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100 vuotta suomalaista lyhytelokuvaa
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Vesivärejä,
ohj. Kai Nordberg,
tuot. Making Movies
Oy, 2004

Lyhyt muoto

Kotimainen lyhytelokuvatuotanto on päässyt vaipumaan
huolestuttavaan tilaan. Määrällisesti tuotanto on suuri, mikä johtuu etupäässä elokuvakouluissa tehtävien oppilastöiden lukuisuudesta, mutta varsinaisia huippuja, elokuvia jotka pääsevät kansainväliseen levitykseen ja tuovat kunniaa ja
mainetta tekijöilleen, on vähän. Johtuneeko huono tilanne
pienen maan vähistä resursseista vai tahdon puutteesta, sitä ei kannata jäädä pohtimaan. Tosiasia on, että lyhytelokuva
on jäänyt dokumenttielokuvan ja osittain myös animaatioelokuvan jalkoihin. Mediataiteen puolelta on tullut hienoja
ja myös kansainvälisesti huomattuja teoksia, joiden tyyli on
”lyhytelokuvamainen”. Mainoselokuvat voivat parhaimmillaan olla suorastaan helmiä. Mutta riittääkö tämä. Eikö meidän pitäisi huolehtia siitä, että tämä elokuvan ”poeettinen”
osa-alue voi hyvin myös itsenäisenä taidemuotona?
Tämän numeron kirjoittajat näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että elokuvan lyhyt muoto on joiltakin osin pitempää
muotoa haasteellisempi. Ei ehkä siihen sisältyvän työmäärän, vaan sen edellyttämän ajatuksen ja tyylin kirkkauden takia. Ehkä osin tästä vaativuudesta johtuen lyhytelokuvalla on
niin suuri rooli elokuvakoulujen opetuksessa.
Tässä numerossa aloitamme sarjan, jossa tekijät kirjoittavat itselleen tärkeästä ja merkityksellisestä lyhytelokuvasta. Ensimmäinen kirjoittaja on Outi Nyytäjä, jonka kohteena on Jane Campionin ”After Hours” –elokuva. Sarja voi jatkuessaan tuoda valaistusta siihen, mikä oikeastaan on hyvä
lyhytelokuva. Vaikka on todettava, että yksi varma tapa kuristaa joku taidemuoto hengiltä, on määritellä sille tiukat rajat. Lyhytelokuva esimerkiksi voi yhtä hyvin olla dokumenttaarinen kuin ﬁktiivinen. Myöskään tarkkaa minuuttirajausta ei kannata lähteä hakemaan, vaikka esim. yli puolen tunnin menevä pituus ei enää varsinaisesti viittaakaan lyhyeen
muotoon.

Taidemuotona lyhytelokuva on kallis, ainakin jos sen tekokustannuksia verrataan levityksestä tuleviin tuloihin. Tuotantoyhtiöt eivät ole halukkaita sijoittamaan vähiä rahojaan
hankkeisiin, joiden myynti jää pieneksi. Tältä pohjalta on
ymmärrettävää, etteivät tuotantoyhtiöt ole kovin innokkaasti esittelemässä uusia lyhytelokuvahankkeita. Lyhytelokuvien tekeminen on pääosin kustannettava tukivaroin.
Lyhytelokuvan elvyttämiseksi tarvitaan nyt jonkinlaiset talkoot. Sopiva ajankohtakin on käsillä, kun suomalainen
lyhytelokuvan viettää 100-vuotisjuhlaansa. Kotimaisen lyhytelokuvan historia voidaan laskea siitä, kun ensimmäinen
Suomessa kuvattu lyhytelokuva esitettiin Helsingissä joulukuussa 1904. Kuten Raimo Silius historiallisessa katsauksessaan ehdottaa, sopisi juhlavuoden ohjelmaan ”kansallinen lyhytelokuvan pelastamisprojekti”. Se, minkä muodon projekti saa, vaatii vielä keskusteluja eri osapuolten kesken. Mutta
ainakin tarvitaan runsaasti hyviä ideoita, joiden varaan elokuvat voidaan tehdä. Tavoitteena olkoon, että suomalaisesta lyhytelokuvasta tulee samanlainen tuotemerkki ja laadun
tae maailman festivaaleilla, kuin suomalaisesta dokumenttielokuvasta ja mediataiteesta on jo tullut, ja ehkä lyhytelokuvakokonaisuuksia saadaan myös kaupalliseen levitykseen.
DVD-tekniikka ainakin antaa tähän hyvät mahdollisuudet.
Tarjotkaa meille kirjoituksia lyhytelokuvasta!
***
Kolme vuotta on mennyt ja on taas aika vaihtaa tuotantoneuvojat. Timo Humaloja ja Veli Granö – joka hoiti tointaan neljä
vuotta – lähtevät, ja uudet tuotantoneuvojat Ulla Simonen ja
Milla Moilanen aloittavat. Kiitos miehille erittäin näkemyksellisestä työstä ja onnea naisille. Toimikaudella 2004/2005
käytettävissä olevat edistämisvarat pienenevät, mikä ei ainakaaan vähennä tehtävän haasteellisuutta.
Juha Samola
20.9.2004

Kansikuva:
Jari Lifländer
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Ensimmäinen AVEK-palkinto on myönnetty mediataiteilija Heidi Tikalle. Palkinnon suuruus on 12.000 € ja
se ojennettiin palkinnonsaajalle AVEKin uuden kauden
avajaisissa Mediakeskus Lumeessa 8.9.2004.
Heidi Tikka toimii opettajana ja tutkijana Taideteollisen korkeakoulun Media Lab-osastolla valmistellen myös
väitöskirjaa mediataiteen alalta. Heidi Tikan tuorein teos tilanteita4x / situations4x on esillä Koodattu kokemus
ISEA2004- näyttelyssä Kiasmassa 24.10.2004 asti.
Tikan teokset lähestyvät kovaa mobiiliteknologiaa
pehmeämmästä naisnäkökulmasta käsin. Uusin teknologia yhdistyy niissä yksityisiin sosiaalisiin tilanteisiin, joissa näyttäytyvät ihmiset muuten jäävät helposti näiden palvelujen ulkopuolelle. Tikan teosten käyttötarkoitus onkin
johdettu ihmisen perustarpeista; läheisyyden, myötätunnon ja mukana elämisen tarpeista. Katsoja osallistuu teosten kautta hyvinkin intiimeihin tilanteisiin, esim. teoksessa Syntymiä, jossa synnytyssaliin sijoitetuilla kamerapuhelimilla vanhemmat saattoivat lähettää kuvia vastasyntyneistä taidemuseo Kiasman isolle seinälle.
AVEK-palkinnon raatiin kuuluivat valokuvataiteen
museon johtaja Asko Mäkelä (raadin pj.), mediataiteilija Marita Liulia sekä johtaja Ismo Silvo, TV1. Raati perusteli valintaansa Tikan tuotannon rohkeudella ja luovuudella. Tikan teokset poikkeavat mediataiteen tavanomaisista teemoista ja laajentavat audiovisuaalisia ilmaisukeinoja.

kuva: veli granö

AVEK-palkinto
mediataiteilija Heidi Tikalle
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Kun isällä on hammassärky, ohj. Erkki Karu, tuot. Suomi-Filmi Oy, 1923

SUOMALAISTA
Raimo Silius
Kirjoittaja on
Tampereen
elokuvajuhlat Tampere Film
Festival ry:n
perustajajäsen
vuodesta 1968
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Suomalaisen lyhytelokuvan satavuotinen historia voidaan jaotella monellakin tavalla. Tässä tekstissä noudatan
seuraavaa kolmijaottelua.
Vuosiin 1904-1932 sisältyvät Suomen autonomian vuodet (1904-1917)
sekä itsenäisen Suomen ensimmäiset
15 vuotta (1918-1932) eli mykkäelokuvan aikakausi.
Vuosiin 1933-1964 sisältyy suomalaisen lyhytelokuvan veronalennuskausi (12.1.1933-31.7.1964), joka kesti 31 ja
puoli vuotta.
Vuodet 1964-2004 kattaa yli 40
vuotta, jolloin lyhytelokuvia ei juurikaan enää esitetty elokuvateattereissa.
Näihin vuosiin sisältyy myös suomalaisen 16 mm:n elokuvan nousu ja tuho.

Autonomian aika 1904-1917
Elokuvien valmistus ei Suomessa käynnistynyt yhtä ripeästi kuin niiden esitystoiminta. Ruotsissa ensimmäiset elävät kuvat kuvattiin vuonna 1896, Tanskassa 1897 ja Norjassakin 1900. Toki on
mahdollista, että 1800- ja 1900-luvun
vaihteessa Suomessa liikkuneet Lumière-veljesten esityslaittein varustautuneet kiertueihmiset olisivat suorittaneet täällä myös elokuvauksia, sillä elävien kuvien kuvaaminen, esittäminen
ja kopioiminenkin kävi päinsä samalla
peruslaitteella.
Ensimmäinen varmasti Suomessa
tallennettu elokuvakatkelma oli American Bioscopen kuvaama ja 3.12.1904
Helsingin Sirkusmaneesissa esittämä

”ensimmäinen paikalliskuva Suomessa”
Uutta Helsingistä. Nikolainkadun koulun koulunuorisoa välitunnilla. American Bioscope esitti 18.12.1904 Paikalliskuvia Helsingistä. Suomalaisen Normaalilyseon oppilaita. Nikolainkadun
kansakoulun oppilaita. Elämää Esplanaadikadulla. Näiden 100 vuoden takaisten ensimmäisten Suomessa kuvattujen elävien kuvien kopiot ovat kadonneet.
Säännöllinen elokuvaustoiminta Suomessa alkoi keväällä 1906, kun
muutaman elokuvateatterin ja maan
suurimman valokuvausliikkeen omistaja, insinööri K.E. Ståhlberg ryhtyi
myös elokuvatuottajaksi. Hänen yhtiönsä Atelier Apollo valmisti vuosina

100 VUOTTA

1906-1913 ainakin 110 lyhytelokuvaa,
muiden muassa Suomen ensimmäisen näytelmäelokuvan, Louis Sparren
ja Teuvo Puron ohjaaman Salaviinanpolttajat (1907). Suomen varhaisin jälkipolville säilynyt elokuvakatkelma on
Atelier Apollon Kuvia Helsingistä noin
vuodelta 1906.
Elokuvatuotannon painopiste oli
1900-luvun alussa lyhyiden dokumenttielokuvien puolella. Toki myös ulkomaalaiset ”kuvakirjeenvaihtajat” kuvasivat Suomen suuriruhtinaskunnassa. Suomen autonomian vuosina 19041917 valmistui yhteensä 25 suomalaista
näytelmäelokuvaa ja ainakin 327 lyhyttä dokumenttielokuvaa. Näytelmäelokuvista on säilynyt vain pieni katkelma
Teuvo Puron elokuvasta Sylvi (1913).
Lyhytelokuvista parisenkymmentä on
säilynyt osittain tai kokonaan, ajallisesti runsas tunti. Lisäksi kokonaan
on säilynyt varsinainen arkiston aarre,
Atelier Apollon vuosina 1910-1911 valmistama 20-minuuttinen Finland, joka
on Apollon maisemaelokuvista koostettu matkailuelokuva. Se tehtiin esitettäväksi Berliinin matkailumessuilla
keväällä 1911.
Vuodet 1913-1914 olivat suomalaisen elokuvan huippuvuodet. Tuolloin
valmistui 15 näytelmäelokuvaa ja ainakin 107 lyhytelokuvaa. Näiden joukossa oli vuonna 1914 valmistunut Suomen
ensimmäinen mainoselokuva ja samana
vuonna valmistuneet välipaloiksi teh-

dyt Suomen ensimmäiset piirroselokuvanpätkät. Sitten ensimmäinen maailmansota vaikeutti raakaﬁlmin saantia,
mikä osaltaan halvautti suomalaisenkin elokuvatuotannon. Vuosina 19161917 Suomessa tehtiin vain 11 elokuvaa.
Itsenäisen Suomen lyhytelokuvat
1918-1932
Suomen sisällissodan vähäiset, mutta historiallisesti sitäkin arvokkaammat lyhytdokumentit olivat suomalaisten kuvaajien lisäksi Hangossa maihin
nousseen Saksan armeijan propagandakuvaajien valmistamia. Myös ruotsalaiset ja venäläiset kuvasivat sotatapahtumia talvella ja keväällä 1918.
Suomessa alkoi elokuvien tarkastustoiminta valtakunnallisesti vuoden
1919 alussa. Elokuvien verotuskäytäntö
alkoi vuoden 1922 alusta, ja samalla tulivat käyttöön elokuvien ikärajat. Lyhytelokuvilla oli tärkeä merkitys tuotantoyhtiöille, kun näytelmäelokuvia tehtiin harvakseen. Alan yrityksistä vuonna 1919 perustettu Suomi-Filmi Oy kehittyi 1920-luvulla maamme johtavaksi ja suurimmaksi lyhytelokuvavalmistamoksi. Toinen merkittävä yhtiö oli
1920-luvun puolivälissä perustettu Aho
& Soldan.
Valtaosa mykkäelokuvan vuosien
suomalaisista lyhytelokuvista oli monenkirjavia dokumenttielokuvia. Suomalaisten uutiskatsauselokuvien pioneerivaihe ajoittuu 1920-luvun puolivä-

LYHYTELOKUVAA
Punaorvot
valkoisessa
Suomessa,
ohj. Seppo
Rustanius, tuot.
Illume Oy, 1999
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liin. Vuosina 1925-1926 Ab Taide-Filmi
Oy valmisti 37 Punaisen Myllyn viikkokatsausta.
Suomessa tehtiin 1920-luvulla vain
muutama mykkä ﬁktiivinen lyhyttarina. Erkki Karun elokuvaura alkoi lyhyillä komedioilla Ylioppilas Pöllövaaran kihlaus ja Sotagulashi Kaiun häiritty kesäloma (1920). Muita olivat Erkki
Karun farssi Kun isällä on hammassärky (1923), Uuno Hirvosen huvinäytelmä
Meren ja lemmen aallot (1926) ja Erkki Karun komedia Runoilija muuttaa
(1927). Elokuvan ammattilaisten lisäksi
asialla oli kaksi muilla kulttuurin aloilla maineikasta henkilöä, jotka kumpikin tekivät lyhyen syrjähypyn ja ohjasivat lyhytelokuvan: kirjailija Jalmari Finne vuonna 1920 viisiminuuttisen Kiljusen pojat koulussa ja Tampereen Teat-

teistoja uusittiin kuumeisella kiireellä ja
ensimmäisiä kotimaisia ”puhuvia eläviä
kuvia” valmisteltiin useallakin taholla.
Kokoillan elokuvien yhteydessä esitettävien ajankohtaiselokuvien tekeminen ei enää kannattanut eikä laman
koettelemilta yrityksiltäkään enää herunut esittelyelokuvien tilauksia entiseen tapaan. Mielenkiinto oli kokoillan elokuvien puolella, ja lyhytelokuva unohtui. Lyhytelokuvien elvyttämiseksi oli muutamissa Euroopan maissa,
mm. Saksassa, otettu käyttöön järjestelmä, joka oikeutti pääsylippujen leimaveron alennukseen, jos elokuvateatterissa kokoillan elokuvan yhteydessä esitettiin tietyt ehdot täyttävä kotimainen lyhytelokuva.
Vuonna 1933 säädettiin suomalaisen
lyhytelokuvan tueksi veronhuojennus-

tamo. Aho & Soldan pystyi myös laadultaan kestävimpään ja omaperäisimpään lyhytelokuvatuotantoon 1930-luvulla. Taiteellisen tinkimättömyyden
ja teknisen osaamisen yhdistelmä teki
Aho & Soldanista laatumerkin, jonka
ympärille muodostui jopa eräänlainen
koulukunta.
Elokuvan ammattikuvauksen rinnalla Suomessa virisi 1930-luvulla myös
amatöörikuvaus, jonka mahdollistivat uudet, lähinnä 16 mm levyiset palamattomat kaitaﬁlmit kevyine kameroineen. Kaikkiaan vuosina 1933-1939 valmistettiin liki 1200 lyhytelokuvaa, joista 115 oli 16 mm elokuvia.
Suomen sotavuodet olivat poikkeukselliset. Elokuvissakäynnit lisääntyivät, ja vuonna 1945 saavutettiin kaikkien aikojen ennätys, joka vastasi liki

SUOMALAISTA
terin johtaja Eino Salmelainen vuonna
1929 Tampereella 26-minuuttisen talvisen takaa-ajotarinan Neiti nimismies.
Lyhytelokuvan 1920-luku päättyi äänielokuvan alkuviritelmiin syksyllä 1929.
Ensimmäinen suomalainen äänielokuva, turkulaisen Lahyn-Filmin lyhytpätkä Laulu- ja tanssiesitys tarkastettiin
12.9.1929. Seuraavana vuonna valmistuivat ensimmäiset suomalaiset 16 mm lyhytelokuvat. Eva-Lisa Viljanen puolestaan oli ensimmäinen suomalainen nainen elokuvantekijänä. Hänen kuvaamansa dokumentti Kalastusta Jäämerellä valmistui marraskuussa 1932
1930-luku alkoi yleismaailmallisen
laman kourissa, ja samalla marssisaappaiden askeleet kaikuivat eri puolilla
Eurooppaa, Suomessakin. Heinäkuun
1930 suuresta talonpoikaismarssista
valmistui kaksikin dokumenttielokuvaa. Vuosina 1918-1932 valmistettiin itsenäisessä nuoressa ja valkoisessa Suomessa ainakin 343 lyhytelokuvaa, joista
toistakymmentä oli 16 mm elokuvia.
Veronalennuselokuvien kausi
1933-1964
Lyhytelokuvien valmistus oli Suomessa 1930-luvulle siirryttäessä alamaissa
niin määrällisesti kuin useimmiten laadullisestikin. Äänielokuvan läpimurto
oli tosiasia, ja suomalainen elokuva-alakin teki parhaansa pysyäkseen kehityksessä mukana. Elokuvateattereiden lait6

laki, jonka ansiosta pääsylipputuotosta
suoritettava vero aleni viisi prosenttia,
kun pääelokuvan yhteydessä esitettiin
suomalainen lyhytelokuva. Veronalennuselokuvan oli täytettävä seuraavat valtioneuvoston asettamat ehdot: 5%:n
suuruiseen veronalennukseen elokuvalippujen leimaverosta oikeuttavat vähintään 200 metrin (7,30 min) mittaiset,
pääelokuvan yhteydessä esitettävät ”Suomessa valmistetut ﬁlmit, jotka on katsottava tiede-, opetus- tai taideﬁlmeiksi tahi
kuvaavat maan talouselämää”.
Uusi järjestelmä lisäsi lyhytelokuvien kysyntää oitis niin, että lyhytelokuvien valmistusmäärät kohosivat vuoden 1932 tarkastetuista 30 nimikkeestä vuoden 1933 peräti 254 tarkastettuun
ja veronalennuslyhytelokuvana hyväksyttyyn nimikkeeseen. Lyhytelokuvien
tuottama veronalennus koitui näin ollen elokuva-alan eri alueiden hyödyksi, ja sen tuotantoa elvyttävä vaikutus
oli merkittävä. Täten vakiinnutettu veronalennusjärjestelmä jatkui pääpiirteiltään samanlaisena vuoden 1964 heinäkuun loppuun, jolloin se kumottiin.
Suomessa 1930-luku oli äänielokuvan ja nousevan elokuvateollisuuden
aikaa. Vuosikymmenen merkittävin lyhytelokuvavalmistamo oli Aho & Soldan. Tämä ”kotimaisten lisäkuvien valmistamo ja vuokraamo” teki vuosina
1930-1939 yhteensä 300 lyhytelokuvaa,
enemmän kuin yksikään toinen valmis-

kymmentä käyntikertaa henkilöä kohti. Lyhytelokuvatuotanto oli sotavuosina pääosin uutiskatsaustyyppistä raportointia taistelurintamilta ja kotirintaman arjesta. Pulantorjuntaelokuvat
olivat aikansa kuvia. Elokuvakin palveli militarisoinnin päämääriä. Talvisodan kuukausina valmistui Suomi-Filmin Uutiskuvia liki 30 osaa ja Puolustusvoimain Uutiskatsauksia 8 osaa. Jatkosodan vuosina tehtiin Puolustusvoimain Katsauksia heinäkuusta 1941 elokuuhun 1944 kaikkiaan 88 osaa. Maaliskuussa 1943 alkoivat Finlandia-Katsaukset, joista tuli uutiskatsauselokuvien lippulaiva yli kahdeksikymmeneksi
vuodeksi. Finlandia-Katsaukset olivat
aluksi Aseveliliiton omistaman Finlandia-Kuvan valmistamia. Finlandia-Kuva myytiin vuonna 1945 Suomi-Filmille, joka jatkoi Finlandia-Katsausten
valmistamista loppuun asti.
Sodanjälkeinen jälleenrakennuskausi oli monissa Euroopan maissa elokuvakulttuurin kukoistusaikaa.
Elokuva oli keskeinen koko kansan
viihde- ja taidemuoto. Niukkuuden
jatkumisesta huolimatta 1940-luvun
lopun suomalaisissa lyhytelokuvissa
näkyi niin yhteiskunnan jälleenrakennus kuin ihmisten toiveikkuus ja usko
tulevaisuuteen. Mentiin kohti Helsingin olympiakisoja 1952 ja säännöstelyn loppumista 1954. Kaikkiaan vuosina 1940-1949 valmistettiin liki 1500
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Sijainen,
ohj. Antti Peippo,
tuot. Verity Films,
1989

LYHYTELOKUVAA
lyhytelokuvaa, joista vajaa sata oli 16
mm elokuvia.
Koko suomalainen elokuvatuotanto
oli määrällisesti huipussaan 1950-luvun
jälkipuoliskolla. Suomi-Filmi oli 1950luvun selkeästi suurin lyhytelokuvien
valmistamo, ja lyhytelokuvien osuus yhtiön liikevaihdosta ohitti kokoillan elokuvien tuotannon ensimmäisen kerran
vuonna 1957 ja pysyi merkittävänä 1960luvun puoliväliin saakka. Suomalainen
lyhytelokuvatuotanto kukoisti 1950-luvulla. Tosin elokuvatarkastamon linja
hieman tiukentui lyhytelokuvien verotuskohtelussa, mutta silti noin yhdeksän kymmenestä lyhytelokuvasta sai veronalennusluokituksen.
Uutiskatsauselokuvat olivat tärkeä
lyhytelokuvan laji ennen television aikakautta. Niiden keskeisiin teemoihin
kuuluivat kulttuurin, urheilun ja uutisten lisäksi kulutus, vapaa-aika, valistus ja viihde. Uutiskatsausten kaksi suurta olivat Finlandia-Katsaus ja
Lii-Filmin Katsaus. Viimeinen Finlandia-Katsaus (järjestyksessä 700.) valmistui heinäkuussa 1964, kun taas LiiFilmin Katsaukset jatkuivat vuoteen
1983, ja niitä valmistui kaikkiaan 586.
Yhteensä Suomessa valmistettiin noin
2200 uutiskatsauselokuvaa, joista suurin osa tehtiin 1950-luvulla. Kaikkiaan
vuosina 1950-1959 tehtailtiin yli 4100
lyhytelokuvaa, joista 16 mm elokuvia
oli 573.

90-vuotias suomalainen
animaatioelokuva
Suomalainen animaatioelokuva syntyi
90 vuotta sitten liki välittömästi muun
elokuvatoiminnan päästyä alkuun. Syntymävuosi oli 1914, ja asialla oli taiteilija
Eric Vasström, joka valmisti muutamia
lyhyitä piirrospaloja syys-lokakuussa
1914. Suomalaisen animaatioelokuvan
juuret ovat pitkät mutta ohuet: vain
neljä merkittävämpää tekijää tunnetaan ajalta ennen toista maailmansotaa (Vasströmin lisäksi Yrjö Norta, Ola
Fogelberg ja Hjalmar Löfving). 1940ja 1950-luvut olivat animaatioelokuvan
suhteen hiljaiseloa.
Vasta 1960-luku oli kypsä muutoksille, suomalaisen animaatioelokuvan kukoistusajat olivat edessä. Ensimmäinen kulta-aika oli 1960-luvun alusta 1980-luvun puoliväliin. Sen jälkeen
mentiin jonkin aikaa takapakkia, mutta sitten 1990-luvulla alkoi tapahtua
taas. Tärkein oivallus suomalaisen animaatioelokuvan tulevaisuuden kannalta oli animaatiokoulutuksen aloittaminen Turussa vuonna 1994. Turun Taideakatemian animaatiokoulutus on jo nyt
kansainvälisestikin merkittävää.
Vuodet 1964-2004: lyhytelokuvat
poissa elokuvateatterista
Kesällä 1964 yli 31 vuotta voimassa ollut lyhytelokuvien veronalennusjärjestelmä päättyi. Lain voimassaoloaika7

katsauksia. Animaatiot ja lyhyet fiktiot olivat ennen 1960-luvun puoltaväliä satunnaisia.
Vuodesta 1965 lähtien suomalaisten
lyhytelokuvien enemmistö oli 16 mm
elokuvia. Näin jatkui 1990-luvun alkuvuosiin, jolloin videolle tehdyt lyhytelokuvat muodostuivat enemmistöksi. Seppo Rustanius oli 16 mm elokuvien viimeinen mohikaani, jonka dokumentti Punaorvot valkoisessa Suomessa oli vuonna 2000 Tampereen kotimaisen kilpailun ainoa 16 mm elokuva.
Paljonko suomalaisia lyhytelokuvia on valmistettu sadan vuoden aikana 1904-2003? Luku on arvio ja suuntaa antava: yli 15 000 lyhytelokuvaa, ja
nimenomaan sellaisia, jotka on esitetty julkisesti.
Lyhyestä filmi kaunis
Tampereella
Tampereen lyhytelokuvajuhlat on vuodesta 1970 lähtien ollut suomalaisen lyhytelokuvan merkittävä esittämispaikka sekä kilpailusarjoissa että erikoisohjelmissa. Toinen tärkeä lyhytelokuvan

100 VUOTTA

na 12.1.1933-31.7.1964 valmistettiin liki 7000 veronalennuslyhytelokuvaa.
Järjestelmän päättymistä seurasi lyhytelokuvien tilauskannan romahdus,
ja 35 mm:n lyhytelokuvat hävisivät lähes tykkänään elokuvateattereista; 16
mm elokuvien esityskanavathan olivat
muualla kuin elokuvateattereissa.
1960-luvun puolivälissä perinteisten kokoillan elokuvien alkukuvina esitettävien 35 mmn lyhytelokuvien aikakausi oli päättymässä. Myös monia tuotantoyhtiöitä elättäneiden lyhytelokuvien tuotanto supistui nopeasti. Toki
muutamia sinnitteleviä mohikaaneja
oli: esimerkiksi veteraani Aimo Jäderholmin Sektor-Filmi valmisti tasokkaita lyhytelokuvia 1980-luvun puoliväliin
saakka. Kaikkiaan vuosina 1960-1969
valmistettiin liki 2900 lyhytelokuvaa,
joista 16 mm elokuvia oli jo yli 1000.
Suomessa valmistettiin 1960-luvun loppuun mennessä yli 10 000
35 mm ja 16 mm lyhytelokuvaa, näistä
liki 9000 valmistui veronalennuskautena 1933-1964. Valtaosa näistä lyhytelokuvista oli dokumentteja ja uutis-

SUOMALAISTA
P(l)ain Truth,

ohj. Ilppo Pohjola, tuot. Crystal
Eye, 1993
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Kovat miehet,
ohj. Maarit Lalli,
tuot. Sputnik Oy,
1999

LYHYTELOKUVAA
esittämispaikka on vuodesta 1984 lähtien ollut Helsingin Kettupäivät.
Tampereen elokuvajuhlien historiassa vuosi 1978 on merkkipaalu. Tuona
vuonna Tampere siirtyi samaan käytäntöön kuin muutamat merkittävät ulkomaiset lyhytelokuvajuhlat. Kansainvälisen kilpailun rinnalla esitettiin kotimaisen lyhytelokuvan kilpailu. Kotimaisen kilpailun osallistumismahdollisuus on vuodesta 1994 ollut ﬁlmille tai
videolle tehdyillä elokuvilla ja vuodesta
2003 myös DVD:lle tehdyillä elokuvilla. Viime vuosina Tampereen kotimaiseen kilpailuun on tarjottu vuosittain
yli 300 elokuvaa, joista 25-45 valitaan
kilpailuun. Vuosina 1978-2004 on Tampereen kotimaisessa kilpailussa esitetty
kaikkiaan 844 elokuvaa.
Tampereen elokuvajuhlien linssin
läpi katsellessa 1970-luku näyttää dokumentin vuosikymmeneltä. Suunnannäyttäjiä olivat mm. Lasse Naukkarisen
Solidaarisuus (1969), Hannu Peltomaan
Rantojen miehet (1971), Antti Peipon
Viapori – Suomenlinna (1972) sekä Pirjo Honkasalon ja Pekka Lehdon Ikäluokka (1976). 1980-luku puolestaan

näyttää ﬁktion vuosikymmeneltä. Mika Kaurismäen Valehtelija (1980) oli samanlainen piristysruiske kuin Pete Q
teatterissa. Marja Pensalan Elsa (1981)
ja Kaisa Rastimon Lauran huone (1988)
olivat myös vuosikymmenen tiennäyttäjiä.
Lyhyen dokumenttielokuvan uusi nousu alkoi Antti Peipon Sijaisen
(1989) myötä. Animaatioelokuvan uusi tuleminen tapahtui 1990-luvulla Katariina Lillqvistin ja Turun Taideakatemian johdolla. Animaatioiden ja dokumenttien varjoon jäivät 1990-luvun lyhyet ﬁktiot, toki kapea kärki oli kansainvälistä huipputasoa: Ilppo Pohjolan P(l)ain Truth (1993) ja Maarit Lallin
Kovat miehet (1999).
Mutta kuka kantaisi tänään huolta
kotimaisesta lyhyestä ﬁktiosta? Kelpo
tuloksia antoivat Suomen elokuvasäätiön kaksi dokumenttiprojektia vuosina 1989 ja 1991 sekä animaatioprojekti
vuonna 1994. Miten olisi vuonna 2005
satavuotiaan suomalaisen lyhytelokuvan merkeissä toteutettu AVEKin ja
elokuvasäätiön ﬁktioprojekti ”Tarina ja
miten se kerrotaan”?
9

RUNOJA
VALKOKANKAALLA
VAI VISUAALISIA
VITSEJÄ?

lyhytelokuvan lajityypit
Saara
Cantell
Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja,
joka valmistelee
väitöskirjaa
lyhytelokuvasta

■ ”Heille, jotka kaipaavat vain
kukkia, turhaan näyttäisin
täysin puhjenneen kevään,
joka odottelee ahertavissa
nupuissa lumien peittämillä
kukkuloilla.”
(teemestari Rikyü)
Jos haluaa päästä käsiksi elokuvataiteen ytimeen, kannattaa tutustua lyhyeen lyhytelokuvaan. Siinä missä pitkät
näytelmäelokuvat ja dokumentit voivat kantaa kömpelöimpienkin dramaturgisten takkukohtien yli vahvan tarinansa tai kiinnostavien henkilöhahmojensa avulla, on alle 15-minuuttinen
elokuva paljon armottomampien lakien armoilla. Mitä lyhyempi elokuva, sitä täydellisemmin jokaisen osatekijän
on toimittava, jotta kokonaisuus nousisi siivilleen. Yhdentekeviin kuviin tai
löysään äänimaailmaan ei ole varaa ruudunkaan vertaa.
Lyhyttä ﬁktioelokuvaa voisikin pitää elokuvantekijän kuninkuuslajina.
Käytännössä se on tällä hetkellä elokuvan aliarvostetuin muoto.
Suuri osa lyhytelokuvista tehdään
alan oppilaitoksissa, ja lopputulosten
taso on ymmärrettävästi kirjavaa. Syytä voi etsiä paitsi tekijöiden kokemattomuudesta myös siitä, millä tavoin lyhyen elokuvan tarinankerrontaa opetetaan, niin meillä kuin maailmalla. Yleisin lähtökohta on käsitellä lyhytelokuvaa typistettynä pitkänä elokuvana.
Tällöin kaikki lyhyessä ﬁktiossa määrittyy ensisijaisesti sen kautta, mitä se
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ei voi olla: lyhytelokuvassa ei ole aikaa
rakentaa kunnollista (kolminäytöksistä) draaman kaarta, joten on parasta keskittyä selkeään ongelma-ratkaisu
– rakenteeseen. Tai koska lyhyessä elokuvassa ei ehdi esitellä, saati syventää
henkilöhahmoja, on parasta valita selkeä päähenkilö, joka mieluiten esitellään jo ensimmäisessä kuvassa. Ja niin
edelleen.
Poiminnat lyhytelokuvan käsikirjoittamiseen keskittyvistä opaskirjoista ovat varsin paljastavia:
■ ”[t]here are some things you
can’t hope to achieve in short
form that you might well hope
to achieve in feature-length
form. You can’t hope to properly develop a multitude of
major characters in a short
script, for example, or to
construct four separate and
complete plot lines.”
(Ric Beairsto: The Tyranny of
Story, 1998)
■ ”Feature scripts are so complicated that most scriptwriters
should model their ﬁrst scripts
on effective short scripts and
short ﬁlms. As it is better to
write short stories before writing a novel, so it is better to
write short scripts before tackling a feature-length script.”
(William H. Phillips: Writing
Short Scripts, 1991)

■ ”Today in Hollywood it is far
easier to get an agent, producer or production executive to
view a short ﬁlm than it is to
read a feature length screenplay. (…) The short ﬁlm, whether made on a university campus or independently ﬁnanced, continues to be a well-travelled road into the ﬁlm business.” (Linda J. Cowgill:
Writing Short Films, 1994)
Niin kauan kun lyhin lyhytelokuva mielletään vain harjoitteluvälineeksi ”oikeaa”
pidempää elokuvaa varten, on tietenkin
turha odottaa mielekästä keskustelua
sen mahdollisuuksista ja ominaislaadusta. Kuitenkin jokainen, joka on eläissään
nähnyt edes yhden loistavan lyhytelokuvan, tietää miten järjettömältä tämänsuuntainen hierarkisointi tuntuu.
Tiivistyksen taito
Parhaimmat lyhyet elokuvat ovat kuin
hiottuja timantteja, joiden jokainen sivu heijastaa värien kirjon sateenkaarina ympärilleen. Lyhyen lyhytelokuvan
voima on sama kuin muidenkin tiivistyksen taidelajien: kyky avata katsojalle/kokijalle tie näennäistä kestoaan ja
kokoaan paljon suurempiin ja syvempiin maailmoihin.
Harva pitkä elokuva on vaikuttanut minuun yhtä voimakkaasti kuin
vaikkapa Marcell Iványin kuuden minuutin mittainen, yhden kuvan elokuva Tuuli (Szél). Enkä ainakaan äkkisel-

tään keksi yhtään toista suomalaista
elokuvaa, jota olisin pohtinut niin paljon viimeisen 20 vuoden ajan kuin Pirjo
Hokkasen 11 minuuttia pitkää Matkaa.
Monikaan pitkä elokuva (television ihmissuhdedraamoista puhumattakaan)
ei ole onnistunut kiteyttämään vuosikymmenien mittaista rakkaussuhdetta
yhtä todesti ja osuvasti kuin norjalaisen
Marianne Olsen Ulrichsenin neljän ja
puolen minuutin mittainen Kom.
Lyhytelokuvan lumo on kiehtonut
mieltäni siinä määrin, että olen parin
viime vuoden aikana yrittänyt selvittää
sitä paitsi omien ohjaustöideni kautta
myös jossain määrin teoreettisemmin,
lyhytelokuvan kerrontakeinoja käsittelevää väitöstutkimusta tehden.
Jos ja kun pitkän elokuvan dramaturgiaan kehitetyt teoriat eivät sovellu työkaluiksi lyhytelokuvia analysoitaessa, millaisin tavoin lyhyen ﬁktion
maailmaa sitten olisi mielekkäintä lähestyä? Tämä on ollut ja on tärkein kysymykseni lyhytelokuvaa tutkiessani.
Koen, että jos emme osaa mieltää
lyhyttä elokuvaa omana itsenäisenä taidemuotonaan, päädymme vastaavanlaiseen tilanteeseen kuin jos yrittäisimme lukea runoja romaaneina. Tai katsoa
maalauksia veistoksina.
Hahmottaessani lyhyelle elokuvalle ominaisinta kerrontakieltä ja -keinoja, olen tässä vaiheessa päätynyt määrittelemään ja nimeämään joukon genreja, joihin lyhytelokuvia voisi sijoittaa.
Nämä lyhyen fiktioelokuvan (alustavat) lajityypit ovat:
1)
2)
3)
4)

Lyhytelokuva runona
Metaforaelokuva
Vitsirakenteinen lyhytelokuva
(Anti)mainosrakenteinen lyhytelokuva
5) Zeniläinen lyhytelokuva

Lienee syytä korostaa, että näiden jaotteluiden kautta tutkin nimenomaan lyhytelokuvien rakennetta. Vitsin rakenteeseen perustavan elokuvan ei siis tarvitse olla hauska eikä runomuotoa hyödyntävän lyhytelokuvan
mitenkään poeettinen.

Kom, ohj. Marianne
O.Ulrichsen, tuot.
Fiksjonsfilm, 1995
> Las Nueva Vidas,
ohj. Petri Kotwica,
tuot. Gnufilms Oy, 2000

Runollisuus
Lyhyimmän lyhytelokuvan mieltäminen elokuvataiteen runoudeksi on ehkä yleisin lyhytelokuvasta käytetty metafora. Perehtyessään 1920-luvulla japanilaiseen kulttuuriin Eisenstein innostui lakonisten haiku- ja tanka – runojen
elokuvallisuudesta ja näki runojen rivit
”montaasifraaseina”. Haikuja ja tankoja voikin hyvin lukea kuin yksittäisten
elokuvakohtausten – tai kokonaisen lyhytelokuvan – käsikirjoitusta:

■ Bamburuohoa
on pikku mökin katto.
Kuu paistaa sisään.
Lattialla vierekkäin
ihminen, varjo, varjo.
(Saigyo)
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■ Kirppuja, täitä
ja hevonen laskee vettä
tyynyn vieressä.
(Basho)
■ Salamanväläys:
kasvojen tilalla vain
susuki-heinän tähkä.
(Basho)
Mutta pitkälti samalla tavoin toimii
myös postmoderni lyriikka. Seuraavat
kaksi runoa, Jacques Prévert’n Le message (Viesti) ja Pentti Saarikosken kuin ikkuna, voisi ajatella suoraan elokuviksi:

selittelemättä esiin nostettavat, näennäisesti merkityksettömät arkiset kuvat, ovat sekä runouden että lyhytelokuvan keinoja kertoa maailmasta. Myös
lopussa yllätyksellisenä tuleva käänne,
jonka valossa kaikki sitä ennen nähty
asettuu aivan uuteen valoon, on monasti sekä lyhytelokuvassa että lyhyessä lyriikassa käytetty keino. Jo aiemmin
mainitsemani Tuuli on tyylipuhdas esimerkki runon rakennetta hyödyntävästä lyhytelokuvasta.
Metafora (ja metonymia) on elimellisesti elokuvaan kuuluva kerrontakeino, mutta lyhytelokuvan kohdalla mi-

lyhytelokuvan lajityypit
■ La porte que quelqu’un a ouverte
La porte que quelqu’un a refermée
La chaise où quelqu’un s’est assis
Le chat que quelqu’un a caressé
Le fruit que quelqu’un a mordu
La lettre que quelqu’un a lue
La chaise que quelqu’un a renversée
La porte que quelqu’un a ouverte
La route où quelqu’un court encore
Le bois que quelqu’un traverse
La rivière où quelqu’un se jette
L’hôpital où quelqu’un est mort.
(Prévet, 1972)

nua kiehtoo siihen sisältyvä, pitkältä
elokuvalta puuttuva mahdollisuus olla
kokonaisuutena metafora.
Roman Polanskin klassikkoelokuva Kaksi miestä ja kaappi (1958) on
varmasti tunnetuin metaforalyhytelokuva. Suomalaisesta elokuvasta löytyy
kuitenkin vielä tyylipuhtaampi ja hienompi esimerkki, jo aiemmin mainitsemani Pirjo Hokkasen Matka (1983).
Elokuvan päähenkilön ponnistelu painavan matkalaukkunsa kanssa läpi lumisen maiseman tavoittaa elämästä ja
ihmisyydestä jotain, joka on helppo
välittömästi tunnistaa todeksi. Samalla Matkan voima on siinä, miten puh■ (Ovi, jonka joku on avannut
Ovi, jonka joku on sulkenut perässään taan elokuvallisesti se kertoo tarinansa. Kaikki yritykset kääntää sen metaTuoli, jolla joku on istunut
forinen sisältö verbaaliseen muotoon
Kissa, jota joku on silittänyt
(”ihminen on laukkuunsa suljettu huuHedelmä, josta joku on haukannut
to”) ovat väistämättä täydellisen baKirje, jonka joku on lukenut
naaleja.
Tuoli, jonka joku on kaatanut
Vitsirakenteinen lyhytelokuva on
Ovi, jonka joku on avannut
ehkä lyhytelokuvan muodoista tuTie, jolla joku vielä juoksee
tuin. Tähän lyhytelokuvien kategoriPuisto, jonka läpi joku oikaisee
aan sijoittamilleni elokuville tyypilJoki, johon joku heittäytyy
listä on lopussa paljastuvan, yllättäSairaala, jossa joku kuolee.
vän käänteen varaan pohjaava raken(Käännös omani)
ne. Heikoimmillaan tällaiset lyhytelokuvat ovat yksiulotteisia, vain yhden
■ pojat pelasivat jääpalloa
gagin varaan koostettuja, kertakatsolippu oli navakassa tuulessa
misella tyhjentyviä nokkeluuksia. Parhaimmillaan ne ovat aidosti yllättäviä
suora kuin ikkuna
pakettiauto peruutti tallista
ja uutta oivaltavia. Hyviä esimerkkejä
nainen raotti verhoa ja katsoi
voisi luetella loputtomasti: Veit Helmerin Surprise (1995), Per Carlesonin
onko ulkona kylmä
En kväll på stan (1999) tai Jens Lienin
kaukana pellolla oli ohuelti
vain minuutin mittainen Natural glaslunta
ses (2001).
lehdessä kuva kahdesta ministeristä menossa kokoukseen
Neljäs kategoria on (anti)mainoksen
(Saarikoski, 1962)
rakenteeseen pohjaava lyhytelokuva.
Tähän luokkaan luen ne, yhä kasvavan
Siinä missä runoja on kiinnostava lu- joukon muodostavat lyhyet elokuvat,
kea elokuvina, on yhtä lailla kiehtovaa lä- jotka käyttävät kerrontakielenään tiehestyä valmiita lyhytelokuvia elokuvalli- toisesti hyväkseen mainosten (tietoisseen muotoon puettuina runoina.
kujen tai propagandaelokuvien) kuvasYhden intensiivisen, lähes pysäyte- toa ja tyyliä. Tilanteessa, jossa ylivoityn hetken tarkasteleminen ja enempiä maisesti parhaimmin rahoitetut ja hui12

keimmat resurssit omaavat lyhyet elokuvat löytyvät mainospuolelta, riippumattomien taiteellisten lyhytelokuvien
mahdollisuus toimia kriittisinä kommentoijina nousee yhä tärkeämmäksi. Yksi kiinnostavimmista tällaisista
elokuvista on Ellen-Astri Lundbyn nerokkaan yksinkertaiseen oivallukseen
perustuva minuutin mittainen Out of
Place (2001).
Elokuvia kategorioihin sijoiteltaessa paljastuu nopeasti lajityyppien limittäisyys: useimmat parhaista lyhytelokuvista täyttävät helposti ainakin kahden eri ”genren” tunnusmerkkejä. (Niin
Tuulen, Matkan kuin Out of Placenkin
voisi lopun uuden näkökulman avaavan
käänteensä johdosta nimetä runo-, metafora- tai antimainoselokuvan lisäksi
myös vitsirakenteisiksi.)
Koska pyrkimyksenäni ei ole suorittaa lyhytelokuvien lajittelua ja luokittelua, vaan löytää edes jollain tavoin
toimivia työkaluja lyhyen ﬁktioelokuvan hahmottamiseen, näen lajityypittelyyn pohjaavan lähestymistavan kuitenkin mielekkäänä. Uskon, että ajatus lyhytelokuvasta runona, metaforana tai vitsinä voi tarjota hyvinkin hedelmällisen pohjan assosiaatioille ja
tulkinnoille niin katsojalle kuin käsikirjoittajalle/ohjaajalle. Aivan varmasti se ainakin on toimivampaa kuin lyhytelokuvan lähestyminen perinteisin
aristoteelis-hollywoodilaisin, pitkän
elokuvan tarpeisiin kehitettyjen teorioiden kautta.
Zeniläinen
taidemuoto
Viimeisen lyhytelokuvalle tyypillisistä kategorioista olen nimennyt zeniläiseksi. Tietyssä mielessä tämä on lajityypeistä laajin: (hyvää) lyhytelokuvaa voitaisiin kokonaisuudessaan pitää zeniläisenä taidemuotona. Aikana, jolloin
erilaisia itämaisia oppeja kaupataan
muodikkaina ratkaisuna kaikille kiireisen ja kulutuksen saneleman elämämme osa-alueille (”zen ja huulipunan ostamisen taito”) puhuminen zenistä ja
lyhytelokuvan katsomisen tai tekemisen taidosta on tietysti helposti tahattoman koomista.
Hetkessä läsnä oleminen, asioiden
kertominen sen kautta, mikä jää varsinaisesti näyttämättä, selittelyn välttäminen ja monin paikoin absurdi huumori ovat kuitenkin asioita, jotka selvästi yhdistävät niin lyhyttä elokuvaa
kuin zenbuddhalaista maailmankatsomusta.
Taolaisuudesta zenbuddhalaisuuteen omaksuttu tyhjyyden käsite voi
avata ikkunan myös lyhyen elokuvan
hahmottamiseen:

■ ”Kolmekymmentä puolaa liitetään yhteen ja saadaan pyörä. Mutta pyörän käyttökelpoisuus perustuu sen siihen
osaan, missä ei ole mitään.

Savesta muovaillaan astia. Mutta astian käyttökelpoisuus perustuu sen siihen osaan, missä ei ole
mitään.
Huoneeseen puhkaistaan ovet ja
ikkunat. Huoneen käyttökelpoisuus perustuu kuitenkin sen siihen osaan, missä ei ole mitään.
Käytämme hyväksemme sitä,
mikä on jotain, mutta käyttökelpoista on myös se, missä mitään
ei ole.”
(Laotse)

Alt i Alt, ohj. & tuot.
Torbjørn Skårild, 2003

Zen-maalauksissa keskeinen elementti on suhtautuminen tilaan, maalattua pintaa on varsin niukasti ja varsinaista ”aihetta” saa joskus hakemalla hakea.
Marcell Iványin Tuuli, jossa suuren osan
aikaa näemme vain lähes tyhjää maisemaa
ja taivasta, on siis erittäin zeniläinen elokuva. Sen tapa kertoa tarinaansa osittaisuuden ja vihjaavuuden kautta antaa katsojalle mahdollisuuden täyttää väliin jäänyt avaruus omilla assosiaatioillaan ja tunteillaan.
Toinen, tuoreempi, kauttaaltaan zeniläinen lyhytelokuva on norjalaisen Torbjorn Skårildin ohjaama Alt i Alt (2003).
Meditatiivisen pelkistetty, visuaalisesti
taidokas neliminuuttinen elokuva on puhdasta hetkessä olemista. Samalla sen tilan
ja painovoiman lait ylittävässä absurdiudessa toteutuu paradoksaalinen zenhuumori, aivan klassisten zenkertomusten,
koaneiden (kiinaksi kung-an) hengessä.
Sanattomuus – tai vain hyvin niukan
dialogin käyttäminen - on lyhytelokuvien
kohdalla vallitseva käytäntö, osin pituuden
määrittämän ekonomisuuden vuoksi. Myös
tässä voi nähdä yhteyden itämaiseen estetiikkaan. Japanilainen sanonta ”silmät suuta
selkeämmin” viittaa juuri siihen, miten sanoilla voi tietoisesti pettää ja vääristää, kun
taas hiljaisuudessa paljastuu asioiden todellinen olemus (kokoro). Tai sama asia zenmestari Wu-men sanoin: ”Jos joku tarrautuu sanoihin ja yrittää ymmärtää selitysten
avulla, hän on kuin hölmö, joka luulee voivansa lyödä kuuta seipäällä tai voivansa raaputtaa kutiavaa jalkaa kengän lävitse.”
Japanilaisen (tai laajemmin itämaisen)
ja länsimaisen taidekäsityksen eroja on kuvattu sanomalla, että länsimainen perinne
suosii selittävyyttä, säännöllisyyttä, moninaisuutta ja monumentaalisuutta, kun japanilaisen estetiikan neljäksi ominaisuudeksi
voidaan nimetä viitteellisyys, epäsäännöllisyys, yksinkertaisuus ja katoavaisuus. Elokuvasta puhuttaessa edelliseen lauseeseen
voisi useinkin vaihtaa sanan ”länsimaalainen” tilalle sanat ”pitkä elokuva” ja sanan
”japanilainen” tilalle lyhytelokuva…
Yhdysvaltalainen koomikko Jerry
Seindfeld on todennut: ”If I wanted to have a long boring story with no point in it,
I had my life.” Onneksi meillä kaikilla on
tarjolla myös vaihtoehtoja pitkälle, sekavalle ja tarkoituksensa piilottavalle arkielämällemme: runot, aforismit, vitsit – ja
lyhytelokuvat.
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LUMOUT
teksti ja
kuvat: Timo
Humaloja
Kirjoittaja on
toiminut AVEKin
tuotantoneuvojana
vuosina 2001-2004.
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Elokuvatuotannon muuttuessa laajamittaiseksi liiketoiminnaksi myös Suomessa merkitsee tämä perustavanlaatuisia muutoksia itse elokuvien luovassa ympäristössä. Elokuvan arvoketjun
muuttuminen hallituksi ja ennakoitavaksi prosessiksi kaventaa käytettyjen
keinojen määrää ja niiden luonnetta.
Pohjimmiltaan elokuvan lumo ja tämän
lumouksen synty ovat perustuneet yllätyksellisyyden ja salaperäisyyden tuottamaan mielihyvän tunteeseen vastaanottavaisen katsojan mielessä. Elokuva on ”tapahtunut” katsojassa. Hän
on osallistunut merkityksien rakentumiseen, itse asiassa ilman häntä lumoutumisen prosessi ei olisi koskaan käynnistynytkään. Elokuvan ”tapahtuminen” katsojassa antaa mahdollisuuden
elämän aktuaaliseen kokemiseen, tässä ja nyt. Kuluttamiseen perustuva elokuvanteko on auttamattomasti ristiriidassa tämän kanssa.
Vaikka kokeilu ja etsiminen ovatkin luonnollinen osa elokuvan ohjauksen ja kuvauksen prosessia, myös

tuotanto(tuote)elokuvan puitteissa
on tälle etsimiselle asetettu rajat, jotka ovat luonnollisestikin taloudellisia
ja organisatorisia. Tuotannon tehokkuus, ennakoitavuus, suunnitelmallisuus ovat ydinsanoja siinä ”luonnollistettujen perspektiivien” joukossa, joita elokuvantekijät ovat joutuneet sisäistämään pitkien ammattivuosien
kuluessa. Mutta joskus tuntuu, että ne
ovat myös verukkeita tai tekosyitä, joilla itse asiassa kiusallinen hallitsematon
luovuus saadaan asetettua hallitun organisaation sisälle, kahlituksi. Kyse on
sisäistettyjen arvojärjestelmien hitaasta ja salakavalasta voimasta.
Lyhytelokuva, joka on sinnikkäästi pyrkinyt tarjoilemaan katsojille syväluotaavia ja perustavia elokuvakokemuksia on monien tekijöiden summana muodostunut uhatuksi lajityypiksi, jota vain harvat jaksavat enää ylläpitää. Oikeiden lyhytelokuvien tuottaminen on kallista ja rahoittaminen
siksi vaikeaa. Niistä ei jää ”viivan alle”
juuri mitään, eikä festivaalimenestys-

tä juuri voi arvostaa kylmien taloudellisten faktojen paineessa. Lyhytelokuva, aito lyhyt muoto on elokuvakoulujen, juuri alalle tulleiden pelikenttä, josta mahdollisimman nopeasti kuitenkin
pyritään eroon, ”oikeiden, oikean mittaisten” elokuvien pariin. Lyhytelokuva
nähdään liian usein ensimmäisenä askelmana kohti pitkää elokuvaa ja harjoitelmana pitkästä muodosta.
Myös dokumenttielokuvan todellisuutta puristaa koko ajan television
faktuaalinen paine, vaatimus merkittävien tietojen käsittelemisen välttämättömyydestä. Tämä kehityssuunta on
toki ymmärrettävä mm. yleisradiotoiminnan tavoitteiden kautta yrityksenä
hahmottaa tätä väistämättömän monimutkaista maailmaa. Se on tietoisen,
tilastoitavissa ja kategorisoitavissa olevan informaation maailma. Se tuottaa
tietoa, joka vastaa jakelun tarpeita ja jakelu on taas osa yhteiskunnallista kontrollijärjestelmää. Sen kanssa dialektisessa suhteessa on toisenlainen tiedon
maailma, tai pikemminkin on puhutta-

UMINEN
va toisenlaisesta informaatiosta, joka
kuvaa maailmaa toisenlaisin termein,
tuottaa toisenlaisia käsityksiä ja kokemuksia maailmasta. Tämä on taiteen
maailma.
Poeettinen hetki
Kuvasta lumoutuminen on varmasti elokuvan lyhyen historian sisältämiä keskeisiä ilmiöitä. Kuka ei muistaisi Greta Garbon kasvoja, Fordin Etsijöiden myyttistä loppukuva, Vigon
L’Atalanten jokilaivan hämyistä yötä,
loppumattomasti pieniä ohikiitäviä
hetkiä, joita joskus rekisteröivät vain
entusiastit, esseistit, elokuvien tekijät.
Onko tässä jokin sellainen eteenpäin
vievä voima ja tekijä, joka synnyttää
sen lumon jonka valtaan elokuvantekijä
on joutunut silloin, kun hän jää ”koukkuun” tähän mediaan ja josta muodostuu hänen elämänsä perussisältö.
Mutta missä sitten on suora yhteys tämän tekijän peruskokemuksen
ja toisaalta hänen tekemiensä elokuvien välillä. Onko tällaisella peruskoke-

muksella enää mitään arvoa, vai onko se
jonninjoutavaa taidepuhetta? Onko lumoutuminen muuttunut teatterisalissa koetuksi huumautumisen tunteeksi,
emotionaaliseksi hieronnaksi, jota halutaan yhä vain enemmän ja enemmän.
Eli onko lumoutuminen korvaantunut
huumeenomaisella median kuluttamisella? Ja onko ammatin glamour osa tätä näennäistä lumoutumista.
”Auteurin” kuolema on varmaan
ilahduttanut monia elokuvantekijöitä,
joiden ei ole tarvinnut enää murehtia
oman sisäisen lahjakkuutensa tai näkökyvyn mahdollista puuttumista, koska elokuvaa tehdään nyt toisista lähtökohdista. Kulutusta tyydyttävää viihde-elokuvaa tehdään kollektiivisena
ryhmätyönä, jossa elokuva merkitysrakenteiden verkosto on määrittynyt
etukäteen katsojien ja tekijöiden välisenä sopimusrakenteena, jota tyydytetään koko rahoitus-, tuotanto- ja levitysketjun yhteisin ponnistuksin ja joka
sitten täydellistyy katsojan parituntisen kokemuksen muodostamassa kulu-

tuksen tilassa. Luomisen ekstaattinen
kokemus on marginalisoitunut, mutta
kuluttamisen ekstaattisuus on siirtynyt
keskiöön.
Elokuvan syntymisen perustapahtuma on kiinnostava asia. Mistä elokuvan tekijä nappaa ne palaset kuvia ja ääniä, jotka toteuttavat tapahtumaketjun, josta kasaantuu leikkauspöydässä
se elokuvallinen kuljetus, joka saa niin
monet jäämään ”koukkuun”. Kyse on
elokuvallisen kerronnan ydinhetkien
löytymisestä.
Lumoutuminen kuvasta ja äänestä on tapahtuma, joka tuottaa tietoa ja
käsityksiä ympäristöstä. Taiteen tuottama suhde todellisuuteen on nousemassa myös tieteen harjoittajien keskuudessa olennaiseksi osaksi sitä tietomaailmaa, joka muodostaa tutkimuksen laajentuvan kontekstin. Elämän
elämyksellinen ymmärtäminen on taiteen työkenttä ja mahdollisimman suora ja välitön suhde todellisuuteen on
sen ydin. Taide tuottaa toisenlaista informaatiota, joka on kokonaisvaltaista,
15

sa, etsien molemmista niiden parhaan
energian.

sisällyttäen itseensä laajan kirjon erilaisia todellisuuden haltuunottoja. Tässä
haltuunotossa keskeistä on lumoutumisen ja katsomisen tila, joka itse asiassa
on myös taiteellisen havainnon perustapahtuma, ja joka johtaa kuvaamisen tarpeeseen, kameran tai siveltimen käyttämisen tarpeeseen. Todellisuuden informatiivisen haltuunoton ja toisaalta taiteellisen haltuunoton ratkaiseva ero on
tämä lumoutumisen hetki, jota Gaston
Bachelard kuvaa ”poeettisena hetkenä”,
joka yhtäkkiä alkaa ”kajahdella ihmisen
tajunnassa” tavoittaen tasoja, joita normaalisti emme tunnista.
Tieto, asiapohjainen informaatio
on turvallista, koska se on jaettavissa
lähes kaikkien kesken. Asiapohjaisen
maailman voimistuminen ja hallitseva
asema on ymmärrettävää, koska monimutkaista maailmaa ei voi hallita ilman
yhteisiä työkaluja ja tieto on osa tätä
yhteistä työkalupakkia. Taiteen tuottama tieto tai informaatio ei ole samalla tavalla yhteisesti jaettavissa. Siksi se
aiheuttaa myös turvattomuuden ja outouden tunteen. Kuvat, äänet ja sanat
eivät kuulu yleisesti jaellun käsitteistön piiriin. Tieto palautuu turvallisuuteen, se kiinnittää ja palauttaa, tekee
ymmärrettäväksi. Siitä syntyy journalismia, jossa käytetään valtaa. Samalla kun journalismi voi olla demokratian ja kritiikin työkalu, se voi myös olla koko maailmankuvan stagnaation
pelikenttä.
Poeettinen hetki, värisevyydessään
ja haihtuvaisuudessaan rikkoo tämän
turvallisuuden rajat. Odottamattomuudesta syntyy lumous, joka häivähdyksenomaisesti muistuttaa sitä pelkoa ja kauhua, mitä lapset kokevat joutuessaan seikkailuiden ja yliluonnollisten ja asioiden kanssa tekemisiin. Elokuvan perushetki on tämä odottamattoman tulo tietoisuuteen, joka kajahtelee tuttuuden ja yllättävän välimaastos16

Näkeminen
Tämän hetken elokuvalle, niin Suomessa kuin muuallakin, on ominaista
erittäin vahva sitoutuminen tarinaan.
Yleisö vaatii niitä, tuottajat tuottavat
niitä ja kriitikot pääsääntöisesti tukevat tätä samaa toimintamallia. Tarinat antavat katsojalle kehyksen, jonka
puitteissa voi selittää elokuvan merkityksen itselleen, olkoonkin että tuo selitys voi olla kovin yksinkertainen, jopa
katsojaa itseään halventava. Tarina antaa kuitenkin vaikutelman turvallisuudesta, siis maailmasta, jolle kyetään antamaan selitys. Tästä on kuitenkin vain
lyhyt askel siihen, että tarina alkaa kahlita katsomiseen liittyviä odotuksia ja
sitä kautta itse elokuvan teon tapahtumaa. Wim Wendersin sanoin: ”Tarina
on kuin vampyyri, joka yrittää imeä kuvasta kaiken veren.”
Elokuvan teossa on kysymys katsomisesta ja näkemisestä. Tämä voi tuntua itsestään selvältä tokaisulta, jos kuvittelee kameran objektiivin olevan silmän jatke, joka riippumattomana ja
puolueettomana rekisteröi ympäröivää
todellisuutta. Katsomisen ja näkemisen välillä on kuitenkin suuri ero, mikä liittyy ymmärtämiseen ja kokemiseen, siihen onko suhde ulkopuoliseen
maailmaan mekaaninen ja utilitaristinen, siis sitä hyödyntävä ja manipuloiva, vai onko katsomisen ja näkemisen
tapahtumalla sinänsä merkitystä, joka
rikastaa elämäämme? Näkeminen tekona ja tapahtumana on luova tapahtuma itsessään. Todellisuudesta haltioituminen ja moniselitteisen näyn eteen
pysähtyminen on elokuvan teon perustapahtuma, se on dokumentin ja lyhytelokuvan lajityypin alkujuurille palaamista. Samalla se on paluu myös havaitsemisen ja kokemisen lähteille. Maailman aistiminen mahdollisimman tuoreesti, sen näkeminen vailla opittuja
kaavoja ja etukäteisselityksiä, voi kuulostaa utopialta, joka ei olisi yhteen sovitettavissa elokuvatuotannon kovien
tosiasioiden kanssa.
Elokuvanteko muistuttaa puheen ja
keskustelun muodostamaa tapahtumaketjua, joka antaa dokumentti- ja lyhytelokuvalle sen erityisen luonteen. Tekijä arvioi koko ajan uudelleen omaa luovaa tavoitettaan kuvaamaansa materiaalin pohjalta, prosessin kautta. Kuten
puhuva ja keskusteleva ihminen joutuu
suuntaamaan ajatuksensa yhä uudelleen ja täsmällisemmin dialogin edetessä. Näkeminen ja havaitseminen - havainto, ja sen henkilökohtainen tulkin-

ta, lumoutuminen tästä tapahtumasta
itsestään, uusien merkityksien löytyminen sinänsä tutuksi muodostuneen
maailman piiristä on elokuvan prosessin ydin. Luova epävarmuus, joka syntyy odottamattoman kohtaamisesta on
nautinto joka tulisi löytää uudelleen.
Taide, maailman ja todellisuuden
taiteellinen haltuunotto on keino löytää udelleen todellisuus, meistä riippumaton maailma, kokea se uudelleen
elävänä ja kiinnostavana. Taide sytyttää
tiedon, antaa sille sisällön ja tunteen.
Kokeminen
Fenomenologisen perusajatuksen mukaisesti maailmaa ja todellisuutta ei ole
olemassa ennen kuin se on nähty, koettu ja puettu ymmärrettävän havainnon
muotoon. Tällainen tapa kokea maailma ja todellisuus on hyvin lähellä taiteilijan ja elokuvantekijän tapaa rakentaa suhdetta todellisuuteen ja käyttää
sitä työnsä lähtökohtana. Kaiken syntyminen havainnosta pitää sisällään jotain hyvin dynaamista ja kaunista, siinä on herkkyyttä ja runollisuutta, joka
saa elämän tuntumaan virtaavalta ja nopealta. Toisaalta se on myös katoavaa.
Se on kuin ääni. Silmien sulkemisen jälkeen alkaa havaintokenttä muuttua äänelliseksi ja uudet merkitysten tasot
tulevat havainnon piiriin, fokus siirtyy
enemmän sisäiseen kokemukseen. Kaiken aikaa on kysymys aktiivisesta ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta,
joka aktualisoituu lumoutumisen kaltaisessa kokemisen tilassa.
Jääminen kauniin maiseman, ihmeellisen valoilmiön tai toisaalta oudon
ja käsittämättömän vangiksi, on osa tätä fenomenologista maailman haltuunottoa. Voimakkaasti koettu hetki, väkevä havainto, joka ylittää normaalin rationaalisen järjen, kategorisen järjestelyvimman on juuri sellainen ”poeettinen
hetki”, josta Bachelard puhuu suurena
olemassaolon peruskokemuksena, lumoutumisen hetkenä, josta kaikki merkitykset alkavat kutoutua kokoon.
Tämä asenne on taiteilijalle tärkeää hänen määritellessään omaa suhdettaan tekemiseensä. Valinta, joka syntyy
luonnonvoimaisena virtauksena hänen
ja maailman välillä on myös elokuvan,
nimenomaan dokumenttielokuvan perustapahtuma. Se on myös unohtumassa olevan lyhytelokuvan suuri peruskokemus, jonka pohjalle on mahdollisuus
rakentaa ainutkertaisia elokuvallisia rakenteita, jotka ylläpitävät tämän taidelajin syvintä olemusta, lumoutumista
kuvasta ja liikkeestä, kuvien törmäyksistä, merkityksien kasautumisesta tarinoiksi ja kertomuksiksi.

TOVERIT HUVIPUISTOSSA
Missä päin Venäjää
liikkuukin silmiin osuvat
erilaiset konstruktivistiset rakennelmat,
maastossa lepäävät
hökötykset, turhanpäiväisen uurastuksen
sekalaiset jätteet,
karkealla kädellä kyhätyt
ja vinoon vasaroidut
viritykset.
Marja Pensala
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja
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aidalliset, siniset ja vihreät putket kirkuvat tien vierillä, koneitten ja moottoreitten papatus ja mystisesti kaikuvat vihellykset ja
äänten pärinä sinkoilevat ilmassa, työn sankarit ja entiset johtajat ojentavat teräksisiä käsivarsiaan taivaalle, raskaat kuorma-autot jyryyttävät notkahdellen
kuoppaisilla teillä. Kerran
työn sankaruudessa karaistunut rapautuu, heitetään pois, unohdetaan ja siihen jää. Kaikki tuo on surullista, hämmentävää ja harmillista, mutta oudolla tavalla kiehtovaa tahatonta rumuuden estetiikkaa, epätodellista tyhjyyden kauneutta. Ruostuneen peltilevyn
poikki nilkuttaa kolmijalkainen koira –
hellyyttävää, dadaa. Mitä turhia Sonja
enää lunta lapioit, ei se Siperiasta koskaan lopu!
Punainen raketti (2004) on dadaistinen ja anarkistinen dokumenttielokuva Itäisen Hämärän Maasta, yhteiskuntasatiiri ja parodinen komedia lähihistoriasta, jossa rotat tekevät itselleen

kokeen. Elokuva on puettu vuoristoradan hahmossa eteneväksi dynaamiseksi pikajunaksi, joka pysähtelee odottamattomilla absurdin asemilla. Selityksiä, kysymyksiä tai vastauksia ei ole.
Karusellin vauhtia siivittävät kaaoksen
sinfonia, nostalgian melodiat ja prosessin kumina. Värit ja muodot, merkit ja
symbolit kuljettavat kerrontaa
Huvipuisto on yhtä kuin järjestelmän toteuttama yhteiskunta, ironinen
karnevalia ja toden totta, kertakaikkista irvailua. Ja mikäpä on ivatessa pahuutta, se on tuomionsa moninkertaisesti ansainnut.
Elokuvaa varten tuli kahlatuksi nelisensataa arkistoelokuvaa Neuvostoliitosta ja Virosta, propagandaa. Sellainen
on aina rajattua ja manipuloitua totuutta. Nyt se sai luvan toimia totuuden välineenä historian uudelleenkirjoittamisessa; ovathan kuvat kuitenkin totta ja
onhan niiden esittämä maailma ollut
olemassa. Nykyajassa kuvattu materiaali on yhtä totta, ja yhdistettynä menneeseen se antaa oivan näkökulman siihen, mitä reippaista paraateista ja kivoista lauluista jäi.
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naista hyvää tuonut raketti palaa sinne mistä tulikin. Se jättää muistoksi
mustan neliön. Ideologian touhupuiston uloskäyntiportilla railakas hässäkkä jähmetttyy murheeksi mullan alle ja
hautausmaalla mässäilevät lihavat varpuset. Luomisen komediassa on traagiset puolensa.

TOVERIT HUVIPUISTOSSA
YRITYS LUOMISPROSESSIKSI
Raamatullinen luomiskertomus maan
asuttamisesta ja homo sovietikuksen
luomisesta syntyi olemassaolevasta arkistomateriaalista, joka suorastaan tarjottimella ojensi totutusta poikkeavan
pyhän teemansa.
Elokuva on jaettu muka-raamatullisiin lukuihin. Järjestelmän luominen
on hilpeä prosessi: Ensin on pimeys.
Alkuräjähdyksen jälkeen Punaisen Hämärän Planeetta asutetaan ja maanosaa
täytetään rautateiltä, kuorma-autoista
ja ilmasta, maaperä muokataan, teho18

viljelmillä kylvetään sontaa ja tulokset
ovat mittaamattomia. Asumukset pystytetään, hengen jyvä istutetaan, hillopurkit täytetään ja aletaan rakastaa lähimmäistä periaatteella libidon ja ideologian liitto. Utopiassa rumasta tulee kaunista, hautomon kananmunista poksahtaa sokeita pioneereja, joiden
silmät leikataan yksinkertaisella värikorjauksella tunnustamaan oikeaa väriä. Luotu maa on ihana, sen joessakin
virtaa kirkasta ja raikasta Vapaus-vodkaa. Seitsemäntenä päivänä utopiasta tulee valmista ja vieterivetoinen pu-

DADA JA VAPAA ASSOSIAATIO
Ideogrammi: kun yhdistää viekkaasti kaksi saa kolme tai enemmän. Siinä
elokuva-ajattelun ydin. Kaikkein tärkeimmät kuvat syntyvät katsojan tajunnassa, ehkä vasta myöhemmin, kauan
sen jälkeen kun valkokangas on pimentynyt.
Dada on vapaata irrationaalisuutta,
joka sivuuttaa perinteiset arvot, tarinat ja sankarit. Se muistuttaa järjetöntä
höpötystä ja sen omin on mielikuvitusta, abstrakteja ja mielivaltaisia visioita, nihilismiä ja satiiria. Dadan tarina
iskeytyy eteenpäin spontaanin assosiaation logiikalla aikaa ja paikkaa sumeilematta vaihtaen, mutta ei koskaan
mielivaltaisesti. Assosiatiivisesti rakennettu kuvakerronta saattaa muistuttaa
ailahtelevaa ajattelua, joka ajautuu sivuraiteille, mutta palautuu aina pääradalle. Lelut, kirjaimet, iskulauseet, vanha ja uusi lyövät kättä. Dadassa ja vapaassa assosiaatiossa melkein mitä tahansa voi yhdistää mihin tahansa, kunhan tuloksena on toinen ulottuvuus ja
tapa kertoa, elokuvallinen kokonaisuus
ja yhtenäisyys. Kuvalla on sisäinen dynamiikka ja elämä, kaikki kuvan sisällä tapahtuva on yhtä tärkeää. Kaikella
on merkitys, mitään toisarvoista tai yhdentekevää liima-ainetta ei ole. Elokuvan kielioppia ja dramatiikkaa noudatetaan tiukasti samalla kun toisella kädellä läiskäistään sitä tietoisesti päin
naamaa.
Elokuvan yksi useista toistuvista visuaalisista muodoista ja teemoista on
ympyrä eri ilmiasuissaan: hulahula-vanne, kaasuputket, rakentajan sormilla ilmaan piirtämä merkki, Putinin kuvalla manipuloitu kello käymässä taaksepäin, sedät kiertämässä sanatorion aurinkolamppua jne. Pyöreällä muodolla
leikkiminen toistuu musiikin kertosäkeissä - absurdi panorointi lämpöpatterien mutkien mukana toimii musiikin
lailla visuaalisena kertosäkeenä. Yksinkertaisen muodon kertaaminen tavoittelee sisällön monikerroksisuutta ja merkityksisyyttä.
Vapaan assosiaation periaatteella
erityisesti leikkausprosessissa asiat alkavat ketjuuntua ja kertomus luoda itseään, yksi kuva ja kohtaus johtavat toiseen ja kolmanteen. Leikkauksen rytmi
on ajoitettu iskulleen kuvien tapahtumiin ja musiikissa jopa laulujen sanoihin.
Elokuva heittää viitteitä ja lainauksia historiaan, kuvataiteeseen, teatteriin, elokuvagenreihin. Siinä missä Tsehovin Kolmen sisaren Irina haluaa Mos-

kovaan! Moskovaan! Moskovaan! lähtevät ja pääsevät Moskovaan aatteelle valjastetut puoluehenkilöt. Nykyhetkessä
portaita rakentavat ja talon seinämää
kepeästi maalaavat työmiehet luovat
tahatonta ja humoristista, mutta sympaattista kansankomediaa. Samalla tavoin kuin virallisista kuvista ja historiankirjoituksesta aikanaan katosi henkilöitä ideologian luotisateissa, paraatilavan sedät käyvät loppua kohden vähiin.
Niin kuin Stalin ottamalla toveria olkapäästä merkitsi tämän kuoleman omaksi, elokuvassa lapsen toistuva joutuminen punaisen sedän käsivarsille tarkoittaa kohtalon kellojen kumahdusta.
Reaaliaikainen kohtaus, jossa mies
vahtii öisessä tornissaan parkkipaikkaa, rinnastetaan kulahtaneeseen Bolshoi-baletin tarkkaamoon, jossa arkistomateriaalin mies tarkkailee tanssijoita monitorista. Katsoja menee hetkeksi ymmälleen - kuka tarkkailee ja mitä,
milloin, missä? Tshaikovskin Joutsenlampi soi. Katsojaa on huijattu, assosiaatio toimii. Ei kaikkea tarvitse heti
oivaltaa.
PUNAISEN VÄRIN RAISKUU
Elokuvassa kulkee yhtenä dadaistisena ja punaisena elementtinä minimalistinen animointi – punainen väri on
istutettu valikoituihin ja väistämättä
koomisiin mustavalkoisiin arkistomateriaalin kuviin. Väritys on pyritty toteuttamaan hienovaraisesti ja tarpeeksi lyhyesti, ettei idea söisi itseään: punainen mittatikku ja lämpömitari, kakun päälle pursotetut kermakoristeet,
arkistoﬁlmin vetonauhassa välähtävä
tähti.
Vanhassa materiaalissa oli sattumalta mukana odottamaton elementti, rottakoe. Siitä lähti liikkeelle oleellinen osa värillä pelaamista. Yhtä sattumalta oli kuvattu myös muuan mopoa ajava mies, joka päryyttelee massiivisen tehdasrakennuksen edessä. Talon seinällä huutaa teksti: Tavoitteemme on kommunismi! Pisteenä lausekkeella on kuva kosmonautin päästä.
Mopomies ja rotta rinnastetaan: rotta ei lopultakaan suostu koelaatikossaan vaihtamaan valkoista turkkiaan
punaiseen hipsiessään laatikossaan lasisen väliseinän aukosta puolelta toiselle, valkoisesta punaiseen, punaisesta valkoiseen. Mopoa saattoi manipuloida suhteessa tähän, käyttää monta
kertaa peilikuvanaan ja osoittaa ettei
mopomieskään mene väärän värin halpaan.
Ääni ei selitä. Kuvan pitäisi pystyä toimimaan mykkänäkin, mutta äänellä on erityistehtävä rakentaessaan
oman tasonsa kuvan rinnalle. Autotallikylän yllä huutava laivan sumutorvi tekee paikasta entistä kummallisemman,
huvipuistoon ja sotilaspoikien esityksiin liitetty rokahtava ja armeija-aiheinen venäläinen hetken hittipiisi muuttaa ja monistaa kuvien merkityksen.

Kansanlaulut ja propagandamusiikki
on samoin häikäilemättä sovitettu toimimaan oudoissa yhteyksissä.
Propagandamusiikin sisältö toimii
kiltisti uudessa tehtävässään. Alkuperäinen tarkoitus oli sama kuin kuvien: aivopesiytyä tajuntaan, muokata nuppia. Tyhjänpäiväisten säkeiden
toisto on helppo omaksua, niiden yhä
uudelleen toistuva hölinä jää mieleen
ja melodia tarttuu, mutta näissä odottamattomissa yhteyksissä ne ovat dadaa. Idealismin ylistyslaulut saavat irvokkaita merkityksiä: kansanomaisen
lemmenlaulun sisältö muuttuu riipaisevaksi, kun Isä Aurinkoinen sen sanojen ja sävelten siivin nostaa pikkutytön syliinsä ja matka hautausmaalle
alkaa.
NAMUSEDÄT JA
HISTORIAN KULKU
Punainen raketti läimii häpeilemättä
pyhää ideologiaa - samalla tavoin kuin
propagandamateriaali tarjoili luomisprosessin, se ojensi teeman paraatikorokkeella seisovista namusedistä.
Elokuvat asettuivat omaksi aseekseen
edustamaansa todellisuutta vastaan ja
rooleihinsa astuivat pedoﬁlia, hyväksikäyttö, raiskaus. Elokuvien imelät
huopahattumiehet vastaanottavat loputtomia paraateja, joissa lapset etenevät kukkia ja ilmapalloja käsissään,
äitiensä sylissä ja isiensä olkapäillä.
Paraatilavalta rottalaumoille vilkuttaa joukko namusetiä, joille koe-eläimet hurraavat älyämättä, että maﬁosojen tavoitteena on pelkästään saalistaa ja raiskata kaikki mikä on alempana kuin koroke, jolla he itse seisovat.
Raiskaus kohdistuu ihmisten lisäksi
yhtä lailla elämisen mahdollisuuksiin,
ympäristöön, luontoon, aina tulevaisuuteen kulkien raskaana perintönä
sukupolvelta toiselle.
Ironia, satiiri ja yhteiskuntakritiikki eivät kohdistu yksilöön, vaan alistajiin ja systeemiin. Nykyhetken henkilöt ovat nimettömiä, mutta eivät kasvottomia. Kasvottomia ovat ihmisten
yläpuolella olevat miehet.
Elokuvan tätä hetkeä elävät sattumanvaraiset ihmiset ovat sympaattisia,
hyväntuulisia ja lannistumattomia. He
elävät annettuihin olosuhteisiin sopeutuneina, peräti isänmaallisina. Ei valitusta, ei hyvien aikojen haikailua. He
haluavat pikemminkin todistaa olemassaolonsa oikeutta, uutta henkilökohtaista demokratiaansa ja vapauttaan. Siinä kaikki.
Vaikka idän yhteiskuntakoemuunnelman vääjäämätön pääteasema on
pimeys, Punaisessa raketissa se antaa mahdollisuuden. Elokuvan viimeinen kuva on visuaalinen kertosäe, joka
sallii koota ajatukset ja aloittaa uudet.
Tyhjän, raunioituneen, savuavan mustan huoneen perällä on kaksi lasitonta
ikkunaa. Savu on haihtumassa. Ikkunat ovat ovi ulos, optio toivoon. Kasi-

mir Malevitsin sanoin maalauksestaan
Musta neliö (1915): ”Ihmisellä on kaipuu pois tästä todellisuudesta, ulkopuolelle, muualle”.
Dokumenttielokuvan tekijän velvollisuus on näyttää toteen, tehdä eläväksi, täyttää musta aukko.
Pahan ideologian ruumiinavaus on
rankkaa, jos ei tunne anatomiaa tai ei
ole halukas myöntämään historian tarjoamia tosiasioita. Kun mekaaninen
Matrjosha-nukke ei enää jaksa pyöriä
ruosteisella alustallaan, se on pysähtynyt allegoriansa ytimeen.

Punainen raketti
Dokumenttielokuva,
50 min, c/bw, Beta
Ohjaus, käsikirjoitus:
Marja Pensala
Kuvaus: Edward
Kojonen
Leikkaus: Anne
Lakanen
Äänisuunnittelu:
Tero Malmberg
Tuottaja: Heikki T
Partanen, Alppiharjun
Elokuva Oy, 2004
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Lyhytelokuvan
tosi olemus
”En usko sitä” sanoi Liisa
”Etkö?” Kuningatar sanoi säälivään sävyy. ”Yritä uudestaan:
vedä syvään henkeä ja sulje silmäsi.”
Liisa nauroi. ”Ei kannata yrittää”, hän sanoi, ”ei mahdottomia asioita voi uskoa.”
”Rohkenen sanoa, että sinulla ei ole paljon kokemusta”,
sanoi Kuningatar. ”Kun olin sinun ikäisesi, harjoittelin puoli tuntia päivässä. Toisinaan olin uskonut jopa kuusi mahdotonta asiaa ennen aamiaista.”
Lewis Carroll
Jari Haanperä
Turkkilainen shakkikone, ohj. Jari Haanperä, tuot. Gnufilms Oy, 2001
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Kirjoittaja on lyhytelokuvaohjaaja,
mediataiteilija ja valo-ja äänisuunnittelija.

Seison kummallisten tavaroiden ja asioiden keskellä kotonani ja kuvittelen mah
dottomia mahdolliseksi. Koti on työhuone ja työni on valo, ääni ja liikkuva
kuva. Olen tehnyt lyhytelokuvia, valoja ääni-installaatioita, lavastuksia, konserttivisualisointeja, kokeellista teatteria, musiikkia, ääniteoksia.
Kun tekee pitkään ja paljon, kertyy
kaikenlaista. Ne kaikenlaiset ovat meillä täällä kotona. Täällä ne ovat hyllyissä, laatikoissa, pinoissa toisten päällä,
kaikkialla asunnossa eteisestä olohuoneeseen. Ne liikkuvat ja elävät omaa,
uutta elämäänsä elokuvien ja installaatioiden jälkeen. Ne on irrotettu alkuperäisestä ympäristöstään ja tarkoituksestaan, sijoitettu uuteen paikkaan tai
purettu osiksi ja tehty niistä jotain uutta. Ne liikkuvat, tottakai, niillähän on
tehty liikkuvaa kuvaa.
Eteisen lattiasta kattoon ylettyvät
hyllyt ovat notkollaan johtoja, laitteita, moduleita, osia, erilaisia valaisimia,
moottoreita, polttimoita, linssejä, ﬁlttereitä. Niistä on rakennettu valo- ja
ääni-installaatioiden ﬁlmittömät projektorit, jotka toimintatavoiltaan muistuttavat elokuvan alkuaikojen taikalyhtyjä ja muita optiskineettisiä laitteita.
Semmoisilla laitteilla olen luonut erikoistehosteita elokuviini. Mustien laitteiden seassa on mustia esineitä, joita
on käytetty valo- ja ääni-installatioiden varjokuviin, kuten myös eri värisiä
ja muotoisia lasiesineitä. Ne muodostavat keskenään outoja paikkoja, jotka
muuttuvat ja elävät valaistuksen mukaan meidän asunnossa, aivan silmiemme edessä. Voisivat olla vaikka tulevien
elokuvien tapahtumapaikkoja.
Auton tavaratila, hissi, jääkaappi,
ihmisen vatsa ovat kaikki aiempien elokuvieni tapahtumapaikkoja, paikkoja
joissa voi törmätä mihin vaan, ja missä
voi olla mitä vaan ja tapahtua mitä vaan,
kenelle vaan. Ja mikä parasta, kaikki
voivat olla missä ja milloin tahansa. Hyviä elokuvien tapahtumapaikkoja. Valo- ja ääni-installaationi ovat jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa, jokaiseen
näyttelyyn teen uuden ja ainutkertaisen
teoksen. Valmis elokuva ei enää muutu,
joten pyrin sijoittamaan elokuviin paljon yksityiskohtia ja viitteitä, jotta olisi
illuusio muutoksesta ja uudelleen nähtynä vielä löytämisen iloa.
Olohuoneessa on kirjoja: kuvakirjoja, tietokirjoja, taidekirjoja ja myös
monisteita, lehtileikkeitä, valkoisia ja
keltaisia muistilappuja, printtejä, mustavalkoisia ja värikopioita. Riveissä,
pinoissa ja läjissä. Sitten on VHS- kasetteja ja audiotallenteita. Yhdessä ne
kaikki muodostavat erilaisia kokonaisuuksia tuleviin projekteihin. Nekin sekoittuvat välillä toistensa kanssa ja saavat aikaan uusia, mielenkiintoisia ajatuksia tai yhdistelmiä, jotka sitten johtavat uuteen teokseen tai osaksi sitä.
Mikään ei kuitenkaan liiku itsestään vaan asioita liikuttelevat useat voi-

mat. Installaatiot suunnitellaan ja testataan kotona, mutta kootaan lopulliseen muotoon vasta näyttelypaikalla.
Näyttelyn jälkeen ne puretaan ja keskeiset osat, tekniikka ja taltioitu materiaali palaavat kotiin ja päätyvät aikanaan uusiin käyttötarkoituksiin. Valoja äänitöiden parissa olen oppinut hetken ja ainutkertaisuuden merkityksen.
Mikään ei kestä, eikä ole pysyvää. Elokuvan teossa minkään ei tarvitse kestää kuin hetken ollakseen aina. Näita
hetkiä on kuvannut Jussi Eerola ja hyvin on kuvannut.
En seuraa tai käytä orjallisesti mitään tekniikkaa, vaan yhdistän analogitekniikkaan digitaalitehosteita. Niitä ovat taituroineet Henri Pulla ja Wici
Wickström. Perinteisistä erikoistehosteista on vastannut Esa Parkatti. Kaikki äänet ovat 100% jälkiääniä. Teen itse
alustavan työn ja Epa Tamminen rakentaa lopun studiossaan. Musiikki ja äänet ovat mukana ennakkosuunnittelusta asti. Kuvauksissa musiikista on valmiina ainakin pohja. Sen avulla kuvauksen rytmi ja tunnelma saadaan pysymään yhtenäisenä. Musiikin osalta olen
saanut apua soittoon ja sävellykseen
muun muassa Antti Hytiltä, Eeva Koivusalolta, Jone Takamäeltä ja Johannes
Raumoselta. Installatioita varten pyrin
tekemään kaiken itse, elokuvan teossa
se ei ole mahdollista eikä tarkoituksen
mukaista.
Käsikirjoitan, ohjaan, leikkaan, lavastan, sävellän, mutta en tuota, enkä
näyttele.
Näyttelijää, ihmistä käytän yleensä joko äänenä tai näyttelemässä ilman ääntä, mykkänä. Jos henkilöllä
on repliikkejä, ne hän sanoo yleensä
jonkun teknisen laitteen välityksellä
tai toisesta tilasta käsin. En siis käytä huulisynkkaa olleenkaan. Näin en
ole riippuvainen tekstin pituudesta tai kohtauksen foley-äänistä, vaan
voin työstää ääntä erikseen loppuun
saakka samoin kuin kuvaa, ja voin
käyttää ääntä vapaammin johdattelemaan kertomusta. Näyttelijöinä ovat
olleet muun muassa Tero Jartti, Aarre
Káren, Leea Klemola, Jari Halonen,
Rauno Ahonen, Radoslaw Gryta. Kukaan ei ole päässyt helpolla, mutta
kaikki ovat mukautunet työskentelytapoihini ja ennen kaikkea kenenkään suoritukseen ei ole vaikuttanut
se, että ollaan tekemässä lyhytelokuvaa tai installaatiota.
Elokuvien musiikki, lavasteet, leikkaus lähtevät täältä palasina ja osina
työstyäkseen eri tahoilla, eri ihmisten
kanssa lopullisiin muotoihinsa. On tekotapa tai kuvausmateriaali mikä hyvänsä, elokuvien lopputulos on yleensä 35 mm ﬁlmi. Se vaikuttaa kaikkeen
ja kaikkiin. Sen tietää tuottajani Mirka
Flander. Hänen kauttaan täältä lähteneet palaset ja osaset muotoutuvat kokonaisuudeksi ja palaavat kotiin. Makuuhuoneen arkistokaapeissa on pait-

si elokuvat, myös installaatiot ja muut
työni käsittävä arkisto.
Kaiken tämän toiminnan takana on
voimia, jotka osaltaan vaikuttavat tavaroiden pinoutumiseen ja liikkumiseen:
AVEK, Suomen elokuvasäätiö, Yleisradio TV1 /Yhteistuotannot, Frame,
Taiteen keskustoimikunta, Visek, AV-

Kalavalo

Indoor Light

Arkki ovat tuotantotuillaan, apurahoillaan, hyvillä neuvoillaan, festivaalilevityksellään ja avuliaalla toiminnallaan
mahdollistaneet, että on mitä näyttää
ja missä näyttää. Minulla on ollut suuri
onni esittää töitäni erilaisissa paikoissa ja yhteyksissä erilaisille ihmisille eri
puolilla maailmaa. Liikuminen laajentaa näkemysta ja monipuolistaa tavaravalikoimaa. Se myös parantaa tekijän
mahdollisuuksia kohdata yleisö. Yleensä tuo kohtaaminen valitettavasti rajoittuu avajaisiin ja ensi-iltoihin.
Ympäristöni vaikuttaa töihini ja
työni ympäristööni. Näissä huoneissa
on kokonainen maailma, minun maailmani, jossa kaikella on oma, mutta
muuttuva paikansa. Minun maailmassani valolla ja äänellä on niin iso merkitys, että ne saavat aikaan liikkeen joka
toivottavasti jatkuu.

Filmografia
2004 Sielun Etsijä, Soul
Seeker (13’, color, Dolby
Digital, Lumenia Productions)2003 the DARK
SIDE of the CAR (7’, 35
mm, color, Dolby Digital, St Que Ky) 2001 Indoor Light, (4’, 35 mm,
B/W, Dolby Digital, St
Que Ky) 2001 Turkkilainen Shakkikone, Die
Türkische Schachmaschine (8’, 35 mm, color,
Dolby Digital, GNUﬁlms) 2000 Kalavalo
(5’, Betacam SP väri, APstereo, GNUﬁlms) 1999
Kuvitelmia maailmankaikkeudesta, Consepts
of the Universe (12’, 35
mm color, DTS-stereo,
IndieFilms) 1997 Bambi
(8’, Betacam SP, color, St
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Kauneus ja käytännöllisyys
Tämä lyhytelokuva on kuin sveitsiläinen linkkuveitsi: se on yhtä käytännöllinen ja yhtä kaunis. Mistään
muusta kuuluisammasta lyhytelokuvasta en ole löytänyt niin monta avausta elokuvanteon eri alueille kirjoittamisesta, visuaalisuudesta, väriskaalan käyttämisestä, näyttelemisestä ja
tiiviydestä. Siksi se on ollut minulle
käsikirjoituksen opetuksen kivijalka
ja katekismus. Elokuva on Jane Campionin varhaistyö After Hours (1984),
ja siitä näkee mistä ja keiltä Campion
on saanut oppinsa ja virikkeensä. Silti
siinä on jo täydesti hänen käsialansa.
Minusta se on tiiviydessään ja keinojensa ankaruudessa kuin amerikkalaisen Raymond Carverin novelli: mahdollisimman niukoin keinoin luodaan
suuri tunne- ja ajatuskokemus.
After Hours on koulutyö (Campionin lopputyö elokuvakoulusta,
muistan jostakin lukeneeni) ja se on
tilaustyö. Työpaikka-ahdistelua kartoittanut naisjärjestö tilasi sen Campionilta. Tilaaja sai 26 minuuttia pitkän konkreettisen ja hienosti monisyisen lyhytelokuvan.
Elokuvassa kulkee lomittain kaksi
juonta: nuoren toimistotytön nostattama prosessi työnantajaansa vastaan
ja kertomus siitä, mitä toimistossa tapahtui, mitä työnantaja, keski-ikäinen
mies teki.
Campion on valinnut niin miljöön
kuin henkilöiden ammatit, sosiaalisen
taustan ja harrastukset tavalla, joka
poikkeaa heti kliseestä. Mies, ahdistelija, on vedenpuhdistustuslaitoksen
johtaja, ”Viemäri-Phillips” niin kuin
leikkisästi annettuun lahjaan, paperiveitseen, on kirjoitettu. Tyttö on yksi
sihteereistä, mutta myös kilpauimari.
Campion leikkaa hänen luonnekuvastaan kaiken sentimentaalisen uhriaineksen. Tyttö ei ole erityisen ahkera,
hän myöhästelee, hän on epävarma ja
hieman veltto myöhäisteini. Osittain
siksi hänen puolustuksensa kariutuu.
Itsepäisyys on hänen ainoa keinonsa.
Kaikki muutkin elokuvan henkilöt piirretään nopeasti ja tarkasti ja
nimenomaan elokuvan keinoin: äiti, palveluammatissa oleva nainen, jota hänen teini-ikäiset tyttärensä eivät
suostu auttamaan, nähdään kahdessa
kohtauksessa, ja hän on kuitenkin täy-

siverinen henkilö. Samoin vanhempi,
esimiehelleen uskollinen sihteeri, jonka kautta alkaa míettiä, millainen johtajan ahdistelu-ura on ollut, miten se
on alkanut ja kuinka monta tyttöä se
on kohdannut. Konttorityttöjen lauma, josta nousee muutama carverilainen laatukuva. Kaikki ne ovat täydellisiä, vaikka niihin ei ole käytetty kuin
kohtaus tai korkeintaan pari.
Miespäähenkilö ja hänen taustansa ja perheensä on hurja ja hyökkäävä
muotokuva ahdistelijasta. Campion
ei käytä sormella osoittelevia keinoja,
hänellä on hallussaan muita. Hän osaa
väistää kliseen löytämällä tavalliselle toiminnalle, tavalliseen tilanteeseen
sijoitetulle kohtaukselle uuden ilmaisumuodon. Perhekohtaus on hyytävä:
mies seisoo puhumattomana maassa
kiemurtelevien kasteluletkujen keskellä talonsa nyrhityllä ruohomatolla, vaimo lähestyy häntä kädessään pahvilappu, jolle on sijoittanut uuden kalustamisajatuksensa. Hän siirtää paria huonekalua pahvilla, mies ei edes katso ja
vaimo sanoo repliikin, jota en koskaan
unohda: ”Tahtoisin edes yrittää”.
Miehen tahmean seksuaalisuuden
kiteyttävä kohtaus on ehkä elokuvan
hienoin ja oudoin. Mies tulee illalla pihalle. Iso uroskoira – mies on kennelmies – hyppää hänen syliinsä kuin rakastettu. Mies silittää ja syleilee koiraa ja kysyy: ”Oletko sinä isin koira? ”
toistaen lauseen pari kertaa. Joka kerta, viidenkymmenenkin katselukerran jälkeen kohtauksen katsominen
hyytää.
Yöllinen koirakohtaus on sininen, iltaiset ahdistelukohtaukset ovat
sinisiä, uimatreenit ja uijien kananlihalla oleva iho sinertäviä. Vastavärinä
on puhdas punainen: vanhan sihteerin villatakissa, konttorityttöjen johtajaksi nousevan tytön puvussa, ovissa jne. Tämä on melodraaman mestarin Douglas Sirkin käyttämä väriskaala. Pelottavuus, uhka, onnettomuuden aavistus korostuu sinisellä, valta ja
voima ja varmuus punaisella. Minua ei
vähääkään haittaa, että Sirkiltä opittu
asia näkyy niin selvästi elokuvassa, ei
haittaa siksi, että Campion käyttää sitä niin varmasti ja itsetietoisesti.
Buñuelilta ovat peräisin esine- ja
tavarafetisismi. Niin kuin Hannu Sa-

lama romaanissaan Kolera on raju
bändi sanoo: ”Pitäisi löytää jokin asia
tai esine, joka on niellyt koko pahanteon”, miehen riettaus on imeytynyt
hänen sarvisankaisiin silmälaseihinsa
ja mustaan kenkään ja sukkaan, jonka
yläpuolella näkyy kaistale ihoa. Kun
mies heiluttaa kenkää kirjoituspöydän ääressä istuessaan, alkaa jo tuntua pahalta, itse asiassa pahemmalta
kuin silloin, kun hän kömpelösti käy
kiinni tyttöön. Mikään Campionin
löytämä variaatio kliseelle kohtauksessa tai toiminnassa ei ole luonnoton tai keinotekoinen, kaikki nousee
teemasta täysin orgaanisesti.
Harva on ilmaissut ihmisen ihon
ja lihan kuvalla niin paljon kuin tässä pienessä opetuselokuvassa on tehty. Johtajan kasvot ovat lihaisat, iho
jotenkin paksu ja vastenmielinen.
Mutta ei vain johtajan, vaan myös
tytön valmentajan, joka ei ymmärrä
miten tyttö käyttäytyy niin kiivaasti, kun hän aivan normaalisti näyttää
uintieleen ja tarttuu tyttöön. Campionin repliikki iskee kuin ruoska:
”Älä koske minuun!”
Jo tässä elokuvassa Campion osaa tiheyden ja ekonomian, jotka ovat elokuvan ensimmäisiä hyveitä yleensäkin. Oikein valitulla toiminnalla, muutamalla repliikillä saadaan katsojalle välitetyksi niin tilanne kuin henkilön ajatusmaailma ja
etiikkakin.
Kun asiaa tutkiva työsuojeluvira
nomainen,nainen,referoikuulustelu
a toiselle konttorin tytölle tämän
kysyes sä, kuulusteliko hän tyttöjä
erikseen vai yhdessä, nainen sanoo:
”Ei sellaiseen ole tässä aikaa.” Tiedämme, ettei prosessia tule. Emme
enää ihmettele, että työstään erotetulle tytölle sanotaan: ”Hyväksy korvaus, häviämme jutun kumminkin.”
Voisin kirjoittaa loputtomasti
tästä elokuvasta, jonka jokainen repliikki käy minulle englanninkielisestä fraasisanakirjasta ja jota parempaa
elokuvan kirjoittamisen aapiskirjaa
ei ole.
Outi Nyytäjä
Kirjoittaja on käsikirjoittaja
ja dramaturgi sekä
AVEKin johtokunnan jäsen

Ilona,
ohj. Alli Haapasalo,
TaiK/ELO, 2003

Pelastakaa
lyhytelokuva!

Mitä me typerykset olemmekaan tehneet: haaskanneet lähes kokonaan aivan fantastisen taidemuodon ala-arvottamalla sen
pelkäksi harjoitteluformaatiksi ja amatöörien vehtailuksi. Antakaa lyhytelokuvan arvo takaisin!

Alli
Haapasalo
ah1122@nyu.edu
Kirjoittaja valmistui viime vuonna
Taideteollisen korkeakoulun elokuva- ja lavastustaiteen osastolta taiteen kandidaatiksi. Hän on ohjannut
lyhyitä fiktioita ja
dokumenttielokuvia. Tällä hetkellä hän tekee elokuvaohjauksen jatkotutkintoa New York
Universityn Tisch
School of the
Artsissa.

Jean Sibelius sävelsi mielellään miniatyyriteoksia. Näissä pienissä kokonaisuuksissa hän testasi usein teemoja ja
muotoja, joita kehitti myöhemmin
eteenpäin sinfonioissaan. Sibelius ei
kuitenkaan tarkoittanut sävellyksiä kokeiluiksi, vaan ne olivat itsenäisiä teoksia, täydellisyyteen hiottuja pieniä helmiä.
Moni maailmankirjallisuuden kuuluisista kirjailijoista aloitti uransa myymällä lyhyitä kertomuksia aikakauslehtiin. Novelleissa kirjoittajan lahjakkuus
testattiin: jos kustantaja innostui lehdestä lukemastaan, tarjoutui kirjoittajalle mahdollisuus luoda lisää. Monet
muistamamme merkkiteokset kirjallisuuden alalta ovatkin nimen omaan
klassikoiksi nousseita novelleja.
Elokuvataide alkoi lyhytelokuvasta. Tai, ehkä junan saapumista asemalle ei varsinaisesti voi kutsua elokuvaksi. Mutta kuitenkin, kaikkein ensimmäiset elokuvalliset teokset olivat lyhyitä töitä.
Ei kuitenkaan kestänyt kauaa, ennen kuin uusi taidemuoto oli löytänyt
antiikin aikaisen kaavan. Elokuvakerronnan syntyessä tragedian ja komedi-

an muodot olivat ihmisellä jo selkärangassa, joten toki ne siirtyivät valkokankaallekin. Aristotelinen, runousopillinen laki jyräsi alkuaikojen kokeilut.
Nykyään kirjallisuuden alalla ainakin Suomessa keskustellaan kiivaasti
siitä, miksi kustantajat eivät mielellään
julkaise novelleja. Vain romaanit kiinnostavat, ja jos novellikokoelmia julkaistaan, se johtuu vain siitä, että aiemmin tuntematon kirjailijanalku on lähestynyt kustantajaa valmiilla novelliteksteillään.
Klassisen musiikin saralla pieniä
teoksia tarvitaan ja halutaan edelleen
- niiden merkitys musiikin kentässä ei
ole poistunut. Mutta säveltäjä ja hänen työnsä noteerataan laajemmin vasta, kun luotuna on sinfonia tai ooppera.
Ajatellaan, että mitä isompi kokonaisuus - kestoltaan ja soitinten määrältä
- sitä mestarillisempi tekijän on oltava
tätä hallitakseen.
Tosi asiassa teoksen muodon, rakenteiden ja sointivärien luominen on
vähintään yhtä vaikeaa kamari- kuin
sinfoniaorkesterille. Ja sonaatin säveltäminen pianolle ja huilulle voi olla vaikeampaa kuin oopperan kirjoittaminen.

Miksi lyhytelokuva on
vain välietappi?
Sama pienen teoksen ala-arvostus vaivaa suuresti lyhytelokuvaa. Eikä pelkästään yleisön taholta, vaan myös meidän
tekijöiden.
Toimittajaystäväni ihmetteli minulle, miksi Suomessa on niin vaikea nähdä lyhytelokuvia. Hän oli sattumalta
törmännyt johonkin hyvänä pitämäänsä teokseen, ja olisi ollut kiinnostunut
näkemään lisää. Hän oli hyvin tuohtunut siitä, ettei hänelle tarjottu tilaisuuksia nähdä enemmän hyvää elokuvataidetta - ”vieläpä valtion tukemaa,
verorahoilla tuotettua kulttuuria.”
Vasta kun elokuva-alan ulkopuolinen ihminen tästä minulle puhui, aloin
ihmetellä, miksi en itse ollut pitänyt
tilannetta naurettavana. Olin vain hyväksynyt sen, vaikka itse olen ohjannut
juuri lyhytelokuvia, ja niitä mielellään
enemmänkin yleisölle esittäisin.
Olin hyväksynyt vallitsevan käsityksen siitä, että lyhytelokuvia tehdään
harjoituksina, ohjelmapaikkatäytteeksi, kaappeihin pölyttymään.
Miten suuri sääli, kuinka suurta typeryyttä: oma taidemuotonsa LYHYT23

ELOKUVA on surkastunut LYHYEKSI ELOKUVAKSI.
Me emme ajattele lyhytelokuvia
omana taiteenlajinaan, vaan näemme
ne pakollisina välipysäkkeinä matkalla
kohti päämäärää: pitkää elokuvaa - kuningaslajia.
Nyt kun asiaa oikein ajattelee, on
aika noloa tajuta, kuinka lapsellisia
olemme arvottaessamme elokuvan kesto-määritteellä. Sillä voihan toisaalta
sanoa, että mitä lyhyempi elokuva, sen
vaikeampi se on tehdä. Mitä lyhyempi elokuva, sitä huonommin se sietää
minkäänlaisia virheitä, puutteita tai
turhaa.
Arvostusmääritteitä pitkän hyväksi
on muitakin - ja kaikki yhtä lapsellisia:
isoimmat, näyttävimmät ja kalleimmat
saavat ihailua yleisöltä, medialta ja kol-

legoilta. Isomman hevosen päällä on
helpompi rehvastella, ja pitkästä taistelusta jää enemmän sotamuistoja kerrottavaksi kuin lyhyestä.
Ala-arvottava asenne ei ole pelkästään suomalainen, vaikka monissa
maissa, kuten Ruotsissa, lyhytelokuvia
pidetäänkin paljon suuremmassa arvossa kuin meillä. Esimerkiksi Ranskassa lyhytelokuvatuotannoissa ei edes
makseta palkkaa - siis silloinkaan, kun
kyseessä on ammattitekijöiden ammattituotanto.
Uskon, että asenne on syntynyt
kahdesta vaikuttimesta. Ensimmäinen
on elokuvakoulutus: suurin osa Suomessa tehtävistä lyhytelokuvista on
koulutöitä, mikä muokkaa olennaisesti
yleistä käsitystä siitä, että lyhyt on yhtä
kuin harjoitus. Toinen asenteeseen vaikuttava käytäntö on alan kirjoittamaton laki, jonka mukaan uusi tekijä voi
saada rahoitusta pitkään vasta, kun on
pärjännyt lyhyempien tekijänä.
Elokuvakoulutus
muovaa tulevaa
Tänä vuonna Suomen Elokuvasäätiön
ja AVEKin tuella valmistuu seitsemän
lyhyttä ﬁktiota. Pelkästään Taideteollisen korkeakoulun elokuva- ja lavastus24

taiteen osastolla tehdään yhtä monta
lyhytelokuvaa samana aikana. Ja ELO
on vain yksi koulu monista.
Elokuvakouluilla onkin aivan erityisen suuri merkitys siinä, millainen
lyhytelokuvakulttuuri Suomessa on.
Ja toisaalta: ammattikentän arvot
ja suuntaukset vaikuttavat suoraan elokuvakoulun näkemyksiin ja opetuksiin,
sillä kouluissa opiskelijoita pyritään
kuitenkin valmistamaan tekijöiksi ammattikentälle, sen vaatimukset täyttämään.
Oman nelivuotisen opiskelukokemukseni perusteella elokuva- ja lavastustaiteen osastolla vallitsee lyhytelokuvien suhteen sama ilmapiiri kuin
ammattikentällä pitkien suhteen: viime vuosina kannustusta ja kiitosta ovat
saaneet melkolailla riskittömät sijoitukset, joiden suurimmaksi arvoksi jää
se, että ne onnistuivat keräämään katsojia elokuvateattereihin.
En tietenkään tarkoita, että minusta olisi parempi, jos elokuvat eivät saisi katsojia. Olen ehdottomasti onnellinen siitä, että kotimainen on jo usean vuoden ajan nauttinut yleisön luottamusta.
Mutta pelkään, että tämä mahdollisimman riskittömien sijoitusten tekeminen ja katsojajoukon pienimmän
yhteisen nimittäjän etsiminen on kestämätöntä kehitystä. Uskon, että jos ei
kotimaiseen elokuvaan pian saada lisää
vaihtoehtoja, yleisö hylkää sen uudestaan. En usko, että kukaan jaksaa katsoa enää kovin montaa kertaa samaa
metatarinaa poikaporukan kohelluksesta, suomalaisen miehen eksistentialistisesta tuskasta tai lahjakkaan artistin tuhosta.
Jos ammattikentällä tuetaan riskittömiä projekteja, niin tehdään elokuvakouluissakin. Jos - tai oman kokemukseni perusteella pikemminkin kun
- elokuvakoulu pyrkii koulimaan tekijöistä vankasti ammattitaitoisia palkkatappajia, ei lyhytelokuvalle ole odotettavissa arvostuksen lisäystä.
Muutama vuosi sitten opiskelukaverini jutteli ruotsalaisilla elokuvafestivaaleilla ulkomaisen tv-kanavan ohjelmahankkijan kanssa. Mies kehui,
kuinka ELO:n lyhytleffat olivat hänen
mielestään täydellisiä välipaloja hänen
edustamansa kanavan ohjelmistossa:
visuaalisesti erittäin laadukkaita, tarinoiltaan tarpeeksi helppoja ja nättejä.
Siis, ihan kivoja.
Koko oman opiskeluaikani meillä oli käytössä sana ”ETO-elokuva”. Se
tarkoitti hyvin ja ammattitaitoisesti toteutettua sisäsiistiä tarinaa, josta ei löytynyt mitään vikaa - ellei vikana pidetä sitä hienoista puutetta, ettei elokuva
tuntunut juuri miltään tai jättänyt oikeastaan mitään muistijälkeä.
Toisaalta voin hyvin ymmärtää, että
elokuvafestivaaleja kiertävä ohjelmahankkija oli niistä innoissaan: koulutöiden toinen vahvasti vallalla oleva va-

kiogenre on totaalisen ahdistunut napanöyhdän kaivaminen. Uutta aaltoa
vasta-alkajien paatoksella apinoivien,
ohjaajan traumoja purkavien elokuvien
välissä sisäsiistit ETO-elokuvat olivat
varmasti todellinen piristysruiske.
Mutta ihan oikeasti: käsi pystyyn
se, joka haluaa tekemästään elokuvasta
kuulla kommentin ”ihan kiva”.
Itse kuulisin mieluummin vaikka
totaalisen tyrmäyksen; olisinpa edes
herättänyt tunteita.
Elokuvaopiskelijoita kautta maailman yhdistää tyytymättömyys koulutukseen. Minä esimerkiksi arvostelin
ELO:a koko siellä olemiseni ajan siitä, ettei yleinen ilmapiiri kannustanut
opiskelijoita löytämään omaa käsialaa,
itseään tekijänä. Koin, että meitä yritettiin kaikkia puristaa samaan muottiin ja kaavaan - että rohkeus oli hulluutta ja ”oikein tekeminen” arvo sinänsä.
Näin kokivat monet muutkin. Kadehdimme niitä, jotka olivat käyneet
koulua muutamia vuosia meitä aiemmin. Heidän kertomuksissaan vilahtelivat hullut avaruuselokuvat ja älyttömät
hirviötarinat - siis kammottavat roskaelokuvat, jotka eivät kenties opettaneet tuotannon täydellistä hallintaa,
mutta auttoivat löytämään oman äänen vapaan leikittelyn ja kokeilemisen
kautta.
Minun vuosikurssillani asiat opeteltiin tekemään ”oikein” - en muista,
että olisin koskaan hullutellut.
Totta kai me yritimme. Itse esimerkiksi kirjoitin kolmannella vuosikurssilla yhdessä käsikirjoitusopiskelijan
kanssa juonetonta elokuvaa, jossa pyrimme vangitsemaan yhden tietyn, voimakkaasti tuntuvan ja jokaiselle ihmiselle tunnistettavan hetken. Pitchattuamme tarinan tuotantoluvasta päättäville opettajille, saimme kaksi ohjetta: 1. meidän tulisi lakata huijaamasta
itseämme ja 2. olimme one shot -bisneksessä, jossa voisimme tuhota tulevaisuutemme tekemällä tällaisia käsittämättömiä juttuja.
Näin jälkikäteen olen valmis myöntämään, että tuotantoluvan kieltäneet
opettajat olivat varmaankin oikeassa
tämän kyseisen käsikirjoituksen suhteen. Elokuvastamme olisi todennäköisesti tullut käsittämätön ja kiusallisen huono.
Silti, on vaikea hyväksyä kielteisen
tuotantopäätöksen perusteluksi sitä,
että vaihtoehtoisen tarinan tekeminen
on liian suuri riski.
Suomi on pieni maa, eikä elokuvien
tekemiseen ole käytettävissä valtavia
rahamääriä. Siksi on täysin ymmärrettävää, että rahan ja yleisön menetystä
pelätään. Mutta toisaalta on aivan yhtä selvää, että ilman riskejä tullaan harvoin synnyttäneeksi mitään uutta ja innostavaa.
Miettikää hetki, mitä elokuvia tai
keitä tekijöitä te arvostatte. Ovatko ar-

vostamanne teokset niitä, jotka menestysreseptin avulla takuuvarmasti tuottivat? Vai ovatko tekijät kenties niitä, jotka vastustuksenkin alla uskalsivat, siitäkin huolimatta, ettei heitä tai
heidän töitään välttämättä hyväksytty
edes heidän elinaikanaan?
Koko elokuvahistorian - ja taidehistorian ylipäätään - kirjoitus etenee
innovatiivisten ja jääräpäisten riskinottajien mukaan. Ja silti me kuvittelemme, että suomalaisen elokuvan menestys taataan kaihtamalla riskejä? Tämä
on minulle käsittämätöntä logiikkaa.
Ammattilaiset hoi
– miksi ei kiinnosta?
Elokuvakouluissa opetetaan, että kun
on kouluaikana tehnyt muutamia lyhytelokuvia, pitäisi valmistumisen jäl-

keen päästä tekemään tuntista tv-elokuvaa. Vasta sen jälkeen on laillinen oikeus suunnitella pitkää.
Uusien tekijöiden elokuvien pituudet eivät siis ole suhteessa idean tai tarinan kokoon, eikä pääasia ole se, että
tekijä haluaa intohimoisesti ja taiteeseensa vakavasti suhtautuen saada kertoa Juuri Tämän Tarinan. Tärkeintä on
se, että nuori tekijä kiipeää näkymättömissä mutta kaikkien tuntemissa tikapuissa sovittua standardireittiä. Koska
se on sääntö.
Ei ole vaikea ymmärtää, miksi tällainen käytäntö on syntynyt. Totta kai
rahoittajat haluavat ennen pitkiin elokuviin sitoutumistaan näyttöä siitä, että tekijät hallitsevat elokuvallisia kokonaisuuksia, kiinnostavia sisältöjä, välineen ja kerronnan.
Tämä on ymmärrettävää. Ja hyväksyttävääkin se on. Mutta ajattelutapana se myös vahvistaa käsitystä, että lyhyen nyt tekee melkein kuka tahansa;
että todellinen lahjakkuus punnitaan
pitkässä.
Ja niinpä syntyy vastavuoroinen vaikutus: juuri kukaan ammattilaisstatuksen saavuttanut ohjaaja ei ole kiinnostunut lyhytelokuvien tekemisestä. Kuten eivät ole käsikirjoittajatkaan lyhyi-

den tarinoiden kirjoittamisesta. Näin
voi päätellä, kun listaa viime vuosina ilmestyneiden lyhytelokuvien tekijöitä.
Toki ammattilaisten heikko kiinnostus lyhytelokuvan tekemistä kohtaan johtuu muustakin kuin taidelajin
amatöörileimasta. Ja mikäpä muu olisikaan yksi merkittävimmistä seikoista
kuin - kyllä, tässäkin asiassa - raha.
Lyhytelokuvien tekeminen on tuotannollisesti kannattamatonta. Tukirahat ovat pienet, näkyvyys huono ja lipputulot olemattomat.
Jotta ammattilaiset saataisiin kiinnostuneemmaksi lyhytelokuvien tekemisestä, täytyisi siis saada lisää rahaa.
Se kuitenkaan tuskin riittäisi, vaan taidemuodolle tarvittaisiin myös selkeä
proﬁilin nosto.
Lyhytelokuvilla on käytännössä
kaksi esityspaikkaa: elokuvafestivaalit ja televisio. Ja tarkemmin: elokuvafestivaaleista käytännössä vain Tampereen kilpailusarja on sellainen, missä elokuva noteerataan - kaikki muut
lyhytelokuvatapahtumat ovat marginaalisia ja lähinnä vakiintuneen elokuvayleisön suosiossa. Televisiokanavista puolestaan vain Yle hankkii ohjelmistoonsa lyhytelokuvia. Käytännössä yleisön tilaisuus nähdä tietty lyhytelokuva rajoittuu siis muutamaan mahdollisuuteen.
Elokuvafestivaaleilla on ratkaiseva
valta lyhytelokuvakulttuurin ylläpitäjänä ja edistäjänä. Festivaalit ovat paitsi
ainoa tilaisuus nähdä lyhytelokuvia teatterissa, myös se foorumi, joka pitkälti määrittelee yleisön käsityksen lyhytelokuvasta.
Kun esimerkiksi Tampereelle on
viime vuosina valittu useita enemmän
journalistisia kuin elokuvallisia teoksia, ruokkii festivaali käsitystä siitä, että puolituntista tv-reportaasia voidaan
kutsua elokuvaksi. Annan mielelläni
kaiken kunnian tv-reportaaseille. Mutta ne ovat journalismia, eivät elokuvia.
Niin kuin ei sanomalehtikään ole kirjallisuutta.
Julkisen palvelun periaate on lyhytelokuvalle autuas asia. On hienoa, että Yleisradio hankkii kiinnostavia, erilaisia lyhytelokuvia ohjelmistoonsa. Jos
saisin esittää toiveen, toivoisin, että lyhytelokuvien ohjelma-aika olisi paitsi
aikaisempi myös vakiintuneempi. Uskoisin yleisöä löytyvän enemmän.
Mutta onko mitään muita keinoja
tuoda lyhytelokuva yleisön saataville?
Voisiko sen saada muitakin kuin leffafriikkejä ja valveutuneita television katsojia kiinnostavaksi?
Onko esimerkiksi Helsinki tarpeeksi iso kaupunki lyhytelokuvanäytöksille? Jos yhdessä teatterissa järjestettäisiin viikoittainen neljän tai viiden
lyhytelokuvan näytös, löytäisikö yleisö sen?
Entä voisiko vanhat ”pätkikset” ottaa uudelleen käyttöön - esittää pitkien
elokuvien edessä bonuslyhäreitä? Van-

ha, hieno käytäntö! Mutta menisikö
ikinä läpi mainostuloista riippuvaisille
teatterinomistajille?
Entä voisiko lyhytelokuvia julkaista
myös videolla? Kun tv-sarjoistakin tehdään nykyään dvd-levyjä, miksi ei voisi rakentaa levykokonaisuuksia useammasta lyhytelokuvasta? Tekijänoikeuksista saataisin tietysti iso soppa aikaiseksi. Mutta voisimmeko suhtautua siihenkin mieluummin ratkaistavana haasteena kuin lannistavana vaikeutena?
Olen aivan varma siitä, että lyhytelokuvalle löytyy yleisöä. Siitäkin olen
varma, että sille löytyisi yleisöä nykyistä enemmän. Meidän tekijöiden pitäisi vain osata löytää keinot, joilla puhaltaa uutta henkeä lyhytelokuvakulttuurin. Kuka tietää - jos lyhytelokuvat saa-

Lyhytelokuva ei ole
lyhyt pitkä elokuva.
Se on oma lajinsa,
paljon vapaampi
konventioista ja
säännöistä kuin pitkä
elokuva. Sillä voisi
tehdä oikeastaan
ihan mitä vain.

taisiin paremmin kannattaviksi, niitä
tehtäisiin enemmän, ja niitä tekisivät
useammat ammattilaiset. Näin saataisiin esitykseen enemmän vaihtoehtoja ja varmasti myös hittilyhäreitä. Esitettäisiin elokuvia enemmän ja näyttävämmin, jolloin yleisö löytäisi ne paremmin. Ehkä syntyisi jopa uusia esitysfoorumeita, jolloin saataisiin vielä
lisää yleisöä, ehkä jopa lisää rahaa, joka
jatkaa samaa ketjureaktiota.
Meidän vain pitäisi luottaa enemmän, uskoa enemmän ja tahtoa enemmän.
Oikeastaan juuri nyt olisi mitä otollisin tilaisuus lyhytelokuvan menestykselle. Kotimainen elokuva on hyvässä
maineessa. Ja kun pitkä elokuva osoittaa kaavoihin kangistumisen merkkejä (tosin tänä syksynä vaikuttaisi ilahduttavasti tulevan taas erilaisia vaihtoehtoja!), voisi hyvä lyhytelokuva erottua edukseen raikkaana, rohkeana, erilaisena, innostavana - puhuttelevana.
Lyhytelokuva ei ole lyhyt pitkä elokuva. Se on oma lajinsa, paljon vapaampi konventioista ja säännöistä kuin pitkä elokuva. Sillä voisi tehdä oikeastaan
ihan mitä vain.
Mikä mieletön tilaisuus! Ketä kiinnostaa?
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Kerronnan biologinen pohja
Neurotieteiden ja humanististen tieteiden kohtaaminen on osa laajempaa
suuntausta poikkitieteelliseen ja jäykkiä
paradigmoja rikkovaan ajatteluun. Minulle elokuvallisuuden biologisen pohjan hahmottaminen on kytkenyt yhteen
käytännön elokuvan tekemisen ja teoreettisen ajattelun. Mielemme tuotteet
kertovat jotain mielemme rakenteista ja
kääntäen. Myös minua inspiroiva emootiotutkija ja neurologi Antonio Damasio (Tapahtumisen tunne 2000) käyttää
mielellään ’Elokuva aivoissa’ -vertausta
kuvaamaan tietoisuuden muodostumista. Väitöstyössäni pyrin sitomaan kuvan rajauksen ja interaktiivisen kerronta-avaruuden rajauksen mielen rakenteisiin, eli niihin rajauksiin ja tapoihin,
joilla orientoidumme ympäristöömme

ja havaitsemaamme ”toiseuteen”. Toiseudella tarkoitan subjektiivisen kokijan ymmärrys- ja havaintosuhdetta ympäristöönsä, sen ilmiöihin ja muihin eläviin olentoihin. Käsitteeni dynaaminen tunteiden ekologia kuvaa suhdetta
myös elokuvaan ja sen sisäiseen maailmaan (diegesis) emotionaalisena maailmassaolemisen kokemuksena.
Lähtökohtanani on, että ajattelua
ei ole vain klassisesti rationaalisuuteen
sidottu mielen toiminta, kuten tuotantobudjetin laskeminen - ajattelua on
myös ei-tietoinen ymmärrys, jota ilmenee esimerkiksi kuvaajan käsivarakuvauksen toteuttamisessa tai lavastajan
työssä. George Lakofﬁn ja Mark Johnsonin (Philosophy in the Flesh 1999;
Johnson, The Body in the Mind 1987)
kehollisen mielen filosofian mukaan

kaikki mielemme rakenteet, monimutkaiset abstraktit teoriat ja käsitteelliset
mallit perustuvat viime kädessä sensomotoriseen maailmassaolemisen orientaatioon (’unconscious cognition’). Kehollinen kokemus projisoituu abstraktien merkkien kielelle metaforien
kautta: ulottuvuus ymmärretään konkreettisen ”kohti-ojentumisen” kautta,
ajan kuluminen matkan tekona tai savukkeen palamisena, elokuvaprojisointi peilinä tai ikkunana toiseuteen.
Kokeellisten neurotieteiden selitysvoima, vaikka tulkinnallisenakin
(tuloksia lukevat ihmiset) tukee biologis-materialististen ja kulttuuri-ideologisten näkökulmaristiriitojen sovitteluratkaisuja. Kulttuurisesti ja tilastollisesti todettuja seikkoja ovat esimerkiksi se, että elokuvat saavat aikaan voimakkaita (kehollisia) tunnereaktioita, ja miehet ja naiset katsovat erilaisia
elokuvia. Voimme kysyä, millaisia ovat
runsaasti seksiä ja väkivaltaa sisältävien elokuvien aistimelliset vaikutukset katsojien mielenmaisemissa? Millaiset muodot tai liikkeet kuvassa dominoivat aistihavaintoamme? Jos valtaosa ymmärtämistämme on ei-tietoista, miten sitä voidaan kuvailla? Ja miten
elokuvantekijä voisi tätä ymmärtämistä käyttää?
Käytän käsitettä vuorovaikutteinen elokuva kuvaamaan elokuvan
muokkautumista uusiin olosuhteisiin.
”Uutta” elokuvallista mediaa voisimme alkaa kutsua tutkijakouluni ohjelmallisen nimen mukaan termillä elomedia. Elomedia perisi eksplisiittisesti
elokuvallisuuteen liittyviä elementtejä,
kuten leikkauksen, kuvakompositioiden ja tyylillisten ratkaisujen säännöstöt, mutta myös niiden poikkeukset eli
kokeellisen elokuvan tekemisen käytännön, jota uuden median tekijät innolla kierrättävät. Elomedia kerronnan
muotona voisi kattaa kaikki moniaistimellisia ulottuvuuksia hyödyntävät audiovisuaalisen liikkuvan kuvan esitysmuodot, esim. interaktiiviset, verkottuneet tai mobiilit teokset.

ilmaa muokka jatkuvasti kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde ympäristöön
(Cognition and Reality 1976). Ei ole
muita kanavia ymmärtää toisten ihmisten kokemuksia ja ajatuksia kuin oma
ruumis ja sen aistiulottuvuudet.
Ehdottamani ajatus dynaamisesta tunteiden ekologiasta, katsojan ja
elokuvan henkilöiden maailman välitilasta, vastaa olennaisin osin ranskalaisen fenomenologi Maurice MerleauPontyn (Phenomenology of Perception 1945/1962) intersubjektiivista kentää, havaitsevan subjektin kehollista
intentionaalista suuntautumista ”toiseuteen”.
Uuden vuosituhantemme kynnyksellä Merleau-Pontyn havainnon fenomenologia sai seuraajan Francisco Varelan (1996) lanseeraamasta neurofenomenologiasta. Neurofenomenologinen

Jaammeko toistemme
mielenmaisemat?
Ihmisen tapa hahmottaa maailmaa ja
ymmärtää toisia ihmisiä, eläimiä tai
animoituja hahmoja, sitoo yhteen synnynnäiset mielemme rakenteet ja kulttuurisen oppimisen. Elävän kuvan ja
katsojan välinen suhde määrittyy suoran havainnon piiriin, jolloin elokuvallinen todellisuus muodostaa katsovan subjektin rajatun elinympäristön,
ekosysteemin tai ekologian.
Kaikki orientoituminen ympäristöön ilmenee jatkuvana kokemuksen
uudelleen arviointina, intuitiivisena
uusien asioiden yhdistämisenä ja homo
ludensin, leikkivän ihmisen kokeilunhaluna (Kaipainen 1996). Ulrich Neisserin kognitiivisen ekologian perusoletuksen mukaan ihmisen kokemusmaa-

näkökulma (mm. Metzinger & Gallese 2003) mahdollistaa ajatuksen, että
sen lisäksi että me ihmiset jaamme yhteisen makrotason ympäristön (esim.
Kauppatorin) tai kulttuurisen ympäristön (esim. perustuslain), me jaamme myös mikrotason ympäristön, joita
ovat biologisen perimämme määrittämät ulottuvuudet ja ymmärryksen välineet. Tämä on sopusoinnussa myös
Lakofﬁn ja Johnsonin ajattelun kanssa.
Edistyneet aivokuvaustekniikat ovat
mahdollistaneet sen osoittamisen, että ihmisten keholliset aistikokemukset ovat samankaltaisia, ja jopa keskenään synkronissa. Esimerkiksi Hasson
et al (2004) projisoivat koekatsojille otteita elokuvasta Hyvät, Pahat ja Rumat
(1966) samaan aikaan kun heidän aivojensa aktivaatioita kuvattiin. Yksittäi-

set ihmisaivot näyttävät synkronoituvan keskenään voimakkaammin katsoessaan lähikuvia tunteita ilmaisevista
kasvoista tai käsistä. Tämä tulos ei tietenkään ole elokuvantekijöille mikään
yllätys!
Ihminen kokee elokuvan holistisesti sekä ei-tietoisella että tietoisella tasolla. Ja tästä, jos tukeudun Lakofﬁn ja Johnsonin (1999) näkemykseen,
käsitteellinen ajattelu on vain jäävuoren huippu suhteessa keholliseen ajatteluun, jonka evolutiivinen motivaatio on ylläpitää ruumiintoimintojen
tasapainoa ja jatkaa elämää. Jo Aristoteles (350 eea) kirjoitti ihmisten mielen ja ruumiin yhteistyöstä tavalla, joka on vielä aivokuvausten aikakautenakin relevanttia. Aristoteleen teksteistä
voidaan lukea oletus emotionaalisista
tunteista kognition pohjana. Mm. Ru-

OBSESSION TARINA
”Emmi (24 v.) työskentelee äitinsä omistamassa itsepalvelupesulassa. Äiti Jatta (44 v.), on viimeisillään raskaana. Mikään Jatan käytöksessä ei viittaa siihen, että lapsi on saanut alkunsa raiskauksesta, mutta tytär Emmi
käy läpi asiaa pakkomielteisesti. Tuntematon mies Henrik tulee pesemään tahrautunutta takkiaan. Sulkemisaikaan viimeinen asiakas poistuu - Henrik ja Emmi jäävät.
Itsepalvelupesulan seinien sisällä, ulkomaailmasta eristettynä, kaksi ihmistä mittaa emotionaalista aikaa ja
etäisyyttä suhteessa toisiinsa. Emmin ja Henrikin mielen
liikkeistä ja kehollisesta läsnäolosto kehkeytyvä maailma muovaa omat rituaalinsa. Kun äiti Jatta, jonka synnytys on juuri alkamassa, tulee hakemaan Emmiä mukaansa sairaalaan, kaikki on jo peruuttamattomasti toisin.”

nousoppi puhuu imitoinnin vaistosta,
jonka avulla opimme maailmasta, mikä ei tapahdu ilman kivun ja nautinnon
dialogia. Se, että ymmärrämme esimerkiksi Aristoteleen vuosituhansia vanhoja tekstejä, mahdollistuu ihmismielen rakenteiden samankaltaisuuden takia. Yhteinen biologinen ”jaettu tila”
tai neutraalin tason ”kohtaamispaikka”
aivoissa muodostaa erään tutkimukseni pääoletuksista. Kulttuuriset mielen
tuotteet, kuten elokuvat, ovat yhtälailla biologisten aivojen tasolla tapahtuvien ilmiöiden kuin kulttuuristen konventioiden yhteismaastoa, dynaamista
emootioiden ekologiaa.
Elokuva mielen mallina
Tukimukseni lähtökohta on hypoteesi elokuvasta mielen mallina. Kuten lu27

kuisat elokuvan tekijät, alkaen Sergei
Eisensteinista ovat toistumiseen kysyneet, mitkä elokuvallisesti kuvattavat
elementit ja ilmiöt vaikuttavat voimakkaimmin ihmiseen? Millaisia ovat ne
formaalit elementit, jotka herättävät
tunteita, kiinnittävät huomion, ja synnyttävät merkityksiä? Omasta tekijän
näkökulmastani kysyn, miten manipuloida näitä elementtejä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jotta luonnehtimani dynaaminen tunteiden maisema
syntyisi? Ja jos olisi mahdollista listata
ominaisuuksia, jotka kaikki tavalla tai
toisella vaikuttavat osaltaan elokuvallisen kokemuksen syntyyn, voisiko niistä johtaa erilaisten elokuvallisten teosten toteuttamiseksi jonkinlaista metatason työvälinettä?
Alkuperäisessä tutkimussuunnitelmassani otin päähenkilökseni kuvaajan, jota kutsun myös kuvan rajauksen
prosessissa ensimmäiseksi vuorovaikuttajaksi. Olen myöhemmin laajentanut tutkimustani kerronnan rajaukseen, johon liittyy koko työryhmän taiteellinen panos. Siksi puhun jaetusta
tekijyydestä. Elokuvan tekijöihin kuuluu myös eräänlainen virtuaalinen työryhmäläinen, josta käytän nimitystä
simuloitu katsoja. Tällä tarkoitan potentiaalisen katsojan osallistumiskokemukseen liittyvien ominaisuuksien kuviteltua yhteismitallisuutta: interaktiivisuuden suunnittelu on osa tätä simulointia.
Eisensteinin ajattelusta on luettavissa pyrkimys holistiseen orgaaniseen
kuvarajauksen teoriaan, joka kiehtovalla tavalla ennakoi pyrkimystä luonnontieteiden ja audiovisuaalisen taiteentutkimuksen kongruenssiin. Erityisesti myöhemmässä kirjallisessa tuotannossaan tieteen ja taiteen synteesiä peräänkuuluttanut Eisenstein haki
formalistisille teorioilleen psykologista perustaa, joka selittäisi elokuvallisen
emotionaalisen kokemuksen kokonaisvaltaisuuden.
Rakentamassani ekologisen elokuvateorian dynamiikassa kaikki liike, syvyys ja tilallisuus havaitaan luonnollisena kehollisena orientaationa. Eisensteinin tutkimus elokuvan muodon,
toiminnan, liikkeiden, temaattisten ja
tilallisten suhteiden parissa toteuttaa
suoraa aistimellista suhdetta kuvattavaan. Eisensteinin ”Teoksen rakenteesta” (1939) pohti menetelmiä ja keinoja, joilla suhdetta kuvattuun voidaan
ilmentää kompositionaalisesti siten,
että se samanaikaisesti kertoo ”miten
tekijä suhtautuu siihen [kuvattuun] ja
miten hän haluaa katsojan vastaanottavan, tuntevan ja tajuavan hänen kuvaamansa seikan”.
Voidakseen tuottaa ymmärrettävää
kuvallista tai sanallista ilmaisua, Eisensteinin, samoin kuin muidenkin tekijöiden, oli muokattava oman mielensä
tuottamaa aineistoa kognitiivisesti käsitteellistettävään malliin. Symbolisen
28

kuvan tai viittauksen voima perustuu
– Eisensteinin ilmausta käyttäen – nyrkin iskuun, joka antaa alkusysäyksen
katsojan oivalluksen prosessille. Eisenstein pyrki käyttämään hyväkseen ruumiin ja ympäristön vuorovaikutuksessa syntyvää konfliktia. Kehon orientaatiokyky ei perustu pelkästään ulkoiseen havaintoon vaan sitä ohjaavat
myös sisäiset oletukset, jotka tietyissä epäluonnollisissa tai ennakoimattomissa tilanteissa voivat joutua myös ristiriitaan keskenään.

KOHTI DYNAAMISTA TUNTEIDEN EKOLOGIAA

OBSESSIO
TAITEILIJAN JA TUTKIJAN ROOLEISTA KÄSIN

Taiteentekemisen ja tutkimisen
kiehtova alue löytyy ihmisten keskinäisen ymmärryksen maastosta, jossa mielemme jakavat paljon, mutta eivät toki kaikkea.
Kuinka käytäntö
kohtaa teorian?
Damasion elokuva aivoissa –vertaus kuvaa tietoisuutta representaationa, jolla
on ”yhtä monta muotoa kuin hermostollamme on aisteihin perustuvia portteja – näkö, kuulo, maku, haju, kosketus, sisäiset aistit ja niin edelleen” (Damasio 2000: 20). Damasion elokuvavertauksessa neuraalihahmot muuttuvat
mielen elokuviksi, joita värittävät aistittavat ominaisuudet, kvaliat, joita havaitaan ”taivaansinessä tai sellon tuottaman äänen soinnussa” (Ibid.: 20).
Moniaistimellinen ja interaktiivinen elokuvani Obsessio pyrkii katsoja-kokijan kokonaisvaltaiseen ”eläytymiseen” elokuvan kerronta-avaruuden
tunnetiloihin. Obsession mielenmaisema täytyy hahmottaa käsitteiksi, sanoiksi ja kuvailuiksi, joilla voidaan ope-

roida teoksen konkreettiseksi toteuttamiseksi. Käsiteapparaattini perustuu
eisensteiniläiseen elokuvan emotionaaliseen ja intellektuaaliseen ”orkestraalisuuteen”. Obsession audiovisuaalisen, ei-tietoisesti ilmentyvän orgaanisen muodon kuvaamiseksi käytän sapluunana Lakofﬁn ja Johnsonin kehollista metafora-teoriaa. Näin rakentuu silta elokuvallisuuden ja kielellisen kuvailun välille. Kognitiivisen elokuvatutkimuksen konferenssissa (CCSMI 2004)
sain vahvistusta metodini toimivuudelle: saksalainen tutkija Kathrin Fahlenbrach analysoi Chris Cunninghamin
ohjaaman musiikkivideon ”Come to
Daddy” (Aphex Twin) soveltaen emotionaalisten elementteihin Lakofﬁn ja
Johnsonin teoriaa.
Damasion esittämä ﬁlosoﬁnen kysymys siitä, miten kvaliat syntyvät aivoissa, suhteutuu elokuvallisen materiaalin hallinnan peruskysymykseen:
miten päästä operoimaan tunnetiloja
ei-tietoisella ei-käsitteellisellä ominaisuuksien alueella niin, että sitä kautta
voidaan katsojan kokemusta ohjata sekä palauttaa takaisinkytkennän kautta
elokuvallisen teoksen kerronta-avaruuteen. Damasion kuvailema moniaistimellinen mielen hahmo määrittää kuvan lopullista muotoa ja merkityksiä.
Kaiken pohjana ovat tekijöiden valinnat, jotka vaikuttavat elokuvalliseen
muotoon ja montaasiin.
Elokuvan kuvanrajaustilanteessa liikkuva kuva syntyy, kun kuvatapahtuma (mise en cadre) rajataan kerronnallisesta tapahtumaympäristöstä (mise en scène). Esimerkiksi ensimmäisen vuorovaikuttajan eli kuvaajan keholliset liikkeet, intuitiiviset tai heuristiset ratkaisut, kerronnan tyylilliset ratkaisut, kameraoton
kuvakulma sekä tekniset ja optiset
elementit vaikuttavat lopulliseen kuvaan. Kuvaajan kokemuskontekstissa
kehkeytyvät mielen hahmot ilmenevät kehollisena toimintana, joka määrittää kuvan rajaustapahtumaa, ja päin
vastoin, jota kuvan rajaustapahtuma määrittää. Näin kuvaajan mielessään konstruoima elokuvankaltainen
mielikuva ja havainnon kautta ilmenevä kuvatapahtuma toimivat erottamattomassa dynaamisessa vuorovaikutuksessa, josta kuvaajan toiminnan kautta materialisoituu elokuvan
muoto. Kuvaajan toiminta perustuu
dynaamiseen hahmottamisprosessiin,
jossa mieli orientoituu ympäristöönsä oman kehonsa ulottuvuuksien puitteissa ja määrittää sitä tilallisiin etäisyyksiin, havaittaviin muutoksiin ja
ajallisiin tapahtumiin perustuvin avaruudellisin käsittein. Kokeeko katsoja edellä kuvaillun jonkinasteisesti samanlaisena. Tämä voisi olla mahdollista, jos oletamme, että kuvan rajaaja ja kuvan katsoja jakavat biologiseen
maailmaan orientoitumiseen liittyvän
ymmärtämisen alueen.

Eisensteiniläinen
”montaasikone”
Elokuva on dynaamista emootioiden
ekologiaa. Tilan ja ajan käsitteet ovat
alisteisia emootioille. Tunnetilat rakentuvat kuvien moniaistimellisista ominaisuuksista. Näitä ovat eisensteiniläiset diagonaalien ristiriidat, toisiinsa
törmäävät massat, vertikaalisen ja horisontaalisen vuoropuhelu. Näitä ovat
myös tausta-etuala suhteiden, etäisen
ja läheisen hahmottaminen, samanaikaisten liikkeiden suuntien poikkeavuudet ja kokoskaalojen synnyttämät
erot. Keholliset ymmärryksen ulottuvuudet, käsien, raajojen, askelmittojen,
kuiskausten kuuluvuuden ja huutoetäisyyksien tajuaminen, polkujen ja esteiden merkitykset, painovoiman lait, ylhäältä putoamisen helppous ja huipulle
kiipeämisen raskaus. Värien kontrastit,
luonnosta ja kulttuurisesta maailmasta oppimiemme yhteensulautuminen.
Tunneaistimukset iholla, kiehuva vesi,
piiskaava sade, kosketus, väkivaltainen
puristus, katseiden kohtaaminen, odotus, pelko. Kaiken alla neurohormonien ja subliminaalien biofysikaalisten ilmiöiden loputon leikki. Tässä listassa
sanallisina kuvailuina mutta elokuvassa
sanattomasti ymmärrettävinä. Miten
alistaa tämä moniaistimellinen moninaisuus tekijöidensä hallittavaksi?
Työryhmä Obsessio teki ensimmäisen julkisen ”montaasikone” -kokeensa
25.10.-16.11.2003 Ilkka-Ateljeessa, Voipaalan Taidekeskuksessa, Sääksmäellä. Tutkimme vuorovaikutteisuutta tietoisen ja tiedostamattoman rajapintana. Elokuvallinen installaatio rakentui
kahdesta toisistaan erotetusta ﬁktiivisestä (mielen) tilasta - projisoidusta julkisesta ja yksityisestä - sekä katsovan
kokijan kehollisuuden kautta emotionaalisuutta hahmottavasta tila-analyysistä. Katsovan kokijan ja teoksen vuorovaikutuksesta kehkeytyi takaisinprojisoinnissa uusia tulkinnalle alistuvia
emotionaalisia (mielen) tiloja.
Mauri Kaipaisen kehittämän prototyypin pohjalta Rasmus Vuori rakensi ensimmäisen kokeiluversion montaasi-koneestamme, jolla voimme hallita generatiivisuuteen perustuvaa interaktiivista elokuvateosta.
Elokuvallisen materiaalin käsittelyä
varten määrittelin nelisenkymmentä
kuvailu-ulottuvuutta. Näitä olivat elokuvan päähenkilöihin liittyvien psykologisten ominaisuuksien joukko (esim.
päähenkilön läsnäolo), objektiin tai
paikkaan liittyvien toimintojen joukko (etuhuone, takahuone, mankeli, värjäysallas), kuvakompositioon liittyvien
kerrontaelementtien joukko (katseiden
ja liikkeiden suunnat, biomekaniikka),
emotionaaliseen tila- ja aikakompositioon liittyvien muotojen joukko (eisensteiniläinen dialektiikka, diagonaalit, tonaliteetit), leikkausta ohjaavien
ominaisuuksien joukko (kameraliikkeet, kuvakoot).

Ominaisuuslistani avulla interaktiivisen median leikkaaja Minna Nurminen määritti jokaiselle kuvamateriaalista rajatulle klipille eli fragmentille liukuvalla skaalalla (0-1) sumeita ominaisuusparametrien totuusarvoja. ”Montaasi-koneemme” testaustilanteeseen
valitsimme pääsäännöksi eisensteiniläisen konﬂiktin eli seuraavan leikkauksen tuli hakea eniten konﬂiktoivaa kuvaa. Kolmen installaatioviikon aikana
montaasi-koneesta kehittyi erittäin toimiva prototyyppi, jolle voimme jo kuvitella lukuisia sovellutuksia tulevaisuuden elomediaformaateissa. Valmiin interaktiivisen Obsessio-teoksen ensi-ilta on suunniteltu Kiasmaan elokuussa
2005.
Lopuksi
Obsessio-työryhmämme generatiivinen montaasikone on esimerkki taiteellisen työn muodonmuutoksesta. Jaetun tekijyyden panokseen elokuvassa on aina liittynyt mielikuvakäsityöläisen tekninen osaaminen. Nyt se on
kuvaajan, lavastajan, äänisuunnittelijan, ja leikkaajan lisäksi myös koodaajan käsissä. Lähtökohtana on elokuvan
muotokielen ja “kieliopin” soveltaminen vuorovaikutteiseen elokuvalliseen
mediaan siten, että voimme hyödyntää
elävän kuvan katsomisen yhteistä biologista ja kulttuurista perintöä - dynaamista tunteiden ekologiaa.
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Mikä on oikeasti uutta ns. uudessa mediassa? Uudesta mediasta on jo puhuttu yli vuosikymmenen ja edelleen lähes kaikkea hypertekstistä tietokonepeleihin kutsutaan yleisesti ”uudeksi mediaksi” ilman sen kummempia tarkennuksia.
Kuitenkin estetiikaltaan, kulttuuriltaan ja sisällöltään uuden median eri alueet
eroavat toisistaan usein niin paljon, että on lähes mahdotonta löytää yhtenäistä

Rasmus Vuori
Kirjoittaja on
generatiivisen
logiikan suunnittelija ja toimii tällä
hetkellä lehtorina
TAIKin Medialaboratoriossa

kuvaavaa määritelmää, joka olisi tasapuolisesti sovellettavissa.

Metatietorakenteita
Usein vuorovaikutusta on pidetty yhtenä merkittävänä uuden ja perinteisemmän median vedenjakajana, vaikka kaksisuuntainen viestiminen ei sinänsä ole
mitenkään uutta, ja rajauksena vuorovaikutus jättää aivan liian paljon uraauurtavaa työtä määritelmänsä ulkopuolelle. Kuitenkin käsitteessä piilee ajatus
siitä, että teokseen voidaan sisällyttää
vuorovaikutusta tekijän ja kokijan välille
ilman suoraa kommunikaatiota, jolloin
ehkä perustavampi kysymys saattaisi olla sen pohtiminen, mitkä ovat ne tekijät jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen toteuttamisen? Laskennallisen digitaaliteknologian myötä on tullut mahdolliseksi sisällyttää teoksiin monimutkaisempia kerrostumia, koodia, jossa ei
määrätä valmiiksi miltä teoksen pitäisi
näyttää tai kuulostaa, vaan jossa määritellään säännöstöä, käyttäytymistä, jonka perusteella teos tai sen osa voi muuttua ja reagoida. Tämä ”generatiivinen
kerros” on uusi elementti, jonka perustalle vuorovaikutus synnytetään.
Generaation toimintaa ja merkitystä voidaan esimerkiksi havainnollistaa animaation kautta. Perinteinen
tapa tehdä animaatioelokuvia on ollut
piirtää jokainen yksittäinen kuva käsin.
Suuremmissa tuotannoissa animaattorit keskittyivät avainkuviin ja apurit
piirsivät väliin tulevien sekvenssien kuvat. Tietokoneiden astuessa mukaan
tämä välivaihe on automatisoitu, mutta avainkuvat tehtiin (ja tehdään) vielä
osittain käsin.
Isoissa animaatioissa tämä on edelleen erittäin työläs tapa. Luonnollinen
kehitysaskel onkin ollut toteuttaa animaatio määrittelemällä hahmolle perusominaisuudet ja käyttäytymismalli.
Animoinnissa tämä malli pystyy toimimaan näennäisen itsenäisesti. Tunnettu esimerkki tällaisesta animaatiosta
löytyy ”Taru Sormusten herrasta”-trilogian animaatiosekvensseistä, joissa
isojen massakohtausten örkit ovat tällaisia käyttäytymiselle koodattuja hah-
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moja, joiden liikkeet ja käyttäytymiset generoituvat tilanteen mukaan. Itse elokuvaan on tämän jälkeen tallennettu sekvenssejä, joissa nämä hahmot
ovat toimineet toivotulla tavalla. Vastaavaa logiikkaa sovelletaan myös tietokonepeleissä, joissa kokija pääsee itse kokeilemaan konsolillaan omia taitojaan örkkejä vastaan - ja silloin käyttäytymisestä tulee merkittävä osa sekä
hahmoa että kokemusta.
On myöskin hauska huomioida että laskennallisessa animaatiossa liikkuva kuva on oikeasti liikkuva siinä mielessä että hahmoilla on myös parametrisoitua liikettä - perinteisen elokuvan
liikehän on teknisesti katsottuna vain
pitkä sekvenssi tallennettuja hetkiä
joista aivomme tulkitsevat liikkeen.
Liikkeiden ja hahmojen animointi on kuitenkin vain yksi generaation
tuomista mahdollisuuksista. Kun lähes
jokainen perinteisesti suoraan tallennettu elementti (otto, sample) voidaan
korvata generoivalla prosessilla, ovat
tekemisen mahdollisuudet teoreettisesti katsottuna melkein rajattomat.
Samalla on tärkeätä todeta, että täydellisen synteettisen maailman synnyttäminen puhtaalta pöydältä generaation
kautta on äärimmäisen kompleksinen
prosessi.
VUOROVAIKUTUS
Todellinen vuorovaikutus teoksen tai
sen osan kanssa vaatii siis jonkinasteisen reaktion toteuttamisen itse teokseen. Käytännössä tämä tarkoittaa
prosessin tai käyttäytymisen määrittelemistä joko yksinkertaisten ehtolauseiden tai monimutkaisemman laskennallisen prosessin kautta. Vuorovaikutuksen toteuttaminen edellyttää, että
teoksessa on mahdollista toteuttaa laskennallista ja loogista toimintaa. Toisaalta on tärkeä huomioida, että laskenta ei edellytä vuorovaikutusta, vaan
generatiivinen teos voidaan toteuttaa myös täysin itsenäiseksi tai muista

muuttujista riippuvaiseksi - esimerkiksi aikaan, tilaan tai ympäristöön reagoivana teoksena. Vuorovaikutuksen
kokemuksellisuus ja syvyys voivat olla vaihtelevia, riippuen siitä miltä osin
teoksen generaatioon vaikutetaan ja
kuinka syvällä sisällössä generaatio on
toteutettu. Tietoisen ja tiedostamattoman vuorovaikutuksen välillä ei välttämättä ole tarkkaa rajaa - ja kokemuksellisuuden kannalta saattaa usein olla
huomattavasti tarkoituksenmukaisempaa lisätä teoksen immersiivisyyttä tietoisen edustuksen (agency) kustannuksella - kuitenkin luopumatta takaisinkytkentämekanismin merkityksestä itse teoksessa.
Vuorovaikutus voi olla tutkivaa,
jossa kokija ei pysty vaikuttamaan itse teoksen sisältöön - jossa hän kokemuksellisesti on kuitenkin aktiivinen
osapuoli joka teoillaan vaikuttaa siihen
mitä ja miten hän kokee, mutta esimerkiksi teoksen ydin - tarina tai kertomus
- pysyy muuttumattomana, tai sitten
vuorovaikutus on oikeasti osallistuva,
jossa kokijan valinnat vaikuttavat merkittävästi tarinan etenemiseen. Perinteisesti pelejä on pyritty pitämään vuorovaikutukseltaan osallistuvina, mutta
on kiinnostava havaita, että monet uudet ja menestyneet pelit ovat itse asiassa pääosin vuorovaikutukseltaan tutkivia - kertomuksen ydin ei muutu vaikka pelaaja kuinka yrittäisi siihen vaikuttaa.
GENERATIIVINEN ELOKUVA
Miten perinteisestä elokuvasta, joka
on etukäteen kuvattu ja jonka kuvasekvensseihin ei voida enää esitystilanteessa vaikuttaa, voidaan tehdä generatiivinen ja sitä kautta vuorovaikutteinen?
Ensimmäisissä kokeiluissa elokuvan
kerrontalogiikka rakennettiin haarautuvaksi, niin että elokuvan kertomus
käytännössä oli perinteisen muotoista,
mutta jossa määrätyissä kohdissa katsoja tai kokija voi tehdä valintoja joiden

Obsession kuvaukset,
Maria Järvenhelmi,
Pia Tikka, Harri Räty

generatiivisessa mediassa
mukaan kertomus etenee valittua polkua pitkin. Haarautumiskohtien välillä
elokuva ei eroa perinteisestä elokuvakerronnasta, vaan kerronta leikkauksineen tehdään perinteisesti ja haarautumiskohdat toteutetaan tarkasti määriteltyihin pisteisiin.
Haarautuvasta kerronnasta dynaamisempi versio on järjestävä kerronta,
jossa kohtauksien järjestystä muuttamalla myös tarinan merkitys muuttuu,
esimerkiksi Ville Eerikäisen Ladybuganimaatiossa neljän kohtauksen eri
järjestykset muuttavat dramaattisesti
kertomuksen sisältöä. Teos konkretisoi
montaasiteorian ajatuksen, että virikkeiden järjestys ja rytmitys määräävät
kertomuksen kognitiivista hahmottamista tai ymmärtämistä. Järjestävässä
kerronnassa käsikirjoittajan ongelmaksi nousee kuitenkin nopeasti elementtien lukumäärän mukaan eksponentiaalisesti nouseva kompleksisuus ja sen
hallinta. Jos ajatellaan että montaasilla
on kerronnallista merkitystä ja se voidaan formuloida säännöstöiksi, eikö
voisi myös ajatella että kerrontaa syntyisi kompleksisen algoritmisen prosessin kautta, jossa luovutaan tarkasta
kontrollista siirtymällä sumean logiikan ja vektorilaskennan kautta uuteen
malliin? Osittain tässä törmätään myös
teknologian asettamiin rajoituksiin,
esimerkiksi DVD-tuotannoissa on todellisen laskennan toteuttaminen tehty erittäin rajoitetuksi. Kompleksinen
montaasigeneraatio vaatii myös joustavan metadata-mallin, joka toisaalta sisältää generaation kannalta relevanttia
tietoa ja samalla pystyy viittaamaan sisällön rakenteisiin.
Obsessio-projektissa Pia Tikan ja
Mauri Kaipaisen kanssa kehitetty fragmentin metadata-kääre on pyritty määrittelemään mahdollisimman dynaamiseksi ja joustavaksi. Modulaarisuus ja
avoin rakenne ovat tuotannon ydinkysymyksiä, ja metadatan eli sisältöä kuvaavan tiedon hallinta ja ylläpito sellai-

sessa muodossa, joka on myös koneen
luettavissa ja tulkittavissa, välttämättömyys.

FRAGMENTIN RAKENNE
Obsessio-projektissa kehitetty fragmentin metadatarakenne perustuu
kääreeseen (envelope) jonka sisältää
viittauksia itse mediatietoon (aikakoodiin) ja samalla sisältää ison määrän parametrisoituja muuttujia. Kääre
viittaa jokaisessa fragmentissa neljään
kohtaan - leikkauksen sisääntulokohtaan (in), kerronnalliseen käännekohtaan (accent) ja sen lopetukseen (release) sekä leikkauksen lopetuskohtaan (out). Montaasikone yhdistää näitä fragmentteja in- ja out-kohtia yhdistelemällä, kun taas accent- ja releasekohdissa käynnistyy muita kerronnallisesti relevantteja toimintoja, esimerkiksi äänimaiseman muutos. Jokaisella
leikkauskohdalla on myös dynaamisesti määritelty nippu muuttujia. Muuttujat viittaavat Pia Tikan tutkimuksen
kuvaa määrääviin ominaisuuksiin ja sisältävät sumeita totuusarvoja - liukuvalla skaalalla 0 ei tosi ja 1 tosi - joille loogisen ehtolauseiden jälkeen tehdään vektorilaskennan kautta vertailua sopivimmista sekvensseistä. Laskennan tuloksena ei synnytetä explisiittistä sekvenssiä, vaan painotettuja todennäköisyyksiä, jolloin tulosten
järjestyksellä ei ole ylisuurta merkitystä eikä montaasi jämähdä kerronnalliseen umpikujaan, vaan etenee painotusten mukaan.
KONTROLLITAVOITTEESTA
LUOPUMINEN
Kun generaation kautta synnytetään
teos, jossa kokonaisuus syntyy sadoista tai tuhansista pienistä yksityiskohdista, jotka yhdistyvät prosessissa johon vaikuttavat monet ulkopuoliset
muuttujat, on tekijän myös hyväksyttävä osittain teoksensa yksityiskohtaisen kontrollin menettämisen ja keski-

tyttävä kokonaisuuksien ja rakenteiden hahmottamiseen. Generatiivisen
montaasikoneen suurin haaste on elementtien, eli fragmenttien määritys
ja tulkinta. Jos perinteisessä elokuvassa tekijän tai leikkaajan vastuulla on
sekvenssien sovittaminen ja rytmittäminen, niin automatisoitu montaasi ei voi tätä sisällöllistä vastuuta poistaa. Työ kuitenkin muuttuu fragmenttien määrittelyksi ja parametrisoinniksi. Vaikka osa tästä työstä voitaisiinkin
automatisoida erilaisten tekoälyprosessien kautta, ei mikään automatiikka pysty korvaamaan tekijän näkemystä siitä, mitkä kohdat ja elementit ovat
hänen teoksessaan relevantteja. Mitä
tietoa tulisi parametrisoida ja painottaa? Mikään tekoäly maailmassa tuskin pystyy tulkitsemaan, onko kuvassa paljon vai vähän rakkautta tai onko
siinä mahdollisesti vihaa tai katkeruutta? Ja kun näitä parametreja pitäisi tulkita perinteisten loogisten ehtolauseiden kautta, toiseksi ongelmaksi nousee rajatapausten tulkinta. Määrittelemällä fragmenttien parametreja sumeina totuusarvoina, kerronnallista
säännöstöä merkitysprioriteeteilla ja
laskemalla leikkauksille todennäköisyyspainotuksia voidaan synnyttää generatiivinen montaasijärjestelmä, jonka toimintamalli muistuttaa perinteistä elokuvaa, mutta joka pystyy reagoimaan lennossa tilanteessa ja ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Dynaamisen reaktiivisuuden ja vuorovaikutuksen lisäksi järjestelmä tarjoaa lisäetuina myös mahdollisuuksia
hyödyttää useampia ottoja. Oletetaan
esimerkiksi, että samaa kohtausta on
kuvattu moneen kertaan, toisessa on
ehkä enemmän iloa kuin toisessa - niin
tekijän ei tarvitsekaan välttämättä luopua toisesta, vaan fragmenttien metatiedossa voidaan määrittää hieman erilaiset parametrit ja montaasikone tekee
valintansa sen mukaan, mitä parametria
juuri silloin haetaan montaasista.
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KAMERAN
MUISTI
Jatkokertomus 35mm

kaunottaresta ja
hänen ihailijoistaan
vuosikymmenten saatossa.

Katariina
Lillqvist
Kirjoittaja on
ohjaaja/animaattori ja tamperelaisen
elokuvaosuuskunta
Camera Cagliostron
perustajajäsen.
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1.PROLOGI
Vltava-joen tulvilla voi olla joskus kauaskantoisia vaikutuksia. Elokuussa 2002
vesi nielaisi kaksi prahalaista trikkikuvaamoa, ja siitä lähtien vietin evakkoelämää lopputekstien, arkistovalokuvien ja kaiken muun sellaisen kanssa, mikä ei luontunut kuvattavaksi tavallisella nukkekameralla tulvalta säästyneen
kotipesäni Hafan Filmin tiloissa.
Olin tulvaa edeltäneellä viikolla saanut haltuuni Arvoisa Herra Tarzan -dokumenttia varten valtavan sirkusaiheisen valokuvakokoelman, mutta sen sijaan että olisin istunut Papirenska-kadun varrella plataanipuiden viihtyisäksi varjostamassa kuvaamossa, jouduin
materiaalin kanssa huutolaiseksi muovilta haisevaan mainostoimistoon digikameran armoille. Apeana vietin päiväni huonon pikakahvin ja urheiluasuisen
muotikuvaajan kanssa keskustellen sanojen nopea ja hidas todellisista merkityksistä. Iltaisin katselin synkeänä joen
uutta rantaviivaa ja mietin, mitä helvettiä kalat luulivat tekevänsä animaatiostudiossa.
Mainostoimiston hinnoilla digitaalisuus kävi myös kukkarolle. Yllättävästi kävikin niin, että kalliiksi morkattu ﬁlmitekniikka olisi jäänyt huomattavasti halvemmaksi kuin typerä legopalikkakikkarointi.
Reilua vuotta myöhemmin Tarzan
esitettiin Suomessa, ja siinä lyhyesti käsitelty romaniteema alkoi poikia vääjäämättömiä jatkosuunnitelmia. Tulva jatkui valokuvien muodossa – äkkiä
hyllyni Pispalassa olivat täynnä hevosmiehiä, ujoja huivipäisiä neitoja ja 70luvun tukholmalaismuotia romanipitseillä somistettuna. Perhekuvien lisäksi saapui kaksi laatikollista Ismo Höltön ja Mikko Savolaisen mustavalkoisia dokumenttikuvia vuosikymmenten
takaa ja siinä vaiheessa oli pakko nostaa
kädet ylös: tarvitaan kunnon trikkikuvaamo! Realistinen taustatoimittajamme huokaisi syvään ja lupasi kirjoittaa
joulupukille.
Joulupukkia odotellessa Tahvo Hirvonen ehti ensin. Marraskuisena iltahetkenä, kun makasin kuumeen nujer-

tamana punkanpohjalla, kuului hänen
vakuuttava äänensä kuin maailman ääristä :
– Täällä olis trikkikamera!
Kuume laski pelkästä järkytyksestä,
ja niin alkoi tapahtumaketju, jonka tuloksena Tampereelle syntyi kaupungin
ensimmäinen 35mm trikkikuvaamo.
2. JOHDATUS
Kamera, 35mm Crass tykötarpeineen
oli palvellut suomalaisia animaationtekijöitä, mainoskuvaajia ja trikkivelhoja yli kolmenkymmenen vuoden ajan.
Animaatiopöytä ja taustaprojektori
olivat virka-iältään miltei yhtä ansioituneita.
Mutta nyt kokonaisuus oli taas joutumassa kulun päälle eikä sitä mihin tahansa vanhaan navettaan sopinut laskea.
Tampereen taiteen ja viestinnän
laitoksen sijainti Finlaysonin vanhassa tehtaassa keskellä 1800-luvun kansallismaisemaa suorastaan kutsui mustaa rautaa luokseen. Kuvauslinjan viisas
päällikkö Järvisen Ike oli asiasta erittäin samaa mieltä ja hommasi paitsi nimikkotilan, myös nostolava-auton kameran muuttoa avittamaan. Kun vielä koulun hyvä haltija Jouni Hirvonen
liittyi tukijoukkoihin, alkoi valoa näkyä
kaamoksen keskellä.
Päästyämme Helsinkiin oli kuvaamon purku jo hyvässä vauhdissa ja sain
ensi tuntuman vehkeisiin käärimällä arvokkaita laseja silkkipaperiin ja aaltopahviin. Pulssi nousi sitä mukaa, kun
arviot niiden nykyisestä ostohinnasta
risteilivät pääni yli ja yöllä näin painajaisia kolmostiellä liukastelevista kuorma-autoista.
Kuvaamo oli viimeiset kymmenen vuotta sijainnut Helsingin Kaapelitehtaalla Tahvon, Anne Lakasen, Petri Rossin, Heikki Paakkasen ja muiden
Muinaismuistoyhdistys-aktivistien hyvässä huomassa. Varsinainen omistaja, pitkän linjan graaﬁkko Tuula Tukiainen oli vetäytynyt Espanjan lämpöön
Ukonﬁlmille tekemänsä pitkän päivätyön jälkeen eikä suostunut hievahtamaankaan Suomeen päin .
Kun kaikki muuttolaatikot oli lopulta saatu Tampereelle, päätin itse
hievahtaa Espanjaan sopimaan muodollisuuksista. Barcelonan takaisessa
pikkukaupungissa vietin nostalgisen
viikon Tuulan lintukodossa: sain rautaisannoksen suomalaista trikkihistoriaa ja rohkaisua tuleville suunnitelmille. Olin jo ennen lähtöni saanut puolustautua lukuisten epäilevien tuomaitten
edessä ja torjua epäilyjä ﬁlmille tekemisen lopullisesta kuolemasta, mahdottomuudesta ja turhuudesta, mutta Tuulan
historiikkia kuunnellessani tiesin olevani oikealla tiellä. Hänen ﬁlosoﬁansa
kiteytyi mietelmään:
”Kun olin nuori, ei Suomesta saanut kunnollisia animaatiovärejä. Matkustimme niiden perässä tänne Espan-

jaan asti. Voitko kuvitella sitä tunnetta, kun vihdoin pystyi sekoittamaan haluamiaan sävyjä? Nykyään aloittelevilla graaﬁkoilla on tuhansia värisävyjä yhden napin painalluksen päässä omassa
tietokoneessaan. Mutta uskon, että me
olimme onnellisempia! ”
Tuulan inspiroimana päätin järjestää KAMERAN MUISTI-nimisen
kurssin, jotta muillakin olisi mahdollisuus tutustua kameran ja ylipäätään
trikkikuvaamisen menneisyyteen alalla kymmeniä vuosia toimineiden mestareiden johdolla.
Mutta sitä ennen oli kamera pystytettävä ja huollettava. Palasin Suomeen
muuttolaatikoiden keskelle ja lupasin
lähtiessäni pysyä uskossa vahvana. Kuvaamon pystytys kaupunkiin, josta laboratorio oli lopetettu kaksikymmentä vuotta sitten ja trikkikuvaus ajettu
alas kymmenen vuotta sitten, tuntui
Don Quijoten sodalta. Osuuskunnan
taustatuki ei kuitenkaan horjahdellut:
epäuskon hetkinä puheenjohtajamme
Anssi Mellblomin puolen vuosisadan
perspektiivi ﬁlmitekniikan suhteen toi
suhteellisuudentajua ja tulevaisuudenuskoa.
Uuden vuoden jälkeen jo helpotti. Tahvon mukana saapui Tampereelle Kyösti Mankamo, joka ensimmäisen mustamakkarakiepin jälkeen kiipesi neljän metrin korkeuteen ja aloitti väännön. Hetken kuluttua herrat
saivat seuraa kuvaaja Antti Lahtisesta ja kamera alkoi oleentua uusille sijoilleen. Historia tiivistyi muuttolaatikon pohjalta löytyneeseen polaroidkuvaan, josta Antti tunnisti itsensä liki
kolmenkymmenen vuoden takaa pystyttämästä samaa kameraa ensimmäistä kertaa Suomen kamaralle Cinevoxyhtiön tiloihin. Antti oli ollut mukana
myös kameran hakumatkalla ja hetken
aikaa kuulin korvissani Hampurin sataman äänet kauniina toukokuun päivänä
vuonna 1971.
Tampereen edesmenneen trikkikuvaamon mekaanikot Matti Saari ja
Markku Rajamäki antoivat arvokasta apuaan ja selvittivät varaosien saatavuutta alueelta. Moottoreihin sopivia hihnoja valmistava pikkupaja löytyi
miltei nurkan takaa ja muuta yhteensopivaa korjaustavaraa löytyi runsain mitoin turvakätköistä. Myös Tampereen
pitkäaikainen trikkikuvaaja Jorma Virtanen pistäytyi paikalla.
Viimeisen huolen aiheutti koko
hoitoa ohjaava Commodore, jonka monitori alkoi viime hetkellä ennen koekuvauksia nikotella. TTVO:n yläkerrasta löytyi onneksi asiaan vihkiytynyt
perinnemies, joka ystävällisesti pisti
piuhat uusiksi ja koneen komentoon.
Kun purku, pystytys ja koekuvaukset olivat lopulta kuosissa, puristin rystyset valkeina katseluteatterin tuolia.
Ja katso! 60-luvun markkinamiehet,
vankilasta palaavat vanhat naiset ja puisissa junanvaunuissa laulavat nuorukai-

set heräsivät uudelleen eloon Tahvon
ja Vanhan Rouva Crassin loihtimilla
maagisilla liikkeillä koko mustavalkoisessa ylväydessään.

kuvat jari lifländer

3. OPETUS
Kevään aikana KAMERAN MUISTIprojekti pystyttiin käynnistämään, tosin aiottua pienimuotoisempana tukirahojen niukkuuden vuoksi.
Yhteistyössä AVEKin, TTVO:n,
oman osuuskuntamme ja Pirkanmaan
Taidetoimikunnan kanssa toteutettiin
luentosarja, jossa kuultiin toinen toistaan kiehtovampia tarinoita trikkikuvauksen värikkäistä vaiheista menneinä vuosikymmeninä. Elokuvateatteri
Niagara mahdollisti ystävällisesti arkistomateriaalin katselut valkokankaalta.
Sarjan aloitti Kyösti Mankamo ankaralla sormet-ämpäriin-menetelmällä: latausharjoitusten ja kuvauskokeilujen jälkeen marssittiin kellariin kehittämään materiaalia. Varsinkin nuoremman polven hämmästys oli suuri, kun
soikosta nousi ihka oikeaa kuvaa.
Seuraavaksi saapui Antti Lahtinen,
joka toi yleisön iloksi HELKAVIRSIÄ-sarjan sekä kaksi toisistaan jännittävällä tavalla poikkeavaa dokumenttia – Antti Peipon SIJAISEN ja Kari
Uusitalon MANNERHEIMIN. Ensimmäisen tiukka henkilökohtaisuus
ja toisen pompöösi historiantulkinta
olivat loistavia ääripäitä ja esimerkkejä trikkielokuvan rajattomista mahdollisuuksista.
Luentosarjan tsekkivieras, Jan
Svankmajerin luottokuvaaja Miloslav
Spála kertoi riemastuttavia anekdootteja Prahasta:
”Tsekkiläiselle animaatiolle ja koko
sosialismin aikaiselle ﬁlmiteollisuudelle oli ominaista suunnaton kekseliäisyys: jos jotakin länsimaissa valmistettua kameran osaa tai tietynlaista animaatiokalvoa ei ollut saatavissa, korvikkeet tehtiin itse ja usein alkuperäisversioita matkan varrella parannellen.
Mekaanikkomme ja graaﬁset suunnittelijamme olivat varsinaisia alkemisteja
ja kierrätyksen mestareita – olen nähnyt trikkipöydän korjauksessa kerran
käytettävän jopa vanhan ompelukoneen osia!”
Yleisön ehdoton suosikki oli ohjaaja Anne Lakanen, joka yhdessä Tahvo Hirvosen kanssa kertoi PARATIISI-animaation synnystä ja sen lavastuksesta vanhaan helsinkiläiseen asuinhuoneistoon. Karkailevat tiikeripythonit ja saniaisten kasvatukset sisätiloissa
hiljensivät yleisön syvään hartaustilaan,
joka huipentui Paratiisin katseluun.
PARATIISI käytiin myöhemmin
kuva kuvalta läpi ja se havaittiin mitä
mainioimmaksi opetuselokuvaksi: kutakuinkin kaikki Crassin ja taustaprojektorin hienoudet oli siinä käyty läpi
ja kun tekijät selittivät kansantajuisesti, mistä oli kyse, alkoi väki saada kokonaiskuvaa trikkikuvauksen laajan skaa-

lan todellisesta haltuunotosta
Työskentelimme myös luentojen
lomassa kuvaamossa, piirsimme uudestaan kansantajuisen manuaalin kameran latauksesta, testikuvien ämpärikehityksestä jne. ja ennenkaikkea keskustelimme kuvaamon tulevaisuudesta: kameran säilymisen elinehtona on
sen jatkuva käyttökunnossa pito, joten
seuraavan pitkän työpajan aiheena tulisi olla KAMERAN ANATOMIA JA
HUOLTO.
Tampereen mekaanikot ovat kaikki
tulleet miehen ikään, uusia oppipoikia
ei TV2:ssa ole ja muut asiaan vihkiintyneet asuvat vähintään parinsadan kilometrin päässä. Mikä neuvoksi ?
Kameran vierellä olisi paikka jopa
oppisopimuskoulutukseen, jos päättävät tahot ajoissa ymmärtäisivät yskän.
Filmille kuvaaminen tulee jossain muodossa säilymään vaikeuksista huolimatta, 35mm materiaalin ehdoton valttikortti on edelleen se vaikeasti määriteltävissä oleva taika, jota on mahdoton todentaa muuten kuin ajamalla rinnakkain digiversio ja ﬁlmiversio vaikka
edellä mainitsemistani vanhoista valokuvista. Filmiversio saa kuvat tulemaan
eläviksi, olemaan läsnä - digiversiossa
ne pysyvät turvallisen etäällä, jonkinlaisina ”tuotteina”, joihin sopii suhtautua asiallisen viileästi.
4. TULEVAISUUS
Kuvaamo toimii tällä hetkellä Osuuskunta Camera Cagliostron ja TTVO:n
ylläpitämänä. Vakituista trikkikuvaajaa ei Tampereella ole, joten projektit
toteutetaan aina vierailijoiden turvin.
Vuoden loppuun mennessä saadaan samaan tilaan käyttöön myös 35mm leikkauspöytä.
Yhteistyö tsekkiläisen ﬁlmilaboratorio Barrandovin kanssa pyritään saamaan sujuvaksi mm. kuriipalveluita kehittämällä. Nyt kun Tsekki on EU-maa,
tulevat kuljetuksiin liittyvät kysymykset olemaan huomattavasti helpompia
kuin ennen toukokuuta.
Barrandovin laboratorio on Kodakin sertiﬁoima laatulaboratorio ja hintatasoltaan erittäin kilpailukykyinen.
Tampereen trikkikuvaamossa tehdyt
työt saadaan myös erillissopimuksella
Katariina Lillqvistin ja Studio Kvintin
alennuksen piiriin eli n. 20 % halvemmalla.
Toivomme, että kuvaamolla on
edessään vielä monta mielenkiintoista
tuotantoa !
Järjestämme mielellämme myös
pienimuotoisia vierailukäyntejä kuvaamon tiloihin, ja uuden luentosarjan järjestämiselle on olemassa ankara tilaus.
Kuvaamon tulevaisuuden ja siihen liittyvän perinteen säilyttämiseksi on kenties järkevää vielä perustaa erillinen
trikkikameran suojeluyhdistys. Ideoita
ja ajatuksia otetaan ilolla vastaan postilaatikossa katalill@sci.ﬁ
Tervetuloa kylään !
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Komissio on tehnyt
esityksen uudesta
media-ohjelmasta
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Euroopan komissio julkisti heinäkuussa
2004 ehdotuksensa uudeksi MEDIAohjelmaksi vuosiksi 2007-2013. Ehdotus on annettu jäsenmaille ja Euroopan
parlamentille käsiteltäväksi. Komission tavoitteena on, että ehdotus saataisiin hyväksytyksi vuoden 2005 kuluessa ja uusi ohjelma alkaisi vuoden
2007 alussa. Komission budjettiehdotus on 1 055 miljoonaa euroa.
Komissio perustelee ohjelmaehdotustaan Lissabonin neuvoston johtopäätöksellä sisältötuotannon tuomasta lisäarvosta Euroopan kulttuuriselle monimuotoisuudelle sekä Euroopan perustuslakiluonnoksen tekstillä, joka asettaa tavoitteeksi Euroopan rikkaan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden sekä kulttuuriperinnön kunnioittamisen ja edistämisen. Vaakakupin
toisella puolella on markkinoiden pirstaleisuus, joka estää eurooppalaista avteollisuutta saavuttamasta suurempien markkinaosuuksien tuomia hyötyjä.
Julkisen vallan tehtävänä on komission
mielestä luoda ja kehittää ulkoista toimintaympäristöä, jotta teollisuus voisi
hyödyntää kehityspotentiaalinsa. Tässä tapauksessa puhutaan luonnollises-

tikin eurooppalaisesta yhteismarkkina-alueesta. AV-teollisuuden rakenteen
huomioonottaen kyse ei ole isojen toimijoiden luomisesta, vaan ennemminkin toimintaympäristön muokkaamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille
sopivammaksi.
Uusi MEDIA-ohjelma tulee komission ehdotuksen mukaan sulauttamaan sisäänsä nykyisen ohjelman osaalueet yhdeksi kokonaisuudeksi. Ohjelman tavoitteena on
– säilyttää ja edistää Euroopan
kulttuurista monimuotoisuutta ja sen
elokuva- ja av-perintöä, taata kansalaisten mahdollisuudet nauttia tästä kulttuurista sekä edistää kulttuurien välistä
vuoropuhelua;
– lisätä eurooppalaisten teosten jakelua ja levitystä Euroopan unionien
rajojen sisä- ja ulkopuolella; sekä
– vahvistaa Euroopan audiovisuaalisen sektorin kilpailykykyä avoimessa
toimintaympäristössä.
Komission esitys asettaa ohjelmalle neljä horisontaalista tavoitetta eli avperinnön tulee olla mukana ohjelmassa, tuotantorakenteiden vahvistaminen
on tärkeä osa kilpailykykyä, suurten ja
pienten maiden epätasapainoa on vähennettävä sekä teknologian kehitys,
erityisesti digitalisoituminen on integroitava ohjelmaan.
Komission esityksessä ohjelman
erityiset tavoitteet ja tukimuodot on
jaoteltu esituotantoon, jälkituotantoon ja pilottihankkeisiin. Esituotannon tukimuotoihin kuuluvat koulutus
ja hankekehittely. MEDIA-ohjelma tukisi koulutushankkeita, jotka tähtäävät
ammattilaisten luovien ja tuotannollisten kykyjen parantamiseen sekä teknisten taitojen päivittämiseen digiaikana.
Komission tavoitteena on myös apurahajärjestelmän avulla panostaa uusien
jäsenmaiden ammattilaisten kouluttamiseen. Myös opettajien koulutus on
mukana ehdotuksessa.
Hankekehittely sisältäisi edelleen
yksittäisten hankkeiden ja hankepakettien tuen. Uutuutena ehdotuksessa on kansainvälisten promootio- ja
markkinointistrategioiden suunnittelun tukeminen sekä tuotantojen taloussuunnittelun tukeminen. Ohjelma
edistäisi myös av-yritysten pääsyä yksityisille lainamarkkinoille. Komission tavoitteena on syventää koulutuksen ja hankekehittelyn synergiaa, joka
aloitettiin tänä vuonna New Talent –
tukimuodolla.

Jälkituotannon tukimuodot sisältävät jakelun ja promootion. Komission
ehdotuksen painopiste on jakelun ja levityksen tukemisessa ottaen huomioon
läheisyysperiaatteen sekä jäsenmaiden
omien tukitoimien täydentämisen. Komissio jatkaa vanhan MEDIA-ohjelman linjaa ehdottamalla jakelusektorin investointeja tuotantoon, oikeuksien hankkimiseen, markkinointisuunnitelmiin ja promootioon. Tukimuotoina säilyisivät automaattinen ja selektiivinen tuki. Uutuutena mainitaan katalogituki matalan markkinapotentiaalin
mutta suuren kulttuurisen arvon omaaville teoksille.
Alan tekninen kehitys on otettu
huomioon suunnitelmissa luoda uusi
automaattituki digitaaliselle levitykselle sekä tukemalla digitaalisen esityskaluston rahoitusta. Promootion kohdalla komission ehdotus noudattaa vanhoja periaatteita eli mukana ovat pääsy eurooppalaisille ja kansainvälisille markkinoille, eurooppalaisten teosten tuominen yleisön nähtäville, yhteistyön lisääminen kansallisten toimijoiden kesken sekä av-perinnön esilletuominen.
Pilottihankkeiden tukemisen mahdollisuus on mukana komission ehdotuksessa erityisesti teknologian kehittymisen osalta.
Ohjelman hallintoa on tarkoitus
yksinkertaistaa. Uusi ohjelma yhdistäisi MEDIA Plussan osa-alueet yhden
ohjelman alaisuuteen. Lisäksi komission nykyiset neljä erillistä budjettilinjaa
yhdistettäisiin toisiinsa (Media Plus,
Media Training, Euroopan Audiovisuaalinen Observatorio sekä audiovisuaalisen politiikan seuranta).
Komissio lupaa myös harkita keinoja tuensaajien elämän helpottamiseksi. Erityisesti tavoitteena on hakulomakkeiden ja prosessien yksinkertaistaminen, päätösten ja menettelytapojen avoimuus sekä suhteellisuusperiaatteen käyttöönotto, kun kyse on
pienistä tukisummista. MEDIA Deskit vastaisivat edelleen ohjelman kansallisesta tiedottamisesta sekä hakijoiden neuvonnasta ja avustamisesta. Ohjelman hallinnointi ja tekninen toteuttaminen Brysselissä tullee siirtymään
uudelle komission alaiselle toimistolle (executive agency) ensi vuoden kuluessa.
Komission ohjelmaesityksen käsittelystä Suomessa vastaa opetusministeriö ja se on lähettänyt ehdotuksen lausuntokierrokselle kotimaassa.

Kovalevyvideot ja tallentavat
digisovittimet saatava
hyvitysmaksun piiriin
Pekka
Rislakki
Kirjoittaja on
Kopiosto ry:n
toimitusjohtaja

Siirtymä VHS-kaseteista DVDlevyjen digitaaliseen maailmaan
pienentää hyvistysmaksukertymää,
jos tallentamaan kykeneviä laitteita
suljetaan hyvitysmaksun
ulkopuolelle.
Hyvitysmaksun määrä
AVEKin mahdollisuus varmistaa osaltaan suomalaisen elokuvan toimintaedellytyksiä riippuu suoraan niistä varoista, jotka kerätään hyvityksenä tekijänoikeuden suojaamien teosten ja muiden aineistojen yksityisestä kopioinnista. Tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävänä oleva lakiuudistus, jolla Suomen lainsäädäntö saatetaan vastaamaan EU:n ns. tietoyhteiskuntadirektiiviä, voi tuoda tähän hyvitysmaksuun
muutoksia, mutta eduskunnan kiireiden alle valiokuntiin hautautunut lakiesitys antaa yhä odotuttaa itseään.
Tallentamisen maailma on muuttunut niistä ajoista, kun ”kasettimaksu” oli nimensä veroinen ja kohdistui
C-kasetteihin ja VHS-kasetteihin. Nykyinen tekijänoikeuslaki antaa lähtökohtaisesti tekijänoikeuksien haltijoille oikeuden saada hyvityksen mille tahansa laitteelle tapahtuvasta yksityisestä kopioinnista. Käytännössä tallentamislaitteiden muutoksiin on vuosien
mittaan reagoitu, ja maksu on jo jonkin aikaa kohdistunut niin CD-R- kuin
DVD-R –levyihin.
Vakiintuneiden tallentamismuotojen lisäksi myös kovalevytallentaminen
on merkittävä osa tämän päivän tallentamistottumuksia: niin MP3-soittimet
kuin kovalevyvideot ja tallentavat digisovittimet löytyvät monista kodeista.
Hyvitysmaksu ei kuitenkaan kohdistu
vielä kaikkiin kovalevytallentimiin tasapuolisesti: MP3-soittimet ja vastaavat musiikin tallentamiseen tarkoitetut
laitteet ovat olleet jo jonkin aikaa maksun piirissä. Samaa ei voida sanoa erityisesti kuvan tallentamiseen tarkoitetuista kovalevylaitteista, kuten tallentavista digibokseista.
Hyvitysmaksun reaalinen arvo on
lisäksi laskenut varsin tuntuvasti; nimellinen arvo on pysynyt samana vuodesta 1987 lähtien.
VHS-kasettien myynnin väheneminen aiheuttaa AVEKin rahoituksen
supistumista, jota CD- ja DVD-levyistä saatava hyvitysmaksu ei vielä riitä
täysin kompensoimaan, vaikka tallen-

tavien DVD-levyjen myynti onkin räjähtävässä kasvussa. Eräs keino vähentää tämän muutoksen vaikutuksia olisi saattaa kuvan tallentamiseen tarkoitetut kovalevylaitteet hyvitysmaksun
piiriin. Tähän nykyinenkin laki antaisi
mahdollisuuden.
Tallentavien digisovittimien
myynti kasvaa tasaisesti
Kopiosto on heinäkuussa 2004 toteuttanut tallentavia digisovittimia koskevan pienimuotoisen markkinaselvityksen. Tarkoituksena oli selvittää, mikä
on niiden osuus kaikista myydyistä digisovittimista. Tallentavat digisovittimethan ovat oikeudenhaltijoiden ja hyvitysmaksun kannalta itse asiassa kovalevyvideoita, joissa on digisovitin.
Selvitykseen osallistui kuusi suurinta digisovittimien jälleenmyyjäketjua. Tutkimus osoitti kiistatta, että tallentavia digisovittimia myydään jo tällä
hetkellä merkittäviä määriä. Eri liikkeiden myymistä digisovittimista tallentavien laitteiden osuus vaihteli muutamasta prosentista noin 30 %:iin, keskiarvon ollessa 14 %. Tallentavien digisovittimien suhteellisen osuuden kasvusta kaikki jälleenmyyjät olivat yhtä mieltä.
Myynti ei ole vielä lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun; esteenä kauppiaat pitivät niiden verrattain korkeaa
hintatasoa sekä laitemallien vähäisyyttä. Myynnin kasvu on silti vauhdikasta – ja samalla saamatta jäävien hyvitysmaksujen määrä kasvaa.
Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen perusteella digisovittimia oli
helmikuun 2004 lopussa n. 11 %:lla eli
runsaalla 250 000 kotitaloudella. Toukokuun lopussa Tilastokeskus tiedotti, että digisovittimia on jo 15 %:lla kotitalouksista eli runsaalla 350 000 kotitaloudella. Laitteita myytiin kolmessa kuukaudessa siis yli 100 000 kappaletta. Kopioston selvityksen perusteella tästä määrästä noin 15 000 kappaletta on tallentavia laitteita. Vuositasolle
sovellettuna tämä tarkoittaisi 60 000
kappaleen myyntiä, mikä on huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin on
arvioitu.
Tukkukauppiaat ovat arvioineet digisovittimien toimitusten kohoavan
tänä vuonna noin 500 000 laitteeseen.
Tallentavien digisovittimien myynnin
osuus nousee merkittävästi lähiaikoi-

na, kun hintataso laskee ja markkinoille tulee lisää malleja, joissa on tallennusominaisuus.
Hyvitysmaksu kaikille tallentaville laitteille
Jotta elokuvapuolen oikeudenhaltijat
voisivat saada oikeutetun hyvityksen
yksityisestä kopioinnista samaan tapaan kuin sitä jo MP3-laitteista kerätään, kovalevyvideoille (digisovittimella tai ilman) kohdistuvan hyvitysmaksun olisi tultava voimaan mahdollisimman pikaisesti eli vuoden 2005 alusta.
Kuluttajien tallentamistottumukset muuttuvat nopeasti, ja jo nyt voidaan spekuloida ajatuksella, että liikkuvan kuvan tallentaminen ennen
kaikkea DVD:lle saattaa olla lyhyehkö
välivaihe kovalevyjen nopean halpenemisen ja tallennuskapasiteetin kasvun
vuoksi. Todennäköisin on kuitenkin lähitulevaisuus, jossa VHS hiipuu edelleen hitaasti ja varmasti, ja sekä DVD:
n että kovalevytallentimien myynti jatkaa nopeaa kasvuaan.
Hyvitysmaksu yksityisestä kopioinnista on tarkoitettu kompensoimaan
kaikkea yksityistä kopiointia, ja sen
on mahdollista olla – ja pitääkin olla laiteneutraalia. Vahvat lobbausryhmät
pyrkivät paraikaa vaikuttamaan uuteen tekijänoikeuslakiin niin, että hyvitysmaksu supistuisi vain laitteisiin,
joita käytetään yksinomaan tallentamiseen. Tämä asettaisi laitevalmistajat varsin eriarvoiseen asemaan, ja jättäisi tulevaisuudessa hyvitysmaksun
piiristä monia laitteita, joille tallennetaan huomattavia määriä tekijänoikeuden alaista materiaalia. Ilmeisesti vasta
ensi vuoden puolella näemme, toimiiko eduskunta tässä asiassa hallituksen
esityksen ja tietoyhteiskuntadirektiivin hengen mukaisesti ja pitää hyvitysmaksun voimassa laajemmalle tallennusalustajoukolle.
Uusi laki pyrkii varmistamaan, ettei
tekninen kehitys sinällään aiheuta tekijänoikeuksiin muutoksia. Lakia odottaessa tekninen kehitys ja tekniikan
kuluttajamarkkinat eivät kuitenkaan
pysähdy. Nykyinen lakikin mahdollistaa kehityksen seuraamisen. On toivottavaa, ettei AVEKin tukeman suomalaisen elokuvan rahoitus häiriinny siksi, että hyvitysmaksua ei kohdisteta tasapuolisesti kaikkiin niihin tallentaviin
laitteisiin, joihin se pitäisi kohdistaa.
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Salaista tietoa

Elokuva-alalla liikkuu paljon tietoa. Joskus tieto on
helposti saatavilla, joskus vaikeasti. Joskus tieto on
salaista. Seuraava tarina on tosi. Se on omani ja se sisältää opetuksen.
Aloitin elokuvien tekemisen 14-vuotiaana ostamalla Super-8 kameran. Pian oli koko perhe ja osin
kaveripiirikin värvätty elokuvatöihin. Alaan tutustumisen aloitin käymällä elokuva-arkistossa ja leikkaamalla huolellisesti talteen Pimpula Talaskiven elokuva-arvostelut Helsingin Sanomista. ”Tämä kriitikko
löytää positiivista sanottavaa jokaisesta suomalaisesta elokuvasta”, muistan ajatelleeni. Tiedon nälkä
oli kova. Ja koveni vaan tietomäärän kasvaessa.
Pyrin ja pääsin elokuvaa opiskelemaan ETV:lle.
Josko täältä löytyisi tietoa elokuvan tekemisestä? Löytyihän sieltä, moneksi vuodeksi. Opin ammatin ja läksin elokuvakoulusta budjettinsa ylittäneen lopputyön
velat niskassani. Miten tässä näin pääsi käymään? Missasinko elokuvataidetta opiskellessani jotain?
Ratkaisu tuntui taas piilevän oikean tiedon löytämisessä. Ja kun silloin 80-luvulla ei kukaan halunnut tuottaa vastavalmistuneen ohjaajan elokuvia
opiskelin kantapään kautta elokuvatuottajaksi. Tuotin omia ja toisten; lyhyitä, dokkareita ja pitkänkin.
Toiset leffat pääsivät tuotantoon, toiset eivät. Kuka niistäkin päättää ja mitkä ovat ne todelliset perusteet, muistan tuskailleeni. Itsekseni tietysti. Jos
vaan joskus saan selville sen salaisen tiedon, sen viisasten kiven niin silloin kaikki aukeaa: Sesam!
Arvaatte varmaan miten siinä lopulta kävi? Niinpä. Joitain vuosia myöhemmin istuin itse päättäjän pallilla. Itse ”tiedon lähteellä”, alan ”keskiössä”
AVEKin tuotantoneuvojana (1998-2001).
Löytyikö se tieto, salainen ja autuaaksitekevä? Ei
löytynyt… ja löytyi.
Opin tietämään että mitään salaista tietoa, kätkettyä Graalin maljaa, ei ole. On vain arkinen elokuvatyö ja ihmiset, jotka tätä työtä tekevät. Näissä
olosuhteissa, tässä suomalaisen kulttuurin kentässä, joka joskus on aika pieni. Kukin tekijä, tuottaja
ja päättäjä omista lähtökohdistaan, omanlaisenaan.
Parhaansa mukaan.
Tämä oli minulle vuosikausien etsimisen jälkeen
vapauttava oivallus.
Kari Paljakka
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Paratiisi, ohj. Anne Lakanen & Tahvo Hirvonen ,
tuot. Pettufilmi Oy, 2003

FOKUS (Sami van Ingen/2004)

ELOKUVA ON …
Niin, mitäs se nyt oikein olikaan?
Sami van Ingen
Kirjoittaja on kuvataiteilija joka käyttää usein elokuvateknologiaa ilmaisuvälineenään

Itävaltalaisen Gustav Deutschin elokuvateos Film Ist.1 esitettiin Suomessa ensimmäisen kerran Avanto-festivaalilla
2002, vuotta myohemmin se oli Tampereella ja syksyllä esitämme sen vielä Kuvataideakatemiassa alkavan “Toinen Torstai“-sarjan avausillassa2.
Film Ist. on arkistomateriaaleista muovattu, jatkuvasti lisäosia versoava elokuvateos, joka episodimaisesti jäsentelee itse itseään. Hidastusten ja nopeutusten, eristämisten
ja kohdistamisten avulla Deutsch panee katsojan huomioimaan asioita, jotka normaalisti jäävat sepitteellisyyden lumon varjoon. Eteemme loihditun prosessin pienimmätkin
yksityiskohdat ovat ennakkoluulottomalle katsojalle herkullisesti esillä. Unohdetut, hylätyt kuvat muuttuvat kokemuksiksi. Eivät vaan kokemuksiksi siitä, mitä kuvat esittävät, vaan myös siitä, mitä ne itse asiassa ovat ja miten ne tulevat oleviksi eteemme.
Deutsch havahduttaa meidät liikkeen ajan ihmeeseen,
valon ja pimeyden eroihin, silmänräpäyksen loputtomaan
pituuteen sekä tuijotuksen banaalimpiin puoliin. Saamme
hetkellisen mahdollisuuden katsoa tiedostaen silmästä silmään elokuva-apparaattia instrumenttina, joka luo valahtavista kuvapintaheijasteista ja värähtävistä ilmatihentymistä
päässämme mitä merkillisimpia tulkintoja.
Raakamateriaalina Film Ist.:issa on käytetty lukuisista eri lähteista haalittua, osittain homeen tai nitraattikaasujen muhentamaa arkistomateriaalia, jota Deutsch käyttää samoin kuin dokumentin tekijä kohteensa elämäntilannetta tai fiktion tekijä näyttelijänsä profiilia, suodattaen epäoleellisen ja muodostaen jäljelle jäävästa sakasta
uuden substanssin.
Deutsch itse kaihtaa termiä kokeellinen elokuva, “kokeiluja tekivat elokuvatekniikan varhaiset pioneerit, viimeistään George Mélièsin jälkeen elokuva on taiteena ja
välineenä ollut valmis käyttöön“, sitä ei tarvitse “kokeilla“
sen enempää kuin valokuvaa, musiikkia tai graﬁikkaa3. Hän
myös toivoo yleisön KOKEVAN Film Ist:n audiovisuaalisena kokemuksena, eikä lukevan sitä teoreettisena rakennelmana. Sillä mikäli elokuvateorian tehtävä on kysyä, mitä elokuva on, niin ehkäpä elokuvan tekijöiden tehtävä on näyttää,
mitä se todella on.
1

Gustav Deutsch 1998-, 16mm & 35mm, 153+ min. Itävalta.
“Toinen Torstai“-sarja 11.10.2004 lähtien Kuvataidekatemian auditoriossa,
vapaa pääsy.
3
Tampereen 34. Kansainväliset elokuvajuhlat, paneelikeskustelu.
2
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Ulla Simonen
Kirjoittaja on
AVEKin lyhyt- ja
dokumenttielokuvista vastaava tuotantoneuvoja

2+

Harvinaisen moni on
kysynyt harvinaisen
suoraan, miksi halusin tulla tuotantoneuvojaksi. Moni on epäillyt, että entisessä työssä olisi ollut ristiriitoja. Ei ollut. Työt olivat
varsin hyvällä mallilla, oli jopa vapaata aikaa, joka herkisti miettimään mitä teen ja haluaisinko kenties
joskus tehdä jotain muutakin. Ja siihen
hetkeen puhelin soi.
Sain tarjouksen, josta moni oli jo
kieltäytynyt. Miksi minä sitten sanoin
kyllä? Syitä on kaksi, ensimmäinen se ilmeinen: on luonnollisesti hienoa ja etuoikeutettua päästä katsomaan alaa laajemmin, saada hetkeksi kokonaiskuva riippumattomaan elokuvatuotantoon Suomessa. Toiseksi, on aika vastata huutoon. Jokaisella meistä on käsitys siitä kuinka tätä työtä tulisi hoitaa.
Käytäntö on, että tähän työhön pyydetään. Siksi on mielestäni velvollisuus
miettiä tarkkaan, olisiko oma aika kantaa vastuunsa.
AVEKin tuotantoneuvoja on elokuvantekijän edustaja ja työhön astutaan kukin vuorollaan. Tämä on oma
ajatukseni tuotantoneuvojan roolista.
Eräs aiemmista tuotantoneuvojista on

ajatellut tuotantoneuvojan osan olleen
hänen asevelvollisuutensa. Minä ajattelen, että tämä on minun partiolaisuuteni, minun yhdyskuntapalveluni. Lisäbonuksena on se, että työ on määräaikainen. En voi jämähtää, tuskin ehdin oppia talon tavoille, kun seuraavan on aika
astua riviin. Sopimukseni on mallia jalkapalloilijat: 2+.
Olen ollut tätä kirjoittaessa toimessa virallisesti kaksi viikkoa, mutta työ
alkoi jo loppukesällä tuotantoihin tutustumalla. Lukeminen oli valtavan mukavaa, kunnes aloittaessani kirjoituspöydän ja tietokannan ääressä, minulle
selvisi, että se mitä olin lukenut on vasta jäävuoren huippu. Hakemuksia oli
odottamassa aikamoinen määrä, lisää
tulee joka arkipäivä vähintään se yksi.
Yhden päivän ennätys tähän mennessä on ollut 14 uutta esiteltyä hanketta.
Kyllä, on ollut paljon rankempaa kuin
kuvittelin. Silti kuvittelen edelleen, että kuron tuotantoneuvojan ja budjettikaudenvaihdon aiheuttaman käsittelyjen hidastumisen kiinni tämän syksyn
aikana.
Olen istunut tuottajana toisella
puolella pöytää miettimässä, miten käsittämätöntä ja vaikeaa elokuvantekeminen on, kun ihmiset instansseissa
vaihtuvat, rahaa ei ole vaikka vuosi on
juuri vaihtunut, tai kun odotetaan jon-

kun muun kannanottoa ko. hankkeeseen ennen kuin se voi edistyä. Kaiken
tämän absurdius ei vähene, vaikka istuu
pöydän toisella puolella. Käsissä on jo
edellisellä kaudella sovitut päätökset,
joita ihmiset odottavat, mutta joissa ei
voi edetä, kun rahan olemassaoloa ei ole
vahvistettu. Ja kun ne päätökset on tehty, kausi on jo pitkällä ja pino pöydällä
korkealla – mitkä ovat ne kaikkein tärkeimmät hankkeet nyt? Haasteellinen
on mieto sana, mutta silti näen tilanteen sellaisena.
Vahvistan tässä; luvatut tuet hoidetaan ja niiden jälkeen pyrin löytämään
ne hankkeet joihin on juuri nyt tärkeintä tuki kohdistaa. Vaikka tukivaroissa
onkin laskua, en näe niukkuuden jakamista järkevänä. Mieluummin vähemmän tuotantoja laaja-alaisesti, ja riittävin tuin, kuin liian vähän kaikille.
Työn sisältö, tekijöiden ja elokuvahankkeiden kohtaaminen on uskomattoman hienoa. Kaikki, jotka ovat olleet
kummalla puolen pöytää tahansa tietävät miten huono pahimmillaan voi neuvottelutilanne olla, kun maailmat ja toiveet eivät kohtaa. Olen ollut myös niissä neuvotteluissa, kun kaikki on parasta, kun sana muuttuu eläviksi kuviksi,
kun tekijä saa päättäjän ymmärtämään,
innoittumaan ja hurmaantumaan. On
suuri ilo olla hurmaantumassa.
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Hyvää uutta
vuotta AVEK
AVEKin uutena
vuotena 2003
Kanerva
Cederström puhui dokumenttielokuvan yhteiskunnallisesta roolista
ja muutoksesta
1960-luvulta
2000 –luvulle
siirryttäessä ja
henkilökohtaisesta suhteestaan
yhteiskuntaan
ja muutokseen
dokumenttielokuvatekijänä.
Kanervan henkilökohtainen
puhe oli dokumenttielokuvan
omainen ja se sai
paikalla olijan
myös pohtimaan
omaa suhdettaan
aikaan ja dokumenttielokuvaan.
Leena
Louhivuori ja
Ulla Simonen

Utopia, ohj. Lasse
Naukkarinen, tuot. Ilokuva, NAukkarinen &
Co. 2004
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Miten elokuvan tekijöiden eri sukupolvet näkevät dokumenttielokuvassa tapahtuneet muutoksen? Miten elokuvatutkijat, historioitsijat ja kulttuurintutkijat näkevät saman asian? Minkälainen on kahden eri kulttuurin näkemys.
Amsterdamissa samana vuonna
Marja Pallassalo oli tavannut Noé Mendellen ja Amy Hardien Skotlannista
(Edinburgh College of Art/Film and Television), jotka kertoivat perustettavasta dokumenttielokuvan tutkimusinstituutista (Scottish Documentary Instute). He olivat kiinnostuneita järjestämään elokuvakatselmuksen ja seminaarin, joka käsittelisi yhteiskunnallisen ja
yksityisen suhdetta. Teimme suomalaisen ehdotuspaketin ja he vuorostaan
skotlantilaisen vastineen.
Tapaamisen teemoiksi muotoutuivat mm. seuraavat kysymykset: dokumenttielokuvien mukautuminen yhteiskunnallisiin murroksiin vai toisinpäin, onko tosi-tv dokumenttielokuvan
tulevaisuus, television rooli yhteiskunnallisessa dokumenttielokuvatuotannossa kuusikymmenluvulta tähän päivään, mikä on yhteiskunnallinen elokuva silloin ja nyt? Keskustelun teemoja elokuvien nostamien aiheiden lisäksi olivat 1960-luvun radikalismi, elokuva yhteiskunnallisena muutosvoimana,
vastakulttuuriliikkeet, yhteisöllisyys,
julkisuus, subjektiivisuus ja minä-elo-

kuva. Tapaamisen rungon muodostivat
suomalaisten ja brittiläisten yhteiskunnallisesti mielenkiintoisten dokumenttielokuvien katselmus.
Poimintoja
Katselmuksessa kävi hyvin esille se laajuus, millä yhteiskunnallinen elokuva
voidaan ymmärtää. Suomalaiset elokuvat olivat useimmat hyvin henkilökohtaisia ja henkilön kautta historiaan ja
yhteiskunnan muutoksiin porautuvia.
Skotlantilaisilla sen sijaan vahvasti anglosaksisen journalistisen perinteen jatkajia tai jopa suoraa toimintaa (Camcorder Guerilla Films).
Lasse Naukkarisen elokuva Once
Upon a Time There was a Utopia sai
maailmanensi-iltansa kouralliselle valikoitunutta yleisöä. Elokuva oli kansallinen ja henkilökohtainen. Sen vastapariksi skotlantilaisten puolelta tuli
Desmond Bellin Suomen televisossakin esitetty vahvasti dramatisoitu kaivostyöläisdokumentti. Ero kahden lähihistoriaan menevän dokumentin välillä oli huikea, ja nostatti vahvaa keskustelua dokumentin keinoista yleisemmin sekä erityisesti historian esittämisen keinoista dokumentissa.
Mieleenpainuvaa oli myös Camcorder Guerilla Films työskentelytapa. Järjestö edustaa uutta nuorta sukupolvea
ja sen toimintaperiaatteet ovat poliittiset. Uusi teknologia on tehnyt mahdolliseksi nopean reagoinnin tehdä ja
esittää elokuvia. Järjestö järjestää itse
omat esityksensä - kahviloissa, kouluissa, kulttuuritiloissa, gallerioissa... siellä
missä ihmiset kokoontuvat. Tavoitteena on selkeä ero uutisista tuttuihin kuviin tai ajankohtaisraportteihin. Elokuvilla on ollut kysyntää ja katsojia. (www.
camcorderguerillas.net)
Amy Harding esitteli yleiseurooppalaisen, tekijälähtöisen levitysmallin,
jonka kantava ajatus on levittää elo-

kuvat yhtä aikaa useaan maahan ennakkoon sovitulla ohjelmistolla Docspace-ketjussa. www.docspace.org.uk
Sekä Amyn esittelemä levitysmalli, että camcorder guerilla -toiminta herättivät paljon innoitusta suomalaisvieraissa. Lyhyen ja kantaaottavan dokumentin puute nähtiin todellisena ja uudenlainen esityskulttuuri festivaalien ja satunnaisten teatterilevitysten sijaan suurena mahdollisuutena dokumentille.
Animaatioelokuva dokumenttielokuvana herätti erilaisella käsittelytavallaan hyvän keskustelun. Marjut
Rimminen kertoi, miten animaatio voi
muutua dokumentiksi. Chanel 4 -kanavalla oli teemana Nainen ja laki. Marjut
tapasi entisen vankilatytön, jonka tarinaa hän työsti puolitoista vuotta. Animaationa tarinasta tuli toisella tavalla
henkilökohtainen. Katsoja pääsee suoraan mukaan päähenkilön mielenmaisemaan.
Seminaarissa esitellyissä elokuvissa löydettiin myös tekijöiden erilaisen
suuntautumisen lisäksi selkeä tuotannollinen ero. Suomessa on monen sellaisen elokuvan tuottaminen ja tukivarojen sekä esityskanavan löytäminen ollut mahdollista, joka Skotlannissa olisi kaatunut TV-yhtiöiden vastustukseen. Dokumentin käsite ja muodot ovat Suomessa laajemmat, mutta
riippumattomat elokuvantekijät jättävät kuitenkin päivänkohtaiset aiheet
uutisille ja ajankohtaisohjelmille. Kenties tukijärjestelmät ovat tähän liian
jäykkiä?
Mallina erilaiseen tuottamiseen ja
elokuvanteon kulttuuriin esitti seminaarin ”ulkojäsen” norjalainen Torsten
Nybo mallia, jossa kriisialueilta vaihdetaan elokuvantekijöitä esimerkiksi Norjaan ja tilalle menee norjalaisten
ryhmä. Tarkoituksena on tuottaa syvemmälle kuin kriisin pintaan meneviä
dokumentteja ja toisaalta antaa alueen

SEKL:in toiminta
uuteen nousuun

tekijöille mahdollisuus katsoa omaa tilannettaan ulkopuolelta ja jopa konkreettisesti rauhassa. Elokuvaesimerkkinä tästä nähtiin Line Halvorsenin
hieno A Stone’s Throw Away.
Tilaisuus oli Scottish Documentary Instituten ensimmäinen oma, koulun ulkopuolinen tilaisuus. Instituutti oli juuri muutamaa viikkoa aiemmin saanut vahvistettua rahoituksensa. Amy Harding ja Noé Mendelle pitivät tapaamisessa erityisen tärkeänä
elokuvan professoreiden Kanerva Cederströmin ja Jukka Sihvosen mukana
oloa. Heistä oli uskomattoman hienoa,
että Suomen kokoisesta maasta voi
yleensä löytää kaksi professoria, joiden
pääalueena on dokumentti ja, että toinen jopa työskentelee elokuvaopetuksessa. (Skotlannissa ei ole dokumenttielokuvan, ei tekemisen eikä tutkimuksen professuuria.)
Seuraava suomalais-skotlantilainen
dokumenttielokuva -seminaari pohjustettiin järjestettäväksi Suomessa ensi vuonna. Järjestäjinä Suomesta TAIK
(Cederström) yhteistyössä Turun yliopiston (Sihvonen) kanssa.

Marjut Rimminen ja
Kanerva Cederström

No Comments
Social Dimension in Documentaries
A Finnish-Scottish Screening and Seminar
10 -13 June 2004 Edinburgh College of Art /
Film and Television
Lasse Naukkarinen: Once Upon a Time There Was a Utopia, 90’
Des Bell: Rebel Frontier, 70’
Camcorder Guerilla Films: The Really Big Blockade – Faslane 2003, 6’
Jewish National Fund Protest – Glasgow 2004, 6’
Margarita Vasquez-Ponte – Never been in a Riot, 15’
Susanna Helke – Virpi Suutari: The Idle Ones, 82’
Nick Higgins: Women in Black, 25’
Kanerva Cederström: Two Uncles, 58’
Line Halvorsen: A Stone’s Throw Away 50’ esittelijänä Torstein Nybo
Media 19:sta
Veikko Aaltonen: The Working Class, 97’
Marjut Rimminen Animations (Autentism, Abductees, Silence, Family
Hollidays, Many Happy Returns)
Cameron Duguid: Annotate, 10’, The Atomists 18’
Kanerva Cederström: Lost and Found, 52’
David Graham Scott: Little Criminals, 64’

M

aamme vanhimpiin kuuluva yhä toimiva elokuvajärjestö Suomen elokuvakerhojen liitto SEKL ry on
voimakkaasti kokemassa uutta tulemistaan. Pitkähkön hiljaiselon ja matalan proﬁilin jälkeen vuonna 1956 perustettu
SEKL kokee että eritoten tänä päivänä, audiovisuaalisen kulttuurin totaalisen muutoksen ja elokuvatarjonnan
ekspansiivisen lisääntymisen myötä
SEKL:in perintö, elokuvakasvatuksen ja elokuvallisen sivistyksen tarve
on suurempi kuin kenties koskaan.
SEKL:in toimintaa on liiton perustamisesta lähtien aina viitoittanut
toimiminen laatuelokuvan ja yleensäkin elokuvan monimuotoisuuden
puolesta. SEKL panee kyllä mielihyvällä merkille elokuvatarjonnan huiman lisääntymisen, niin tv-kanavilla
kuin videolevityksenäkin. Kuitenkin
tämä määrällinen lisääntyminen on
tapahtunut paljolti laadun ja monipuolisuuden kustannuksella. Kun silmäilee vaikkapa Helsingien Sanomien ns. perjantai-karttaa tai tv-kanavien elokuvaohjelmistoja, videotarjonnasta puhumattakaan, ei voi välttyä
huomioimasta samalla tapahtunutta
tarjonnan maantieteellistä kaventumista. Aikaamme ohjaavan taloudellisen voitontavoittelun ja teknologian
palvonnan arvomaailmassa tarjonta
on entistä selkeämmin anglosaksistunut.
SEKL kokeekin osittaiseksi velvoitteekseen palauttaa mieliin, ettei
maailman elokuva ole yksinomaan
Hollywood-elokuvaa. Niin kuin eräs
arvostamani kollega jo kauan sitten
kiteytti, ”joskin elokuvan markkinat
ovat Hollywoodissa niin elokuvan sydän on Pariisissa”. Tämä oivaltava toteamus
laajentuu ajatuksellisesti
renkaiksi vedessä; elokuva on globaali, kansallisesti ja maantieteellisesti
mitä moninaisin ja rikkain kulttuurin
ja ilmaisun muoto.
SEKL:in toimintaa on aina viitoittanut elokuvan monipuolisuuden
ja -muotoisuuden puolesta toimiminen, niin kerholevitykseen välitettä-

vien elokuvien osalta kuin elokuvakasvatuksen, -koulutuksen ja yleensäkin elokuvallisen sivistyksen lisäämisen saroilla.
Tätä tehtävää SEKL on kiistatta
- idealismistakin joskus syytettynä
- toteuttanut toiminnassaan jo vuosikymmenten ajan. Vaikka maamme
elokuvakerhojen määrä onkin viimeisten reilun 10 vuoden aikana supistunut yli puoleen elokuvakerholiikkeen ”kultaisista vuosista” - elokuvakerhojen peijaisvirsiin on eittämättä vaikuttanut muiden medioiden lisääntynyt tarjonta, vrt. television tulon vaikutus maamme elokuvateatterikantaan - SEKL:iin kuuluu yhä yli 40 jäsenkerhoa. Usko laatuelokuvaa siis elää!
Muuttuneessa audiovisuaalisessa
ilmastossa ja kontekstissa SEKL tuleekin toiminnan linjauksessaan panostamaan entistä voimallisemmin
elokuva-kasvatuksellisen oppimateriaalin tuottamiseen sekä kerhojen ja
muiden alan
toimijoiden koordinointiin mm. seminaarijärjestelyjen,
koulutustilaisuuksien ja luennoitsijakontakteiden osalta. Tältä saralta SEKL:llä on osaaminen, historialliset perinteet ja edelleenkin myös
ajankohtaiseksi päivitetty kontaktiverkosto.
Eräänlaisena ajankohtaisena aasinsiltana tahtoisin päätteeksi nostaa
esiin kuluneena kesänä Suomen-ensiiltansa saaneen Bernardo Bertoluccin uuden elokuvan Dreamers, jossa
Bertolucci pureutuu Pariisin kevään
´68 tuntoihin. Elokuvassaan Bertolucci tekee kauniilla tavalla kunniaa silloiselle idealismille. Huomionarvoisesti elokuva myös muistuttaa,
että noiden Pariisin kevään tapahtumien alkusysäys ja lähtölaukaus oli
nimenomaan Ranskan kinemateekin eli elokuva-arkiston legendaarisen johtajan Henri Langlois´n erottaminen toimestaan. Laatuelokuvan
ja sen näkemisen mahdollisuuksien
turvaamisen puolesta vaaditaan paitsi tahtoa niin myös konkreettisia tekoja ja toimia.
Sakari Salko
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AVANTO-FESTIVAALI 18.-21.11.2004

Järjestyksessä viides Avanto-festivaali
esittää jälleen ikuisia kysymyksiä, kuten: onko non-konformistisen avantgarden ja undergroundin perinne elossa? Ja mistä se tulee? Pienempiä temaattisia kokonaisuuksia ovat mediataide & politiikka ja strukturalistinen
elokuva.
Strukturalistinen elokuva syntyi 60-luvulla kuvataiteen piirissä ja se
on usein pikemminkin maalauksellista kuin kirjallista. Tärkeätä on teoksen
psykofyysinen vaikutelma, joten elokuvan ”aiheena” saattaa olla vaikkapa ﬁlmimateriaalin ominaisuudet, kuvien
kemialliset rakeet, kineettinen liike,
toisto tai itse elokuvan katsomistilanne. Monet strukturalistisen elokuvan
pioneerit kuten brittiläinen Malcolm
Le Grice kävivät 70-luvulla ”abstrakteilla” elokuvillaan tiukkaa polemiikkia hollywoodilaista juonielokuvaa vastaan ja yrittivät kehittää elokuvaa, joka
ei manipuloisi katsojaa. Kuten itävaltalainen Ernst Schmidt jr kirjoitti, he halusivat repiä hajalle ”elokuvan illusionistisen harhan”.
Malcolm Le Grice on Avannon elokuvaohjelman päävieras. Häneltä nähdään sekä laaja retrospektiivi että viimeisimpiä töitä, mm. kolmen screenin uunituore psykedeelinen fantasia
Cyclops’ Cycle (2004). Toinen huippuvieras on pariisilainen Cécile Fontaine. Hänen kiivaissa lyhytelokuvissaan
40

porvariston hillitty kasvonaamio revitään kirjaimellisesti auki. Edesmenneiltä itävaltaisilta strukturalisteilta
Kurt Kreniltä ja Ernst Schmidt jr:ltä
nähdään pitkän viikonlopun aikana Orionissa kattavat retrospektiiviset sarjat. Sktrukturalismikokonaisuuden kotimaisena yllätyksenä on suomalaisen alan elokuvan ensi-ilta! Sami
van Ingenin lyyrinen Fokus (35 mm, 40
min.) valmistuu marraskuuksi. Avanto-festivaalin päättää Andy Warholin
yli viisituntinen esikoiselokuva Sleep
(1963). Se muistetaan nykytaiteen kohutuimpiin kuuluvana provokaationa,
mutta myöhemmät tulkinnat ovat korostaneet sen merkitystä yhtenä strukturalistisen, ”ﬁlmiä välineenä” tutkivan
elokuvan lähtölaukauksista ja samalla
herkkänä homoeroottisena mestariteoksena.
Avannon live-ohjelma käynnistyy
Kiasma-teatterin avajaisissa 18.11. hillittömällä koosteella Kurt Krenin ja
Ernst Schmidt jr:n ohjaamista performanssitallenteista kuten Kunst und
Revolution (1968). Ne eivät ole pelkästään dokumentteja wieniläisten aktionistitaiteilijoiden kaoottisista provokaatioista, vaan vimmaisia ja omaleimaisia elokuvateoksia itsessään. Illan
lopuksi nähdään kansainvälisen Ohneyhtyeen performanssi. Kolmen vokalistin ja yhden digitaalista hälyä soittavan
laptop-muusikon absurdi, teatralisoitu

esitys kaihtaa kaikkea logiikkaa ja provosoi 60-70-luvun wieniläisen aktionismin hengessä.
Toinen merkittävä esiintyjä Kiasma-teatterissa on ranskalainen vuonna
1989 Cellule d’Intervention Metamkine -ryhmä. Kahden elokuvantekijän ja
yhden muusikon ryhmä yhdistää strukturalistista expanded cinemaa ja musique concrète -vaikutteista melumusiikkia ainutlaatuisen improvisatorisella tavalla. Kahdeksan 16-millisen projektorin ”soittajat” improvisoivat paikoin abstraktien, paikoin esittävien ﬁlmiluuppien kanssa.
Molempien Avannossa nähtävien
installaatioiden teemana on sota. Saksalaiselta nykytaiteen huippunimeltä ja pitkän linjan essee-elokuvaohjaajalta Harun Farockilta saadaan Galleria Huutoon videoinstallaatio Eye/Machine II, joka on esitetty aiemmin mm.
Transmediale-festivaaleilla ja ZKM:
ssä, missä se sai Medienkunstpreis-palkinnon 2003. Kahden screenin installaatio perustuu kauko-ohjattujen ohjusten mainosvideoihin. Minna Långströmin videoinstallaatio Bubble käsittelee sotaa henkilökohtaisemmalla tasolla: median sotakuvasto tuodaan
MUU-Galleriaan lavastettuun lastenhuoneeseen.
Lisätietoa Avanto-festivaalin ohjelmasta: www.avantofestival.com

Milla Moilanen
Ulla Simonen

AVEKin tuotantoneuvojat vaihtuvat
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen AVEKin tuotantoneuvojaksi vastuualueenaan lyhyt- ja dokumenttielokuvat on nimitetty tuottaja Ulla
Simonen. AVEKiin hän tulee Kinotar Oy:stä, jossa hän on tuottanut viime vuosina useita elokuvia
sekä vastannut niiden kansainvälisestä levityksestä. Simosen tuottamia dokumenttielokuvia ovat
mm. Joutilaat (2001), Lost and
Found (2003) ja Sotalapset (2003).
Hän on Euroopan Elokuva-akatemian äänivaltainen jäsen. Simonen aloitti tuotantoneuvojana
1.9.2004.
Animaatio-ohjaaja, mediataiteilija Milla Moilanen on nimitetty AVEKin tuotantoneuvojaksi vastuualueenaan multimedia ja
mediataide. Hänellä on laaja kokemus mediataiteen ja digitaalisen animaation kentältä niin animaattorina, graaﬁkkona, käsikirjoittajana kuin ohjaajanakin. Moilanen on ohjannut mm. teokset Wanted (1998) ja Vertebra
(2003). Moilanen sai Kopioston
juhlavuoden tunnustuspalkinnon
taiteellisesta työstä vuonna 2003.
Hän aloitti toimessaan 1.8.2004.

Prix Möbius Nordica 2005

Digitaalisen mediakulttuurin laatukilpailu Prix Möbius Nordica Järjestetään
29.1.2005 Mediakeskus Lumeessa Helsingissä.
Suomessa järjestettävän Pohjoismaisen kilpailun voittajat osallistuvat
kansainväliseen Prix Möbius International -kilpailuun syksyllä 2005.
Kilpailuun voivat ottaa osaa vuosien 2003 ja 2004 aikana julkaistut tai
valmistuneet vuorovaikutteiset kulttuuripainotteiset tuotannot, tuotteet tai teokset, joiden tekijät asuvat ja työskentelevät Pohjoismaissa.
Tuotannot tai teokset on voitu toteuttaa esimerkiksi CD-ROM- tai DVDformaattiin, Internetiin tai langattomaan verkkoon. Järjestäjät toivovat
osanottoa myös uusille alustoille toteutetuista (esim. digitaalinen televisio) tai
uusia lajityyppejä edustavista tuotannoista (esim. virtuaaliyhteisöt ja ohjelmistotaide).
Teosten tulee olla sisällöltään, audiovisuaaliselta ilmeeltään ja (käyttöliit-tymä)suunnittelultaan sekä yleiseltä tekniseltä osaamiseltaan korkealuokkaisia sisältötuotantoja. Jos teos
läpäisee esikarsinnan, osallistujan tai
hänen edustajansa tulee varautua n.
15 minuutin englanninkieliseen esitykseen zapping -tilaisuudessa. Teosten kieli voi olla muu kuin esityksen.
Prix Möbius Nordica -kilpailun päämäärät ovat:
- tukea pohjoismaista mediakulttuurituotantoa ja edistää sen kansanvälistä
tunnettavuutta

Habbo Hotel,
Sulake Labs Oy

- luoda verkostoa alan toimijoille (tekijät, tuottajat, kustantajat, media) sekä
tutkijoille ja opiskelijoille
- selkeyttää alan laatukriteereitä ja luoda yleiskuva alan kehityksestä
- edistää tuotantojen ja teosten valmistumista sekä levitystä
Kilpailun tukijat: Opetusministeriö, AVEK, FRAME, Mediakeskus
LUME, TAIK/Medialaboratorio.
Prix Möbius Nordica järjestetään yhteistyössä Mediakeskus Lumeen kanssa. Käytännön järjestelyistä vastaa Medeia Oy.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on
tiistai 30.11.2004, klo 15 mennessä.
Lisätietoja:
www.prixmobiusnordica.org
info@prixmobiusnordica.org
Pia Reunala, Tuottaja
gsm +358 50 330 69 74
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AVEK avasi uuden
kauden
AVEKin kauden avajaisia vietettiin
8.9. perinteiseen tapaan mediakeskus Lumeessa. Pääsihteeri Juha Samola esitteli kauden 2004-2005 painopisteitä. Edistämisvaroja lyhyt- ja
dokumenttielokuville sekä mediataiteelle on käytettävissä yhteensä noin 2 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 12%:n vähennystä edelliseen
kauteen verrattuna. Jos esitys uudeksi tekijänoikeuslaiksi hyväksytään tämän hetkisessä muodossaan,
tullee myös AVEKin taloudellinen
tilanne jatkossa hieman kohentumaan. Laki on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä.
Kauden edistämisvaroista tuotantotuen osuus on noin 1 700 000
euroa, koulutustuen 140 000 euroa
ja audiovisuaalisen kulttuurin tuen
110 000 euroa. Tuotantotuen painopistealueita ovat edelleen luova dokumentti sekä sisällöllisesti monimuotoinen mediataide. Tämän lisäksi pyritään yhdessä muiden alan
toimijoiden kanssa etsimään keinoja
tukea jatkuvasti vähentynyttä lyhtyelokuvien tuotantoa. Myös animaatioille pyritään löytämään lisärahoitusta mm. pohjoismaisen yhteistyön
kautta. Koulutustuki suunnataan
edelleen tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen. Tukivarojen pienentyessä festivaalituessa joudutaan
keskittymään AVEKin toiminnan
kannalta keskeisten festivaalien tukemiseen.
Tilaisuudessa jaettiin ensimmäinen AVEK-palkinto mediataiteilija
Heidi Tikalle sekä esiteltiin uudet
tuotantoneuvojat Ulla Simonen ja
Milla Moilanen. Illan elokuvana oli
Kari Juusosen uusi animaatio Syntymäpäivä. Loppuilta vietettiin vapaamuotoisen seurustelun merkeissä.
Vieraita AVEKin uuden vuoden avajaisissa oli noin 300.

Sisältötuotantoon
haettavana
kehitysrahaa
Opetusministeriö on osoittanut
AVEKille 140 000 euroa käytettäväksi
kotimaisen sisältötuotannon kehittämiseen. Määrärahan jakaminen on osa
hallituksen tieto-yhteiskuntaohjelman
toteuttamista.
Tuki jaetaan hakemusten perusteella digitaalisiin päätelaitteisiin tarkoitettujen (esim. digitaalinen televisio, mobiilit päätelaitteet) sisältötuotantojen ja niihin liittyvien palveluiden
kehittämiseen ja toimivuuden testaamiseen.
Tuettavat hankkeet voivat olla
mm. tuotannon demo- tai pilottiver42

sioita. Tuki on tarkoitettu vain sisältötuotantoyrityksille.
Valintakriteereinä ovat hankkeen
innovatiivisuus, tuotannon toteuttamisedellytykset sekä hankkeen kaupalliset menestysmahdollisuudet kansallisesti ja/tai kansainvälisesti. Rahoitusta ei myönnetä laitehankintoihin
eikä oppimateriaalihankkeisiin.
Valittavia hankkeita rahoitetaan
korkeintaan 50% hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeiden tulee valmistua ennen 30.11.2005.
Hakemus tehdään lomakkeelle, johon tulee liittää hankkeen käsikirjoitus tai muu sisältö- tai tuotekehityssuunnitelma, tuotantosuunnitelma aikatauluineen sekä hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Lisäksi ehdotukseen tulee liittää tiedot
kaikista hankkeessa mukana olevista yhtiöistä ja muista toimijoista sekä
tarpeelliset tiedot tukea hakevasta yhtiöstä mukaan lukien selvitys yhtiön
taloudellisesta tilanteesta. Hakemuslomake löytyy AVEKin kotisivuilta,
osoitteesta www.kopiosto.ﬁ/avek.
Hakemukset toimitetaan AVEKille viimeistään 31.10.2004 menness
Tiedusteluihin vastaavat tuotantoneuvoja Milla Moilanen tai pääsihteeri
Juha Samola

Elokuvakoulutuksen ja
taideyliopistojen
yhteistyön
kehittämistä
selvitetään
Opetusministeriö on kutsunut Tampereen Työväen Teatterin hallintojohtaja Riitta Väisänen-Lahden selvityshenkilöksi pohtimaan yliopistollisen
elokuvakoulutuksen kehittämistä. Selvityshenkilön tehtävänä on myös esittää vaihtoehtoja Taideteollisen korkeakoulun, Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian yhteistyön kehittämiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi esim. hallinnollisia rakenteita
kehittämällä.
Selvityshenkilö voi esittää myös
lainsäädännöllisiä muutoksia, kuten
elokuvataiteen yliopistokoulutuksen
rakenteiden vahvistamista, yliopistojen päätöksentekoelimien vastuualueiden, koostumuksen ja vastuusuhteiden
rajauksia sekä oppiaineiden yhteistyön
esteiden poistamista.
Ehdotus pääkaupunkiseudun taideyliopistojen yhteistyön lisäämisestä sisältyi Korkeakoulujen alueellisen
kehittämisen työryhmän muistioon
(2001). Työryhmä ehdotti pitkän aikavälin tavoitteena toimintojen verkostoitumista yhdeksi kansainvälisesti korkeatasoiseksi taideyliopistoksi
ja taideyliopistojen laajempaa yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen
kanssa.
Selvitystyö tulee saada valmiiksi
31.12.2004 mennessä.

Elokuva-, televisio- ja
av-alan strategia ja
toimintaohjelma
valmisteilla
Opetusministeriö linjaa tämän syksyn
aikana elokuvan-, television ja audiovisuaalisen alan kehittämistavoitteet
vuoteen 2010.
Strategian ja siihen liittyvän toimintaohjelman lähtökohtia ovat mm.
vahva kansallinen televisiorakenne,
laaja ja kattava kotimaisen elokuvan jakelu ja tarjonta, suomalaisen elokuvan
toimiva rahoitus ja kehitysedellytykset, vakaa ja kannustava sääntelykehitys ja tekijänoikeudet, av-alan osaaminen ja taitojen kehittäminen, elokuvan
ja television kulttuuriperinnöstä huolehtiminen sekä lastenelokuvan erityiskysymykset.
Strategian ja siihen sisältyvän toimenpide-ohjelman tavoitteena on antaa kokonaiskuva moni-ilmeisestä elokuva- ja audiovisuaalisesta alasta Suomessa ja asettaa ala pohjoismaiseen,
muuhun eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteyteensä. Elokuvan ja audiovisuaalialan kehittämiskysymyksiä
käsitellään strategialuonnoksessa ensi kertaa kokonaisuutena. Tavoitteena on avata näkökulmia siihen monipuoliseen tehtävään ja rooliin, joka julkisella sektorilla on osana elokuvan ja
audiovisuaalisen kulttuurin tulevaisuuden kehittämisessä.
Alalla on tärkeä yhteiskunnallinen
ja kulttuurinen merkitys, mutta samalla sen liiketoiminnan edellytyksiä
on voitava kehittää. Valtion tehtäviin
kuuluu suotuisten olosuhteiden luominen alan luovalle ja innovatiiviselle kehittämiselle ilman, että se puuttuu sisältöihin.
Ohjelmalla on yhteytensä muihin ajankohtaisiin av-alan kehittämishankkeisiin. Television osalta strategiaan liittyvät ehdotukset täsmentyvät
liikenne- ja viestintäministeriön lokakuun alussa valmistuvan televisiotoiminnan tulevaisuutta pohtivan työryhmän loppuraportin jälkeen. Marraskuussa on myös EU:n kulttuurineuvostossa tarkoitus hyväksyä elokuvan
ja av-alan Media- tukiohjelma vuosille
2007-2013.

Elokuva-ala palkitsi
parhaat tekijät
Rakkautta & Anarkiaa festivaalin
avajaisnäytöksessä palkittiin ansioituneita elokuva-alan vaikuttajia. Suomen elokuvaohjaajaliitto
palkitsi vuoden elokuvaohjaajana
Aku Louhimiehen. Suomen tuottajaliitto palkitsi puolestaan vuoden 2004 tuottajana Jarkko Hentulan.

ITU videotaiteen
tuotantoprojekti

Ohjaajaklubi aloittaa
Andorrassa

Muu ry vetää Suomessa ainutlaatuista videotaiteen tuotantoprojektia nimeltä ITU. ITU toteutetaan yhteistyössä AV-arkki ry:
n ja Satakunnan taidetoimikunnan kanssa. Muu ry on valtakunnallinen taiteilijoiden ammattijärjestö ja AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus.
Projektin päärahoittaja on audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. ITU-projektin tuottaja on Satakunnan taidetoimikunnan taiteen tuottamisen läänintaiteilija Tuuli Penttinen-Lampisuo.
ITU yhdistää organisaatioiden erityisosaamisen taiteilijoita
palvelevaksi, voittoa tavoittelemattomaksi projektiksi, jossa kehitetään videotaiteen tuotantotapoja ja levitystä. ITU:n tavoitteena on toteuttaa kansainvälisesti
kiertävä videoteoskokonaisuus,
jonka tuotannossa huomioidaan
eri levityskanavat, markkinointi,
taiteellinen laatu sekä kokonaisuuden temaattinen terävyys.
Kolmevuotinen projekti alkoi
keväällä 2004 videotaiteilijoille suunnatulla ideakilpailulla. Temaattisen yhtenäisyyden tavoittamiseksi teosideoiden tuli liittyä kotiin tai johonkin koti-sanan
monista merkitysyhteyksistä.
Syksyn aikana ITU-projektin
käsikirjoituspajassa kehitetään
videotaiteen käsikirjoittamisen
ja tuotantosuunnittelun muotoja
kymmenen mukaan valitun kotimaisen taiteilijan kanssa. Käsikirjoituspajan taiteilijat ovat
Pasi Autio, Päivikki Kallio, Tanja Koistila, Jaana Kokko, Marko Lampisuo, Juha Mäki-Jussila,
Hanna Ojamo, Elina Saloranta,
Lena Séraphin ja Maarit SuomiVäänänen. Koti-teemaa käsitellään muun muassa vaihtuvien sukupolvien, kodin rituaalien ja kodittomuuden kautta.
Videotaide yhdistää elokuvan ja kuvataiteen elementtejä,
joten myös teosten tuotantoprosesseissa tarvitaan taitoa luovia
eri taidemuotojen välimaastossa.
Mukaan valitut taiteilijat suunnittelevatkin teoksiinsa niin dokumentaarista, draamallista kuin
käsitteellistäkin ilmaisua.Työpajoissa paneudutaan muun muassa
visuaaliseen käsikirjoittamiseen,
televisiotuotantojen erityispiirteisiin ja teoksen markkinointiin
videotaiteen näkökulmasta.
Videotaiteen tuotantoprojekti ITU:n vaiheista tiedotetaan
Muu ry:n www-sivuilla osoitteessa http://www.muu.ﬁ/itu

Huilitauolla ollut ohjaajaklubi (aka Keskiviikkoklubi) käynnistyy taas. Kohtauspaikaksi on täksi syksyksi saatu elokuvakeskus ANDORRA Helsingin Eerikinkadulla. Klubille ovat tervetulleita niin
SELO:n kuin SET:n, SEK:n, Dokumenttikillan, Näytelmäkirjailijaliiton, Näyttelijäliiton jäsenet. Niin, ja tietysti myös
TAIK:n ETO:n opiskelijat.
Syksyn ja talven mittaan katsellaan
kotimaiset ensi-iltaan tulleet elokuvat ja
keskustellaan elokuvan tekijöiden kanssa.
Klubi käynnistyy torstaina 23. syyskuuta klo 18.00 Anastasia Lapsuin ja
Markku Lehmuskallion elokuvalla ”Jumalan Morsian”. Elokuvan jälkeen ilta
jatkuu keskustelulla elokuvan ohjaajien
kanssa. Tiesitkö että ”Jumalan Morsian”
on ehdolla Euroopan elokuva-akatemian
Felix-palkinnon saajaksi?
8.10. perjantaina on vuorossa Markku Pölösen ”Koirakynnen leikkaaja”. Ja
sitten 2-3 viikon välein luvassa on Mantilaa, Salmenperää, Aaltosen Veikkoa
ja Honkasaloa uutuuselokuvineen. Tule mukaan katsomaan, kuuntelemaan ja
keskustelemaan. Ja samalla tapaamaan
kollegoitasi itse asian tiimoilta.
Tarkempaa klubiohjelmaa tulee sähköpostin välityksellä.

Honkasalon
Melankolian
3 huonetta
palkittiin
Pirjo Honkasalon uusin dokumentti Melankolian 3 huonetta palkittiin
Venetsian elokuvafestivaalilla. Elokuva sai kaksi merkittävää palkintoa: Human Rights Film Network
Awardin sekä naisohjaajalle myönnettävän Lina Mangiacapre -palkinnon, jonka viime vuonna sai Soﬁa Coppola. Lisäksi opiskelijajury
myönsi elokuvalle EIUC-kunniamaininnan.
Elokuvan festivaalilla saama laaja huomio varmisti elokuvalle myös
kattavan eurooppalaisen levityksen.
Melancholian 3 huonetta saa elokuvateatterilevityksen ainakin Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Britanniassa ja Benelux-maissa.
Elokuva kuvaa lapsen mielen
haavoittuvuutta. Sen päähenkilöitä ovat Kronstadtin sotilasakatemian 9–15 -vuotiaat pojat, lapsia
Tšetšenian raunioista pelastava nainen Hadižat Gataeva sekä rajan toisella puolella Ingusiassa pakolaisleirissä asuvat lapset. Kaiken taustalla
on vuosia jatkunut Tšetšenian sota.
Melancholian 3 huonetta -elokuvan
on tuottanut Kristiina Pervilä, Oy
Millennium Film Ltd ja se on televisioyhtiöiden ja elokuvainstituuttien
rahoittama monikansallinen yhteistuotanto.

Kettupäivät
23.–28.11.2004
elokuva-teatteri
Andorrassa
Nyt jo 21. kerran järjestettävä perinteinen
dokumentti- ja lyhytelokuvakatselmus
KETTUPÄIVÄT täyttää elokuvateatteri
Andorran (Eerikinkatu 11, Helsinki) valkokankaan kotimaisilla uutuuksilla marraskuussa. Luvassa on yli 44 tuntia kuluneen vuoden av-kerrontaa lyhyt- ja dokumenttielokuvien, musiikkivideoiden,
animaatioiden ja kokeellisten elokuvien
muodossa. Lisäksi ohjelmistossa on tänäkin vuonna mukana lastenelokuvanäytöksiä päiväkoti-ikäisille.
Suomen elokuvakontakti muistaa
myös 100 vuotta täyttävää kotimaista lyhytelokuvaa esittämällä Kettupäivillä juhlanäytöksen yhteistyössä Suomen elokuva-arkiston kanssa.

Dokumenttikillalle
uusi hallitus
Dokumenttikilta ry on valinnut uudeksi
puheenjohtajaksi dokumenttielokuvan tekijän Markku Heikkisen. Muut hallituksen jäsenet ovat elokuvantekijät Anu Kuivalainen, Jaana Puhakka, Erkko Lyytikäinen, Jouko Aaltonen ja Kanerva Cederström. Edellisen hallituksen puheenjohtaja
oli dokumenttielokuvan professori Kanerva Cederström.
Dokumenttikilta on 1996 perustettu
järjestö kaikille dokumenttielokuva-alalla toimiville ammattilaisille, opiskelijoille,
tuottajille ja kriitikoille. Dokumenttikilta oli myös tärkeä taustaorganisaatio DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaalia perustettaessa Suomeen. Dokumenttikillan jäsenmäärä on tällä hetkellä
noin 200 henkeä.
Tänä syksynä kilta järjestää mm. kerran kuussa Helsingissä Doggariklubin, jonne kokoonnutaan jonkin erityisen dokumenttielokuvan tekemiseen liittyvän teeman ympärille keskustelemaan ja viihtymään elävän kuvan parissa. Syksyllä järjestetään Helsingissä myös isompi seminaari, jossa pohditaan suomalaisen dokumenttielokuvan tilaa kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaisella dokumenttielokuva
on ollut ulkomailla kovassa kurssissa juuri omaleimaisen elokuvallisuuden vuoksi. Dokumenttikilta on avannut uudet internet-sivut, osoitteessa www.dokumenttikilta.ﬁ.
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Tukipäätökset
kevät 2004

BY HAND PRODUCTIONS OY / NIKO SARLIN
SEKSIN ABC- animaatiosarjan osallistuminen
Cartoon Foorumiin Santiago de Compostelassa
22.-25.9.2004
JAAKKO ILKKA PRODUCTIONS OY / VIRTANEN
JAAKKO
Uppo-Nalle - animaatiosarjan osallistumienn
Cartoon Foorumiin Santiago de Compostelassa
22.-25.9.2004
HAKALAX PRODUCTIONS OY / HAKALAX JOHN
Osallistumien Sunny Side of the Doc -tapahtumaan
Marseillessa 19.-22.6. 2004
TAIK / ELO
Kv. elokuvakoulujen 50. vuotiskonferenssin (CILET 50)
järjestäminen Helsingissä 17.-23.5.2004
AVEK / SES
KULTTUURIVIENTIPROJEKTI
AVEKin ja SEA:n yhteisen lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuurivientiprojektin vuoden 2004
maksu (1 erä)

Kansainvälistymistuki
MOILANEN MILLA
Hakijan teos ”Vertebra” Dance On Camera festivaalilla 9.-18.1.2004 New Yorkissa
FINLANDS-INSTITUTTET / ALANNE ESA
Salla Tykän matkakulut retrospektiseen näyttelyyn
Kööpenhaminaan (Tanskan valtion taidemuseo 5.-25.2.2004)
FRAME / MARKETTA SEPPÄLÄ
Tekijöiden matka- ja majoituskuluihin (NiemiJunkola, Roberts ja Taanila) suomalaisen mediataiteen näyttelyyn Berliinissä 13.2.-18.4.2004
FRAME / MARKETTA SEPPÄLÄ
Mediataiteilijoiden matkakulut suomalaista
mediataidetta esittevään näyttelyyn
Rio de Janeiroon huhtikuussa 2004
SUOMEN RANSKAN INSTITUUTTI / JUKKA HAVU
Ohjaajan matkakulut Mika Kaurismäen elokuvien
retrospektiiviin Pariisin Suomi-instituuttiin huhti
-toukokuussa 2004
MILLENNIUM OY / KRISTIINA PERVILÄ
Hakijan tuottaman elokuva ”Jumalan morsian”
Berliinin kv.elokuvafestivaaleilla 5.-11.2.2004
MAKING MOVIES OY / KAARLE AHO
Hakijan tuottama dokumenttielokuva ”In the Dark”
Rotterdamin kv. elokuvafestivaaleilla 24.-28.1.04
AVEK
Nyon - yhteistuotantoseminaari 14.-15.1.2004
KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA
Tuotantojen kansainvälinen markkinointi
HAKALAX PRODUCTIONS OY / HAKALAX JOHN
Osallistuminen Cannesin tv-ohjelmamarkettiin
29.3.-2.4.04
EPIDEM ZOT / WAHLFORSS MIKAEL
Osallistuminen Cartoon Movies -tapahtumaan
Potsdamissa 11.-14.3.04 sekä Cannesin
tv-ohjelmamarkettiin 29.3.-4.4.2004
MANDART ENTERTAINMENT OY /
PAMELA MANDART
Osallistuminen Cannesin tv-ohjelmarkettiin 28.3.-2.4.04.
ART FILMS OY / ARTO HALONEN
Osallistuminen Nyonin Vision du Réel -festivaalille
sekä suomalais-sveitsiläiseen tuottajatapahtumaan
18.4.-24.4.2004
FILMIRYHMÄ OY / LEHTINEN VIRKE
The French Surveyour -elokuvan kv. yhteistyöneuvotteluihin: Pariisi, Lontoo, Cannes, Madrid
JOKINEN HEIKKI
Osallistumiseen Cartoonin (EU:n MEDIA-ohjelma)
yleiskokoukseen Annecyssä (Ranska) 9.6.2004
SAAREN-SEPPÄLÄ IIRIS
Heimoveljet -lyhytelokuvan levityskustannuksiin
TYÖRYHMÄ SEPPO RENVALL & ALLI
SAVOLAINEN
Suomalaisen kokeellisen elokuvan ja videotaiteen
esityssarjan järjestämiseen New Yorkissa
(Anthology Film Archive) 17.-22.5.2004
ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI
Hakijan tuottama Lähettiläät - dokumenttielokuva
Moskovan yliopiston II kv. visuaalisen antropologian
festivaaleilla 24.-28.5.2004
ILLUME OY / AALTONEN JOUKO
Hakijan ohjaama ”Lähettiläät” - dokumentti
Tarton NAFA -festivaalille 10.-16.5.2004
PETFILMS OY / LEHTOLA ERKKA
Hakijan ohjaama tv-elokuva Nainen kedolla
Monte Carlon tv-festivaalille 28.6.-3.7.2004
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Koulutustapahtumien tuki
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MEDIAKULTTUURIYHDISTYS M-CULT
ISEA 2004 -mediataidekonferenssiin liittyvien
koulutustilaisuuksien järjestäminen Helsingissä
(Tukholmassa & Tallinassa) 14.-22.8.2004
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALI
DOCPOINT -festivaalin yhteydessä pidettävän työpajan ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen
15.-18.1.2004
DOKUMENTTIKILTA
Robert Drew työpajan järjestäminen TAIKissa
14.4.2004
YLE BASAARI
ETNO 2004 - jatkokoulutuksen järjestäminen
maahanmuuttajataustaisille dokumenttiohjaajille
SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY
Elokuvanäyttelemiseen keskittyvän kurssin
järjestäminen vuoden 2004 aikana
ILMAISUVERSTAS RY
Lähikameratyöskentelyä tutkivan työpajan
järjestäminen kesällä 2004
PIKNIK FREQUENCY RY
Locative media - työpajan järjestäminen osana
PikeseliÄhky-tapahtumaa Kiasmassa 1.-4.4.04
TR: LOUHIVUORI LEENA & SIMONEN ULLA
Suomalais-skotlantilaisen dokumenttikatselmus
ja seminaari Edinbugrissa 10.-13.6.2004
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO
Animaatiolalalle tarkoitettu Kameran muistityöpaja Tampereella 26.4.-16.5.2004
OULUN YLIOPISTO / METKA
Tuottajakoulutusohjelma EAVEn vuoden 2004
toinen osa Oulussa 15.-16.6.04
EUROPEAN DOCUMENTARY NETWORK
Nuorille pohjoismaisille dokumentaristeille tarkoitettu
Twelve for the Future -työpaja (syksy 2004
Bornholm ja talvi 2005 Helsinki)
SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY
Näyttelijä ja kamera - kurssin järjestäminen
kesällä 2004 (lisärahoitus)
ILMAISUVERSTAS RY
Lähikameratyöskentelyä tutkivan työpajan
järjestäminen 18.-19.4.2004 (jatkorahoitus)
SODANKYLÄN ELOKUVAFESTIVAALI RY
Festivaalin yhteydessä järjestettävien koulutustapahtumien kuluihin (16.-20.6.04)
SUOMEN ELOKUVA- JA VIDEOTYÖNTEKIJÄIN
LIITTO RY
Movie Magic -kurssin järjestäminen ARTOn
tiloissa (Pasila) 25.-29.10.04.
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Festivaali- ja muu audiovisuaalisen kulttuurin tuki
AV-ARKKI RY / TUULI PENTTINEN-LAMPISUO
View04 - mediataidefestivaalin järjestäminen
Helsingissä 18.-22.2.2004
MEDIAKULTTUURIYHDISTYS M-CULT /
MCDONALD CROWLEY AMANDA
ISEA -mediataidetapahtuman järjestäminen Helsingissä,
Tallinnassa sekä Silja Opera -laivalla
(Hki-Tukholma-Tallinna) 14.-22.8.04 (1. osa)

Koulutusapurahat

LIIMATAINEN SINI
99 Years of My Life - elokuva Clermont-Ferrandin
lyhytelokuvafestivaalilla 31.1. - 8.2.2004

2 000

3 387

269

MÄKELÄ TARU
Osallistuminen EAVE - tuottajakoulutukseen
(Mediaohjelma) 12.3. - 3.11.2004 (Ateena, Oulu
ja Budapest)
PIETILÄINEN MIKA
Osallistuminen United Stuntmen Associationin
”Aerial” Masterclass -koulutukseen 5.-10.4.2004
(Seattle)
RUMPUNEN RISTO
Osallistuminen Writer´s Boot Campin käsikirjoituskurssille (Santa Monica) huhti-toukokuussa 2004
LEHMUSKALLIO JOHANNES &
GARTZ JUHO
Jumalan morsian -elokuva Berliinin kv. elokuvajuhlilla
5.-11.2.2004
HEYDEMANN KLAUS
Osallistuminen eurooppalaisen elokuvan levitystä
käsittelevään työpajaan Cannesissa 11.-12.5.04
KANTOLA MAIKKI
International Children and Youth Multimedia
Access Network- (25.-30.9.04) ja International Film
& Video Festival for Children and Young Adult
(20.-24.9.04) -tapahtumat Australiassa
KUIVALAINEN ANU
Taatan paha uni - dokumentti Nyonin Vision du
réel -elokuvafestivaaleilla 20.-25.4.04 (Sveitsi)
KUOPPAMÄKI LIISA
Osallistuminen Rockportin (Maine) The June
Four-Week Film Schooliin 6.6.-3.7.04
LAAKSONEN SUSANNA
Osallistuminen North by Northwest -käsikirjoituskoulutukseen (MEDIA-ohjelma) 14.-20.3., 23.-29.5.
ja 15.-21.8.04 Kööpenhaminassa
RAUTIO ILSE
Osallistuminen SITCOM-sarjan suunnittelu ja
käsikirjoittaminen -kurssille (YLE), 30.-31.3.04
RÖLLIN SYDÄN TR: LOTTA HOKKANEN,
JANNE KOPU & PEKKA LEHTOSAARI
Osallistuminen Cartoon Master -tapahtumaan
(MEDIA-ohjelma) 21.-25.4.04 Coruñassa (Espanja)
TR: UUNILA RAIMO, JYRI HAKALA JA PENTTI
KESKINEN
Opintomatka Lontooseen 10.-16.5.04.(Barracuda
Median kurssi, Pinewoodin ja Sheppertonin studiot
sekä National Film & TV School)
SUOMEN LAVASTUSTAITEILIJAIN LIITTO
Liiton 60-vuotisjuhlakirjan ”Suomalaista skenograﬁaa”
tekoon (toimittajat Heta Reitala ja Samppa Lahdenperä)
(julk.)
TEATTERI- JA MEDIATYÖNTEKIJÄT RY
Kolme kioskia - kurssille osallistuvien kuuden
freelancerin kurssimaksut
ROUHUVIRTA ANJA
Tieteen popularisoinnin lajityypin dramaturgiset
rakennemallit elokuvassa ja interaktiivisessa
multimediassa - väitöskirja (tutk.)
BENTLEY ANTONY
”Lukas & Maika”-elokuva Grimstadin lyhytelokuvafestivaaleilla (Norja) 5.-11.6.04
HAAPASALO ILONA
Opiskeleminen New York Universityn Tisch
School of Artsin Film Production -jatkotutkintoohjelmassa 29.8.04 - 13.5.05
HEDMAN ARI-MATTI
Osallistuminen TEAK:n aikuiskoulutusyksikön ja
TAIK/ELOn ”Vuorovaikutus elokuvassa”-kurssille
16.-27.8.2004
LINDÉN SONJA
Osallistuminen Philip Hoffmanin työpajaan (Mount
Forest, Ontario) 21.-27.6.2004
SAARINEN LEENA
Osallistuminen Lontoon Suomi-instituutin
”Creative Crossing”-työpajaan 26.-27.4.2004
TIKKA HEIDI
Osallistuminen Lontoon Suomi-instituutin
”Creative Crossing”-työpajaan 26.-27.4.2004
TYÖRYHMÄ : WALIGORSKA AGNIESZKA &
SIRÉN PEKKA
Osallistuminen Mexico Cityssä 17.-21.5.04
järjestettävään 5.kv. radiotaiteen asiantuntijakonferenssiin

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki
LINKO JENNI
KOTI ESPOOSSA
Dokumenttielokuva Espoon Kivenlahdessa
sijaitsevasta perheryhmäkodista, jossa asuu 14
maahanmuuttajanuorta (kk)
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PETTUFILMI OY / KATJA HEIKKINEN
EASY WRITER
Animaatioelokuva naisesta joka hallitsee
maailmaansa kirjoituskoneella (tt)
MARI SOPPELA
HOME RECORDINGS
Dokumenttielokuva suomalaisen ohjaajan ja
hollantilaisen säveltäjä-aviomiehen perhe-elämän
dynamiikasta ja kielipeleistä (kk)
KINOFINLANDIA OY / PEKKA LEHTO
KOKO PUU KUVIA TÄYNNÄ
Fiktiivinen kertomus Kalervo Palsasta, Kittilän
kiistellystä maalarista (ev)
EDITH FILM OY / PEKKA KORHONEN
SIBERIAN EXPRESS
Kauhua ja karvaista susierotiikkaa tihkuva rakkaus
animaatio (tt)
KONTUNEN HELI
RAUTAVAARA IN MY MIND
Dokumenttielokuva rautavaaralaisista nuorten
identiteetin muotoutumisesta aikuisuuden kynnyksellä (kk)
FILMITAKOMO OY / ALVARO PARDO
EDEN PASTORA - KOMENTAJA NOLLA
Dokumenttielokuva Nigaracua kansannousun
sankarista ja johtajasta Eden Pastorasta (tt)
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO
MIRE BALA KALE HIN
12-osaisen animaatiosarjan jakson ”Kaksitoista
kuukautta” lisäkopio (jt)
KINOFINLANDIA OY / PEKKA LEHTO
METSÄN VELJET
Dokumentti virolaisista Woitkan veljeksistä
(kopiotuki) (jt)
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO /
TATU POHJAVIRTA
ELUKKA
Animaatio lampaita hoitavasta miehestä ja hänen
pojastaan, jotka sotkeentuvat luonnon kanssa oudolla
tavalla (ev)
MAKING MOVIES OY / SAMI KUOKKANEN
AMERIKAN TAIKURI
Dokumenttielokuva roudareiden ja ikuisten kapinallisten
legendasta Nätsi Rosvallista (tt)
ILLUME OY / SEPPO RUSTANIUS
JÄÄN YLI
Dokumenttielokuva Kronstadin kapinallisten
kohtalosta Suomessa (tt)
HILTUNEN JOUNI
SININEN MAA
Dokumenttielokuva keski-ikäisestä Kati Sinenmaasta,
joka on päättänyt täydellisesti irtautua yhteiskunnan
tukiverkoista (kk)
TAMMINEN JUHANI
GEORG OTS
Dokumenttielokuva Georg Otsista ja tämän monisäikeisestä ja ristiriitaisesta laulajanurasta (kk)
MATTILA TARJA
TUPAKKATYTÖT
Dokumenttielokuva 1960 - luvulta lähtien toimineen
Amerin tupakkatehtaan lopettamisesta (kk)
INDIE FILMS OY / JAN ANDERSSON
NENÄLIINOJA MYYTÄVÄNÄ
Sekatekniikka-animaation kopiotuki (el)
LACHEB ALI
HANNU VÄISÄNEN - MYYTTI EI OLE ENÄÄ
PERIFERIAA
Dokumenttielokuva kuvataiteilija Hannu Väisäsen
työn eräästä pohjavireestä - läsnäolosta (kk)
KINOPRODUCTION OY / ARTO KOSKINEN
JOKI TAIVAALLA
Dokumenttielokuva kuvataiteilija Osmo Rauhalan
matkasta Hopi-intiaanien maahan maisemataiteilija
Nancy Holtin kanssa (tt)
JEAN BITAR
HAKUNILA 8 %
Dokumenttielokuva Hakunilasta, jossa on asukkaita
yli kahdestakymmenestä etnisestä taustasta (kk)
HARJU MATTI
TAVALLAAN AIKUINEN
Lyhytdokumentti nuoruuden loppumisesta, paikkansa
etsimisestä ja sen lunastamisesta (kk)
(Toinen Suomi - projekti)
MAKING MOVIES OY / PETRI KOTWITZA
KOTI-IKÄVÄ
Lyhytelokuva liian aikaisin aikuiseksi pakotetun
Samin itsemurhayrityksestä ja siitä alkavasta
eheytymisestä (tt)

20 000

5 000

8 000

32 000

2 000

40 000

429

15 000

4 000

15 000

25 000

2 000

2 000

2 500

6 500

2 000

30 000

5 000

1 000

84 000
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tukipäätökset

LINDÉN SONJA
NO MAN IS AN ISLAND
Lyhytdokumentti 70-vuotiaasta miehestä, joka on
vetäytynyt yksinäisyyteen saareen Itä-Suomessa
ja pitää sieltä käsin yhteyttä ms-tautiin sairastuneeseen
vaimoonsa (kk)
LÅNGFILM PRODUCTIONS OY/PETER SNICKARS
STJÄRNREGN
12-vuotiaan pojan näkökulmasta kerrottu tarina
yksityisyrittäjästä, jonka täytyy ensin menettää
kaikki, jotta löytäisi uudelleen perheensä (tt)
SILVA MYSTERIUM OY / MARIA LAPPALAINEN
MILJA
Lyhytﬁktio perheväkivallasta ja sen seurauksista
8-vuotiaan Miljan elämässä (tt)
HARTZELL PÄIVI
LUMOTTU LINNA
Rudolf Koivun klassisiin satukuvituksiin perustuva
musiikillinen satufantasia (kk)
YLÄKÄS KIMMO
JONO
Lyhytdokumentti loputtomasta rekkajonosta, joka
kiemurtelee Venäjän rajalta suomalaisen maaseudun
keskelle (kk) (Toinen Suomi - projekti)
MRP MATILA RÖHR PRODUCTIONS OY /
ARI HEINILÄ
DEEP BREATH
Dokumenttielokuva vapaasukeltaja Topi
Lintukankaasta, joka yrittää maailmanennätystä yli 60
metrin syvyydessä ilman hengityslaitteita (ev)
EDITH FILM OY / KAISA PENTTILÄ
SUPERMIEHEN POIKA
Animaatio kaupungin vuokra-asunnossa asuvasta
tavallisesta pojasta, jonka äiti on supermies (ev)
KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA
1 PLUS 1 PLUS 1 - SYMPATHY FOR THE DECOY
Kolmen epidsodin lyhytelokuva, jossa eri dokumenttitraditioiden avulla tutkitaan ihmisen tekemien
moraalisten valintojen seurauksia (tt)
VANILLA PRODUCTIONS OY / JONATHAN
DAVIES
PERHONEN
Hybridielokuva yksinäisestä mainosmiehestä, jonka
elämää piinaavat kello ja hukkuvasta perhosesta
kertova painajainen (tt)
RT-DOCUMENTARIES OY / ILKKA RUUHIJÄRVI
SUKUPOLVI
Seurantadokumentti vuonna 1985 Kalliossa koulunsa
aloittaneesta luokasta (ev)
FILMIFAKTA / ILKKA ILKARE
MANOLITO - OUNASJOKIVARSI
Dokumenttielokuva Ounasjokivarressa sijaitsevasta
Sinettä Krouvista (ev)
MARIANNA FILMS OY / MIKA KAURISMÄKI
SARAU
Pitkä dokumenttielokuva brasilialaisesta
Choromusiikista (tt)
KINOTAR OY / TARU MÄKELÄ
SAALIS
Harvinaiseen kotielokuvamateriaaliin perustuva
dokumenttielokuva Mäkelöiden elokuvasuvusta (ev)
DO FILMS OY / ZAIDA BERGROTH
LASILEUKA
Lyhytelokuvan ﬁlmikopioon (el)
KINOPRODUCTION OY / JOE DAVIDOW
NIJINSKI - NÄKYMÄTÖN VOIMA
Kokeellinen pitkä dokumentti tanssitaiteilija
Nijinskistä kuvattuna suomalaisen koreograﬁn
Jorma Eton kokemusten kautta (ev)
LUMIFILMI OY / MARIKO HÄRKÖNEN
UNTAMOINEN
Lapsille suunnattu animaatiosarja (ev)
ART FILMS OY / HALONEN ARTO
RIKKAIDEN ROOLILEIKKI
Dokumenttielokuva moskovalaisesta psykiatrista,
jonka yritys suunnittelee rikkaille ihmisille
elämyspelejä (ev)

Multimedia- ja mediataide

ZIEGLER DENISE & SINUN VUOROSI
-TYÖRYHMÄ
NYREN OCH PYRAMIDEN - NÄYTTELY
KÖÖPENHAMINASSA
Video- ja ääniteoksia sekä installaatioita
Kööpenhaminan Kanonhalleniin 13.-24.1.2004 (koa)
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2 000

10 000

40 000

2 000

1 000

10 000

4 000

18 500

10 000

20 000

10 000

10 000

10 000

2 500

1 500

15 000

5 000

4 000

KOKKO JAANA
KERTOMUKSEN AVOIMEKSI JÄTTÄMINEN
Videota ja tiekoneohjattua nukkea hyödyntävä
mediataideinstallaatio (koa)
JÄRVINEN SAMI & TYÖRYHMÄ
KAMPIN TYÖMAAN ESTETI - SOINTI - PROJEKTI
Rakennustyömaan ääniä hyödyntävä live-ääniteos/
konsertti Kiasmassa (koa)
MUU RY / TUULI PENTTINEN-LAMPISUO
ITU - VIEDEOTAITEEN TUOTANTOPROJEKTI
Videotaiteen tuotantorakenteen,- sisällön ja
-levityksen kehittelyprojekti mediataiteilijoille yhteistyössä
AV-arkin kanssa (ev)
ORENIUS MARIKA
THE BIRD
Videoteos unista ja sielullisesta lukkiutuneisuudesta
Tsehovin ja Hitchcockin henkeen (kk)
HAIKALA EEVA-MARI
KARKKI - VIDEOTEOS GALLERIA HUUDOSSA
Videoteos, jossa taiteilija laulaa kameralle ”Tahdon sinut”
-laulun galleria Huudossa 26.1.-8.2.04 (koa)
VIRTA ANIMATED / MINNA LÅNGSTRÖM
KIINALAINEN HUONE & MONUMENTTI
NÄKYMÄTTÖMÄLLE
Videoteosten levitykseen vhs/dvd- kopioita ja
markkinointimateriaalia (el)
KAURANEN MARKKU
VAELLUS / HIRVI
Kokeellinen luontoelokuva ja galleriateos hirvien
jokavuotisesta vaelluksesta kesälaitumelta
talvehtimisalueelle (kk)
BONSAI FILMS OY / ANU KUIVALAINEN
OHTON ELÄMÄ
Kokeellinen dokumenttielokuva pojasta, jonka
isoisä on juuri kuollut (ev)
NUUTINEN CHRISTER
END OF TIMES
Kokeellinen 8mm animaatioﬁlmi utopioista
Myymälä2 -galleriaan (kk)
KALLEINEN TELLERVO
IN THE MIDDLE OF THE MOVIE
Los Angelesissa tavallisten ihmisten kanssa
tehtäviä kokeellisia kotivideoita (koa)
AHO BJÖRN
CUTS
Kokeellinen lyhytelokuva jalkapalloilusta elokuvan
lavasteissa (koa)
RUSCICA JANI
SWAN SONG
Kokeellinen lyhytelokuva sisialaisista vanhuksista,
kansanlauluista ja marionettiteatterista (koa)
TAANILA MIKA
PERUSVIIVA
Auringonpimennystä tutkineen tieteellisen kokeen
tuottamaan found footage- materiaaliin perustuva
kokeellinen elokuva (kk)
RENVALL MARKUS
PERFORMANCE
Yleisölle avoin workshop 5.1 äänien ja sämpläämisen
mahdollisuuksista View- festivaaleilla 16.1.- 29.2.2004 (koa)
EERIKÄINEN VILLE
LADYBUG
Epälineaarisen animaatioteoksen kansainvälinen
DVD-levitys (el)
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE /
KIMMO KOSKELA
ABSOLUTE BEING
Kokeellisen tanssivideoteoksen loppuunsaattaminen
(jt)
RISTIMÄKI MIA & TYÖRYHMÄ
ISÄN LAPSUUS
Lapsuuskokemuksen siirtämistä ja muuntumista
tutkiva verkkoteos (koa)
LECKLIN JOHANNA
PELKO - JA KATOAVA TODELLISUUS VIDEOINSTALLAATIOT
Kaksi videoinstallaatiota mielen järkkymisestä (koa)
LINDBLAD CHRISTIAN
ALASTON - TUTKIELMA
Kokeellinen episodielokuva alastomuudesta eri
animaatiotekniikoita yhdistellen (koa)
SALOSMAA AARNO
RIDERS IN THE SKY
Kone-estetiikkaan perustuva videoteos moottoripyörien yhteislähdöstä (koa)

2 000

3 000

15 000

1 200

500

2 000

1 000

8 000

1 000

5 000

2 700

4 900

3 000

500

500

700

3 500

1 700

5 000

5 000

NAUHA TERO
KOPRONOMIA
Kävelyteoksen dokumentointiin perustuva
kokeellinen videoteos (koa)
MEDIAKULTTUURIYHDISTYS M-CULT / MINNA
TARKKA
RAJAPINNALLA - WEBDOC
Suomalaista mediataidetta esittelevä web/onlinemonimediakokonaisuus (ev)
LAAKSONEN SUSANNA
METAPOSITIO
Videoinstallaatio jakautuneesta persoonasta (kk)
FANTOMATICO / HANNA HAASLAHTI
SCRAMBLE SUITE
Interaktiivinen installaatio ihmisen ja keinotekoisen
peilikuvan kohtaamisesta (tt)
NUUTINEN CHRISTER
END OF TIMES
Kokeellinen 8mm animaatioﬁlmi utopioista (koa)
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE / KIMMO
KOSKELA
KALIKI
Kolmiosainen videoteos striptease-esitykselle,
abstraktille videokuvalle ja soolosellolle (tt)
HUUSKONEN JUHA
PUBLIC OPINION - JULKINEN MIELIPIDE
Kantaaottava media-aktivisti-tyylinen teos eduskuntatalon pylväikköön (kk)
SASSI PEKKA
ABGESCRIEBEN / POISTETTU
Museon kuulutuksia muunteleva ääniteos (kk)
KOSKELA ART & MEDIA HOUSE / KIMMO
KOSKELA
MONOLOGEJA MENNEESTÄ JA TULEVASTA
Jatko-osa suomalaisten vaikuttajien monologeista
koostuvaan videoinstallaatioon (tt)
KOIVUMÄKI JUHANI
MIELI
Kokeellinen lyhytelokuva mielisairaalaan päätyneestä vanhasta miehestä (koa)
BRÄNN & BRÄNN AY / BRÄNN MICHAELA
AMMI JA TOIVO
Alma ja Toivo Kuulasta kertova narratiivinen
multimediateos verkkoympäristöön (tt)
JÄRVINEN SAMI & TYÖRYHMÄ
KAMPPI RECONSTRUCTION
Rakennustyömaan ääniä hyödyntävä teos (koa)
UUNILA RAIMO
BELLS
Videoinstallaatio kirkonkelloista ja tanssivista
jaloista (kk)
ARTE OY /
BLIND SIGHT
Kuvaa ja kokeellista ääntä yhdistävä näyttely- ja
CD-julkaisuhanke (el)
RAINIO MINNA & ROBERTS MARK
KAHDEKSAN HUONETTA
Kahdeksasta videoprojisoinnista koostuva
seksiteollisuutta ja naiskauppaa käsittelevä installaatio (kk)
LILLQVIST KATARIINA & HANNU SALAMA
URALIN PERHONEN -RADIOTEOS
Radiofoninen teos Tampereen Pispalan värikkäästä
historiasta (kk)
LILLQVIST KATARIINA
URALIN PERHONEN - ÄÄNITAIDETEOS
Ääni-installaatio Tampereen Pispalan värikkäästä
historiasta (kk)
MÄKIPÄÄ TEA
WARPIECE
Videoinstallaatio kriisitilanteessa metsään paenneesta
perheestä (koa)
KELKKA.MOTION TMI / MERJA NIEMINEN
NIEMINEN / RINNE
Interaktiivista, kerronnallista animaatiota ja kokeellista
ääntä yhdistävä esitys (ev)
NENONEN JUHA
TÄRÄHDYKSIÄ JA LOOPY - VIDEOTEOKSET
Videoteos pakkomielteestä ja pienestä lumivyörystä (koa)
PALOSAARI SARI
WOOLYWORLD
Videoteos lankarullista rakennetusta pienoismaailmasta (koa)
M-CULT RY / MINNA TARKKA
RAJAPINNALLA - WEBDOC
Uutta suomalaista mediataidetta esittelevän
monimediakokonaisuuden web-osuus (tt)

1 000

3 000

1 000

15 000

3 000

10 000

2 000

2 000

12 000

3 000

10 000

750

1 500

2 500

2 500

2 000

2 000

3 000

MÄKELÄ MARITA
IDIOT IBIDEM
Sukututkimuksissa löytyneestä, osin kuvitteellisesta
esi-isästä kertova DVD-teos (kk)
KAILA JAN
JAIN KAILA - ELIS SINISTÖ 1985-2004 -VIDEOT
Videoinstallaatio erakkotaiteilija Elis Sinistön
hauraista eleistä (koa)
SALORANTA ELINA
LE LIT DES AMANTS
Lukemiseen sisältyvän lukijan itsensä määrittelyn
tutkimukseen keskittyvä kokeellinen videoteos/kirja (koa)
KALLINEN SAMI
CONTRASTS
Videoinstallaatio uhan alla elävästä perheestä (koa)
HEIDI TIKKA MEDIA PRODUCTIONS TMI
THE DOUBLE
Nukkuvaa lasta kuvaava interaktiivinen installaatioteos (ev)
SALOSMAA AARNO
AIR
Kone-estetiikkaan perustuva videoteos moottoripyörien yhteislähdöstä (koa)
RENVALL MARKUS
AUDITIIVINEN AINE
Kokeellinen videoteos luku- ja kirjoitushäiriöstä (koa)
REINHARD AURORA
JULIO & LUPITA
Videoteos nuken kanssa tanssivasta miehestä (koa)
RINNEKANGAS REIJO
ZHARA & URGA - KOHTAAMINEN VALOSSA
Kokeellinen elokuva taiteilijan yrityksestä ymmärtää
omaa alkuperäänsä (kk)
OJA MARJATTA
FLOATING
Tilan läpikulun kokemusta tutkiva videoinstallaatio
(koa)
BROTHERUS ELINA
BROTHERUS, TYTTÖ
Tanssivideoteoksen jälkituotanto (koa)
TAIDEMAALARILIITTO / ANNE HIRVONEN
ON THE ROAD - ARTE CONTEMPORANCE
FINLANDESA
Suomalaisen nykytaiteen näyttelyn video-osuuden
esityskuluja Lissabonissa (el)
HEIDI TIKKA MEDIA PRODUCTIONS TMI
IIVES4X
Multimedia- ja kamerapuhelimia käyttöliittymänä
hyödyntävä interaktiivinen teos kaupunkitilaan (tt)
NIEMI-JUNKOLA FANNI
LAHJA
Dokumentaarista ja ﬁktiivistä ilmaisua yhdistävä
kertomus romaninaisesta (kk)
CAVÉN KARI
LENTOON LÄHTÖ YRITYS
Lentoa käsitteleviä lyhyitä videoteoksia (koa)
VIRTA PRODUCTIONS OY / MINNA LÅNGSRTÖM
KUPLA
Interaktiivinen mediainstallaatio länsimaisen ihmisen
ristiriidoista sotaisessa maailmassa (ev)
RENVALL MARKUS
NUORI 70
Kokeellinen ja prosessinomaisesti rakentuva lyhytelokuva
huumeista (koa)
AALTOKOSKI ALPO
ARKI / PLAIN
Tanssia ja animaatiota yhdistävä kokeellinen elokuva (kk)
UUNILA RAIMO
BELLS
Videoinstallaatio kirkon kelloista ja tanssivista
jaloista (koa)

3 000

2 000

2 200

3 000

5 000

350

1 000
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2 000
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3 000
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1 000

7 000
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JOUKKOKIRJE

Seppo Renvall
4.–26.9.2004
CHARLOTTENBORG UDSTILLINGSBYGNING, KÖÖPENHAMINA

21.5.–5.6.2005
HELSINGIN TAIDEHALLI
Seppo Renvall, Woody, 2003. 5’20, 8 mm/dvd.
Kamera: Ben Renvall
Musiikki: Mira Calix

Nervanderinkatu 3
00100 Helsinki
p. 09-454 2060
info@taidehalli.fi
www.taidehalli.fi
Avoinna: ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 12–17
Liput: 5 / 4 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi

Näyttelyn on tuottanut Helsingin Taidehalli.
Näyttelyn ovat kuratoineet Susanna Santala ja Maija Tanninen-Mattila.
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