella. Se on ihmeen hyvin säilynyt ja
jatkuvasti kesäjuhlien käytössä. Turismissa meri, rannat ja meri-ilmasto ovat toki
tärkeämmät. Silti myytti ja varsinkin sen
ulkoiset merkit ovat täälläkin tuote.

Outi Nyytäjä
Kirjoittaja on käsikirjoittaja ja dramaturgi sekä AVEKin
johtokunnan jäsen
Kuvat:

Markku Nyytäjä
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Elokuvan Brocéliande arvostelu löytyy
pariisilaisesta kaupunkilehti Zurbanista.
Elokuva pääsi ensi-iltaan 8.1.2003. Se on
käsikirjoittaja-ohjaaja Doug Headlinen
ensimmäinen pitkä elokuva. Grenoblelainen opiskelijatyttö Chloé tulee Rennesin yliopistoon Bretagneen opiskelemaan kelttien historiaa ja pääsee arkeologisille kaivauksille salaperäiseen ja
legendoja täynnä olevaan Brocélianden
metsään. Mutta kun kaivetaan esiin se,
minkä tulee pysyä haudattuna, pääsevät unohtuneet pahan voimat valloilleen
Morriganea, petolintua muistuttavaa sodan henkeä myöten.
Myyttejä ja myyttihahmoja tässä
huokeassa ja mauttomassa slasher-leffassa riittää, druideja, noitamenoja, ihmisuhreja, silpomista ja hirveitä keitoksia,
joihin upotetaan yksi jos toinenkin.
Fantasiafilmejä tuottavan La Chauve-Souris (lepakko)- Pathé Renn Productionin tuottama elokuva on täydellinen esimerkki siitä, mitä yritys muuttaa
myytti mainstreamiksi ja sitä myöten
rahaksi merkitsee. Elokuvan ohjaaja-

Shamanismin jatkojalostus

Suomen Lapissa on melkein yhtä paljon
legendoja kuin Bretagnessa. Jos jätetään
syrjään joulupukki, jolle englantilaiset
kävivät rakentamassa vuoren sisään aidon angloamerikkalaisen Santa Claus
Parkin ja kaikki pukkibisneksen sivuvaikutukset, on olemassa itse Lappiin ja lappalaisuuteen liittyviä myyttejä.
Olin 12 joulukuuta 2002 puhumassa
Lapin elämysteollisuuden ihmisille. Elämysteollisuus on nimike, joka mielestäni on niin hirveä, että sen piirissä työtä
tekevät siitä tahraantuvat. Suurin osa seminaarilaisista oli aivan täyspäistä väkeä,
mutta heilläkin oli kovin ohut käsitys
myyttien ja myyttisten tarinoiden käytöstä omassa työssään. Noidat ja NättiJussit keikkailivat maisemissa aina vain.
Tarjottiin tällaisia myyttipaketteja: Lapin
seremonia (kesto n. 45 minuuttia): Lapin
tarinoita kodassa, noitarumpu, joikua,
hyviä ominaisuuksia. Kuitenkin samalla
firmalla oli hieno oivallus: yön yli kestävä
retki Lapin upeissa erämaisemissa ja kota- tai laavuyöpyminen. Myytti joka syntyy paikasta ja konkreettisista asioista ja
joka yhtäkkiä onkin täyttä runoa.
Myös perinteistä shamanismia on yritetty tuotteistaa. Siitä on new age-tyyppisiä kursseja, uusshamaanien yhteystietoja löytyy netistä ja yksi jos toinenkin syvempää tietoa haikaileva on höynähtänyt
shamanismiin. Suomalaisessa muodossaan se on aika vaaratonta puuhastelua,
hyvin kaukana Brocélianden tekijöiden
verisistä seremonioista.
Mutta jotenkin uusshamanismin sisällöllinen kehittäminen ja jatkojalostus
kuulostaa kauhistuttavalta, kun tuloksena pitäisi olla sisältökokonaisuuksien
rakentaminen, sisällön paketointi, mikä
on yhtä kuin TUOTE. Luterilainen kirk-

Elämysteollisuus on
nimike, joka
mielestäni on
niin hirveä,
että sen
piirissä työtä
tekevät siitä
tahraantuvat.

MAINSTREAM
ko ei vielä ole keksinyt ryhtyä toimekkaaseen sisältötuotantoon ja tuotteistaa
sielua. Siihen passaisi toinen periferia,
Karjalan korvet. Luullaan, että periferia
pyhittää. Se ei sitä tee.
Aito on melkein yhtä hirvittävä sana
kuin elämystuotanto ja elämystuote (niidenhän tulee toki olla aitoja, niin kuin
karjalanpiirakat, leipäjuusto ja puikulaperunat). Koska periferia on periaatteessa kaukana kaiken turmelevista keskuksista, se saa aitouden ikään kuin kaupanpäällisiksi.
Alkuvoima,
suomalainen sairaus

Aitouteen lasketaan kuuluvaksi myös alkuvoima, ainoa epiteetti jonka ruotsalaiset meille suomalaisille periferiassa eläville ovat osanneet antaa. Alkuvoimaa
myyttinä ja käsitteenä hellivät valitettavasti myös periferiat ja monet siellä työskentelevät. Alkuvoimasta ei ole pitkä
matka alkeellisuuteen, asioiden, ilmiöiden ja toimintatapojen yksinkertaistamiseen ja karkeistamiseen. Sekin on eräänlainen mainstreamin ilmiö, jos mainstreamiin ajatellaan kuuluvan toisen odotusten ennakoiminen ja niiden täyttäminen.
Hyvin pitkään suomalaista komiikkaa ei
voinut ajatella ilman alkeellisuutta.
Alkuvoiman lisäksi ajatellaan, että
periferia, kaukana suurista asutuskeskuksista oleva alue ja sen ihmiset ovat jotenkin viattomampia ja turmeltumattomampia. He ovat ikään kuin varjeltuneet
kulttuurin ja sen trendien vaikutukselta.
Näin tulee ollakin, periferia on rintamaiden ihmisille ikuinen sienimetsä ja mansikkamaa, jota konekulttuuri ja kaupalli-

suus eivät saisi tahrata. Jokaisella meistä
on ollut suussaan fraasi: ”Tätä ei turismi
ole vielä pilannut.”
Periferiaan suhtaudutaan kuin lääninherra läänityksiin tai kolonialisti alusmaihin. Mutta koska ihmisten on myös
elettävä ja syötävä, on Lapin ja Brocélianden metsän ympäristökuntien yritettävä houkutella seuduilleen yrityksiä,
jotka olisivat sekä tehokkaita että takaisivat alkuvoiman ja aitouden säilymisen.
Nettisivu ilmoittaa: ”Meillä on kahdeksan kunnan alueella yhteensä 17 hehtaaria käytettävissä erilaisiin projekteihin.”
Tässä ei enää ole leikki kysymyksessä.

Maailman ääristä maailmaan

Mainitsemassani elämysteollisuusseminaarissa tapasin nuoren naisen, joka
kuului torniolaiseen Selestina -nuorisokuoroon. Kuoro on tulossa konsertoimaan Brestiin huhtikuussa 2003.
Brestiläinen Anacourse-kuoro on jo
ollut Lapissa, laulanut ja viihtynyt suurenmoisesti. Viihtyminen, olosuhteisiin sopeutuminen on piirre, joka on
tyypillinen sekä bretoneille että suomalaisille, ja siitä kannattaa olla ylpeä.
Brestiläiset eivät olleet lainkaan ihmetelleet, että aivan pohjoisesta löytyi
niin korkeatasoinen kuoro.

Myytti joka
syntyy paikasta
ja konkreettisista
asioista ja joka
yhtäkkiä onkin
täyttä runoa.
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MYYTIT&
MAINSTREAM

Se että periferian ihmisillä on kykyä
ja halua kommunikoida muun maailman
kulttuurin kanssa, tahtoo usein unohtua
medioiltakin. Tässä kyvyssä ei ole mitään
eksoottista. Juuri tälle ajattelulle perustuu muun muassa Kaurismäkien vetämä
Sodankylän elokuvafestivaali. Ohjelmistoa ei ”sopeuteta”, vaan se on ehkä vielä
vaativampaa kuin maalikylissä. Elokuvataiteen huippuja katsovat niin sodankyläläiset kuin festivaalivieraatkin Niin
olisi katsonut Andreas Alariestokin, taiteilija, jolla on Sodankylässä museonsa.
Alarieston tapa käsitellä Lapin myyttejä
piirroksissaan ja tarinoissaan, on ainutlaatuinen. Nostalgia ja tykötekeminen
puuttuvat hänen taiteestaan tyystin.
Kemi ei ole maailmalla kuuluisa lumilinnastaan, vaan dj:stä ja muusikosta
nimeltään Jori Hulkkonen. Nils-Aslak
Valkeapää ei ollut vain joikaava lappalainen, vaan runoilija, jonka runoista dokumentaristi Sampo Karpo teki Beavi-Aurinko -dokumenttinsa kevään saapumisesta pohjoisimman Lapin tuntureille.
Esimerkkejä on loputtomiin.
Periferiassa asuva joutuu teknistyneellä aikakaudellammekin näkemään
enemmän vaivaa päästäkseen tarvitsemilleen lähteille. Se taas tekee periferian
ihmisestä kekseliään ja valikoivan. Kun
tulee etäisyyttä asutuskeskusten tapahtumiin, joutuu harkitsemaan, milloin ja
miten haluaa niihin tutustua.
Uskon myös vakaasti kaikenlaiseen
vuorovaikutukseen. Tekijät eivät ole rajoittuneita: maakuntaan mennään muutenkin
kuin ryöstöviljelemään. Vain mediassa, niin
sähköisessä kuin printtimediassakin, ajattelu on aina vain ahdasta – osin taloudellisista syistä. Ei ole matkarahoja. Unohdetaan usein myös ”maakunnan” lehdet, joiden sunnuntainumeroihin tutustuminen
pitäisi tehdä pakolliseksi niin tavallisissa
kouluissa kuin taidekouluissakin.
Tie myyttiin kulkee kummia teitä

Tämän jutun alussa mainitun flopin
(Brocélianden) tekijät olivat menneet
suoraan dramatisoimaan myyttiä. He
olivat myös ottaneet siitä joukon ulkoisia tunnusmerkkejä. Tämän tien päässä
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odottaa jokseenkin varmasti epäonnistuminen, myytistä tulee karrikatyyri.
Mutta todellisissa myytille uskollisissa taideteoksissa tie kulkee konkreettisista olemassa olevista tapahtumista,
maisemista, asioista ja ihmisistä kohti
myyttiä. Monesti myytti ei edes aina paljasta itseään, katsoja vain aavistaa, että
teoksessa on jotakin suurempaa.
Minulla on mielessäni kaksi hyvin erilaista ja sittenkin katsannoltaan toisiaan
muistuttavaa teosta: Markku Lehmuskallion ja Anastasia Lapsuin nenetsidokumentit Seitsemän laulua tundralta (2000)
ja Elämän äidit (2002) ja Olivier Bourbeillonin, Marie Hélian ja Thierry Salvertin
bretonitelevisiolle, TV Breizhille tekemä
Albumi (tuotanto Paris-Brest Productions), 100 kaksiminuuttista, joiden lähtökohtana ovat vanhemmat ja uudemmat
bretagnelaiset valokuvat. Kommentoijien
joukossa on tavallisia ihmisiä ja elokuvan
Kun tulee
etäisyyttä
asutuskeskusten
tapahtumiin,
joutuu
harkitsemaan,
milloin ja miten
haluaa niihin
tutustua.

ja kirjallisuuden kuuluisuuksia, muun muassa Claude Chabrol.
Niin Lehmuskallion ja Lapsuin kuin
Bourbeillonin ja Hélian työt kertovat
paitsi ihmisistä ja heidän työstään, myös
kulttuurista, koska tekijät ovat katsoneet kuvattaviaan ja kuvattuja silmän tasalta, ihmisinä jotka elävät maailmassa,
joka ei lopu kotiseutuun, vaan laajenee
pitkälti ylitse sen. Kuvattujen ihmisten
sosiaalinen asema saattaa olla vaatimaton, mutta nämä teokset ovat suuren sivistyksen läpitunkemia.
Le Conquet, Bretagne, 2003-01-19

SUOMALAISEN DOKUMENTTIELOKUVAN
KULTAKAUDEN ON JATKUTTAVA!
Dokumenttielokuvan tekijät ovat
huolissaan dokumenttielokuvan
rahoituksesta. Samalla kun elokuvien kustannukset ovat nousseet,
on dokumenttien kokonaisrahoitus
tippunut. Viime syksynä Dokumenttikilta järjesti rahoitusta käsitelleen
seminaarin.
Seminaarissa julkistettiin Kati von
Zansenin tekemä selvitys, jonka
mukaan dokumenttielokuvan
kokonaisrahoituksesta on kadonnut
miljoona euroa viimeisen kolmen
vuoden aikana. Dokumenttielokuvan
rahoituksesta ja taloudesta onkin
päätetty tehdä laaja ja perusteellinen tutkimus.
DocPoint-festivaalin yhteydessä
Dokumenttikilta luovutti kulttuuriministeri Drombergille Valtioneuvostolle osoitetun avoimen kirjeen.

Suomi on dokumentin alueella yksi elokuvataiteen johtavia maita maailmassa. Se
on saavuttanut tämän aseman viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Tätä ilmiötä
alan kansainvälinen päälehti DOX kuvaa
dokumenttielokuvan kultakaudeksi. Ilmiön oudoin puoli on se, että dokumenttielokuvan kansallinen rahoitus on samanaikaisesti laskenut. Johonkin on kadonnut miljoona euroa, kun rahoituksen
olisi Viestintäpoliittisen toimikunnan
mietinnön hengen mukaisesti pitänyt
kasvaa ainakin samalla summalla. Onko
tämä tapahtunut epähuomiossa vai onko se harkittua?
Suomalaisen elokuvan kansallinen
tavoiteohjelma ei erittele dokumenttielokuvan tarpeita. Dokumenttielokuva
tarvitsee oman tavoiteohjelman. Tästä
syystä Dokumenttikilta on käynnistänyt tutkimuksen dokumenttielokuvan
rahoituksesta ja tuotantorakenteista. Jo
nyt kerätyn tiedon pohjalta on selvää, että säilyttääkseen elävyytensä kasvaneista
kustannuksista huolimatta dokumenttielokuvan tukea olisi vuoden 2005 loppuun mennessä nostettava ainakin kahdella miljoonalla eurolla, ja silloinkin se
yhä olisi kansainvälisesti ottaen häpeällisen alhaisella tasolla.
Dokumenttielokuva on oma genrensä, joka muiden taiteenlajien tavoin
heijastaa tekijän sisäisen kokemuksen
kautta hänen suhdettaan ympäröivään
maailmaan. Toki se toteuttaa erilaisia
sisällöllisiä kokemuksia, elämyksiä, historiantulkintaa – avaa välineensä kautta
ikkunoita erilaisiin asioihin ja paikkoihin maailmassa, joihin katsoja muuten ei
pääsisi edes uniensa kautta.
Laadukas dokumenttielokuvatuotanto on osa kansakunnan pysyvää muistia, joka ei saa pätkiä. Yhteiskunnan tehtävänä on instituutioidensa kautta suojella ja ylläpitää kulttuuriaan, myös edustamamme lajityypin muodossa.
Dokumenttielokuva on löytänyt jokapäiväisen uutisvirran takaa kansallisen todellisuuden kasvot, olkoon kyse
työttömyydestä, rakkaudesta, hulluudesta, maaseudun murroksesta, työnteosta, identiteetin etsinnästä, luovuudesta,
rakentamisesta, kaupunkikuvasta, suo-

malaisuuden ja maailman näkemisestä.
Suomalaiset dokumentaristit ovat kuvanneet elämää ja ilmiöitä mitä jännittävimmissä paikoissa ja tilanteissa miltei
kaikkialla maailmassa.
Dokumenttielokuvien tekijät ovat
valokiilan paisteessa silloin kun päälle sataa palkintoja, mutta varjossa kun
puhutaan elokuvien rahoituksesta. Suomalaisten dokumenttielokuvien näytöt
kotimaassa ja ulkomailla ovat kuitenkin
nykyisin määrällisesti jopa isompia kuin
pitkien elokuvien.
Dokumenttielokuva on lunastanut
paikkansa ja haluaa sen myös pitää. Sillä
on vankka jalansija kansalaisten mielissä
ja todellisuuden hahmottamisessa, ja se
on tavoittanut arvostetun aseman. Parhaat teokset löytävät yleisönsä valkokankailla ja saavat satojen tuhansien katsojamäärät televisiossa.
On ironista, että yksi terävimmistä
kärjistä kulttuurissamme ei pääse kasvamaan ja etenemään mahdollisuuksiensa
mukaisesti vain siksi, että se ei saa tarvitsemaansa suhteellisen pientä yhteiskunnan taloudellista panostusta. Myönteisen kehityksen esteenä on rahoituksen supistuminen samanaikaisesti, kun
elokuvien kustannukset kasvavat. Dokumenttielokuvien rahoitustuesta ”kadonnut” miljoona euroa on palautettava heti ja toinen miljoona euroa saatava lisää
vuoden 2005 loppuun mennessä.
Kansallisten tukilaitosten tehtävänä
on tukea elokuvaa kulttuurina ja henkisenä pääomana. Dokumenttielokuvat
kuljettavat viestiä tuleville sukupolville,
ne ovat yhteistä historiaa ja muistia ja yhteiskunnan velvollisuus on tukea tätä.
Suomalaisen elokuvan tavoiteohjelma on toteutettava heti. Se on ainoa tae
sille, että myös dokumenttielokuvakulttuuri voi maassamme säilyä hengissä.
Suomalaisen dokumenttielokuvan
kultakauden pitää jatkua!
Helsingissä DocPoint-festivaaleilla
17.1.2003

Dokumenttikilta ry
Jouko Aaltonen, Arto Halonen,
Pirjo Honkasalo, Timo Korhonen,
Erkko Lyytinen, Marja Pensala
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Suoraa puhetta kuvasta ja kuvan tekemisestä. Vuosi sitten elokuvantekijät olivat kutsuneet DocPoint - dokumenttifestivaalin yhteydessä järjestettyyn ”Tyyli ja todellisuus”- seminaariin eri alan taiteilijoita puhumaan suhteestaan kuvaan. Seminaari oli syntynyt tarpeesta luoda ja vahvistaa keskusteluyhteyksiä elokuvan ja muiden taiteiden välillä Suomessa. Ajatuksenamme oli luoda foorumi hyvin vapaasti ymmärretyn teeman alle, tekijöiden suoralle puheelle työstään ja sen lähtökohdista,
ohi teoreettisten tai käsitteellisten tulkintojen. Vastaanotosta päätellen olimme aavistaneet oikein taiteentekijöiden parissa
eläneen kaipuun kohdata ja kuunnella toisia tekijöitä. Luovan työn prosessin eritteleminen, siihen liittyvän ajattelun oivaltavan, oikuttelevan ja sattumanvaraisen kulun seuraaminen sai valtavasti vastakaikua läsnäolijoissa. Seuraavassa runoilija
Mirkka Rekolan ja kuvataiteilija Heli Hiltusen nauhalta puretut puheenvuorot. Kanerva Cederström ja Kiti Luostarinen

Mirkka
Rekola
on runoilija.
Teksti perustuu hänen viime
vuoden dokumenttielokuvafestivaalilla
pitämäänsä
esitelmään.
Rekolalle
myönnettiin
kirjallisuuden
Suomi-palkinto
vuonna 1995.
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MAAILMAN KUVALUONTEESTA

K

un Marcel Proust kirjoitti
Kadonnutta aikaa etsimässä,
hän halusi tuoda menneisyyden silmien eteen, hän halusi tehdä sen näkyväksi. Eikä
vain näkyväksi vaan muutenkin aistittavaksi. Hän halusi luoda sen
uudestaan, antaa sille pysyvyyden tässä
katoavuudessa. Mutta olennaista ei vielä ole se, että hän kuvasi sitä. Olennaista
on, että hänen kuvaamillaan hetkillä on
perspektiivi, joka kätkettynä tai ilmeisenä on aina läsnä. Monelle on lapsuudesta
asti tuttu tuo kokemus, jolloin jossakin
tilanteessa sanoo itselleen, että ”tämän
minä kyllä muistan vielä aikojen päästä”
ja siinä samassa tuntee jo heittäytyvänsä
aikojen päähän, näkevänsä sieltä tänne.
Tällaisista hetkistä Proust lähtee. Niissä
on Proustin runouden perspektiivi, niissä hän on kadonnutta aikaa löytämässä.
Proustin kuvat elävät sanoitse. Ne
on luettava. Tuskin olisi edes mahdollista
siirtää Proustin lausetta elokuvan kielelle. En edes tiedä, onko sitä yritetty. Mutta omilla keinoillaan elokuva pystyy kyllä luomaan proustilaisen perspektiivin.
Ajattelen Tarkovskin Peiliä, joka sekin
on kadonnutta aikaa etsimässä. Kuinka
sen hetkissä sukupolvet virtaavat toisissaan, kuvat ja äänet. Kun menneisyys löydetään tuolla tavalla, se muuttuu runoudeksi ja musiikiksi.
Saada aika näkyviin missä sen sitten
kokeekin, ihmisissä, tapahtumissa, maisemassa, saada aika näkyviin kuvitse, eikö se ole melkoinen tehtävä? Oli se sitten
lineaari aika tai syklinen, se on kuitenkin
aina liikettä. Pysäyttää se tuokioiksi niin
kuin Proust tai Tarkovski tekivät, antaa
tuolle tuokiolle ajattomuus, antaa sille
merkityksen elämä, siitähän runoudessa
on kysymys.
Lapsena, kun piirsin, en halunnut pysäyttää aikaa, vaan kuvata Iiikettä. Yksi
varhaisemmista muistoistani on, kuinka halusin piirtää ihmisen, joka paperin
vasemmasta ylänurkasta kulkee oikeaan
alanurkkaan, ja yhtäkkiä tajusin, etten
voikaan piirtää häntä, en voi piirtää jokaista askelta, ja jokainen askel on yhtä
tärkeä. Hän ei ole tuossa ellei ensin ole
tässä. En ollut vielä nähnyt ainuttakaan
filmiä. Olisinpa tiennyt että Iiikkuva kuva on olemassa, se olisi helpottanut ahdistusta. Ratkaisin ongelman niin, että

piirsin pelkän tien. Jokainen askel oli siinä. Tulin ilmaisseeksi sen, että tie syntyy
askelista jotka otamme.
Onneksi valmistakin tietä on sentään olemassa jokaisen taiteen alueella.
Eivätkö olennaiset muutokset, uudistumiset merkitse aina sitä, että taide Iähestyy ominta olemustaan ja pääsee irti
vieraasta elementistä, joka siihen tavalla tai toisella on Iiittynyt. Maalaustaide
lakkaa olemasta jäljentämistä ja operoi
väreillä ja muodoilla, elokuva lakkaa olemasta kuvitusta, kamera löytää silmänsä
(niin kuin Uuden aallon filmissä ja neorealismissa), valokuva löytää silmänräpäyksen, runous löytää kielensä. Ja nämä uudet tai uudesti löydetyt ilmaisut
vapauttavat taiteenalueen omaan olemassaoloonsa. Sillä on omat hevosensa.
Jos niillä ratsastaa joku vieras, hänen on
osattava ratsastaa niillä.
Myös runoudessa kuva on keskeinen
elementti. Ei kuitenkaan koskaan niin
välittömästi kuin elokuvassa ja kuvataiteessa. Kirjallisuus on - niin kuin Tuomas
Anhava sen lyhykäisesti ilmaisi - elämää
sanoitse.
Kuvan suhteen on tapahtunut ratkaisevia muutoksia. Senkin kuvat ovat
aikaisemmin olleet paljolti tunteitten ja
tapahtumien kuvitusta, se on operoinut
metaforilla, vertauskuvilla, attribuuteilla. Ja kyllä niitä runoudessa on edelleen.
Tuo vanha juttu, että ensin vuori on vuori, sitten se on kuin jokin muu, kunnes
se pitkän matkaan jälkeen on taas pelkästään vuori. Mutta tuon pitkän matkan jälkeen se on kuitenkin sitä erilailla
kuin alussa.
Etsin sitten lännestä tai idästä, löydän runoudesta aina kuvan.
Kunpa maailma
pysyisi tällaisena,
kalastajat näin
kiskomassa venettä
joentöyrästä ylös.
(Sanetomo, 1192-1219. Suom. T. Anhava)

Tuhatvuotinen runo ja yhä vain tuore.
Itäisen runouden vaikutus ei ollut
vähäinen, silloin kun runous irtaantui
kuvittavasta metaforasta ja korosti kuvan itsenäisyyttä. Viime vuosisadan alkupuolella, v.1914, ilmaantui runouteen
imagistien koulukunta. Johtohahmo oli

Ezra Pound. Se korosti kuvan merkitystä. Siinä runous oikeastaan jättäytyi kuville ja kuvien rytmeille. Tämä merkitsi uutta aaltoa modernismissa. Se riisui
runoudesta paljon tarpeetonta, tunteita
kuvittavaa ja passivioivaa. Mietin kuitenkin, olisivatko silloiset imagistit esittäneet kuvateesejään niin vahvasti, jos
olisivat nähneet ne elokuvan mahdollisuudet, jotka me olemme nähneet. Eikö
elokuvan runous olisi monesti vastannut
paremmin noita teesejä kuin kirjoitettu
runous. Kuva on toki runouden olennainen elementti, mutta runouden ilmaisuväline on kieli. Runous on ennen muuta
sanan taidetta. Kuva on ilmaistu sanalla,
kuvan ja sanan yhteys on välttämätön.
’Maailman kuvaluonne, opittu temppeleissä,
ihminen kulkenut sisään ja ulos.’
Tämän aforismin kirjoitin alle kolmikymppisenä, kun olin joutunut elämässäni käännekohtaan. Olin alkanut kokea
maailman kuvana. Ja nyt väitin, että maailman kuvaluonne oli opittu temppeleissä, siis uskonnollisen kokemisen kautta.
Mutta olihan kuvia ennen temppeleitäkin. Varhaiset luolamaalaukset esimerkiksi. Niitäkin on pidetty uskonnollisen
kokemisen ilmauksina, rituaalikuvina.
Jegor Reznikoff, joka on tutkinut luolamaalauksia, liittää nuo maalaukset palvontamenoihin. Hän otaksuu, että maalauksia on palvottu äänin, laulamalla.
Maalaukset ovat luolassa juuri sillä kohdalla seinämää, joka on resonoivin.
Ihminen kulkenut sisään ja ulos.
Noista luolista, noista temppeleistä.
Nähnyt maailman kuvana. Niin kuin me
tullessamme elokuvista voimme jonkin
aikaa kokea elokuvan jatkuvan.
Jos ja kun peruskokemus on uskonnollinen, se tahtoo sanoa että nähty maailma on transsendoitunut. Se on jo ilmaisua. Se on jo kuvaa. Se tulee tähän. Mutta
mistä? Aina kun on kysymys transsendoitumisesta, liikahdan pois ja takaisin. Miten saan tuon dynaamisen siirtymän sanotuksi. Minulla on mielessä Björlingin säe:
”ja menen hiljaa mietteliäästi täältä ja tänne.”
Täältä ja tänne. Se sanoo sen paremmin
kuin mikään selittely. Mutta mikä uskonnollinen kokemus tämä on? Selvä on, et-

”Kuoleman kasvot”,
ohj. Kiti Luostarinen,
tuot. Kiti Luostarinen
Productions, 2003
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Kuvantekijöinä
tiedätte, että se
joka ottaa kuvan
ei näy kuvassa.
Mutta kuva on
hänen silmiensä
kuva.

tei siinä ole mitään kirkkoa ellei sitten
tuo kuvaluonteen kokija ole kirkko. Kuitenkin juuri tuo siirtymä tekee siitä uskonnollisen kokemuksen.
’Älä tee kuvaa. Kaikki on.’ Älä tee
kuvaa kuvan päälle, koska kaikki on kuvaa. Älä tee superimpositiota. En ole kokenut maailman kuvaluonnetta vertauskuvana, vaan pikemminkin peilikuvana.
Ja peilikuvana siihen käy kristinuskon
luomismyytti: Kuvakseen hän hänet loi.
Tuntemattoman kuvaksi. Aivan pragmaattisesti se antaa kuvalle ulottuvuuden. Peilikuvassa on aina läsnä tuo heijastava, tuntematon.
Transsendoitunut maailma on aina
myös heijastuksen ja kuvajaisen maailma. Ja aina kun puhutaan näkemisestä,
puhutaan valosta.
”Eikä aurinkoa mainita, mutta sen mahti on kanssamme.” (St-John Perse Anabasisrunoelmassaan.) “Silmä näkemisessä toimii
kuvan sanana.” Tuon lauseen löysin Manne Tuomenoksan tanskalaista maalaria
Vilhelm Hammarshojta käsittelevästä
tutkimuksesta.
Kun silloin aikoinaan koin maailman
kuvaluonteen, kun siitä että kaikki oli
jo ilmaisua, tuli peruskokemus, todellisuus muuttui esittäväksi todellisuudeksi.
Muuta se ei voinut olla. Koin melkoista
tyhjentymistä, poistumiseta siitä, mitä
olin pitänyt olemassaoloni kriteerinä. Ja
muistan kysyneeni, mitä tekemistä minulla oli tässä todellisuudesa, missä kaikki jo oli ilmaisua. Mitä tekemistä minulla oli tässä ilmaisun maailmassa, kun en
kerran halunnut luoda kuvia kuvien päälle. Mutta juuri tuo kysymys veti minut
mukaan. Tajusin että minun oli jollakin
tavalla täytynytkin poistua, antaa subjektini sille mitä näin. Minä olin mukana
tuossa maailman kuvaluonteessa, minäkin. Kuvana kuvien joukossa, kuvana vaikuttamassa kuvaan, läsnä ja poissa.
Se, joka ottaa kuvan, ei näy kuvassa.
Kuvassaolijoiden silmissä hän kyllä saattaa olla mutta millaisena? Siellä hän on
hyvin pienenä. Eiköhän vain sentenssini ”toistensa silmissä he ovat pienet” liity tähän.
Kuvantekijöinä tiedätte, että se joka
ottaa kuvan ei näy kuvassa. Mutta kuva
on hänen silmiensä kuva.
Mitä sitten on silmän takana? Aivan
hievahtamaton silmä. Liikkumaton siksi,
että siinä liikkuu kaikki. Vai onko siellä
puhdas kangas? Niin sisällä kuin ulkona,
niin ylhäällä kuin alhaalla.
Maailman kokeminen kuvana on
Ilon ja epäsymmetrian jälkeen mukana
luultavasti kaikissa runoissani:
Se on täällä
kuin solmu valkeassa liinassa,
talvi
ja kukkii minun kesässäni,
tuomi, pihlaja
Se ei ole sama kuin vuosikymmenet
sitten. Peruskokemus pysyy, mutta se
merkitsee matkaa.
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Maailman transsendoituminen pani
minut tajuamaan jotakin ikonista (kreikan sanasta eikon; kuva). Nykyään tuota sanaa käytetään milloin missäkin yhteydessä, mikä tahansa ja kuka vain saatetaan ikonisoida. Niin typerältä kuin se
tuntuukin, kannattaa kysyä mitä tarvetta
tuo ikonisointi oikein ilmaisee. Halutaan
tehdä kuva ja nostaa se. Tarvitaan jotakin
tuonne ylhäälle. Ollaan niin alhaalla, että
halutaan katsoa ylöspäin.
Mutta minä tarkoitin ortodoksista ikonia. Tietämättä oikeastaan mitään
ortodoksisesta uskonnosta lähestyin sen
ikonia. Ortodokseille ikoni on kirkastetun tajunnan kuva. Kuvana se viestittää
näkymättömästä, siitä mistä ei voi tehdä
kuvaa. Siinä sen paradoksi.
Kun tyhjenemiseni täyttyi näkemisestä, se mitä näin, oli tavallaan ilmoitus.
Ihmisten kasvot, vaeltavat kasvot. Puut
osoittamassa aina ylöspäin. Aamun ihmetys. Minä koin maailmaa kuin ikonia.
Hänellä on ikoni seinässä
kun hän kulkee sisään ja ulos
sitä ei juuri huomaa
silmät vain siirtyvät kuvasta kuvaan.
Tai
Nyt sanon: se on tämä tähti minulle ja
elämäni tyhjä hauta, pääsiäinen. Kaikki
nämä kuvia, kaikki tapahtumat eikä voi
tietää miten ne pantiin alulle: Siinä on
Neitsyt Maria, kuvien kuva. Ja vielä kahden
maailmassa.
Ihmisessä olevan aiheen, ihmisen matkan, ihmisen mahdollisuuden ilmoituksena, ikonilla saattaisi olla tässä ajassa
omalla tavallaan radikaalikin merkitys.
Sehän voisi merkitä ylitajuntaa tässä alitajunnan maailmassa. Jo symmetriankin
vuoksi. (Filosofi Eero Ojasen kirjoituksissa ylitajunta-nimitys esiintyy ehkä juuri tästä syystä.)
Tärkeää on ettei se ylitajunta, mistä
ikoni viestittää, ole missään tekemisissä
yliminän kanssa.
Väheksymättä yhtään merkitystä,
mikä alitajunnan löytymisellä on ollut,
on sanottava, että erityisesti freudilaisesti tulkitulla alitajunnalla on viime vuosisadalla ollut suhteeton arvostus. Sehän
on ollut melkein jonkinlaisen ylitajunnan
asemassa. Keikauttanut maailman ylösalaisin. Tietoisuuskin on ollut pelkkä petollinen filtteri.
Niin kirjallisuudessa, elokuvassa
kuin muissakin taiteissa freudilainen
psykologisointi ei ole ollut hyväksi. Kun
se on selittänyt, se on latistanut, välttänyt usein sen syvyyden mihin tässä elämässä joudumme.
Minulla on hyvä esimerkki. Luin
vastikään Risto Ahdin kirjan Blakesta.
Ahti käsittelee siinä Blaken tunnettua
runoa Sairas ruusu. 1900-luvulla tuo
runo on aina tulkittu alitajunnallisten
patoumien runona, seksuaaliväritteisesti. Ruusu sairastaa tukahdutettuja

viettejään. Tulkinta on kaventanut tämän runon, joka itseasiassa on elämän
runo.
Olet sairas ruusu.
Mato, jota ei näy,
joka lentää yössä.
kun myrsky käy
ilovuoteesi löysi
tulenpunaisen,
Sinut tuhoaa tumma
salarakkaus sen.
(Suom.Aale Tynni)

Ahti palauttaa tuolle runolle sen ansaitseman tulkinnan. Siteeraan häntä:
”Näen ruusun, näen nuoren miehen, näen
kuoleman ja elämän - mieluiten soisin Sairasta
Ruusua luettavan samalla laajalla katseella,
jolla Einstein katsoo aikaa, jolla filosofi katselee totuuksia, ja jolla taitelija elämään rakastuneena katselee aikaa ja filosofiaa. Mieluiten
ankaran, yksinkertaisen lapsellisesti ja pelkästi. Niin kuin muistan lapsena rakastaneeni
liljoja ja ruusuja täydestä sydämestäni täysin tietoisena siitä, että ne ovat jo kuihtuneet.
Miksi tämä pitäisi erottaa elämisen laajuudesta seksuaalisuudeksi tai moraaliksi? Vaikka
niin voitaisiinkin, virheittä, tehdä.”
Niin, miksi ?
Mitä on ymmärtäminen. Muistan
lapsuudestani, kuinka sukulaiset sanoivat isästäni, että hän ymmärtää taidetta,
ja minä kysyin isältani, mitä se tarkoittaa.
Kun hän ei vastannut, menin miettimään
itsekseni. Menin uudestaan hänen luokseen ja sanoin: Nyt minä tiedän, se tarkoittaa sitä että kun katsoo taulua, katsoo yhtä aikaa itseensä, katsoo ulos ja sisään. Silloin hän nyökkäsi minulle.
Pieni anekdootti: kerran ajoin autolla hiljaista kylätietä: metsä, peltoja, taloja harvakseltaan. Äkkiä edessäni keskellä
tietä oli saapaspari, asennossa, kannat minua kohti, varret ojossa. Juuri ja juuri mahduin väistämään. Mistä ne tulivat, kuka
ne piruuttaan siihen oIi asettanut. Välitön vaikuteIma oIi, että joku niistä oli
lentänyt ylös ilmaan, mutta mikä selitys
se oli. Oliko sattuma kun samalla seudulla myöhemmin kuulin vanhan emännän
repliikin. ”Oli se niin vaan hiljasta meidän
tiellä, että kun auto kerran tuli, pelästyin
niin, että menin näkymättömäks.” – Tiedä sitä sitten. Tiellä sojottavat tyhjät saappaat jäivät kyllä silmiini loppuiäksi.
Tuo että etsimme selitystä, niin että
ensivaikutelma on kadota ja selitämme
monesti niin ripeästi, että kokemisemme
katkeaa. Emmekä näe maailman kuvaluonnetta, emme kuuntele silmillämme.
Ennen vettä minä tapasin tämän pohjan
ennen vettä se oli
katsetta vasten niin rävähtänyt
ja vaiti
että minä kuulin kyllä,
minä kuulin silmilläni,
miten hiljaa hiekassa virtaa hiekka.

TAIDE JA
TODELLISUUS
Heli Hiltunen

Kirjoittaja on kuvataiteilija.
Hänelle myönnettiin vuonna 2001
Ars Fennica -palkinto.

Mitä kuva esittää?

Kuva yllä:
Heli Hiltunen:
Melodian tunnistin

Representaation ongelmia ovat miettineet kuuluisat miehet luola-ajattelijasta
lähtien. En osaa havaintoteoriasta enempää sanoa. Yritän kertoa työstäni ja miten lähdin matkaan, millaisia kuvia olen
saanut aikaan.
Mitä voidaan todellisuudesta tietää
ja millä aisteilla ja ovatko nuo kokemukset välitettävissä kuvan kautta? Voi kai
sanoa niin, että todellisuus on annettua.
Se on tietty paikka, viipale pitkosta, jonka saa tunnusteltavaksi. Se voi olla laulukirjan laulu, jota veisataan sekakuorossa
alusta loppuun asti. Kenties sitä laulua
ei voi vaihtaa, mutta voi toivoa oppivansa vetäisemään sen omalla tavallaan, löytämään oman tyylinsä, vaikka se menisi
nuotin vierestä.
Taidekin on kai jotain annettua. Taulussa on neljä kulmaa, tästä on lähdettävä. Kuva on kaksiulotteinen pinta, johon
on luotu kolmiulotteisuuden illuusio.
Jos todellisuus on yksi ja kaikilla on
kaksi silmää päässä, miksi kuvat ovat niin
erilaisia? Siksi, että todellisuutta on laajalti ja koska minun taskulampussani on
heikko valo. Yleensä havaitsen vain sen,
minkä tajuan havaitsevani, koska lähestyn havaintoa tietyllä tavalla. Teen karttaa todellisuudesta havaintojeni perusteella, mutta nämä kartat vaikuttavat
myös tapaani havaita, vaikka yrittäisin
pois siltä polulta. Miten maailma, vielä
tunnistamaton, voi tulla lävitseni siitä
huolimatta, että on lähtöruutu, kuljettu
matka ja repussa vanhat rojut, jotka ovat
aina painamassa ojan suuntaan? Ihminen
tunnistaa sen minkä näkee ja näkee sen
minkä tunnistaa. Vai voiko nähdä sitä mitä ei tunnista? Minun kysymykseni kuuluu: Tuleeko tuntea tuntematonta? Voiko
kysyä sellaisesta, mistä ei mitään tiedä
ilman ennalta annettuja linssejä ja voiko
näin huteralta pohjalta yrittää kommunikoida toiselle?

Tietoisuus ja maailma ovat kerta
kaikkiaan eri asia ja voin ajatella, että
maailma on niin kuin se on ja ihmisten
tietoisuudet ovat erilaisia. Fernando Pessoa sanoo sen kauniisti. ”Kaikki ovat erilaisia niin kuin me ja siksi kaikki ovat olemassa” (Hetkien vaellus). Ajattelen, että
taideteos on paikka kohdata tämä toinen
jollakin kielellisesti määrittelemättömällä tavalla. Tietenkin siinä kohtaa aina sopimuksen teoksen lukutavasta ja havaintojen ehdollisuudesta, meidän omasta pitämisestämme ja myös teosta edellä olevasta ja ympärillä olevista teoksista.
Maalaus on yksi visuaalisen ilmaisun
väline. Sillä on raskautettu historia ja se
on jo moneen kertaan kuopattu aikansa isotelleena pullistelijana. Silti maalari
jatkaa maalaamistaan ja voi ajatella, että
kulman takana. Se on hyvä paikka.
Maalaus ei ole pelkästään esine eikä ajatus vaan molempia. Se on nihruttamalla, hinkkaamalla, valuttamalla, sivelemällä jätettyjä jälkiä äskeisestä läsnäolosta. Se on merkitystä visuaalisesta
tutkimisesta, visuaalisesta läsnäolosta.
Se on fyysisyyttä. Maalari maalaa katsomisen tapaansa, havainnon rakennetta,
hahmottumista, mutta maalauksen materiaalisuutta ei voi sivuuttaa. Se ei supistu käsitteeksi, se on fyysinen tila. Se voi
olla yhdessä paikassa tiettynä aikana niin
kuin ihminenkin. Sitä ei voi monistaa.
Omaa puhetapaa etsimässä

Taideakatemian jälkeen tein ison kuvan
ja se hajosi moneksi pieneksi kuvaksi.
Olen miettinyt mitä tapahtui siihen aikaan, joskus 80-luvun lopulla? Tuolloin
olivat esillä vahvasti perinteiset formaaliset kysymykset. Muodon antaminen kuvalle oli kaikki, kertomukset kiellettiin.
Niitä ei saanut sotkea maalaukseen. Siinä ympäristössä, jossa kuvia tein, puhuttiin kuvasta, jota en pystynyt tekemään.
En pystynyt sanomaan juuta enkä jaata.

Se iso kuva meni ta- Koin formalismin
vallaan palasiksi. Sii- herraskaisena hyhen myös vaikutti vänä makuna, jooma taustani siten, ka jätti köyhät ja
että koin formalis- kipeät pois pelismin herraskaisena tä. Se maalauksen
hyvänä makuna, jo- maailma tuntui
ka jätti köyhät ja ki- hirveän juhlalliselpeät pois pelistä. Se ta. Siinä koko ajan
maalauksen maail- yritettiin määrima tuntui hirveän tellä hyvää makua.
juhlalliselta. Siinä Se oli viihtymättökoko ajan yritettiin myyttä ja ajattemääritellä
hyvää lin, että elämä on
makua. Se oli viihty- kerrassaan hyvän
mättömyyttä ja ajat- maun vastaista.
telin, että elämä on
kerrassaan hyvän maun vastaista. Siihen
aikaan oli keskustelua merkeistä ja sitten kuva katosi kokonaan. Kaikesta tuli
pelkkää ironiaa ja sitaatteja. Jos ei hallinnut sitäkään keskustelua, ei tiennyt, missä on meidän änkyttäjien paikka.
Koska minulla ei ollut mitään henkilökohtaista suhdetta valkoiseen kuutioon eikä suurin huolenaiheeni ollut
taiteen sisäinen taiteilu, käännyin etsimään omaa puhetapaani. Löysin vanhoja matonkuteita, joista ajattelin kutoa.
Tuki tuli valokuvauksen puolelta. Aloin
käyttää vanhoja valokuvia maisemamaalausteni pohjalla. Ne eivät ole omia havaintoja maisemasta vaan sellaisia, joita
evakoilla oli sotien jälkeen. Palasin Käkisalmikirjoihin ja ”rakas-vanha-Karjal”
-kirjoihin, joita olin lapsena katsonut.
Kuvat olivat surullisia, koska ne esittivät jotakin sellaista, mitä ei ollut enää.
Käytin näitä kuvia maisemamaalauksen
lähtökohtana ja ajattelin, että on olemassa sellainen vanha valokuva, joka on
moneen kertaan otettu. Tämä rikkoo illuusion välittömästä lähestymisestä, mikä taas liittyy menneisyyden ja muistojen
kuvaamiseen. Se on aina tavoittamaton,
sen aina rakentaa.
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Ajattelen, että kun maalaa valokuvasta tai maalaa ja värittää valokuvan,
niin silloin tuhoaa valokuvan dokumentaarisen illuusion. Valokuva ei myöskään
ole aina joka kohdassa terävä. Kuvassa on
valikoimatonta informaatiota. Valokuvan päälle maalaamalla voi yrittää osoittaa, että se on rakennettu, järjestetty tai
on tehty kaava sen muistamiseen.
Kysymys oli analoginen sen kanssa, miten voisi kertoa muistamisesta tai
unohtamisesta. Muistokin on rakennettu, väritetty, siinä on aukkoja. Se on joistain kohdin liian tarkka, joistain kohdin
liian epäselvä. Yritin maalata maalauksen yhtä huojuvaksi kuin muisto. Kuitenkin niin, että kuvan takana kuultaisi
se aikaisempi kuva.
Kun maalausta tarkastelee kauempaa, näkee illuusion ja kun sitä katsoo
lähempää siinä on maalausjälkiä, litteä
kangas. Siinä on se hauska ristivetoisuus,
sen ominaisluonne. Se on materiaa ja jotain muuta.
Yritys yhdeksi
elämänkerraksi

Työn nimi on Yritys yhdeksi elämänkerraksi, ehkä aihe oli muiston pysyvyys.
Ajattelin äitiä, isoäitiä, itseäni ja jotain
sellaista kuin tunnemaailman periytyminen, oman puheen väri. Työhön tuli
vaikutteita iskelmien tunteellisuudesta
tai Suomi-Filmien tietynlaisesta sävyistä.
Alkukuva koko sarjalle on National Geography -lehdessä ilmestynyt kuva kuuromykän hansikkaasta, jolla sen omistaja
pystyi viestittämään muille. Mielessäni
se muuttui kuuromykkäsokean Helen
Kellerin hansikkaaksi.
Ajattelin, miten tuntoaisti muuttuu käsitteeksi, miten vasemman käden
hansikkaalla voi käsitellä käsitteitä. Missä kohdassa maailma muuttuu puheeksi?
Ajattelin omien aakkosten tekemistä.
Patjakankaalle maalattu Juhannusmaisema on ehkä yritys kuvata niitä,
jotka ovat poistuneet paikalta. Maisema on näyttämö, jolla jotakin tapahtuu.
Kuin tarina koululaisesta, joka piirtää
kiven, kun piti piirtää lehmä. Tehtävä
oli liian vaikea, ja oppilas sanoo opettajalle, että se lehmä on tuolla kiven
takana.
Muoto, osien koko, se että ne olivat
pieniä, kutsuivat lähietäisyydelle katsojaa. Niiden osien paikkaa saattoi vaihtaa eli oli mahdollista koko ajan tehdä
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Muistokin on
rakennettu,
väritetty, siinä on
aukkoja. Se on
joistain kohdin
liian tarkka,
joistain kohdin
liian epäselvä.

eri kertomusta. En
osannut tehdä yhtä
kuvaa, joka olisi pysynyt pystyssä. Niihin tuli aina jotain
viime hetken lisäyksiä ja korjauksia.
Ajattelin, että tehdään näitä pieniä ja
katsotaan mitä siitä
syntyy. Työ on yritys jäljitellä muistamista ja unohtamista, se on täynnä aukkoja ja
katvealueita. Kaikkea ei voi esittää. Sitten tulkinta yrittää täyttää muistamisen
aukkopaikkoja.
Halusin myös, että katsoja täydentää tarinan. Valokuvat yrittivät sotkea
maalauksen juhlallisuutta ja kertoa todenperäisesti. Jälkeenpäin huomasin,
että valokuvatkin kertovat sen ajan valokuvauskonventiosta. Näinhän kaikki
kuvattiin siihen aikaan. Toistolla kuvittelin voivani väsyttää sen tunteen. Tein
maisemakuvasarjan, jonka jokaisessa
kuvassa on auringonlasku. Valolähteen
edessä on joku ryteikkö. Kaikki on aina vastavalossa. En sitä silloin ajatellut,
mutta vastavalo on sellainen näköhäiriö, jossa yksityiskohdat häipyvät. Kai
yritin kertoa ajan kulumisesta, menetyksestä.
On ristiriitaista selittää, mitä kuvat
esittävät, koska aiheena voisi olla sutimisen suunta, käden jälki.
Näköaistista
tuntoaistiin

Seuraavaksi ajattelin, että metsästä on
päästävä pois. Kysymyksessä oli uudempi työ ja se liittyy aasinsillan kautta elokuvaan. Tein kolme työtä samasta teemasta, toiset valokuvaamalla, toiset maalamalla. Tähän työhön vaikutti
muistokuva elokuvasta Hiroshima, rakastettuni. Luin Marguerite Durasin
tekstin ja minuun teki vaikutuksen ajatus, että Hiroshima on tapahtunut, sitä ei voi sepittää. Jos minä yritän kuvata vaikkapa rakkaustarinaa, tulen aina
esineellistäneeksi sen kohteen. Työhöni
vaikutti Durasin kirja ja siihen vaikuttivat myös vanhat uskonnolliset maalaukset, joita näin Espanjassa työskennellessäni.
Kuvasin Jeesuksen hahmoja ja käärinliinoja. Minua alkoi säälittää Jeesus,
joka joutui olemaan sillä tavalla katseen
kohteena. Vähän samalla tavalla kun ei

Kuvasin Jeesuksen
hahmoja ja käärinliinoja. Minua alkoi
säälittää Jeesus,
joka joutui olemaan sillä tavalla
katseen kohteena.
Vähän samalla
tavalla kun ei riitä,
että tulee murhatuksi, vaan joutuu
vielä Alibin kanteen.

riitä, että tulee murhatuksi, vaan joutuu
vielä Alibin kanteen.
Luulen, että Levinas
ajatteli tällaista sanoessaan, että representoituna oleminen on saaliina olemista.
Voiko rakastettua kuvata tekemättä siitä objektia. Siteeraan Durasia.
”Viiden pennin
tarina. Kuten hänen
kanssaan unohdus alkaa silmistäsi sanoin
sitten kuten hänen kanssaan unohdus saavuttaa äänesi sanoin. Sitten kuitenkin unohdus
vie sinusta voiton kokonaan. Hiljalleen sinä
muutut lauluksi.” (Hiroshima, rakastettuni)
Ensimmäinen versio tästä työstä oli
pelkästään valokuvia, seuraava versio
maalauksia. Sänkyaiheeseen liittyvät uskonnolliset maalaukset, käärinliinat ja
drapeeraukset. Vasta myöhemmin löysin Delacroixin sänkymaalaukset. Kun
työskentelin valokuvan kanssa, olin tekemisissä näköaistin kanssa ja kun ryhdyin maalaamaan, siirryin tuntoaistin
puolelle. Mietin, voiko yhdistää aistimuksia joita niillä kuvaa? Voiko tuntoaistia esittää kuvassa? Kertova aihe
muuttui maalauksen koskettamiseksi
ja kankaan pinnan sivelemiseksi. Näiden maalausten kohdalla en tiedä, milloin näköaisti loppuu ja tuntoaisti alkaa.
Kankaalla ne menevät päällekkäin. En
tiedä, puhuiko Duras kahdesta rakastetusta, jotka ovat toistensa sisällä. Minulla se meni jotenkin niin, että kun aiheena oli rakkaustarina, se sekoittui siihen miten katsoin sitä kuvaa. Kuvan rakastaminen?
Sitten tein kuvia, joissa on kontrollia niin vähän kuin mahdollista. Maalaaminen on kontrolloitua. Mutta voi myös
antaa kontrollin pettää ja odottaa, että kuva antaa sellaista, mitä ei osannut
odottaakaan. Kuinka paljon kontrollia
pystyisi vähentämään? Sotkin kaikkia
tekniikoita.
Kuva, jossa on valokuva lähtökohtana, ja joka esittää ehkä sänkyä. Kun pensselillä olen pyyhkäissyt kankaan yli, aina
niihin kohtiin, joissa liike on pysähtynyt,
on tullut viiruja. Ne näyttävät lakanan
rypyiltä. Siinä näkyy liike, vaikka kaukaa
katsottuna se näyttää kuvalta.

Satunnainen päiväkirja viiden vuoden tuotannosta nimeltä

Mika
Ronkainen
ohjaaja

Huutajat
Joulukuu 1997, Oulu

Olen valmistumassa kahden viikon päästä Oulun käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen videolinjalta. Viimeisenä työnä
olemme kuvaamassa Mieskuoro Huutajien 10-vuotisjuhlakonserttia siltä varalta, että sille olisi joskus käyttöä.
Helmikuu 1998, Pariisi

Huutajilla on esiintyminen Pariisin nykytaiteen museossa. Olen mukana kuoron jäsenenä, mutta minulla on mukanani pieni digi-kamera. Seuraan kuoron
johtajaa Petri Sirviötä, joka saa puhelun
Suomen suurlähetystöstä. Virkamies ilmoittaa, ettei kuoro voi esittää museossa versiotaan Ranskan kansallishymnistä Marseljeesistä. Sirviö yrittää ratkaista
tilannetta neuvottelemalla, mutta tuloksetta. Hän kuitenkin päättää esittää
Marseljeesin.
Huhtikuu 1998, Oulu

Pariisissa kuvattu materiaali näyttää kotonakin toimivalta, ja mikä tärkeintä: siitä löytyy lähestymistapa ja teema dokumenttielokuvalle – nationalismi ja valta.
Kamera siirtyy osaavampiin käsiin Vesa Taipaleenmäelle. Kuvaamme uusien
huutajien valintatilaisuuden ja valmistelemme tuottaja Kimmo Paanasen kanssa
esittelypakettia.

Marraskuu 1998, Helsinki

Joulukuu 2000, Reykjavik

Esittelemme Ylen Eila Werningille kahta dokumentti-ideaa – Autobonusta ja Huutajia, joista jälkimmäiseen
ESEK on jo lupautunut mukaan. Eila tarttuu Autobonukseen, mutta toivoo, että palaisimme Huutajiin myöhemmin.

Islanti on hieno maa. Pääsen lopullisesti eroon teini-iästä asti vaivanneesta kalaruokakammosta. Lisäksi saamme kuvattua kohtauksen, joka sopii suunnittelemaamme teemaan. Islannissa on laki,
joka kieltää kansallislaulun esittämisen
muissa kuin alkuperäisessä muodossaan.

Lokakuu 2000, Oulu

Joulukuu 2000, New York

Olemme juuri lopettelemassa Autobonuksen leikkaamista kun Werning
soittaa. Hän kertoo suositelleensa
Kimmoa EDN:n 12 for the Future –
tuottajakoulutukseen. Nyt vain pitäisi
keksiä jokin tuotanto. Kimmo ehdottaa Huutajia, joka kansainvälisyytensä vuoksi sopisi koulutukseen. Minua
ahdistaa ajatus jo osittain haudatun
hankkeen esille kaivamisesta, mutta
suostun.
Huutajat ovat lähdössä kuukauden
päästä ensimmäiselle Islannin ja USA:
n vierailulleen. Päätämme ottaa riskin. Samaan aikaan kun Kimmo kohtaa rahoittajat koulutuksen päätössessiossa, Vesa ja minä lähdemme kuoron
kanssa matkalle. Saamme rohkeutta
hieman lisää kun alkuvuodesta perustetun POEM:in Markku Flink lupaa
tukea tuotantoa mikäli muu rahoitus
järjestyy.

Kun laskeudumme New Yorkiin, Kimmolta saapuu tekstiviesti. Pitsaus on
mennyt hienosti. Sekä kotimaiset että ulkomaiset rahoittajat ovat kiinnostuneita – ulkomaisista etenkin Tanskan
Elokuvainstituutti ja Nordisk Film &
Tv Fond. Tarvitsemme yhteistuottajan.
Kimmo tutustuu koulutuksessa kahteen
tanskalaiseen tuotantoyhtiöön, joista
toinen on Zentropa.
Ennakkoon USA oli tuntunut hyvältä valitsemamme teeman kannalta. Kuvaukset New Yorkissa eivät menekään
aivan yhtä hyvin. Tiesimme etukäteen,
että konserttipaikalla kuvaamistamme
rajoitetaan. Silti tarkat määräykset kameran sijoittelusta ja kuvattavan materiaalin kestosta, sekä henkilökohtainen
vartiointi tuntuvat liioittelulta. Liitto
määrää, kuuluu selitys. Edes Vesan takahuoneessa ja konsertissa salaa kuvaama
materiaali ei pelasta tilannetta. Kaiken

Huutajat, ohj. Mika Ronkainen, tuot. Klaffi Tuotannot Oy, 2003.
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Huutajat

Helmikuu 2002, Kööpenhamina

Hän toteaa,
että on aivan
sama tuleeko
elokuvasta hyvä
vai huono – hän
vihaa sitä joka
tapauksessa.

lisäksi ajaudun riitoihin
Sirviön kanssa. Sirviötä
ahdistaa alituinen kuvaaminen. Hän toteaa,
että on aivan sama tuleeko elokuvasta hyvä
vai huono – hän vihaa
sitä joka tapauksessa.
Onneksemme edes Sirviön ja kahden
kuorolaisen New York Timesin haastattelu on käyttökelpoista materiaalia.
Maaliskuu 2001, Oulu

Keväällä kuvaamme muutamia kohtauksia Oulussa ja valmistelemme tulevaa
Japanin matkaa. Sovimme asioista Sirviön kanssa.
Heinäkuu 2001, Tokio

Japani on kaukana. Koneessa onneksi
tarjoillaan sushia, joten pääsemme kiinni tunnelmaan. Kun saavumme Tokioon,
kuoro on jo perillä ja valmiina tekemään
ensimmäisen yllätyskeikkansa kadulla.
Yli vuorokauden matkustamisen jälkeen
raajamme ovat jäykät ja päämme pyörällä, mutta selviämme kunnialla.
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Toisena konserttipäivänä otamme
äänet kameraan suoraan salin miksauspöydästä. Yhdistän kameran kiinni pöydästä tuleviin johtoihin ja jään
odottelemaan. Hetken kuluttua pöydän
takana käy kuhina. Miehet keskustelevat kiivaasti mutta japanilaisen kohteliaasti keskenään. Toinen miehistä menee konsertin tuottajan puheille, joka
asian kuunneltuaan tulee luokseni. ”On
pieni ongelma” hän aloittaa aivan kuin
ongelma olisi hänen oma vikansa. Hän
saa vaivoin kerrottua, että kameramme on ilmeisesti rikkonut heidän äänipöytänsä. Tarkistan kameran, jossa on
Phantom-syöttö päällä. Japani ei kestä
Euroopan sähköjä. Kerron, että luonnollisesti korvaamme vahingon. Tunnin
kuluttua tuottaja palaa luokseni ja kertoo, että miksaaja on itse saanut korjattua vian.
Syyskuu 2001, Oulu

Loput rahoittajat varmistuvat. Allekirjoitamme yhteistuotantosopimuksen
Zentropan kanssa.

Olemme Kimmon kanssa tutustumassa Zentropaan. Ennen palaveria meidät
viedään ruokalaan, johon näyttävät kokoontuvan kaikki työntekijät. Meillekin
jaetaan tanskankieliset kansakoulun laulukirjat. Jokaviikkoinen yhteislaulu luo
kuulemma tunnelmaa.
Maaliskuu 2002, Kemi

Jäänmurtaja maksaa enemmän kuin
Lontoon taksit. Meillä on päivä aikaa
kuvata tarvittavat kohtaukset kuoron
kanssa Kemin edustalla. Laivassa tulee
miehekäs olo. Mutta onneksi kolmenkymmenen miehen, jäänmurtajan ja kuvausryhmän ohjaaminen saa tuntemaan
itsensä pieneksi. Kaikki menee kuitenkin hyvin: säät suosivat eikä kukaan tipu
mereen.
Toukokuu 2002, Kööpenhamina

Kävelen bussipysäkiltä koululaisryhmän
perässä kohti Zentropaa. Vähän ennen
porttia koululaiset näyttävät olevan eksyksissä. Yksi heistä tulee kysymään minulta neuvoa. Kerron olevani menossa
samaan paikkaan ja kehotan heitä seuraamaan. Pojan silmät kirkastuvat: ”Are
you a film star?”
Leikkaaja Pernille Bech Christensen
seuraa kärsivällisesti, kun liimailen kel-

taisia Post-It –lappuja Zentropan editin
seinälle ja kerron ajatukseni elokuvan rakenteesta.
Tunnen itseni näyttelyeläimeksi, kun
avoimen ikkunamme ohi kävelee turisti- ja koululaisryhmiä, jotka ovat tulleet
tutustumaan Tanskan omaan Hollywoodiin. Maksua vastaan totta kai, Pernille
kertoo.
Zentropan toimitilat sijaitsevat
Kööpenhaminan ulkopuolella entisellä
kasarmialueella. Kussakin rakennuksessa toimii eri osasto – tuotanto, leikkaus,
ääni, jne. Pihalla on panssarivaunu. Leikkaamo koostuu pitkästä käytävästä, jonka molemmilla puolin on pieniä edittejä. Käytävän päässä on elokuvateatteri.
Samaan aikaan rakennuksessa leikataan
mm. Lars von Trierin ja Thomas Vinterbergin uusia elokuvia.
Kesäkuu 2002, Kööpenhamina

Asun vilkkaasti liikennöidyllä Vesterbrogadella, joka on turkkilaisten asuinaluetta. Turkki on päässyt jalkapallon
MM-kilpailuissa pronssiotteluun. Kun
samalle viikonlopulle osuu vielä koulujen päättäjäiset, en nuku yöllä juurikaan.
Parin minuutin välein asuntoni ohi ajaa
tööttäävä auto. Joka toisessa on huutavia
turkkilaisia ja joka toisessa huutavia vastavalmistuneita.

Kämmeneni
hikoavat.
Mieskuoro
Huutajat ry:n
hallituksella on
sopimuksen
mukaan oikeus
tarkistaa, ettei
Ensimmäinen
”kuoron jäseniä
kaksituntinen ver- esitetä elokuvassa
sio valmistuu. Tun- laittomassa tai
tuu omituiselta näh- siveettömässä
dä se kerralla – ja
toiminnassa
yllättävän hyvältä.
muulloin kuin
Vihdoinkin jotain
esiintyessään”.
konkreettista on
syntynyt. Keskustelemme version hyvistä ja huonoista puolista. Teemme leikkaussuunnitelman seuraavalle versiolle.
Lyhennämme ja poistamme kohtauksia. Innostumme leikkimään rakenteella. Päivä ennen sovittua esitystä
rahoittajille Helsingissä, meillä on käsissämme 90 minuuttinen versio. Ehdimme katsomaan sen vain kerran – samalla kun otamme sen esitystä varten
nauhalle.
Lennän sekavin tuntein Helsinkiin.
Rahoittajien reaktiot ovat niin ikään sekavia ja yhdyn heidän mielipiteisiinsä.
Jostain syystä lyhyempi versio on huonompi kuin pidempi. Eksyimme jossain
matkalla.
Kööpenhaminassa päätämme Pernillen kanssa palata alkuperäiseen rakenteeseen, joka tuntuu edelleen parhaalta. Viimeisen kahden viikon aikana nipistämme 90:stä minuutista vielä vartin
pois. Sitten lomalle.

Elokuu 2002, Kööpenhamina

Saavumme Vesan kanssa Zentropaan.
Värimäärittelijäksi on palkattu asiansa osaava tanskalainen, mutta valinnan
tehnyt jälkituotantokoordinaattori on
unohtanut tarkistaa värimäärittelijän
englannin taidot. Olemme häkeltyneitä. Tilannetta ei myöskään helpota se,
että värimäärittelijä on hankkinut kannuksensa muilla työasemilla kuin mikä
Zentropaan on juuri hankittu. Päätämme kuitenkin yrittää, mutta pian toteamme vaivan turhaksi. Neuvottelujen
jälkeen saamme uuden kielitaitoisen värimäärittelijän, mutta uuden ajan vasta
marraskuulle.
Joulukuu 2002, Oulu

Kämmeneni hikoavat. Mieskuoro Huutajat ry:n hallituksella on sopimuksen
mukaan oikeus tarkistaa, ettei ”kuoron
jäseniä esitetä elokuvassa laittomassa
tai siveettömässä toiminnassa muulloin
kuin esiintyessään”. Hallitus hyväksyy
elokuvan.
Tammikuu 2003, Oulu

Väriäärittely on lopultakin valmis. Ääniä viimeistellään ja filmisiirtoa tehdään.
Huutajien teatterilevitys on sovittu alkavaksi helmikuun lopulla.
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ASKELEITA
Minna Rainio
ja Mark
Roberts
minna@
valotalo.com
Kirjoittajat
valmistelevat
dvd-installaatiota
’Rajamailla’
Suomen ja
Venäjän välisestä
rajasta. Teos
valmistuu vuonna
2003.

Kuvat dvd-installaatiosta ”Rajamailla”
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”Muukalaisuus alkaa oman erilaisuuden tiedostamisesta ja päättyy, kun
näemme itsemme muukalaisina, kapinoimassa siteitä ja yhteisöjä vastaan,
mikä tarkoittaa, että juuri “me” tulee
ongelmalliseksi, ehkä mahdottomaksi.”
Julia Kristeva: Muukalaisia itsellemme

S

eisomme kameroinemme tunturin huipulla Suomen ja Venäjän rajalla. Vain muutaman
metrin päässä, näkymättömän
muurin tuolla puolen on Venäjä. Jos astuisimme edes yhden askeleen tuon näkymättömän rajan
toiselle puolelle, aiheuttaisimme rajaselkkauksen. Tunturin huipulla on heiveröinen aita, jossa ruostunut ohut metallilanka roikkuu kahden metallitangon
välissä. Se muistuttaa meitä kuuluisasta
rautaesiripusta, joka erotti lännen idästä vuosikymmenien ajan. Tämä rautalankako se oli, joka erotti kaksi ideologiaa
toisistaan? Tämä repaleinen aita symbolisoi meille sitä, kuinka suuri osa siitä mitä luulemme tietävämme toisesta ja sen
myötä itsestämme, on kollektiivisen kuvittelun tulosta.
Toisella kuvausreissulla seisomme
metsään leikatun raja-aukon keskellä.
Jälleen saamme varoa, ettemme astu askeltakaan näkymättömän keskiviivan
väärälle puolelle. Tässä raja näyttäytyy
kaikkein konkreettisimmillaan. Tämä
raja on ihmisen tekemä, eikä siinä ole
mitään luonnollista. Kuinka tämä kapea
tyhjä kaistale maata voikaan olla niin
merkityksellinen? Satojen kilometrien
pituinen metsään leikattu aukko erotti
aikoinaan toisistaan poliittiset ideologiat, nyt se erottaa toisistaan EU:n ja Venäjän.
Samaan aikaan kun rajat Euroopan
unionin sisällä menettävät merkitystään,
raja EU:n ja muun maailman välillä vain
vahvistuu. Valtioiden väliset rajat erottavat toisistaan eri kansallisuuksia, historioita, poliittisia ideologioita. Voiko maailmaa ilman rajoja edes kuvitella? Keitä me olisimme, jos emme tietäisi keitä
muut ovat? Luomme mielikuvia toisesta luodaksemme omakuvaa itsestämme.
Emmehän me muuten tietäisi, keitä me
emme ole.
Matka suomalaisesta rajakylästä venäläiseen voi olla maantieteellisesti yhtä
lyhyt kuin matka Helsingistä Espooseen.
Mutta rajakylässä on aina yksi suunta, johon ei saa kulkea. Jossain matkan varrella
metsä muuttuu toiseksi, eikä tuo mänty
tuolla ole enää sama kuin meidän.

YLI RAJAN
Mutta miltä rajantakainen toinen
näyttää rajaseudun asukkaan silmin? ’Rajamailla’-elokuvassa haluamme kuljettaa
katsojan tuon näkymättömän rajan läpi
ja kurkistaa, miltä me näytämme tuolta puolen katsottuna. Miten kuvittelemaamme omakuvaan sopiikaan se, miten
’toinen’ meidät kuvittelee.
Rajaa on 1900-luvun aikana merkityksellistetty monin eri tavoin. Vielä 20luvun puoliväliin asti raja oli auki, ja rajakylien asukkaat piipahtivat toiselle puolelle sokeriostoksille ja tuttavia tapaamaan. Pian tilanne kuitenkin muuttui,
ja raja suljettiin, vaikka rohkeimmat polkuja pitkin rajan yli yhä kulkivatkin. Suomelle raja Neuvostoliiton kanssa oli pitkään yksi kansallisen identiteetin merkittävä määrittäjä. Neuvostoliitto edusti
monille kaikkea sitä mitä suomalaisuuus
ei ole, tai mitä sen ei haluttu olevan.
Raja oli merkittävä myös Neuvostoliitolle, tosin eri tavalla. Televisiosarjoissa rajavartijoista luotiin sankareita, jotka
suojelivat Neuvostoliittoa nimeltämainitsettomalta viholliselta. Rajaseudun
pioneerilapset toivoivat löytävänsä metsässä piileskelevän vakoilijan, ja vanhemmat lukitsivat veneensä yöksi, jotta vakoilijat eivät pääsisi pakenemaan toiselle
puolelle. Mutta mitä toisella puolella oli?
Siitä ei koskaan puhuttu.
Mutta rautaesirippu ei toki ollut
aukoton edes kylmän sodan kovimpina
pakkasvuosina.
Neuvostoviranomaisten aiheuttamista häiriöistä huolimatta
rajamaan asukkaat kuuntelivat radiosta
suomalaiset uutiset ja katselivat lauantaitanssit Suomen televisiosta. Ja monet
rajan molemmin puolin eksyivät onkiretkillään väärälle puolelle järveä (kalat olivat aina isompia toisella puolella).
Kovalla tuulella raja liikkui, eivätkä ahvenetkaan kai tienneet kenen ideologisilla
vesillä uiskentelivat.
Nyt Neuvostoliitto on hajonnut ja
sen tilalla on Venäjä. Miten menneisyyden käsitykset ja kuvitelmat rajanaapurista vaikuttavat nykyisyyden ihmisiin?
Ihmiset kulkevat rajan yli vapaammin,
mutta tiedämmekö toisesta yhtään sen
enempää kuin ennenkään? Ehkäpä tuntuu turvallisemmalta pitää kiinni kuvitelmista, joissa toinen on aina samalla tavalla erilainen.
Seisomme taas raja-aukolla, joka on
tällä kertaa tasaisen valkean lumikerroksen peittämä. Rajavartija kertoo, että jos
lumessa näkyy jalanjälkiä tutkimukset
käynnistyvät heti. Mekin palaamme takaisin omia jälkiämme pitkin.
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Eläköön markkinatalous, ohj. Christian
Lindblad, tuot. LK Film
Productions Oy, 2001.

ANIMAATTORI JA POLITIIKKA
Tämän
artikkelin
otsikko on muunnelma viime
vuosisadan alussa
Pariisissa vaikuttaneen perulaisen
runoilijan ja
esseistin Caesar
Vallejon eräästä
kirjoituksesta.
Kyseisen esseen
otsikkona oli
”taiteilija ja
politiikka”.
Caesar Vallejo oli
itse vasemmistosuuntautunut
runoilija joka
matkusteli 20-luvulla useaan
otteeseen Venäjälle seuraamaan
uuden neuvostovaltion kehittymistä. Vaikka hän
ihaili neuvostovaltion aikaansaannoksia, hän
suhtautui samalla
kaikkeen näkemäänsä suurella
varauksella, hänellä oli tarkka ja
kriittinen silmä.
Christian
Lindblad
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K

irjoituksessaan hän pohtii taiteilijan suhdetta politiikkaan.
Mitkä ovat taiteilijan vaikutusmahdollisuudet ja miten
hänen kuuluu näitä mahdollisuuksiaan käyttää. Kyseessä on eräänlainen poliittis-eettinen manifesti, jossa Vallejo surutta kyseenalaistaa kaiken poliittisen propagandan ja
velvoittaa taiteilijan ottamaan vastuun
omasta ilmaisunvapaudestaan. Hän heittelee ilmaan paljon kysymyksiä, mutta
määrittelee myös selkeästi oman mielipiteensä. Tässä on siis lainattu Vallejon otsikkoa, kuitenkin sillä erotuksella
että sana taiteilija on tarkennettu animaattoriksi, koska tämän kirjoituksen
tarkoituksena on pohtia nimenomaan
animaattoreiden suhdetta politiikkan ja
heidän keinojaan käsitellä politiikkaa.
Animaatio taiteenlajina voidaan jakaa moneen tyylilajiin tai kategoriaan,
joiden toteutustekniset, moraaliset, eettiset tai ideologiset arvot eroavat täysin toisistaan. Toiset ovat taiteellisesti
arvostettuja, kun taas toiset ovat populaareja eli suorastaan ”vähempiarvoisia”.
Esimerkistä käyvät mainiosti kylmän sodan aikaiset tsekkiläiset nukkeanimaatiot vastakohtanaan Disneyn piirroselokuvat. Samaten animaattori työnimikkeelle löytyy useampiakin merkityksiä,
mutta selkeyden vuoksi otan oikeudekseni jakaa heidät kahteen erilliseen kategoriaan; ensin ns. ”tehdas-animaattorit”
jotka istuvat kymmenien muiden joukossa viimeistelemässä esim. ranskalais-eestiläis-kiinalaista yhteistuotantoa (näiden
työpanosta millään lailla väheksymättä),
ja toiseksi ”auteur-animaattorit” jotka
tekevät työtään yksin tai parin avustajan
kanssa pyrkien toteuttamaan omia ajatuksiaan animaatioelokuvan muodossa.
Tämän artikkelin ajatuskulut koskevat
eniten juuri näitä auteur-animaattoreita,

joiden elokuvat ovat verrattavissa kuvataiteilijoiden tai säveltäjien itsenäisiin
teoksiin.
Caesar Vallejo kirjoittaa, ”Taiteilijan
poliittinen syväluotaus ilmenee parhaimmillaan ja korkeimmassa aitoudessaan
silloin, kun hän luo levotonta liikettä ja
poliittista tähtisumua, kurottaa kauemmas kuin mikään katekismus tai määritelmien valikoima sallii, luo kirkkautta
joka valaisee syvemmältä kuin mitkään
epäkohtaluettelot tai kansallisen ja kansainvälisen politiikan hetkelliset ihanteet”. Ja kun edellisen lauseen taiteilijasanan vaihtaa animaattori-sanaan niin
voimme riemuiten siteerata Asterixia ja
Obelixia; TISMALLEEN! Eikö tämä ole
juuri mitä animaattorin kuuluukin elokuvissaan tehdä! Eikö meidän tarkoituksenamme olekin juuri hämmentää, herättää, ilahduttaa ja kauhistuttaa? Varmasti
on, mutta kun se ei aina ole niin yksinkertaista.
Viime syksynä Helsingissä järjestetyn Animatricks-festivaalin yhteydessä
nähtiin brittiläisen animaatioelokuvan
retrospektiivi, joka sisälsi useita lyhytelokuvia, jotka olisivat kevyesti läpäisseet määritelmän ”poliittinen elokuva”.
Sarjan ulkopuolella esitettiin myös Halas & Batchelorin piirrosversio George
Orwellin klassikosta Animal Farm, joka
on yksi elokuvahistorian hienoimpia poliittisia satiireja. Oikeastaan ei voi puhua
edes satiirista vaan paremminkin poliittisesta tragediasta, vallankumouksen ja
sen seurausten analyysista. Elokuva on
esimerkki piirrosanimaatiosta parhaimillaan. Alkuperäistarinaa ei ole vesitetty pateettisuuteen saakka vaan päinvastoin, politiikan ja vallanhimon mekanismit tuodaan veitsenterävästi esille inhimillisyydestä luopumatta.
Nähtyäni nämä englannissa tehdyt
elokuvat kiteytyi ajatus siitä, millä on

katsojalle merkitystä ja millä ei. Tämä
”kiteytyminen” johtui osaksi siitä, että
lyhyytensä vuoksi animaatio-elokuvia
voi nähdä yhden illan aikana jopa sata.
Silloin akanat erottuvat jyvistä selkeämmin. Mutta mikä teki tästä tilaisuudesta
erikoisen, oli se tosiasia että kaikki elokuvat olivat taiteellisesti erittäin korkealaatuisia ja historiallisessa perspektiivissään (1889 – 2002) ainutlaatuisia.
Usein nimittäin sanotaan, että hyvässä elokuvassa on oltava jokin ajatus tai
sanoma. Tämä pätee varmasti kaikkiin
elokuviin, niin fiktioihin kuin animaatioihinkin, mutta mikä tärkeää; tämän
ajatuksen tai sanoman on oltava rehellinen ja suoraselkäinen. Jos elokuva on
pelkkä tekninen taidonnäyte, niin se sisältää varmasti jonkin ajatuksen, muttei kovin syvällistä sellaista. Nämä ovat
niitä elokuvia, jotka haihtuvat mielestä
ennen kun ehtii astua elokuvateatterista kadulle.

H

yvän elokuvan ei tarvitse olla
ahdistava. Eikä sen tarvitse
olla pelottava, synkkä, kauhua herättävä, maailman loppua manaava teos. Huumori
on useastikin animaattoreiden käyttämä työkalu, mutta sen taakse
on helppo piiloutua. Rehellisyys on yhtä
kuin totuus, mutta totuus saattaa joskus
tehdä kipeää. Hyvän animaatio-elokuvan
on herätettävä katsojassa jokin assosiaatio tai emootio, joka toimii jonkin tunneketjun laukaisijana. Katsoja jää kadulle pohtimaan tätä asiaa ja se herättää hänessä uusia kysymyksiä. Tämä pätee niin
komedioihin, draamoihin kuin kokeellisiin animaatioelokuviin.
Mutta entä se politiikka? Ai niin,
mitä pidemmälle ajatuksenlento ehtii
animaation ihastuttavaan mielikuvitusmaailmaan sitä kauemmas taakse jää tuo
viheliäinen asia, joka meitä miltei päivittäin häiritsee: nimittäin politiikka. Samalla lailla kuin animaatiosta taidelajina,
niin myös poliitikasta löytyy useampia kategorioita; on suurvaltapolitiikkaa, puoluepolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa, perhepolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa ja tietysti – kulttuuripolitiikkaa. Se on käsite, joka pursuaa lehdistä, televisiosta, radiosta
- kodin joka nurkasta löytyy jonkinlaista
politiikkaa. Itse asiassa koko elämämme
on politisoitunut niin vahvasti, että politiikka vastaavasti on menettänyt merkityksensä. Se ei yksinkertaisesti enää ole
se parantava lääke, jonka avulla elämämme voisi muuttua parempaan päin.
Suhteessa politiikkaan tämä edellä mainittu hyvää animaatio-elokuvaa
koskeva sääntö, eli vaatimus rehellisyydestä ja suoraselkäisyydestä jopa korostuu. Kun politiikka kerran niin vahvasti
kiertää meidän jokapäiväistä elämäämme, on se väkisinkin läsnä animaatioissa.
Elokuvien aiheet on useimmiten otettu
”oikeasta elämästä”, joten voidaan sanoa, että ne käsittelevät perhe-, sosiaali-,
tai mitä tahansa muuta ”oikean elämän

politiikkaa”. Jopa kaikkein vaikeimmin
”ymmärrettävästä” abstraktista kokeellisesta elokuvasta voidaan sanoa, että
se on poliittisesti kantaa ottava elokuva. Jos ei suoraan niin sitten epäsuorasti.
Aiemmin mainitsemani esimerkit ovat
tässä suhteessa varsin kuvaavia. Disneyn
piirroselokuvista paistaa tehokkaasti
silkkiin ja samettiin peitelty kokonainen maailmankatsomus, kun taas 60ja 70- luvun tsekkiläiset animaattorit
kehittivät huippuunsa taidon varustaa
elokuvat rivien välistä luettavilla merkityksillä, joihin eivät sensorit onnistuneet koskemaan.

A

nimaatio eroaa monesta muusta taidelajista juuri monipuolisuutensa ansiosta. Se on taidelaji, joka ei sisällä mitään varsinaisesti omaa, mutta sen sijaan
yhdistää monia muita taidelajeja. Animaatio on elokuvaa, tarinankerrontaa, kuvataidetta, grafiikkaa, musiikkia ja paljon muuta, eri suhteissa sekoitettuna, tuhansina erilaisina variaatioina.
Animaatio yhdistelee, muokkaa ja luo siten uutta. Mahdollisuudet ovat rajoittamattomat, mutta juuri siinä piilee myös
yksi animaation vaaroista. Työ on hidasta
ja vaatii paljon kärsivällisyyttä. Animaattori ehtii ihastua työhönsä siinä määrin,
että menettää objektiivisuutensa, kriittisyytensä. Siinä tilanteessa koetellaan animaattorin kyky säilyttää rehellisyytensä
ja taiteellinen vapautensa. Animaattorin
on tehtävä henkilökohtainen valinta, joka myös tarttuu ja näkyy valmisteilla olevassa elokuvassa. Tarinat, jotka jäävät
mieleen teatterista poistuttuamme, koskettavat meitä henkilökohtaisesti. Ne
koskettavat meitä juuri siksi, että ne ovat
rehellisiä suhteessa aiheeseensa, ovat ne
sitten poliittisia tai eivät.

E

hkä tärkeintä on tehdä selkeä
ero taiteen ja politiikan välillä.
Taide luo uutta, ravistelee yhteiskunnan rakennuspilareita,
herättää tunteita ja mikä tärkeintä, kyseenalaistaa. Politiikka edustaa pysähtyneisyyttä, joka märittelee rajat joiden sisällä kansalaisten on
liikuttava. Politiikka on raadollista valtataistelua ja hengissä pysymistä. Se on
jatkuvaa kompromissien tekoa, jotta äänestäjien suosio säilyisi. Mikä tänään tarkoittaa yhtä, saattaa huomenna tarkoittaa jotakin muuta. Rehellisyys ja suoraselkäisyys ovat kriiteerejä, joita harvemmin yhdistetään poliitikoihin. Taiteessa
oleellista on juuri se, ettei taiteilija ole
pakotettu ottamaan huomioon ”äänestäjiä” joka käänteessä. Hänen näkemyksensä niistä aiheista ja teemoista, joita
hän taiteessaan valottaa, on tärkeämpi
kuin katsojien tai kuuntelijoiden miellyttäminen. Kun taide ja politiikka sekoittuvat keskenään, liikutaan vaarallisilla
vesillä, mutta on muistettava että mielipiteensä esille tuominen ja politisointi
ovat eri asioita.

Ajat ovat muuttuneet sitten Caesar
Vallejon aikojen. Tämän ”maailmanlaajuisen terrorismin” aikakaudella on hassua ajatella kuinka 20- luvulla Neuvostoliittoa pidettiin terrorismin kotipaikkakuntana, kaiken pahan ilmentymänä.
Nyt tätä kyseistä valtioiden yhteenliittymää ei ole enää edes olemassa. Sama koskee Tsekkoslovakiaa. Kylmä sota on ohi
ja Disney on Nokian kokoinen suuryhtymä, joka määrää maailman rahamarkkinoiden suunnan. Entä sadan vuoden kuluttua?
Caesar Vallejo päättää kirjoituksensa seuraavasti; ”Kadulla huutaminen tai
itsensä linnaan toimittaminen ei ole taiteilijan työtä; paremmin hänelle sopii
luoda hiljaisena sankarina ihmiskunnan
syviä ja väljiä poliittisia kastelukanavia,
jotka vasta aikojen kuluttua ilmestyvät
näkyviin ja hedelmöittäAnimaattovät juuri niitä yhteiskunrin poliittinen nallisia aatejärjestelmiä
vaikutusval- ja ilmiöitä, jotka saavat
ta on ehkä
selityksensä toiminnan
verrattavis- miesten, julistajien ja
sa muurahai- mielipiteenmuodostajiseen, joka
en kautta… Jos taiteilija
virtsaa Suo- kieltäytyisi luomasta simenlahteen. tä, mitä voisimme nimittää vaikkapa ihmisluonnon poliittiseksi tähtisumuksi ja tyytyisi omalla
barrikaadillaan huutajan
ja propagandanlevittäjän
toisarvoiseen pyrähtelijän osaan, kuka
ottaisi suorittaakseen ihmishengen suuret ihmetyöt?”
Kyllä, allekirjoitan nämä lauseet ehdoitta ja erityisesti kohdan jossa taidetta verrataan kastelukanaviin. Vaikka ajat
ovat muuttuneet, niin näiden lauseitten
merkitys on säilynyt. Animaattorit eivät
ole puoluepoliitikkoja eivätkä kansanedustajia. Animaattorin poliittinen vaikutusvalta on ehkä verrattavissa muurahaiseen, joka virtsaa Suomenlahteen,
mutta animaattori on taiteilija ja nimenomaan taiteilijana hän omaa edellytykset vaikuttaa. Taiteen tekijöinä meillä
on paljon enemmän sanottavaa ja paljon
enemmän vaikutusvaltaa kuin valtaapitävien hännystelijöinä.

M

eitä ympäröivä maailma
kaipaa moraalisia ja eettisiä arvoja. Tänä päivänä, tässä yhteiskunnassa
jossa elämme ja vaikutamme, taiteilijalla on
suorastaan velvollisuus vaikuttaa ja rehellisyys on tärkein keino, jolla hän voi
tämän tehdä. Taiteilijan arvomaailma
määritellään hänen työnsä perusteella ja mikäli hän on epärehellinen, niin
voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko hän
ylipäätään taiteilija? Ehkä hänen pitäisi
harkita poliitikon uraa…
Helsingissä 9.1.2003
(Otteet Caesar Vallejon teksteistä Matti Rossin
suomennoksena)
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Todellisuus on taas trendikästä. Dokumenttielokuvat ovat saaneet Suomessa oman festivaalin ja keräävät katsojia niin ruudun
kuin valkokankaankin äärelle. Lisäksi tosi on ottanut varsinkin televisiossa uusia muotoja. Lokakuisella viikolla 43 vuonna 2002
suomalaisilta tv-kanavilta löytyi lähemmäs 30 erilaista ”todellisuustelevisio-ohjelmaa”, maahantuotuina ja kotoisina versioina,
Unelmien poikamiehestä ja Gay Rivierasta The Osbournsiin, Selviytyjiin, Popstarsiin ja Räsypokkaan.

DOKUMENTAARISUUS JA ARVOT
TOSI-TV:N AIKAKAUDELLA

PALUU

TODELLISUUTEEN?
Minna Aslama
Kirjoittaja on
tutkija Helsingin
yliopiston viestinnän laitoksella.
Aslama vieraili
osin AVEKin tuella
New Yorkin Televisio- ja radiomuseossa vuoden vaihteessa.
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Monet tosi-tv:ksi kutsutut ohjelmaformaatit matkaavat ja muuntuvat globaalisti Delhistä Moskovaan ja Lissaboniin.
Ei siis ihme, että tv-kriitikot varsinkin
populaarikulttuurin massatehtailumaassa Yhdysvalloissa ennättivät jo muutama
vuosi sitten hehkuttaa uutta vuosituhatta todellisuuden aikakautena.
Amerikan arvot

Tosi oli nostettu myös New Yorkin arvovaltaisen Televisio- ja radiomuseon
dokumenttielokuvafestivaalin pääteemaksi keväällä 2001. Seminaarin ”An
American Family to Survivor: What is
Reality on Television” paneeliin oli tuotettu hurja joukko kertomaan lopullinen
totuus siitä, mitä totuus ja sen äänitorvi dokumenttigenre televisiossa oikein
merkitsevät.
Paneelin tähtiä olivat Selviytyjien
eli Survivors-sarjan päätuottaja Mark
Burnett sekä kuuluisan, tosi-tv:n äidiksi
kutsutun tv-dokumentin “An American
Family” (1974) tekijäpariskunta Alan ja
Susan Raymond. Jälkimmäiset kuvasivat
kalifornialaisen Loudin perheen elämää
n. 300 tunnin verran ja editoivat siitä 12osaisen, tunnin mittaisten jaksojen televisiosarjan. Perheen dokumentoinnista
tuli kymmenen miljoonan katsojan seuraama – ja paitsi silloisen Amerikan ajankuva, myös malliesimerkki keskusteluun
dokumentoinnin arvoista, moraalista ja
seurauksista. Johtuiko isä ja äiti Loudin
kykenemättömyys työstää poikansa Lancen homoseksuaalisuutta ja seurannut
avioero, lopulta kameran läsnäolosta ja
julkisuuden odotuksesta?
Nyt neljännesvuosisata jälkeenpäin
Raymondit näkivät asian näin. On olemassa todellisuuden dokumentoinnin
jatkumo, jonka toisessa ääripäässä on
”varsinainen” dokumenttielokuva. Sitä
seuraa verité- ja direct cinema -perinne,
sitten muu ”ei-fiktionaalinen” elokuvan
tekeminen ja lopuksi tosi-tv. He myönsivät auliisti, että tosi-tv on nostanut dokumenttielokuvan asemaa, mutta totesivat että samalla dokumentin tekemisen
perinteiset säännöt on heitetty ikkunas-

ta ulos kaupallistuneessa audiovisuaalisen kulttuurin kentässä.
Aiemmin seikkailumatkailubisnestä pyörittänyt Burnett puolestaan julisti ikiomia arvojaan ja ilmoitti letkeän
päättäväisesti: En tee tosi-tv:tä. Tuotan
viihdesarjaa, jossa dramaattisuus on keskeinen elementti. Sitä synnytetään haastatteluilla ja editoinnilla. 80% Selviytyjistä on dokumenttia, loput draamaa. Burnett kehtasi jopa paljastaa, että jokaisella
kilpailijalla on oma stuntti. He hoitavat
yksityiskohtien uusintakuvaukset niin,
ettei selviytyjien itsensä tarvitse useampaan kertaan vaivautua sukeltelemaan tai
kokkailemaan samassa kohtauksessa.
Tosi-tv, todempi dokumentti?

Seminaarin taltiointia katsellutta hämmensi: Oliko näillä keskustelijoilla mitään yhteistä? Sulattelun jälkeen viestinnäntutkijan täytyi myöntyä John Cornerin (2002) ajatuksiin: tutkimuksen vinkkelistä dokumenttielokuva ja dokumentaarisuus ylipäänsä olivat pitkään kova
pala purtavaksi. Dokumenttielokuva oli
liian esteettistä mediasosiologeille, jotka mielellään ruotivat uutisten teemoja
ja toimijoita, sekä toisaalta liian vaikeasti määriteltävää Hollywoodia psykoanalyyttisin teorioin tarkastelleille elokuvatutkijoille.
Sitten tuli tosi-tv. Ja samoihin aikoihin ”perinteisen” tai ”luovan dokumenttielokuvan” uusi nousu. Ja tutkija innostuivat. Huomattiin, että dokumentit olivat
sekoittaneet lajityyppejä, rikkoneet julkisen ja yksityisen muureja sekä toteuttaneet fiktion ja faktan välistä rajankäyntiä jo ennen kuin ns. hybridisaatiosta tuli
postmodernin muodikasta humanistisissa
tieteissä. Cornerin (2002) mukaan tämän
päivän tilanteessa kannattaakin ajatella
dokumenttia määreenä, ei niinkään lajityyppinä – ja käyttää termiä ”documentary” merkityksessä dokumentaarinen.
Julkinen ja akateeminen keskustelu todellisuustelevisiosta ovat löytäneet
yhteisiä säveliä, jotka liippaavat läheltä
dokumentoinnin ja dokumentaarisuuden arvoja. Jon Dovey (2000) mapittaa

ne karkeasti kolmeen luokkaan. Yksi
kanta on, että tosi-tv on osa median, erityisesti television tyhmentymiskierrettä
(”dumbing down”) ja kuuluu siten kaupalliseen roskakulttuuriin. Dokumentoinnilla ei siten ole todellisuustelevision
kanssa oikeasti mitään tekemistä. Miltei
vastakkainen näkökulma on, että tosi-tv
on jokamiehen ja -naisen demokraattinen ”arjen politiikan” vaihtoehto ja vastaisku julkisen palvelun holhoavalle televisiokulttuurille. Siten tosi-tv edustaa
tärkeää dokumentoinnin tapaa. Kolmas
mielipiteen laji näkee todellisuustelevision valetodellisuutena tänä aikana, jolloin
todellisuudella (ja siten sen dokumentoimisella) ei ole enää mitään arvoa.
Muoto ja autenttisuus

Vaikka tosi-tv:stä olisi mitä mieltä tahansa – vaikka sen ei uskoisi kuin hyvin harvoin liippaavan dokumentaarisuutta – on
dokumenttielokuvalla ja todellisuustelevisiolla väistämättä jotain yhteistä. Voi
aina sanoa, että jokainen kulttuurituote
dokumentoi selvemmin tai piilotetummin aikaamme, ja että ainakin siinä mielessä tosi-tv on dokumenttielokuvan sukulainen varsinkin, kun jo ohjelmatyypin
nimi kertoo, millä mielikuvalla tämä monitahoinen televisiogenre itseään myy.
Toisaalta selviä historiallisia linkkejä
voi nähdä erityisesti niissä muodoissa,
joita dokumenttielokuva ja tosi-tv hyödyntävät. Tositelevision juuria on jäljitetty esimerkiksi piilokameraan, joka aloitti
Yhdysvalloissa 1948 sloganilla ”Starring
you, people”. Verité-perinteestä ei ollut
tietoakaan kun ihmiset juksattiin ottamaan osaa keinotekoisiin tilanteisiin,
joita kuvattiin salaa. Mutta: viihdeohjelman pääosassa olivat tavalliset kansalaiset omina itseinään; Broadway- ja Hollywood-tähtiä tuotettiin studio-osuuteen
katsojiksi.
Todellisuutta tai autenttisuutta halutaan kuitenkin selvästi rakentaa ilmaisun
muodolla, dokumentaariseen perinteeseen
nojaten. Olkoonkin, että tosi-tv:n lajityyppi lainaa vähän joka taholta ja monet sen
edustajat muistuttavat enemmän tieto-

Saari. Ohj. Taku Kaskela, tuot. Moskito Television Oy.

ja urheilukilpailua ja/tai saippuaoopperaa kuin dokumenttielokuvaa. Nimikkeen alta löytyy silti dokumentaarisuuden ilmaisutapoja suoraan hyödyntäviä
ohjelmia. Clay Calvertin (2000) jakoa
seuraten tosi-tv:n yksi ilmenemismuoto on rekonstruktio, jota käytetään esimerkiksi pelastustarinoissa ja vaikkapa
Poliisi-TV:ssä. Tämä tekemisen malli ei
ole dokumenttielokuvalle vieras. Vielä selvempi yhteys on nk. ”video verité”
–ohjelmilla, jossa kuvataan arkisia tapahtumia. Corner (2002) toteaakin ironisesti, että tänä päivänä suora dokumentti on
kunniassa: tutkimuksen kannalta on ”hyvä tietää verité-perinteestä jos tutkii Big
Brotheria”.
Saksalainen dokumentaristi ja elokuvateoreetikko Wilma Kiener (2000) viittaa Bill Nicholsin (1991) kuuluisaan teokseen Representing Reality laittaessaan
todellisuustelevision järjestykseen dokumentoinnin muodon suhteen. Perinteisesti dokumenttielokuvassa tekijä ja yleisöt ovat näkymättömissä, kun päähenkilöä seurataan ”kärpäsenä katossa” -näkökulmasta. Toisaalta on olemassa myös
traditio, jossa dokumentaristi on ”kärpäsenä keitossa”: hän heittäytyy mukaan,
kommentoi ja vaikuttaa dokumentoitaviin tapahtumiin. Dokumenttielokuvan
dekonstruoivaa haaraa voisi kutsua ”kärpäseksi silmässä”, jolloin elokuvantekijä
harrastaa itsereflektiota muistuttamalla

katsojaa eri tavoin objektiivisuuden ja visuaalisuuden harhoista. Kienerin tosi-tvlogiikan mukaisesti puolestaan miljoonat
kärpäset eli katsojat eivät voi olla väärässä. Yleisölaumat saadaan ruudun ääreen,
kun heille luovutetaan päätäntävalta siitä,
kuka voittaa ja kuka häviää.
Arvot: muodosta
funktioon?

Näkemyksissään todellisuustelevisiosta
ja dokumentaarisuudesta Kiener (2000)
kuuluu selvästikin ”markkinavoimat ja
roska” –puolueeseen. Mutta asian voi
nähdä neutraalimminkin. Corner (2002)
puhuu dokumentin kahdesta tasosta:
toinen niistä on esteettis-teknologinen,
toinen sosiaalinen. Jälkimmäisellä hän
tarkoittaa sitä, onko ohjelman tavoitteena olla pääasiassa vakavasti otettava
vai viihdyttävä. Vaikka moinen rajanveto vaikuttaa toisaalta naivilta, toisaalta
hankalalta, uskaltautuu Corner - seuranaan Bjondeberg (2002) - raamittamaan
dokumentaarisuuden funktiot ja niiden
kumppanina kulkevat arvot seuraavasti:
1) Julkisuusprojekti. On dokumentteja,
joiden tavoitteena on tiedottaa ja sivistää katsojiaan, tuottaa heidän kansalaisuuttaan yhteiskunnassa. Tätä tyyppiä ja
sen välittämiä arvoja on pidetty ominaisia niin kutsutulle Grierson-perinteelle,
ja sen foorumina on tyypillisesti julkisen
palvelun media.

2) Journalistinen raportoiminen, tutkiminen, paljastaminen. Tämän dokumenttilajin arvomaailma kiteytyy vahtikoiran kielikuvaan. Dokumentaarisuuden tavoitteena on valvoa ja kriittisesti
tiedottaa yleisöille siitä, mitä vallan ytimessä tapahtuu.
3) Vaihtoehtoinen (radikaali) näkökulma. Tämän tyypin edustajiksi määritellään Kienerin (2000) sanoin ”kärpäsenä
silmässä” -dokumentit, joita leimaa usein
avantgardistista ilmaisua ja henkilökohtaista otetta hyödyntävä dokumentaarinen kerronta.
4) Observaatio. Tässä tyypissä arvona on
tekijän äänen vaimentaminen, ja mielikuvien, impressioiden tuottaminen siten, että katsoja voi itse nostaa esiin hänelle keskeisiä ja koskettavia asioita. Cinema verité on observaatiodokumentaarisuuden yksi ilmentymä.
5) Refleksiivis-poeettinen dokumentti.
Tyyli on tälle dokumentaarisuuden muodolle keskeistä, sillä siinä rakennetaan
usein tarkoin käsikirjoittaen ja fiktiivisten
tilanteiden avulla tunteita ja muuta ”sisäistä maailmaa”. Niitä kuvataan sekä dokumentoinnin kohteiden vinkkelistä että ohjaajan avoimina tulkintoina. Arvona
on tällöin välittää tietoisesti ja avoimesti
paitsi faktatietoa, myös nostaa alleviivatusti esiin psykologisia näkökulmia.
6) Dramatisoitu dokumentti. Tarina ja
hahmot ovat osin fiktiivisiä, mutta pe31

rustuvat tositapahtumiin. Bjondeberg
(2002) toteaa, että yleensä ”docudraamasta” ei puhuta samana päivänäkään
dokumenttielokuvien kanssa. Kuitenkin perinteisen dramatisoidun dokumentin välittämät arvot poikkeavat tosi-tv –tyyppisestä ”docusoapista”, sillä
niissä käsitellään usein hankalia sosiaalisia kysymyksiä, joita vaikkapa suoran
dokumentin keinoin olisi vaikea kuvata.
Viimeaikaiseksi esimerkiksi voisi nostaa
Lukas Moodysonin ihmiskaupasta kertovan Lilja 4ever –elokuvan.
7) ”Diversio”. Tämän tyypin lyhyt määritelmä on ”populaari asiaviihde”, jonka pääasiallisena arvona on – viihdyttää.
Kuten aiemmin todettiin, myös tämä
tyyppi rekonstruoi tilanteita, mutta nyt
sellaisia, josta voi olettaa katsojan hauskuuden ja/tai jännittävyyden perusteella nauttivan. Samoilla motiiveilla kerrotaan anekdootteja tosielämästä, vaikkapa ”Helvetin naapureista” tai tuotetaan
eräänlaista tirkistelysosiaalisuutta Big
Brotherin, Suuren seikkailun tai Räsypokan muodossa.
Viihdearvo tullut jäädäkseen?

Todellisuutta on vaikea laittaa muottiin;
yksi yksittäinen dokumentaarinen teos
voi toki lainata piirteitä ja arvoja monista yllä kuvatuista luokista. Lista osoittaa
kuitenkin, että tosi-tv:n viihdyttämistavoite ei ole ainoastaan vakavasti otettavuuden vastakohta, vaan itse asiassa yksi monista dokumentaarisuuden arvoista. John Ellis (2000) toteaa dokumentin
määritelmästä, että se muotoutuu suureksi osaksi negaation kautta: dokumentti ei
ole uutisjuttu, muttei fiktiokaan. Sille on
muodostunut oma estetiikka, jota fiktio
mielellään lainaa. John Caldwell (2002)
menee vieläkin pidemmälle: hän löytää
eri dokumentaarisuuden asteita, joita
parhaan katseluajan amerikkalainen fiktio käyttää sumeilematta tehokeinoina
tai jopa keskeisenä teemana. Edesmennyt
sarja China Beach lainasi muotonsa perinteiseltä laatudokumentilta, M.A.S.H. taas
nappasi elementtejä uutisilta. Viimeaikaisista sarjoista vaikkapa NYPD Blue hyödyntää kotivideoestetiikkaa. Kotoisia esimerkkejä riittää Juulian totuuksista Isänmaan toivoihin.
Todellisuustelevision myötä dokumentaarisuus on varmasti ottanut uusia
muotoja, haluttiin sitä tai ei. Ja tosi-tv
on esimerkiksi osoittanut monimediaallisuuuden voimaa, yleisöjen osallistumisen intoa. Tosin esimerkiksi 1990-luvun
amerikkalainen perhetarina, Suomessakin nähty Jennifer Foxin kymmentuntinen ”An American Love Story” keskustelutti jo vuonna 1999 omilla nettisivuillaan katselijoita – muttei pistänyt heitä
varsinaisesti toimimaan, toisin kuin Big
Brotherit, Saaret ja Suuret seikkailut.
Saattaa olla, että elääkseen dokumentaarisen ilmaisun todentumien täytyy ottaa mukaan tositelevisiolle ominaista diversiota. Tämä voi tehdä hyvää
dokumenttielokuvalle ja dokumentti-il32

New Yorkin TV- ja radiomuseo:
kunnianosoitus ruudulle ja aalloille
New Yorkin The Museum of Television
and Radio on koko alan historiankirja
ja ikkuna amerikkalaiseen radio- ja tvmaailmaan. Museossa voi tutustua vaihtuviin teemanäyttelyihin, sekä katsella
ja kuunnella erityisesityksiä elokuvista, tv-sarjoista ja radio-ohjelmista, tiistaista sunnuntaihin, puolesta päivästä
iltakuuteen. Esimerkiksi keväällä 2003
ohjelmassa on Spike Leen tv-ohjauksia,
Sammy Davis Jr:n viihdyttäjänuraa juhlistava katselusarja, sekä sarja, jossa käsitellään tv:n ja radion rooleja kohun,
julkisen keskustelun ja yhteiskunnallisten ristiriitojen esiinnostajina. Museossa järjestetään vuosittain useita kaikille

maisulle, joka jonkin aikaa kantoi uhatun
lajin leimaa. Ajalla on myös omat arvot ja
estetiikka. ”An American Family” on tänä päivänä ”The Osbournesien” rinnalla
kovin tylsää, yliarkista ja viatonta katsottavaa. 1970-luvulla shokeeranneet ja paheksutut Raymondit ovat nykyään dokumentaristien kermaa, jotka seminaareissa edustavat laadun, periaatteiden ja
kokemuksen ääntä television dokumentaarisuuden ja toden muotojen etsinnässä. Tärkeintä lienee kuitenkin, että
toden ja dokumentaarisuuden merkitys,
tai vaikkapa tyylin ja todellisuuden suhde
(jota pohdittiin esimerkiksi vuoden 2002
DocPoint –festivaalilla Helsingissä), ovat
jälleen kuumia puheenaiheita. Tästä voinee saada toivoa ja inspiraatiota, kannatti sitten mitä dokumentaarisuuden arvomaailmaa tahansa.

avoimia festivaaleja ja seminaareja, jotka
kokoavat yhteen alan tekijöitä, kriitikkoja ja tutkijoita. Lisäksi museossa sijaitsevat valtaisat amerikkalaisten ja myös
kansainvälisten tv- ja radio-ohjelmien arkistot. Niitä varten on katselu- ja kuuntelutilat, joita jokainen sisäänpääsymaksun maksanut saa käyttää kahden tunnin
ajan (tutkijat voivat hakea erityisstatusta
ja oikeutta tutkijatiloihin).
The Museum of Television and
Radio, 25 West 52 Street, New York,
NY 10019
Myös Los Angelesissa on vastaava
museo, kummankin yhteiset nettisivut:
www.mtr.org

Lähteet:
Bjondeberg, Ib (2000). The Mediation of Everyday
Life. Genre, Discourse, and Spectacle in
Reality TV. Teoksessa. Realism and ‘Reality’ in
Film and Media. Museum Tusculanum Press.
Copenhagen: University of Copenhagen.
Caldwell, John (2002). Prime-time Fiction
Theorizes the Docu-Real. Teoksessa Reality
Squared. Televisual Discourse on the Real. New
Brunswick, New Jersey and London: Rutgers
University Press.
Calvert, Clay (2000). Voyeur Nation. Media,
Privacy and Peering in Modern Culture. Boulder,
Co.: Westview Press.
Corner, John (2002). Documentary Values.
Teoksessa. Realism and ‘Reality’ in Film and
Media. Museum Tusculanum Press. Copenhagen:
University of Copenhagen.
Dovey, Jon (2000). Freakshow: First Person Media
and Factual Television. London: Pluto Press.
Ellis, John (2000). Seeing Things. Television in the
Age of Uncertainty. London & New York: Tauris.

”Quality of the Real”
Mikä on toden laatu televisiossa ja
muussa visuaalisessa kulttuurissa?
Tätä pohtii kaikille avoin seminaari todellisuustelevisiosta Helsingin
yliopiston viestinnän laitoksella to
13.2. klo 14-20.
Ohjelmaan sisältyvät kahden
ulkomaisen vierailijan luennot:
Professori Hal Himmelstein (CUNY, USA) kertoo amerikkalaisesta
”laatutosi-tv:stä”, Dr. Annette Hill
(University of Westminster, UK) luennoi yleisöjen suhtautumisesta todellisuustelevisioon. Lisäksi tarjolla
on paneeli ”Totta vai törkyä”, jossa
tekijät ja tutkijat ruotivat suomalaista tilannetta.
Lisätiedot: hanna.komulainen@he
lsinki.fi

Kiener, Wilma (2001). Big Brother is Mobbing
You. Dox - Documentary Film Magazine 2/2001,
17.
Nichols, Bill (1991). Representing Reality. Issues
and Concepts in Documentary. Bloomington:
Indiana University Press.
The Museum of Television and Radio (NYC)
–arkistot:
The Candid Camera: ensimmäinen lähetys (1949)
An American Family: osat 3,5,6 /12 (1974)
Seminaaritaltiointi: ”An American Family to Survivor: What is Reality on Television” (9.5.2000)
Seminaaritaltiointi: “An American Love Story: The
Family’s Perspective” (22.9.1999)

EDN?

Viime marraskuussa minut
valittiin toiseksi kaudeksi
EDN:n hallitukseen. Nimenä
EDN (European Documentary
Network) alkaa olla useimmille
alalla toimiville suomalaisille
tuttu, mutta selkeätä tietoa
järjestön luonteesta ja käyttömahdollisuuksista tuntuu vielä
puuttuvan.
Kai Nordberg

EDN:n hallitus

Järjestön toimisto sijaitsee Kööpenhaminassa ja sillä on viisi vakituista työntekijää - kaikki tanskalaisia. Vuosikokous
pidetään Amsterdamin dokumenttielokuvajuhlien IDFA:n yhteydessä marraskuussa. Uusimpaan hallitukseen valittiin
seuraavat henkilöt: Paul Pauwels (Belgia),
Adela Peeva (Bulgaria), Nenad Puhowski
(Kroatia), Ike Bertels (Hollanti), Emma
Davis (Iso-Britannia), Claas Danielsen
(Saksa) ja Kai Nordberg (Suomi).
Ohessa EDN:n tanskalaisen toiminnanjohtajan Tue Steen Müllerin lyhyt haastattelu, jonka tarkoituksena on
valaista EDN:ään liittyviä peruskysymyksiä.
1. Mikä on EDN?

EDN on Euroopan ainoa dokumenttialan ammattilaisille suunnattu järjestö.
Se perustettiin 6 vuotta sitten luomaan
verkosto Eurooppaan, jossa rajatylittävä toiminta ja tuottaminen alkoivat
olla arkipäivää. Tänä päivänä kansainvälinen yhteistuottaminen ja yleiseurooppalainen koulutus ovat avainasemassa ja niiden käyttämisessä EDN
on paras apuväline ja keskeinen tiedonsaantipiste.
2. Kuka voi liittyä jäseneksi?

Kaikki yksittäiset henkilöt ja järjestöt
ovat tervetulleita. EDN ei ole ammattiliitto vaan alaa tukeva järjestö.
Liittymällä jäseneksi saat EDN:n
julkaisut (Dox magazine ja TV Guide),
kutsut kymmeniin EDN:n järjestämiin
workshoppeihin, seminaareihin ja koulutustapahtumiin, joiden kautta tutustut ihmisiin ja voit saada kansainvälisiä
projekteja toteutettua. Tärkeää on myös
se, että kaikki jäsenet ovat aina tervetulleita ottamaan yhteyttä toimistoomme,
jossa neuvomme kaikissa kansainvälisissä asioissa - on kyse sitten yksittäisistä
dokumenttielokuvatuotannosta tai ylei-

semmistä kysymyksistä. Jäsenet saavat
tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa oikeista henkilöistä ja siitä miten ja mistä heidät löytää.
3. Mitä EDN käytännössä tarjoaa?

Katamme kaikki dokumenttielokuvaan liittyvät alueet. Vuonna 2002 järjestimme eripuolilla Eurooppaa paljon
pitching workshop -seminaareja, jonne
jäsenet saivat tuoda projektejaan kehitettäväksi ja sitten tarjottavaksi tv-kanavien tuottajille. Meillä on myös workshoppeja, joissa keskitytään puhtaasti
elokuvan sisältöön - muotoon, tyyliin
ja kerrontaan. Näissä tilaisuuksisssa ei
puhuta rahasta. Järjestämme myös kursseja elokuva- ja mediakouluissa ympäri
Eurooppaa.

TÄRKEÄÄ!!

EDN:n toiminnan perusta on riittävän
laaja jäsenpohja. Liity siis jäseneksi! Se
on erittäin helppoa ja jäseniksi kelpaavat
kaikki dokumenttielokuvasta kiinnostuneet. Jäsenmaksu on vain 100 €/vuosi.
Myös järjestöt, koulut, tv-kanavat,
festivaalit, yms. voivat liittyä EDN:n jäseniksi 700 €/vuosi.
Jäseneksi voit liittyä helposti suoraan
EDN:n kotisivuilta: www.edn.dk
Jäsenetuja:

Yhdyshenkilö tiedottaa järjestölle kunkin maan tarpeista ja olosuhteista. Hän
on myös se henkilö, johon jokainen
EDN:n toiminnasta kiinnostunut henkilö voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Hän
on käytännön linkki järjestön ja yksittäisen maan ja sen ihmisten välillä - molempiin suuntiin.

– Saat DOX Magazine lehden
(6 numeroa/vuosi), joka on johtava
dokumenttialan julkaisu Euroopassa.
– Saat vuosittain päivitettävän
European TV Guide kirjan, joka on
kattava ja helppokäyttöinen hakemisto eurooppalaisista TV-kanavista ja
tuottajista.
– Saat kutsut osallistua kaikkiin
EDN:n järjestämiin kursseihin ja
koulutustapahtumiin, joita on useita
kymmeniä vuodessa.
– Saat äänioikeuden järjestön
vuosikokouksessa ja mahdollisuuden
myös kehittää järjestön projekteja.
– EDN tarjoaa parhaan ja helpoimman
väylän verkottua ja tutustua alan ihmisiin ympäri Eurooppaa.

5. Mikä on EDN:n suhde suomeen?

Yhteystiedot:

4. EDN:llä on jokaisessa maassa
yhdyshenkilö. Mikä on tämän
toimenkuva?

Rakastamme teitä! Suomi on esimerkillinen jäsenmaa ja hieno esimerkki hyvästä ja
aktiivisesta dokumenttielokuvakulttuurista. Te teette kansainvälisesti erittäin korkeatasoista dokumenttielokuvaa, joka on
tunnettua ympäri maailman. Teillä on erinomaisia festivaaleja – teemme yhteistyötä
mm. Docpointin kanssa ja olette mukana
Twelve for the Future -koulutusprojektissa. En imartele yhtään kun sanon, että Suomi erinomainen esimerkkimaa hyvästä ja
vahvasta dokumenttielokuvakulttuurista
Euroopassa.

EDN
Skindergade 29 A # 4
DK-1159 Copenhagen K
Tanska
Tel: + 45 33 13 11 22
Fax: + 45 33 13 11 44
E-mail: edn@edn.dk
Net: www.edn.dk
Yhteyshenkilö:
Kai Nordberg
Tel: 040-5073936
E-mail: kai.nordberg@mamo.fi
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MATKALLA

Syksyllä sain sähköpostia: elokuvani Matka kohti
valoa oli valittu Sao Paolon
kansainvälisille
elokuvajuhlille.
hyvä uutiset jatkuivat, sillä pian
sain tiedon, että
Sheffieldin kansainvälinen dokumenttielokuvafestivaali haluaa
myöskin leffani
ohjelmistoonsa.
Elokuva-alalle
ominaiseen suloisen katkeraan
tapaan havaitsin,
että festarit osuvat päällekäin.
Kai Nordberg

Dokumenttielokuvaohjaaja saa elokuvan
valmiiksi ehkä kerran kolmessa vuodessa. Aina ei voi tulla hyvää, mutta niinkin
saattaa joskus käydä. Hyvätkään leffat
eivät usein leviä kansainvälisille festivaaleille, mutta voihan sitäkin tapahtua.
Tunsin, että kolme lottokuponkia oli
osunut putkeen, joten kyllä näille festivaaleille olisi jotenkin päästävä… ja vielä
molemmille.
Aloitin pitkät ja kiemuraiset neuvottelut molempien festivaalien kanssa. Voisiko toinen esittää elokuvan Betalta, sillä 35mm kopioita on luonnollisesti vain
yksi? Voitaisiinko esitysaikataulut järjestää niin, että vierailisin toisella festarilla
alussa ja toisella lopussa? Löytyykö sopivia ja huokeita lentoyhteyksiä? Miten
päästä junalla Lontoosta Sheffieldiin?
Loputtomien puhelinkeskustelujen
ja sähköpostien jälkeen kaikki näytti ainakin teoriassa mahdolliselta - ensin Brasilia, sitten Englanti… tietysti tämä kaikki vain sillä edellytyksellä, että AVEK
myöntäisi matka-apurahan.
Sao Paolo

Saavuin Sao Paoloon 05.20 aamulla. Olin
varautunut soittelemaan ympäriinsä ja
löytämään tieni festivaalitoimistoon,
mutta ihmetyksekseni minua oltiin vastassa, vaikka lentoaikataulu oli muuttunut viimetipassa.
Matka hotelliin oli masentava: pilvenpiirtäjiä ja slummeja. Väliin jäi vain
teollista joutomaata. Kaupungin liikekeskusta oli vielä masentavampi: toinen
toistaan mauttomampia 70-luvulla rakennettuja tornitaloja. Kaupungin pääkadulla Avenida de Paolistalla ei näkynyt
yhtään vanhaa rakennusta. Paikka tuntui
inhimilisen sivistyksen irvikuvalta.
Olin ollut varsin ennakkoluuloinen
festivaalin ja järjestelyiden toimivuuden
suhteen. Joten nyt vuorossa olikin pelkkiä iloisia yllätyksiä. Festivaalin kustantama hotelli oli viiden tähden tasoa, festivaalitoimiston väki avointa, sydämellistä ja erittäin ammattitaitoista. Ystä34

vystyimme välittömästi. Tutustuin myös
useisiin kansainvälisiin ohjaajavieraisiin
ja pian olivat kotimaan murheet kaukaista historiaa.
Mostra international de cinema sao paolo järjestettiin nyt 26:n kerran. Festivaalin takaa löytyy mies nimeltä Leon Cakoff, joka on johtanut festaria
alusta asti. Pienestä opposition äänitorveksi perustetusta festivaalista on kasvanut erittäin korkealaatuinen kansainvälinen tapahtuma, jolla on ohjelmistossaan
pitkää- ja lyhyttä fiktiota ja dokumenttielokuvaa. Leffoja on aika tasaisesti ympäri maailmaa. Festivaalin johtaja kertoi
olevansa kiinnostunut elokuvista, jotka
rikkojat sääntöjä ja rajoja. Tänä vuonna ohjelmistossa olikin mm. Leningrad
Cowboys -retro.
Olin luonnollisestikin varma, että
ensimmäiseen näytökseeni ei saapuisi
ketään. Istuessani täydessä salissa olin
niin huojentunut, ettei tuntunut missään, vaikka ensimmäinen kela olikin
hiukan epäterävä. Onneksi projektionisti tarkensi katsettaan noin 20-minuutin
jälkeen.
Vastaanotto oli käsittämättömän hyvä. Ihmiset olivat liikuttuneet kyyneliin
ja minua tultiin halailemaan näytöksen
jälkeen. Ei sellaiseen ole tottunut, mutta
yritin ottaa vastaa sen minkä pystyin.
Kaupungin järkyttävä ulkoasu oli
saanut minut odottamaan pahinta, mutta brasilialainen uskomaton elämänilo
sai unohtamaan moisen pikkuseikan.
Ohjaajavieraita vietiin joka yö illalliselle
ja erilaisiin klubeihin ja tanssipaikkoihin.
Hetkessä minusta kuoriutui esiin vilkas
latino ja armoton sambaaja.
Päivisin katselin kollegoitteni leffoja
ja keskustelimme niistä ahkerasti. Nukkua en kerinnyt juuri yhtään, mutta ehkä
sitten paluumatkalla lentokoneessa…
Kaikki loppui yhtä nopeasti kun oli
alkanutkin. Elokuva esitettiin kolme
kertaa ja jokaisessa esityksessä väkeä piisasi. Viisi päivää oli kulunut käsittämättömällä vauhdilla. Käteen jäi loistavia

muistoja, kymmeniä uusia tuttavuuksia
ja muutama uusi ystävä.
Festivaalilla oli erityisesti paljon esikoispitkän fiktion ohjanneita ohjaajia.
Heidän uskomattomat tarinansa siitä,
kuinka elokuvan rahat oli saatu kasaan ja
millaista sitkeyttä ja uskoa kaikki oli vaatinut sai minut jälleen kerran ymmärtämään, että elokuvien tekemisen tulisi olla muutakin kuin tuotantotukipäätösten
odottelua.
Sheffield

Viiden päivän jälkeen lensin Lontooseen,
josta sain hämmästyttävän helposti junan Sheffieldiin.
Sheffieldin aikataulu ei olisi voinut
olla tiukempi. Olimme laskeneet yhdessä festivaalin toiminnanjohtajan kanssa,
että jos kaikki menee nappiin, niin ehdin
juuri ja juuri näytöksen jälkeen pidettävään kysymys & vastaus sessioon. Väsymyksestä sekopäisenä, laukkuja mukana raahaten minut sitten kiidätettiinkin
juna-asemalta suoraan teatteriin, jonne
saavuin sopivasti lopputekstien alkaessa. Tuntui, etten muistanut elokuvastani
edes nimeä.
Sessio meni kuitenkin mainiosti.
Tuntui aivan siltä kuin yleisö olisi pitänyt
näkemästään. Sheffield on ennen kaikkea alalla toimivien ammattilaisten festivaali, joten kysymyksetkin käsittelivät
enemmän tekemistä itseään kuin aihetta yleensä.
Hotelin suhteen olin varautunut aikaisemmilta Brittein saarille suuntautuneilta matkoiltani tuttuihin sähköhuopaan ja kuumavesipulloon, mutta taas
sain yllättyä iloisesti, sillä paikka ylsi
mainiosti mannermaiselle keskitasolle.
Sama kaava jatkui. Päivisin katseltiin
leffoja ja seurusteltiin… ja öisin seurusteltiin lisää. Toinenkin näytökseni meni
hyvin. Festivaalilla näki selkeästi brittiläisen ja pohjoismaisen dokumenttielokuvakulttuurin eron. Heille skandaalit
ja tietty aiheiden raflaavuus ovat tärkeitä
tuotantopäätöstä avitavia seikkoja, eikä

POLIITTISTA

ELOKUVAA

ILMAN OIKEAA OPPIA
Milanossa ennen vuodenvaihdetta
järjestetyn Filmmaker-festivaalin
kilpailuelokuvia yhdistivät sosiaaliset
ja työhön liittyvät kysymykset.
Virpi Suutari
suurimmalla osalla itseään ohjaajiksi kutsuvista tekijöistä ole juuri sen kummempia ambitioita. Tämä on suomalaisen tekijän näkökulmasta järkyttävää, mutta
loppujen lopuksi se kai vaan lisää etuoikeutettuna olemisen tunnetta.
Sheffieldissä saatoin aina ja kaikkialla pakollisten Kaurismäki-keskustelujen
lisäksi kuulla runsaasti kehuja Suutarin
ja Helken ”Joutilaista”, joka oli myös ohjelmistossa. Kaiken kaikkiaan kyllä alkaa
tuntua siltä, että Suomi tarvitsee uuden
elokuvaohjaajan, sillä vaikka Aki/Mika
(ulkomailla heitä luullaan pääsääntöisesti
yhdeksi henkilöksi) tekee hienoja leffoja,
niin ulkomailla olisi kiva puhua jostain
toisestakin ohjaajasta.
Pori

Lopulta pääsin Suomeen ja painuinkin
neljän tunnin yöunella Poriin luennoimaan elokuvani tekoprosessista. Sekin
oli hieno reissu.
Mitä tästä kaikesta jäi käteen? Tärkeimpänä tietysti ihmiset. Hienoja kohtaamisia intohimoisesti työhönsä suhtautuvien elokuvantekijöiden kanssa,
Lisäksi täytyy tunnustaa, ettei mikään
tunnu niin hyvältä kuin se, kun joku tulee leffan jälkeen kyynel silmässä kiittelemään hienosta kokemuksesta. Silloin sitä
jotenkin vaan kuitenkin ja kaikesta huolimatta tuntee olevansa oikealla asialla.
Olen kiertänyt ”Matka kohti valoa”
elokuvan kanssa kymmenkunta festaria.
Tärkeintä on aina yleisö. Jos yleisöä piisaa niin silloin voivat niin ohjaaja, yleisö
kuin järjestäjätkin hyvin.
Mostra international de cinema
sao paolo
(October 18-31)
Rua Antonio Carlos 288 01309 -010
Sao Paolo SP Brazil
tel. (55 11) 3141-2548 fax (55 11) 3266 -7066
info@mostra.org www.mostra.org

Sheffield international
documentary festival

(October 21-27)
tel. +44 114 276 5141 fax +44 114 272 1849
info@sidf.co.uk www.sidf.co.uk
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estivaalin anti osoitti, kuinka
erilaisista kulmista dokumenttielokuvissa nyt lähestytään yhteiskuntaa .
”Miksi joku haluaa tahallaan tehdä hitaan elokuvan? Jos
dokumentaristi haluaa lisätä ihmisten
tietoisuutta jostakin ongelmasta, niin
miksi hän niin kovasti haluaa vieroittaa
yleisönsä? ... jos en halua nähdä mitään
tapahtuvan, voin aivan hyvin lähteä ulos
kävelemään.”
Lainaus on varastettu netistä erään
israelilaisen katsojan kommentista
Chantal Akermanin dokumenttielokuvaan De l´autre côté, From the other side (2002).
Akermanin dokumentti Meksikon ja
Yhdysvaltojen rajavyöhykkeestä, maiden
välisestä raja-asemasta ja meksikolaisten
yrityksistä päästä rajan toiselle puolen
vaikka henkensä kaupalla, esitettiin Milanon Filmmaker-festivaalin kilpailusarjassa marras-joulukuun vaihteessa.
Akermanin minuutteja kestäviin
otoksiin, näennäisen sattumanvaraisiin
kohtauksiin ja kompositioihin sekä ”raakilemaiseen” äänimateriaaliin perustuva
työ on ääriesimerkki siitä, kuinka monista kulmista dokumenttielokuvassa voi
poliittisia kysymyksiä lähestyä.
De l´autre côté oli Milanon festivaaliannissakin elokuva, jota toinen katsoja
ei sen ”tapahtumattomuuden” takia lähesty kuin pikakelausnappi kädessään,
kun taas toinen katsoja tunnistaa siitä juuri sen esteettisten valintojen ansiosta
- inhimillisen olotilan yhteiskunnallisen
olosuhteen armoilla.
Sosiaalisten ongelmien käsittely on
dokumenttiperinteen ydintä, jossa esteettiset valinnat ovat usein toisarvoisia. Milanossa jo vuodesta 1980 lähtien
järjestetty Filmmaker-festivaali on kuitenkin ilahduttavasti keskittynyt nimenomaan luovaan dokumenttielokuvaan.
Ilahduttavasti siksi, että moni festivaali
esittää ohjelmistoissaan entistä enemmän myös pelkkiä tv-ohjelmia.

Mukana Milanon kilpailussa oli nyt
kahdeksan teosta, allekirjoittaneen ja
Susanna Helken Kainuun Joutilaista iranilaisiin naisvankeihin.
Elokuvista ainoastaan milanolaisen
työryhmän ohjaama Lotta Sporca (2002)
Milanon päärautatieaseman työntekijöiden lakosta muistutti enemmän tv-reportaasia kuin elokuvaa. Innostunutta
paikallista yleisöä raportilla oli silti paljon, ja täytyy vain ihailla milanolaisten
reaktiokykyä; Suomessa nopea ajankohtaan tarttuminen tahdotaan yleensä jättää puhtaasti journalisteille.
Mielenkiintoisimpina töinä Filmmaker-festivaalin kilpailusarjassa nousivat
kolmen hyvin erilaisista lähtökohdista
tulevan naisen teokset: jo mainitun belgialaissyntyisen Akermanin De l´autre
côté, amerikkalaisen Jennifer Dworkinin Love & Diane (2002) sekä iranilaisen Manijeh Hekmatin Zendan-e Zanan,
Women´s prison (2002). Viimeksi mainittu on vieläpä fiktio, tosin hengeltään
hyvin dokumentaarinen.
Festivaalin avarakatseiseen asenteeseen kuitenkin kuuluu, ettei elokuvia
lokeroida tiukasti fiktioihin tai dokumentteihin, painotus halutaan pitää sanalla elokuva.

M

ilanon kilpailusarjan töitä katsellessa oli helppo
unohtaa hokema, ettei
poliittista elokuvaa enää
tehtäisi. Ehkä hokemassa onkin useimmiten kyse siitä, ettei poliittisen elokuvan uusia
muotoja aina tunnisteta.
Esimerkiksi Chantal Akermanin tapaisen elokuvakerronnan purkajan politiikka kun ei näyttäydy asianajona, oikeaoppisuutena tai faktoihin perustuvana raportointina vaan avautuu moniin
eri tulkintoihin. Akerman tuottaa merkityksiä hylkäämällä teoksessaan perinteisen dramaturgisen tihentyneen ajan
mutta myöskin realistisen ajan. Hän luo
vapaasti omaa aikaansa, hän ”ottaa oman
aikansa”, kuten Akerman on itse muotoillut. Kesto on hänelle ehkä aihettakin merkittävämpi valinta, jonka avulla
hän luo tunnistettavia mielentiloja. De
l´autre côtén hienoimpia jaksoja onkin
monen minuutin kamera-ajo Meksikon
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ja USA:n rajavyöhykkeellä, jossa köyhästä etelästä jonotetaan autoletkoittain
pääsyä rikkaan pohjoisen puolelle - kohti
jotakin toista ja ”parempaa”.
Vaikka amerikkalaisen Jennifer
Dworkinin Love & Diane on Akermaniin verrattuna hyvin konventionaalinen
sekä muodoltaan että sisällöltään, enimmäkseen direct cinema -tyyliin ohjattu
seurantadokumentti syrjäytyneestä perheestä, myös sen sisällössä ajalla on ollut merkitystä. Dworkin seurasi kohteitaan tätä kaksi
ja puolituntista
elokuvaa varten
yli viisi vuotta!
Love & Diane on kertomus
Brooklynissä
asuvasta entisestä crack-addiktista, mustasta
keski-ikäisestä
Dianesta ja hänen osin jo aikuisesta lapsikatraastaan.
Elokuvan alussa Diane yrittää yhdistää häneltä aikaisemmin huostaanotetut
lapset takaisin perheeksi, mutta tehtävä ei ole helppo. Tytär Love on sairastunut hiviin ja hänen poikavauvansakin on
saattanut periä sen. Kun vauva otetaan
huostaan, Love ryhtyy kiivaaseen taisteluun pojan huoltajuudesta. Love ei halua
poikansa kokevan samaa, minkä hän itse sai kokea Diane-äidin hylättyä hänet.
Diane puolustautuu kuitenkin tyttären
syytösten edessä kertaamalla omaa historiaansa: hänen oma äitinsä hylkäsi hänet
aikoinaan autoon.
Vaikka Dworkinin elokuvassa kyse
on ennen kaikkea yksilöiden pitkänmat-

POLIITTISTA

ELOKUVAA

ILMAN OIKEAA OPPIA

Joutilaat, ohj. Susanna
Helke &Virpi Suutari,
tuot. Kinotar Oy, 2001.
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kanjuoksusta, siitä syntyy myös eeppinen kudos sukupolvelta toiselle periytyvästä syrjäytymisestä, köyhyydestä ja
työttömyydestä. Elokuva asettaa yleispätevän kysymyksen siitä, voiko sukupolvia
kestäneen murheiden ketjun katkaista.
Ja vihjaa, että voi - aika paljon myös uskomattoman pitkämielisten ja uutterien
viranomaisten ansiosta. Sortumatta puhtaaseen asianajoon elokuvalla on myös
selvä poliittinen sanoma etenkin amerikkalaisessa selfmade-yhteiskunnassa sosiaalisen yhteisvastuun puolesta.

F

ilmmaker-festivaalin
kilpailun ainoa fiktio oli iranilaisen
naisohjaajan Manijeh Hekmatin (s.1962) Zendan-e Zanan,
Women´s prison. Iranista on
viime vuosina totuttu näkemään
vahvoja elokuvia, mutta silti Women´s
prisonin kaltainen työ vieläpä naisohjaajan tekemänä on jo itsessään hämmästyttävä poliittinen teko.
Kun nykytaiteenkin kentällä toimiva Akerman rikkoo tietoisesti elokuvan
kerronnan muotoja, Hekmat on joutunut käymään omat taistelunsa ruohonjuuritasolla pelkästään siitä, saako hän
edes tehdä esikoiselokuvansa. Vaikka
Hekmat on toiminut Iranissa elokuvaalalla yli 20 vuotta, muun muassa apulaisohjaajana ja tuottajana, paikallinen
elokuvaohjaajaliitto ei tahtonut myöntää
hänelle ensikertalaiselta vadittavaa kuvauslupaa. Vasta kuukausien taistelun jälkeen lupa heltisi, mutta Hekmatin aviomiehen nimissä!
Women´s prison -elokuvan ennakkotyövaiheessa viiden hengen ryhmä
jalkautui vankiloihin kahden vuoden

ajan tutustuakseen naisvenkeihin ja heidän tarinoihinsa, joista elokuvan käsikirjoitus sitten muokattiin.
Elokuvan tapahtumapaikka on teheranilainen naisvankila, jonka kapinaa saapuu rauhoittamaan islamin lakeja ankarasti noudattava uusi naisjohtaja.
Elokuva jakautuu kolmeen jaksoon vuodesta 1984 vuoteen 2001, jossa kussakin
päähenkilönä on nuori naisvanki. Ensimmäisen jakson keskushenkilö on poliittinen aktivisti, joka ei tiedä tarkkaan
vangitsemisensa syytä ja joka lopulta teloitetaan. Toisen jakson alussa vankilaan
saapuu nuori huumeaddikti. Toinen naisvanki raiskaa pian hänet ja tyttö tekee itsemurhan. Viimeisen jakson katutyttö ja
taskuvaras on syntynyt 17 vuotta aiemmin samassa vankilassa. Myös hänet raiskataan ja hän pakenee päätyen prostituoiduksi. Elokuvan koossa pitävänä juonteena kulkee myös ankaran vankilanjohtajan ja erään elinkautisvangin välinen
henkien taistelu, joka naisten vanhetessa
muuttuu keskinäiseksi ymmärrykseksi.
Hekmat onnistuu muodoltaan melko perinteisen elokuvansa kautta kertomaan tärkeän tarinan iranilaisen yhteiskunnan rakenteista ja muutoksista:
islamin ja naisen asemasta, korruptiosta, prostituutiosta, huumeongelmasta tai suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen.
Elokuva ei latistu kuitenkaan olemaan vain tärkeä. Hekmat välttää latteuden sudenkuopat käsittelemällä naisyhteisöään vailla minkäänlaista sievistelevää poliittista korrektiutta tai rajoittavaa
dogmaattisuutta. Akermanin lailla myös
hän luottaa salattuun ja selittämättömään.

Kiertävää uusmedianäyttelyä roudataan.

F2F
NEW
MEDIA ART
FROM
FINLAND

KIERTÄVÄN UUSMEDIANÄYTTELYN TUOTTAMISESTA

F2F New Media Art from
Finland –näyttely on
kiertänyt menestyksekkäästi
Pohjois-Amerikkaa vuodesta
2000 lähtien. Näyttelykiertue
alkoi Los Angelesista ja sen
jälkeen näyttely on vieraillut
Washington DC:ssä,
Torontossa, Montrealissa ja
New Yorkissa.
Näyttelyn nimi, F2F on
internet-slangia, ja tarkoittaa tietokoneen ulkopuolella
tapahtuvaa ”face to face”
-kommunikaatiota.

F2F-näyttelykokonaisuus
tutkii
fyysisen todellisuuden ja digitaalisen maailman välistä rajapintaa.
Näyttelyn taiteilijat esittelevät
installaatioissa tulevaisuuden skenaarioita, kyseenalaistavat kulutustottumuksiamme, ja herättävät
ajatuksia sosiaalisesta roolistamme
nykyajan tietoyhteiskunnassa. F2F
-näyttelyssä on esillä yhdeksän suomalaista uusmediataiteilijaa ja heidän työnsä: Laura Beloffin ja Maex
Deckerin HAME; Hanna Haaslahden The Battle over Indifferent Minds; Juha Huuskosen mirror++; Marita Liulian SOB; Teijo

Pellisen Aquarium; Kristian Simolinin hit2Morrow; Tuomo Tammenpään Need; ja Heidi Tikan Mother,
Child.
Vahvasta teknologian läsnäolosta huolimatta, taide ja kommunikaatio ovat F2F –näyttelyssä pääosassa.
Näyttelyn installaatioissa taideteokset ja katsojat ovat aktiivisessa
vuorovaikutuksessa keskenään. Perinteisen hiiren ja näppäimistön sijaan teoksissa tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja kommunikoida mediataideteosten kanssa. Taideteoksia ohjataan mm. kehon liikkeillä tai katsojan sijainnilla näyttelytilassa.
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F2F

Uusmedianäyttelyn erityispiirteet

Vaikka Instituutin henkilökunnalla onkin
vuosien varrella kertynyt vahva kokemus
kiertävien näyttelyiden järjestämisestä
Yhdysvalloissa, F2F -uusmediataidenäyttelyn järjestäminen on ollut melkoinen
hanke, johon ei syöksytty suinpäin punnitsematta riskejä. Taloudelliset riskit,
teknisen toteutuksen haastavuus ja uusmediataiteen esittämiseen liittyvät erityisvaatimukset jouduttiin kaikki ottamaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Uusmediataidenäyttely eroaa tavallisesta taidenäyttelystä monella tapaa. Näyttelyn luonne asettaa erityisiä
haasteita sekä taiteilijoille itselleen että
tuottajan, kuraattorin ja näyttelyarkkitehdin muodostamalle tuotantotiimille.
F2F-näyttelyn kohdalla haastavinta oli
se, että näyttelyyn haluttiin tietoisesti
valita pelkästään vuorovaikutteisia teoksia. Näiden teosten merkitys ja olemassaolo todentuu vasta kullakin esityskerralla näyttelyvieraiden kommunikoidessa teosten kanssa. Näyttelyn tuottajalla
ja kuraattorilla tulee olla varma intuitio
tuotantovaiheessa teosten ideoiden kantavuudesta sekä usko siihen, että avajaispäivänä teos todellakin toimii.
Uusmediataideteokset eivät ole luonteeltaan staattisia, vaan ne ovat jatkuvasti muuntuvia ja kehittyviä. Teokset eivät
ole koskaan lopullisesti ”valmiita”. Ne on
luotava uudestaan jokaista esityspaikkaa
varten sopeuttaen ne uuteen ympäristöön
ja tilanteeseen. Nämä vuorovaikutteiset
teokset esittäytyvät materiaalisessa muodossa ainoastaan näyttelyiden yhteydessä,
muulloin ne ovat olemassa abstrakteina
ideoina, moninaisena määränä erilaista
teknistä laitteistoa, sekä parhaassa tapauksessa erilaisten teokseen viittaavien
visuaalisten ja materiaalisten symbolien
ja viitteiden kautta. Näistä tyypillisimpiä
ovat teosta esittelevät Internet-sivustot
sekä painotuotteet. Näin ollen teos koostuu monesta rinnakkaisesta ulottuvuudesta, joista itse näyttelytapahtuma on
vain yksi ilmentymä.
Materiaalisessa olemuksessaan uusmediataideteokset ovat aina paikkaan
ja ajankohtaan sidottuja, eläen ikäänkuin
tilanteen ehdoilla. Myös kysymys niiden
historiallisesta olemuksesta poikkeaa
tavanomaisesta taideteoksesta: toisaalta uusmediataideteokset ovat jatkuvasti liikkeessä, jatkuvan muutosprosessin
alaisena; toisaalta teokset voivat muuttua historiallisiksi muistutuksiksi alan
kehityksestä varsin lyhyessä ajassa.
Uusmediataidenäyttelyn
tuotantoprosessi

Teosten ja taiteilijoiden valitseminen
F2F näyttelyyn oli pitkä prosessi. Näyt38

telyssä haluttiin keskeisenä osana esitellä
tilallisia vuorovaikutteisia teoksia, jotka
käyttävät hyväkseen tietokoneteknologiaa, ja joiden muotoutumisessa käyttäjällä on keskeinen osuus. Taiteilijoiden
kartoitusvaiheessa ei kuitenkaan haluttu
rajautua etsimään pelkästään uusmediataideteoksia, vaan pyrittiin mahdollisimman laaja-alaisesti luotaamaan suomalaisen mediataiteen kenttää, jotta taiteilijoilla olisi mahdollisuus ehdottaa harkinnanalaiseksi myös vielä toteuttamattomia, konseptitasolla olevia teoksia.
Materiaalipyyntöjä lähetettiin eri
taideoppilaitoksiin sekä laajalti alalla
jo toimiville tekijöille. Haun tuloksena
instituutille toimitettiin kymmeniä videoanauhoja, CD-Romeja, pelejä, 3D
projekteja, Internet-sivujen osoitteita,
tilallisten teosten kuvauksia sekä erilaisia idea-asteella olevia konsepteja.
Teosten tuotantovaiheeseen osallistuminen oli merkittävä osa kuratointiprosessia. Tuotantotiimi kehitti yhdessä
taiteilijoiden kanssa mm. teosten tilallisia
ratkaisuja, vuorovaikutusmalleja sekä ratkaisuja teoksiin liittyviin teknisiin ongelmiin. Kuraattori Marko Tandefeltin tekninen kokemus ja tausta 3D-visualisoinnin, vuorovaikutteisen median ja musiikkiteknologian aloilta osoittautui prosessin aikana erityisen hyödylliseksi. Tiiviit
ideointipalaverit loppusuoralle valittujen
taiteilijoiden kanssa varmistivat sen, että
näyttelyyn ei valittu ainoastaan jo olemassaolevia teoksia, vaan myös uusia mielenkiintoisia projekteja.
F2F-näyttelyn arkkitehdiksi ja visuaalisen ilmeen suunnittelijaksi valittiin Ilkka Suppanen. Tällaisen kiertävän uusmediataidenäyttelyn arkkitehdilta vaaditaan
ammattitaitoa, luovuutta, loputonta joustavuutta ja määrätietoisuutta. Arkkitehdin tehtävä on erittäin keskeinen: hänen
tehtävänään oli rakentaa näistä suhteellisen aineettomista teoksista konkreettinen ja mielekäs näyttelykokonaisuus. Jokaisessa näyttelypaikassa tila oli erilainen
ja rakenteiden tuli olla paitsi kestäviä ja
helposti koottavia, myös muunneltavissa tilaan sopiviksi. Suppasen suunnittelemat seinärakenteet loivat oivallisen ratkaisun teknologian piilottamiseksi modulaaristen seinien sisään, jossa laitteet
ja johdotukset olivat turvassa ja poissa
häiritsemästä näyttelykokemusta. Useimmat teoksista perustuvat yhden käyttäjän ja teoksen vuorovaikutukseen, mutta
esimerkiksi Heidi Tikan Mother, Child
ja Juha Huuskosen mirror++ -teoksissa
olennainen osa teosta on yleisön, teoksen käyttäjän ja teoksen välinen jännite
ja vuorovaikutus. Näille teoksille tuli taata riittävä rauha, mutta samanaikaisesti
mahdollistaa se, että myös muu ympäril-

lä oleva yleisö osallistuu teokseen. Lisäksi
erittäin merkittävä osa Suppasen työtä oli
pysyvän visuaalisen olemuksen luominen
muutoin abstrakteille teoksille näyttelykansioiden, kirjekuorien ja muun visuaalisen materiaalin avulla.
Logistisesti F2F -näyttelyn järjestely
ja yleinen näyttelykokonaisuus muistuttaa mittavaa kuvanveistonäyttelyä, johon
elektroniikka ja tietokonekomponentit
tuovat luonnollisesti oman lisänsä. Varsinaisen näyttelyn tuottamisen ja rakentamisen taustalla on tehty uskomaton määrä paperitöitä, soitettu tuhansia puheluita
ja täytetty satoja lomakkeita. Näyttelyrakenteiden ja elektroniikan siirtämiseksi
paikasta toiseen on tarvittu sekä lihaksia
että myös jaksamista selvittää loputtomia
ongelmia vakuutusten, tullauksen, kuljetusten ja varastoinnin suhteen.
Uusmediataidenäyttelyn kuratointiin
liittyviä kysymyksiä

Näyttelyn kuratoimis- ja tuotantoprosessin aikana on tullut esiin mm. seuraavia yleisesti uusmediataiteen esittämiseen liittyviä avainkysymyksiä:
– Millä tavalla tietty taideteos ja sen tematiikka nivoutuu taidenäyttelyn laajempiin teemoihin itsenäisenä, mutta samanaikaisesti osana näyttelyn orgaanista
kokonaisuutta.
– Milloin teos on valmis ja missä vaiheessa on syytä lopettaa teoksen kehittely ja
muuntelu. Onko yleisön välittömällä palautteella vaikutus töiden jatkokehitykseen, vai onko taideteos ”pyhä” kiveen
hakattu muuttumaton kokonaisuus.
– Millä tavalla muuttuva teknologia vaikuttaa taideteosten menestymiseen ja
ajankohtaisuuteen. Vanhentuuko teoksissa käytetty tietokoneteknologia, ja
kuinka ajattomia ja kestäviä ovat teosten viittaukset teknologian ja ihmisen
suhteeseen sekä yhteiskunnan yleiseen
kehitykseen.
– Teknologian jatkuva kehitys luo erityisiä haasteita teosten ylläpidettävyydelle ja huollettavuudelle. Tekniikka, jonka varaan teos on alunperin rakennettu,
saattaa muuttua historialliseksi harvinaisuudeksi jo muutamankin vuoden näyttelykiertueen aikana.
Vastuukysymykset
uusmediataidenäyttelyssä

Vastuukysymykset uusmediataidenäyttelyssä ovat keskeisiä. Tuottajan ja näyttelyn järjestäjän vastuulla on laitteiston
ja ylläpidon koordinointi taiteilijan kanssa. Lisäksi tarvitaan erityinen tekninen
asiantuntija, joka hallitsee teknologiakysymykset ja kykenee ratkaisemaan polttavat tekniset ongelmat, sekä näyttelytilassa kiertävää henkilökuntaa joka rapor-

Juha Huuskonen:
mirror++

Teuvo Pellinen:
Aquarium

toi mahdolliset ongelmat ja viat. Taiteilijan rooli teoksen valmistelemisessa on
kuitenkin erittäin keskeinen.
Taiteilijan vastuulla on teoksen kehittäminen konseptitasolta toimivaan
esillepantavaan muotoon asti. Selkeän ja
intuitiivisen käyttöliittymän kehittäminen on edellytys sille, että yleisö oivaltaa
teoksen luonteen ja voi asettautua sen
kanssa vuorovaikutukseen. Vuorovaikutteisen teknologian valitseminen on
tietoinen valinta, jossa taiteilijan vastuu
ulottuu ajallisesti pidemmälle kuin perinteisemmissä taidemuodoissa. Taiteilijalla tulee olla tarvittava esteettis-tekninen tietous, kyky valita tarvittavat työvälineet tai tarvittavat yhteistyökumppanit. Varsinkin näyttelyprojektin alkuvaiheessa vastuu teoksen toimivuudesta ja
kestävyydestä on viimekädessä taiteilijalla. Myöhemmin osa vastuusta siirtyy tällä
saralla myös näyttelyn tuotantotiimille ja
galleriatiloille ylläpidon muodossa.

Finnish Foundation for
the Visual Arts
F2F-näyttelyn on tuottanut ja orga-

nisoinut Visuaalisten taiteiden säätiö
Yhdysvalloissa/Finnish Foundation for the
Visual Arts yhteistyössä Suomen Washington DC:n suurlähetystön kanssa. Säätiö
on Suomen kulttuuri-instituutti Yhdysvalloissa. Instituutin tehtävänä on edistää
yhteistyötä ja vuorovaikutusta Suomen ja
Pohjois-Amerikan välillä visuaalisten taiteiden alalla. Tätä tehtävää instituutti toteuttaa ensisijaisesti toiminnan kolmen
perusmuodon puitteissa: Taiteilijaresidenssi–toiminta New Yorkissa; projektiluonteisten näyttelyiden tuottaminen, kierrättäminen ja esittäminen Pohjois-Amerikassa sekä yhteistyöverkoston kehittäminen
suomalaisten ja pohjois-amerikkalaisten
korkeakoulujen ja visuaalisten taiteiden
toimijoidn välille. Instituutin järjestämiä
näyttelyitä kierrätetään tavallisesti kahdesta kolmeen vuotta ympäri Pohjois-Amerikkaa. Instituutti on keskittynyt esittelemään näyttelyprojekteissaan uutta suomalaista taidetta, muotoilua ja arkkitehtuuria.

Hanna Haaslahti:
The Battle over
indifferent minds

Tuomo Tammenpää:
Need

Merja Puustinen,
Andy Best:
Ice Borg

Kaiken kaikkiaan

F2F näyttelyn järjestäminen on ollut tuotantotiimille haastava ja unohtumaton
positiivinen kokemus, joka on luonut tiimin jäsenten ja F2F-näyttelyn taiteilijoiden välille lämpimät ja lähes perhemäiset välit. Positiivisen julkisuuden lisäksi
näyttely on selvästi avannut näyttelyn
taiteilijoille myös uusia ovia tärkeiden
kontaktien, tulevaisuuden näyttelymahdollisuuksien ja residenssi-ohjelmien
muodossa.
F2F -näyttelyyn liittyvistä oheistapahtumista ja aikaansaaduista mahdollisuuksista voisi mainita mm. Jari Haanperän taitelijaresidenssin Los Angelesin
EZTV:ssä ja Tuomo Tammenpään taiteilijaresidenssin New Yorkin Visuaalisten
taiteiden säätiön asunnossa, Heidi Tikan
luennot Montrealin Studio XX:ssä, sekä
Juha Huuskosen ja Heidi Tikan osallistumisen Torontossa osana kansainvälistä
Tranz - Tech tapahtumaa järjestettyyn
paneelikeskustelutilaisuuteen. F2F-näyttelyn hyvä vastaanotto Pohjois-Amerikassa on herättänyt myös eurooppalaisten kuraattorien kiinnostuksen. Näyttelyn tulevaisuuden näkymiin kuuluu mm.
edelleen päivitetyn version esittäminen
Brysselissä vuoden 2003 aikana.

Useinmiten näyttelyt ovat ryhmänäyttelyitä ja rakennettuja temaattisten aihepiirien ympärille. Näyttelyiden kautta on tavoitteena tarjota taiteilijoille mahdollisuus
hankkia kokemusta ulkomailta ja luoda
henkilökohtaisia suhteita.

F2F Julkaisu

Uusmediataideteosten alati kehittyvän
luonteen vuoksi F2F New Media Art from
Finland –kirja päätettiin julkaista vasta New Yorkin näyttelyn yhteydessä, kun
näyttelyä oli jo esitetty useampaan kertaan
eri paikoissa. Teoksia haluttiin kuvailla kirjallisesti vasta kun ne olivat jo käyneet läpi
monta kehitysvaihetta ja saavuttaneet kypsän muotonsa. F2F -kirja on ensimmäinen
tässä laajuudessa toteutettu kansainväliselle yleisölle suunnattu julkaisu suomalaisesta uusmediataiteesta. Kirjan julkaisija on
Finnish Foundation for the Visual Arts, ja
sen visuaalisen suunnittelun toteutti Ilkka
Suppanen.
Julkaisussa mediataidetutkija ja kriitikko Minna Tarkka, professori ja mediatutkija Erkki Huhtamo University of California Los Angelesista, ja kuraattori ja tutkija Timothy Druckrey Maryland Institute
College of Artista käsittelevät suomalaista

Juulia Kauste
F2F-näyttelyn tuottaja ja Finnish
Foundation for the Visual Arts:n johtaja

ja kansainvälistä uusmediataidetta näyttelytöiden muodostamaa taustaa vasten. Artikkelien lisäksi julkaisu sisältää kattavat taiteilijaesittelyt F2F-näyttelyn taiteilijoista.

Marko Tandefelt
F2F-näyttelyn kuraattori & teknologinen
neuvonantaja

Magdalena Herrgård
F2F-näyttelyn New Yorkin osuuden
näyttelysihteeri, taidehistorian opiskelija

Lisätietoja F2F-näyttelystä löytyy
näyttelyn kotisivuilta osoitteesta www.
f2fmedia. net. Syksyllä 2002 julkaistua F2F
New Media Art from Finland –kirjaa voi
tilata Visuaalisten taiteiden säätiöstä.
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Basaarin toimitus.

Maahanmuuttajat tekijöinä televisiossa?

B

Basaari on osa
Teema-kanavan
kulttuuriohjelmia. Toimituksen
tuottaja on vakinainen yleläinen,
tuotantopäällikkö-kuvausihteeri
määräaikainen,
kaikki toimittajat ja ohjaajat
ovat freelancereita. Osa on
perussuomalaisia ja osa maahanmuuttajia.
Jälkimmäisistä
osa on ammattilaisia, osa puoli-ammattilaisia
ja osa amatöörejä.

asaari käynnistyi vuonna 1996;
tähän mennessä on lähetetty
runsaat 250 ohjelmaa. Basaarin lähetysajalla on lähetetty
kesäisin EBU-yhteistyönä valmistettua City Folk-sarjaa.
Basaarin aiheina ovat maahanmuuttajien ja pakolaisten elämä, kohtaamiset
suomalaisten kanssa ja monikulttuurisen
elämän erilaiset ilmiöt. Käsittelemme
ohjelmissamme elämää ja kuolemaa, syntymää ja rakkautta - emme tee tiukkoja
asiaohjelmia vaan ennemminkin pienoisdokumentteja ja henkilökuvia. Yksi ohjelma saattaa käsitellä kaksikulttuurisen
avioliiton ongelmia monen pariskunnan
kautta, seuraava ohjelma pakolaisen kotiinpaluun mahdollisuuksia yhden henkilön kautta. Ohjelmien muoto venyy moneen suuntaan. Formaattimme on, ettei
meillä ole mitään ulkoista formaattia.

Kristiina
Tuura

Basaarin kaltaisia ohjelmia tuotetaan
useiden muiden Euroopan maiden tv-yhtiöissä. EBUn piirissä toimii Monikulttuuri-ryhmä, jonka toiminnassa olemme mukana: vaihdamme ohjelmia, suunnittelemme sarjoja, keskustelemme ja
opimme toisiltamme. Tärkein eurooppalainen foorumi on vuosittaisen Prix Eurooppa-festivaalin Prix Iris-sarja.

dokumentintekijä,
työskennellyt viime
vuodet Basaarissa
jossa erikoistunut
pakolaisaiheisiin.
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Miten muualla?

basaari@yle.fi
www.yle.fi/basaari
maanantaisin klo
17.10, uusinta keskiviikkoisin klo
15.05

Basaarin
perusajatus

Basaarin väki on viimevuosina vetänyt aktiivisesti mukaan ohjelmatyöhön maahanmuuttajia. Me tarvitsemme heitä. Katsomme, että täyttääkseen julkisenpalvelun tehtäväänsä ja toimiakseen ennakkoluuloja, muukalaisvihamielisyyttä ja rasismia vastaan, Basaarilla – ja Ylellä
– täytyy olla maahanmuuttajatekijöitä.
Tarvitsemme maahanmuuttajatekijöitä monesta syystä. Ensinnäkin: he omalla
työllään ja esiintymisellään edesauttavat ja rohkaisevat henkistä kotoutumista
muiden maahanmuuttajien ja pakolaisten
keskuudessa.
Toiseksi: he kykenevät taustastaan johtuen nostamaan esiin ja käsittelemään kysymyksiä, jotka saattavat olla perussuomalaisen toimittajan kokemuspiirin, tiedon ja uskalluksen ulottumattomissa. Tavoitteenamme ei kuitenkaan ole, että maahanmuuttajatekijät käsittelevät ohjelmissaan vain maahanmuuttajien asioita. Mediaa rikastaa se,
että kaikkia yhteiskunnan aiheita käsitellään ”uus-suomalaisesta” näkökulmasta.
Kolmanneksi: maahanmuuttajat luovat haasteita ja oppimistilaisuuksia suomalaisille kollegoilleen.

Koulutusta ja tutorointia

Suomessa ei toimi kovinkaan monta
tv-alan ammattilaista, jolla on maahanmuuttajatausta. Olemme Basaarissa ottaneet tehtäväksemme heidän kouluttamisen. Päätös siitä ei aikanaan syntynyt
suurena periaatteellisena päätöksenä,
elävä elämä vain johti siihen. Ensin opastimme ja opetimme tekijöitä tutoroimalla henkilökohtaisesti. Myöhemmin
aloimme järjestää kurssimuotoista opetusta. Tutorointi on säilynyt opetusmuotona kurssien rinnalla.
Työskentelemme jatkuvasti amatöörien ja puoliammattilaisten kanssa. Jotkut ohjelmistamme ovat teknisesti kömpelöitä ja rosoisia - joskus niiden charmi piileekin juuri siinä. Tekijöiden taidot
ovat hyvin erilaisia, eikä tutoroinnin tarkoituksena ole muokata ohjelmasta ”oikean ohjelman näköisiä siistejä tuotteita”, vaan ennen kaikkea auttaa tekijää
oman ainutlaatuisen tarinansa ja äänensä
muotoilemisessa.
Pikkuhiljaa Basaarin suojissa näistä
innokkaista amatööreistä on kasvanut
itsenäisesti toimivia ammattilaisia. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat alkuaikojen juontajamme suomalais-iranilainen
Aram Aflatuni ja jamaikalainen Michelle Sujballi sekä kolumbialainen Gustavo
Consuegra.

Tavoitteenamme on, että tekijät
ammattitaidon kasvaessa irtautuisivat
Basaarista ja siirtyisivät tekemään töitä
muihin toimituksiin. Ehkä koko basaariohjelma lakkaa olemasta, sitten kun
muissa toimituksissa kilpaillaan maahanmuuttajatekijöistä ja heidän näköisistään
aiheista.
Kohellusta

Yleisradion sisällä monet pitävät basaarilaisia toivottomina harrastelijoina. Kamerakalustovaraston miehet ovat repineet hiuksiaan palvellessaan puolikielisiä
puoliammattilaisia, jotka vain puoliksi
tietävät mitä tahtovat.
Lähetyskeskuksen leikkaamon käytävillä on tiedossa, että Basaarista tulee
toisinaan täysiä toheloita. On leikkaajia, jotka eivät halua työskennellä heidän
kanssa. Ja se on ymmärrettävää. Ei leikkaaja halua olla maahanmuuttaja-toimittajakokelaan opettaja. Hän haluaa työskennellä asiansa rutiinilla hoitavan toimittajan kanssa ja saada haasteita aivan
muissa asioissa kuin vieraan ajattelun ja
kulttuurin kohtaamisessa.
Nykyään Basaarilla on oma leikkaamo ja leikkaaja sekä omaa kamerakalustoa. Toimimme omassa rauhassamme
pian purettavassa vanhassa Filmitalossa.
Tällä tavoin emme ole niin paljon ”ammattilaisten” jaloissa. Toisaalta tämä on
vahinko: näin jää monelta yleläiseltä kokematta törmäys Pasilan mäen ulkopuolella olevaan maailmaan.
Kurssimuotoinen koulutus

Basaari on järjestänyt kaksi kertaa kurssimuotoista tv-työn koulutusta maahanmuuttajille. Ensimmäinen kurssi oli toukokuussa 2000, jolloin toimitukseen saapui viisi harjoittelijaa. Pöydän ympärillä
istui somalialais-venäläis-ukrainalais-brasilialainen seurue tavoitteenaan tutustua
tv-ohjelman tekoon. Viiden kuukauden
aikana joukko on kuvasi, äänitti ja leikkasi
kaksi Basaariohjelmaa ja useita pienimuotoisia ohjelmakokeiluita.
Tällä hetkellä yksi kurssilainen tekee ohjelmia sekä Basaarille että Ylen
muihin toimituksiin ja yksi pitää maahanmuuttajille videokursseja. Kolmelle
muulle ei ole auennut tie tekijäksi av- ja
tv-alalle.
Loppusyksyllä 2001 alettiin puuhata
uutta, pakolaistaustaisten toimittajien
tv-työn kurssia.
Suunnitteluvaiheessa totesimme Basaarissa mm. seuraavaa:
koulutus tulee suunnata henkilöille, joilla on jo journalistin identiteetti
koulutuksen tulee olla vaativaa ja
järjestelmällistä ja sen tulee olla kytkettynä oikeaan ohjelmantekoon
koulutettavien tausta, esim. vaikeat elämänvaiheet ja ammatti-identiteetin
lamaantuminen tulee ottaa huomioon
työnantajat ja työntekijät, eli toimitukset ja pakolaistoimittajat, tarvitsevat apua ja mahdollisesti erikoistoimenpiteitä toistensa löytämisessä.

•
•
•
•

Tavoitteena oli kuusi pakolaistoimittajaa, jotka tuntevat Ylen ja joiden työt,
taipumukset ja osaamisen erityisalueet
tunnetaan Ylessä.
Koulutimme suunnitelmiemme mukaisesti; ei ainoastaan kuutta pakolaistaustaista toimittajaa, vaan myös kahta
kunnia- tai kuunteluoppilasta. Kurssin
sisältönä oli journalismin perusteet, käsikirjoitus, digitaalikuvaus- sekä äänitys- ja
digitaalieditointijaksot. Jokainen kurssilainen valmisti vajaan puolen tunnin mittaisen Basaari-ohjelman, joka lähetettiin
syksyllä ja talvella 2001-2002.
Basaari sai Euroopan pakolaisrahasto ERF:n tukea koulutuksen järjestämiseksi.
Kursista vastaavat Kristiina Tuura,
Umayya Abu-Hanna sekä tuottaja Seppo Seppälä saivat ”vuoden journalistisesta uudistuksesta” maaliskuussa 2002 ensi
kertaa Suomessa jaetun Bonniersin Suuren Journalistipalkinnon.
Kuinka onnistuimme
työssämme?

Yksi kurssilaisista on muuttanut takaisin kotimaahansa Kosovoon, jossa hän
on saanut töitä televisiossa. Yhteistyössä
Basaarin toimittajan kanssa hän valmistaa parhaillaan ohjelmaa oman maansa
pakolaisista. Kaksi muuta kurssilaista tekee parhaillaan Basaarille ohjelmaa.
Tavallaan onnistuimme työssämme,
mutta toisaalta myös epäonnistuimme.
Ruotsinkielistä FST:tä lukuun ottamatta
muut Ylen toimitukset eivät juurikaan
ole olleet kiinnostuneita ottamaan yhteyttä kouluttamiimme pakolaistoimittajiin. Muutkaan tv-yhtiöt eivät tunnu
tarvitsevan kielitaitoista pakolaistoimittajajoukkoamme, joka jatkuvasti seuraa
esimerkiksi islamilaisen maailman tapahtumia mm. arabiankielisestä lehdistöstä ja
taivaskanavilta. Tv-yhtiöt eivät myöskään
tarvitse maahanmuuttajia tekemään ohjelmia maahanmuuttajien sosiaalisista ongelmista tai kulttuurisista saavutuksista.
Maahanmuuttajien uudenlaisia näkökulmia ei tarvita tuotettaessa ohjelmia kasvatusta, vanhusten elämää, avioliittoa tai sosiaalipolitiikkaa käsittelevistä aiheista.
Maahanmuuttajat kelpaavat kuvauksen kohteiksi, joskus jopa haastateltaviksi, mutta eivät tekijöiksi. Perusteluna sanotaan, että uransa alkutaipaleella olevan
maahanmuuttaja-toimittajan opastus vaatii liikaa aikaa kiireisiltä toimituksilta. Siellä täytyy toimia rutiinilla ja vauhdilla. Puolustellaan, että maahanmuuttajan kielivirheitä ei ehditä korjata tai tekstejä kääntää
suomeksi. Eikö tv-toimituksissa päivittäin
käännetä ulkomaisten uutistoimistojen aineistoa kiireiselläkin vauhdilla?
Toimituksissa ajatellaan että ammattitaitoinen toimittaja osaa kyllä ottaa selville faktat ja tehdä hyvän jutun asiasta
kuin asiasta. Tämän ajattelutavan mukaan ei nuorten ohjelmia tekemään tarvita nuoria tekijöitä eikä sukupuolten tasa-arvoinen edustus toimittajakunnassa
ole tavoittelemisen arvoinen asia.

Suomen vieraskielinen väestö 31.12. 2001

(äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame)
Venäjä
31 093
Viro
11 088
Englanti
7 406
Somali
6 920
Arabia
5 301
yhteensä
109 197
(Lähde: Tilastokeskus)

Mitä Basaari on oppinut
maahanmuuttajatekijöiltään?

Toimituksen kuvaaja-leikkaaja Anne
Juntunen kommentoi yhteistyötä aloittelevien
maahanmuuttajatekijöiden
kanssa:
Kyetäkseen työskentelemään maahanmuuttajan kanssa ei tarvitse olla hänen kulttuurinsa asiantuntija, mutta täytyy olla valmis kyseenalaistamaan jokainen asia omasta kulttuuristaan ja omista
asenteistaan.
Kuvaus- ja leikkausjaksojen tulee olla tavallista pitempiä. Kuvaajalla/
leikkaajalla täytyy olla aikaa tutustua tekijään ihmisenä, jotta osaa erottaa sen,
johtuvatko omituisuudet ja erilaisuudet
ammattitaidottomuudesta vai toisenlaisesta kerrontaperinteestä.
Ihmisestä eli tekijästä täytyy yrittää imaista hänen rytminsä ja huumorinsa ”henki”. Tämä täytyy saada siirrettyä
ohjelmaan, tehdä ohjelma tämän suodattimen kautta.
Ensimmäistä ohjelmaansa tekevän maahanmuuttajan tutorin tulee ohjata tekijää yhtä intensiivisesti kuin tekisi
omaa ohjelmaansa
Olemme Basaarissa oppineet kunnioitusta maahanmuuttajatekijää kohtaan: sellaisia käsittelytapoja, aiheita ja
läheisyyttä emme me suomalaiset osaisi
ja uskaltaisi tehdä.

•

•

•
•
•

Basaari tammikuussa 2003

Uuden vuoden alkaessa toimituksessamme työskentelevät harjoittelijoina etiopialainen toimittajamies sekä afganistanilainen nuori toimittajanainen. Molemmat ovat saaneet journalistikoulutuksen
Neuvostoliitossa ja Venäjällä. Kolmas
harjoittelijamme on marokkolainen kuvaaja-ohjaaja. Jokainen heistä valmistaa
kevään aikana oman ohjelmansa.
Nuori romaninainen tekee parhaillaan ensimmäistä ohjaustaan romanivanhuksista. Suunnitelmissamme on yhteistyöverkoston kehittäminen itäisen Euroopan romanitekijöiden, tuottajien ja
tv-yhtiöiden kanssa.
Toimituksessamme on vieraillut afganistanilainen kauan pakolaiselämää
viettänyt tv-kuvaaja. Mukanaan hänellä
oli videonauhoja kotimaansa sotaisuuksista ja myös kulttuuriaarteista. Haasteenamme on opastaa häntä digi-kuvauksessa niin, että hänellä olisi kotiin palattuaan päivitetty ammattitaito.
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TAITEESTA TYÖTÄ!
Helena
Lehtimäki

Taiteilijan asema

Taiteilijan asema yhteiskunnassa on harvoin helppo. Suomalainen yhteiskunta on pyrkinyt parantamaan sitä monin
keinoin, sillä ilman taiteilijoita ei voi olla
taide-elämää. Mutta silti taiteilijan mahdollisuudet elää omalla työllään nykypäivän Suomessa ovat niukat.
Entä sitten, jos taiteilija edustaa jotain maamme vähemmistöryhmää?

Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.
Saamelaiskäräjät saa valtiolta tukea
hoitaakseen itsenäisesti oman kulttuurinsa tarpeita.
Vammaistaiteilijoilla ja maahanmuuttajataiteilijoilla ei tällaista tukiverkkoa
ole.

Mitä työttömyysluvut kertovat?

Kun kieli ei suju

Suomen ammattitailijoiden määrä on
tänä päivänä noin 17.000. Työttömiä
taiteilijoita löytyy tilastoista yli 3.000.
Tuohon lukuun sisältyy kuitenkin varsin
vähän vähemmistöryhmiemme taiteilijoita. Heidän työttömyyslukunsa eivät
yleensä löydy taiteilija-nimikkeen alta.
Suomen vähemmistökulttuureista
suomenruotsalaisilla on vakaa valtiollinen
asema. He ovat onnistuneet valtiollisten
toimien ohella luomaan omalle kulttuurilleen myös vahvan yksityisen rahastojärjestelmän.

TARUKÄSIKIRJOITUSKILPAILU

Taru-projekti järjestää valtakunnallisen,
kaikille avoimen dokumenttikäsikirjoituskilpailun.
Dokumentin aihe on vapaa, kunhan se liittyy
Taru-projektin teemoihin eli vähemmistöjen taiteeseen.
Valmiin dokumentin pituus tulee olla 10 minuuttia.
Käsikirjoitukset tulee lähettää viimeistään
31.10.2003 osoitteella Försti-Filmi / Taru-projekti,
Helena Lehtimäki, Annankatu 8 B, 00120 Helsinki.
Voittanut käsikirjoitus toteutetaan ja se esitetään
Taru-tv -ohjelmien yhteydessä Ykkösen Aamu-tv:ssä
keväällä 2004. Voittajat valitsee asiantuntijaraati.
Lisätietoja: Helena Lehtimäki, puh (09) 6129 3013,
sähköposti: helena.lehtimaki@forstifilmi.fi, http://
www.taru.info
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Turkkilainen Yonca Ermutlu on kymmenen vuoden ajan yrittänyt saada julkisuutta ja rahoitusta turkkilaisen musiikin yhtyeelle nimeltä Nefes.
Emme osaa tehdä niitä apuraha-anomuksia, kun kieli ei suju, hän toteaa.
Emme pääse mukaan tähän systeemiin.
Vammaistaiteen parissa työskentelevä Ismo Helén kertoo, miten ihmiset
kuvittelevat, ettei pyörätuolissa istuvalle
taiteilijalle voi puhua suoraan.
Asiat selitetään yleensä mukana olevalle avustajalle.
Tuntuu, ettei pyörätuolissa istuva ihminen ole täysjärkinen, hän naurahtaa.
Taru-projekti
on käytännön työtä

Kolmivuotinen Taru-projekti kehittää
uusia toimintamalleja vähemmistötaiteilijoiden työllistämiseksi tiedotuksen
ja koulutuksen keinoin.
Tarulla on nyt kaikki mahdollisuudet, toteaa projektin johtaja Marianna Kajantie. Se hyödyntää tiedotusvälineitä, uutta mediaa, se kampanjoi ja
kouluttaa.
Kajantie haluaa löytää todella hyvät
taiteen tekijät ja levittää tietoa heidän
kauttaan, heidän töittensä kautta.
Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg nostaa ensimmäisessä Taru-TV -ohjelmassa esiin vastikään julkistetun ehdotuksen Suomen taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi. Se on nimeltään
Taide on mahdollisuus.
Tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta nämä ryhmät tehtäisiin näkyväksi. Minusta se on erittäin tärkeää, koska se on meidän kulttuurielämässämme käyttämätön
voimavara, ministeri sanoo.
Televisio-ohjelmat

TARU-projekti tuottaa viikoittaisen
”TARU. Rajatonta taidetta” –tv-ohjel-

man kevääseen 2004 saakka. Ohjelma
esitetään keskiviikkoisin klo 8.15 Ykkösen Aamu-TV:ssä. Ohjelmia esitetään
myös Yle Teema– , YLE24– sekä Ylen
TV2–kanavilla. Koko projektin aikana
tuotetaan noin 85 televisio-ohjelmaa. Lisäksi tehdään kansainvälistä ohjelmanvaihtoa.
Ohjelmien keskeinen tavoite on esitellä suomalaisen kulttuurin rikkautta ja
lisätä kiinnostusta vähemmistökulttuureja kohtaan. Ohjelmat käsittelevät kohderyhmän taiteilijoita, heidän taidetuotantojaan tai kiinnostavia ilmiöitä.
Taiteilijalle puheenvuoro

Taru-TV-haastatteluissa on noussut usein
esiin taiteen rahoitus- ja apurahajärjestelmä. Periaatteessa Suomessa asuvat
vähemmistötaiteilijat ovat tasa-arvoisessa asemassa apurahoja jaettaessa, mutta
käytännön haastateltavat ovat kokeneet
toisin. Projektissa toimivat taiteilijat
kertovat monista tapauksista, joissa outo
nimi tai väärin täytetty hakemus ovat pysäyttäneet hankkeen.
Iranilainen elokuvaohjaaja Alexis
Kouros esitellään Taru-TV:ssä 15.1.2003.
Kouros on hyvä esimerkki Suomessa
menestyneestä ulkomaalaistaiteilijasta.
Hän kertoo, että hänen uransa suomeksi kirjoittavana kirjailijana auttoi
häntä pääsemään alkuun myös dokumentintekijänä.
Ensimmäisen dokumentin tekemiseen sain todella vähän rahaa, tosi vähän
aikaa, paljon rajoituksia ja ilmassa oli koko ajan epäluottamus. Kun dokumentti
esiteltiin kymmenillä festivaaleilla ja se
sai palkintoja, seuraavan dokumentin teko oli helpompaa, Kouros kertoo.
Kouroksen ensimmäiset dokumentit - Seuraavaa lentoa odottaessa (2000),
Ilman tytärtäni (yhdessä Kari Tervon
kanssa 2002) ja Rubina ei enää elä täällä (2002) - ovat käsitelleet muukalaisuuden ja pakolaisuuden teemaa. Suomessa
ulkomaalaiselta tekijältä odotetaankin
yleensä ulkomaalaisnäkökulmaa.
Tämä on taas yksi maahanmuuttajan
ongelma. Minulla on jostain syystä ollut
siirtolaisuuteen ja identiteettiin liittyviä
aiheita. Mutta oikeastaan minä haluaisin
kertoa kaikenlaisia tarinoita. Minä haluaisin puhua filosofiasta, rakkaudesta, elämästä ja kuolemasta kuin kuka tahansa.
– Kerran halusin tehdä saamelaisaiheisen dokumentin, mutta minulle sa-

TARU

rajatonta taidetta
arts and diversity

nottiin, oletko oikea henkilö tekemään
juttua saamelaisista. Kun halusin tehdä
Ilman tytärtäni, silloinkin ensimmäisiä
kysymyksiä oli, että oletko oikea henkilö, kun olet iranilainen. On tosi vaikea
perustella asiaa, koska pidän koko kysymystä vääränä.
Alexis Kouros evästää lopuksi taiteen saralla toimivia, niin ulkomaalaisia
kuin suomalaisiakin:
Jokaisen pitäisi miettiä tarkkaan,
mitä haluaa tehdä elämässään. Jos tuntuu siltä, että rakastaa työtään, pitää uskoa siihen ja jatkaa. Ei pidä antaa periksi
vaan tehdä työnsä niin hyvin kuin pystyy.
Ei pidä kosiskella ostajaa, viranomaista
tai katsojaa, vaan täytyy tehdä aidosti se
mihin uskoo.
Pitää uskoa, että oma kulttuuri on
arvokas. Ehkä maahanmuuttajan paras
rooli on se, että tuodaan omasta kulttuurista hyvät asiat ja lahjoitetaan ne uudelle
kotimaalle.

Taru-projektin
järjestäjät
TARU-projektin järjestävät
Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Försti-Filmi Ky, Teatterin tiedotuskeskus ry ja Yleisradio Oy.
Projekti tekee kansainvälistä yhteistyötä kreikkalaisen
”Artists in Action” –projektin
kanssa. Kreikan lisäksi sopimuksen kansainvälisiin partnerimaihin kuuluvat Ranska, Italia
ja Belgia. Kansainvälisen projektin päätavoitteena on tutkia
ja tukea syrjäytymisvaarassa
olevien taiteilijoiden tasavertaisia mahdollisuuksia toimia
kulttuurialalla.
TARU-projekti kuuluu Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) ja opetusministeriön rahoittamaan
EQUAL -yhteisöaloiteohjelmaan.
Lisätietoa projektista löytyy
internetsivulta osoitteesta
www.taru.info.

TOINEN EUROOPPA ?
Virve Indrén

MEDIA-ohjelman teknisen avun toimisto

Tämän lehden teema ”toiseus” vastapainona esim. pääkaupunkipainottuneisuudelle toistuu eurooppalaisella tasolla vähintään samalla voimalla
kuin Suomessa. MEDIA-ohjelman
periaatteisiin kuuluu pienten kielien
ja alueiden tukeminen. Jako pieniin
ja suuriin on helppo. Suuria maita
on viisi: Yhdistyneet kuningaskunnat, Ranska, Saksa, Espanja ja Italia.
Kaikki muut ovat pieniä.
Suurten maiden sisällä käydään
omaa aluepoliittista kädenvääntöä.
Virallisesti vain Skotlanti ja Wales
ovat saaneet pienten alueiden statuksen, mutta muillakin mailla on ollut
vastaavia esityksiä. Ranska jakautuu
Pariisin ympäristöön ja muuhun maahan. Espanjassa on voimakas aluepolitiikka autonomisine alueineen. Saksa on federaalivaltio ja siten aluekeskusten kuningas, mutta ländereista
nousee muutama ylitse muiden.
Pikainen katsaus MEDIA-tukea
hankekehittelyyn saaneiden suomalaisyritysten kotipaikkoihin: pääkaupunkiseutu on arvatenkin edustetuin, yksittäisiä ilmiöitä ovat Ylinen,
Kuopio ja Vaasa. Naapurimme Ruotsi on tässä suhteessa jakautuneempi
tai ainakin kaksinapaisempi akselilla Tukholma ja Göteborg. Pienistä
maista Belgia antaa poikkeuksellisen
runsaan läpileikkauksen kaupunkeja,
mutta täytyy muistaa, että Belgiakin
on federaalivaltio, joka jakautuu kielien (ranska, hollanti, saksa) perusteella alueisiin. Oma tekijänsä on
myös maantiede eli Belgian pienuus:
Belgia on vain noin kymmenesosa
Suomen pinta-alasta, mutta asukkaita on kaksi kertaa enemmän.
Jos Eurooppaa katsotaan kokonaisuutena MEDIA-ohjelman näkökulmasta, keskukseksi hakemusten
määrällä mitaten nousee Ranska.
Esimerkiksi saksalaisia hakemuksia
on joka vuosi ollut huomattavasti vähemmän. On ollut vuosia, jolloin Portugalista tai Kreikasta ei ole ollut hakemuksia lainkaan.

Uudet hakuohjeet julkistettu

Hankekehittelyn ja jakelun uudet
hakuohjeet julkistettiin juuri ennen
joulua. TV-jakelussa noudatetaan
edelleen hakemusten kolmen määräpäivän menetelmää. Hankekehittelyssä sen sijaan on käytössä avoin
hakuaika, joka päättyy 16. kesäkuuta 2003. Avoin haku tarkoittaa, että
hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja että tuloksia satelee
ulos pitkin vuotta. Tämä menetelmä
on on ollut käytössä kahden vuoden
ajan, mutta tuottajat ovat omaksuneet haun sulkeutumispäivän vanhan
määräajan kaltaisena. Suurin suma
hakemuksia on kasautunut haun loppuun. Toivottavasti tänä vuonna tilanne on toinen eli hakemuksia tulee
tasaisesti läpi hakuajan. Silloin pääsisimme hyötymään avoimen hakuajan
parhaimmista puolista: tuottajat voivat tehdä hakemuksen silloin kun se
heille parhaiten sopii, hakemusten
käsittelyssä on tasainen kiire piikkien asemesta, tuloksia saadaan ulos
tasaisena virtana ja sopimukset saadaan allekirjoitettua hyvissä ajoin.
MEDIA-ohjelman
hakemuksia katsotaan hiukan uudesta näkökulmasta vuonna 2003. Kriteerit on
jaettu kolmeen luokkaan. Peruskriteerit (eligibility criteria) ovat ennallaan eli hakijayrityksen pitää olla eurooppalainen, hakemuksen tulee olla
lähetetty ennen hakuajan päättymistä jne. Seuraava ovat valintakriteerit
(selection criteria), joissa katsotaan
hakijayrityksen taitoja ja tietoja. Tiivistettynä tässä kohdassa hakemusta vastataan kysymykseen ”keitä me
olemme”. Viimeisenä ovat projektikohtaiset kriteerit (award criteria) eli
”mitä me esitämme rahoitettavaksi”.
Jos yksikään kahden ensimmäisen
kriteeriryhmän vaatimuksista ei toteudu, hakemuksen tie päättyy siihen, eikä itse hanketta edes katsota.
Kiinnittäkää siis erityistä huomiota
yrityksenne esittelemiseen parhaassa
valossa mutta totuudenmukaisesti!
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POEM

rakentaa kansainvälisen elokuva- ja mediakeskuksen Ouluun
Markku Flink
toiminnanjohtaja

POEM eli Pohjoinen elokuva- ja
mediakeskus aloittaa 2003
toisen 3-vuotiskauden osana Oulun
kaupungin kasvusopimusta Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmassa.
Kuulostaako tutulta? Itänaapurin
neuvostoaikaiset viisivuotisohjelmat ja
tuotantotavoitteet, joita kolhoosit
ja sovhoosit yrittivät parhaansa mukaan
täyttää, kalpenevat EU:n ohjelmapoliittisissa tavoitteissa.

K

un kerran on leikkiin ryhtynyt, niin silloin on parempi
ottaa kaikki irti siitä, mitä
tarjotaan. EU:n tavoite 2 -ohjelma on suonut Oulun kaupungille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää uusia elinkeinotoiminnan alueita. Yhdeksi niistä on noussut elokuva- ja mediatuotanto. Toimialan
kehittäminen ja toiminnan koordinointi
kuuluu POEM:lle. Päätehtävänä on rahoittaa elokuva- ja mediatuotantoja Pohjois-Suomessa.
Sisältö- ja mediatuotanto on yksi nopeimmin kasvavista elinkeinotoiminnan
alueista: pelkästään Oulun kaupunkiin
perustettiin 25 uutta yritystä sisältö- ja
media-alalle 2002. Kun Koillismaa lasketaan mukaan, alueelle on syntynyt
1999-2002 aikana 102 uutta yritystä, jotka ilmoittavat toimialueekseen sisältö- ja
mediatuotannon.
Läpinäkyvyys ennen kaikkea

POEM on saanut tulostensa ansiosta
paljon julkisuutta osakseen. Konkreettisena seurauksena on ollut POEMin
nostaminen yhdeksi kansallisista pilottihankkeista kauppa- ja teollisuusministeriön sekä opetusministeriön sisältötuotantoprojekteissa.
POEM on myös mukana järjestämässä kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia yhteistyökumppaneidensa kanssa.
Yksi tärkeimmistä tapahtumista, Nordisk Panorama 5 Cities Film Festival,
järjestettiin Oulussa syyskuussa 2002
(www.nordiskpanorama.org).Tapahtuma
n yhteyteen luotiin ensimmäistä kertaa
teknologinen panoraama, joka keskittyi
langattomaan kuvan ja ääneen siirtoon
sekä digitaaliseen teknologiaan elokuvatuotannoissa. Saman vuoden keväällä
aloitettiin yhteistyö Sources 2 – ohjel44

man kanssa (www.sources.deu.net), joka
on yksi luovan käsikirjoittamisen kehittäjistä Euroopassa.
Marraskuussa 2002 POEM sai kansainvälisen tunnustuksen työstään Barcelonassa. POEM voitti Euroopan kaupunkien Eurocities-järjestön (www.eurocities.org) palkinnon kilpailusarjassa
”Kulttuuri ja uusi teknologia”. Valintakomitea kiitti POEM:a erityisesti monipuolisesta kaupunkivetoisesta yhteistyöstä, innovatiivisesta teknologian ja
kulttuurin yhdistämisestä sekä laajasta
alueellisesta kattavuudesta. Eurocitiesjärjestöön kuuluu yli sata tunnetuinta
kaupunkia Euroopasta.
Monikanavaisuus ohjaa koulutusta

Uusien yritysten syntymisen ja työllistämisen lisäksi POEM on vaikuttanut koulutustarjonnan lisääntymiseen. Yhteistyötä tehdään jo kolmatta vuotta Tanskan elokuvainstituutin Filmworkshopin
(www.dfi.dk) kanssa. Jatkossa koulutusvastuu siirtyy yhä enemmän alueella toimiville alan oppilaitoksille. Ensimmäisenä koulutuksen ja tutkimuksen kärkihankkeena aloittaa Oulun yliopiston
2,5-vuotinen METKA eli mediatuottajien maisteriohjelma (syy.oulu.fi/taida/et/
metka/). METKA kouluttaa alueelle monikanavamaiseman hallitsevia tuottajia.
Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK,www.oamk.fi) viestintäkoulutusohjelma valmistautuu cross-media-aikaan kouluttamalla journalisteja ja
tuottajia sekä kuvallisen viestinnän erikoisosaajia.
POEM vastaa Mobiart-ohjelmasta
(www.oamk.fi/mobiart), johon osallistuu
verkostona 62 yritystä ja tutkimusyksikköä. Projektin ensimmäisen vaiheen toteuttaa OAMK. Projektiin valittiin kuusi hanketta, joille myönnettiin rahoitusta
konseptisuunnitteluun ja esituotantoon.
Projektissa tuotetaan mobiliteettia hyödyntäviä sisältöjä. Mukana on peli-, animaatio-, musiikkivideo- ja mikroelokuvatuotantoa sekä monenlaista musiikin,
matkailun ja hyvinvointiteollisuuden
palvelutuotantoa.
Media Forum kokoaa alan toimijat

Oulu on siis yrittänyt kasvaa parin viime
vuoden aikana mediakaupungin mittoihin. Perinteitäkin toki on: muun muassa
printtimediassa yli sata vuotta. Sanoma-

lehtien ja erikoisjulkaisujen kirjo on edelleen Suomen monipuolisin ja radiokanavia on eniten suhteessa asukaslukuun.
Suomen ensimmäinen alueellinen elokuvakeskus (www.ouka.fi/oek) perustettiin
Ouluun jo 1974 ja palkittiin viime vuonna
työstään Suomi-palkinnolla. Oulun Musiikkivideofestivaalit (www.omvf.net) on
yksi Suomen tunnetuimmista tapahtumista maailmalla.
POEMin ensimmäisen 3-vuotiskauden tehtävänä on ollut kerätä edellä mainittu osaaminen yhteiseen Forumiin. Joulukuussa 2002 pidettiin tärkeä kokous, jossa päätettiin perustaa
Ouluun alan toimijoiden itsensä ohjaama
Media Forum. Mukana ovat mediatalot
printtimediasta televisioon ja uusmediaan – niin pienet kuin isotkin. Mallia
toimintaan on haettu Mobile Forumista (www.mobileforum.org), joka kokoaa
taakseen keskeisimmät IT-alan toimijat.
Tuotantotoiminta

POEMin kehittämän toimintamallin
ydintä ovat yksittäiset ja laadukkaat elokuva- ja mediatuotannot, joiden ympärille kaikki muu toiminta rakentuu. Ensimmäinen merkittävä yhteistuotanto tehtiin yhdessä Matila&Röhr Productionin
kanssa 2000-2001. Rölli ja metsänhenki- elokuva näytti, että suunta on oikea.
Alueelliset investoinnit elokuvan tuottamiseen olivat noin 280 000 euroa ja alueelliset vaikutukset 1M€. Henkilötyökuukausia kertyi arvioilta 120. Elokuva
jätti jälkeensä tuotannollista, sisällöllistä
ja teknistä osaamista.
POEMin tuotantotoiminta koostuu
kolmesta kokonaisuudesta, jotka kaikki
luovat pohjaa alueiden väliselle tuotantotoiminnalle Pohjois-Pohjanmaalla ja laajemmin Barentsin alueella.
POEM DOCS suuntaa pohjoiseen

Dokumenttielokuvaprojekti
POEM
DOCS liittyy osittain kansalliseen Toinen Suomi -projektiin sekä toisaalta
Arctic Documentary Film – projektiin.
Jälkimmäiseen projektiin liittyy olennaisesti yhteistyö Perämeren kaaren ja
laajemmin Barentsin alueella. POEM
toteuttaa projektin etsien, kehittäen ja
tuottaen alueellisia, kustannuksiltaan
kohtuullisia, etupäässä digitaalisia dokumentteja. Teosten toivotaan edistävän
alueellisten identiteettien kehittymistä.

kuva: Jaana Föhr/ POEM

POEM DOCS rohkaisee erimittaisten, eri genrejä ja formaatteja edustavien
dokumenttien kehitystä. Se kattaa koko
tyylikirjon journalistisista dokumenttireportaaseista aina kokeellisiin taidedokumentteihin. Samalla dokumenttiprojekti houkuttelee alueella toimivia lehti-,
radio- ja TV-toimittajia mukaan dokumentinteon pariin.
POEM SHORTS tukee lyhytelokuvaa

POEM DIGIT eli digitaalisen median
hankkeet liittyvät suoraan Octopus-testiympäristön käyttöönottoon sekä Mobiart-ohjelman kehittämiseen yhdessä
Oulun seudun ammattikorkeakoulun,
Oulun yliopiston ja Mobile Forumin
kanssa. Octopus sovellusten ja palvelujen
kehittämisen ja testaamisen aidossa ympäristössä ja todellisilla käyttäjäryhmillä
Oulun keskustassa.
POEM Digit kehittää nonlineaarisen tarinankerronnan muotoja, tutkii
interaktiivisuutta sekä yhteisöllisyyttä
internetissä ja langattomissa verkoissa.
Hankkeeseen haetaan kuvallisen viestinnän erikoisosaajia: käsikirjoittajia, ohjaajia, kuvaajia, editoijia, animaattoreita,
mediataiteilijoita sekä käyttöliittymäsuunnittelijoita.
Lyhytelokuvan tuotantokokonaisuus
kulkee nimellä POEM SHORTS, joka
jatkaa Fiktiota digitaalisesti – projektin
kokemuksista. Malli antaa uusia keinoja
elokuvallisen ajattelun kehittämiseen ja
käsikirjoittamiseen.

Lasten ja nuorten elokuva
erikoisasemassa

POEM FEATURE on luotu pitkille näytelmäelokuville, joita toteutetaan Oulun seudun ympäristökunnissa ja Koillismaalla. Tavoitteena on elokuvaan ja
mediatuotantoon liittyvän elinkeinotoiminnan ja elokuvataiteen kehittäminen
alueellisesta näkökulmasta. Periaatteena
on, että alueelliset investoinnit palautuvat vähintään kaksinkertaisena takaisin
alueelle. Vaativan feature-tuotannon rinnalla kulkee työpajakokonaisuus, joka on
suunnattu mm. käsikirjoittajille ja tuotantotekniselle henkilökunnalle.
POEM KIDSin tavoitteena on vähintään yhden lapsille ja nuorille suunnatun pitkän näytelmäelokuvan tai televisiosarjan tuottaminen vuosittain.
Tarkoituksena on tukea Oulun asemaa
valtakunnallisena lastenkulttuurin keskuksena sekä vahvistaa lastenkulttuurin
osaamista. Paikallisia yhteistyökumppaneita ovat Oulun kansainvälinen lastenelokuvafestivaali, Oulun Musiikkivideofestivaalit sekä Oulun kaupungin Nuoriso- ja kulttuurikeskus.
Northern Finland Screen Commission
palvelee tuotantoyhtiöitä

Tehokas,
tuotantotoimintaa
tukeva verkkopalvelu ja toimiva logistiikka
ovat jatkossa avainasemassa, kun sisältö- ja mediateollisuutta kehitetään pohjoisessa. Edellä mainitusta työstä vastaa
Northern Finland Screen Commission,

NFSC, joka avaa uuden palveluportaalinsa helmikuussa 2003.
NFSC markkinoi Pohjois-Suomea
vetovoimaisena kuvaus- ja tuotantoympäristönä. NFSC palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä tuotantoyhtiöitä ja työryhmiä
etsimällä kuvauspaikkoja ja välittämällä
tietoa paikallisista palveluista. NFSC auttaa tuotantoyhtiöitä kuvausjärjestelyissä,
kuvauslupien hankkimisessa ja paikallisen
henkilöstön rekrytoinnissa.
POEMin tietopalveluun on koottu laaja tietokanta alueella toimivista
ammattilaisista, palveluyrityksistä sekä
kuvauspaikoista ja niiden olosuhteista.
Tietopankkiin on rekisteröity satoja eri
alojen osaajia. Kuva-arkisto sisältää yli
tuhat kuvaa Pohjois-Pohjanmaan omaleimaisista maisemista, miljöistä ja elämänmenosta. Kevään 2003 aikana kuva-arkiston ja rekisterin palvelut laajenevat käsittämään myös Kainuun ja Lapin
maakunnat.
POEM pähkinän kuoressa:

– Suomen ensimmäinen alueellinen
elokuva- ja mediatuotantokeskus
– perustettu vuonna 1999
– yhdeksän työntekijää
– budjetti n. 1 M€
– tuotantorahoitus 0,5 – 0,6 M€
– Päärahoitus: Oulun kaupunki
– Muu rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan liitto, TE-keskus, EAKR
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VISUAALISEN
KULTTUURIN
FESTIVAALI
JOENSUU
10. – 13. 10. 2002

Vuonna 2001 Joensuussa järjestetyn ensimmäisen Visuaalisen
kulttuurin festivaalin onnistumisen rohkaisemina tapahtuma järjestettiin vuonna 2002
yhteistyössä NAFA:n kanssa.
NAFA (Nordic Anthropological
Film Association) on yhteispohjoismainen visuaalisen antropologian seura, joka järjestää
vuosittain oman konferenssin ja
festivaalin. Jäsenmaat vuorottelevat vuosittain järjestäjinä.
Vuonna 1997 Suomen NAFA
järjesti tapahtuman Helsingissä
ja nyt siis 23. NAFA konferenssi
ja festivaali olivat Joensuussa.
Pekka Silvennoinen
Elokuvasihteeri/
festivaali järjestäjä
Pohjois-Karjalan taidetoimikunta

V

isuaalisen kulttuurin festivaali
on uusi, vuosittain järjestettävä
tapahtuma. Elokuvien ohjaajat kutsutaan paikalle esittelemään elokuvansa. Festivaalin
pääteemana oli ”NAFA goes
On-Line”. Luennot ja suurin osa elokuvista lähetettiin suorina lähetyksinä tietoverkkoon, jolloin mahdollisimman monet
yliopistot ja muut asiasta kiinnostuneet
tahot ympäri maailman voivat seurata tapahtumaa. Tämän mahdollisuuden tarjosi
Joensuun tiedepuistossa sijaitseva CADIMEF ja sen täysin digitalisoitu työympäristö. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittivat ”streemauksen” opettajiensa ohjauksessa .
Mitä nähtiin?

Festivaali tarjosi useita alateemoja: Islam, ihmisoikeudet, oppilastyöt Venäjältä, Norjasta, Ruotsista ja Hollannista sekä
ranskalaisen professorin, Colette Piaultin töiden retrospektiivi, joka samalla oli
kunnianosoitus hänen uralleen yhtenä visuaalisen antropologian suurista nimistä.
Islam-teeman monista hyvistä elokuvista nostan kanadalais/bulgarialaisen
antropologin, prof. Asen Balickin sekä
Timothy ja Patsy Aschin Afganistanissa vuonna 1982 tekemän elokuvan ”Sons
of Haji Omar”. Se kertoo Afganistanista
1970-luvun lopulla, hieman ennen Neuvostoliiton miehitystä. Elokuvan ympärillä on käyty paljonkin keskustelua sen
tekemisen motiiveista.
Palestiinaan liittyi festivaalin yhteydessä järjestetty valokuvanäyttely ”Artas
– then and now, Portrait of a Palestinian
Village”. Näyttelyssä oli esillä suomalaisen Palestiinan tutkijan, Hilma Granqvistin valokuvia 1920-30 -luvuilta sekä ruotsalaisen valokuvaajan, Mia Gröndahlin valokuvia 1990-luvulta Artasin kylästä.
Demokratiaa ja ihmisoikeuksia käsiteltiin useista eri näkökulmista. Kutsut46

Colette Piault

tuina olivat kansanedustaja, etnografisen elokuvan tekijä tri Atu EmbersonBain Fidji-saarilta. Hänen elokuvansa
”In the Name of Growth” kertoo globalisoinnin vaikutuksista.
Hollantilainen elokuvaaja Peter Oud
on ollut tekemässä sarjaa ”The Image of
Self-Rule”, joka on dokumentaatio alkuperäiskansojen kokemuksista itsemääräämisoikeuden käytöstä. Argentiinan edustajana oli professori ja elokuvaaja Carmen
Guarini Buenos Airesista. ”H.I.J.O.S. –
Split Soul” kertoo diktatuurin aikana kadonneiden henkilöiden etsinnästä.
Suomalaisista dokumenttielokuvan
tekijöistä olivat mukana Mia Halme ja
Anna Korhonen (”Mother Brave”), Arto
Halonen (”A Dreamer and the Dreamtribe”), Mirja Metsola (”JPP – The Incredible Band”), Ilkka Ruohonen (”Twenty
Episodes of Beauty: Me and Marshall
Sahlins in the Universe of Eastern Venezuelan Beauty and Power”). Lasse Naukkarisen ”Schoolboy´s life” sai Joensuussa
mailman ensi-iltansa ja hullaannutti täysin sekä joensuulaisyleisön että kutsuvieraat. Festivaalin loppusanat lausui Suomen Dokumenttikillan puheenjohtaja
Jouko Aaltonen, jonka asiantuntevan arvion tapahtumasta voi lukea NAFA-Network vol. 9.6, ”Politics is Back”.
Pixoff –hanke esittäytyi Cyde Hyttisen voimin perjantaina. Mielenkiintoisia
keskusteluja syntyi mm. NAFA:n arkiston digitalisoinnin ja elokuvan eri käyttömahdollisuuksien ympärillä. Tästä aihepiiristä herättivät keskustelua myös
järjestön pääsihteerin, Frode Storaasin
esitelmä NAFA:n elokuva-arkiston digitalisoinnista sekä ruotsalaisen Knut
Erikssonin vuonna 1927 kuvatun ”Missionary Film from Congo” elokuvan sovellutus museon verkkosivuille.
Haluan vielä erikseen mainita sen
uraa uurtavan työn, jonka Tromsön yliopisto on tehnyt ottamalla visuaalisen
antropologian opinto-ohjelmaansa ensimmäisenä Pohjoismaista. Monet visuaalisen antropologian huippunimet ovat
opettaneet ja opettavat siellä. Rossella
Ragazzi on yksi heistä, ja meillä on ollut
ilo saada hänet ja elokuvansa Joensuuhun
molempina vuosina. Tänä vuonna hänen mykistävä kykynsä yhdistää teoriaa
ja kuvausta elokuvassaan ”Else at Home
in the World” ihastutti katsojat.
Yleisöä tapahtumalla oli n. 500 –600
neljän päivän aikana. Tarkempia tietoja
ohjelmasta ja elokuvista saa osoitteesta:
www. Viscult.net

Hyvitysmaksu
Kotikopioinnin
hyvittäminen kasettimaksulla ja
jatkossa sopivalla
hyvityksellä on
olennainen osa
sitä taloudellista
perustaa, jolla
luovan tekemisen
edellytykset
turvataan.
Tuuli
Hyytiä ja
Tommi
Nilsson
Kopiosto ry

Tekijänoikeus on taiteilijan
tulonlähde

Suomi on kehittynyt markkinatalousmaa, jossa omaisuuden korkeatasoinen
suoja siihen liittyvine osineen on kaupankäynnin perustana. Omistajalla on
yleensä valta päättää omaisuuden luovuttamisesta ja neuvotella luovutuksen
ehdoista.
Tekijänoikeus on aineetonta omaisuutta. Sen kohteena on teos, joka ei ole
käsin kosketeltavissa. Tekijänoikeuden
kauppatavaraa ovat käyttöoikeudet, joita luovuttamalla niiden omistaja hyödyntää omaisuuttaan. Tekijänoikeuden merkitys taloudellisessa mielessä on siis sama
kuin muussa omaisuudessa: omistaja saa
tuloa käyttöoikeuksien luovuttamisesta samoin kuin aineellisia hyödykkeitä
myyvä saamistaan myyntituloista.
Tekijän määräysvalta ei kuitenkaan
voi ulottua yksityisessä piirissä tapahtuvaan kulttuurituotteiden käyttöön. Siksi
teosten yksityiskopiointi on sallittua.
Kotikopiointi lisääntyy

Tekijänoikeuden suojaaman aineiston
kotikopiointi lisääntyy. Kuluttajat kopioivat tutkimusten mukaan yksityiskäyttöön yhä enemmän musiikkia, elokuvia,
tekstejä ja muita luovan työn tuloksia.
Tuoreiden tutkimustulosten mukaan
puolet tyhjille cd-levyille tallennetusta
aineistosta on musiikkia ja viidesosa kuvia. Tyhjiä cd-levyjä ostetaan jopa alku-

peräistuotteita enemmän: vuonna 2001
tyhjiä cd-levyjä myytiin 14,5 miljoonaa
kappaletta kun alkuperäisiä cd-levyjä
myytiin vain 11,7 miljoonaa kappaletta.
Markkinoilla on valtavasti erilaisia
laitteita, kuten polttavat cd- ja dvd-asemat, joilla yksityishenkilöt voivat kopioida teoksia itselleen. Laitekaupan elinehto on, että on olemassa teoksia, joita
halutaan kopioida. Koska kotikopiointi
ei kuitenkaan suoraan tuota tuloja tekijöille, tarvitaan luovan työn jatkuvuuden
turvaamiseksi järjestelmä, jolla tekijöiden panostus korvataan muulla tavalla.
Myös laitekauppa tarvitsee menestyäkseen tällaisen järjestelmän.
Hyvitysmaksulla tuetaan
kotimaista kulttuuria

Kotikopiointia on kompensoitu oikeudenomistajille niin sanotulla kasettimaksujärjestelmällä vuodesta 1984. Äänen tai
kuvan tallentamiseen tarkoitetusta laitteesta on peritty maksu, ja maksuja on kerätty vuosittain noin 9 miljoonaa euroa.
Valtaosa maksuista tilitetään suoraan
tekijöille ja esittäjille tekijänoikeusjärjestöjen kautta. Korvauksia saavat esimerkiksi ne, joiden tekemää musiikkia soitetaan radiossa tai joiden tekemiä ohjelmia
esitetään televisiossa.
Kasettimaksuvaroja on jaettu myös
tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. Niillä
on vuodesta 1985 lähtien tuettu yli 800
dokumenttia ja lyhytelokuvaa, noin tu-

hatta musiikkivideota ja –dokumenttia
sekä tuhansia äänilevyjä.
Hyvityksen kohdistuttava
tasapuolisesti kaikille laitteille

Kasettimaksuja on peritty tallennusalustoista, kuten video- ja äänikaseteista sekä cd-r- levyistä. Lokakuussa annetun tekijänoikeuslakiesityksen mukaan maksu
peritään tallenteesta tai laitteesta, johon
teos voidaan tallentaa ja jota käytetään
yksityiskopiointiin merkittävässä määrin. Esityksen mukaan maksun ulkopuolelle jäisivät kopioivat laitteet, joissa ei
ole muistia.
Teos voidaan tallentaa itse laitteessa
olevaan muistiin tai erilliselle tallennusalustalle. Tämän vuoksi ehdottomasti
oikeudenmukainen ratkaisu olisi, että
hyvitysmaksu kohdistuisi kaikkiin laitteisiin, joita käytetään teosten kopiointiin. Maksun tulee periaatteessa koskea
sekä sellaisia laitteita, joissa on muistia,
että sellaisia, joissa ei sitä ole. Näin ne,
jotka hyötyvät kotikopioinnin mahdollisuudesta, myös maksavat siitä.
Kun maksu jakaantuu kaikille kopioiville laitteille, varmistetaan laiteteollisuuden eri alojen tasapuolinen kohtelu.
Tällöin maksun taso säilyy myös kuluttajien kannalta kohtuullisena laitteen hintaan nähden.
Maksun piiriin tulee ottaa sellaiset
laitteet, joita todellisuudessa käytetään
teosten kopioimiseen yksityiskäyttöön.
Tekijänoikeusjärjestöt ja laiteteollisuus
toteuttavat yhdessä tutkimuksia, joilla
selvitetään, mitä laitteita kotikopiointiin käytetään ja mitä aineistoa laitteilla
kopioidaan.
Luovan työn turvaaminen
kunnia-asiaksi

Uusi hyvitysmaksu, jonka piirissä olisivat kaikki kopiointiin käytettävät laitteet, ei rasita kohtuuttomasti kuluttajia
tai teollisuutta. Tekijänoikeusjärjestöjen
näkemyksen mukaan hyvitysmaksun tulisi vastata nykyistä korvaustasoa indeksitarkistettuna eli olla vuosittain 10–15
miljoonaa euroa. Tämä on vain noin prosentti viihde-elektroniikan viimevuotisen myynnin arvosta: viihde-elektroniikkaa myytiin yli 900 miljoonalla eurolla.
Elinvoimainen kulttuurituotanto vie
yhteiskuntaa eteenpäin. Kehittyneen
teknologian yhteiskunnassa tarvitaan
kipeästi korkeatasoisia sisältöjä. Hyvitysmaksu on edistyksellinen lainsäädäntöratkaisu, joka osaltaan tukee tämän tavoitteen toteutumista.
Koululaisen elämää, ohj. Lasse Naukkarinen,
tuot. Ilokuva, Naukkarinen & Co, 2003.
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Tukipäätökset
syksy 2002
Kansainvälistymistuki

KRISTALLISILMÄ / ILPPO POHJOLA
Rakkaus on aarre - elokuvan installaatioiden
kansainvälinen markkinointi
BITAR FILMS OY / JEAN BITAR
One body - Two Homelands -dokumentin kv.
yhteistuotannon mahdollisuuksien selvittäminen
KINOPRODUCTION OY / DAVIDOW JOE
Nijinski-lyhytelokuvan kv. yhteistuotannon
valmistelu
FINNISH FOUNDATON FOR VISUAL ARTS/
New Yorkissa (12.10.-15.11.) järjestettävän
F2F -New Media Art from Finland -näyttelyn
tekijöiden matka-, majoitus- ja julkaisukuluihin
TARINATALO OY / TIMO KORHONEN
Välittäjä-dokumentin kansainvälinen levitys
MEDEIA LTD / MARITA LIULIA
Tarot - monimediateoksen kv. yhteistuotannon
valmistelu
ILLUME OY / PERTTI VEIJALAINEN
Osallistuminen Oulussa 22.-25.9. järjestettävään
pohjoismaiseen elokuvien rahoitusfoorumiin
MAKING MOVIES / KALLE AHO
Osallistuminen Oulussa 22.-25.9. järjestettävään
pohjoismaiseen elokuvien rahoitusfoorumiin
EPIDEM ZOT / WAHLFORSS MIKAEL
Osallistuminen Cartoon Forum- (17.-22.9.02)
ja MIPCOM-tapahtumiin (7.-13.10.02)
NORDBERG KAI
Dokumenttielokuva Matka kohti valoa Sao Paolon
ja Sheffieldin kv. dokumenttielokuvafestivaaleilla
(17.-27.10.02)
SAUVO TINI
Animaatio Myyrän aarre Isfahanin (Iran) kv.
elokuvafestivaalilla (8.-14.10.02)
RENVALL SEPPO
Näyttelyt Buenos Airesissa ja Rio de Janeirossa
(5.10.-15.11.2002)
FLANDER MIRKA JA HAANPERÄ JARI
Turkkilainen shakkikone ja Indoor Light Aubagnen
ja Sitgesin kv. elokuvafestivaaleilla 2.-8.10.02
ZEN MEDIA / AALTO ROSTISLAV
Osallistuminen “See by others” -dokumenttielokuvatapahtumaan (Dubrovnik) 23.-27.10.2002
HELKE SUSANNA
Dokumenttielokuva Joutilaat Sheffieldin kv.
dokumenttielokuvafestivaalilla 24.-27.10.2002
ILOKUVA / NAUKKARINEN LASSE
Dokumenttielokuva Miinavaara Astra Film Fest
-antropologisen elokuvan tapahtumassa
Romaniassa 21.-26.10.2002
TUOTANTOYHTIÖ KIMMO HELISTÖ
Höyry-klubin vierailukustannuksiin
New Yorkissa 6.-9.11.2002
TARINATALO / TERVO KARI
Without My Daughter -dokumenttielokuvan kv.
markkinointiin sekä osallistumiseen Amsterdamin
kv. dokumenttielokuvafestivaaliin
SUUTARI VIRPI
Dokumenttielokuva Joutilaat Filmmaker -DDC7festivaalilla Milanossa 27.11.-3.12.2002
LUMIFILMI OY / HEMILÄ HANNA
Turilas & Jäärä -animaatiosarjan kv.levitys
ART FILMS OY / HALONEN ARTO
Kuuban valloittajat - dokumentti Amsterdamin kv.
rahoitusfoorumissa 24.-28.11.2002
WIDEMIND PRODUCTIONS OY / ERKKI KIVI
Pur Sang -elokuvan kv. tuotannon valmistelu
Pariisissa 29.11.-4.12.2002
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KROMA PRODUCTIONS OY / MARIKKI HAKOLA
Figure-installaatio Monaco Dances - festivaalilla
10.12.-14.12.2002
MAKING MOVIES OY / KAARLE AHO
Nokia Tribe -dokumentti Amsterdamin kv.
rahoitusfoorumissa 22.-29.11.2002

Koulutustapahtumien tuki

EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK
TWELVE FOR THE FUTURE
Nuoten dokumenttiohjaajien 2-osainen työpaja
(Bornholm 12.-15.9.02 ja Hanasaari 16.-18.1.03)
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALI
DOCPOINT
Festivaalin yhteydessä järjestettävät koulutustapahtumat: Alexandr Sokurov -työpaja 19.01.03 &
Aika ja ääni -seminaari 16.-19.1.03

Festivaali- ja muu av-kulttuurin tuki
6 000

1 500

650

8 700

5 000
3 700

943

1 484

1 629

1 500

1 100

1 500

1 500

500

550

1 000

1 200

3 000

550

5 500
1 500

1 000

POEM / MARKKU FLINK
NORDISK PANORAMA
Pohjoismaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvafestivaalin järjestämiseen Oulussa 24.-29.9.2002
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALI / ARTO HALONEN
DOC POINT
Dokumenttielokuvafestivaalin järjestämiseen
Helsingissä 16.-19.1.2003
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY
NORDISK PANORAMA
Festivaalin kilpailuun valittujen elokuvien
tekijöiden matka- ja majoituskuluihin 24.-29.9.02PORVOON ELOKUVAYHDISTYS RY /
SUVI SOITINAHO
LATERNA MAGICA
Porvoossa 28.8.-1.9.02 pidettävän festivaalin
järjestämiseen
PALIKKA RY / MINNA PEKURI
ANIMATRICS
Animaatioelokuvafestivaalin järjestämiseeen
Helsingissä 1.-3.11.02
POHJOIS-KARJALAN TAIDETOIMIKUNTA /
PEKKA SILVENNOINEN
NAFA -FESTIVAALI
Pohjoismaisen antropologisen elokuvafestivaalin
ja -konferenssin järjestämiseen Joensuussa 10.-13.10.02
ISAK RY / SAIJA NISSINEN
VILIMIT
Elokuvatapahtuman järjestämiseen Kuopiossa
2.-6.10.02
TAIK / LUME / ANNE TAPANAINEN
SUOMALAISEN ELOKUVAN ELÄVÄT LEGENDAT
Rauni Molmbergin tuotantoa esittelevän tapahtuman
järjestämiseen Mediakeskus Lumessa 12.-13.10.02
FIVE YEARS PRODUCTION OY /
SALLA TYKKÄ
TURBULENCE ZONE
Latinalais-amerikkalaista videotaidetta esittelevän
tapahtuman järjestämiseen Helsingissä 5.-6.10.02
PENTTILÄ MATTI
ELOKUVASYDÄN
Elokuva-aiheisen valokuvanäyttelyn järjestämiseen
Laterna Magicassa 4.-22.3.02
FILMKONTAKT NORD / KAI NORDBERG
Yhdistyksen vuoden 2002 toiminnan rahoitukseen
osana Suomen kansallista rahoitusta
AVEK
TOINEN SUOMI
Projektin käynnistyskuluja
MEDIATAIDEYHDISTYS AVANTO RY / TIINA
ERKINTALO
Mediataidefestivaalin järjestäminen Helsingissä
21.-24.11.2002
MEDEIA OY/MARIA DECOSTER-TAIVALKOSKI
Prix Moebius - multimediatapahtuman järjestäminen
Helsingissä tammikuussa 2003
AV-ARKKI RY / SARI RAUTAKOSKI
View-videokatselmuksen järjestäminen
Helsingissä 6.-27.1.2003
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT RY /
JUHANI ALANEN
Elokuvajuhlien ohjelmakirjan toimittaminen
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY /
HEIKKI KESKINEN
19. Kettupäivien järjestäminen Helsingissä
5.-10.11.2002

1 600

1 000

3 300

8 000

15 000

17 000

5 000

2 500

2 500

3 000

2 500

2 000

2 000

1 885

8 000

12 000
15 000

4 000

2 000

12 000

3 000

OULUN ELOKUVAKESKUS RY /
SAULI PESONEN
21. kv. lastenelokuvafestivaalin järjestäminen
Oulussa 18.-24.11.2002

Koulutusapurahat

MANDART PAMELA JA TYÖRYHMÄ
Kirjan kirjoittaminen kuvaaja Kari Sohlbergin
työtavoista ja urasta (tutk.)
MINNA HAAPKYLÄ
Opiskeleminen INA:ssa Pariisissa ohjaus- ja
käsikirjoituskurssilla 14.-25.10. ja 18.11.-6.12.02
KAIKKONEN KAIJA
Osallistuminen TEAK:n täyd.koul.keskuksen ja
TAIK/ETOn kameranäyttelemisen kurssille
19.-23.8.2002.
JUUSONEN KARI
Osallistuminen “Best of Short Films” -festivaaliin
13.-15.9.2002, La Ciotat (Ranska)
KHALIFA AMIRA
Osallistuminen TEAK:n täyd.koul.keskuksen ja
TAIK/ETOn kameranäyttelemisen kurssille
19.-23.8.2002.
TUOMAINEN HANNU
Osallistuminen Media-ohjelman Strategics Film
Marketing Workshopiin (Luxembourg 13.-16.6.02)
YLITALO JUKKA
Osallistuminen The Interactive Instituten järjestämään
tutkijakoulutukseen 26.-31.8.02 (Tukholma)
ASLAMA MINNA
Väitöskirjaan liittyvä hanke tutkia tv:n hybridi-lajityyppejä New Yorkin Museum of Television and
Radio -instituutissa (12/02 - 01/03) (tutk.)
AHONEN TIMO
Osallistuminen TAIK:n ja TEAK:n vuorovaikutus
elokuvassa -kurssille 19.-23.8.2002
BJÖRKLUND MARIA
Osallistuminen Brisbanen kv. animaatiofestivaalille
9.-13.10.2002
HEDSTRÖM KLAUS
Tutustuminen erikoistehostealaan amerikkalaisissa
elokuvatuotannoissa 3 viikkoa joulukuussa
2002 (Los Angeles)
PALJAKKA KARI
Osallistuminen Media-ohjelman SOURCES2 työpajaan 1.-9.11.2002 (Dalsland, Ruotsi)
TUURA ANNA
Osallistuminen Prix Europa -kilpailuun Berliinissä
12.-19.10.2002
VAALASRANTA MARI
Osallistuminen Woodbridge Productions Ltd:n
Prosthetic Lab Techniques -seminaariin
21.-22.9.2002 (Hounslow, UK)
VIRMAVIRTA ANTTI
Osallistuminen Prix Europa -kilpailuun Berliinissä
16.-20.10.2002
TR: HOKKANEN JOUNI & RUIPPO SIMOPEKKA
Osallistuminen Teheranin elokuvafestivaalille
21.-26.10.2002

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuki

KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA
RAKKAUS ON AARRE
Eija-Liisa Ahtilan teoksen kopio (el)
KINOFINLANDIA / PEKKA LEHTO
METSÄVELJET
Dokumentti virolaisista Woitkan veljeksistä (tt)
FILMI-MOLLE OY / RAUNI MOLLBERG
REISSU
Lyhytelokuva Erno Paasilinnan Nuoruusaikoja tekstin pohjalta (tt)
ILLUMME OY / K. J. KOSKI
KRASNIJ GANGUT
Dokumenttielokuva Hangon miehityksestä Talvisodan jälkeen (tt)
INDIE FILMS OY / JAN ANDERSSON
NENÄLIINOJA MYYTÄVÄNÄ
Sekatekniikka-animaatio pienestä Paavo pojasta,
joka myy nenäliinoja kadulla (tt)
SCREENDAY FILMS / MIIA HALME & SONJA
LINDEN
YHDEKSÄN VUODEN ODOTUS
Dokumenttielokuva Ruandan kansanmurhan jälkeisistä Gacaca-oikeudenkäynneistä (tt)
BITAR FILMS OY / JEAN BITAR
MINUN ITÄ-HAKKILANI
Dokumenttielokuva Vantaan Itä-Hakkilasta (tt)

10 000

8 000

5 900

215

430

215

1 600

420

1 000

215

1 000

1 800

2 000

1 000

650

500

1 500

4 060

42 000

33 637

58 000

34 000

25 000

35 000

MATILA & RÖHR PRODUCTIONS OY /
43 000
VP LEHTINEN
KROOLI
Dokumenttielokuva nuoren uimaritytön myyttisestä suhteesta uimiseen, veteen ja kilpailuun (tt)
ALPPIHARJUN ELOKUVA /VEIKKO AALTONEN
44 000
TYÖVÄENLUOKKA
Pitkä dokumentti työväenluokasta modernissa
2000-luvun yhteiskunnassa (tt)
MANDART PRODUCTION / ERKKO LYYTIKÄINEN 43 000
RAJASEUDUN POIKAMIEHET
Dokumenttielokuva vaimoa etsivistä poikamiehistä
Pohjois-Karjalassa (tt)
MEDIATUOTANTO AMIGOS /
1 500
SAULI RUUSKANEN (tuot.)
MOMIN POTOK
Dokumenttielokuva Makedonian romanien keskuudessa
työskentelevästä suomalaisesta lääkäristä (ev)
KINOTAR OY / MIKA TAANILA
33 500
TULEVAISUUS EI OLE ENTISENSÄ
Dokumenttielokuva suomalaisen elektronimusiikin
pioneerista ja tulevaisuusvisionääristä Erkki
Kureniemestä (tt)
TALKING HEADS OY / KLAUS HÄRÖ
80 000
STATISTI
Dokumenttielokuva elokuva-avustajien
maailmasta (tt)
EPIDEM ZOT / WAHLFORSS JAANA
83 000
KELTAISEN KIRAHVIN ELÄINTARINOITA
Lapsille suunnattu 12-osainen animaatiosarja (tt)
J.W.DOCUMENTARIES / JOHN WEBSTER
60 000
SALO
Dokumenttielokuva kaden vastavalmistuneen
poliisin sopeutumisesta uuteen työyhteisöönsä (tt)
PRODUCTION HOUSE OY / PIA ANDELL
25 200
MAAILMASSA (DANS LA MONDE)
Dokumenttielokuva lestadiolaisesta kasvuympäristöstään irtautuneesta Sakarista (tt)
GERILLAFILMI OY / VISA KOISO-KANTTILA
50 000
VASTAPÄIVÄÄN
Dokumenttielokuva isistä ja pojista ja sukupolvesta toiseen kulkeutuvista tuhoisista käyttäytymismalleista (tt)
PARDO ALVARO
1 700
SUOLAA, SUOLAA, ENEMMÄN SUOLAA
Dokumenttielokuva nuoren espanjalaismiehen
opiskelusta kuuluisassa baskilaisessa kokkikoulussa (kk)
ART FILMS OY / ARTO HALONEN
5 000
KUUBAN VALLOITTAJAT
Dokumenttielokuva Fulgencio Batistan,
Meyer lanskyn ja Che Guevaran amerikanraudoista (ev)
KLAFFI TUOTANNOT OY / JACOB THUESEN
20 000
FREEWAY
Dokumenttielokuva Yhdysvaltojen länsirannikon
autoilukulttuurista (jt)
KORHONEN PEKKA
1 500
KAKTUKSEN MORSIAN
Animaatio viimeisen mahdollisuuden kapakasta,
pääosissa sudet ja kaktukset (kk)
DREAM CATCHER OY / ALEX KOUROS
20 000
CHOSEN (jatko-osa)
Dokumenttielokuva afganilaisten kiintiöpakolaisten sopeutumisesta Suomeen (tt)
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO/
5 000
KATARIINA LILLQVIST
ARVOISA HERRA TARZAN
Dokumenttielokuva sirkustaiteilija Kalle
Nymanista (jt)
KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA
10 000
CINEMATIC WORKS OF EIJA-LIISA AHTILA
Eija-Liisa Ahtilan teoksista ja käsikirjoituksista
koottu DVD-levitysprojekti (el)
AV-TORPPA OY / TIINA MAZET
3 500
Dokumenttielokuva suomalaisten Kanadan siirtolaisten ja intiaanien jälkeläisistä (ev)
LEISTI KAROLIINA
1 500
KERRAN VIELÄ
Lyhytdokumentti vanhasta miehestä, joka on
päättänyt löytää naisen ennen kuolemaansa (kk)
RIIHIRANTA LIISA
2 000
SUOMI-SUDAN -DOKUMENTTI
Dokumenttielokuva suomalaisen ja sudanilaisen
kulttuurin vastakohtaisuuksista (kk)
MAKING MOVIES OY/ THOMAS BALMES
33 000
NOKIA TRIBE
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Tukipäätökset

2-osainen dokumenttielokuva Nokiasta ja ihmisistä sen sisällä ja ulkopuolella (ev)
KLAFFI TUOTANNOT OY / MIKA RONKAINEN
KESÄ
Dokumenttielokuva keski-ikäisestä naisesta,
joka haluaa muuttaa elämänsä suuntaa edes
yhdeksi kesäksi (tt)
KLAFFI TUOTANNOT OY / MIKA RONKAINEN
HUUTAJAT
Dokumenttielokuvan Huutajat kv.esityskopio (el)
SILVA MYSTERIUM OY / KIRSI NEVANTI
SHAKESPEARE NEVER DID THIS…
Pitkä dokumenttielokuva kolmen ihmisen
taistelusta kodittomuutta ja ulkopuolisuutta
vastaan Tukholmassa (tt)
HELKE SUSANNA & SUUTARI VIRPI
ESIKAUPUNGIN LAPSET
Pitkä dokumenttielokuva Espoolaisen
asuinalueen lasten elämästä nähtynä
maahanmuuttajanuoren silmin (kk)
CAVÉN TIINA-MARIA
ALVAR AALTO DESING
Dokumenttielokuva Alvar Aallosta designerinä (kk)
JUNKKONEN MERVI
PIENI MAATILAHISTORIA
Dokumenttielokuva Oulunsalossa sijaitsevasta
maatalosta, joka on jäämässä it-yritysten
puristuksiin (kk)
ILLUME OY / JOUKO AALTONEN
DIPLOMAATIT
Dokumenttielokuva eräästä nykyajan nomadiheimosta - diplomaateista (tt)

Multimedia- ja mediataidetuotantojen tuki

LINDHOLM MIKKO
ANIMAATIOKONE
Yleisötiloihin sijoitettava, vaha-animaation tekemisen mahdollistava interaktiivinen teos (koa)
PETOMAANI Oy / NISKANEN MIKKO
POHJAVIRTAUS - UNDERCURRENT
Kokeellinen videoelokuva parikymppisestä yksinäisyyttä potevasta naisesta (tt)
SUSANNA SARVA
HYVÄ TAIDE
Haastatteluvideoteos taiteen henkilökohtaisista
merkityksistä (kk)
ST QUE KY / JARI HAANPERÄ
DARK SIDE OF THE CAR
Kokeellinen lyhytelokuva autoilun vaaroista (jt)
KELLA MARJAANA
KIRSI-MARJA SOITTAA SIBELIUKSEN VIULUKONSERTTOA
DVD-videoinstallaatio sooloviulistista (koa)
BROTHERUS HANNA
OLE AINA LUONAMME
Tanssikoreografiaan perustuvan videoteoksen
lopputyöt (koa)
KALLINEN MIKKO
IM…PULSE
Tanssivideon kansainvälinen levitys (el)
OJA MARJATTA
AUDIOVISUAALINEN NÄYTTELY
Viiden videoinstallaation toteutus ja näyttely
Artina-galleriassa Helsingissä (koa)
SAAREN-SEPPÄLÄ IIRIS
LIHAA
Kokeellinen videoelokuva ruokailuun liittyvistä
tabuista (koa)
FANTOMATICO / HANNA HAASLAHTI
WHITE SQUARE
Interaktiivinen mediainstallaatio ihmisen ja varjon
kohtaamisesta (tt)
OSUUSKUNTA LILITH / HANNA KUOSMANEN
KALMUK - DVD SYMPHONY
Kimmo Pohjosen Kalmukkisinfoniaan perustuva
DVD-teos (tt)
RINNE MIIA
NÄYTTELY PORIGINAL-GALLERIASSA
Videoteoksen installointikuluja gallerianäyttelyssä (koa)
RENVALL MARKUS
THE JOB
Prosessivideoteoksen jatkotuotanto (koa)
HEIKINAHO MINNA
MUN KOTI ON MUN KATU JA SE ON NÄYTTÄMÖ
Videoteoksen käännöskuluihin ja kv. kopiooon (el)

50

48 000

20 000

40 000

5 000

2 000

2 500

38 500

2 500

13 000

500

12 000

1 700

1 500

300

3 500

3 000

1 700

19 000

300

1 800

500

NISKANEN PEKKA
AS A MATTER OF FAT
Videoteoksen muutostyöt ja installointi (el)
FANTOMATICO / PANU HEIKKILÄ
PERJANTAI
Kokeellinen lyhytelokuva extreme-seikkailukoukkuun jääneestä miehestä joka ei osaa palata
arkeen (jt)
SHIFT-TYÖRYHMÄ
SHIFT-INSTALLAATIO
Mediataideinstallaatio median ja myyttien
suhteesta mediaan (el)
VIRTA ANIMATED OY / MINNA LÅNGSTRÖM
KIINALAINEN HUONE
3D -animaatiota ja keinotodellisuutta hyödyntävä
interaktiivinen installaatio (tt)
HEMMINKI HEIKKI
HÄRMÄ KIRVES PERKELES
CD-ääniteos härmäläisen kirjailijan tunnoista euromaassa (koa)
KROMA PRODUCTIONS OY / MARIKKI HAKOLA
SEMEION - EARTHLY GESTURES
Verkkoteos keskiaikaisesta kirkkotaiteesta (tt)
HOLMSTRÖM GUN
FOCAL POINT
Kaksiosainen videoinstallaatio (koa)
PAAJANEN KARI
[HU]MAN NATURE
Videoteoksia ihmisen ja luonnon kohtaamisista (koa)
DUNCKER MARIA
FRITSUT, ÄIJÄT & PIENEN KUUSEN LAULU
Kolme lyhyttä kokeellista videoelokuvaa (koa)
SUONNIEMI MINNA
S. 1972
Tained love - ja Games -teosten valmistaminen
Taidehallin s.1972 näyttelyyn (koa)
BLÅFIELD MAIJA
MARCEL
Kokeellinen dokumentti maailmanrauhaa ajavasta
skitsofreenikosta (kk)
LECKLIN JOHANNA
FLICKKVINNAN / TYTTÖNAINEN & WE’RE HAPPY
FAMILY I & 2
Teosten valmistaminen Taidehallin s.1972 näyttelyyn (29.11.-15.12.02) (koa)
NÄSÄNEN ELENA
DRIVE
Kokeellinen road-movie äänen ja kuvan vastavaikutuksesta (koa)
ORENIUS MARIKA 4 000
KÄTKETTY / HIDDEN
Kokeellinen psykologinen lyhytelokuva erään unen
merkityksestä (koa)

500

5 000

3 000

6 550

1 000

11 000

500

1 200

2 200

1 000

1 000

600

4 500

Festivaalit

Prix Möbius
Nordica 2003

Vuorovaikutteisen median kulttuurikilpailu Prix Möbius Finlande on muuttunut pohjoismaiseksi Prix Möbius Nordicaksi. Kymmenen finalistin joukossa oli
Suomesta muun muassa Mika Taanilan
& Marko Homeen Futuro – Tulevaisuuden talo menneisyydestä – DVD, joka
sisältää erilaista materiaalia arkkitehti Matti Suurosen suunnittelemasta Futuro-talosta. Kilpailun voitti (juryn erikoispalkinto) Mikko Lindholmin, Perttu
Hämäläisen ja Ari Nykäsen luoma futuristinen Animaatiokone, jonka avulla voi
tehdä vaha-animaatioita.
Prix Möbius Nordican kilpailun eri
sarjojen voittajat osallistuvat kansainväliseen PRIX MÖBIUS INTERNATIONAL -kilpailuun Ateenassa syyskuussa 2003.Lisätietoa: www.prixmobius
nordica.org

KesäKino
keskellä talvea

KesäKino Engel juhlii Ystävänpäivää viikon kestävällä DETYS - DON`T EAT
THAT YELLOW SNOW – festivaalilla
14.2. – 19.2. Luvassa on jymykimara sekä
kotimaisia ja ulkomaisia elokuvia. Maailman ensi-iltansa saa Mika Ronkaisen ohjaama Huutajat, viiden vuoden kuvausten
pohjalta syntynyt dokumentti oululaisesta Mieskuoro Huutajista. Suomen ensiesityksenä nähdään Islannin viimevuoden katsotuin elokuva Baltasar Kormakurin Meri, päätähuimaavissa maisemissa kuvattu tarina yhden suvun ja saman
tien koko Islannin kalastusteollisuuden
romahduksesta. Suomen ensi-iltansa
saavat myös Gore Verbinskin The Ring ja
Jeff Tremainen Jackass – The Movie .
Sunnuntaista (16.2.) lähtien Café
Engelin sisäpihalla lämpiää Höyry-klubin sauna. Sauna rakennetaan venäläiseen sotilastelttaan, johon mahtuu toistakymmentä saunojaa. Löylyt takaa ainutlaatuinen stereo-kiuas, jolla viimeksi
kuumotettiin yli tuhat jenkkiä Gershwin
Hotellissa New Yorkissa marraskuussa!
Höyry-klubia isännöivät saunamarsalkaksi vastikään ylennetty Kimmo Helistö & dj:t Tixa ja Papa Lind. Sisäänpääsy
klubiin on ilmainen ja saunamaksu pyyhkeineen on 5 €
Elokuvien ennakkomyynti Kino Engelissä, Sofiankatu 4, puh 0201-555801
pe 7.2. alkaen. Liput 7 €

koisohjelmistojen lisäksi perinteisen
kotimaisen ja kansainvälisen lyhytelokuvakilpailun. Sen kautta saadaan katsaus tämän hetken parhaisiin lyhytelokuviin, niin Suomesta kuin muualtakin
maailmasta.
Viime vuonna ensiaskeleensa ottanut kämmenmikroissa sekä mobiililaitteissa toimivaa lyhytelokuvaa ja liikkuvaa kuvaa esittelevä Micromovies- kilpailu saa tänä vuonna jatkoa. Myös suomalaisen riippumattoman elokuvan
areena, Roskaelokuvafestivaali, järjestetään jo kolmannen kerran Tampereen
Ylioppilastalolla lauantaina, 8.3.2003.
Tampereen elokuvajuhlien ohjelmistossa on lisäksi tarjolla Animaation kapinaa, Ruotsalaisia sairaskertomuksia,
Elokuva-arkiston aarteita sekä Suomalaisten mediakoulujen oppilastöitä. Gay/
Lesbian –elokuvista ja kotimaisista musiikkivideoista on myös koottu omat
sarjansa. Pitkien dokumenttien aiheita
ovat tänä vuonna mm. Hitlerin sihteerin
kertomus sekä Intian ja Pakistanin ydinasekokeilut.
Esityspaikat ovat elokuvateatteri
Plevna, Tullikamarin Pakkahuone, elokuvateatteri Niagara (uusi esityspaikka),
Kinopalatsi ja Ylioppilastalo
Lippujen ennakkomyynti alkaa Helsingissä 24.2. Kukunorissa (p. 6831 0230)
ja Tampereella 17.2.Tullikamarilla (03 223 1066)

Illumenation 2003

Illumenation 2003 - European Film
School Festival järjestetään 22.-26.4. Mediakeskus Lumeen Sampo-salissa. Festivaali on Euroopan keskeisten elokuvakoulujen tapahtuma, nuorten Eurooppa
valkokankaalla. Esillä on viiden päivän ja
illan aikana noin kolmenkymmenen elokuvakoulun opiskelijatöiden parhaimmistoa animaatioista dokumentteihin
ja fiktioihin. Elokuvanäytösten ohessa
kuullaan myös nuorten tekijöiden, koulun edustajien ja yleisön välisiä keskusteluja ja luentoja. Paikalla on myös videomarket.

Näytöksissä esitettävissä elokuvissa on englanninkielinen tekstitys. Festivaali on avoin myös yleisölle. Lisätietoja:
www.uiah.fi/illumenation.

Animaatioita
silmä kovana

Turun kansainvälinen animaatiofestivaali
TOUGH EYE pidetään nyt toisen kerran
14.–18.5.2003. Pohjois-Euroopan suurin
animaatioalan tapahtuma esittelee noin 30
näytöksen voimin runsaat 300 animaatioelokuvaa. Pääteemana on maailmankuulu
japanilainen animaatio, josta festivaalilla
nähdään sekä uutta että vanhaa parhaimmistoa. Festivaalin yksi päävieraista on
tokiolainen animaatiotaiteilija Koji Yamamura jonka retrospektiivi on osa japanilaista teemaa. Yamamura kuuluu myös
TOUGH EYEn kansainväliseen tuomaristoon.
TOUGH EYEn pysyvissä sarjoissa
näytetään sekä läpileikkaus tämän hetken
kansainvälisestä animaatiotaiteesta että
suomalaisen animaation parhaimmistoa ja
uutuuksia. Suomalaisen animaation esittelyssä nousee vahvana esille nukkeanimaation taitaja Katariina Lillqvist. Hänen
viimeisin projektinsa Mire Bala Kale Hin
– Tarinoita matkan takaa pääsee kokonaisuudessaan ensi-iltaansa TOUGH EYEssä. Kyseessä on kuusiosainen sarja, joka
perustuu maailman romanien tarinoihin.
Tänä vuonna TOUGH EYE painottaa myös lapsille suunnattua ohjelmaa.
Lastennäytöksien ohella lapsille tarjotaan
muun muassa tilaisuus tehdä omia animaatioita.
Pysyviin sarjoihin kuuluu olennaisena
osana kansainvälinen TIMELESS COMPETITION-kilpailu. Pääteeman ja pysyvien sarjojen lisäksi festivaali esittelee joka
vuosi erikoisnäytöksiä. Tämän vuoden yhtenä erikoisuutena ovat norjalaiset tupakkamainokset. Oheisohjelmistoon kuuluvat mm. animaation nykyistä tilaa ja tulevaisuudennäkymiä käsittelevä seminaari,
animaatioon liittyvät taidenäyttelyt Ranskasta, Sveitsistä ja Suomesta, ja klubit. Lisätietoja: www.tough-eye.com

Pietari, Intia ja Afrikka
lyhytelokuvien
höysteenä
Tampereella

Jo 33. kerran Tampereen elokuvajuhlat tuo kankaalle tasokasta elokuvaa
maailman eri kolkista. Naisen asema
Intiassa, Pietari 300 vuotta ja afrikkalainen elokuva ovat näkyvimmät erikoisohjelmistokokonaisuudet tänä
vuonna. Maaliskuun 5. – 9. päivien aikana järjestettävä festivaali tarjoaa eri51
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