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Säröjä kerrontaan
Kerronta on kiehtova asia. Se kehittyy ja hakee kai-

ken aikaa uusia muotoja, vaikka jotkut perus- 
asiat näyttävät pysyvän käytössä jotakuinkin 
muuttumattomina kuten vaikka Aristotelen nä-

kemys draaman rakenteesta. Kerronta on myös eräänlainen 
muotijuttu. Joku suuntaus tuntuu aina olevan muita suosi-
tumpi. Myös avant-gardea ja muita tyylejä, joilla on pyritty 
rikkomaan valtavirran mukaista kerrontaa, on aina ollut. Eri 
maissa esille nousseet ns. elokuvan wuudet aallot ovat usein 
perustuneet sellaisten keinojen käyttöön, joilla on reagoitu 
vallitseviin ja vanhakantaisina pidettyihin kerronnan muo-
toihin. 

Kaikilla on näkemys siitä, millainen kerronta on hyvää ja 
minkälainen kerronta ei toimi. Kirjailija Juha Seppälä tun-
nustautuu kolumnissaan (Satakunnan Kansa 26.1.05) doku-
mentin ystäväksi, mutta kaipaa ”vesivahinkoja”, jotka voisi-
vat toimia dokumentti-ilmaisun uudistajana.

”Kenties eniten nykydokumentin ortodoksiassa minua vaivaa 
sen riskittömyys, yllätyksettömyys. Dokumenttielokuva virtaa mil-
tei poikkeuksetta lähes elegisen puhtaana kymenä, äänimaisemia 
myöten. Siinä on monesti nostalgisoiva ote: kypsyyttä, viisautta, ar-
jen inhimillistä lämpöä. ... 

Miksi moni dokumentti on kuin testamentti?... 
Miksi dokumentin täytyy pelata niin varman päälle, valmiis-

sa maailmassa?”
Jotakin tuttua kolumnistin huomiossa on, vaikka on-

han meillä rohkeita ja rosoisia dokumenttielokuvia. Enem-
mistöön näyttäisi kuitenkin pätevän Seppälän luonnehdin-
ta. Mistä tämä sitten voi johtua? Onko vika siinä, että val-
mis elokuva on liian monen valintaprosessin takana. Särmät 
hioituvat pois päätöksenteon myllyssä. Vai pyrkiikö tekijä 
tiedostamattaan noudattamaan jotakin yleisempää elokuvan 
rakennetta, jotakin joka on kulloinkin muodissa. Vaivaako 
tekijöitä liikayrittäminen ja onnistumisen pakko. Onko taus-

talla pelko siitä, ettei tule toista tilaisuutta, jos eivät rahoit-
tajat, tuottajat, kriitikot ja katsojat ole tyytyväisiä. Pitäisi-
kö dokumentti-ilmaisua keventää, vai väijyykö siinä tv-re-
portaasin vaara. Iikka Vehkalahti jatkaa pohdintaa artik-
kelissaan.

Erilaiset kerronnan muodot siirtyvät helposti lajityy-
pistä toiseen. Siirtymät voivat aiheuttaa kuohuntaa, mut-
ta voivat myös toimia uudistajina. Siirtyvä kerrontatapa on 
usein alkuperäisessä lajityypissä paljon käytetty, jopa van-
hanaikaiseksi koettu. Esimerkiksi mediataiteessa esiteltiin 
1990-luvun alkupuolella elokuvan puolelta tullut tapa ker-
toa lyhyitä tarinoita. Tämä elliptinen ja niukka ilmaisu toi 
mediataiteeseen uutta tuoreutta  (esim. Eija-Liisa Ahtilan 
kolmen lyhytteoksen sarja ”Me/We”, ”Okay” ja ”Gray” tai 
Salla Tykän myöhäisempi trilogia: ”Lasso”, Thrilleri” ja ”Ca-
ve”). Toinen esimerkki, jonka lähtökohdat ovat enemmän 
kirjallisuuden puolella, voisi olla tarinan kertomisen oma-
kohtaisuus. Tämä hyvin henkilökohtainen ja osin tunnus-
tuksellinen tapa on puolestaan ollut uudistamassa doku-
menttielokuvaa. 

Mielenkiintoista on, miten nopeasti uudet lajityypit 
kykenevät sulattamaan muualta tulevat vaikutteet ja mi-
ten nopeasti tuoreus uhkaa muuttua jäykkyydeksi ja alkaa 
enemmän kahlitsemaan kuin vapauttamaan ilmaisua. Pääl-
leliimattu tai suoraan muulta lainattu ei voi olla aidosti uu-
si. Uuden etsiminen on työlästä. Erehtymisen ja väärinym-
märtämisen vaarat ovat aina vastassa, ja kuten Outi Nyytäjä 
omassa jutussaan toteaa: ”Uuteen ei ole oikotietä”.

On yhä vaikeampaa keksiä uusia kerronnan tapoja. Kik-
kailun vaara on aina olemassa. Dogmat saattoivat tuoda jo-
takin uutta fiktion puolelle, mutta entä dokumenttieloku-
vaan. Tietoiset rajoitukset käytettävien keinojen valinnassa 
saattavat pakottaa ylimääräiseen tarkkuuteen sisällön suh-
teen. Mutta yhtä hyvin rajoituksia voidaan käyttää tekosyy-
nä, jolla puolustellaan löysäksi jäävää sisältöä. Asiaa pohtii 
Suomen ensimmäisen ”dogmadokkarin” tekijä Pekka Uo-
tila. 

Entä ns. uusi tekniikka ja sen mahdollisuudet, joista on 
optimisesti puhuttu jo reilut kymmenen vuotta. Interak-
tiivisuus ja kaksisuuntaisuus ovat kyllä jotenkuten toteutu-
neet peliteollisuudessa, mutta eivät vielä juuri muualla. Voi-
ko esim. olla tarinaa ilman kerrontaa. Kännyköiden ja mo-
biilien pienet näytöt, ”kontrolloimaton” vastaanottotilanne, 
yleensä digitekniikan mahdollisuudet yms. luovat ainakin 
haasteita, joita useatkin kirjoittajat tässä lehdessä pohtivat.

Edellisessä numerossa peräänkuulutettiin talkoo-
henkeä suomalaisen lyhytelokuvan pelastami-
seksi. Suomen elokuvasäätiön ja YLEn Yhteis-
tuotantojen kanssa perustettu Lyhyesti-projek-

ti tuotti odotuksiin nähden moninkertaisen määrän han-
ke-ehdotuksia. Ainakin tarvetta lyhyiden tarinoiden kerto-
miseen siis on, ja siltä osin tilanne on lohdullinen. Syntyykö 
jotakin uutta ja murtuvatko kerronnalliset konventiot, jää 
nähtäväksi. Toivottavasti tämän hetken rajalliset resurssit 
eivät kokonaan patoa kuohuvaa kymeä. Runsaasta kahdes-
ta sadasta hankkeesta voidaan nyt toteuttaa vain kymmen-
kunta. Jatkoa mietitään.

Juha Samola 
1.3.2005

Kuva yllä:
Tynnyrimies, ohj. Arto 
Halonen, Art Films Oy

Kansikuva:
Syntymäpäivä, ohj. Kari 
Juusonen, Kinoproduc-
tion Oy
Sundance-festivaalin 
kilpailusarjan lisäksi 
Syntymäpäivä valittiin 
ensimmäisenä suoma-
laisena lyhytelokuvana 
ranskalaisen Les Lutins 
du Court-Metrage - ly-
hytelokuvafestivaalin 
The best European film 
-loppukilpailuun, jos-
sa viisi elokuvaa kilpaili 
parhaan lyhytelokuvan 
tittelistä. Syntymäpäi-
vä on myös valittu osal-
listumaan arvostetulle 
ICObriefs festivaalikier-
tueelle Isossa Britanni-
assa maalis-kesäkuus-
sa. Tampereen lyhytelo-
kuvafestivaalilla eloku-
va sai lyhyessä sarjas-
sa erikoispalkinnon.
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Minulla on hyvin yksinkertainen 
määritelmä uudelle muodolle: se on 
teos, joka on saanut otteen olemassa 
olevasta ja joka välittää sen niin, 
että mieleen jää lähtemätön jälki. 
Uusi muoto voi olla vastikään luo-
dussa taideteoksessa tai se voi olla 
vanhassa, josta vain etevä, teoksen 
uudelleen lukeva sen löytää. Vanhan 
uudelleen lukeminen ei tarkoita 
klassikon tuomista nykyaikaan eikä 
muodon kopioimista, se tarkoittaa 
nimenomaan uudelleen lukemista, 
yllättymistä, yllättämistä. 

Niin kuin Robert Musilin 
vuosina 1925–1942 kirjoit-
tama 1200-sivuinen Mies 
vailla ominaisuuksia, jos-

ta Claudio Magris, Tonavan, aikam-
me ehkä hienoimman eurooppalaisen 
kulttuurihistorian kirjoittaja, on sano-
nut: ”Aina kun aikamme joutuu krii-
siin, otetaan Musil esiin.” Otan itse hä-
net esiin teke-mällä tästä kaikki romaa-
nikonventiot rikkovasta romaanista 6-
osaisen radiosarjan. Se on epätoivoinen 
yritys. 

1Kirjat olivat lähtökohta koko 
tälle artikkelille. Nimenomaan 
pari teosta. Mikko Rimmisen 
Pussikaljaromaani (Teos 2004) 

ja saksalaisen Juli Zeh’n  Kotkia ja en-
keleitä (Tammi 2004). Juli Zeh’n ro-
maania tärkeämmäksi tuli hänen ”mat-
kakirjansa” Die Stille ist ein Geräusch 
(Hiljaisuus on ääni). Helsingin Kallios-
ta ja Euroopasta kertovilla romaaneil-
la ja matkakirjalla on yhteinen ominai-
suus: ne tekevät maantieteensä kaikin 
aistein aistittaviksi. Niiden aiheuttama 
järkytys on kielessä, joka on tarkkaa, 
yhtä aikaa klassista ja modernia ja en-
nen kaikkea kieltä, joka ei ole muodik-
kaan shokkikirjoittamisen härskiinnyt-
tämää. Nämä kirjat elävät mielessä elo-
kuvana, äänimaisemana, ja joka hetki 
tekisi mieli tarttua niihin ja katsoa, mi-
ten ne osaisi siirtää toiselle välineelle. 
Niiden takana on havainto maailmas-
ta, joka on nähty vailla kaikkea infor-
maatiokuonaa ja jonka katsojille, kirjai-
lijoille, kokemus on ehdottoman oma-
kohtainen. Uutta muotoa ei voi tehdä 
kuin hyvin henkilökohtaisen näkemyk-
sen kautta.    

Ideologia tuntuu uudesta muodos-
ta puhuttaessa melkein loukkaukselta. 
Mutta tohdin väittää, ettei uutta muo-
toa voi tehdä ilman ideologiaa, ja se tar-
koittaa silloin maailmankatsomusta. Ja 
totta kai sellaista maailmankatsomus-
ta, joka tohtii katsoa olemassa olevaa 
suoraan, vailla jähmettyneitä poliittisia 
ennakkoluuloja ja uusliberalistista huu-
haata. Uuden muodon luoja on jousta-
va ja jäntevä, valpas kohtaamaan sattu-
man lankeamatta loveen. Varovaisuus 
yhtyy hänessä uhkarohkeuteen, har-
kinta intomielisyyteen.

Tieto ja osaaminen eivät nekään 
tunnu sokerisilta luovuusmääreiltä. 
Mutta miten osaa sijoittaa kokeman-
sa ja näkemänsä omaan teokseen, ellei 
ole kunnon heijastuspintaa, lujaa sei-
nämää, joka kestää miten voimallisen 
ja luovan squash-sarjan tahansa? Kun 
parhaita uusia ilmaisumuotoja tutkii 
lähemmin, niistä alkaa näkyä suuri tie-
to siitä, mitä ennen tätä teosta on ol-
lut. Kun tietoa on tarpeeksi, se menet-
tää kokonaan sitaattiluonteensa. Van-
hasta tiedosta ja osaamisesta on tullut 
uutta, orgaanista taidetta. 

Miten 
saada ote   
olemassa-
olevasta

Outi Nyytäjä
Kirjoittaja on 
käsikirjottaja ja 
dramaturgi sekä 
AVEKin johto-
kunnan jäsen 

Irtiottoja, ohj. Aku Louhimies, Solar Films Oy
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Nyt kun suomalaisessa yhteiskun-
nassa eikä valitettavasti vain meil-
lä, ”persoonallisuus” ajaa ohi ammat-
titaidon ja työn, on ”luovuudesta” tul-
lut joutavaa kauppakamaa. En usko 
luovuuteen enkä ehkä lahjakkuuteen-
kaan siten kuin se nykyisin ymmärre-
tään. ”Teoksen laatu ei riipu tekijän si-
säsyntyisestä lahjakkuudesta, vaikka se 
lähtökohtana onkin välttämätön, jos 
on. Ero on peräänantamattomuudessa, 
intohimoisessa halussa päästä eteen-
päin.” Sitaatti on ranskalaisen Fabien-
ne Verdierin kirjasta Passagère du si-
lence (Hiljaisuuden matkalainen, Al-
bin Michel 2003)  Sitä ei käsitykseni 
mukaan ole käännetty edes englannik-
si, joten ainoa mahdollisuus lukea tämä 
teos nuoren ranskalaisen taidemaalarin 
kymmenen vuotta kestäneestä opinto-
matkasta kiinalaisen maalaustaiteen ja 
kalligrafian juurille, on noudattaa Ver-
dierin omaa metodia. Opetella ensin 
ranska ja lukea sitten. Kun kiinan kieltä 
tarvittiin, Verdier opetteli kielen. Uu-
teen ei ole oikotietä.

Kun Verdier opiskeli Toulousen tai-
deakatemiassa, siellä vallitsi ”luova” 
vaihe pahimmillaan. Maalauksen opet-
taja sanoi oppilaille: ”Sulkeutukaa huo-
neeseenne, vetäkää ovi kiinni ja anta-
kaa tulla kankaalle, mitä teillä on sisäl-
länne.” Koulussa oli monta kvasieks-
pressionistia, kvasipicassoa ja vapaa-
ta värinräiskintää harjoittavaa vielä va-
paampaa taiteilijanplanttua. Kalligra-
fian opettajansa avulla Verdier löysi kii-
nalaisen taiteen ja halusi päästä siitä 
selville. Hän hankkiutui Kiinaan. Eikä 
suinkaan pääkaupunkiin, vaan Sichua-
nin maakuntaan. Kiinassa vallitsi vie-
lä ankara poliittinen kuri, vaikka kult-
tuurivallankumous olikin ohi. Vanhoil-
ta mestareilta oli opettaminen kiellet-
ty. Verdier löysi kuitenkin mestarinsa ja 
sai tämän opettajakseen. ”Se on sitten 
kymmenen vuotta”, mestari sanoi. Ver-
dier jäi Kiinaan kymmeneksi vuodek-
si. Ensimmäiset kuusi kuukautta mes-
tarin opissa menivät pystysuoran vii-
van piirtämiseen. ”Viiva on jo itsessään 
elävä kokonaisuus, siinä on luusto, liha 

ja elävä energia; se on luonnon luoma 
niin kuin kaikki muukin.” Sanoi mesta-
ri. Verdier oppi tällaisen viivan maalaa-
misen. Hän löysi modernin muodon.

Kiinan oppi ei ollut ilmaista. Ver-
dier eli kahdenkymmenen dollarin 
kuukausistipendillä, josta hän antoi 
puolet mestarilleen. Olosuhteet oli-
vat alkeelliset, hän sairastui vaarallises-
ti useammankin kerran. Kun hän pala-
si Honkongin kautta Ranskaan, hän ei 
osannut käyttää nykyaikaista keittiötä, 
hänestä tuntui pahalta astua kokolat-
tiamatolle ja hän vastasi ranskankieli-
seen lauseeseen usein kiinaksi, sichua-
nin murteella. Ranskaan asettuminen 
olikin yhtä vaikeaa kuin Kiinaan tulo.

Mutta hän oli saanut oppinsa ja 
tehnyt sen jälkeen siitä omaa taidet-
taan, joka ei ole kopiointia.

Verdier kulki kohti modernia muo-
toaan pitkän kiinalaisen perinteen 
kautta. Täysin erilaista taidetta tekevä 
amerikkalainen maalari Mark Rothko 
on koko elämänsä etsinyt ”äitikotiaan”, 
joka on tyhjyys.

   

2Olen itse koko elämäni ajan 
ollut levoton tekijä. Olen 
myös nopea. En pidä sitä 
ansiona. Minulle tekemisen 

korkein aste on Verdierin  tapa pyrkiä 
päämäärään, ihanteeseen. Se edellyttää 
luopumista, askeesia, selän kääntämis-
tä hetken houkutuksille, jatkuvaa pet-
tymistä omaan sitkeyteen. Mutta myös 
hehkuvaa tietoisuutta siitä mitä etsii. 
Uuden etsiminen on suuren henkilö-
kohtaisen rohkeuden osoitus.

Eikö osaaminen, ammattimaisuus, 
sitten tuota ikävää, säyseää taidetta? 
Totisesti ei!

Hurjin Suomessa kirjoitettu näy-
telmä on tällä hetkellä Leea Klemo-
lan Kokkola. Sitä ei voi sijoittaa mihin-
kään kategoriaan. Klassisen suomalai-
sen juopottelu- ja laiskottelupinnan al-
la kihisee sivistys. Teemat ovat suuria, 
antiikin tai ainakin Shakespearen ve-
roisia: sisarusrakkautta, kaipuuta suu-
reen kylmään avaruuteen, Grönlantiin. 
Dialogi on hienostunutta ja toimii juu-

ri sellaisena, koska puhujat  ovat näen-
näistä rutusakkia. Tunteet ovat suuria 
ja jaloja.

Samalla tavoin kuin Klemola Rim-
minenkin välttää Kallion kavereitten 
kohdalla halpahintaisen matalatyylin. 
Ajatusmaailma ja kieli ovat laajoja ja 
kultivoituneita. Rimmisen romaanin 
perusrakenne tuo mieleen monia klas-
sikoita: Joycen Odysseuksen, Volter 
Kilven, Seitsemän veljestä. Mutta su-
latettuna, että kaikki on läpikotaisin 
Rimmistä, läpikotaisin uutta. Uudes-
ta realismista on joku arvostelija puhu-
nut. Siinä on totuuden jyvä.

Uuteen muotoon ei ole siis oiko-
tietä. Se vaatii askeettisuutta, rohke-
utta kääntää selkänsä yhä yksinker-
taistuville trendeille, pikaonnelle, jota 
kaikenlaiset sarasvuot hyvään hintaan 
tarjoavat. Sen vaatimia ominaisuuksia 
ei voi ruiskuttaa tekijään kuin suola- 
liuosta joulukinkkuun. Muoti on muo-
don pahin vihollinen, todellisuuden ke-
ton alle tunkeutuminen ja kyky uskal-
taa ottaa maailmasta kiinni, parhaat 
turvamiehet.

Lopuksi lainaus Juli Zeh’n matka-
kirjasta Bosniaan: ”Sniper Alley ei tun-
nu loppuvan ikinä. Sen kanssa saman-
suuntaisesti kulkee Sarajevon ainoa rai-
tiotielinja, jolla pääsee laaksosta toi-
seen. Se kulkee siinä edestakaisin kuin 
kala akvaariossa. Minä ajan räikeäväris-
ten, puoliksi sortuneiden pullosilmäis-
ten uudisrakennusten ohi. Mustalaiset 
ovat rakentaneet raunioläjiin kokonai-
sia sisustuksia, taloihin ja parvekkeil-
le, mattoja on levitetty ruohikolle, ja-
lattomia sohvia tuettu kirjaläjillä, rik-
kinäisiä seinäkelloja ja tyhjiä kehyk-
siä naulattu talojen seiniin. Avonaisis-
sa jääkaapeissa on mitä tahansa paitsi 
ruokaa…”

Miksi tässä kirjoituksessa ei puhuta 
sanaakaan elokuvasta? Elokuva, varsin-
kin kun se pyrkii menestykseen samalla 
lailla kuin kloonattu televisio-ohjelma, 
on äärettömän altis kopioinnille, mat-
kimiselle, muodille. Silti on niitä, jotka 
välttävät nämä ansat. Samoin keinoin 
kuin uuden muodon todelliset soturit.
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M
utta silti – ja osittain 
juuri siksi – on kysyt-
tävä: kuinka monta 
sellaista dokumentti-
elokuvaa meillä tuo-
tetaan, jotka on ”pak-
ko” nähdä? Joiden ta-
kia menemme eloku-
vateatteriin tai joita 
varaudumme ehdot-
tomasti katsomaan 
televisiosta. Joista 

puhumme seuravana päivänä aamiais-
pöydässä ja työpaikalla? Dokumentte-
ja, jotka ovat koko kansan puheenai-
heita.

Vai onko niin, että dokumentit 
ovat liian usein liian ennustettavia - nii-
den luonteen ja sisällön tietää katso-
matta niitä? Että ne pyrkivät antamaan 
vastuksia, jotka jo tiedämme herättä-
mättä kysymyksiä meille olennaisista 
asioista?

Onko myös niin, että meidän pitäi-
si hyväksyä dokumenttielokuva taiteen-
muotona, jolla usein on vain suhteelli-
sen pieni fragmentoitunut yleisö ja että 
vain harva dokumentti menestyy viih-
teen kulutuksen massamarkkinoilla.

Vahva asema televisiossa
Viihteen markkinoilla dokumentit ei-
vät ole vahvoilla, mutta televisiossa nii-
den asema on Suomessa poikkeuksel-
lisen hyvä.

Suomi on harvinainen maa koko 
maailmassa sikäli, että televisio (Yleis-
radio) esittää dokumentteja useissa eri 
ohjelmapaikoissa (Ykkösdokument-
ti, FST- dokumentti, Ulkolinja, Do-

T A P A H T U M A T T O M U U D E N  M E R K I T Y K S E L L I S Y Y D E S T Ä

kumenttiprojekti, Kolmas ulottuvuus, 
Ateljee) läpi viikon. 

Useimmissa maissa dokumentti-
elokuvia ei esitetä lainkaan pääkanavil-
la tai parhaassa tapauksessakin ne on 
työnnetty myöhäisyöhön. 

Kun Dokumenttiprojekti esittää 
keskiviikkoiltana vakiopaikallaan koti-
maisen dokumenttielokuvan sen pitäi-
si kerätä vähintään 200 000 katsojaa ja 
saavuttaa 20 % markkinaosuus kanavil-
la olevista ihmisistä. Näin myös useim-
miten tapahtuu ja joskus luvut ovat mo-
ninkertaisia ( esimerkkeinä Kai Nord-
bergin Eloonjääneet ja Lasse Naukka-
risen Miinavaara.)

Katsojamäärät eivät tietenkään ole 
välttämättä suoraan suhteessa laatuun 
– televisiosta puhuttaessa usein päin-
vastoin. 

Oma merkityksensä on katsojapa-
lautteella, joka voi vaihdella aiheesta 
tai toteutuksesta johtuen huomatta-
vasti. Tavallisesti televisio-ohjelma ( jos 
jätetään urheiluohjelman myöhästymi-
nen pois) saa olla tyytyväinen, mikäli 
edes muutama katsoja innostuu lähet-
tämään sähköpostin tai soittamaan oh-
jelmapalveluun.

Dokumenttien saama palaute on yl-
lättävän usein suurta ja laadultaan kor-
keatasoista. Dokumenttiprojektin esit-
tämistä tuotannoista useita kymme-
niä sähköpostipalautteita ovat saanet 
mm. Naukkarisen Miinavaara ja Kris-
tiina Schulginin Kasvoista kasvoihin. 
Molemmat kirvoittivat katsojat laati-
maan jopa pitkiä esseitä tai kertomaan 
omasta henkilökohtaisesta asentees-
taan elokuvien herättämiin kysymyk-

Iikka Vehkalahti
Kirjoittaja on YLE:n 
Dokumenttiprojektin vetäjä

Halonvoimaa, ohj. Mika Haavisto ja 
Noora Männistö, Filmihalli Oy

Pari viime vuotta 

ovat olleet suoma-

laiselle dokumentti-

elokuvalle poikkeuk-

sellisen menestyk-

sekkäitä sekä  

kansainvälisesti  

että kotimaassa. 

Laadukkaiden  

tekijöiden määrä  

on kasvanut,  

dokumentit ovat  

ilmestyneet elo- 

kuvateattereihin ja 

palkintoja tai  

tunnustusta 

riittää useammal-

le kuin parille kärki-

tuotannolle.
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Pekka Lehdon WOITKA sai murs-
kakritiikin NYT-liitteessä ja floppa-
si teattereissa. Ns. dokumenttipiireis-
sä Marja Pensalan Punainen raketti 
oli saanut Suomessa aika nihkeän vas-
taanoton. Ally valitsi molemmat yhdes-
sä Visa Koiso-Kanttilan Isältä pojalle -
elokuvan kanssa alle tunnin mittaisten 
dokumenttien kilpailuun. Pääsarjaan 
hän valitsi välittömästi Thomas Bal-
mesin kansainvälistä kiitosta keräävän 
Säädyllisen tehtaan, joka oli Suomes-
sa saanut suhteellisen vaatimattoman 
vastaanoton. Honkasalon Melancholia 
olisi tietysti ollut itseoikeutettu kilpai-
luun, mutta Venetsia oli ensin.

Suomalaisen dokumenttielokuvan 
tason laadukkuus tulee esille siinä, et-
tä pääsy eri festivaalien kilpailusarjaan, 
palkinnot tai muu kansainvälinen me-
nestys osuvat usein eri elokuville.

Kim Finnin Riot On! sai Suomessa  
osalta lehdistöä murska-arvostelun ei-
kä elokuvaa ole Helsingin Rakkautta& 
Anarkiaa -festivaalia lukuun ottamatta 
suomalaisilla festivaaleilla näytetty. Itse-
ään toistava, mutta historiaan jäävä mo-
nimuotoinen ja vanhanaikaisuudesta 
kaukana oleva ajankuvaus valittiin sen 
sijaan niin Göteborgin kuin Australian 
Adeleininkin festivaaleille. 

Lasse Naukkarisen hieno Olipa 
kerran Utopia sai arvoisensa esityksen 
Docpointin avajaiselokuvana, mutta ei 
ole vielä sytyttänyt suuria kansainväli-
siä festivaaleja. 

Suomen sisälläkin mielipiteet me-
nevät helposti ristiin. Pekka Uotilan 
kunnianhimoinen ja vaativa 92 shots 
sai paljon julkisuutta, mutta elokuvaa 
ei nähty Docpointissa tai Tampereella. 
Tampereelle ei hyväksytty myöskään 
Erkko Lyytisen Kainuun tähteä, jonka 
puolestaan ammattiraati valitsi Telvis-
kilpailun yhteydessä viime vuoden par-
haaksi tv-dokumentiksi. 

Tarpeiden ja mielipiteiden frag-
mentoituneisuudesta kertoo sekä Mi-
ka Haaviston ja Noora Männistön Ha-
lon voimaa dokumentin että Jari Ko-
kon Elinkautisten saama vastaanotto.
Dokumenttiprojektissa molemmat ja 
erityisesti raikkaalla tavalla vanhanai-
kainen Halonvoimaa sai paljon poik-
keuksellisen lämminhenkistä kiitos-
ta kun taas Elinkautiset oli kolahtanut 
vahvasti Neuvostoliiton kanssa teke-
misissä olleisiin. Ylen kansainvälinen 

myynti näki Halonvoimalla olevan hy-
vät myyntimahdollisuudet, joita taas 
useimmilla kotimaisilla laatudokumen-
teilla ei ole.

Mikä puuduttaa ?
Mikä sitten tekee suomalaisesta doku-
mentista usein huonosti myyntikelpoi-
sen, hiukan puuduttavan, raskaan ja vä-
syttävän.

Yksi vastauksista on pituus. Tietoi-
nen tai tiedostamaton pyrkimys teh-
dä dokumenttielokuvia teatterikelpoi-
seksi, vaikka niiden rahoitus ja tarina 
on tarkoitettu televisioon, tuottaa liian 
usein lopputuloksen, joka ei ole ideaa-
li televisiolle eikä toimi elokuvateatte-
rissakaan.

Ikävä kyllä harvalla ohjaajalla on 
rohkeutta katsoa omaa työtään kuten 
Jukka Kärkkäisellä, joka aidon ja haus-
kan Zetor – vapaana syntynyt -doku-
mentin tultua torjutuksi niin Docpoin-
tissa kuin Tampereellakin päätti leikata 
elokuvasta pois 15 minuuttia ennen te-
levisioesitystä. Operaatio kannatti. Sa-
maa voisi suositella muutamalla muul-
lekin valmistuneelle tuotannolle.

Mutta kysymys on muustakin kuin 
pituudesta. Suomalainen dokumentti-
elokuva käyttää liian paljon aikaa ja vai-
vaa naturalistiseen, informatiiviseen 
kerrontaan ”valmiissa” yhteiskunnassa, 
jossa ei ole kovinkaan paljon dramaatti-
sia tai tärkeitä kerrottavaksi tarkoitettu-
ja tarinoita yhteiskunnallisen toiminnan 
alueella. Jopa yksityisen ihmisten elämä 
on avioeroineen ja muine ongelmineen 
ilmiasultaan rauhallista ja tasaista.

Kun näin on, dokumenttieloku-
valle asettuu melkoinen haaste. Miten 
pystyä välittämään ihmisten kokemat 
vahvat tunteet ja heidän tekemänsä ar-
vovalinnat tavalla, jossa niiden merki-
tys tulee myös katsojalle merkityksel-
liseksi, vaikka itse tapahtuma kameran 
edessä voi olla ilmiasultaan pientä ja 
näennäisen mitäänsanomatonta.

Miten päästä näyttämisestä todel-
liseen elokuvalliseen kerrontaan, jossa 
ihmisen tekemä pienikin valinta kon-
flikti- tai dilemmatilanteessa heijas-
taa sitä merkittävää arvovalintaa, jon-
ka ihminen tosiasiallisesti tekee. Miten 
päästä pintakerroksen näyttämisestä 
syvemmän todellisuuden kuvaamiseen, 
elämän ihmeellisyyden ja monimuotoi-
suuden kerrontaan.

siin. Kansainvälisistä dokumenteista 
Tähtäimessä suuryhtiöt ( The Corpo-
ration) ja Ruoho ( The Grass) ovat pa-
rin viime vuoden aikana eniten kiitos-
viestejä keränneitä.

Harvinaisen laajan debatin netissä 
herätti Toinen Suomi-projektiin kuu-
luva Isolinnankatu-dokumentti, jon-
ka tiimoilta kirjoitettiin Satakunnassa 
myös paljon lehtijuttuja. Kirjailija Ju-
ha Seppälä asetti suomalaiselle doku-
menttielokuvalle vaatimuksen irtaan-
tua harmauden perinteestä. Seppä-
lä kuvaili suomalaista dokumenttielo-
kuvaa vanhanaikaiseksi ja joskus jopa 
tunkkaiseksi sekä muodoltaan liian si-
säsiistiksi.

Seppälä on osin oikeassa, jos kat-
sotaan tilannetta televisiossa. Doku-
menttielokuvat tuntuvat kuuluvan jo-
honkin jo katoavaan: aikaan, jolloin pu-
huttiin sivistyksestä ja valistuksesta.

Harvat Dokumenttiprojektin elo-
kuvista ovat herättäneet sellaista kes-
kustelua kuin fiktiopuolella esim. Tah-
don asia -sarja. Ja juuri keskustelujen, 
tunteiden ja ajatusten herättämistä 
Yleisradio dokumenttielokuvilta toi-
voisi. 

Laadukkaasta tarjonnasta pitäisi 
joka vuosi nousta muutama dokument-
ti yleiseen tietoisuuteen merkkipaa-
lun tavoin. Kasvavassa ohjelmavirrassa 
keskinkertaisen hyvä, mutta  hajuton ja 
mauton dokumenttielokuva ei tule ole-
maan tulevaisuudessa tarpeeksi.

Kiitokset, festivaalit ja palkinnot
Festivaaleilla ja palkinnoilla on edel-
leen suuri merkitys mitattaessa eloku-
vien laatua. Dokumenttielokuvalle fes-
tivaaleja riittää yllättävän paljon: Steps 
For The Future -sarjan tuotantoja on 
esitetty jo yli 200:ssa eri tapahtumassa 
maailman eri kolkissa.

Dokumenttielokuvafestivaaleis-
ta tärkein on Amsterdamin IDFA. Vii-
me syksynä sinne tarjottiin kilpailusar-
joihin 3000:n elokuvaa. Kilpailemaan 
pääsi suurin piirtein kaksi elokuvaa sa-
dasta. Suomalaisten elokuvien asema 
oli poikkeuksellisen vahva.

IDFAn johtaja Ally Derks valitteli 
useaan otteeseen kuinka Suomesta oli 
tarjolla ”liian monta” hyvää elokuvaa.  
Hänen valintansa osui elokuviin, jois-
ta kaikki eivät Suomessa olleet niin in-
nostuneita.

Sen  

sijaan,  

että ker-

rottaisiin 

vähästä  

paljon 

kerrotaan  

paljosta 

vähän. 

T A P A H T U M A T T O M U U D E N  M E R K I T Y K S E L L I S Y Y D E S T Ä
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Narratiiviseen juoneen 

perustuvan dokumentin 

vahvistuminen on ainakin 

osittain johtanut elokuvallisen,  

esteettisen ja kuvallisen

ilmaisun latistumiseen.

Isolinnankatu (kts. www.toinensuo-
mi.net) oli kokeilu, jossa pyrittiin löytä-
mään suomalaisesta tavallisuudesta, ar-
kipäiväisyydestä, tapahtumattomuu-
desta pintaa syvempiä arvoheijastumia. 
Toistakymmentä ohjaajaa työskenteli 
yhden kuukauden ajan yhdellä kadul-
la pakotettuna etsimään pienestä suur-
ta. Lopputuloksen leikkasi 250 tunnis-
ta kuvattua materiaalia ulkopuolinen, 
hollantilainen Menno Boreama.

Ajoittain lopputulos toimii – taval-
linen näyttäytyy epätavallisena ja mer-
kityksellisenä – ajoittain dokumentti 
on vain yksitasoista sujuvasti kuvattua 
arkipäivän näyttämistä. 

Dokumentissa on äärimmäisen vai-
kea kertoa, kuinka merkittävä ja ainut-
laatuinen asia vaikka aamulla portin ul-
kopuolella seisominen voi olla, kun ku-
vassa näkyy vain kadulla seisova ihmi-
nen.

Ollaan elokuvallisen kerronnan pe-
ruskysymyksen äärellä. Narratiiviseen 
juoneen perustuvan dokumentin vah-
vistuminen on ainakin osittain johta-
nut elokuvallisen, esteettisen ja kuval-
lisen ilmaisun latistumiseen. Kamera 
etsii ja odottaa mahdollisimman dra-
maattisia tapahtumia sen sijaan, että 
se pyrkisi muovaamaan näennäisen ta-
pahtumattomuuden merkityksellisyy-
den katsojan havaittavaksi.

Sen sijaan, että kerrottaisiin vähäs-
tä paljon kerrotaan paljosta vähän. Tai 
voi myös olla, että emme enää näe asi-
oista, ihmisistä ja tapahtumista kuin 
pintakerroksen. Että näkemisestämme 
puuttuu yhteiskunnallinen ja filosofi-
nen syvyys?

Melancholia ja  
Säädyllinen tehdas
Pirjo Honkasalon Melancholian 3 huo-
netta on poikkeuksellinen dokument-
tielokuva myös siksi, että siinä ei oi- 
keastaan tapahdu juuri mitään eikä sii-
nä ole narratiivista, juonellista tarinaa. 
Sen sijaan kamera välittää meille jo-
takin paljon syvempää ja pysyvämpää 
ymmärrystä asiasta, jota Pirjo lähti et-
simään: surua lasten silmissä.

Totta: elokuva kertoo samalla poik-
keuksellisen pelkistäen tilanteesta Ve-
näjällä ja Tsetseniassa.

Se myös kuljettaa meitä askel as-
keleelta rajalle, jonka toisella puolella 
olevaa maailmaa emme enää ymmärrä. 

Maailmaa jossa ihminen voi sitoa pom-
meja vyötärölleen.

Ja totta: elokuva myös näyttää poik-
keuksellisen selkeästi, millaista on niin 
sotilaskoulutuksessa, Groznyssa kuin 
pakolaisleirilläkin.

Mutta elokuvan merkitys ei ole juo-
nessa tai informaation välittämisessä.

Aivan samoin on myös toisessa vii-
me vuonna Suomessa tuotetussa mer-
kittävässä dokumenttielokuvassa, 
Thomas Balmesin Säädyllisessä teh-
taassa, vaikka näennäisesti se rakentuu 
juuri tarinan – hyvin yksinkertaisen sel-
laisen – varaan.

Elokuvan juonen voi kertoa paril-
la lauseella. Markkinat vaativat entistä 
enemmän eettisesti puhtaita tuottei-
ta. Myös Nokia tietää sen. Kaksi nais-
ta Nokialta lähtee Kiinaan katsomaan,  
kuinka eettisesti yhtiön alihankkijat 
maassa toimivat. Elokuva seuraa vierai-
lua yhdessä saksalaisten omistamassa 
tehtaassa, jossa on muutama tuhat kii-
nalaista töissä.  Pikkuhiljaa naiset saa-
vat selville – tehtaan australialaisjohta-
jan väistelyistä huolimatta – että kaikki 
ei ole aivan niin kuin pitäisi. 

Mielenkiintoista on, että osa doku-
mentin katsojista on nähnyt vain elo-
kuvan juonen, jolloin heidän reaktion-
sa on myös ollut sen mukainen: ” Kyllä-
hän se tiedetään, millaista Kiinassa on 
ja loppujen lopuksi työläisten asema on 
tehtaassa ihan ok verrattuna niin mo-
neen kiinalaiseen tehtaaseen.”

Toiset ovat lukeneet elokuvaa siten, 
että on hienoa että on ”sellaisia ihmi-
siä kuin Hanna Kaskinen, joka on vie-
lä idealisti” tai ” miksi ihmeessä Nokia 
ei pakota alihankkijaansa maksamaan 
edes minimipalkkaa” tai ” upeita nuo 
naiset, jotka loppujen lopuksi pakotta-
vat saksalaisomistuksessa olevan teh-
taan australialais-britti-sovinistijohta-
jat polvilleen.”

Säädyllinen tehdas kuten Melan-
cholian 3 huonetta ovat taitavia eloku-
via jättäessään katsojalle tilaa muoka-
ta, lukea ja kokea elokuvaa omalla ta-
vallaan. Katsoja on mukana tekemässä 
elokuvaa ja siitä tulee tällöin myös hä-
nen omaisuuttaan.

Molemmille elokuville on yhteis-
tä  se, että ne eivät anna vastauksia il-
man kysymyksiä, vaan etsivät vastauk-
sia luoden kysymyksiä – ja kaiken lisäk-
si hyvin olennaisista asioista. 

T A P A H T U M A T T O M U U D E N  M E R K I T Y K S E L L I S Y Y D E S T Ä

Säädyllinen tehdas, ohj. Thomas Balmes, Making Movies Oy
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Helsinki 27.1.-05   
Rakas Lars von Trier, 
Kirjoitan sinulle tämän avoimen kir-
jeen. Emme ole koskaan tavanneet, 
mutta olen yksi niistä, jotka tekivät  
”Lars von Trier Dogumentary  
–dokumenttielokuvan”.

Mukana olleena on todettava, että oli 
paska juttu että dogmielokuvat eivät 
nousseet yleisempään tietouteen. Il-
meisesti dogmiesi pohjalta ei myös-
kään haluttu käydä keskustelua doku-
menttielokuvan todellisuudesta,  enkä 
tiedä halusitko sitä loppujen lopuksi it-
sekään.

Itse uskoin saavani dogumentaris-
millasi näkyvyyttä vaikea-aiheiselle elo-
kuvalleni, ja että sitten kerran tavattai-
siin ja sanoisimme ”hello” toisillemme.

Oma elokuvani, joka syntyi dog-
miesi alla oli  “92 shots”.

Sanon alla siksi, että koin dogmat 
lähinnä rajoituksina. Dogmat olivat 
ehkä juuri siksi kiinnostava lähtökohta 
ja ne tuntuivat sopeutuvan aika hyvin 
omiinkin tavoitteisiini. Muistaakseni 
ensi reaktioni dogmeihisi oli ”höh?”. 
Ne saivat minut kuitenkin pohtimaan 
taas kerran omaa tekemistäni: olenko 
aina tehnyt kaiken väärin, ja voiko to-
dellisuutta itseään tavoittaa elokuvalla 
– saati sitten dokumenttielokuvalla ?

Dogmeistasi luin pyrkimyksen vah-
vempaan autenttisuuteen, totuudelli-
suuteen elokuvassa. Tähän liittyen us-
koin, että voisin tehdä elokuvastani 
myös kerronnallisesti vapaamman, il-
mavan impression. Selkeä tarinahan ei 
aina liity sinänsä kiinnostavaan todel-

”52 SHOTS”?
lisuuteen. Dogmiesi henkeä tulkitsin 
myös siten, että yritän pitää kaikki elo-
kuvn osapuolet tietoisina siitä että tä-
mä on ”nyt” -elokuvaa.

“Nyt”-todellisuus
Omat elokuvani lähtevät näköjään het-
ken ”nyt”-kokemuksesta, jonka koen 
oikeassa elämässä. Usein se tarkkaan 
ottaen on mieleni ja todellisuuden yh-
teistuote, kuvitelma. Herää uteliaisuus, 
voiko tätä kokemusta välittää elävillä 
kuvilla, ja haluaisinko itse nähdä näitä 
kuvia, ja voiko niistä syntyä yleisemmin 
kertomisen arvoista.

Dokumentin aloittaminen on aina 
pelottavan kutkuttavaa. On vain ole-
tus, teoria tulevasta ja sen kiinnosta-
vuudesta, taju siitä, että todellisuus ei 
tule noudattamaan teoriaa ja usko sii-
hen, että lopuksi alkuperäinen ajatus 
kuitenkin toteutuu. Tavalla tai toisel-
la. Usko onnistumiseen lienee lopulta 
tärkeintä.

Oletkohan muuten koskaan itse ol-
lut dokumentaarisessa elokuvaustilan-
teessa, jossa edetään vain ”nyt”-todelli-
suuden ohjaamana.  

Kokeiliko kukaan dogmeja käytän-
nössä, vai oliko dogmaelokuvasarja it-
sessään koe?

 “92 shots” -elokuvassani kuvasin it-
se. Yksi pää, monta roolia. Ehkä voit ku-
vitella sitä totaalisuutta, ylikierroksilla 
olemista, tässä ”nyt”-kuvaustilanteessa. 
”Nyt”-kuvaushetki on dokumenttielo-
kuvan tekemisessä minulle rakkainta. 

Mitä tuossa hetkessä tapahtuu? 
Ympäröivä todellisuus  on ”nyt”, 

ja minä osa sitä. Mielessä on idea pää-

määrästä ja oletus siitä, miten tämä 
”nyt”-hetki liittyy itse elokuvaan. 
Teen tulkintaa tilanteesta, noin 24 
kertaa sekunnissa. Samaan tahtiin ar-
vioin kuvan tarkoituksenmukaisuut-
ta. Yritän samaistua ja tuntea het-
ken merkityksen. Ehkä ehdin joskus 
miettiä, miten reagoida, mihin väis-
tää kuvattavaa, mutta yleensä sillä 
toiseen todellisuuteen uhratulla aja-
tussekunnilla tapahtuu se jokin, jo-
hon jo olisi pitänyt reagoida. Tiedän, 
että en näe ja tunne kuvan todellisia 
merkityksiä oikeasti tässä ”nyt”-het-
kessä. Ne tulevat lopulta vasta siellä 
toisessa todellisuudessa, kun eloku-
vaa rakennetaan. 

Siis rajaan ja pelkistän ”nyt”-todel-
lisuutta liikkuvaksi kuvaksi yrittäen ta-
voittaa sen,  mitä meidän katsojina on 
nähtävä tätä ”nyt” - tilannetta ymmär-
tääksemme. 

Kaikkialle ei ehdi. Koko ajan mie-
leen vaikuttavat ne menetetyt kuvat, 
nähdyt mutta kuvaamatta jääneet. On 
vain luotettava siihen, että kuvaaja - 
ohjaajaparilla tapahtuu riittävästi älyl-
listä ja emotionaalista toimintaa, on-
nistunutta ”nyt”-aikaista analyysia.

Samalla on oltava kuin lapsi ja elet-
tävä mukana. On vain uskottava itseen-
sä ja omaan käsitykseensä ja edettävä 
sen ohjaamana.

Ja on hyväksyttävä, että kuvattu 
materiaali on kuitenkin uusi todelli-
suus, liikkuva kuva, todellisuusimitaa-
tio, mielen ja välineen yhteistuote. Ku-
varuno!

Voiko tekijä ja katsoja uskoa tähän 
kuvaan ja pitää sitä totena?

Pekka Uotila
Kirjoittaja on  
dokumentaristi ja 
kuvaaja
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vat synnyttää uutta elokuvatodellisuut-
ta, ja johtivat pohdiskeluihin siitä, mitä 
ne itseasiassa haluavat. 

Materiaali ei osannut enää hiou-
tua itsensä näköiseksi kertomukseksi 
ja muuttua omillaan toimivaksi todel-
lisuudeksi. Jokin oleellinen itsenäinen 
prosessi ei toteutunut, ehkä se ei edes 
ollut dogmien vika. Ehkä minulle kävi 
niin, että jaoin tahtomattani väärin vas-
tuuta paperisi kanssa.

Mietippäs muuten kameran ja to-
dellisuuden välistä suhdetta. Paraskin 
kamera välittää näkemämme vain juu-
ri ja juuri kyllin hyvin. Värit, terävyys...
realistinen, uskottava kuva elokuvassa 
ei koskaan ole todellisuuden tallenne.

Kuvan näyttäminen ja katsominen 
on se elokuvan perustavin ja itsestään 
selvin sopimus. On suorastaan ihme, 
että olemme hyväksyneet sen.

“Nyt”- ja “tämä-on-totta” –tunteet-
han ovat katsojalle välineen onnistu-
neen käytön tulosta. Mehän vain py-
rimme uudestaan ja uudestaan synnyt-
tämään sen ensi kokemuksen elokuvan 
katsomisesta, saman jonka klassikko-
esimerkki on ensimmäinen elävä kuva 
junan saapumisesta asemalle silloin sa-
ta vuotta sitten. 

Unet
Ehkä elokuvan katsominen ylipäätään 
toimii, koska osaamme nähdä unia. 
Katsojan eli kokijan rooli on niin sa-
mankaltainen. Molempien totuudelli-
suudesta voi parhaillaankin vain todeta 
” jaa, voi olla hyvinkin”. 

Juuri nyt en usko, että dogmeilla-
si kannattaa oikeasti tavoitella lisää ai-

toutta elokuvaan. Neitseellinen katso-
ja tuntuu olevan lähinnä hämmentynyt 
ja vieraantunut katsottuaan elokuvani. 
Tärkeimmät dogmeista ovat osa joka-
päiväistä kerrontatraditiotamme ilman 
signeeraustasikin.

Mitä sitten opin ”92 shots” -eloku-
van tekemisestä ?

Yritin vilpittömästi tehdä eloku-
vastani dogmiesi avulla todellisemman,  
”nyt”-hetkisemmän, välineestään tie-
toisemman ja siten siis rehellisemmän. 
Valmista elokuvaa katsoessani tuntuu, 
kuin olisin ajautunut kuvaustilanteessa 
“nyt” kokemastani lopulta kauemmak-
si kuin olisi ollut tarve. Minusta tun-
tuu, että jokin oleellinen katsojan ja it-
se elokuvan välillä menee yksinkertai-
sesti rikki.

Menikö kaikki sitten pieleen ?
Ei. Tärkeiltä osiltaan tein mielestäni 

hyvän elokuvan. Nyt lukiessani dogme-
jasi huomaan myös, että silloin luettuna 
ne olivat sen hetken ”nyt”-todellisuutta. 
Tarkoitan tällä vain sitä, että nyt tulkit-
sisin niitä toisin. Ehkä suurin ilo minul-
le on tämän elokuvan tekemisen myötä 
syntynyt uusi ihastus puhtaaseen 100%-
kuvaan. Se todellakin on paljon enem-
män kuin vain todellisuuden toisinto. 

Seuraavaan elokuvaan tahi uneen, 

Pekka Uotila

PS: Sen tämä pohdiskelu sinulle sai ai-
kaan että päätin selvittää, syntyisi-
kö elokuvastani uudelleen leikkaamal-
la se alkuperäisen ideani kaltainen ”52 
Shots”. Ehkä kaiken epätodentuntui-
sen pois jättäminen onkin se salaisuus. 

Dogmat
Dogmiesi viesti kuvaustilanteeseen on 
selvä: älä koske, vaikuta tai puutu mi-
hinkään, äläkä käytä arkistomateriaa-
lia. Valitse vain hetki ja tallenna.

Sitten on pari dogmaa, jotka määrit-
televät kuinka materiaalia pitää käsitellä. 
Kuvien järjestystä sentään voi vaihtaa. 

Ja elokuvan loppuun on kuvattavan, 
victimin, mahdollista sanoa viimeinen 
sana, siis kertoa katsojalle mitä nähty 
elokuva hänen mielestään on.

Kaikki tämä todemman elokuvan 
nimeen?

Dogmeihin olisi kyllä vielä pitänyt 
lisätä, että katsojankin on luettava dog-
mit ennen elokuvan katsomista.

Tekemisen prosessin alkuvaihees-
sa tuntuivat monet dogmeista hyviltä.  
Minulle ne tarkoittivat: pyri yksinker-
taiseen elämän prosessin taltiointiin. 
Käytännössä huomasin tavoitteleva-
ni yhtä ehjää kuvan mittaista kohtaus-
ta, jossa olisi kaikki katsojan tarvitse-
ma. Kuvista alkoi syntyä katseenomai-
sia ajan ja tilan tallentumia. Aloin myös 
uskoa, että vähällä leikkaamisella on-
nistuisin välittämään henkilöideni ole-
misen - joka oli elokuvan pääteema - sa-
maistuttavammin.

Elokuvani työnimi olikin “52 shots”, 
viisikymmentäkaksi otosta.

Ikävimmiksi dogmit muodostuivat 
leikkausvaiheessa.

Aluksi dogma-ajattelu toi hyvin 
oleellisen esiin materiaalista. Mutta 
sitten kun elokuvan ”hengen” ja minun 
olisi pitänyt ohjata elokuva valmiik-
si, oltiinkin jonkinlaisessa kolmiodraa-
massa paperisi kanssa. Dogmat alkoi-

92 Shots, ohj. Pekka Uotila, 
Klaffi Tuotannot Oy

Koko ajan 

mieleen 

vaikut-

tavat ne 

menete-

tyt kuvat, 

nähdyt 

mutta 

kuvaa-

matta 

jääneet.
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Näytöllä katsottavien sisältöjen 

sanotaan olevan syrjäyttämässä 

– tai jo syrjäyttäneen – painetun 

tekstin aikakautemme dominoivana 

kulttuurimuotona. 

Näyttöjen koon suh-
teen kehitys vaikuttai-
si suuntautuvan kohti 
ääripäitä. Toisaalla ko-
tikatsomoita varustel-
laan yhä suuremmilla ja 

leveämmillä näytöillä, toisaalla yhä use-
ammassa kännykässä ja PDA-laitteessa 
on tekniikka, joka mahdollistaa audiovi-
suaalisen tekemisen entistä pienemmil-
le näytöille. Laitevalmistajat pyrkivät 
osaltaan edistämään tämän uuden me-
diumin käyttöä kannustamalla taiteili-
joita ja taide-opiskelijoita tuottamaan 
sisältöjä kännyköiden näytöille

Tutkijat pohtivat, mitkä ovat juuri 
mobiilin videon erikoispiirteet, miten 
narratiiviset rakenteet ja toimintape-
riaatteet ovat erilaisia tässä välineessä 
kuin jossain muussa mediumissa ja ai-
heuttaako kännykän intiimiys ja liikku-
vuus muutoksia katsomisen tai tekemi-
sen näkökulmaan. 

Seuraavassa on tekijän näkökul-
masta muutama ajatus näistä asioista.

Mobiilivideon tekeminen poikke-
aa tietyillä – tekemisen ja kokemisen 
kannalta merkittävillä – tavoilla muus-
ta audiovisuaalisesta työskentelystä. 
Teknisiä reunaehtoja ovat näytön ko-
ko, pienet tiedostokoot, alhainen re-
soluutio ja kompressoinnin laatu. Tek-
nisiä seikkoja kiinnostavampi on ehkä 
kännykän erilainen luonne välineenä. 
Nämä kaikki vaikuttavat tekemiseen ja 
lopputulokseen. 

Aikoinaan PDA:ille ja muille mo-
biileille näytöille suunnitelluille sisäl-
löille lanseerattiin nimikettä Micro 
Movies. Nimi viittauksena ainakin kän-
nykälle tehtävään taiteeseen on epäon-
nistunut, sillä se korostaa lähinnä näy-
tön pientä kokoa ja ohjaa sisältöä kohti 
elokuvaa ja sen kertomuskeskeistä pe-
rinnettä. Uskon, että on paljon muita ja 
mielenkiintoisempiakin tapoja toteut-
taa 20 sekunnin teos tulitikkuaskin ko-
koiselle näytölle kuin yrittää mahdut-
taa siihen elokuvamainen juoni. 

Toisaalta nimitys ei sisällä viitteitä 
kokemisen kannalta kiinnostavampiin 
kännykän ominaisuuksiin: sen konk-
reettisuuteen – melkeinpä ”ruumiilli-
suuteen” –  ja sen liikuteltavuuteen.

Käsin kosketeltava taide
Kännykälle tekemistä värittää välineen 
vahva ominaisluonne. Kyseessä on sosi-
aalisen kanssakäymisen muotoa olen-
naisesti muuttanut laite, joka koetaan 
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Kati Åberg
Kirjoittaja on 
valmistunut Media-
laboratoriosta 
taiteen maisteriksi 
ja teatterikorkea-
koulusta esittävän 
taiteen tuottajaksi. 
Hän on kiinnostu-
nut vuorovaikuttei-
sesta mediataiteesta 
sekä esittävän tai-
teen ja mediataiteen 
yhdistämisestä.

Moving Emotions, 
ohj. Kati Åberg
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hyvin henkilökohtaiseksi ja jolla viesti-
tään jotakin itsestään. Taulu ei siis ole 
alussakaan tyhjä. 

Olen huomannut, että katsomisko-
kemus on erilainen ja vahvempi känny-
kässä kuin tietokoneen ruudulla. Ku-
vaa katsoo lähempää ja oman kämme-
nen kehystämänä teos on paljon esineel-
lisempi, konkreettisempi ja omakohtai-
sempi kuin tietokoneen ruudulta nähty-
nä. Taide on käsin kosketeltavaa. Aina-
kin minulle kännykän intiimiys todella 
muuttaa katsomiskokemusta ja tekee 
siitä kiinnostavamman. 

Lisäksi paikka, jossa töitä kat-
soo, on poikkeuksellinen ja alati vaih-
tuva ja vaikuttaa osaltaan katseluko-
kemukseen. Itse huomaan katsovani 
mobiilivideota yleensä liikkeellä ol-
leessani, kaupungilla, paikoissa jois-
sa on muitakin ihmisiä, yhdessä mui-
den ihmisten kanssa. Se, missä teosta 
katson, vaikuttaa paljon siihen, miten 
sen koen.

Katselupaikan satunnaisuus kieh-
too. Voisi suunnitella sarjan teoksia, 
jotka pitää katsoa juuri tietynlaisten 
olosuhteiden vallitessa; pilkkopimeäs-
sä huoneessa, tasan keskiyöllä, saunas-
sa (vain höyrynkestäville kännyköille) 
tai vaikka kun on nälkä…

Moving Emotions
Ensimmäinen teokseni kännykälle oli 
Moving Emotions, jonka toteutin No-
kian Connect to Art -projektiin. Mo-
ving Emotions koostuu viidestä erilli-
sestä teo ksesta, joista jokainen käsitte-
lee yhtä ihmisen perustunnetta – iloa, 
surua, rakkautta, vihaa tai pelkoa – ny-
kytanssin keinoin. Koreografi/tanssi-
ja Jyrki Karttusen esittämän liikkeen 
avulla pyrin rakentamaan pieniä tun-
nepiikkejä – herättämään katsojassa 
jotain vastakaikua kyseiselle tunteelle. 
Ihmisen ruumiin liikkeet esitettiin vä-

lineessä, joka puolestaan on konkreet-
tisessa kosketuksessa omaan ruumii-
seemme.
Tekniset rajoitukset vaikuttivat osal-
taan siihen, minkälaiset ratkaisut toi-
mivat parhaiten. Näistä haastavin oli 
pieni tiedostokoko, joka rajoitti yksit-
täisen teoksen keston noin 20 sekun-
tiin. Tanssissa paitsi liikkeellä myös tau-
olla ja sen kestolla voi olla suuri merki-
tys. Piti kutistaa ja kiteyttää tietyn tun-
teen liikekieli lähelle kipurajaa. Havait-
sin, että jotkin tunteet – kuten ilo ja vi-
ha – ovat jo perusluonteeltaan räjähtä-
viä, nopeasti syttyviä ja sammuvia. Näi-
den tunteiden kiteyttäminen välähdyk-
senomaiseen tuokioon onnistui yllättä-
vänkin hyvin. Sen sijaan rakkaus ja suru 
ovat tunteina prosessinomaisia; ne ete-
nevät hiljalleen, kasvavat tai haihtuvat. 
Näiden tunteiden ilmentämiseen olisin 
mielelläni käyttänyt enemmän aikaa.

Kuvaruudun pieni koko, matala re-
soluutio ja kompressointi, joka ei vielä 
pakkaa nopeaa liiketta tai tiettyjä ka-
mera-ajoja riittävän tehokkaasti, ovat 
tämän päivän todellisuutta. Mobiilivi-
deon tekijälle nämä asiat toki asettavat 
rajoja, mutta näiden rajojen sisällä on 
paljon luovaa tilaa. Vaatii jonkin verran 
viitseliäisyyttä ja käsityöläisyyttä etsiä 
ne ratkaisut, jotka parhaiten näiden 
reunaehtojen vallitessa toimivat. 

Joskus tuntuu, että tekijöillä ei ole 
kärsivällisyys riittänyt. Otetaan itses-
täänselvyys; kuvakoot tulee valita si-
ten, että ne ovat mahdollisimman toi-
mivia lopullisella – tässä tapauksessa 
varsin pienellä – näytöllä. Kuitenkin 
esimerkiksi pari vuotta sitten Tampe-
reen elokuvajuhlien yhteydessä järjes-
tetyssä Micromovies -kilpailussa näh-
tiin paljon PDA-näytöille ja muille pie-
nille näytöille suunniteltuja töitä, jois-
sa tämäkin yksinkertainen perusasia oli 
unohtunut. Uusimpien kännykkämal-

lien mukana tulevat, kansainvälisten 
tuotemerkkien mainosvideot osoitta-
vat, että unohtuu näemmä vieläkin.

Saman virheen välttämiseksi edi-
toin ja katsoin materiaalia tietokoneen 
ruudulla mahdollisimman pienestä ik-
kunasta, joka vastasi mittasuhteiltaan 
hyvin lopullisen näytön kokoa. Oletin 
näin saavani hyvän kuvan siitä, miten 
työ lopullisessa laitteessa – eli känny-
kässä – tulee toimimaan. Olin väärässä!

Kun siirsin materiaalin kännyk-
kään, kuvat elivätkin yllättäen aivan eri 
lailla. Kuvakoot, jotka näyttivät tieto-
koneen ruudulta toimivilta, saattoivat 
olla turhan kesyjä, kun taas toiset ylitti-
vät odotukset. Vielä yllättävämpi oli se 
kokemuksellinen ero, joka syntyi siitä, 
että työ oli nimenomaan kännykässä – 
ei tietokoneen näytöllä. Siirtämättä töi-
tä kännykälle oli siis mahdotonta saada 
oikeaa kuvaa teoksen toimivuudesta.

Olen aito kännysuomalainen. Kän-
nykkäni ei ole vuosiin ollut juurikaan  
huutoetäisyyden ulkopuolella. Kännyk-
kä on näyttölaitteena henkilökohtai-
sin, fyysisesti lähinnä kehoani ja ainoana 
mukana niin työssä kuin vapaa-aikana-
ni. Kännykkä on pieninäyttöinen, mata-
laresoluutioinen ja hankala, silti oudolla 
tavalla riemastuttava väline. Se on var-
masti myös kehittyvä ja video-ominai-
suuksiltaan jatkuvasti paraneva väline. 

Kokeilevaa ja taiteellisesti laadu-
kasta videosisältöä kännykälle on näi-
hin päiviin asti ollut lähes mahdoton-
ta löytää – ja muutamasta hyvästä aloit-
teesta huolimatta sitä on vielä todel-
la vähän tarjolla. Ne työt, joita tänään 
tehdään, saattavat tulevaisuudessa 
näyttää kömpelöiltä. Ne ovat kuiten-
kin tarpeellinen aloitus luoda taiteelli-
sesti kiinnostavaa sisältöä koko kansan 
taskut vallanneeseen välineeseen. Kan-
nattaa siis lähteä luomaan taidetta tuli-
tikkuaskin kanteen!

 

 

Taidekokoelma kämmenelläsi

Nokian Connect to Art tuo taiteen matkapuhelimiin. Taiteen ystävät voivat ladata tunnettujen taiteilijoiden 

tekemiä audiovisuaalisia teoksia suoraan matkapuhelimeensa Connect to Art -mobiilisivustolta ja näin kerätä 

oman mukanakulkevan taidekokoelman.

Taideteoksia Nokian puhelimiin ovat tehneet Louise Bourgeois, Nam June Paik, David Salle, William  

Wegman, Juha Hemànus, Stefan Lindfors, Osmo Rauhala ja Kati Åberg. Mukaan on lähiaikoina tulossa  

lisää taiteilijoita, jotka ovat kiinnostuneita matkapuhelimesta taiteen uutena ilmaisukanavana ja uutena  

tapana tavoittaa taideyleisö.

Taideteokset löytyvät Connect to Art -mobiilisivustolta osoitteesta www.nokia.com/art/mobile.  

Palveluun pääsee ja teoksia voi ladata ilmaiseksi Nokian malleihin 7710, 7610, 6670, 6630, 6620, 6600 ja 6260. 

Taiteen arvon vuoksi kutakin teosta on saatavilla vain rajoitettu määrä.  

Connect to Art -konseptista lisää verkkosivulla www.nokia.com/art.
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Lähestymistavasta 
liikkuvaan kuvaan

K
äytämme kieltä, teemme 
kuvia, kirjoitamme musiik-
kia logiikalla, jonka olem-
me jo lapsena omaksuneet. 
Kerrontamme on järjes-
tynyttä ja kerroksellista. 
Teemme ja luemme myös 
audiovisuaalisia tuotteita 
kulttuurimme sisäänraken-
nettujen monimutkaisten 
ja alati muuttuvien merkki-
järjestelmien kautta. 

Kun vuonna 1996 aloitin ensim-
mäisen kokeellisen elokuvani tekemi-
sen, en ajatellut tietoisesti tekeväni 
käsikirjoitusta, kuva- ja äänisuunnitte-
lua enkä ohjausta. Erilaiset kuvat vain 
pyörivät päässäni peräjälkeen. Ajat-
telin, että jos tämä kuva olisi tällai-
nen, niin sitä seuraisi tuollainen ja niin 
edelleen. Piirtelin papereille kuvia ja 
nuolia, kirjoitin mitä kuvassa tapah-
tuu, miten henkilö ja kamera liikkui-
vat tilassa ja mitä mahdollisesti kuul-
laan. Kuvat, puolikuvat ja lähikuvat 
muodostivat tapahtumaketjun, jon-
ka halusin kuvata. Nyt, monta vuotta 
myöhemmin, huomaan tiedostamatta 

käyneeni läpi elokuvantekemisen pe-
rusvaiheet. 

Aloin tutkia tarkemmin elokuva-
kulttuuria ja elokuvia, jotka olin nuo-
ruudessani kokenut vaikuttavaksi. Sa-
malla kriittisyyteni syveni niitä sano-
mia ja kerronnan muotoja kohtaan, joi-
ta valtavirtaelokuvat ja -kulttuuri suosi-
vat. Työni syntyivät naisnäkökulmasta 
tähän maailmaan ja käsittelivät muun 
muassa katsomista, näkemistä ja siihen 
liittyvää tunnetta. 

Alussa teokseni perustuivat lähin-
nä yhdelle kohtaukselle, jota kuvattiin 
eri kuvakulmista. Sittemmin lisäsin 
elokuviini useampia kohtauksia. Las-
sossa (2000) ne muodostivat löyhän ja 
Thrillerissä (2001) tiiviimmän tarinan. 
Vaikka tuotantoni alkoikin muistut-
taa enemmän lyhytelokuvia kuin yh-
den hengen videotaideprojekteja, kir-
joitin, piirsin ja maalasin tarinani edel-
leen pääasiallisesti kuvina. Kohtaukset 
suunnittelin minulle tuttuihin tai tie-
tämiini miljöihin. En halunnut käyttää 
töissäni dialogia, sillä ajattelin sen vie-
vän huomion pois kuvista.

Yhdistin teoksiini eri elokuvagen-
rejen musiikkia vahvistaakseni tunteel-
lista vaikutusta sekä viitatakseni valta-
virtaelokuvien rakenteisiin. Kuunte-
lin erilaisia soundtrackeja ja yritin saa-
vuttaa mielikuvissani sen tunteen, jota 
kussakin teoksessa halusin kuvata. Ai-
emmin näkemäni elokuvat tulivat mie-
leeni musiikin kautta ja ymmärsin, mi-
ten vahvasti ne olivat jääneet muistiini. 

Tunteen ensisijaisuus
Hakiessani rahoitusta projekteilleni 
minun oli äärimmäisen vaikea ymmär-
tää, että elokuva piti kirjoittaa tarinak-
si, jolla olisi selkeä alku ja loppu, ja vas-
ta sitten purkaa tarina kuviksi. Tunsin 
kyvyttömyyttä kuvata sanoin, mitä tai 

Salla Tykkä
Kirjoittaja on 
kuvataiteilija

Joka päivä kerromme toisillemme 
tarinoita. Puhumme arkisista ja 
elämäämme liittyvist ä tapahtu-
mista. Kuvailemme tunteitamme ja 
yritämme saada toisen ihmisen, kuu-
lijan tai katselijan, ymmärtämään 
mieltämme askaruttavia asioita. 
Joskus jokin tapahtuma tuntuu niin 
tärkeältä tai oma oivallus sellaiselta, 
että sen haluaa ikuistaa ja kertoa 
laajalle yleisölle, oman elämänpiirin 
ulkopuolelle. Silloin luomme jotakin 
pysyvämpää. Perinteisesti ajateltuna 
se voi olla kuvia, ääniä, tekstiä, kult-
tuurimme perusaineksia.

mikä tarina oli sen tunteen takana, jo-
ta halusin kuvata. Kirjoitin elokuvissa-
ni esiintyville hahmoille nimiä ja taus-
toja, loin tarinan tai kuvailin tapahtu-
maketjun, mutta loppujen lopuksi mi-
nulle tärkeää olivat vain kuvat ja tunne, 
jota niissä tavoittelin. 

Erilaiset tunnetilat ovat yhä teoksie-
ni pääasiallisia raaka-aineita. Olen kui-
tenkin pyrkinyt laajentamaan ilmaisua-
ni. Vuosina 2000-2003 tein kolme lyhyt-
elokuvaa. Kustakin niistä olen oppinut 
lisää elokuvan tekemisestä, siihen liit-
tyvästä tekniikasta ja alan käytännöistä 
Suomessa. Koska käsikirjoitan, osallis-
tun kuvasuunnitteluun, valitsen kuvaus-
paikat ja näyttelijät sekä leikkaan elo-
kuvani, kannan suuren vastuun valmiis-
ta kokonaisuudesta. Kuitenkin tunnen 
olevani elokuvantekijä, ja nautin yhteis-
työstä alan ammattilaisten kanssa. 

Taiteen avulla lähestyn itseäni ja 
ympäröivää maailmaa. Teoksissani yri-
tän uudelleen järjestellä todellisuutta. 
Valokuva ja elokuva antavat minulle tä-
hän suuremmat mahdollisuudet kuin 
perinteiset taidemuodot. Aika- ja tilail-
luusio erottavat elokuvan niin plastisis-
ta kuin esittävistäkin taiteista. Elokuva 
pystyy muokkaamaan ja muuttamaan 
aikaa, hidastamaan, nopeuttamaan, 
harppomaan ja tihentämään sitä. 

Elokuva on kaksiuloitteista, mutta 
sen avulla voidaan luoda lähes loputto-
mia kolmiulotteisia illuusioita. Eloku-
va muistuttaa ihmistä todellisuudesta 
ja sen osista kuten unista ja mielikuvis-
ta. Vaikka tiedostamme katsovamme 
fiktiota, voimme kokea sen tapahtu-
mat todellisina. Uskon, että juuri näi-
den ominaisuuksiensa takia elokuva 
voi muuttua tasavertaiseksi osaksi hen-
kilökohtaista kokemusta ja muistia ja 
ohjata ihmisen käsityksiä itsestään ja 
ympäröivästä maailmasta.
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Cave, ohj. Salla Tykkä,  
Five Years  
Production Oy
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T
ekijälähtöinen tarinanker-
ronta, oli se sitten kuvaan, 
ääneen tai toimintaan perus-
tuvaa, ei siedä vuorovaiku-
tusta. Puhtaimmillaan vuo-
rovaikutteinen kirjallisuus 
tarkoittaa tyhjää vihkoa, jo-
hon lukija kirjoittaa oman 
tarinansa. Yhtä toimimaton 
esimerkki vastakohdasta on 
kirja, jonka sivuja voi kään-
tää vain kirjoittajan määrää-

mässä järjestyksessä. Vuorovaikuttei-
sen kerronnan ihannetilanne sijainnee 
näiden kahden pisteen puolessavälissä. 

Äkkiseltään vilkaistuna vaikuttaisi 
siltä, että vuorovaikutteisuus on pikai-
sesti kokeiltu alue, joka todettiin toimi-
mattomaksi. DVD-soittimien kauko-
säätimet eivät mahdollista kuvakulman 
vaihtoa, eikä Hugo enää seikkaile tele-
visiossa. Tietokonepeleissä kymmenen 
vuotta sitten käytetty termi ”interacti-
ve movie” todettiin epätyydyttäväksi se-
kä pelillisiltä että elokuvallisilta keinoil-
taan, joskin pelisisällöt ovat omineet 
elokuvakerronnallisen rakenteen osaksi 
omaa, usein varsin lineaarista kerronta-
muotoaan. Harva kaupallinen tuotanto, 
olipa kyseessä televisiosarja, elokuva tai 
peli, on mahdollistanut todellisen ker-
rontaan vaikuttavan käyttäjän vuoro-
vaikutuksen. Esimerkiksi vuorovaikut-
teisena televisioelokuvana pidetty ”D-
Dag” (2000), joka kuvattiin 31.1. 1999 
ja esitettiin seuraavana päivänä synk-
ronissa seitsemällä tanskalaisella tv-ka-
navalla oli vuorovaikutteinen, tarjoten 

k a i k k i a l l e   
k ä ä n t y m i n e n   
s a l l i t t u

Ukkosen Tanssi 
-videoinstallaatio, 
Simo Rouhiainen 

Vuorovaikutteinen kerronta on  
osittainen paradoksi. Vapaa vuoro- 
vaikutteisuus kumoaa autoritäärisen 
kerronnan rytmin ja luo laajan yhtä- 
aikaisen käyttäjäkunnan myötä  
kerronnallisen anarkian, jossa 
tekijälähtöisyydellä ei ole mitään  
tekemistä.  Minkä takia se sitten on 
niin kiinnostavaa?

Pasi Pirttiaho
Kirjoittaja toimii Oulun yliopistossa peli- 
ja interaktiivisen viihteen sisältöjä kehittä-
vässä ELVI-projektissa. 
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katsojalle mahdollisuuden katsoa ha-
luamansa henkilön tai ohjaajan näkö-
kulmaa. Todellista vaikuttamisen mah-
dollisuutta ei katsojalla tässäkään ol-
lut – esitetyt tarinat olivat lineaarisia ja 
muuttumattomia, vaikkakin katsojalle 
kokemus oli varmasti ainutkertainen.

Näine hyvineen olisi helppoa kuo-
pata koko vuorovaikutteisuus television 
ja elokuvan maailmasta ja palata takai-
sin ymmärrettävään autoritäärisen me-
dian maailmaan. Valitan, myöhäistä. Lä-
hes jokainen ohjelma tarjoaa vuorovai-
kutuksen mahdollisuuden, joskin tois-
taiseksi olemme tasolla ”tekstiviestillä 
palautetta ja terveiset”, kun toiveikkaat 
ajan hermolla ratsastajat odottavat vuo-
rovaikutteisen television olevan hetkel-
lä millä hyvänsä tasoa ”painamalla pu-
naista nappia Ridge tekee voltin”. 

Peleistä vielä sen verran, että yksi-
kään kaupallinen pelituotanto ei tar-
joa itsegeneroituvaa kertovaa sisältöä. 
Tarina ja kerronta on lähes poikkeuk-
setta tekosyy siirtää pelaaja seuraavaan 
toiminnalliseen sykäykseen, minkä ai-
kana juonellisia hienosäätöjä ei ennätä 
yleensä seurata. Pelit ovat draamaa ke-
hystarinan ehdoilla, ja draaman keinot 
ovat toistaiseksi aika ohuet. Varsinai-
set ihmissuhteet ovat vähäisiä ja poh-
jautuvat suoraan auttamiseen tai pro-
tagonistin saamaan hyötyyn, minkä li-
säksi pelien tallennusmahdollisuus es-
tää tunnetilojen syntymisen, poisluki-
en pelitilanteen toiminnallisen haas-
teen tai kerronnan ulkopuolisten teki-
jöiden kuten tietokoneen kaatumisen 
aiheuttamien ärsyyntymisen tai raivon 
kaltaiset tunteet. 

Iloa, surua, empatiaa ei peleissä koe-
ta henkilöhahmojen kautta – kyseessä 
on kuitenkin hahmo, johon pelaaja as-
tuu toimiakseen ilman yleistä moraalia 
tai rangaistusta. Näinollen pysyvä, elo-
kuvien kaltainen illuusion ja jatkumon 
luoma emotionaalinen sidos puuttuu 
peleistä. Tämä vaikuttaa suoraan ker-
ronnan syvyyteen. Onkin oikeutettua 
sanoa, että elokuvat ovat elokuvia ja 
pelit pelejä, eikä näitä kannata yhdis-
tää – ainakaan toistaiseksi. Vaikka mie-
li kyllä tekisi.

Ihan ensimmäisenä pitää kysyä it-
seltään, mitä tarkoitetaan ”vuorovai-
kutteisella kerronnalla”? Termi on yh-
tä laaja ja hyödytön kuin ”multime-
dia” tai ”interaktiivinen viihde”. Mi-
käli suoran asiaohjelman dialogi miel-
letään ohjelman kerronnaksi, ohjelma-
palautteen antaminen ja siihen ohjel-
massa tai sen seuraavassa jaksossa rea-
goiminen voidaan määritellä vuorovai-
kutteiseksi kerronnaksi – näin määri-
teltynä radio on ollut vuorovaikutteis-
ta kerrontaa siitä asti, kun ensimmäi-
nen kuuntelijasoitto otettiin mukaan 
lähetykseen. Pilkkua ei tarvinne kui-
tenkaan viilata niin millilleen. Suurin 
osa varmaankin mieltää vuorovaikut-
teisen kerronnan fiktiiviseen tarinaan 
tai sen eri osiin vaikuttamisen mahdol-
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ole otettu huomioon puhtaasti taiteel-
lista tai kokeellista teosta. 

Tekijän motiivi?
Vuorovaikutteisuus tarjoaa mahdolli-
suuden esittää kerran luotua sisältöä 
uudella tavalla uudestaan ja uudestaan, 
mikä eritoten mainostuloilla rahoite-
tussa valtakunnantelevisiossa on arvo 
vailla vertaa, mikäli konsepti osoittau-
tuu toimivaksi. Tämä moninkertaistaa 
tuotantotehokkuutta, joskin perintei-
sellä tavalla tuotettuna tulos lienee par-
haimmillaan ±0. Mikäli itsegeneroituva 
audiovisuaalinen sisältö tulee toimin-
takelpoiseksi, voidaan massaviihteek-
si tarjota tuotantotehokasta vuorovai-
kutteista kerrontaa. Tekijälähtöisesti 
vuorovaikutteinen viihde massamedi-
assa ei tarjoa toistaiseksi sellaisia kulta-
kimpaleita, jotta sitä kannattaisi lähteä 
toteuttamaan. Tekijöiden on luovutta-
va ensisijaisesti autoritäärisestä tari-
nankerronnasta ja pyrittävä toiminta- 
tai tunnekeskeiseen kaksisuuntaiseen 
kerrontaan, jossa kerronnallinen ryt-
mitys voi jäädä toisarvoiseksi. Lisäksi 
vuorovaikutteisen kerronnan metodeja 
on mietittävä ja valittava niistä kohde-
ryhmälle, medialle ja itse draamalle so-
pivin muoto. 

Tekijät voivat kuitenkin hyödyntää 
toiston mahdollisuutta, luoden esimer-
kiksi viikoittain vaihtuvan jaksokoko-
naisuuden, jota pystyy esittämään päi-
vittäin sen muuttuvan rakenteen takia. 
Kokeiluluontoisena ohjelmasisältö-
nä olisi mielenkiintoista nähdä, miten 
katsojat suhtautuisivat suosikkisarjan-
sa kokeiluluontoiseen prototyyppiin. 
Myöhemmin ohjelmat voidaan linkit-
tää toisiinsa esimerkiksi yhteisten hah-
mojen tai yhteisten katsojien kaut-
ta – katsoja A voi tehdä ohjelmassa X 
päätöksiä, jotka vaikuttavat ohjelman 
Y katsojien valintamahdollisuuksiin. 
Vuorovaikutteisuus luo pohjaa laajoil-
le sisältökokonaisuuksille, joiden yh-
teenverkottaminen mahdollistaa puo-
lestaan esim. yhteisöllisiä vuorovaikut-
teisen kerronnan muotoja.

Katsojan motiivi?
Ensiksikin on erotettava tulevat katso-
jat: aktiivinen katsoja haluaa hyödyn-
tää mahdollisuutensa vaikuttaa hänel-
le tarjottavaan sisältöön. Passiivinen 
katsoja on tyytyväinen voidessaan seu-
rata hänelle tarjottua sisältöä eikä ha-
lua osallistua sen luomiseen. On tois-
taiseksi vaikea sanoa, kuinka katsojat 
jakautuvat vuorovaikutteisen sisällön 
tullessa mahdolliseksi. 

Aktiivinen katsoja haluaa nähdä 
oman panoksensa vaikutuksen ker-
rontaan. Käytännössä television kal-
taisessa massaviihteessä tämä voi-
daan mahdollistaa rajaamalla valinta-
mahdollisuudet ja julkistamalla valit-
tu “voittajamahdollisuus” tarinan ede-
tessä valintapisteen ohitse. Ohjelmas-
ta voidaan luoda myös eräänlainen pe-

li, jossa katsojat voivat pyrkiä etukä-
teen paljastettuihin päämääriin. Tä-
mä rikastaisi eritoten pitempien sarja-
muotoisten ohjelmakokonaisuuksien 
kehitystä, katsojien tuntiessa hahmot 
pitemmän ajan myötä ja voidessa pää-
tellä hahmojen reaktioita esim. tun-
nepohjaisissa valintatilanteissa. Valin-
ta voisi olla myös “ratkaisu”-mallinen, 
jossa katsojan tehtävänä on valita ha-
luttu kohtauksen päättyminen, mut-
ta varsinainen tapa jolla siihen pääs-
tään olisivat ohjelmantekijöiden valit-
tavissa. 

Aktiivisen katsojan motivoinnin 
tulisi syntyä vuorovaikutuksen mah-
dollisuudesta. Lisäarvoa tuovan si-
sällön ja mahdollisen pelinomaisen 
luonteen voidaan olettaa synnyttävän 
myös palkintoihin perustuvaa moti-
vaatiota.  

Myös passiiviseen rooliin tyytyvän 
katsojan on saatava odotettu tyydytys 
ohjelman seuraamisesta. Tämä tar-
koittaa, että vuorovaikutteinen sisältö 
joutuu palvelemaan kahta katsojatyyp-
piä – ainakin, mikäli halutaan säilyttää 
k.o. sisältö yleisessä valtakunnanme-
diassa. Kokeiluvaiheessa tulemme mi-
tä luultavimmin näkemään interaktii- 
visiksi leimattuja ohjelmia, jotka kil-
pailevat ainoastaan aktiivisesta katso-
jasegmentistä. Vuorovaikutteisen si-
sältötuotannon yleistyessä passiivis-
ten katsojien tavoittaminen käy kui-
tenkin yhä tärkeämmäksi katsojalu-
kujen nostamiseksi. Tämä tarkoittaa 
ei-häiritsevää tai vaihtoehtoisesti vain 
haluttaessa näkyvää käyttöliittymää, 
vuorovaikutuksen kohtien tarkkaa ra-
jausta sisällön rytmiin sekä tekijäläh-
tökohtaista valintojen rajausta.

lisuudeksi jotakuinkin reaaliajassa, ai-
nakin kun kyseessä on audiovisuaali-
nen kerrontatapa. Tällainen määritte-
ly rajaa pois jo toimivat katsojapalaut-
teen kautta kehittyvät tositv-ohjelmat 
(esim. Big Brother). 

Toiseksi kannattaa kysyä: ”minkä 
ihmeen takia?” Lyhyt vilkaisu käsikir-
joittamiseen ja tuotantoon tarjoaa sel-
laisen pinkan ongelmia että huh huh. 
Ei ihme, että vuorovaikutteista sisäl-
töä ei juurikaan ole missään nähty – tie-
tokonepelejä lukuun ottamatta, ja niis-
säkin narratiivi toimii yleensä lineaari-
sen toimintaketjun liitännällisenä osa-
na. Ensiksikin, mikäli katsojat voivat 
vaikuttaa lineaarisen tarinan rakentee-
seen sisällöllisesti, käsikirjoitusproses-
si kasvaa moninkertaiseksi – pahimmil-
laan jokainen valintakohta vähintään 
tuplaa kirjoitettavien kohtausten mää-
rän. Tämä tarkoittaa sitä, että katso-
jalle tuskin luodaan vapaata mellestys-
kenttää. Toisaalta, katsojalle halutaan 
antaa illuusio aikaisemmin esittämät-
tömästä sisällöstä ja sen kohtausten vä-
lisestä jatkuvuudesta. 

Tuotannolliset ongelmat ovat suo-
raan rinnastettuja käsikirjoitukseen: 
mitä enemmän sivuja, sitä enemmän 
tuotantoa. Mitä enemmän tuotantoa, 
sitä enemmän tarvitaan rahaa. Meta-
tietokannat helpottavat vaihtoehtojen 
kirjoittamista tarjoamalla loogisia tai 
muita suhteellisen suoraviivaisia kau-
saliteetteja, mutta tällöin taiteellinen 
kokonaisuus alistetaan avainsanoille ja 
niiden välisille suhteille, eivätkä nämä 
voi koskaan olla yhtä rikkaita tai laajo-
ja kuin vastaavat ihmismielen yhdistä-
misprosessit – jossain vaiheessa herää 
kysymys, kuinka semanttista metada-
ta voi olla. Kannattaakin kysyä, kuin-
ka laajoja vuorovaikutuksen eri asteita 
halutaan käyttää ja mihin lopputulok-
seen pyritään.

Ennen kuin kyynelsilmin tode-
taan kuinka vaikeaa on tehdä laadu-
kasta vuorovaikutteista sisältöä, kan-
nattaa kysyä tuo kysymys myös katso-
jan kannalta. Mitä vaikuttamisen mah-
dollisuus antaa katsojalle? Onko tarina 
oikeasti erilainen eri katsomiskerroil-
la? Haluaako katsoja vuorovaikutteista 
sisältöä? Toisin sanoen: minkä ihmeen 
takia?

Viimeiseksi, pienten käyttäjämää-
rien teokset toimivat eri arvoilla kuin 
massoille tarkoitetut. Kokeellinen tai 
taiteellinen päämäärä riittää usein it-
sessään motiiviksi luoda vuorovaikut-
teinen kertova teos. Kun lähtökohdak-
si asetetaan kaupallisille televisio- tai 
internet-markkinoille tarkoitettu kai-
kille samanaikaisesti tarjottava, line-
aarisesti esitettävä vuorovaikutteinen 
audiovisuaalinen kokonaisuus – ja täl-
le voisi joku viisaampi keksiä vastai-
suuden varalle lyhyemmän termin - 
on otettava huomioon useita tekijöi-
tä, joista pienin ei suinkaan ole yleisön 
mielenkiinto. Näin ollen alla olevissa ei 

Elokuvat 
ovat  
elokuvia 
ja pelit  
pelejä,  
eikä  
näitä  
kannata 
yhdistää. 
Vaikka 
mieli kyllä 
tekisi.



19

Kerronnallisen illuusion  
säilyttäminen 
Vuorovaikutteinen sisällönkerronta, 
jonka päätehtävänä ei ole etukäteen 
annettujen ongelmien tai haasteiden 
läpipääsy, ei ole yhtä herkkä kerron-
nan ja vuorovaikutuksen toisiaan hei-
kentävälle tasapainottelulle kuin “va-
paa” vuorovaikutteinen kerronta. Sisäl-
tö voidaan tarjota pääosin lineaarisena 
kerrontana, joka noudattelee aristotee-
lista muotoa eri osineen. Tähän muot-
tiin voidaan luoda kerronnallisia kuu-
mia pisteitä, joiden aikana katsojalla on 
mahdollisuus vaikuttaa tarinan jatkoon 
halutulla tavalla. Katsojaosallistumisen 
ääripäät (passiivinen/aktiivinen) tulee 
huomioida siten, että kumpikaan ryh-
mä ei häiriinny vuorovaikutuksesta tai 
sen puutteesta. Tämä voidaan mahdol-
listaa esimerkiksi supertekstipalvelul-
la, jossa käydään läpi ohjelman toimin-
tasäännöt – näin ollen ohjeita ei tarvit-
se koko ajan näyttää päälähetyksessä. 
Vuorovaikutuksen kohdat tulee esittää 
siten, että ne eivät häiritse tarinanker-
rontaa, mutta ovat kuitenkin tarpeeksi 
esillä tullakseen huomioiduksi. 

Rasmus Vuori käsittelee vuoro-
vaikutusta artikkelissaan “Metatie-
torakenteita generatiivisessa medias-
sa” (AVEK-lehti 2/2004) tutkivana tai 
osallistuvana elementtinä tarinanker-
ronnalle. Puhtaasti generoidun medi-
an maailmassa vuorovaikutus voi tie-
tenkin olla osallistuvaa, mutta yhtäai-
kainen massamediassa oleva vuorovai-
kutteinen kerronta voi parhaimmil-
laankin olla vain osittain osallistuvaa ja 
pääsääntöisesti tutkivaa. Tämä johtuu 
kerrontaan vaikuttamisen, sen ajoitta-
misen, lopputulosten ja itse vuorovai-

kuttamisen muotojen te-
kijälähtöisestä hallinnas-
ta, josta luopuminen ai-
heuttaa jatkuvuuden il-
luusion särkymisen. Vaik-
ka tuotannollisesti voitai-
siinkin luoda hahmoja ja 
diegesistä itsegeneroiva 
järjestelmä, jossa realisti-
set tai epärealistiset hah-
mot animoitaisiin puh-
taasti käyttäjien antaman 
palautteen kautta - puhu-
mattakaan äänimaailmas-
ta, dialogista, kerronnal-
lisesta ja leikkauksellises-
ta rytmistä vain muuta-
mia mainitakseni - tulisi 
näiden hahmojen pohjak-
si luoda toiminnalliset ta-
sot draaman synnyttämi-
seksi, sekä virtuaaliympä-
ristöt joissa hahmot voi-
vat toimia. 

Lisäksi massiiviset 
monipeliyhteisöt ovat 
osoittaneet negatiivisen 
vaikuttamisen olevan var-
sin yleistä, mikä puoles-
taan on tarinankerronnal-

lisessa kontekstissa kohtalokasta illuu-
sion säilyttämiselle. Onko siis miele-
kästä luoda massamediaan laajassa mit-
takaavassa itsegeneroivaa mediakoko-
naisuutta vuorovaikutteisuuden mah-
dollistamiseksi, mikäli itse vuorovaiku-
tus vaarantaa kokonaisuutta? 

Visuaalisen illuusion  
säilyttäminen
Puhuttaessa katsojan/käyttäjän va-
linnoista generoituvasta mediasta pi-
tää erottaa toisistaan rakenteen ja au-
diovisuaalisen materiaalin generoin-
ti. Mikäli kyseessä on sisältökokonai-
suuteen vaikuttava rakenteellinen jär-
jestys, ongelmat ovat lähinnä loogisen 
jatkuvuuden säilyttämisessä ja kuva-
materiaalin yhdistämisen luomissa as-
sosiaatioissa tai niiden puutteissa. Jos 
taas kyseessä on laajemmassa merki-
tyksessä toteutettava kuva- ja äänima-
teriaalin generointi, mihin vielä liite-
tään rakenteellinen muutos, ongel-
mat ovat paljon suurempia. Käytän-
nössä tällöin puhutaan animaatiosta 
ja äänimaailman uudelleen luomisesta. 
Metatietokantojen ja niiden arvotta-
misen kautta voidaan määritellä ”hy-
väksyttävät” vaihtoehdot molemmil-
le, mutta niiden realismiin sidotut ar-
vot voivat heittelehtiä katsojan silmis-
sä laajasti. 

Toisekseen, tietokonegeneroitu 
liikkuva kuva on vaarassa joutua ”zom-
bielaaksoon” (Masahiro Morin ”uncan-
ny valley”, kts. http://en.wikipedia.org/
wiki/Uncanny_Valley) – realismin ti-
laan, jossa ollaan ylitetty selkeästi epä-
realistinen esittäminen, mutta lähes ih-
misenkaltainen esitys aiheuttaa katso-
jalle häiritseviä tunteita – niin lähel-

lä mutta liian kaukana. Tämä rajoittaa 
ainakin toistaiseksi esitettävien vuoro-
vaikutteisten sisältöjen genrevalikoi-
maa – tai sitten luo uutta genreä, jos-
sa ”the Almost-factor” on vaikuttava-
na osana. Aika näyttää, mihin tietoko-
neet ja niiden taidokkaat käyttäjät lo-
pulta pystyvät.

Emotionaalisen tilan 
saavuttaminen ja säilyttäminen
Suorana johdannaisena visuaalisen il-
luusion säilyttämisestä päästään emo-
tionaalisen tilan säilyttämiseen. Line-
raarinen kerronta pyrkii saavuttamaan 
käyttäjälleen tunnetilan ja manipuloi-
maan tuota tilaa draaman keinoin. Jot-
ta emotionaalinen lataus kerronnassa ei 
tuhoutuisi,  on vuorovaikutuksen mah-
dollisuuksien oltava emotionaalisesti 
manipuloituja. Mikäli ajatellaan tun-
nin kestävää sisältökokonaisuutta, joka 
on jaettu 12 viiden minuutin vuorovai-
kutteisesti valittavaan jaksoon, noiden 
jaksojen on oltava ensinnäkin aikaan ja 
toiseksi tunteeseen sidottuja. 

Tämä tarkoittaa kausaliteettien 
etukäteen arvioimista sekä hahmojen 
että katsojan tunnetasolla. Draamasta 
johtuvan tunnetason sitoutumista hah-
moihin tai tapahtumiin voidaan käsi-
tellä tarjoamalla samankaltaisia valin-
toja, joskin tämä heikentää vuorovai-
kutuksen tärkeyttä emotionaalisella 
osalla. Haastavampaa on mahdollistaa 
katsojalle omaan tunnetilaansa vaikut-
taminen haluamillaan valinnoilla, mut-
ta tässä ongelmaksi nousee illuusioon 
syventymistä häiritsevä etukäteen ar-
viointi – äsken valitsin B ja kävi näin ja 
näin ja kohta on uusi valinta, joten mi-
tä tapahtuu, jos valitsen A enkä B? Kat-
soja nostetaan diegesiksen luomasta il-
luusiosta toteuttajaksi, jolloin illuusio 
on vaarassa haihtua. Ongelma on kes-
keinen vuorovaikutteisessa kerronnas-
sa, eikä siihen toistaiseksi ole pätevää 
ratkaisua.

Lopputulos?
Kaiken kaikkiaan vuorovaikutteisen 
kerronnan ongelmat ovat suuret. Te-
kijöiden on uhrattava kaikkivaltaisuu-
tensa sisällön suhteen, katsojien on 
opittava katsomaan mediaa siihen liit-
tyvänä aktiivisena osana, ja itse sisäl-
lön on muututtava draamaa kehittä-
väksi palojen varastoksi, josta poimi-
malla voi luoda mitä mielenkiintoisim-
pia tai turhimpia yhtälöitä. Tekijäläh-
töisyys jää kerrontaan valintojen ja nii-
den lopputulosten sekä rakenteellisten 
osien yhdistämiseen liittyvien rajoitus-
ten ja mahdollistavien tekijöiden päät-
täjänä, mutta varsinaisen kokonaisuu-
den luo joku muu. Näin lopputulok-
sesta on pystyttävä ainakin osaksi luo-
pumaan, ja vuorovaikutteinen kerron-
ta on ”rakkaidensa surmaamista” kor-
keimmalla tasolla. Aika näyttää, kuin-
ka toimivaa vuorovaikutteinen kerron-
ta on käytännössä.

Esituotannon  
3D-malli kohtauksesta, 
jossa mielikuvat  
menneistä taiteelli- 
sista skandaaleista 
vainoavat Nijinskiä. 
Projektista Vaslav  
Nijinski – näkymätön  
voima, ohj. Joe Davidow, 
Kinoproduction Oy
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äkökulmani on elokuvan kä-
sikirjoittajan, ohjaajan, leik-
kaajan ja tuottajan. Huoli-
matta moninaisesta roolis-
tani elokuvan toteutukses-
sa, lopputulos ei kuitenkaan 
ole vain minun näkemykse-
ni, vaan yhtä lailla taiteelli-
seen toteutukseen keskei-
sesti vaikuttaneen lavasta-
ja Kati Ilmarannan näke-
mys. Teoksen audioviosuaa-

liseen estetiikkaan ovat myös voimak-
kaasti vaikuttaneet kompositoija Sami 
Haartemo, kuvaaja Raimo Uunila ja ää-
nisuunnittelija Epa Tamminen.

Taustaa
Kati Ilmaranta teki keväällä 2000 tuo-
tantoyhtiö Kroma Productionsille 
aloitteen kokonaan sinistudiossa ku-
vattavan, 3D-tietokonegrafiikan kei-
noin lavastettavan oopperaelokuvan 
tuottamisesta. Ehdotus herätti heti 
suurta kiinnostusta. Meillä oli yhtiössä 
tuolloin jo vuosien kokemus digitaali-
sen liikkuvan kuvan erilaisista 2D-muo-
doista ja erityisosaamista chroma key -
tuotannoista. Mutta kokonaan 3D-gra-
fi ikalla virtuaalilavastettu projekti oli 
uusi asia! Haaste oli huikea ja idean ke-
hittely käynnistyi. 

Taustani liikkuvan kuvan tekijänä 
pitää sisällään lukuisia chroma key -tek-
niikalla toteutettuja hankkeita. Ensim-
mäinen teos, videoinstallaatio ”Pre”, 
syntyi jo vuonna 1984. Viimeisin vas-
taavalla tekniikalla tehty teos ennen 
”Lumottua lasta” oli tanssivideo ”Con-
tinuum” vuodelta 1999. Tunsin chro-
ma keyn vahvuudet ja mahdollisuudet, 
mutta myös lukuisat heikkoudet, ku-
ten kameraliikkeiden rajallisuuden, ku-
van korostuneen kaksiulotteisuuden ja 
näyttelijöiden visuaalisen ”paperinuk-
kemaisuuden”. 

Pienoisopperasta 
elokuvakäsikirjoitukseksi
Ryhdyin käsikirjoittamaan elokuvaa 
tammikuussa 2001. Mielessäni myllä-
si tuolloin kysymysten kiihottava seka-
melska: pohdin mitä kaikkea voisimme 

tehdä virtuaalilavastuksen keinoin, mi-
hin meidän mielikuvituksemme riittää, 
miten uskottavia fantasioita ja illuusi-
oita kykenisimme rakentamaan, missä 
tulee omat ja missä koneiden rajat vas-
taan, minkälainen tiimi suoriutuisi täs-
tä urakasta! 

Jäähdyttelin ajatuksiani: sisältö on 
kuitenkin teoksessa kaikkein tärkein 
asia, esteettinen muoto seuraa sisältöä, 
tekniset ratkaisut ja työmetodit muo-
toa… Selvää oli, että tehdään sitten mi-
tä tehdään, tuotannosta tulee oppimis-
prosessi kaikille tiimin jäsenille. Olim-
mehan aikeissa toteuttaa Skandinavian 
ensimmäisen, kokonaan virtuaalilavas-
tetun, digitaalisen elokuvan. 

Elokuvan käsikirjoitus perustuu 
Maurice Ravelin ja Coletten pienois-
oopperaan vuodelta 1925. Sävelteos, 45 
minuuttinen miniatyyriooppera, oli tar-
koitus toteuttaa elokuvaksi lyhentämät-
tömänä. Dialogiin – tässä tapauksessa 
laulettuun tekstiin – ja musiikkiin en siis 
voinut käsikirjoituksessa ja ohjauksessa 
puuttua. Syväsukellus Ravelin partituu-
riin ja musiikillisiin ideoihin oli vaikut-
tava elämys: sävelteos on kuin inhimil-
linen, alati muuntuva kaleidoskooppi, 
jonka lävitse Coletten esittämiä fi loso-
fi sia kysymyksiä voi tarkastella. 

Alun perin aikuisyleisölle kirjoite-
tusta oopperasta muotoutui jo proses-
sin varhaisessa vaiheessa lasten ja var-
haisnuorten elokuva. Päätin käsitellä ja 
tulkita sävelteosta tuomalla teokseen 
uuden, alkuperäistä tekstiä toiminnal-
lisemman näkökulman: päädyin raken-
tamaan päähenkilön – 10-vuotiaan po-
jan - ja fantasiahahmojen vuoropuhelun 
kehollisen dynamiikan ja liikekielen va-
raan. Liikekielen kautta linkki tekstin 
ja musiikin emotionaalisten tasojen vä-
lillä nousisi korostetusti esiin. Tämä 
ajatusprosessi johti lopulta ideaan to-
teuttaa koko näyttelijätyö improvisoi-
dun tanssin keinoin. 

Colette kirjoitti tarinansa kaksi-
näytöksiseksi teokseksi: ensimmäinen 
näytös tapahtuu päähenkilön huonees-
sa ja toinen puutarhassa. Elokuvatoteu-
tuksessa ns. konkreettisia tiloja on vain 
yksi, mutta tila muuttaa voimakkaasti 

muotoaan kohtauksesta toiseen siirryt-
täessä, mikä heijastaa ensisijaisesti pää-
henkilön mielentilojen muutoksia. Co-
letten tarina koki tämä ratkaisun myö-
tä asteittaisen muutoksen tummasä-
vyisestä, suljetussa tilassa tapahtuvas-
ta moraliteetista dynaamisemmaksi, il-
mavammaksi ja runsaammin element-
tejä sisältäväksi mielikuvamatkaksi. 

Suunnitteluvaihe ja yhteistyö 
lavastajan kanssa
Teoksen suunnittelu käynnistyi vai-
heessa, jolloin elokuvassa käytetty vir-
tuaalilavastustekiikka ei vielä ollut 
maassa. Tekniikan toiminnasta oli vain 
kirjallista tietoa, webbisaitteja ja laite-
valmistajan toteuttamia videodemo-
ja. Demoista ei kuitenkaan saanut sel-
vää, mikä tulisi olemaan mahdollista ja 
mikä ei – ottaen huomioon tuotannon 
varsin rajalliset taloudelliset resurssit. 
Positiivista oli, ettei sisällön ja estetii-
kan pohdintaa rajannut ”turha” tekni-
nen tietämys, vaan ajatus pääsi lentä-
mään suunnittelun alkuvaiheessa var-
sin villisti. Samainen teknisen tietä-
myksen puute oli kuitenkin myös rajoi-
te, koska suunnittelu vei enemmän ai-
kaa ja energiaa kuin jos väline olisi ollut 
ennalta tuttu. 

Kun laitteisto vihdoin saapui Lu-
meeseen, toteutimme pienimuotoisen 
demokuvauksen. Demo toimi odotet-
tuna sisäänajona uuden teknologian sa-
loihin ja havainnollisti myös rahoittajil-
le, mitä välineellä voidaan tehdä. Saim-
me rahoittajat hyväksymään ajatuksen 
mittavamman demokuvauksen toteu-
tuksesta. Oli päästävä testaamaan koko 
työprosessi, tai tarkan tuotantosuunni-
telman tekeminen ei olisi mahdollista 
ja riskit olisivat kaikkien kannalta lii-
an suuret. 

Koeponnistimme kakkosdemos-
sa koko suunnitellun tuotantoputken 
kuvauksista postproductioniin. Teim-
me myös listan erilaisista ilmenneistä 
epäkohdista ja toiveista Lumeelle, jo-
ka ryhtyi heti demomme jälkeen trim-
maamaan järjestelmiään. 

Elokuvan käsikirjoitus- ja suunnit-
teluprosessin onnistumisen edellytys 

ajatuksia virtuaalilavastetun fantasia-
                   elokuvan tekemisestä 

ajatuksia virtuaalilavastetun fantasia-
LUMOTTU LAPSI

äkökulmani on elokuvan kä-
sikirjoittajan, ohjaajan, leik-
kaajan ja tuottajan. Huoli-
matta moninaisesta roolis-
tani elokuvan toteutukses-
sa, lopputulos ei kuitenkaan 
ole vain minun näkemykse-
ni, vaan yhtä lailla taiteelli-
seen toteutukseen keskei-
sesti vaikuttaneen lavasta-
ja Kati Ilmarannan näke-
mys. Teoksen audioviosuaa-

N
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oli tiivis yhteistyö lavastajan kanssa. Jos 
esimerkiksi kirjoitin, että ”poika kyy-
höttää kaappikellon suojassa; yhtäkkiä 
poika tajuaa, että kaappikello huojuu 
ja on kaatumassa pojan päälle räjähtä-
en samalla kappaleiksi; poika pelastuu 
sinkoilevien palasten alta täpärästi”, oli 
lavastajan, eli tässä tapauksessa virtu-
aalisen tilan ja 3D-animoinnin suunnit-
telijan kanssa pohdittava, mikä on oi-
keasti mahdollista toteuttaa. 

Ensimmäinen käsikirjoitusversioni 
pursui edellä kuvatun kaltaisia tapah-
tumakehitelmiä. Kun suunnittelupro-
sessi eteni, ideoita pelkistettiin ja kar-
sittiin, suodatettiin kerronnan kannal-
ta oleelliset ratkaisut esiin. Kati luon-
nosteli tiloja ja objekteja, minä hioin 
käsikirjoitusta ja piirsin storyboardia. 
Kummankin työskentely vaikutti toi-
nen toisiinsa. Yllättävän moni ideam-
me oli mahdollista toteuttaa käytän-
nössä, vaikka resurssimme olivat varsin 
rajalliset. Kaappikellon tapaus kuuluu 
toteutuneisiin ideoihin. 

Kuvaukset Lumeen  
sinistudiossa
Kuvaukset Lumeen sinistudion 2-ka-
meratekniikalla sujuivat jouhevas-
ti. Kuvausten käytännön organisoin-
nin oli jo demovaiheessa ottanut tai-
taviin käsiinsä tuotantopäällikkö Riik-
ka Poulsen, jonka realistisesta ottees-
ta varsin utooppiseen hankkeeseemme 
olen edelleen erittäin kiitollinen. Lu-
meen televisiostudion studiopäällik-
kö Toni Tolin piti tiimeineen tekniikan 
hienosti ”pystyssä”. 

”Lumottu lapsi” kuvattiin koko-
naisuudessaan 18 päivässä. Virtuaali-
laitteisto Ibis mahdollisti kummankin 
kameran kuvakulman ja kuvakoon ase-
moinnin erikseen suhteessa virtuaalila-
vastukseen, kuvien seuraamisen reaa-
liajassa ja kummankin kuvan nauhoi-
tuksen erikseen.  Emme siis leikanneet 
kuvauksissa kahta kameraa ”lennos-
sa”, vaan päädyimme jättämään leik-
kausvaiheeseen mahdollisimman pal-
jon joustovaraa. 

Keskeinen työvaihe on valaistus. 
Valo on juuri se elementti, joka raken-
taa sillan konkreettisten ja virtuaalis-
ten objektien ja tilojen välille. Virtuaa-
lilavastus on jo valmiiksi valaistu virtu-
aaliheittimin ennen kuvaustilannetta. 
Sinistudiotyöskentelyssä näyttelijöi-
den ja muiden konkreettisten objek-
tien, lavasteiden ja rekvisiitan valaisun 
suurin haaste on valaista ne siten, et-
tä ne yhdistyvät uskottavasti virtuaali-
maailmaan. Valosuunnittelusta vastasi 
Jouni ”Kätsä” Lähteenaho yhteistyössä 
pääkuvaaja Raimo Uunilan kanssa. 

Elokuvan tekoon osallistuneet 
tanssitaiteilijat kohtasivat sinistudios-
sa mielenkiintoisen ongelman: siitä 
huolimatta että he näkivät ennen ot-
tojen nauhoitusta monitoreista minkä-
laisiin taustoihin ja tiloihin heitä oltiin 
asettelemassa, kuvaustilanteessa hei-

dän täytyi kuitenkin vain kuvitella ym-
päröivä tila. Erityisesti nuori päähen-
kilömme Mikael Kivimäki venyi häm-
mästyttävästi: ei ole helppoa hätistellä 
näkymättömiä oravia, laittaa pilkeek-
si olematonta kämppää, räyhätä näky-
mättömälle äidin varjokuvalle, lämmi-
tellä olemattomien tulenlieskojen lois-
teessa, hämmästellä pavunverson ko-
koisesta jättimäiseksi silmien edessä 
kasvavaa tammea jne...

Tanssijat olivat yksimielisiä siitä, 
että heidän oli mahdollista toimia var-
sin helposti sinistudiossa, vaikka visu-
aalinen ympäristö ei ollutkaan havait-
tavissa. Alpo Aaltokoski kuvasi koke-
musta osuvasti, että tanssijan liikekieli 
on pohjimmiltaan aina abstraktia. 

Työskentelyä tanssijoiden kanssa 
helpotti se, että olin ennalta synkro-
nisoinut leikkaussoftaa käyttäen sto-
ryboardin piirroskuvat stillkuvasarjak-
si aikajanalle yhteen musiikin kanssa. 
Piirrokset muodostivat näin kohtauk-
sen valmiin dramaturgisen rungon ja 
havainnollistivat, minkälaisia kuvia ja 
tapahtumia oltiin tekemässä.  

Vaikeinta oli kuvausten käynnisty-
essä monen yhtäaikaisen asian hallin-
ta: kommunikointi lavastajan ja kuvaa-
jan kanssa ja samanaikainen ohjeiden 
anto monelle tiimin jäsenelle, esiinty-
jille, kahdelle kameralle... joskus tun-
tui että olen käsitteellisen hahmotus-
kykyni rajoilla. Vaikeaa oli myös välillä 
sisäistää kunkin erillisen virtuaalilavas-
tuksen luonnetta suhteessa kameroi-
den mahdolliseen sijoitteluun. Mutta 
kun kamerat saatiin kalibroitua lavas-
tusten kanssa ”samaan maailmaan”, eli 
perspektiiviin ja mittakaavaan, tilanne 
ei poikennut ratkaisevasti siitä, min-
kälaista reaaliaikaisen monitoroinnin 
käyttö muutoinkin kuvauksissa on. 

Kuvan jälkituotanto
Suurin osa ennalta valmistetuista virtu-
aalilavasteista ”liimattiin” chroma key -
tekniikalla eläviin esiintyjiin jo kuvaus-
tilanteessa, mikä helpotti suuresti jälki-
tuotantoa. Tämän materiaalin leikkaa-
minen sujui samalla tavalla kuin minkä 
tahansa perinteisenkin materiaalin. 

Toimin itse elokuvan leikkaajana. 
Leikkaus on minulle tekijänä ominai-
nen, tuttu ja hyvin mieluisa työskente-
lyvaihe. Leikkaamista määritti alun al-
kaen merkittävästi sävelteoksen muo-
dostama valmis dramaturginen runko. 
Lisäksi minulla on 20 vuoden kokemus 
tanssijoiden liikekielen leikkaamisesta, 
mistä oli paljon hyötyä, kun kohtaus-
ten toiminnot kasattiin pääsääntöises-
ti improvisoidusta materiaalista. Kore-
ografian lopullinen muoto syntyi leik-
kausvaiheessa.

Olimme pyrkineet karsimaan käsi-
kirjoitusvaiheessa vielä haaveissa ollei-
ta, mutta aikaa vieviä ja kalliita erilais-
ten 3D-karaktäärihahmojen  animoin-
teja. Päätimme kuitenkin toteuttaa 
muutamia haasteellisia, tarinan kannal-

ta oleellisia tilamuutoksia ja joitain 3D 
hahmoja animaation keinoin.

Kuvan jälkitöitä oli niin paljon, et-
tä neljän kuukauden mittaiseksi suun-
niteltu postproduction keski yli kuusi 
kuukautta. Animoinnit ja tracking vei-
vät yllättävän paljon aikaa ja energiaa. 
Tässä kohdin ennakkoarviomme tuo-
tannon etenemisestä meni pahiten vi-
kaan. Mutta lähes kaikki reaaliaikaista 
virtuaalilavastusta koskevat ideat on-
nistuttiin toteuttamaan. 

Kuvan jälkiktuotannon tuotanto-
putki oli seuraavanlainen: minulta läh-
ti Final Cutilla leikattu materiaali Lu-
meen Shake-yksikköön, jossa Sami 
Haartemo ryhtyi toteuttamaan kohta-
uksien kompositointeja. Katin vetämä 
animaattoritiimi toteutti Mayalla jäl-
kitöissä tehtävät digitaaliset 3D-ani-
moinnit- eli kolmiulotteisten tilojen ja 
objektien liikkeet ja muodonmuutok-
set. Sami toteutti Shakella kuvien 2D 
-layeroinnit eli eri kuvallisten tasojen 
yhteenliittämisen (niiltä osin kuin se ei 
ollut tapahtunut jo kuvausvaiheessa). 
Samin käsistä lähtivät myös monen-
moiset 2D-efektit, joilla muokattiin ja 
viimeisteltiin kuvia. 

Kokonaisuus hiottiin lopulta ulko-
asultaan yhtenäiseksi värimäärittelijä 
Marko Terävän kanssa. Värimäärittely-
vaihe oli hyvin tärkeä tämänkaltaises-
sa tuotannossa, jossa materiaalia tulee 
monelta eri ihmiseltä, koneelta ja sof-
tasta ja lopputuloksen pitäisi kuitenkin 
muodostaa laadullisesti yhtenäisen ko-
konaisuuden.

Äänen jälkituotanto
Elokuvan äänisuunnittelusta muodos-
tui keskeinen dramaturginen keino 
luoda suora yhteys visuaalisten hah-
mojen ja musiikin välille. Kaikki muut 
äänet paitsi musiikki tehtiin jälkituo-
tannossa. Vaikka käytössämme oli hy-
vin rikas sävelteos, edellytti hahmojen 
uskottavuus ja toiminnan luonnehdin-
ta mm. koko elokuvan dramaturgisen 
kaaren lävistävää synkronitehosteiden 
toteutusta. Äänisuunnittelija Epa Tam-
minen ryhtyi tiimeineen työhön, kun 
kuvan postproduction oli loppusuoral-
la.

Lähtökohta oli, ettemme voi käyt-
tää liikaa musiikkia läheneviä ääniä, 
koska silloin puuttuisimme suoraan 
Ravelin sävelteokseen. Pelkkä realis-
min jäljittely synkronitehosteissa olisi 
myös ollut – fantasian lajityypissä kun 
elettiin – varsin nuiva ja yksiulotteinen 
ratkaisu. Epa rakensikin hahmojen toi-
minnan ja akustisten tilojen vaihtelua 
kuvaavien äänien lisäksi myös ääniä ei-
konkreettisille asioille, kuten ilmapii-
reille ja kuvallisille efekteille. Näin on-
nistuttiin rakentamaan soundtrack, jo-
ka toivon mukaan ei herätä ristiriitaisia 
tunnelmia musiikin tuntijoissa, muttei 
myöskään jää leijumaan musiikista ir-
ralliseksi tasoksi. 
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Tuotannon taloudesta
Virtuaalilavastuksen käyttöön liittyy 
paljon uskomuksia, joista keskeisim-
mät liittyvät kustannuksiin. Ajatellaan, 
että periaatteessa mikä tahansa visuaa-
linen idea on mahdollista toteuttaa vir-
tuaalilavastuksen ja animaation yhdis-
telmänä, jos budjetti on ”rajaton”. Mut-
ta rajatonta budjettiahan ei ole ja Suo-
men olosuhteissa budjetit ovat erittäin 
rajalliset. Niinpä arvellaankin, ettei vir-
tuaalilavastuksen tekeminen ole Suo-
messa taloudellisesti mahdollista.

Virtuaalilavastuksen osuus ”Lumo-
tun lapsen” kaltaisen tuotannon kus-
tannuksista oli varsin maltillinen, vaik-
ka koko elokuva toteutettiin alusta lop-
puun virtuaalilavastuksen keinoin. Tek-
niikka ei sinänsä ole erityisen kallista, 
mutta pitkällistä jälkituotantoa, laite-
kapasiteettia ja henkilökuntaa edellyt-
tävän digitaalisen 3D animaation käyt-
tö osana lavastusta on. 

Tuotannon rahoituksen kokoon-
saanti oli vaikea ja aikaa vievä proses-
si. Keskeinen ongelma oli, että virtuaa-
lilavastusteknologiaa ja siihen liittyviä 
riskejä ja mahdollisuuksia ei vielä tun-
nettu tarpeeksi. Se, että kerroimme te-
kevämme uutta ja kokeellista herätti 
enemmänkin epäluuloa ja pelkoa isois-
ta riskeistä, kuin kiinnostusta uutta vä-
linettä kohtaan. Rahoittajatahoissa ta-
pahtui myös kesken prosessin henkilö-
vaihdoksia, jotka mutkistivat päätök-
sentekoa. 

Virtuaalilavastajat – uusi  
liikkuvan kuvan ammattikunta
Digitaalisen liikkuvan kuvan, 3D-gra-
fiikan ja animaation koulutus on Suo-
messa pitemmällä kuin ehkä kentäl-
lä toimivat elokuvantekijät tajuavat-
kaan. Nuoria osaajia tulee löytymään 

muutamassa vuodessa enemmän kuin 
laajamittaisinkaan elokuvatuotanto-
kulttuuri voisi meillä työllistää. Osaa-
jia koulutetaan mm. Taikin elokuvatai-
teen ja lavastustaiteen osastolla, Me-
dialaboratoriossa ja Turun Taideakate-
miassa. On syntymässä kokonainen uu-
si liikkuvan kuvan ammattikunta. 

www.virtuaalilavastus.net
Elokuvatekniikan yleisen digitalisoitu-
misen myötä virtuaalilavastuksesta ke-
hittyy tulevina vuosina yhä käytetympi 
ilmaisuväline. Prosessin vauhdittami-
seksi Kroma Productions tuottaa Ka-
ti Ilmarannan ja ”Lumottu lapsi” eloku-
van tuotantoon osallistuneista tekijöistä 
kootun tiimin kanssa virtuaalilavastuk-
sen mahdollisuuksia ja toteutustapoja 
esittelevän tietopaketin. Saitti avautuu 
23.3.2005 mennessä internet-osoittees-
sa www.virtuaalilavastus.net. Saitti vas-
taa kysymykseen, miten virtuaalilavas-
tuksia tehdään. Informaatio havainnol-
listetaan käyttämällä esimerkkinä ”Lu-
mottu lapsi” elokuvan virtuaalilavas-
tuksen erilaisia toteutustapoja. 

Vaikka elokuvan lavastus toteutet-
taisiin virtuaaliteknologian keinoin, elo-
kuvan tekemisen perusasiat eivät muu-
tu: edelleen on kyse viestistä, tarinasta, 
elämyksestä, dramaturgiasta, kiinnos-
tavista hahmoista, visuaalisten ja audi-
tiivisisten ratkaisujen dynamiikasta. 

”Lumottu lapsi” elokuvan toteut-
taminen on toistaiseksi ollut ammat-
tiurani suurin haaste. Jos voisin nyt va-
lita uudelleen, astelisin varmasti samaa 
polkua.  Niin mielenkiintoinen on ko-
ko prosessi ollut. Ja mielessä liikkuu jo 
uusia…

Porvoossa 15.2.2005
Marikki Hakola 

marikki@magnusborg.fi     

Lumottu lapsi 
pähkinänkuoressa
”Lumottu lapsi” on koko perheen 
fantasiaelokuva. Tarinassa pieni 
poika kohtaa ajattelemattomien 
ja ilkeiden tekojensa seuraamuk-
set: tutut esineet, pihapiirin kas-
vit ja eläimet päättävät antaa pojal-
le opetuksen. Elokuva pohjautuu 
Maurice Ravelin ja Coletten pie-
noisoopperaan. Elokuvan on käsi-
kirjoittanut, ohjannut, leikannut ja 
tuottanut Marikki Hakola. Virtu-
aalilavastuksesta vastaa Katriina Il-
maranta, kuvauksesta Raimo Uu-
nila, kompositoinnista Sami Haar-
temo ja äänisuunnittelusta Epa 
Tamminen. 

Elokuvan pääroolissa esiintyy nuo-
ri Mikael Kivimäki ja muissa roo-
leissa tanssijat Alpo Aaltokoski, 
Nina Hyvärinen, Aki Suzuki, Jyr-
ki Karttunen, Sampo Kivelä, Anne 
Koutonen, Miguel Verdecia, Soi-
la Grenot, Teemu Korjuslommi ja 
Step Up Kids. Kapellimestari Ar-
min Jordan luotsaa kansainvälistä 
laulajakuntaa ja sveitsiläistä Suisse 
Romande orkesteria ja kuoroa. 

”Lumottu lapsi” on ensimmäinen 
suomalainen elokuva, jonka lavas-
tus on toteutettu kameran liiket-
tä seuraavalla virtuaaliteknologial-
la. Digitaalinen elokuva on kuvat-
tu kokonaan Lumeen sinistudiossa. 
Elävät esiintyjät on yhdistetty tie-
tokonegrafiikalla ja 3D-animaati-
oilla toteutettuihin visuaalisiin ym-
päristöihin. Elokuvan lavastus on 
Taideteollisen korkeakoulun digi-
taalisen ja virtuaalilavastuksen tut-
kimusprojekti ja Katriina Ilmaran-
nan väitöstyön taiteellinen osio. 

Eokuvan budjetti oli 590 000 Eu-
roa. Tuotannon rahoitukseen osal-
listuivat AVEK / Timo Humaloja, 
TV1 Yhteistuotannot / Eila Wer-
ning, YLE Teema / Leena Pasanen, 
Taik/ LUME/ ELO. Suunnittelutu-
et: AVEK, SES, Taiteen keskustoi-
mikunta, Valtion lastenkulttuuri-
toimikunta. 

Kesto 48 min., K-7. 
Elokuva on ranskankielinen.  
Masterformaatit HD-cam / DigiBeta  
Tuotanto © Kroma Productions Oy / Marikki  
Hakola 2004 
Jakelu: Kroma (Skandinavia), Europe Images  
International (kans.väl.) 
Lisätietoa: www.lumottulapsi.net

Ei ole 
helppoa 
hätistellä 
näkymät-
tömiä 
oravia, 
laittaa 
pilkeeksi 
olema-
tonta 
kämppää, 
räyhätä 
näkymät-
tömälle 
äidin varjo-
kuvalle, 
lämmitellä 
olemat-
tomien 
tulen-
lieskojen 
loisteessa...
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”Lumottu lapsi” on digitaalinen 
televisioelokuva, joka on toteutettu 
mediakeskus Lumeen tv-studion 
virtuaalilavastuslaitteistolla. 
Teos on osa Taideteollisen korkea-
koulun digitaalisen lavastuksen 
tutkimus- ja kehitystyötä, ja 
samalla oman virtuaalilavastusta 
käsittelevän väitöskirjani 
taiteellinen osio. 

jatus ”Lumotun lapsen” 
toteuttamisesta syn-
tyi jo 90-luvulla alussa. 
Olin osallistunut YLE:
ssä 1994 järjestettyyn 
laajaan virtuaalilavastuk-
sen kokeiluprojektiin se-
kä YLE:n silloisen uutis-
lähetyksen digitaalisen 
lavastuksen suunnitte-
lutyöryhmään. Tekniik-
kana virtuaalilavastus oli 
tuolloin vielä hyvin tun-
tematon. Televisiotyön-

tekijöissä se herätti vastakkaisia ajatuk-
sia – toiset olivat vahvasti skeptisiä, toi-
set taas selkeästi entusiasteja. Elettiin 
kuitenkin vielä aikaa, jolloin elokuvan 
digitaalinen jälkituotantotekniikka vas-
ta teki tuloaan, ja tuleva kehitys ei oi-
keastaan ollut vielä ennakoitavissa. Vir-
tuaalilavastus oli pikemminkin utopi-
aa huokuva marginaali-ilmiö, olisi ollut 
rohkeaa uneksiakaan niistä digitaalisis-
ta luonnonkatastastrofeista, jotka pian 
täyttäisivät valkokankaat.

”Lumotun lapsen” konsepti säilyi 
alkuperäisen idean mukaisesti virtuaa-
lilavastuksen kokeiluprojektina. Näin 
siitäkin huolimatta, että nykyiset 3D-
animaatio- ja kompositointiohjelmis-
tot (esim. Maya, Shake, Boujou) olisi-
vat tarjonneet laadullisesti paljon  kor-
keatasoisempaan lopputulokseen yltä-
viä toteutusmahdollisuuksia. Ensisijai-
sesti tähän oli syynä projektin mitta-
kaava ja laajuus: toisin kuin tietokonea-
nimaatiossa yleensä, ”Lumotussa lap-
sessa” esiintyvät oikeat tanssijat, eivät 
digitaalisesti animoidut hahmot. Sini-
studiossa kuvattu live–osuus muodos-
taa koko teoksen perustan, ja digitaa-
linen lavastus lisättiin siihen kuvausti-
lanteessa samanaikaisesti avaintamal-
la. Tässä siis kaksi todellisuutta koh-
taa, elävien esiintyjien maailma ja digi-
taalinen fantasia. Yhteen sovitettavan 
materiaalin määrä on liki tunnin mit-
taisessa teoksessa valtava. Pelkästään 
postproduction -painotteiseen työta-
paan nojaten tehtävä olisi resursseil-
lamme ollut mahdoton.

Virtuaalilavastus, jonka ensisijai-
nen tekninen tarkoitus on mahdollis-

taa kameran liikkuminen digitaalises-
ti luodussa ympäristössä, itse asiassa 
poistaa suuren osan raskaan digitaali-
sen jälkituotannon tarpeesta. Sinistu-
diokuva ja digitaalinen lavastus tallen-
tuvat samanaikaisesti suoraan kuva-
nauhalle kameraliikkeineen, ilman et-
tä syntyy runsasta varastointitilaa vaa-
tivia digitaalisia välitiedostoja. Materi-
aali on siis tavallaan ”heti valmista” – 
reaaliaikaisesti. Tällä tavoin virtuaali-
lavastustekniikka mahdollisti näinkin 
laajasti digitaalista lavastusta hyödyn-
tävän tuotannon toteuttamisen koh-
tuullisin kustannuksin. Vertailun vuok-
si kannattaa muistaa, että kalliit efek-
tielokuvatkin käsittävät raskaista digi-
taalisesti työstetyistä jaksoista huoli-
matta todellisuudessa suuren osan pe-
rinteisesti (jopa analogisesti) kuvattua 
materiaalia. ”Lumottu lapsi” elokuvan 
visuaalinen maailma taas on miltei täy-
dellisesti keinotekoisesti rakennettu.

”Lumotun lapsen” tärkein tutki-
muksellinen anti ei siis ollut yksittäisten 
efektien toteuttaminen kunnianhimoi-
simmalla mahdollisella tavalla, vaan ko-
konaisen kerronnallisen teoksen hallin-
ta digitaalisen lavastuksen kontekstis-
sa. Toki tekemisen myötä saimme pal-
jon tietoa ja ideoita myös detaljitasolla, 
kokeilimme itse asiassa hyvinkin laajaa 
kirjoa erilaisia ratkaisumalleja ja lähesty-
mistapoja. Todellinen kamppailu käytiin 
digitaalisen ilmaisuvälineen outouden ja 
uutuuden konkretisoimien kokonaisval-
taisten ongelmien kanssa – miten hallita 
konsepti ylipäänsä, miten toimia ennak-
kosuunnittelussa, miten arvioida vaadit-
tavia resursseja ja aikaa, miten rakentaa 
toimiva tuotantoputki (pipeline).

rojektin myötä huomasin, 
ettei kokemukseni traditi-
onaalisen lavastuksen alu-
eella välttämättä edesaut-
tanut digitaalisen lavastuk-
sen luomisessa. Jouduin 
moneen kertaan huomaa-
maan, että kaipasin konk-
reettisia materiaaleja, ha-
lusin työskennellä oikean 
valon ja värin kanssa, en 
desimaalintarkkojen ma-
temaattisten parametrien! 
Välillä aloin oikeasti uskoa 

pahimpiin eskapistisiin tieteisfantasi-
oihin ja pelkäsin suorastaan hukkuvani 
jonnekin tietokoneeni virtuaalitodelli-
suuteen. Kaipasin sitä käsin kosketel-
tavaa läsnäolon tuntua, jonka oikea la-
vastustila synnyttää. 

Miksi sitten edes vaivautua? Miksi 
turhautua yhä uudestaan ja uudestaan, 
opetella uusi kieli ja pelisäännöt, ope-
tella se kaikki tavalla joka tuntuu pyyh-

kivän perinteiseen taiteilijanilmaisuun 
liittyvän spontaaniuden olemattomiin? 
Siksi että unelmien ja todellisuuden se-
koittaminen uskottavasti on viettelevä 
ja voimallinen kerronnan keino. Kaikin 
tavoin tiedän – eihän kokemuksista voi 
ottaa muuta kuin opikseen – että pro-
jektimme oli vain kevyt raapaisu mah-
dollisuuksien avaruuksissa. Mutta mi-
tä kaikkia maailmoja uusin lavastustek-
niikoin voidaankaan toteuttaa! Toinen 
toistaan kiehtovampien fotorealististen 
illuusioiden luvallistajana digitaalinen 
kuva tuntuu loputtomalta eldoradolta.   

ragmaattisesti asioi-
ta summatakseni, en ju-
listaisi virtuaalilavastus-
ta vielä tämän projektin 
perusteella suvereeniksi 
tahi edes välttävästi val-
miiksi ilmaisuvälineek-
si.  Mutta oikein oivallet-
tuna, oivaltavasti sovel-
lettuna näkisin sen tuo-
van kaivattua liikkuma-
vapautta ja inspiraatioita 
televisio- ja elokuvailmai-
suun. Ilmeistä on, että 

erityisesti avaintamiseen liittyvät ongel-
mat (so. esiintyjien liian terävästi piirty-
vät ääriviivat) ratkeavat vasta ultimatte-
tekniikan kehityksen ja osittain virtuaa-
litekniikan HD–sovellusten kautta.  Lu-
meen virtuaalistudio on varustettu aino-
astaan Philipsin chroma key -systeemil-
lä, eli avaintaminen vaati ”Lumotun lap-
sen” toteutuksessa aivan erityisen tark-
kaa huomiota. Kaikesta yrittämisestä 
huolimatta lopputulos jäi vielä tavoitel-
lusta, joten perustellusti kannattaa kiin-
nittää huomiota virtuaalisysteemiä ke-
hitettäessä erityisesti avainnusjärjestel-
män  tasoon.

Toinen tärkeä käytännön oppi oli uu-
denlaisten ryhmätyötaitojen opettelemi-
nen. Työryhmämme oli pieni,  mutta eh-
dottoman arvokasta oli, että sen keskuu-
dessa syntyi täsmällisiä työnjakoja ja eri-
laiset osaamiset pääsivät täydentämään 
toisiaan. Digitaaliset ohjelmistot ovat 
usein niin monimutkaisia, ettei kukaan 
hallitse kaikkia konsteja. Siksi oli tärke-
ää opetella jakamaan työtä ja etsimään 
ongelmiin ratkaisuja yhdessä. Pääsään-
töisesti tämä tietenkin koski ”Lumotun 
lapsen” jälkikäsittelyosuutta (joka sekin 
oli melkoisen mittava virtuaalilavastus-
tekniikan ekonomisuudesta huolimatta). 
Ennakkosuunnittelussa sen sijaan mo-
net ongelmat pääsivät yllättämään, ku-
vasuunnittelu, jatkuvuus, valaisu, näiden 
ottaminen huomioon uudella välineellä 
työskenneltäessä oli haastavaa perintei-
siin ennakkosuunnittelun metodeihin 
tottuneelle työryhmälle.

L A V A S T A J A N  V I R T U A A L I T O D E L L I S U U S
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Dokumenttielokuva on kahden pe-
rinteen leikkauspisteessä: siinä koh-
taavat draamallinen, tarinallinen 
perinne ja toisaalta argumentoiva, 
retorinen perinne. Kerrotaanko vai 
väitetäänkö? Jako nojaa tavallaan 
jo Aristoteleen, painotetaanko enem-
män Runousoppia vai Retoriikkaa.  

Tällä hetkellä eletään vahvaa tarinalli-
suuden aikaa, paino on enemmän Ru-
nousopin puolella. Tarina on se mitä 
dokumenttielokuvaltakin odotetaan, 
ehkä suorastaan edellytetään. On hyvä 
muistaa, että näin ei ole ollut aina. Esi-
merkiksi Lasse Naukkarinen muistelee 
1970-lukua: ”Me emme paljon tarinaa 
arvostaneet”1. Muut kerronnan keinot 
olivat 1970-luvun nuorille dokumen-

taristeille tärkeämpiä; argumentaatio, 
agitaatio jopa propaganda. Juuri doku-
menttielokuvan piti rikkoa perinteisiä 
kerronnallisia kaavoja. 

Hollywoodin ja avantgarden  
välissä
Kirjassaan Audiovisuaalisen kerronnan 
teoria Henry Bacon tarkastelee ensisi-
jaisesti fiktion elokuvakerrontaa. Mo-
net asiat pätevät kuitenkin myös doku-
menttielokuvan kohdalla.

Katsoessaan elokuvaa katsoja te-
kee hypoteeseja siitä, miksi jokin elo-
kuvallinen elementti on sellainen kun 
on. Näitä syitä kutsutaan motivaatioik-
si. Motivaatio voi olla 1. Kompositio-
naalinen (liittyy tarinaan), 2. Realisti-
nen (katsoja mieltää näkemänsä toden 
kaltaiseksi), 3. Transtekstuaalinen (ele-
mentin esiintyminen perustuu konven-
tioon) ja/tai 4. Taiteellinen (luova, uutta 
ilmaisua etsivä) 2. 

Bacon luokittelee David Bordwel-
liä mukaillen neljä erilaista elokuvaker-
ronnan moodia: valtavirtaelokuva, tai-
de-elokuva, retorinen elokuva ja avant-
garde-elokuva 3. Moodit tukeutuvat eri 
tavoin edellä lueteltuihin motivaatioi-
hin.  

Valtavirtaelokuvassa tärkeintä 
on yksilön toiminta, kerronnan selkeys 
ja tunteisiin vetoaminen eli siis kompo-
sitionaalinen motivaatio. Myös trans-
tekstuaalinen motivaatio on tärkeä. 
Klassinen Hollywood-elokuva edustaa 
selkeästi tätä moodia. Elokuvan yhte-
näisyys ja eheys on tärkeää. Kerronta 
on näkymätöntä, katsojan pitäisi kiin-

nittää huomio tarinaan ja henkilöihin, 
siihen mitä kerrotaan, ei siihen miten 
kerrotaan. Tämä läpinäkyvyys perus-
tuu paljolti jatkuvuustekniikalle, jol-
la katsoja mieltää kohtauksen yhtenäi-
seksi ajalliseksi ja tilalliseksi esityksek-
si. Pyrkimyksenä on diegeettinen il-
luusio, vaikutelma ehjästä tarinamaail-
masta. Perimmäisenä tarkoituksena on 
maksimoida katsojan samastuminen ja 
ylipäätään tunteet.

Dokumenttielokuvassa valtavirta-
elokuvan strategiaa käyttää selkeim-
min ns. havainnoiva dokumenttieloku-
va, jota Bill Nichols kuvaa termillä ha-
vainnoiva moodi 4. Tätä moodia edus-
tavat esimerkiksi direct cinema ja ob-
servational cinema. Niissä kertoja pyr-
kii olemaan näkymätön. Kamera tark-
kailee ulkopuolisena tapahtumia, kuin 
kärpänen seinällä. Elokuvan henki-
löt myös käyttäytyvät kuin tarkkailija 
ei olisi läsnä. Koska muita kerronnalli-
sia keinoja ei juurikaan käytetä, tarina 
tai juoni nousee keskeiseksi. Kaikesta 
karheudestaan huolimatta nämä doku-
menttielokuvat ovat lähimpänä perin-
teistä fiktiivistä elokuvakerrontaa. 

Taide-elokuvassa realistinen 
ja taiteellinen motivaatio korostuvat. 
Kerronta etenee episodimaisempana, 
viipyilevämpänä ja sattumanvaraisem-
pana kuin valtavirtaelokuvassa. Ker-
ronnassa on enemmän aukkoja, tai ku-
ten Bacon kirjoittaa: ”Usein kerrontaa 
hallitsee tahallinen epämääräisyys, ai-
van kuin tarina ei kerta kaikkiaan oli-
si kokonaan tunnettavissa.” 5 Kerronta 
on toisinaan myös hyvin itsetietoista. 

Jouko  
Aaltonen
Kirjoittaja on  
dokumentaristi.

Dramatiikkaa ja 
retoriikkaa
N Ä K Ö K U L M I A   
D O K U M E N T T I E L O K U V A N  
K E R R O N N A L L I S U U T E E N

Sen edestään löytää, ohj. John Webster,  
J.W. Documentaries Oy



26

Tyylikeskeisessä kerronnassa taiteelli-
nen motivaatio on muita motivaation 
tasoja tärkeämpi. Kerronta korostuu, 
tuntu diegeettisestä maailmasta ja ta-
rinasta liudentuu tai, kuten avantgar-
dessa, havaitseminen tulee vähintään 
yhtä tärkeäksi tai tärkeämmäksi kuin 
ymmärtäminen. Bordwell käyttää kä-
sitettä ´parametrinen kerronta´, jonka 
voi ajatella yritykseksi ”kesyttää rajat-
tomien mahdollisuuksien kaaos tiukan 
formalismin avulla”. 6 Elokuvateknisiä 
keinoja toistetaan ja kehitellään syste-
maattisesti.

Uusi postmoderni dokumentti-
elokuva sisältää paljon taide-elokuvan 
moodin piirteitä. Postmodernilla do-
kumenttielokuvalla tarkoitan 1990-lu-
vun alun jälkeistä dokumenttielokuvaa, 
jota Bill Nichols kutsuu performatiivi-
seksi moodiksi. Postmoderni on kui-
tenkin vähän väljempi ja ehkä myös ku-
vaavampi termi. Kerronta on itsetie-
toista, elokuvan rakenne pirstaleinen, 
kuten postmodernin käänteen jälkei-
nen maailma itsessäänkin, ja elokuvas-
sa on kerronnallisia aukkoja. 

Retorisessa elokuvassa kerron-
taa hallitsee argumentaatio. Se pyrkii 
vakuuttamaan katsoja jostakin väittees-
tä, teesistä tai näkemyksestä. Bordwell 
käyttää termiä ”historiallis-materialisti-
nen kerronta” käsitellessään 20-30-lu-
kujen neuvostoelokuvaa. Bacon ottaa 
mukaan vielä tyylin perilliset Godardiin 
asti ja käyttää laajempaa käsitettä ´re-
torinen kerronta´. Paljaimmillaan kyse 
on agitaatiosta ja propagandasta. Ker-
ronta poikkeaa vahvasti klassisesta hol-
lywood-elokuvasta. Elokuvan keinoista 
leikkaus on keskeisessä roolissa. 

Retorisessa dokumenttielokuvas-
sa on oikeastaan kaksi perinnettä. Ää-
nielokuvan myötä vakiintunut selostus-
tekstille perustuva dokumenttielokuva, 
jota Nichols nimittää selittäväksi moo-
diksi (ekspository mode). Tällaiset elo-
kuvat käyttävät anonyymiä, kaikkitietä-
vää selostajan ääntä, jota ivallisesti kut-
sutaankin Jumalan ääneksi, ´Voice of 
Godiksi´. Toinen traditio lähtee oppo-
sitioasenteesta fiktiivisen näytelmäelo-
kuvan lumemaailmaa, diegeettistä um-
pinaisuutta vastaan. Esikuva on tietysti 
Dziga Vertov työryhmineen, mutta ku-
koistustaan lajityyppi eli 1960-ja 1970-
luvuilla. Esimerkiksi Jean-Luc Godard 
nosti kerronnan keskeisiksi ongelmaky-
symyksiksi vastakkainasettelut doku-
mentti/fiktio, todellisuus/abstraktio, vi-
suaalinen/kertova elementti. Argumen-
taation ydin on kerronnan prosessin ky-
seenalaistaminen, dekonstruoiminen. 
Godardin mukaan elokuva ja elokuva-
kerronta ovat yhteiskunnallista mani-
pulaatiota ja elokuvissaan hän kommen-
toi tai purkaa näitä mekanismeja. 

Neljäs elokuvakerronnan moodi 
on avantgarde-elokuva. Se kyseen-
alaistaa tai hylkää perinteisen kerron-
nan kokonaan. Avantgarde- tai kokeel-
linen elokuva on selvästi vaikuttanut 

postmoderniin dokumenttielokuvaan. 
Kerronnallisuuden rajojen hakeminen 
ja testaaminen on ominaista molem-
mille.

Väitteitä todellisuudesta
Dokumenttielokuva on todellisuuden 
diskurssi. Paljon dokumenttielokuvaa 
tutkinut teoreetikko Bill Nichols käyt-
tää termiä ”discourse of sobriety”, sel-
keyden diskurssi. Dokumenttielokuva 
on sukua muille todellisuuden ”systee-
meille”, tieteelle, taloudelle, opetuk-
selle, politiikalle jne. Näille on yhteistä 
se, että ne ovat instrumentaalisia, niil-
lä vaikutetaan ja muutetaan maailmaa. 
Nicholsin mukaan dokumenttieloku-
va kertoo sosiaalisesta todellisuudesta. 
Katsoja ei odota niinkään tarinaa kuin 
argumentaatiota. Dokumenttielokuva 
on teksti, joka argumentoi ”todellises-
ta”, historiallisesta maailmasta. Jos fik-
tio liikkuu alitajuisen ja tiedostamatto-
man alueella (freudilaisittain ”idin” alu-
eella), on dokumenttielokuvan paino-
piste enemmän rationaalin ja tietoisen 
alueella (”egon” ja ”superegon” puolel-
la) 7   . 

Näin kirjoittaessaan Nichols pyr-
kii kuvaamaan perinteistä, ns. selittä-
vän moodin mukaista dokumenttielo-
kuvaa. Uusi postmoderni dokument-
tielokuva on merkittävästi laajentanut 
dokumenttielokuvan kenttää tiedosta-
mattoman, alitajuisen, taiteen, poetii-
kan jne. puolelle. Myös tunteet ja ali-
tajuinen ovat ”todellisia”. Nicholsin 
muistutus dokumenttielokuvan instru-
mentaalisuudesta on joka tapauksessa 
tärkeä, se on osa dokumenttielokuvan 
olemusta, piirre joka erottaa sen fikti-
osta. 

Dokumenttielokuva esittää to-
dellisuutta koskevan väitteen, teesin, 
kommentin, näkökulman tai suoras-
taan kehotuksen tehdä jotakin maail-
man muuttamiseksi. Väite voi olla suo-
ra, eksplisiittinen, elokuvan kertojan 
tai siinä esiintyvän henkilön esittämä, 
mutta se voi olla myös epäsuora, impli-
siittinen, jolloin katsojan pitäisi tehdä 
oikeat johtopäätökset kerrontaa seu-
raamalla. 

Elokuva pyrkii perustelemaan väit-
teensä mahdollisimman vakuuttavas-
ti. Dokumenttielokuvalla on oma väli-
neistönsä tähän argumentaatioon, voisi 
puhua dokumenttielokuvan retorisista 
tai argumentatiivisista keinoista. Näitä 
voisivat olla esim: valokuvan/elokuvan 
käyttö todisteena, todistajanlausun-
not, positiiviset ja negatiiviset esimer-
kit, katsojan suora puhuttelu, selostus-
tekstin käyttö ja tätä kautta puheen re-
toristen ominaisuuksien käyttö, sosiaa-
liseen omatuntoon tai sääliin vetoami-
nen, ”uhrin” perinne ja pelottelu. 

Dokumenttielokuvan juuret ovat 
dokumentaarisessa materiaalissa. Do-
kumenttielokuvassa on vahva perin-
ne käyttää kuvaa ja ääntä todisteena. 
Todisteena jostakin, joka on tapahtu-

nut kameran edessä, usein nykyään yhä 
enemmän todisteena elokuvantekijän 
ja todellisuuden kohtaamisesta. Ku-
vaavasti dokumenttielokuvan tutkijoi-
den konferenssin otsikko on ”Visible 
evidence”, näkyvät todisteet 8. Doku-
menttielokuva mielletään usein juu-
ri visuaalisten todisteiden keräämisek-
si ja esittämiseksi. Esimerkiksi Barry 
Hampen mukaan dokumenttieloku-
van teossa on kyse vakuuttavien visu-
aalisten todisteiden löytämisestä ja ku-
vaamisesta. Näitä käytetään sitten elo-
kuvan argumentoinnissa. Dokumentti-
elokuva olisi siis argumentointia audio-
visuaalisilla todisteilla 9. 

Usein todisteita ja todistamista 
käytetään dokumenttielokuvassa puh-
taan retorisesti ja dokumenttieloku-
valla on omat vahvat konventionsa tä-
hän esittämiseen. Historiallisessa do-
kumenttielokuvassa saatetaan näyttää 
arkistokaappeja, asiakirjapinoja, van-
hoja aikalaisvalokuvia tai epämääräi-
siä tapahtumapaikkoja. Elokuvantekijä 
haluaa näin lisätä argumentaationsa va-
kuuttavuutta, kertoa että hän on käy-
nyt arkistossa ja että väitteet perustu-
vat faktoihin. Katsojan pitää vain us-
koa asiaan. 

Dokumentti on tarina
Dokumenttielokuva on myös tarina. 
Se määritellään usein kertomukseksi 
todellisuudesta tai todellisuutta käsit-
televäksi kertomukseksi 10. Erityisesti 
anglosaksinen dokumentti painottaa 
selkeää tarinaa, etenevää juonta ja vah-
vaa päähenkilöä. 

Dokumenttielokuva voi käyttää lä-
hes kaikkia fiktiivisen elokuvan ker-
ronnallisia keinoja, ennen kaikkea sa-
maistumista. Mutta samaistuminen 
ei kohdistu kuvitteellisiin henkilöihin 
vaan todellisiin ihmisiin ja heidän elä-
mäntilanteisiinsa. Eräs dokumenttielo-
kuvan erityispiirre on samaistuminen 
elokuvantekijään. Elokuvantekijä on 
tavallaan katsojan edustaja todellisis-
sa sosiaalisissa tilanteissa. Elokuvante-
kijä on se, joka kohtaa ”todellisuuden”. 
Dokumenttielokuvan kohtaus voi olla 
todiste tästä. Usein myös koko elokuva 
on kertomus tekijän ja maailman vuo-
rovaikutuksesta, esimerkkinä vaikkapa 
Michael Mooren Bowling for Colum-
bine, joka kertoo elokuvantekijän koh-
taamisesta asehullun kotimaansa kans-
sa. Ja Fahrenheit 9/11 jatkaa samaa pe-
rinnettä. Molemmissa elokuvantekijä 
on fyysisesti läsnä kuvassa, mutta sa-
maistuminen ei vaadi välttämättä edes 
sitä, voimme samastua jopa tekijään, 
jota ei näy kuvassa.

Monta ääntä
Eri aikoina argumentoiva ja kertova pe-
rinne ovat painottuneet eri tavoin. Jos 
katsotaan Bill Nicholsin moodeja voisi 
ajatella, että selittävä moodi on ennen 
kaikkea argumentoiva. Havannoiva 
moodi on vahvasti kerronnallinen, sen 

Mitä 
dokument-
tielokuva 
ei ole? 
Se ei ole 
fiktiota, 
se ei ole 
journalis-
mia, 
se ei ole 
tiedettä, 
se ei ole 
docu-
soapia, 
se ei ole 
propa-
gandaa. 
Se on 
taidetta.
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rakenteet ja kertojan näkymättömyys 
ovat hyvin fiktionkaltaisia. Interaktii- 
vinen painottuu ehkä enemmän kerto-
valle puolelle, kun taas refleksiivinen ja 
performatiivinen moodi käyttävät mo-
lempia strategioita.

Uusi dokumenttielokuva on hyvin 
monimuotoista ja hyödyntää sekä ker-
ronnallisuutta että argumentaatiota. Var-
sin usein dokumenttielokuva argumentoi 
esittämällä tarinan tai vielä useammin: se 
argumentoi kertomalla monia tarinoita, 
isoja ja pieniä. Yksi näistä tarinoista on 
usein dokumenttielokuvan ja sen tekijän 
oma tarina. Tämä on yksi strategia vah-
vistaa dokumenttielokuvan todellisuus-
luonnetta. Se on todellisen kertojan tari-
na todellisesta maailmasta.

Yksi ominaispiirre on lisäksi do-
kumenttielokuvan moniäänisyys. ”Ää-
ni” tarkoittaa näkökulmaa tai mieli-
pidettä, ei pelkkää fyysistä ääntä. Ku-
ka tai mikä dokumenttielokuvassa pu-
huu ja kertoo? Dokumenttielokuva on 
moniäänisempää kuin fiktio. Elokuvan 
henkilöillä on omia ”ääniä”, joita tekijä 
käyttää ja orkesteroi. 

Väitän siis että juuri dokumentti-
elokuvalle on ominaista moniäänisyys ja 
kerroksellisuus. Moniäänisyys on bah-
tinilaisittain erilaisten ”äänien” saman-
aikaista läsnäoloa ja vuoropuhelua, dia-
logisuutta. ”Ääniä” ovat paitsi tekijän 
ja elokuvan henkilöiden ”äänet”, myös 
yhteiskunnan erilaisten instituutioiden, 
arvojen ja kulttuurien ”äänet”. Osa näis-
tä ”äänistä” on tietoisia ja tiedostettuja, 
osa tiedostamattomia. Ja tietysti doku-
menttielokuvassa kuuluu myös doku-
menttielokuvan, sen oman instituution 

ja oman historian ”ääni”. Dokumentti-
elokuvan suuri kertomus, tarina taiteek-
si tulemisesta on läsnä tämänpäivän do-
kumenttielokuvassa. Se näkyy myös sii-
nä miten dokumenttielokuva määritel-
lään erottautumisen, distinktion kaut-
ta. Mitä dokumenttielokuva ei ole? Se 
ei ole fiktiota, se ei ole journalismia, se 
ei ole tiedettä, se ei ole docusoapia, se ei 
ole propagandaa. Se on taidetta. Doku-
menttielokuvan historia on taiteeksi tu-
lemisen historiaa. 

Miten tämä näkyy tämänhetken 
dokumenttielokuvissa? 

1. Taiteilijan persoonallisuuden 
korostamisena: teos on jonkun teke-
mä, taiteilijan ”äänen” ylivertaisuutena 
muihin ääniin verrattuna. 

2. Refleksiivisyytenä: dokumentti-
elokuva on jonkun tekemä, se ei synny 
itsestään, se on todistuskappale todel-
lisuuden kohtaamisesta. 

3. Tyylillisinä seikkoina: dokument-
tielokuva käyttää paljon taide-eloku-
van keinoja. 

4. Rajanvetona uutistoimintaan, 
reportaasiin jne.: pyrkimyksenä välttää 
kerronnallisia keinoja jotka ovat tyypil-
lisiä näille, esimerkiksi selostustekstin 
käyttöä.

Dokumenttielokuva täyttää myös 
koko joukon korkeakulttuurin piirtei-
tä. Sitä voisi pitää jopa elitistisenä. Itse 
asiassa docusoap ja ennenkaikkea va-
ledokumentti, mocumentary 11 tietyllä 
tavalla karnevalisoivat tärkeää ja arvo-
kasta, vakavasti otettavaa dokumentti-
elokuvaa. Tämä ilmiö, parodia on mah-
dollista, koska dokumenttielokuvasta 
on tullut taidetta.

Viitteet ja lähteet:

 1      Lasse Naukkarisen antama haastattelu 
kirjoittajalle elokuussa 2003

 2      Henry Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan 
teoria, SKS, Helsinki 2000, ss 60-65

 3      Ibid. ss 66-96 

 4        Bill Nichols on kehittänyt dokumentti-
elokuva eri lajityyppejä kuvaamaan kuusi ns.  
moodia. Ne ovat poeettinen, selittävä, havain-
noiva, interaktiivinen, refleksiivinen ja perfor-
matiivinen moodi. Moodit on esitelty esim. 
kirjassa Nichols, Bill: Introduction to Docu-
ment ary, Indiana University Press, Blooming-
ton 2001

5       Bacon 2000, s. 79

6      Ibid. s. 82

7      Nichols, Bill: Representing reality, Indiana 
University Press, Bloomington 1991, ss 3-5

8        Näitä dokumenttielokuvan tutkijoiden 
tapaamisia on järjestetty kymmenen kertaa.  
Kuvaavasti alustusten pohjalta tehdyn artikke-
likokoelman nimi on “Collecting Visible Evi-
dence”, toimittaneet: Gaines, Jane M. & Re-
nov, Michael, University of Minnesota  Press, 
Minneapolis & London 1999

 9       Hampe, Barry: Making Documentary 
Films and Reality Videos, An Owl Book, Henry  
Holt and Company, New York 1997, ss 69-76

 10     Esim. Webster, John: Dokumenttieloku-
van käsikirjoittamisesta, Elokuvasäätiön mo-
niste 1996

 11     Mainio ja tähän mennessä kai ainoa yleis-
esitys valedokumenteista on : Roscoe, Jane 
&  Hight, Craig: Faking it – Mock-documen-
tary and the subversion of factuality,   Man-
chester University Press, Manchester & New 

York 2001

Doku-
mentti-
elokuvan  
historia  
on  
taiteeksi 
tulemisen 
historiaa. 

Hengenpelastaja, 
ohj. Jouko Aaltonen, 
Illume Oy



28

Olen kahden ammatin ihminen, 
valokuvataiteilija ja tv-kuvaaja. 
Siis stillkuvaa ja liikkuvaa kuvaa. 
Valokuvataiteilijan työtä olen tehnyt 
45 vuotta ja tv-kuvaajan työtä 42 
vuotta. Jälkimmäisestä työstä Ylessä 
jäin eläkkeelle kolme vuotta sitten. 
Valokuvataiteiljan työtä jatkan yhä 
edelleen.

Antero Takala
Yleisradion entinen pääkuvaaja
valokuvataiteilija, professori

Nämä kaksi ammattiani ovat sekä lä-
hellä että riittävän kaukana toisistaan, 
jotta kiinnostus molempiin on säilynyt. 
Ne ovat selvästi myös ruokkineet toi-
nen toisiaan, niin ilmaisullisesti kuin 
myös teknisesti. 

60-luvulla valokuvaa käytettiin te-
levisiossa lähinnä uutismateriaalina 
tai näytettiin valokuvia televisiossa. Ei 
siis dramatisoitu valokuvaa kerronta-
välineelle. Taustani vuoksi kiinnostuin 
tutkimaan ja kokeilemaan valokuvan 
toisenlaisia mahdollisuuksia. Ensik-
si tein lyhyitä valokuvaosuuksia pa-
riin ohjelmaan mm. tv-balettiin ”Häk-
ki”, jossa toimin myös tv-kuvaajana. 
Sitä seurasi myös samanniminen valo-
kuvanäyttely Valokuvamuseon studios-
sa 1972.

Romeo ja Julia käynnistyy
Nälkä lisääntyi. Halusin tehdä  tv-tuo-
tannon kokonaan valokuvin. Etsin so-
pivaa aihetta. Baletti kiehtoi edelleen. 
Päädyin lopulta Shakespeare-draamaan 
”Romeo ja Julia”, josta olin nähnyt ba-
lettiversion Suomen Kansallisooppe-
rassa. Katsoin esityksestä mustaval-
koisen, yhdellä kuvalla kuvatun videon 
ja etsin ideoita stillkuvin kerrottaviin 
tanssikohtauksiin. Koreografi Virpi La-
riston kanssa katsoimme ne tanssin lii-
kejaksot, joita halusin kuvata. Samoin 
ne tanssijoiden asennot, jotka tuntuivat 
sopivan valokuvin toteutettavaksi.

Halusin vielä lisätä sekä kerronnan 
tasoja että mahdollisuuksia. Tuottaja 
Hannu Heikinheimon kanssa kävimme 
tarinan varsinaisella tapahtumapaikalla 

Veronassa. Kuvasin siellä tarinan mil-
jöömateriaalin ja myös osan ns. symbo-
limateriaalista. Veronan arkkitehtuurin 
eri kohteet saivat omat merkityksenä 
tarinan osatekijöinä.

Tanssijat kuvasin studiossa neutraa-
lia taustaa vasten. Mustaa tai valkoista. 
Kuvasin kaiken materiaalin, lukuunot-
tamatta teoksen lyhyttä introa, mus-
tavalkoiselle filmille. Etsin stillkuviini 
tanssin liike-elementtejä ja koreografi-
an sisältöä. Alkuperäinen tanssi muun-
tui valokuvan kautta uudeksi ilmaisuk-
si, jossa alkuperäinen koreografia tans-
sijoineen toimi materiaalina videoteok-
seen ”Romeo ja Julia”.

Ensimmäinen ”Photoshop” 
Kuvattu materiaali oli siis mustaval-
koista valokuvaa. Mustavalkoisella saa-
toin tyylitellä ja pelkistää. Halusin myös 
lisäksi värin käytön mahdollisuuden. 
Yleisradion silloisen suunnittelu-labo-
ratorion päällikkö Juhani Loukovaara 
rakensi vuonna 1972 yhdessä Mauri Ro-
bertssonin kanssa videovärittimen, jol-
la pystyin tarvittaessa tuomaan väriker-
ronnan mv-kuviini. Laitteen osat kuu-
menivat niin että vaadittiin erillinen 
pöytätuuletin pitämään laite viileänä, 
mutta  ensimmäinen ”Photoshop” oli 
syntynyt!

Tarkoitukseni ei ollut muokata 
kaikkea materiaalia värikerronnaksi, 
vaan käyttää väriä teoksen dramatur-
gian eräänä osana. Valokuvat kuvattiin 
yhtäaikaa viidellä mv-videokameralla 
ja kuvia muokattiin vielä studion kuva-
tarkkaamossa, josta muodostui erään-
lainen sähköinen valokuvalaboratorio 
kuvien jatkotyöstämiseen. Väritin oli 
sijoitettu tv-studion kuvamikserin yh-
teyteen, jolloin saatoin vielä muokata 
tarkkaamosta tulevaa kuvaa sekä värit-
timellä että trikkimikserillä. Näin oli 
mahdollista saada jopa erilaisia ristiku-
vajaksoja, joissa muutin väriä kuvan tal-
lentuessa nauhalle.

Laboratoriossa vedostamani valo-
kuvat olivat siis osittain raakamateri-
aalia edelleen videon keinoin työstet-
täväksi. Samoin tv-kameran liike valo-
kuvassa toi lisää mahdollisuuksia kuva-

kerrontaan. Kerrontaa pelkistävän li-
sän sain aikaan myös graafisella rakeel-
la, jonka studiovaiheessa sijoitin pääl-
lekkäiskuvana osaan valokuvista. Näin 
saatoin määritellä kuvan graafisen il-
meen tason vielä tallennusvaiheessa.

Tanssin liike syntyy,  
videotaideteos valmistuu
Lopullisen liike-elementin rakentami-
nen tapahtui monella eri tasolla: valo-
kuvauksen keinoin aikaansaatu liike 
pitkillä valotusajoilla tai zoomauksel-
la valotuksen aikana, tv-kameran liike 
valokuvassa, videovärittimen avul-
la aikaansaatu värin eläminen, ristiku-
vat ja kuvaleikkaus sekä äänikerron-
ta. Antero Honkasen elektroakusti-
sen musiikin sävellys teokseen oli tär-
keä kerrontaa eteenpäin vievä tekijä. 
Teimme tiivistä yhteistyötä jo suun-
nitteluvaiheessa, jolloin toistemme 
ideoilla oli selvä vaikutus teoksen ke-
hittämisessä. Kuva ja ääni ruokkivat 
toisiaan.

Videotaide Suomessa syntyi var-
sinaisesti 80-luvun alkupuolella. Teh-
dessäni ”Romeo ja Julia”-teosta vuon-
na 1972 ei minulla ollut mitään esiku-
via. Syöksyin innoissani suinpäin ”pys-
tymetsään”. Puhuimme ”multimedia-
teoksesta” esikuvien puuttuessa. Ehkä 
jonkinlaisina  taustavaikuttajina olivat 
jotkut animaatioteokset, joita olin tut-
kinut vuosien varrella. Eräs tärkeä ha-
vainto oli, että teoksen tekotapa vai-
kuttaa olennaisesti teoksen kestoon. 
Tällaisen voimakkaasti kuvalliseen in-
formaatioon rakentuvan teoksen mak-
simikestoksi totesin n. 15-25 minuuttia. 

Tein teoksen valokuvamateriaalis-
ta myös valokuvanäyttelyn, hieman eri 
lähtökohdista ja eri esitystilanteeseen. 
Näyttely oli esillä Taidesalonki Pinxis-
sä vuonna 1974. Siellä oli myös kasetil-
ta nähtävänä ”Romeo ja Julia”. Tämä 
oli ensimmäinen kerta Suomessa, kun 
taidegalleriassa oli esillä videotaidetta. 
Vastaanotto oli ristiriitainen: osa krii-
tikista oli innostunutta, osa piti teos-
ta täysin sopimattomana taidegalleri-
aan. Valokuvanäyttelyversio sensijaan 
hyväksyttiin.

Romeo ja Julia
ENSIMMÄINEN SUOMALAINEN 
VIDEOTAIDETEOS VUODELTA 1972

Romeo: 
Tero Harri       
Julia:  
Ulrika Hallberg
koreografi: 
Virpi Laristo
puvut: 
Seppo Nurmimaa
videoväritin: 
Juhani 
Loukovaara, 
Mauri 
Robertsson
leikkaus: 
Boris Kruger
ääni-
suunnittelu/
sävellys: 
Antero 
Honkanen
kuvaus / ohjaus:  
Antero Takala
tuottaja:  
Hannu
 Heikinheimo
tuotanto: 
Yleisradio,
 TV1 1972
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“Niin ihmiset siis, katukivet, tallaavat 
teitä kaikissa kaupungeissa  
niin kuin tässä kaupungissa.”

Sellaisen lauseen Anders Cleve oli va-
linnut motoksi novellikokoelmaansa 
Katukiviä.

Hänen kaupunkinsa oli sama kuin 
meidän täällä tänään. Cleven lause, jon-
ka luin jo 60-luvulla, painui iäksi mie-
leeni. 

Vain yksi kaupunki on synnyin-
kaupunki. Yksi saa aina edustaa kaik-
kia muita kaupunkeja maailmassa. Sen 
maisema on sekä näkyvä että näky-
mätön, sekä preesensin kaupunki että 
menneisyyden, unien, lapsuuden, muis-
tin maisema. Siihen maisemaan kuulu-
vat myös ihmiset, sillä ilman kaupun-
kilaisia ei ole kaupunkia. Tuuli, joka 
puhaltaa mereltä, yhtyy täällä toiseen, 
paljon lauhempaan ja hennompaan il-
mavirtaukseen: ihmisten hengityk-
seen. Ne ovat molemmat saman maise-
man elementtejä. 

Katukiviä ilmestyi 50- ja 60-luku-
jen taitteessa. Hieman myöhemmin, 
hulluna vuonna 1968, joku tuntemat-
tomaksi jäänyt runoilija kirjoitti parii-
silaistalon seinään: ”Katukivien alla on 
rantahiekkaa.” 

Sekin lause on minulle rakas. Sitä 
olen kuljettanut mukanani nämä pit-
kät vuodet. Siitä tuli eräs motto kirjaa-
ni Ihmisen vaatteissa. 

Suorassa yksinkertaisuudessaan se 
on syvämielinen lause, aforismi, runo. 
Siihen toteamukseen sisältyy kokonai-
nen maailmankäsitys, ymmärrys niistä 

purkamattomista ehdoista, joiden alai-
sina täällä elämme. 

Mitä ajattelen sen merkitsevän? Si-
tä että kaikki ihmisen tekemä perustuu 
ei-tehdylle, alkuperäiselle, koskemat-
tomalle, ikiaikaiselle. Ilman rantahiek-
kaa ei olisi katukiviä. 

Mutta hiekka merkitsee myös jat-
kuvaa muutosta. Kaikki meidän kau-
punkimme ovat uhanalaisia ja katoa-
vaisia. Niiden pysyvyys on meidän il-
luusiomme.

“Katukivien alla on rantahiekkaa.” 
Minulle tuo lause alkoi merkitä myös 
sitä, että katukivet ja rantahiekka ovat 
samaa materiaa, saman luonnon eri il-
miasuja. 

Minä olen kaupunkilaislapsi mo-
lempien isoisieni puolelta. Esi-isieni 
asuinseutuja olivat Helsinki, Viipuri, 
Tukholma, Pietari ja Lyypekki. Sen si-
jaan molemmat isoäitini ovat kotoisin 
maaseudulta, toinen Laatokan rannoil-
ta, Jaakkimasta, toinen Leppävirroil-
ta. Leikin varhaiset leikkini ahtaalla as-
falttipihalla, vankilan naapurissa. Siel-
lä ei kasvanut ainoatakaan puuta, mut-
ta keittiön ikkunasta siinsi pilkahdus 
merta. 

Ensimmäiseksi opin katukivet, jo 
silloin kun minua työnnettiin rattailla 
tai talutettiin pitkin Kauppiaankatua. 
Opin, miten katukivet kiiltävät ränni-
en alla ja miten ne, kun pilvi väistyy au-
ringon tieltä, säihkyvät ja loistavat kuin 
kalliit kivet. Vasta myöhemmin opin 
tuntemaan rannan hiekan, sen granii-
tin ja sen kaislavyöt Sipoossa, Kustavis-
sa, Pernajassa.

Uspenskin katedraalin puisto, sen 
nurmi, puut ja pensaat, olivat ensim-
mäinen kosketukseni versovaan kas-
vuun ja luontoon. Sieltä taitoimme 
omat vitsamme, joita käytettiin tosin 
vain pedagogisina symboleina. Kun 
kuulin lapsena lauseen “Jumala on luon-
to”, näin silmissäni sellaisen lehdettö-
män pensaan, vitsapensaan, joita kas-
voi Uspenskin talvisessa puistossa, ka-
tedraalin varjossa.

Maisema koetaan kaikin aistein ja 
monella tasolla yhtä aikaa. Maisema ei 
ole vain näkyvä, se on myös kuultu ih-
misäänten sorinassa, se on haistettu ja 
kosketettu. Ei ole siirtymää arkipäivän 
kokemuksesta esteettiseen. Kauniin ja 
ruman kokemus on yhtä välitön kuin 
kuuman tai kylmän, makean tai suo-
laisen. Sitä ei voi olla kokematta. Se lä-
päisee ihmismielen. Se menee muistiin, 
perimään, tekisi mieli sanoa.

Kaupungin armaat äidinkasvot 
muuttuvat lakkaamatta, mutta eivät ai-
na edukseen. Niiden voi nähdä väänty-
vän myös julmiin irvistyksiin. 

Kuulun ikäpolveen, joka vallan hy-
vin muistaa katselleensa tuon naapuri-
talon sijoilla toisenlaisia rakennuksia, 
elegantteja ja mittakaavaltaan ihmisys-
tävällisiä. Nyt silmiin tunkee makkara-
talon sylkiroiskeinen, virtsanlöyhkäi-
nen rumuus, sen raaka, röyhkeä, nou-
sukasmainen, alkeiskapitalistinen an-
keus. 

Mikä tympeä, megalomaaninen 
idea on saanut nimekkäät arkkitehdit 
luomaan jotain niin lohdutonta, että se 
saa jälkipolvet sadattelemaan? Sellai-

Leena  Krohn
Kirjoittaja on 
kirjailija.  
Artikkeli on hänen 
alustuksensa  
Maisema ja muisti 
-seminaarissa.

 joka ei ole     ilman maisemaa

Vasemmalla ja 
oikealla:
Air, ohj. Aarno 
Salosmaa
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nen arkkitehtuuri lamauttaa elämän-
ilon, se herättää vaarallisia aggressioita 
ja kriminaaleja mielennouteita. 

2.
Kaikilla meillä, jokaisen kaupungin, jo-
kaisen seudun asukkaalla, on yksi yh-
teinen maisema. Se on tämä tähti, ava-
ruusasema Maa ja sen tarjoama näkö-
kulma äärettömien avaruuksien pelot-
tavaan hiljaisuuteen. Ajattelemme mai-
semaa yleensä horisontaalisena. Mutta 
maisema ei ole vain horisontaalinen, se 
on myös vertikaalinen. 

Mitä on rantahiekan alla? Mitä on 
katukivien yllä?

Vertikaalinen maisema yltää maa-
pallon raskaasta sydämestä, sen kuu-
masta ahjosta taivaan syvyyteen, Kiven 
sanoin “sen pyhään, pyörryttävään kor-
keuteen”. 

Vasta joitakin vuosikymmeniä sit-
ten, satelliittien ja luotainten kaut-
ta, olemme saaneet ensi kerran nähdä 
maan muotokuvan ulkoa päin. Sen ai-
nutlaatuisuus on ilmeinen. Sen yksinäi-
syys on suunnaton. Sen kauneus on sy-
däntäraastava.

“Maan saimme, laakson Doriksen, 
aurinkokunnan helmen…”

Niin kirjoitti Harry Martinson 
Aniarassa. Hän on myös kuvaillut seik-
kaperäisesti sitä rikkautta ja elämän-
muotojen moninaisuutta, mikä sisältyy 
yhteen vaivaiseen neliömetriin maata. 

Tämä kiertotähti on elävä, levoton, 
alinomaa ja väkivaltaisestikin muuttu-
va seutu. Maan iän, sen 4 ja puolen mil-
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jardin vuoden rinnalla, oma elämämme 
on henkäys. Tässä on meidän perus-
maisemamme, silmille näkyvä, ikivan-
ha, silti alati uudistuva.

Maan piirteet muuttuvat kuten 
ikä ja tunnemyrskyt muuttavat ihmis-
kasvot, mutta niitä vielä paljon rajum-
min. Sitä muuttavat sekä aika ja ulkoi-
set mullistukset että sen omat sisäiset 
voimat, kuten meitäkin.

Sitä pommittavat kosminen sätei-
ly ja meteoriitit, moninaiset virtaukset 
raivoavat läpi sen stratosfäärin. Yli 400 
km sekunnissa kohti planeettaa syök-
syvät aurinkotuulet. Vuorijonot kohoa-
vat ja murenevat. Saaret syntyvät ja up-
poavat syvyyksiin. Maan vesikehä huo-
kailee vuoksen ja luoteen rytmissä, ve-
sikehä, jonka salaisissa vesihaudoissa 
syntyy uusi maa ja joka on meidänkin 
alkukotimme.  

Sula magma pursuaa tulivuorien 
uumenista. Jääkaudet hiovat maan kal-
lioita. Lajit syntyvät ja katoavat. Maan 
rannikkoja kurittavat hurrikaanit, tor-
nadot, syklonit ja tsunamit.

Maan sisus on kuumaa ja tiheää ai-
netta, sen rautanikkelisydämeen, joka 
on tulisempi kuin auringon pinta, koh-
distuu kauhistuttava paine. Sitä ympä-
röivä kerros on nestemäistä, hitaasti 
virtaavaa kiveä. Tuolla vellovalla vaipal-
la ajelehtii laattoina ja murusina se, jo-
ta kutsumme kiinteäksi maaksi ja jon-
ka varassa elämämme jatkuu. Vain sil-
loin tällöin saamme muistutuksen siitä, 
miten tilapäisten olosuhteiden armoil-
la lepää vakiintuneeksi kuviteltu elä-
mämme. Me emme osaa lukea maise-

man kieltä, emme aisti enteitä, emme 
osaa paeta uhkaavaa vaaraa kuten lin-
nut, rotat, jänikset, elefantit, jotka tsu-
namin tieltä ehtivät paeta sisämaahan. 
Mutta ihmissukukin on vain satunnai-
nen vierailija tämän meihin nähden jät-
tiläismäisen, mutta universumin mitta-
kaavassa mitättömän ja syrjäisen pla-
neetan rinnoilla. 

Supermanner Pangaia halkesi am-
moin pienempien maa-alueiden pala-
peliksi, uusi jättimanner syntyy kerran 
taas uudestaan näistä seuduista, joil-
la nyt elämme uskoen niiden ikuisuu-
teen ja vakauteen. Missä on nyt Laura-
sia, missä on Gondwana? Niiden mai-
semia eivät ihmisen fyysiset silmät kos-
kaan ole tutkineet. Ne ovat yhtä myyt-
tisiä kuin Atlantiksen manner, kuin 
kerran varmaan tulevat olemaan Ame-
rikka, Euraasia, Afrikka. 

Mutta maisema ei ole vain näkyvä, 
se on myös näkymätön. 

On olemassa mikromaisemia, joi-
ta ei nähdä, koska ne ovat silmälle liian 
pieniä, ja makromaisemia, joita ei näh-
dä, koska ne ovat silmälle liian suuria. 
Molempien rakenne on myös ihmis-
mielen hyvin vaikeasti käsitettävissä. 

Kerran se kaikki, mitä nyt kutsum-
me universumiksi, oli puristunut ato-
mia ahtaampaan tilaan. Mitä ymmär-
rämme alkeishiukkasten maailmasta, 
kvarkkien ja leptonien oudosta käy-
töksestä, niiden vuorovaikutuksesta, 
törmäilystä, energian vaihdosta, näky-
mättömyydestä joka on kuitenkin kai-
ken näkyvän perusta, aineettomuudes-
ta josta aine syntyy. 



32

Mennyt on tallella siinä tavas-
sa, miten näemme uuden, koettu sii-
nä tulkinnassa, joka huomiselle anne-
taan. Se on tallella unissamme, jotka 
näkevät vain omat suljetut silmäm-
me. Niissä tutut maisemat saattavat 
dramatisoitua: kadut ovat pitempiä, 
vuoret korkeampia, huoneet suurem-
pia kuin todellisuudessa. Palaamme 
unissa takaisin lapsuuskoteihimme ja 
lapsuuskesiimme ja tapaamme ihmi-
siä, jotka ovat ammoin kuolleet, mut-
ta käymme myös seuduilla, joita em-
me ole koskaan fyysisin silmin näh-
neet.

Muistin ja näkemisen yhteys on 
kaksoisvalotusta. Toinen valo tulee 
nykyhetkestä ja fyysisen auringon 

Ympäristön jatkuva muutos ei koet- 
tele vain kiertotähtien elonkehää, ei 
vain aurinkokuntia ja linnunratoja, ko-
ko universum on muutosvoimien kou-
rissa.

”Aurinko tanssimaan saa taivaat 
tähtineen, jos et myös sinä liiku et kuu-
lu kaikkeuteen”, kirjoitti Angelus.

Kun katsomme tähtiä, näemme 
kauemmaksi kuin muistimme kantaa, 
universumin menneisyyteen, aikaan 
ennen lajimme syntymää. Mutta em-
me voi nähdä avaruuden geometriaa, 
joka alati muuttuu, joka pimeän aineen 
ja negatiivisen energian vaikutuksesta 
kiihtyen laajenee.

Kaikella aineella on massa, kaik-
ki aine vie tilaa. Onko muistilla mas-
sa? Vievätkö muistomme tilaa? Ja silti 
ne tungeskelevat sisällämme niin väki-
vahvoina, niin värikkäinä, niin raskai-
na, niin rakkaina.

Muistin maisema on yksityinen ja 
näkymätön.

Ihmisellä on monta silmäparia, yh-
det niistä ovat hänen selässään. Kaiken, 
mitä katsomme, lävistää muistin tieto, 
se mitä on nähty, sekin mitä ei enää ole. 
Olemme muistista kudotut. Muisti tul-
kitsee sen, minkä aistit vastaanottavat. 
Kannamme menetettyä mukanamme, 
kaikki on tallella, sekin, mitä emme 
tietoisesti muista. 

Mutta 
maisema 
ei ole vain 
näkyvä, 
se on 
myös 
näkymä-
tön. 

Hiljainen tila, ohj. Mervi Junkkonen, Klaffi Tuotannot Oy

Viisi erilaista puheenvuoroa, viisi 
erilaista ajattelijaa – valokuvaaja 
Juha-Pekka Inkinen, kirjailija  
Leena Krohn, psykoanalyytikko 
Henrik Enckell, näyttelijä ja ohjaaja 
Leea Klemola ja arkkitehti ja elo- 
kuvaohjaaja Georg Grotenfelt 
–  tarjolla puhetta ja kuvaa maise-
masta ja muistista. Tapahtui eräänä 
lauantaina Ateneum-salissa.
Jaana Puhakka ja  
Kiti Luostarinen

Valokuvaaja Juha-Pekka Inkinen 
näytti valokuviaan parkkitaloista ja 
kertoi suojautumisen ja lukitseminen 
maantieteestä. 

Inkisen kuvissa autot ovat vartioi-
duissa ja valaistuissa parkkitaloissa. 

Ne ovat kallisarvoisia ja niitä suo-
jellaan tehokkaasti. Aidat, betonimuu-
rit ja teräsverkot pitävät ulkopuoliset 

loitolla. Ihmiset ovat poissa, mutta jo-
tain ”elävää” on jäljellä. Kuvat ovat tut-
kielmia läsnäolosta ja poissaolosta.

Psykoanalyytikko Henrik Enckell 
toi esille freudilaisen näkemyksen ih-
misen sisäisestä maisemasta. 

Todellisuus jakaantuu ulkoiseen 
ja sisäiseen ja Freudin mukaan tätä si-
säistä eli psyykkistä todellisuutta  em-
me voi tavoittaa päivätajunnan kautta. 
Psyykkinen todellisuus on tiedostama-
tonta ja tulee esille mm. unien kautta. 

Vaikka ihminen hakee unesta le-
poa, niin tiedostamattomat toiveet al-
kavat kuitenkin häiritä untamme ja 
mieli alkaa rakentaa unimaisemaa, jon-
ne tämän toiveen voi sijoittaa. 

Näyttelijä ja ohjaaja Leea Kle-
mola puhui kehollisesta kokemukses-
ta kertoessaan kotipaikan merkityk-
sestä. “Olen jostakin kotoisin. Minun 

Katukivet, Koli ja Kokkola

hehkusta, toinen muistojemme päi-
vistä. 

Muistikuvat ja mielikuvat eivät ole 
vain kuvia. Ne ovat tietoa myös muis-
tajan sieluntilasta, hänen silloisesta ta-
vastaan olla olemassa. Ne ovat tulkin-
toja sekä ulkomaailman tapahtumista 
että niistä merkinnöistä, joita nuo ta-
pahtumat kirjoittivat ruumiin päiväkir-
jaan. Mitään niistä ei voi peruuttaa eikä 
pyyhkiä pois.

Se, mitä näen ja muistan, ei pysy kos-
kaan aivan paikallaan, hievahtamatta. 
Nykyhetki on toisinaan kauempana mi-
nusta kuin menneisyys. Yksi kuva on mo-
nesta tehty. Kuvat kuultavat toistensa lä-
pi, mutta katsojakin on enemmän kuin 
yksi: hän on kaikkien aikojensa kooste. 

kehoni on pystynyt toimimaan siel-
lä. Käsi on jo löytänyt jääkaapin oven, 
kun jalat vielä laskeutuvat viimeisiä 
rappusia.”

Hän muistaa Kokkolan, lapsuuten-
sa kaupungin, jättömaana, täynnä ei-
mitään-paikkoja.

Helsinkiin ei voi kotiutua, Klemo-
la pohtii ja jatkaa, että Vantaalla voi ko-
kea lapsuuden maiseman. Voi jopa löy-
tää itsensä ajattelemasta, että täälläpä 
olisi hyvä kasvattaa lapsia.

Tämä eletyn elämän estetiikka vai-
kuttaa voimakkaasti Klemolan taiteel-
lisessa työssä. Se on yltiöpäinen tarve 
nähdä arvoa arvottomassa.

Arkkitehti ja elokuvaohjaaja  
Georg Grotenfelt loi näkökulman 
suomalaiseen maisemaan osana kansal-
lista identiteettiä. Hän näytti kuvia ja 
kertoi kansallismaiseman aatehistorial-
lisesta rakentamisesta. 
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Kokeellista elektronista musiikkia ja liik-
kuvaa kuvaa jälleen viime vuoden marras-
kuussa esittäneen Avanto-festivaaliin eräs 
päävieras oli strukturaalisen elokuvan 
pioneerinimi, englantilainen Malcolm Le 
Grice. Hän on tunnettu paitsi elokuvien-
sa, myös kokeellisen elokuvan luonnet-
ta ja muuttuvaa roolia pohtivista artikke-
leistaan ja kirjoistaan (mm. Abstract Film 
and Beyond, Experimental Cinema in the 
Digital Age). Le Grice osoittautui tavat-
toman sympaattiseksi henkilöksi, jonka 
pohdinnoista riitti ammennettavaa nuo-
remmallekin festivaaliyleisölle.

Le Grice on tehnyt tärkeän osan tuo-
tantoaan 1970-luvulla ilmapiirissä, jota 
amerikkalainen D.N. Rodowick on luon-
nehtinut poliittisen modernismin ajaksi. 
Tällöin poliittisuus ja erityisten vastastra-
tegioiden kehittely koettiin tärkeäksi, ja 
erilaisia koulukuntia kehittyi. Strukturaa-
linen elokuva sai omat marxistisesta teori-
asta ammentavat puolestapuhujansa, esi-
merkiksi elokuvan materiaalisuutta po-
liittisesti tulkinneen Peter Gidalin. 

Kiasmassa järjestetyssä keskusteluti-
laisuudessa poliittisuudesta Le Grice to-
tesi olleensa aikanaan romanttinen mar-
xisti, ja kun ääni yleisön joukosta kysyi: 
”Miksi romanttinen?”, Le Grice totesi 
matkojensa Itä-Eurooppaan muuttaneen 
käsitystään ideologian ja todellisuuden 
suhteesta. Tämän jälkeen, Le Grice tote-
si, hän ei ole ollut enää romanttinen mar-
xilainen vaan ”pelkästään marxilainen”. 
Samalla hän totesi pitäneensä teoksensa 
ja poliittisen toimintansa aina erillään, ja 
oman poliittisuutensa olleen vaikuttamis-
ta mm. kannanottojen ja taidepoliittisen 
toiminnan kautta.

Le Grice on, kuten Avannon viime-
vuotinen päävieras, ruotsalais-amerikka-
lainen Gunvor Nelson, siirtynyt filmima-
teriaalin käytöstä viime vuosina tekemään 
myös videotöitä. Näistä nähtiin festivaa-
leilla tuore Cyclops´ Cycle (2004), jossa 
Le Grice oli kokeillut kolmen valkokan-
kaan muotoa kiinnostavalla tavalla. Valko-
kankaat oli sijoitettu pyramidimuotoon, 
mikä Le Gricen strukturaaliselle koosta-
mistavalle osoittautui varsin hedelmälli-
seksi. Teoksessa Le Gricen abstraktin ryt-
millisestä väri-ja muotokokeiluista siirryt-
tiin luontevasti valokuvallis-esseistisiin 
jaksoihin. Le Gricen kiinnostus maalaus-
taiteen perinteeseen tuli hyvin esille. Ai-
hetta hän kosketteli myös Orionissa pitä-
mässään luennossa, jossa mm. impressio-

nististen maalareiden kiinnostus optiseen 
havaintoon oli yksi keskeinen teema.

Vaikka Le Grice on lähtökohtaisesti 
strukturaalisen elokuvan tekijä, hänen ta-
pansa tehdä eroaa esimerkiksi niistä teki-
jöistä, jotka perustavat elokuvansa mate-
maattisille tarkkuuksille. Le Gricella sat-
tumalla ja elämyksellisyydellä on tärkeä 
osansa, mikä on myös keskeinen asia hä-
nen elämänfilosofiassaan. Esteettiset ja 
rakenteelliset kokeilut ovat strukturaali-
sen elokuvan ydintä, mutta ne voidaan ra-
kentaa myös elämyksellisyyttä tavoitellen. 
Tästä syystä toisto ei koskaan ole mekaa-
nista vaan orgaanista, kuten esimerkiksi 
legendaarisessa kahden valkokankaan pro-
jisoinnissa Berlin Horse (1970).

Elokuvassa Le Grice on käsitellyt löy-
tämäänsä filmimateriaalia tavalla, joka 
osoittaa miten vivahteikkaasti sinänsä yk-
sinkertaista perusmateriaalia voidaan vari-
oida värien, hidastusten, nopeutusten ym. 
rytmivaihdosten avulla. Kaksi valkokan-
gasta korostaa vielä elokuvan tuottamaa 
välittömän fyysisyyden vaikutusta. Koke-
muksesta tulee aisteihin vaikuttavalla ta-
valla ”stereofoninen”. Brian Enon minima-
listinen, vastaavasti varioinnille ja rytmille 
perustuva musiikkitausta kutoutuu yhdes-
sä liikkuvan kuvan kanssa elämykselliseksi 
ja aistimelliseksi kokonaisuudeksi.

Le Grice on edelleen virkeä tekijä ja 
käytännönläheinen teoreetikko, joka on 
kiinnostunut laajalti uuden teknologian 
herättämistä kysymyksistä. Jokainen teos 
on erilainen, eikä toisto ole koskaan me-
kaanista vaan aina varioituvaa. Myös teos-
ten viittaussuhteet ulottuvat koko liikku-
van kuvan alueelle. 

Avannossa nähtiin esimerkiksi mesta-
rillinen kommentaari Lumière-veljesten 
elokuvaan Kasteltu kastelija, After Lumiè-
re -l´arroseur arrosé (1974). Le Gricen ver-
siossa alkuperäisen elokuvan tapahtumat 
(vesiletkulla nurmea kasteleva mies, hän-
tä jäynäämään tuleva poika ja tämän ran-
kaiseminen) oli rekonstruoitu ja kuvattu 
useaan kertaan eri kuvakulmista. Lisäk-
si tapahtumien näyttämölle liitettiin nais-
henkilö, joka oli myös pukeutunut Lumiè-
re-veljesten aikalaisasuun. Koko tapahtu-
maan tuli viehättävää tsehovilaisuutta, en-
simmäisen elokuvakomedian kuvaaman 
tapahtuman laajennettua Le Gricen struk-
turaalisessa käsittelyssä lyyriseksi ajan fi-
losofiaksi.

Kari Yliannala
Kirjoittaja on kuvataiteilija ja tutkija

Malcolm Le Grice 
ELÄMYKSELLISTÄ RAKENTEELLISUUTTA -
STRUKTURAALISEN ELOKUVAN PIONEERI 

AVANTO-FESTIVAALIN VIERAANA

On monia keinoja, joilla voimme ja-
kaa näkymättömät maisemat muiden 
kanssa. Taide on yksi niistä, tapa siirtää 
yksityistä kokemusta julkiseksi, intii-
miä yleispäteväksi ja universaaliksi.

Kun ruhtinas Andrei Sodassa ja rau-
hassa makasi haavoittuneena sotatante-
reella, hän näki taivaan, ensi kertaa to-
della näki. Ja ruhtinas ajatteli: ”Kaikki 
on tyhjää, kaikki on petosta, kaikki muu 
paitsi tuo korkea taivas.” Ruhtinaan ver-
tikaalinen maisema oli samalla kertaa 
ulkoinen ja sisäinen: se avautui hänen 
sydämensä kuilusta taivaan kuiluun. 

Unelmakuolema-romaanissani so-
kea taidemaalari Lang kuuntelee ra-
diota. Radio-ohjelmassa taidemuseon 
edustaja väittää, että taiteilijat kuvasi-
vat aikoinaan paljon maisemaa. Sitten 
he vihdoin ymmärsivät, että se on aika 
tylsä aihe. 

Minä satuin kuuntelemaan samaa 
radio-ohjelmaa kuin kirjanhenkilö. 
Olen samaa mieltä kuin sokea taidemaa-
lari Lang. Kuulun niihin, joiden mieles-
tä maisema ei ole tylsä aihe. Joiden mie-
lestä kaikki taide kuvaa maisemaa, jos ei 
ulkoista niin sisäistä, jos ei näkyvää niin 
näkymätöntä, jos ei kerran nähtyä paik-
kaa niin sellaista joka kerran tullaan nä-
kemään.

Angelus Silesiuksen sanoin: ”Et ole 
paikassa vaan paikka sinussa.”

Koli erämaajärvineen valittiin 
tietoisesti edustamaan myyttistä 
suomalaista maisemaa, jonka avulla 
voi luoda kansallisromanttisia tun-
teita. 

Suomalainen kulttuurimaisema 
ja isojaon tuloksena syntyneet pel-
tojen ympäröimät tilat kuvaavat jo-
tain hyvin olennaista yhteisestä mai-
semallisesta muististamme. Suomi 
on tunnistettava, mutta alati muut-
tuva myös oman elinaikamme pers-
pektiivissä. Muuttuko tulevaisuu-
den kansallismaisema moottoritei-
den halkomaksi?

Maisema ja muisti – seminaari pidettiin 15.1.05 
Ateneum-salissa DocPointin yhteydessä.
Seminaari järjestettiin nyt kolmatta kertaa, ai-
kaisemmat seminaarit olivat Tyyli ja todelli-
suus vuonna 2002 ja Aika ja todellisuus vuon-
na 2003. 

Seminaarien tavoitteena on rakentaa teemalli-
sia kokonaisuuksia ja keskustella työstä ja teki-
jyydestä poikkitaiteellisessa ilmapiirissä.
Seminaarien suunnittelusta vastaa Resepti-
ryhmä. Siihen kuuluvat Kanerva Cederström, 
Kristina Haataja, Susanna Helke, Pirjo Honka-
salo, Anu Kuivalainen, Kiti Luostarinen ja Jaa-
na Puhakka
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Digitalisissa ympäristöissä kerto- 
mukset rakentuvat vuorovaikuttei-
sesti. Mutta millä tavoin rakentuvat 
nautinto ja mielekkyys uusien kerto-
musten äärellä? Tähän kysymykseen 
haetaan Crucible-studion tutkimus-
tuotannoissa kunnianhimoisia  
ratkaisuja ja kehitetään uusia  
kertomisen muotoja ja estetiikkaa 
kulttuurisista lähtökohdista.  

M
ediakeskus Lu-
meen ja Media-
laboratorion 
yhteinen Cru-
cible-studio on 
m o n i a l a i n e n 

tutkimusympäristö, jossa kehitetään 
uuden median kerrontaa yhteistyös-
sä niin taiteilijoiden, teatteriohjaajien, 
pelisuunnittelijoiden kuin teknologia- 
ja tutkimuspartnereiden kanssa. Ydin-
ajatus on, että taiteilijat ja suunnitteli-
jat kehittävät innovatiivisia, tutkimuk-
seen ja kulttuuriseen tietämykseen pe-
rustuvia käytäntöjä digitaalista tekno-
logiaa haastaen ja hyödyntäen. Cru-
cible-studion kansainvälinen tutkimus- 
ja tuotantotoiminta kytkeytyy myös 
Medialaboratorion Uuden median  
MA-ohjelman vuorovaikutteisen au-
diovisuaalisen kerronnan opetukseen 
ja pelialan ammattilaiskoulutukseen.

Crucible vastaa digitaalisuuden 
mukanaan tuomaan tarpeeseen kehit-
tää kerronnallisia konsepteja erilaisia 
media-alustoja ja niiden vuorovaikut-
teisia ominaisuuksia hyödyntäen. Suo-
men Akatemian rahoittamassa INICS 

(Interactive Narrative Systems) -pro-
jektissa tutkitaan laajemmin digitaali-
sessa televisiossa, Internetin virtuaa-
liyhteisöissä ja tietokonepeleissä toteu-
tettavia kerronnallisia ja vuorovaikut-
teisia logiikoita. Tutkimus- ja kehitys-
työtä tehdään taiteellisiin tuotantoihin 
kytkeytyen

Dance on Demand/Myths for the 
Day –tutkimustuotanto toteutettiin 
yhteistyössä VTT:n kanssa. Katso-
ja pystyi tilaamaan puhelimeen tai di-
gi-TV:hen haluamansa mittaisen tans-
siteoksen. Kyse oli uudesta formaatis-
ta ja samanaikaisesti henkilökohtaises-
ta, sisällön erilaisia järjestämisen tapo-
ja mahdollistavasta palvelusta. Pia Ti-
kan väitöskirjatyön taiteellinen osio, 
Obsessio, on toteutettu yhteistyössä 
Cruciblen kanssa. Elokuvateos altis-
taa katsojan pikapesulassa tapahtuvalle 
nuoren naisen ja tuntemattoman mie-
hen  kohtaamiselle. Fyysisen käyttöliit-
tymän kautta koettava generatiivinen 
elokuva saa ensi-iltansa Kiasmassa ke-
sällä 2005. Maureen Thomasin käsikir-
joittama ja ohjaama pohjoismaiseen ru-
nonlauluperinteeseen pohjautuva mu-
siikki- ja tanssiesitys Runedance tutkii  
sattumaan ja erilaisiin abstrakteihin ja 
visuaalisiin muotoihin perustuvaa oh-
jelmoitavaa säännönmukaisuutta. Poh-
jois-eurooppalaisia muusikoita, tanssi-
joita, ohjelmoijia ja opiskelijoita yhteen 
keräävä teos esitetään vuonna 2006.

Kertomusmaisemia massoille
Crucible toimii aktiivisesti osana 
kansainvälisiä digitaalisen kerron-

Kerronnan rituaaleja Crucible-studiossa 

Hanna  
Harris,  
Riikka  
Pelo ja  
Juhani  
Tenhunen

nan verkostoja, kuten Sagasnetiä,  ja 
on osallisena useissa tutkimusyhteis-
työhankkeissa. Näistä avainasemas-
sa on New Media for New Millenium 
(NM2) -niminen EU:n komission ra-
hoittama hanke, jossa studiota edustaa 
Vahinkolaukauksia – Accidental Lo-
vers -tutkimustuotanto. 

Hanke tavoittelee yksilöllisempiä 
katsomiskokemuksia ja etsii samalla 
uusia mediamuotoja. Päätavoite on luo-
da uusia tuotantotyökaluja media-teol-
lisuudelle. Työkalujen avulla voidaan 
tuottaa helposti uusia, teknisesti stan-
dardoituja formaatteja käyttäviä ei-li-
neaarisia mediamuotoja, jotka tukevat 
äänen ja liikkuvan kuvan esittämistä ja 
välittämistä laajakaistaverkossa. 

Hankkeessa on 13 yhteistyökump-
pania kahdeksasta EU-maasta, mm. 
British Telecom, Telefonica, Sony Net-
services, Cambridge University Mo-
ving Image Studio ja Taideteollinen 
Korkeakoulu  sekä seitsemän erilaista 
mediatuotantoa. 

Vahinkolaukauksia on television 
chat-ohjelmien yhteisöllisyyttä ja mus-
taa komediaa yhdistävä vuorovaikuttei-
nen draamasarja. YLE 1:sen kanssa yh-
teistuotantona toteutettavassa tv-sar-
jassa 61-vuotias kabareelaulaja Juulia ja 
30-vuotias rokkitähti Roope kohtaavat 
toisensa rakkauden moninaisissa vari-
aatioissa. Katsojat vaikuttavat tarinan 
kulkuun lähettämällä tekstiviestejä. 
Vuorovaikutteisen tv-sarjan ohjaa Cru-
ciblen taiteellinen johtaja Mika Tuo-
mola, ja hän on käsikirjoittanut sen yh-
teistyössä Leena Saarisen kanssa.

Sankari, Petri Kola & Minna Nurminen
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Vaalikone
« Election Star » kattonimikkeen alla 
kulkee Crucible-studion interaktiivi-
nen vaaleihin ja poliittisiin karikatyy-
rihahmoihin pohjautuva crossmedia–
formaatti, joka koostuu yhteistä tieto-
kantaa hyödyntävästä tv-ohjelmasta se-
kä verkko- ja mobiilipalveluista. Hanke 
pilotoitiin yhteistyössä AlmaMedian ja 
CKIR:in (Center for Knowledge and 
Innovation Research; Helsingin kaup-
pakorkeakoulu) kanssa MTV3:n Vaali-
kone-saitilla vuoden 2004 EU- ja kun-
nallisvaalien yhteydessä. 

Verkkopalveluun tuotiin narratii-
visina ja monikanavaista sisältöä tu-
kevina elementteinä joukko poliitti-
sia eläinkarikatyyrejä ja itse-ohjautuvia 
karttoja kuvaamaan vaaliehdokkaiden 
poliittisia profi ileja. Hahmot heijasta-
vat karikatyyriperinteen hengessä yh-
teiskunnallisia oppositioita. Katsojan 
eteen piirtyvä oma animoitu poliittinen 
hahmo ja vertailussa oleva ehdokkaan 
hahmo muodostuvat Vaalikoneen ku-
vakirjaston palasista käyttäjän vastaus-
ten mukaan.

Tuotannon seuraava vaihe on verk-
koversion laajentaminen televisioon ja 
mobiiliviestimiin. Kunnalliseen ja kan-
salliseen päätöksentekoon vaikuttami-
nen saa lisäulottuvuuksia ”Poliittinen 
eläin” -ohjelmakonseptissa, joka sekä 
hyödyntää Vaalikonetta että jalostaa 
sen teknologista ja narratiivista kehi-
tystyötä televisiokontekstiin sopivaksi. 
Vaaleja edeltävä talk show testaa reaa-
liaikaisesti studioon kokoontuneiden 
vaaliehdokkaiden poliittiset profi ilit. 

 92 matkalaukkua
Tulse Luper Journey on englantilaisen 
Peter Greenawayn elokuvatrilogiaan 
Tulse Luper Suitcases (2004) perustu-
va kerronnallinen verkkopeliprojekti, 
joka tuotetaan osaltaan Crucible-stu-
diossa. Eurooppalaisten mediakoulu-
jen ja tuotantoyhtiöiden EU-rahoit-
teista (Culture 2000) yhteistyöhanket-
ta koordinoi Submarine-niminen yhtiö 
Hollannista.  

Greenawayn tähänastinen pääteos 
on manifesti liikkuvan kuvan kielen 
uudistumiseksi ja se hyödyntää tekijäl-
le ominaisia  pelillisiä ja allegorisia ker-
rontatapoja. Jo Greenawayn varhaisis-
sa elokuvissa  (A Walk Through H, Ver-
tical Features Remake jne.) esiintynyt 
Tulse Luper on vaeltava walesilainen, 
joka on kerännyt eläessään 92 matka-
laukkua ja viettänyt suurimman osan 
elämästään vankiloissa. Tulse Luperin 
fi ktiivinen maailma ei kuitenkaan mah-
du edes kolmeen kokoillan elokuvaan 
vaan se etsii ilmenemismuotoja useista 
eri medioista mm. novellikokoelmana 
ja taidekirjoina, www-arkistoina, vuo-
rovaikutteisina dvd-elokuvina ja tv-sar-
jana ja  siihen voi tutustua myös fyysis-
ten matkalaukkujen installaatioina tai 
Tulse Luperin piirroksia esittävissä tai-
denäyttelyissä. Tulse Luper Journey -
verkkopelissä pelaajat ovat tutkijoi-
ta matkalaukkujen arvoituksen äärellä 
keräilijöiden kisassa, joka kestää vuo-
teen 2007.

Koko peli lanseerataan osoitteessa 
http://www.tulseluperjourney.com ke-
väällä 2005.

Kerronnan rituaaleja Crucible-studiossa 
CRUCIBLE-FAKTAT
Taideteollisen korkeakoulun yksikkö Mediakes-
kus Lume ja Medialaboratorio-osasto perustivat 
Crucible-studion vuonna 2001 Opetusministeri-
ön ja Culminatumin pienen alkurahoituksen tur-
vin. Tällä hetkellä Crucible-studiossa työskentelee 
12 ihmistä erilaisin sopimuksin palkattuna tutki-
mushankkeisiin. Hankkeita ovat rahoittaneet Eu-
roopan komissio sekä kotimaiset yksityiset ja jul-
kiset rahoittajat. Pisimmät hankkeet jatkuvat vuo-
teen 2007.

Fyysisesti studio sijaitsee Taideteollisen korkea-
koulun Medialaboratorion tiloissa. 

Alla: Crucible-studion 
ja Tampereen kaupun-
gin Vuores-hankkeen 
yhteyteen kehitetyn 
Arkkikone- www-palve-
lun ”Asukas” -käyttä-
jäprofiili.

Vahinkolaukauksia, ohj. Mika Tuomola
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Rehellisesti   
lyhyt- 
elokuvan 
puolesta
Kolmansia Tampereen lyhytelokuvajuhliaan  

vetävän festivaalijohtaja  Jukka-Pekka  

Laakson mielestä AVEKin, Suomen Elokuva- 

säätiön ja Yleisradion tarkoitus satsata  

fiktiiviiseen lyhytelokuvaan on erinomainen. 

teksti ja kuva: 
Jari Arffman
Kirjoittaja on valokuvakuvataiteilija ja  
vapaa toimittaja

T
oivottavasti projekti on riit-
tävän pitkäjänteinen, sillä 
esimerkiksi Britannian esi-
merkit kertovat selvää kieltä 
siitä, että jo koulusta valmis-
tuneet nuoret tekijät tuovat 
hyviä, persoonallisia ja voi-
makkaita teoksia jatkuvalla 
syötöllä. Toisaalta projektissa 
täytyy ottaa huomioon se, et-
tä elokuvat myös löytävät uu-
sia levitys- ja esityskanavia.

Jukka-Pekka Laaksolla on  juuri ta-
kanaan yli kolmen kuukauden lyhyt-
elokuvaputki: elokuvat tämän vuoden 
Tampereen lyhytelokuvafestivaalille 
on juuri valittu. Sangen aktiivisesti 25 
vuotta koti- ja ulkomaisia lyhyteloku-
via katsoneen festivaalijohtajan mieli 
on syystäkin vielä hieman sekasortoi-
nen, mutta lyhytelokuvan tämänhetki-
nen suunta on nähtävissä.

–  Animaatioelokuva on mielenkiin-
toisessa vaiheessa sekä kotimassa että 
maailmanlaajuisesti, koska nyt tekijät 
alkavat olla pikku hiljaa sinut teknii-
koiden kanssa. Tekniikat saadaan pal-
velemaan elokuvaa, kun tähän saakka 
innostuminen on ollut opettelua sisäl-
töjen jäädessä vajavaisiksi. 

Suurin osa kaikista valituista lyhyt-
elokuvista on vielä koulussa opiskele-
vien käsialaa, sillä Suomessa tehdään 
hyvin vähän lyhytelokuvia.

–  Sinänsä siinä ei ole mitään ongel-
mallista, sillä koulujen tehtävänä ei ole 
tuottaa ensisijaisesti huippuelokuvia, 
vaan tehdä elokuvantekijöitä. Koulu-
tuksellisesti tämä on hyvä asia, mutta 
ei välttämättä elokuvien kannalta. Am-

mattitaito on kehittynyt, mutta persoo-
nallista, omaa otetta on ehkä vähemmän 
kuin aikaisemmin, Laakso arvioi.

Suomessa on ollut nähtävissä viime 
vuosien aikana, että fiktiivinen lyhyt-
elokuva on jäänyt dokumentti- ja ani-
maatioelokuvan jalkoihin. Dokument-
tielokuvat ovat vetäneet tekijöitä, kos-
ka mm. Yleisradiossa pitkä dokument-
ti on saanut tilaa ja kansainvälistä tun-
nustusta. Animaation magneettisuutta 
on lisännyt uuden tekniikan lisäksi vä-
lineen mahdolliset teolliset ja kaupalli-
set sovellukset.

–  Lyhyen fiktion vähyys ei missään 
nimessä johdu yksinomaan päättäjien 
nuivuudesta, sillä ymmärtääkseni eh-
dotuksia tuotannoiksi tulee erittäin 
vähän. Tämä taas johtuu siitä, ettei ly-
hyelle fiktiolle ole markkinoita. Tele-
visio haluaa fiktio-puolella yhä enem-
män mahdollisimman pitkiä sarjoja, ja 
dokumenttipuolellakin yksittäinen do-
kumentti saadaan helposti osaksi tiet-
tyä sarjaa. Fiktiiviseltä – kuten muul-
takin – lyhytelokuvalta puuttuu yksin-
kertaisesti oma ohjelmapaikka, vaikka 
Uusi Kino onkin esittänyt lyhyteloku-
via pääkuvan lisänä.

Lyhytelokuvaa on opittava  
markkinoimaan
Laakson mielestä AVEKin, Säätiön ja 
Yleisradion tekeillä oleva tukisatsaus 
lyhyeen fiktioon on paikallaan lyhyt-
elokuvan ja elokuvan taiteen ytimen 
eteenpäinviemiseksi ja kehittämiseksi. 
Pelkkä tekeminen ei kuitenkaan riitä. 
Tähän mennessä huomiotta jäänyt ly-
hytelokuvien levittäminen ja esittämi-

Krooli, ohj. PV Lehtinen, 
Matila Röhr Productions Oy 
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nen tulee olla aivan yhtä tärkeässä ase-
massa uudessa projektissa. 

–  Yleisradio on tässä tärkein tekijä, 
mutta täytyy pystyä miettimään myös 
sitä, kuinka lyhytelokuvia voidaan 
markkinoida paketteina, joita ei ole ai-
kaisemmin totuttu näkemään. Esimer-
kiksi Britanniassa projekti Cinema 16:
ssa on julkaistu kaksi DVD:tä – toinen 
brittiläistä ja toinen eurooppalaista ly-
hytelokuvaa, ja ne ovat tuottaneet kus-
tannuksensa hyvin takaisin. 

–  Lyhytelokuvat eivät ole sinänsä 
kauppatavara, mutta jos niistä tehdään 
paketteja, niin silloin siitä muodostuu 
jo tuote, jota voidaan myydä DVD:nä 
televisioon ja elokuvateattereihinkin. 
Elokuvafestivaalit jo itseasiassa ”pake-
toivat” lyhytelokuvia. Emme esitä yk-
sittäisiä lyhytelokuvia, vaan teemme 
niistä esityksiä eli näytöksiä. Tätä pi-
täisi tehdä enemmän. 

Jukka-Pekka Laakso vaalii ajatus-
ta siitä, että Suomessa palattaisiin ajas-
sa taaksepäin 1960-luvulle, jolloin en-
nen varsinaista elokuvaa esitettiin ns. 
veronalennuselokuvia. Vaikka järjestel-
mässä oli monia ongelmia, niin Laaksos-
ta malli on edelleen mitä mahdollisin.

–  Jos filmikelan kylkeen liimataan 
nippu 10 euron seteleitä ja sanotaan 
elokuvateatterin omistajalle, että sii-

Minulle on 
itsestäänselvää, 
että elokuvataide 
kehittyy lyhyt-
elokuvan kautta.

lyhyesti

Pelit ja kerronta 
– koulutus- ja 
tutkimusprojekti 
2004-2007 

Viihdeteollisuuden osa-alueista pe-
lien osuus on kasvanut rahallisesti 
merkittävämmäksi kuin elokuva. Suo-
messa koulutetaan pelien suunnittele-
mista, käsikirjoittamista ja muita osa-
alueita osana muuta mediakoulutus-
ta erillisillä kursseilla ja kurssien osana. 
Veikkauksen aloitteesta Taideteollisen 
korkeakoulun Medialaboratorio, Me-
diakeskus Lume ja Tampereen yliopis-
ton Hypermedialaboratorio ovat lähte-
neet suunnittelemaan koulutus- ja tut-
kimusprojektia, joka keskittyy digitaa-
lisiin peleihin ja kerrontaan. Tavoittee-
na on muodostaa kansainvälisesti mer-
kittävä alan opiskelu- ja tutkimusym-
päristö.

Pelit ja kerronta -projekti kestää 
kolme vuotta. Se koostuu ”Game Sto-
ry”-työpajoista ja ”Games and Story-
telling”-luentosarjoista, niiden poh-
jalta yritysrahoittajille tarjottavasta 
konsultoinnista, sekä alan vaikuttajil-
le järjestettävästä seminaarista ja kar-
toitustutkimuksesta. Vuosittain järjes-
tetään kaksi noin viikon pituista työ-
pajaa, joiden kohderyhmänä ovat peli- 
ja uusmedia-alan tekijät, sekä korkea-
koulujen alalla edistyneet opiskelijat ja 
muut asiantuntijat. Työpajoihin hae-
taan joko peli- tai vuorovaikutteisen 
kerronnan konseptilla tai tutkimus-
suunnitelma-aihiolla sekä CV:llä. 

Vuosittain järjestetään yhdentois-
ta luennon sarja peli- ja uusmedia-alan 
tekijöille, yrityksille ja korkeakouluil-
le. Luentosarjan puhujat edustavat 
alan kärkeä pelisovellusten kehittäji-
nä ja tutkijoina. Luentosarjan ohjel-
ma ja luennoitsijat löytyvät osoitteesta 
http://www.gamesandstorytelling.net

Lisätiedot: Irmeli Uitto, Taideteol-
lisen korkeakoulun koulutus- ja kehit-
tämiskeskus, puh. (09) 7563 0281,  
irmeli.uitto@uiah.fi

tä saa ottaa aina yhden elokuvaa esi-
tettäessä, niin… Jos lyhytelokuvalle 
hankkii 200 esitystä, niin se maksaa 
2000 euroa, mikä ei ole kunnollisesti 
tehdyn lyhytelokuvan kustannuksis-
sa mikään hirveä summa.

Mediataide usein
lyhytelokuvaa
 Jukka-Pekka Laaksosta lyhyteloku-
va ja mediataide menevät tätä nykyä 
erittäin voimakkaasti päällekkäin 
monilla elokuvafestivaaleilla. Hän 
kaipaa tätä perinteisesti ymmärrätyn 
elokuvan ja mediataiteen rajapintaa 
isolle kankaalle yhä enemmän.

–  Monet tekevät mediataidet-
ta, vaikka haluaisivatkin tehdä ly-
hytelokuvaa. Mediataiteen puo-
lella on mahdollista hakea eri-
laisia apurahoja ja tehdä itse-
ään kiinnostavia asioita poike-
ten perinteisesti ymmärretystä fik- 
tiosta. Tulokset ovat lyhytelokuvia. 
Joskus sitä sanotaan kuvataiteeksi, 
ja itseasiassa monet kuvataiteilijat 
tekevät videoita ja installaatiota, jot-
ka ovat lyhytelokuvia – toiset huo-
nompia ja toiset parempia. Tukea pi-
täisi kuitenkin antaa niille tekijöille, 
jotka tekevät rehellisesti lyhyteloku-
via vieden lyhytelokuvan ja elokuvan 
taidetta eteenpäin, sanoo Valtion 
elokuvataidetoimikunnan puhetta 
viime vuodesta johtanut Laakso.

Hänelle elokuvataide on oike-
aa taidetta, vaikka se sanomalehtien 
kulttuurisivuilla nähdään yleises-
ti populäärinä ja ”alempana” taitee-
na, jonka voi kuitata samassa osiossa 
kuin televisionkin. 

–  Oireellista on, että yhden Suo-
men merkittävimmän tiedotusväli-
neen eli Helsingin Sanomien kulttuu-
risivuilla elokuvaa käsitellään yleensä 
pikku-uutisina, joissa asiat kerrotaan 
numeroina. Ne ovat miljoonia dolla-
reita tai satoja tuhansia tai kymme-
niä tuhansia katsojia. Uutiset kerto-
vat elokuvien taloudellisista tuloksis-
ta tai siitä kuka amerikkalainen täh-
ti pääosittaa jonkin romaanifilmati-
soinnin. 

Hän löytää juttuja lyhytelokuvis-
ta kulttuurisivuilta, kun toimitukses-
sa on tehty galleriakierros.

–  Jos samalla viivalle asetetaan 
Suomessa tuotettavat lyhytelokuvat 
ja gallerioissa nähtävät lyhytelokuvat, 
niin väitän, että rima on on korkeam-
malla lyhytelokuvan puolella. Siellä 
on huomattavasti koskettavampia ja 
sisällökkäämpiä töitä kuin ne, jotka 
yleensä saavat palstaa kulttuurisivuil-
la. Kuvataiteilijat ovat löytäneet elo-
kuvataiteen keinot, mutta osaaminen 
on edelleen elokuvataiteen puolella.

Videotaide  
teini-iässä
Suomalaisen mediataiteen levi-
tyskeskus AV-arkki täytti 15 vuot-
ta. Vuosia juhlittiin viidettä ker-
taa järjestetyn View05 – festivaalin 
yhteydessä helmikuussa. Samalla 
jaettiin ensimmäistä kertaa AV-ar-
kin kiertopalkinto, jonka sai Kias-
man erikoissuunnittelija ja
AV-arkin perustajajäsen Perttu 
Rastas. Palkinto jaetaan jatkossa 
vuosittain suomalaista mediatai-
detta edistäneelle henkilölle. 

AV-arkki on tärkein suoma-
laista videotaidetta levittävä taho. 
AV-arkin kautta leviää vuosittain 
1300 teosta pääasiassa ulkomaille.
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yhteydenotot
Tuotantoneuvojat saa parhaiten 
kiinni sähköpostitse, päivän ajat 
menevät tapaamisiin ja aineistoon 
tutustumiseen, lisäksi mediataiteen 
tuotantoneuvoja on paikalla vain 
perjantaisin, puhelinaikaa ei ole riit-
tävästi. Sähköposti on yksinkertai-
sempi, viesti on hakijalta lähtenyt 
ja siihen tulee vastaus, ehkä hitaasti, 
mutta kuitenkin tulee. Soittopyyn-
töjen ongelma on, että niitä ker-
tyy paljon ja sellaiset hankkeet, jot-
ka ovat jo käsittelyssä ajavat uusien 
edelle. Myös faksi on edelleen mah-
dollinen yhteydenpitoväline. Tietys-
ti saa edelleen myös soittaa sillä jos-
kus käy niinkin, että tuotantoneu-
voja jopa vastaa itse omaan puheli-
meensa!

uudet, aiemmin  
esittelemättömät hankkeet
Hyväksi havaittu tapa on lähestyä 
ensin sähköpostilla, kertoa millai-
nen hanke on kyseessä ja lähettää 
sitten tarpeellisiksi katsomansa tie-
dot ja näytteet tavallisella A4 -pa-
perilla.  Mediataidepuolella, jossa 
hankkeet ovat nopeampia, kannat-
taa laittaa hakemus virallisella lo-
makkeella heti.

Sähköpostitse ei kannata lähet-
tää liitteitä. Tämä siksi, että osa voi 
jäädä virusturvaan ja ennen kaikkea 
siksi, että perinteisen postin kaut-
ta lähetettynä lähettäjä tietää, mitä 
on lähettämässä ja että se varmasti 
myös vastaanottajalla näyttää samal-
le kuin lähettäjällä. 

Tapaaminen sovitaan, jos siihen 
on molempien mielestä tarvetta. 
Kaikkia hakijoita ja hankkeita ei ole 
mahdollista käsitellä henkilökohtai-
sessa tapaamisessa. Syyskuusta tam-
mikuuhun dokumentti- ja lyhytpuo-
lella hankkeita oli tullut tuotanto-
neuvojan pöydälle viitisen sataa; mi-
käli kaikki hankkeet johtavat tapaa-
misiin, on hakemusten käsittelyai-
ka vieläkin kohtuuttomampi kuin se 
nyt jo on.

esittelystä hakemukseen
Hakemuksen voi laittaa toki han-
kettaan aiemmin esittelemättäkin, 

mutta hankkeen esittely auttaa tietys-
ti haarukoimaan sen yleisempää kiin-
nostavuutta, muiden samankaltaisten 
hankkeiden olemassaoloa ja sitä, onko 
ko. hankkeelle mahdollista saada tu-
kea.

Ennen hakemuksen jättöä kannat-
taa lukea AVEKin tukiohjeisto, löytyy 
netistä www.kopiosto.fi/avek sekä imu-
roida ajantasainen lomake täyttöohjei-
neen samasta osoitteesta. Molempia 
saa myös toimistosta paperiversioina. 
Huomattavankin vanhoja lomakkei-
ta esiintyy vielä kopioina. Niiden käyt-
tö ei ole kielletty, mutta ei se ole suo-
siteltavaakaan. Hakemuslomakkeita 
on tarkennettu vuosien saatossa ja ne 
sisältävät tietoa, joka helpottaa ja no-
peuttaa käsittelyä. Tukiohjeita uudiste-
taan suurin piirtein joka kauden alussa, 
joten muutaman vuoden takaisiin oh-
jeisiin on tullut kovastikin tarkennusta 
ja kokeneempienkin tekijöiden on syy-
tä käydä silloin tällöin ohjeet läpi.

Hakemuksen täyttöohjeissa sa-
nat ”kopioitavassa muodossa” tarkoit-
taa todella sitä, että hakemus toimite-
taan A4 -kokoisilla papereilla liittei-
neen, hienoja kansioita tai muovitas-
kuja ei tarvita.  Kaikki hakemukset ko-
pioidaan ja alkuperäiset toimitetaan 
myöhemmin Suomen elokuva-arkis-
toon. Kuvaliitteet, kirjat tai muu mate-
riaali, jonka haluaa takaisin, on merkit-
tävä selvästi palautusosoitteen kanssa. 
Muutakin kuin kopioitavaa materiaalia 
voi siis toimittaa, mutta varsinainen tu-
kihakemukseen liittyvä kirjallinen ma-
teriaali on oltava kopioitavissa.

hakemuksen käsittelyajat
Tukiohjeisto lupaa käsittelyajaksi nel-
jästä kuuteen viikkoa. Mikäli hank-
keesta on syytä saada lisätietoja tai ha-
kemus on epätäydellinen, on myös kä-
sittelyaika yleensä pidempi.

Hakemuksen perään kannattaa 
kuitenkin kysellä, ei aivan heti lähet-
tämisen jälkeen, mutta mikäli muuta-
maan viikkoon ei kuulu mitään, yhtey-
denotto esimerkiksi sähköpostitse on 
aivan paikallaan. Jos neuvottelut pol-
kevat paikallaan, muiden rahoittajien 
päätöksiä odotellaan tai hanke on muu-
toin auki tai sellaisessa kehittelyssä, jo-
ka vaikuttaa päätökseen, hanke voi-

daan hakijan kanssa yhteisesti sovit-
tuna jättää pöydälle, jolloin käsittely-
aika katsotaan päättyneeksi ja hanke 
voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn il-
man eri hakemusta kun em. tilanne on 
ratkennut.

päätöksestä sopimukseen
Päätöksen ollessa myönteinen käsi-
kirjoitus-, ennakkovalmistelu- ja jälki-
tuotantotuesta sekä kohdeapurahas-
ta lähetetään sitoumus, jonka palaut-
tamalla ja kokonaan täyttämällä en-
simmäinen erä saadaan maksuun. Si-
toumuksen kohdalla on tärkeää, että 
se todella täytetään kokonaan, vaikka 
AVEKissa olisikin jo aiempien hake-
musten kohdalla tullut vastaavia tie-
toja. Tiedot voivat vaihtua, muuttua, 
tarkentua - oikeat ajantasaiset tiedot 
nopeuttavat maksatusta.

Tuotantotukisopimukseen tar-
vitaan rahoitussuunnitelman mukai-
set päätökset tai sitoumukset muus-
ta rahoituksesta. Allekirjoitettuja so-
pimuksia ei muilta rahoituslähteiltä 
pääsääntöisesti tarvita, mutta varmis-
tettu rahoitus täytyy todentaa ennen 
sopimuksen allekirjoittamista.

väli- ja loppuselvitykset
Väliselvitykset, jotka ovat tiedonan-
totyyppisiä, käsitellään pääsääntöi-
sesti heti ja jos ei ongelmia ole, mak-
setaan seuraava sopimuksen mukai-
nen erä tuen saajalle. AVEKin mak-
supäivä on tiistai, joten vielä maanan-
taina ehtii vaikuttamaan seuraaviin 
maksuihin. Loppuselvitysten luon-
teen huomioiden, niiden käsittelyyn 
menee enemmän aikaa ja mahdolli-
set epätarkkuudet pidentävät käsitte-
lyaikaa sekä tietysti myös loppuerän 
maksatusta. 

kysymykset
Jos tukiohjeiden ja ohjeistuksen jäl-
keen jää kysyttävää; aina saa ottaa yh-
teyttä, aina saa kysyä eikä tyhmiä ky-
symyksiä ei ole.

Ulla Simonen ja  
Milla Moilanen

Kirjoittajat ovat AVEKin  
tuotantoneuvojia

tuotantoneuvojat

vanhoille ja uusille hakijoille,  
muistutukseksi sekä tiedoksi
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lyhyesti

Suomen taiteilijaseuran myönsi seuran 
perinteisen Palokärkipalkinnon kuva-
taiteilija Arto Väisäselle ja valokuvatai-
teilija Raakel Kuukalle. Palkintosum-
ma on yhteensä 4000 euroa. ”Taiteili-
jat 2005” näyttelyssä Väisäsellä oli esil-
lä piirustusinstallaatio ”Hullunpaperit 
2003-2004” ja Kuukalta videoinstallaa-
tio ”Rumpali, 2003”.

Näyttelyn jyry kuvaili Rumpali – 
teosta seuraavasti: “Raakel Kuukan  
teos on elämänmyönteinen ja humoris-
tinen. Huumori on taiteessa vaikea la-

AVEK jakoi  
sisältötuotannon  
kehitysrahaa

AVEK jakoi noin 100 000 eu-
roa opetusministeriön erillis-
tukea kotimaisten digitaalista 
monikanavaisuutta hyödyntä-
vien sisältötuotantojen kehit-
tämiseen. Kehitysrahaa tavoit-
teli kaksikymmentä hakijaa, 
tukea myönnettiin kuudelle. 
Kaikkiaan tukea haettiin  
415 000 euroa. 

Hankkeet toteutetaan vuo-
den 2005 aikana. Ne keskitty-
vät digitaalisiin päätelaittei-
siin tarkoitettujen (esim. di-
gitaalinen televisio, mobiilit 
päätelaitteet) sisältötuotanto-

Sankarille 
kunniamaininta
Petri Kolan ja Minna Nurmisen suun-
nittelema Sankari - tv-show sai kunnia-
maininnan Berliinissä 4.-8.2.2005 jär-
jestettävältä Transmediale05 digitaali-
sen taiteen festivaalilta.

Sankarissa yleisön joukosta tulleet 
pelaajat pääsevät kokeilemaan impro-
visointitaitojaan uudenlaisessa draa-
mapelissä. Osallistujat antavat puheää-
nensä tarinan päähenkilölle ja selvittä-
vät edukseen hankalat sosiaaliset tilan-
teet, joihin päähenkilö joutuu. Tarina 
etenee pelissä sen mukaan, mitä pelaa-
ja sanoo esittäessään päähenkilöä. San-
kari on Kolan ja Nurmisen lopputyö 
Taideteollisen korkeakoulun Mediala-
boratorioon. Hanke on saanut AVE-
Kista sisältötuotannon kehittämisra-
haa.

Transmediale on Saksan suurin ja 
merkittävin digitaalisen taiteen festi-
vaali. Kerran vuodessa järjestettävä ta-
pahtuma esittelee uusia merkittäviä 
projekteja digitaalisen kulttuurin alu-
eelta ja tarjoaa viiden päivän ajaksi foo-
rumin kansainvälisille taiteen ja media 
tekijöille. 

20th Cinema Jove  
International  
Film Festival  
18.–25.6.2005
Ilmoittautuminen Espanjan Valenci-
assa kesäkuussa järjestettävän Cine-
ma Jove International Film Festivaalin 
kilpailusarjoihin on käynnissä. Kan-
sainvälisen kilpailun kategorioina ovat 
näytelmä- ja lyhytelokuvat. Kilpai-
luun voivat osallistua 35-vuotiaat ja sitä 
nuoremmat ohjaajat tammikuun 2004 
jälkeen valmistuneilla elokuvilla. Il-
moittautuminen päättyy 15.4.2005.
Kilpailusarjojen lisäksi festivaaleilla 
järjestetään kansainvälinen lyhytelo-
kuva-marketti ja muita elokuviin liit-
tyviä tapahtumia. Lisätietoja ilmoit-
tautumisesta ja festivaalin säännöis-
tä löytyy osoitteesta www.gva.es/cine-
majove

ji. Kuukka onnistuu saamaan katsojan 
hyvälle tuulelle ilman, että kuvattaval-
le nauretaan - teos kunnioittaa hänen 
persoonaansa. Teoksessa voi nähdä 
myös anarkistisuutta ja yhteiskunnal-
lista kantaaottavuutta. Vanhempi nai-
nen rumpujen takana rikkoo vakiintu-
neita käsityksiä siitä, kuinka asioiden 
pitäisi olla. Teos on teknisesti hyvin to-
teutettu, yksinkertainen ja selkeä”. 

Taitelija on saanut teoksen toteut-
tamiseen kohdeapurahaa AVEKin 
multimedia- ja mediataiteen tuesta.

Palokärkipalkinto Arto Väisäselle ja Raakel Kuukalle

jen pilotteihin ja niihin liittyvi-
en palveluiden kehittämiseen 
ja toimivuuden testaamiseen.

Päätökset tuen jakamises-
ta teki AVEKin ja opetusmi-
nisteriön yhdessä nimittämä 
asiantuntijaryhmä: professo-
ri Philip Dean, konsultti Mar-
kus Leikola, projektipäällik-
kö Petra Tarjanne ja AVEKin 
multimedian ja mediataiteen 
tuotantoneuvoja Milla Moila-
nen.   Tukipäätökset löytyvät 
lehden lopusta.

Sisältötuotannon kehi-
tysrahaa jaettiin nyt kolman-
nen kerran. Syksyksi 2005 on 
suunnitteilla seminaari, jossa 
esitellään tukea saaneita sisäl-
tötuotantohankkeita.

Rumpali , ohj. Raakel Kuukka 
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Lyhyesti -hanke julkistettiin loka-
kuussa lyhytelokuvan satavuotisen 
ja YLE TV1 kymmenvuotiaan Uu-
den Kinon kunniaksi. Tarkoitus oli  
nostaa lyhyen muodon profi ilia ja 
herätellä tekijöitä tekemään ja tar-
joamaan lyhyitä hankkeita. Aivan 
lyhyissä, alle 15 minuuttisissa elo-
kuvissa on ollut viime vuosina selvä 
kato. On ollut yleinen varma tieto 
tekijöiden ja tuottajien keskuudessa, 
että lyhyttä eivät rahoittajat eikä tv 
halua. Kuitenkin meillä on olemassa 
kansainvälisestikin harvinainen TV-
paikka, Uusi kino, joka säännöllisesti 
esittää mitä hyvänsä pituutta ja joka 
on nimenomaan lyhyen muodon foo-
rumi televisiossa. 

Myös  Suomen elokuva-
säätiö ja AVEK olivat jo 
pidempään yrittäneet 
kertoa tekijöille, että 

kaikki elokuvan muodot ovat edelleen 
toivottuja.  Kun pelkkä tahtotilan il-
maiseminen ei tuntunut enää riittäväl-
tä, tarvittiin konkreettinen hanke. Ly-
hyesti-hankkeessa on ollut tavoitteena 
hakea enintään 10 uutta ehdotusta elo-
kuva-alan ammattilaisilta, miltä tahan-
sa elokuvan alueelta. Ehdotusten tu-
li olla maksimipituudeltaan 15 minuut-
tia ja budjetiltaan korkeintaan 50 000 
euroa. YLE, SES ja AVEK sopivat, et-
tä tulleista hankkeista pyritään toteut-
tamaan 10 valmiiksi elokuviksi. Tavoit-
teena oli myös, että mahdollisimman 
moni tekijä tuntisi voivansa osallistua. 
Sen vuoksi ehdotuksen sai jättää käsi-
kirjoittaja tai ohjaaja myös ilman tuo-
tantoyhtiötä. Tekijöiltä edellytettiin 
kuitenkin sitoumusta etsiä tuottaja ja 
tuotantoyhtiö, mikäli hanke valitaan 
toteuttavien joukkoon. 

Viimeistään tammikuun viimeisen 
päivän postileimalla varustettuja ehdo-
tuksia hankkeeseen tuli lopulta yhteen-
sä 211. Ehdotuksista 137 oli fi ktiota, 37 
dokumenttia, 25 animaatiota ja 12 eri 
tavoilla kokeellista elokuvaa.

Tarjottujen ehdotusten aiheissa oli 
nähtävissä selviä trendejä ja kirjoitta-
misajankohdan tuomia ideoita. Jou-
lun alla lehtiuutisiin tullut vanhusrou-
va, jonka luona oli käynyt useita satoja 
eri hoitajia, oli ollut monen innoittaja-
na, mutta vanhukset ja vanhuus yleen-
sä olivat yllättävän monen ehdotuksen, 
sekä fi ktion, että dokumentin aiheena 
ja henkilöinä. Toinen selkeästi nouse-
va teema olivat lapset sekä lapsuusajan 
pelot ja ahdistukset. Työssäkäyvistä ih-

misistä innoittuneet olivat totutus-
ti enimmäkseen tehneet konttoreissa 
työtään tekevien kuvia, mutta joillakin 
oli ilahduttavasti tuntumaa myös duu-
nareihin. Maanviljelijäkuvaukset oli-
vat liki kaikki romantisoituja ja stereo-
tyyppisiä. Elokuvaa elokuvan tekemi-
sestä tarjottiin useamman ehdotuksen 
voimin, samoin joulupukkitarinoita. 

Lyhytelokuva on hyvä foorumi tes-
tata uusia elokuvallisia muotoja myös 
kokeneemmille tekijöille ja juuri heitä 
haluttiin nyt innostaa. Lyhyesti-hank-
keen ensimmäinen reunaehto oli: am-
mattimaisille elokuvantekijöille. Ehdo-
tusten takana oli suuri joukko paikkan-
sa vakiinnuttaneita ammattilaisia niin 
pitkän kuin lyhyenkin muodon piiris-
tä alalle juuri tulossa olevien nuorten li-
säksi. Joidenkin käsikirjoitusten laajuus 
tai hankkeiden suurisuuntaisuus osoit-
ti, että aivan kaikkien ammattitaito ei 
riittänyt arvioimaan, onko oma hanke 
muiden reunaehtojen mukainen. Koh-
taan ”uusi ja aiemmin esittelemätön” 
törmäsi kaksi ehdotusta, jotka olivat jo 
esiteltyjä tai aiemmin tukea saaneita. 

Yleisesti ottaen ehdotusten ta-
soa voi pitää hyvänä, ehdotusten mää-
rä oli ilahduttavan korkea, ja osoitti, 
että tekijöillä on tarvetta tehdä myös 
lyhytelokuvaa. Reunaehdoista eniten 
keskustelua herättänyt budjettikatto, 
50 000 euroa, oli kuitenkin kirjoitta-
jilla tehnyt tehtävänsä; fi ktioissa hen-
kilöiden ja kuvauspaikkojen määrää oli 
rajattu, samoin dokumenteissa oli läh-
detty sen yhden pienen, mutta riittä-
vän tärkeän ajatuksen, tapahtuman tai 
hetken äärelle. 

Hankkeiden käsittely tehtiin kah-
dessa vaiheessa, Sari Volanen ja Leena 
Kemppi Ylen yhteistuotannoista, Miia 
Haavisto Suomen elokuvasäätiöstä ja 
Ulla Simonen AVEKista lukivat ja ar-
vioivat kaikki 211 hanketta. Kolmasosa 
eli 69 pääsi laajemman lukijajoukon jat-
kokäsittelyyn, edellä mainittujen lisäk-
si arvioimassa olivat Milla Moilanen 
AVEkista sekä ohjaaja Juha Koiranen 
ja leikkaaja Kimmo Kohtamäki. 

Lopullista kymmenen hankkeen 
kokonaisuutta valittaessa kriteerei-
nä pidettiin hankkeiden monimuotoi-
suutta, edustavuutta sekä aitoa lyhyt-
elokuvallista otetta. 

Lyhyesti-hankkeeseen valitut eh-
dotukset julkistettiin Tampereen ly-
hytelokuvajuhlilla 12.3.2005 

Ulla Simonen
Kirjoittaja on AVEKin tuotantoneuvoja

AVEK, Suomen elo-
kuvasäätiö ja YLE 
Yhteistuotannot 
ovat valinneet 
seuraavat kymmenen 
käsikirjoitusta:  

Neuvonen Laura: Möbleeraaja
Animaatioelokuva parisuhteesta ja si-
sustamisen haasteellisuudesta.
 
Juutilainen Tommi: Ankkuri
Elokuva miehistä merellä ihmeellises-
sä yhteydessä sekä itseensä että toi-
siinsa. Animaatio.
 
Webster John: Hiihtäjät
Dokumenttielokuva miehistä, jot-
ka 60 vuotta sitten hiihtivät henken-
sä edestä. Nyt he hiihtävät kilpaa− ker-
ran vuodessa.
 
Illi Esa: Siilijuttu
Hyvistä teoista jää hyvä mieli. Fiktio.
 
Arpalahti Laura : Järvi
Etsivä löytää, vaan ei välttämättä sitä 
mitä hakee. Fiktio.   
 
Vilhunen Selma: Jätkä ja hevonen
Elokuva Askon ja Myrskyn työstä ja 
elämästä. Dokumentti.
 
Korhonen Timo: Kainuulaisia
Elokuva harvennushakkuista ja luon-
nonsuojelijasta susiturkissa. Fiktio.
 
Nikki Teemu: Menestyjä
Lapsi osoittaa aloitekykyä. Fiktio.
 
Lehtinen Mika: Numero
Elämää asteikolla yhdestä kymme-
neen. 
Dokumentti.
 
Kasurinen Pentti, Lundsten John: 
Jumalan hampaat
Rippikoululeirillä usko punnitaan. Fik-
tio 
 
Lisätietoja: 
Ulla Simonen / AVEK
Miia Haavisto / Suomen elokuvasäätiö
Sari Volanen / YLE Yhteistuotannot
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Mobient tukee 
digitaalista sisältö-
tuotantoa Oulussa
Mobient on Oulun seudulla toimiva 
digitaalisen sisältöliiketoiminnan ke-
hittämishanke. Hankkeen tarkoituk-
sena on edistää Oulun alueen media- 
ja sisältötuotantotoimialaa uusia yri-
tyksiä ja työpaikkoja luovaksi kasvu-
alaksi. 

Mobient jakaa tukea digitaalisen 
sisällöntuotannon projekteille. Pro-
jektit voivat olla joko tuotekehitystä 
tai valmiiden tuotteiden markkinoin-
tia. Pääpaino on mobiilisisällöissä, 
mutta projektitukea voi hakea kaik-
keen digitaaliseen sisältöön, esimer-
kiksi digi-tv -palvelun toteuttamiseen.

Projekteilta edellytetään innova-
tiivisuutta, mutta myös kaupallista po-
tentiaalia. Valittujen projektien toi-
votaan jatkavan pilottituotannon jäl-
keenkin.

Tukirahan lisäksi Mobient tarjoaa 
hankkeeseen osallistuville yrityksille 
konsultointia yritysten tarpeiden mu-
kaan ja tukee yritysten verkottumista 
järjestämällä seminaareja ja tilaisuuk-
sia yhdessä alueen muiden sisältötuo-
tantohankkeiden kanssa. Projektien 
kautta syntyvää tietotaitoa jaetaan ko-
ko Mobient-verkostolle.

Ensimmäisessä haussa, syksyllä 
2004, Mobientiin valittiin neljä pro-
jektia. Valitut projektit olivat painon-
hallintasovelluksen tuotekehitys- ja 
markkinointiprojekti, mobiilipelin 
tuotekehitysprojekti sekä mobiilipy-
säköinti-palvelun kv-markkinointi-
projekti. Valituille projekteille myön-
nettiin tukea keskimäärin noin 10 000 
euroa. Mobientin kuluessa toteutet-
tujen projektien yhteisarvo tulee ole-
maan yli 300 000 euroa. Hankkeen 
tuloksena syntyy 10-15 pilottia tai val-
mista digitaalista sisältötuotetta. 

Mobientin toinen hakukierros 
päättyi 4.3.2005. Hankkeen aikana tul-
laan järjestämään 3-4 hakukierrosta. 
Mobient käynnistyi syksyllä 2004 ja se 
jatkuu vuoden 2006 loppuun. 

Prix Möbius 
Nordican voittajat 
valittu
Vuorovaikutteisen median kulttuuri-
kilpailun Pirx Möbius Nordican vuo-
den 2005 fi nalistit valittiin Mediakes-
kus Lumeessa tammikuun lopussa.

Pääpalkinnon sai tanskalainen, 
Morten Schjødtin vuorovaikutteinen 
elokuva ”Switching”. Elokuva on rak-
kauskertomus, jonka tarinaa käyttä-
jä voi muuttaa millä hetkellä hyvänsä. 
Interaktiivinen kerronta rakentuu ke-
hämäisesti eikä sillä ole loppua.

Viiden fi nalistin joukkoon valittiin 
myös kolme suomalaista tuotantoa. 
Innovaatio-palkinnon sai Heidi Tikan 
”Syntymiä” – projekti, joka kehittää 
MMS-pohjaisen viestinnän konsepte-
ja ja prototyyppejä erityisesti lapsiper-
heiden käyttöön.  Kärkijoukkue Oyn 
kehittämä ”Suomen sodat – Jatkosota 
1941-44” –multimediateos sai puoles-
taan vuorovaikutteisen kerronnan pal-
kinnon.  Juryn erikoispalkinnon sai 
Miikka Poutiaisen vuorovaikutteinen 
ohjelmisto / internet-taideteos ”Ti-
meDreams”, jolla käyttäjä voi tutkia 
henkilökohtaista suhdettaan aikaan. 
Luovuus-palkinto meni islantilaisen 

EVE Onlinen usean pelaajan reaaliai-
kaiselle verkkopeliympäristölle ”The 
Second Genesis”.

Prix Möbius Nordica –kilpailun 
voittajat osallistuvat kansainväliseen 
Prix Möbius International –kilpailuun 
Ranskan Ile de Réunion –saarella maa-
liskuussa 2005.

AVEK-palkinto
Toisen AVEK-palkinnon palkinto-
raati on nimetty. Puheenjohtajak-
si kutsuttiin professori Anita Sep-
pä Taideteollisen korkeakoulun vi-
suaalisen kulttuurin Porin yksikös-
tä. AVEKin johtokuntaa raadissa 
edustavat tuottaja Johannes Las-
sila sekä toimittaja ja tuottaja Jus-
si Tuominen. Palkinto on suuruu-
deltaan 12 000 euroa ja se jaetaan 
syykuussa AVEKin kauden avajai-
sissa. Ensimmäisen AVEK-palkin-
non sai syksyllä 2004 mediataitei-
lija Heidi Tikka.

Lasten- ja 
nuortenelokuvan 
teemavuoden 
loppuraportti valmis
Lasten elokuvakulttuuri ja elokuvakas-
vatus oli viime vuonna erityisen huo-
mion kohteena. Vuosi 2004 oli lasten- 
ja nuortenelokuvan teemavuosi – Fil-
mihillo. Se oli opetusministeriön yh-
teistyöhanke jota koordinoi Koulu-
kino ry. Teemavuodesta on valmistu-
nut loppuraportti, joka perustuu mu-
kana olleiden toimijoiden haastatte-
luihin. Sen on tehnyt Tampereen am-
mattikorkeakoulun Taiteen ja viestin-
nän osastolta medianomiksi valmistu-
va Minna Meriluoto. Raportti löytyy 
kokonaisuudessaan Filmihillon netti-
sivuilta osoitteesta www.fi lmihillo.net

Syntymiä, ohj. Heidi Tikka, Heidi Tikka Media Productions  

Switching , ohj.Morten Schjødt 
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R A H A V I R T O J E N  S E I T T I
Seurasin kiinnostuneena mi-

nisterien Luhtanen ja Kar-
pela julkista mielipidevaih-
toa hyvitysmaksun kohdis-

tamisesta tallentaviin digibokseihin. 
Luhtasen mielestä häntä olisi pitänyt 
konsultoida tässä opetusministeriön 
toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Taus-
talla kummitteli poliittinen taikasa-
na, joka on lähes yhtä pyhä modernil-
le suomalaiselle kuin yleismantra no-
kia: ”tietoyhteiskunta”, johon on pääs-
tävä hinnalla millä hyvänsä.  Luhtanen 
sai nopeasti taustatukea propellipäiltä. 
Upeimman ylilyönnin heitti peliin Tek-
niikka- ja Talous –lehden Kauko Niemi, 
joka otsikoi juttunsa uhkaavasti: ”15 eu-
roa kaataa tietoyhteiskunnan”.

Olen kuullut köyhistä taitelijoista, 
joille 15 egeä on jossain vaiheessa kuu-
ta elämän ja kuoleman kysymys, mut-
ta että koko uusi uljas tietoyhteiskun-
takin kaatuu…

Ministeri Karpela vastasi tunnetul-
le propellipää-älykölle Petteri Järvisel-
le listalla juridista litaniaa, joka kaikes-
sa oikeaoppisuudessaan ei varmaan jär-
kyttänyt vastapuolta tuon taivaallista, 
sillä kyse on politiikasta ja uskonasiois-

ta, tavoitteista ja tietämättömyydestä, 
ei laeista ja yhteiskunnan vallitsevasta 
järjestyksestä.

Ministerit, teknouskovaiset ja teki-
jänoikeuksien kiihkeät puolustajat pu-
huvat eri kieltä, mutta yksi puhetapa 
tuntuu puuttuvan keskustelusta kaikil-
ta: kokonaistaloudellinen tarkastelu.  

Hyvitysmaksun kohdistamisesta 
tallentaviin digibokseihin tuli yllättäen 
poliittinen kuuma peruna, ja sen mer-
kitys kasvoi euromääräänsä suurem-
maksi. Jos halutaan miettiä tietoyhteis-
kunnan perusteita, olisi ehkä hyvä kat-
soa koko kenttä läpi ja vasta sitten ju-
listaa mikä alalla liikkuvista euroista on 
juuri se joka eniten kaataa tai rakentaa 
hallituksen tavoitteita. Edunsaajien lis-
ta on pitkä: teleoperaattorit, laiteval-
mistajat, kauppiaat, sisällöntuottajayh-
tiöt, tekijät, valtio… Kun tallennat do-
kumenttielokuvan tv:stä digiboksiisi, 
missä ja kuka on lihonut eniten? Yhden 
miehen tuotantoyhtiö? Sen pätkätyön-
tekijät? YLE, joka elokuvaa on rahoit-
tanut?  Kauppias? Eipä tällaista ole juu-
rikaan tutkittu; lukija havainnoikoon 
itse ympäristöään ja vertailkoon vaik-
ka elektroniikkakaupan ja suomalais-

ten elokuvayhtiöiden katteita tai tai-
teilijoiden ja toisaalta teleoperaattori-
en työntekijöiden tulotasoja. Saattaa 
olla että rikastujat ja tietoyhteiskun-
nan kaatajat ovatkin muualla kuin va-
listunutkin lukija kuvittelee.

Joka tapauksessa on helppo las-
kea, että taloudellisesti hyvitysmak-
su on hyttysenpissa luovan toimialan 
ja siihen liittyvien alojen valtameres-
sä. Maksun määrä ei hetkauta tieto-
yhteiskuntaa eikä tekniikan voittokul-
kua tuon taivaallista. Hyvitysmaksuun 
kohdistuva hyökkäys pohjautuu haluun 
tehdä Suomesta insinööriyhteiskunta, 
jossa on yhdentekevää, mitä sisältöä 
yhä hienommista toosista ulos tulee ja 
haluun tappaa kunnollista sisältöä luo-
va toiminta. Ehkä joudutaan lopulta ti-
lanteeseen, jossa meillä kaikilla on de-
sign-mobiili-laajakaista-laajakuvamö-
tikkä, joka tuo meidän kaikkien ulot-
tuville puhtaan ”tietoyhteiskunnan”, 
kuten liikenneministeriön tiedotteita, 
jätehuoltolautakunnan pöytäkirjoja ja 
muuta kivaa informaatiota, jonka teke-
misestä ei taatusti makseta penniäkään 
tekijänoikeuskorvauksia ja jonka teke-
miseen ei luovaa työtä tarvita.
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Tutkimus 
elokuva- 
ohjaajista
Elokuvaohjaajan ammattiasema 
nousee julkisuudessa aika ajoin 
kärkevänkin keskustelun aiheek-
si. Käynnistin viime syksynä tut-
kimushankkeen, jonka tavoittee-
na on selvittää, minkälaiset tekijät 
elokuva-alan työ- ja ammattikult-
tuurissa vaikuttavat elokuvaoh-
jaajan työhyvinvointiin ja amma-
tilliseen asemaan. Tutkimusta on 
tähän mennessä rahoittanut Suo-
men Akatemia ja AVEK.

Olen Tampereen yliopistosta 
väitellyt yhteiskuntatieteiden toh-
tori ja erityisalaani on ammatti-
kuntien ja professioiden tutkimus 
sekä työelämän tutkimus. Tutki-
muksen näkökulma liittyy pääasi-
assa näiden alueiden sosiologiseen 
tietämykseen.

Syksyn aikana haastattelin elo-
kuvaohjaajia tutkimustani varten. 
Haastatteluissa annettiin rikasta 
ja monipuolista tietoa muun mu-
assa elokuvaohjaajan työskente-
lystä, työn arvostuksesta, työeh-
doista, ongelmatilanteista työn 
ympärillä sekä koko ammattialaa 
kohdanneista vaikeuksista. Kiitän 
lämpimästi kaikkia haastatteluun 
osallistuneita ohjaajia.

Toisena aineistonkeruumene-
telmänä käytän etnografista ha-
vainnointia eli osallistun ”kärpä-
senä katossa” johonkin konkreet-
tiseen työtilanteeseen, kuten esi-
merkiksi kuvaus-, leikkaus-, en-
nakkosuunnittelu- tai äänisuun-
nittelutilanteeseen. Kiitän lämpi-
mästi myös heitä, joiden työsken-
telyä olen tähän mennessä päässyt 
seuraamaan. 

Saman tien käytän vielä tilai-
suutta hyväkseni hakeakseni lisää 
haastateltavia ja havainnoitavia. 
Jos olet ohjannut elokuvia ja olet 
halukas osallistumaan parin tun-
nin rupattelusessioon tai olet kiin-
nostunut päästämään minut ha-
vainnoimaan työtäsi joltakin osin, 
olen kiitollinen. 

Hyvän tieteellisen käytännön 
mukaisesti jäät anonyymiksi eli en 
tule mainitsemaan nimeäsi enkä 
elokuviesi nimiä enkä kenenkään 
muunkaan osallisen nimeä tulok-
sista raportoidessani. Halutessa-
si voimme tehdä anonymiteetista 
kirjallisen sopimuksen. Haastatte-

ITU
Keväällä 2004 aloitettu kolmivuotinen 
ITU - videotaiteen tuotantoprojekti 
jatkuu. Teosideoiden perusteella pro-
jektin ensimmäiseen vaiheeseen vali-
tuille kymmenelle taiteilijalle järjes-
tettiin syksyn aikana käsikirjoituspaja, 
jossa sisällön käsikirjoittamisen ohessa 
kehitettiin tapoja presentoida kesken-
eräistä mediataiteellista työtä. Suullis-
ta presentaatiota kehitettiin pitsaus- 
päivässä, jossa kuulijoina ja palautteen 
antajina vierailivat Erkki Astala, Sa-
ri Volanen ja Leena Kemppi Yleisra-
diosta.

Lokakuussa Veli Granön, Pert-
tu Rastaan, Pirjetta Branderin, Henna 
Paunun ja Paula Toppilan muodostama 
raati arvioi työpajassa tuotetut esitte-
lykansiot. 

Raati valitsi  kymmenestä teok-
sesta jatkoon neljä. Nämä olivat Tanja 

Kuukauden 
videotaiteilija 
Forum Boxissa

Forum Box käynnistää yh-
teistyössä suomalaisen me-
diataiteen keskuksen AV-
arkin kanssa helmikuus-

Koistilan teos Ruodot, Marko Lampi-
suon Poriutuminen, Elina Salorannan 
Ei saa häiritä ja Lena Séraphinin Kel-
lo & kulta.

Vuonna 2005 Itu-projektissa kes-
kitytään valittujen teosten tuottami-
seen. Tuotannoissa pyritään huomioi- 
maan eri levityskanavien tarpeet ja 
mahdollisuudet, markkinoimaan teok-
sia taiteen ehdoilla ja kehittämään 
tuotantoprosesseja niin, että taiteili-
jat voivat löytää tarkoituksenmukai-
sen tavan työskennellä tuotantoryh-
män kanssa.

Projektissa tuotantoyhtiönä toi-
mii taiteilijajärjestö Muu ry, levitysyh-
tiönä suomalaisen mediataiteen levitys-
keskus AV-arkki ry ja näiden kanssa yh-
teistyössä Satakunnan taidetoimikunta, 
jonka läänintaiteilijana projektin tuot-
taja Tuuli Penttinen-Lampisuo työsken-
telee. AVEK on tukenut projektia.

Lisätiedot: www.muu.fi/itu,  
tuuli.penttinen-lampisuo@ 
lslh.intermin.fi

sa 2005 uuden toimintamuodon. Joka 
kuukausi esitellään yhden kotimaisen 
videotaiteilijan tuotantoa. Kuukauden 
videotaiteilijat valitaan AV-arkin levi-
tysarkistosta.

Forum Boxin ensimmäinen kuu-
kauden videotaiteilija oli Pekka Sassi.  
Maaliskuussa esitellään Erkka Nissi-
sen taidetta ja huhtikuussa on vuoros-
sa videotaiteilija Anneli Nygren.

Forum Boxin tiloissa videotaide 
pääsee ensimmäistä kertaa vakituises-
ti esille tunnetussa kuvataiteen galle-
riakontekstissa. Viimeksi videotaiteen 
vakituista esityspistettä on kokeiltu 
1990-luvun puolivälissä, jolloin Lasi-
palatsin Kirjakaapelissa oli muutaman 
vuoden yleisölle avoin AV-arkin video-
teekki. 

Lisää informaatiota Forum Bo-
xista ja kuukauden videotaiteilijasta 
osoitteessa: www.forumbox.fi

Kello ja kulta, 
ohj. Lena Séraphin

Schwarzschild Radius,
Pekka Sassi
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Onko Mike Leighin ohjaama  
25-minuuttinen A SENSE OF 
HISTORY paras näkemäni  
lyhytelokuva, sitä en osaa sanoa, 
mutta se on lyhytelokuva, joka 
aina tulee ensimmäisenä  
mieleeni.

En muista milloin ja missä törmäsin 
tähän elokuvaan ensi kerran – surf-
failinko kanavilla, vai esittikö jo-
ku sen koulun kurssilla jonakin esi-
merkkinä jostakin?

Joka tapauksessa tulin mukaan 
kesken kaiken, jämähdin Jim Broad-
bentin imeviin kasvoihin, soljuvaan 
musiikkiin ja etäisen tuttuihin mai-
semakuviin ja jo kohta olin aivan pi-
halla siitä, mistä koko homma oi-
kein kertoo.

Uskoin alkuun katsovani doku-
menttia, mutta päähenkilö paukut-
teli siksi rankkoja tapahtumia elä-
mänsä varrelta, että moinen itsepal-
jastus olisi vienyt miehen oitis lop-
puelämäksi vankeuteen.

Leeten 23. jaarli johdattaa katso-
jansa 1000-luvulta peräisin olevan 
perintötilansa tiluksille. Maisemat 
ovat kuvaukselliset, opaskierroksen 
säätila syksyisen huuruinen. Kame-
ra maalailee väliin rauhallisen laa-
jasti englantilaisia nummia. Hulp-
pean linnan herra kuvan laidassa is-
tuu luontevasti maisemaansa. Vä-
liin lähdetään käsivarakuvalla jaarlin 
mukaan ja koetetaan pysyä pusikois-
sa perässä. Esitellen pellot, metsät ja 
karjansa laidunalueet, poiketen esi-
isiensä ikiaikaisille kivirakennuksil-
le aatelisherra tulee kertoneeksi elä-
mäntarinansa. 

Mies puhuu salailematta, avoi-
men intiimisti, toisinaan suoraan 
kameraan katsoen. Hän on selväs-
tikin saanut retkelleen kuvausryh-
män, jolle haluaa antautua.

Jaarlimme toteaa heti aluksi, et-
tä hänen elämänsä tarkoituksena on 
olla lenkki historian pitkässä ketjus-
sa. Velvollisuutenaan hän pitää tilan-
sa kehittämistä niin, että voi aika-
naan luovuttaa historiallisen perin-
nön seuraajalleen paremmissa kan-
timissa kuin itse sen aikanaan vas-
taanotti. 

Maa on kaikki ja ainoa mikä on py-
hää. Hänen velvollisuutensa on uhra-
ta mitä tahansa sen eteen. Ihminen on 
katovainen; maa pysyy.

Jaarlin isoisä oli kelpo sotilas ja oi-
va maamies. Isä sen sijaan hulttiomai-
suuteen taipuvainen, taidoton tilalli-
nen, joka jätti pojalleen rappeutuvan 
perinnön. Maahansa sitoutunut mies 
on tehnyt kaikkensa – ja aikoo niin vas-
takin – jotta hänen lapsilleen jäisi ku-
koistava tila hoidettavakseen. Elämän-
työ on vaatinut uhrauksia. Jopa ihmis-
henkiä.

Juuri kun jaarli on ohuen jään silaa-
man lammen vedessä vyötäröään myö-
ten demonstroinut, miten tuli hukut-
taneeksi vaimonsa ja lapsensakin siinä 
samassa, kaksi lapsosta piipahtaa kes-
keyttämään isän muistelmat menneis-
tä menetyksistä. Elämän on jatkutta-
va. Vaikka valtakuntansa omistajana voi 
sanoa seis Eurobyroon byrokraateille, 
golfkentän rakentajille ja sunnuntairet-
keilijöille, ei voi sanoa seis suvun uusil-
le lenkeille. Ei siitäkään huolimatta, et-
tä uusi lenkki on aina riski edeltäjälle. 
Sen voi jaarli omasta kokemuksestaan 
todeta. Siksi on vielä lopputekstien jäl-
keenkin palattava sanomaan viimeiset 
ohjeet kuvausryhmälle. 

Olen katsonut elokuvan liki kym-
menen kertaa. Ensimmäinen katselu 
keikautti ajatukseni sijoiltaan. Toisel-
la sain tietää mistä oli kyse. Kolman-
nella hekottelin autuaana parit kohta-
ukset ja neljännellä nautiskelin taidok-
kaista työsuorituksista. Viidennellä ja 
kuudennella yritin ottaa opikseni.

Tätä juttua varten katsoin eloku-
van ehkä seitsemännen kerran – ja kun 
koettaa tarkkaan etsiä, miksi tämä nyt 
sitten toimii, alkaakin epäillä koko elo-
kuvan mielekkyyttä. Tunnelmat palasi-
vat alun hämmennykseen.

Istutin elokuvan eteen tuoreen sil-
mäparin ja kysyin mitä tykkäsit. –Joo,  
toimi, oli vastaus.

Lyhytelokuva toimii, kun se vie en-
si katselulla jalat alta ja sekoittaa pään. 
Ja jos siitä yhä uusilla katselukerroilla 
löytää jotain ennen noteeraamatonta, 
on elokuva jo hyvä.

25 minuutin monologi murhaajan 
sielunmaisemasta...sillä tätä käsikirjoi-
tusta tuskin on myyty rahoittajille. 

Elokuva on hillitysti kerrottu ta-
rina ihmisestä, jonka selkää tuntuu 
painavan enemmän vanheneva, raih-
naistuva olemus kuin raskas synti-
taakka.

Aiheen hallittu käsittely ei tule 
koskaan itsestään. Sen eteen on jo-
ku  tehnyt töitä, joku ajatellut, jo-
ku vääntänyt jollekin rautalangas-
ta koettaen pitää herkästi hajoavan 
illuusion loppuun saakka tuoreena, 
toimivana ja kiinnostavana omassa 
päässään, omalle itselleen. 

Huolimatta näennäisestä doku-
mentaarisesta asusta, tämä elokuva 
on joka elementiltään tarkkaan mie-
titty, harjoiteltu, rakennettu ja näyt-
teille asetettu. Kun lähtökohta on 
tukevalla kivijalalla – peribrittiläi-
sessä asia-  dokumentissa – voi uutta 
heittää mukaan hienovireisesti koo-
tuista kontrasteista. 

Rujo vuodenaika on äärimmäi-
sen kaunis. Raaimmat tapahtumat 
päähenkilö sanelee herkkyys van-
henevilla kasvoillaan. Melankolinen 
musiikki luo toiveikkaan tulevaisuu-
den tunteen.  Ääripäät tukevat toi-
siaan. 

Kun lisätään nautinnollinen 
näyttelijäntyö, omassa maailmas-
saan aukoton käsikirjoitus sekä  tut-
tuun ja totuttuun repäisty uusi nä-
kökulma, ovat materiaalit hyvään ly-
hytelokuvaan hollilla.

Silti ilman taidokasta viritystä, 
tarinan ja sen kuvaksitekemisen her-
keämätöntä hyppysissäpitoa ja us-
koa omaan juttuunsa, elokuva olisi 
voinut karata käsistä ja olisi näin ol-
len vain outo, jopa korni. 

Minä ihailen luottamusta omi-
tuiseen ideaan. Kadehdin nautin-
toa, jolla kuvittelen tätä elokuvaa 
tehtäneen. Haikailen sitä hykerryt-
tävää odotuksen tunnetta, kun saa 
viimein esitellä viitseliäästi tehdyn 
työnsä yleisölleen ja katsoa menee-
kö läpi. 

En löydä elokuvasta muuta vikaa 
kuin sen, että joku keksi sen ennen 
minua.

Maarit Lalli
Kirjoittaja on käsikirjoittaja ja 

elokuvaohjaaja.

impressio Jaarlin hallittu maailma
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lyhyesti

Optinen ääni 
teatterilevitykseen 
Iso-Britanniassa
Mika Taanilan uusin elokuva Opti-
nen ääni on valittu mukaan englanti-
laiseen Cinema Interventions -projek-
tiin. Hankkeen tarkoituksena on esit-
tää taiteellisesti kunnianhimoisia 5-15 
minuuttisia lyhytelokuvia mainstream-
näytelmäelokuvien alkukuvina elo-
kuvateattereissa ympäri Brittein saa-
ria syksyllä 2005. Optinen ääni on yk-
si kuudesta mukaan valitusta elokuvas-
ta ja ainoa ei-englantilainen tuotanto. 
Sarjan muita ohjaajia ovat mm. Mark 
Leckey, Daria Martin ja Imogen Stid-
worhty. Cinema Interventions -pro-
jektin takana ovat South West Screen, 
Film London, Arts Council England, 
Lux Distribution ja galleria Spacex.

Spacex-galleriassa Exeterissä avau-
tuu maaliskuussa Mika Taanilan yksi-
tyisnäyttely nimeltään Hotel Futuro. 
Mukana ovat erilaisina projisointeina 
teokset Futuro – tulevaisuuden oloti-
la (1998), Tulevaisuus ei ole entisensä 
(2002), Fysikaalinen rengas (2002) ja 
Optinen ääni (2005). 

Taanila Zürichiin
Hutikuussa Zürichissä nähdään en-
simmä inen laajempi retrospektiivinen 
näyttely Taanilan töistä. Nykytaitee-
seen keskittyvä Migrosmuseum esit-
telee hänen tuotantoaan laajasti. 1000 
neliön näyttelytilaan leviävä kokonai-
suus Human Engineering kokoaa yh-
teen Taanilan tärkeimmät dokument-
tielokuvat ja videoinstallaatiot. Muka-
na tässä retrospektiivisessä yksityis-
näyttelyssä ovat  kaikki hänen keskei-
set vanhat teoksensa museotilaan sovi-
tettuina erilaisina projisointeina. Näyt-
telyn yhteydessä julkaistaan myös kata-
logi Taanilan projekteista. 

EDN hakee uutta johtajaa
Euroopan dokumenttiverkoston (Eu-
ropean Documentary Network) joh-
tajaTue Steen Müller on ilmoittanut 
luopuvansa toimestaan vuoden lopus-
sa. Yli 700 jäsenen järjestö etsii nyt 
uutta johtajaa. Tehtävä alkaa syksyllä 
2005 siirtymäkaudella ja varsinaisesti 
tammikuussa 2006. Haku päättyy 29. 
huhtikuuta. 

Vuonna 1996 perustettu EDN 
tukee, aktivoi ja verkottaa doku-
menttielokuvien parissa työskente-
leviä ammattilaisia Euroopan alueel-
la. Tärkeimpiä painopisteitä ovat jä-
senten tiedottaminen yhteistuotan-
tomahdollisuuksista ja muusta kan-
sainvälisestä yhteistyöstä sekä kon-
ferenssien ja workshop-tilaisuuksi-
en järjestäminen. EDN:n julkaisee 
EDN TV-Guidea sekä DOX Maga-
zinea. Suomea järjestön hallituksessa 
edustaa tällä hetkellä tuottaja Kris-
tiina Pervilä.

Lisätietoja: Ike Bertels, ibf@nbf.
nl, +31 20 624 9073 tai Heino Deckert, 
berlin@majade.de, +49 341 983 9696

EDN:n kotisivut: www.edn.dk

Optisen äänen kotimainen ensi-ilta 
oli Tampereen elokuvajuhlien kansain-
välisessä kilpailussa 9.3.2005, jossa elo-
kuva voitti pääpalkinnon kotimaisen 
kilpailun lyhyiden eli alle 30-minuuttis-
ten sarjassa.

Optisen äänen on tuottanut  Ki-
notar Oy. Sen rahoitukseen ovat osal-
listuneet Suomesta AVEK, YLE TV1 
yhteistuotannot ja Nykytaiteen museo 
Kiasma, sekä Englannista Arts Coun-
cil England, South West Screen ja Film 
London.

Spacex, Exeter, 5.3.-23.4.2005, www.spacex.co.uk

Migros museum für Gegenwartskunst, Zürich, 
2.4.-22.5.2005, www.migrosmuseum.ch

Sisältö- 
liiketoimintaan 
asiantuntijuutta  
uudella hankkeella 
Oulun yliopiston taideaineiden 
ja antropologian laitoksessa al-
koi vuoden alussa ESR-rahoittei-
nen Sisältöliiketoiminnan luovi-
en prosessien johtaminen -hanke 
(CreaM), joka tähtää alan toimin-
taedellytysten vahvistamiseen niin 
koulutuksen ja tutkimuksen kuin 
yritysten piirissä. Hanke toteute-
taan vuosina 2005-2007 ja sen ko-
konaisbudjetti on 472 000 euroa.

CreaM-hanketta lähdetään to-
teuttamaan alan asiantuntijoiden 
koulutuksella, tutkimuksella ja 
verkostoitumisella. Hankkeeseen 
kootaan viiden henkilön tutkija-
ryhmä, jonka tehtävänä on toimia 
kouluttajina, tutkijoina ja suunnit-
telijoina. Tutkijaryhmä järjestää 
koulutustilaisuuksia ja konferens-
seja. Lisäksi se julkaisee alan vii-
meisintä tutkimustietoa ja oppi-
materiaalia. Ryhmän on myös tar-
koitus tukea toimialan tarpeiden 
mukaisten hankkeiden, ohjelmien 
ja tuotteiden pilotointia.

Tutkijaryhmä tulee lisäksi 
suunnittelemaan muuntokoulutus-
ohjelman opintosuunnitelman. Eri 
alojen kuten tekniikan sekä talous- 
ja humanististen tieteiden opinto-
ja yhdistävä koulutus helpottaisi si-
sältöjen ja teknologian parissa toi-
mivien yritysten kasvun ja kansain-
välistymisen ongelmia.

Hankkeessa hyödynnetään 
Oulun yliopiston Mediatuottajan 
maisteriohjelmasta (METKA) ja 
Tiedeviestinnän maisteriohjelmas-
ta (TIEMA) saatuja kokemuksia 
sekä Oulun yliopiston sisältötuo-
tannon asiantuntemusta.

Optinen ääni , ohj. Mika Taanila, Kinotar Oy 
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Hyvitysmaksu  
henkilökohtaisina  
korvauksina

EU-direktiivi edellyttää, että luovan työn te-
kijät saavat yksityisestä kopioinnista sopivan 
hyvityksen. Yksityinen kotikopiointi voisi ol-
la myös kiellettyä tai edellyttää luvan jokaisel-
ta tekijältä erikseen. Nämä vaihtoehdot eivät 
käytännössä tunnu kovin realistisilta.

Audiovisuaalisen puolen hyvitysmaksu 
kertyy lähinnä analogisista vhs-nauhoista ja 
digitaalisista DVD-R-levykkeistä. 1.3.2005 al-
kaen myös kovalevylliset digitaaliset videotal-
lentimet ovat vihdoinkin maksun piirissä. Hy-
vitysmaksu maksetaan sekä tekijöiden yhtei-
siin tarkoituksiin että henkilökohtaisina kor-
vauksina. Audiovisuaalisella puolella ensim-
mäinen tarkoittaa ennen kaikkea AVEKia ja 
jälkimmäinen Kopioston kautta henkilökoh-
taisesti maksettavia kasettikorvauksia. OPM 
päättää kasettikorvausten jaosta ja kanavoi 
korvaukset tekijänoikeusjärjestöille perintä-
vuotta seuraavan vuoden syksynä. Näin ollen 
viimeisin Kopiostonkin tilittämä kasettikor-
vaus on vuodelta 2003.

Kasettikorvausten tilityksiin liittyvistä 
periaatteista neuvottelevat vuosittain kaikki 
Kopioston tallennevalvonnan jäsenjärjestöt 
yhdessä. Tämän jälkeen neuvottelutulos kä-
sitellään vielä Kopioston tallennejaostossa ja 
hallituksessa. 

Vuoden 2003 korvauksista alkaen ohjel-
mien luokittelu muuttui. Tällöin mm. doku-
menttielokuva nostettiin omaksi ohjelmatyy-
piksi elokuvien luokkaan. Dokumenttieloku-
valla on siis sama tekijänoikeuskerroin kun 
pitkällä fiktiivisellä elokuvallakin.

Kopioston tilittämiin kasettikorvauksiin 
vaikuttaa merkittävästi myös ohjelmaluok-
kien suhteellinen nauhoitussuosio (käyttöin-
tensiteetti), mikä on loogista, koska korvauk-
set kertyvät kotinauhoituksiin tarkoitetuilta 
välineiltä ja alustoilta. Lisää tilityksiin liitty-
vää tietoa löytyy mm. Kopioston internet-si-
vuilta (www.kopiosto.fi) kohdasta oikeuden-
omistajapalvelut.

Kopioston viimeisimmässä kasettikor-
vaustilityksessä jaettiin 2 miljoonaa euroa yli 
35.000 ohjelmalle ja yli 7.000 oikeudenomis-
tajalle. Korvaustaso oli keskimäärin 8 % viime 
vuotta pienempi. Keskimääräinen korvaus/
oikeudenomistaja oli 281 euroa. Kasettikor-
vaukset maksetaan valtakunnallisilla analo-
gisilla televisiokanavilla esitetyistä ohjelmis-
ta (YLE1, YLE2, MTV3, Nelonen). Kotiko-
piointitutkimuksilla seurataan säännöllisesti 
kaikkien kanavien nauhoittamista, mutta vie-
lä tänä päivänä uusien digitaalisten ja muiden 
analogisten tv-kanavien osuus kotitalouksien 
nauhoitustapahtumista on käytännössä lähes 
olematon.

 
Rainer Vallius

Tilitys- ja tutkimuspäällikkö   

Opetusministeriö teki lainmukaisen ja 
toivotun päätöksen saattamalla digi-
taaliset videotallentimet hyvitysmak-
sun piiriin.

Opetusministeriö antoi 20. joulukuuta 
2004 asetuksen koskien yksityisen kopi-
oinnin hyvitysmaksun tasoa vuonna 2005. 
Merkittävin muutos oli saattaa digitaali-
set kiinteämuistiset laitteet hyvitysmak-
sun piiriin. Digitaalisten videotallentimi-
en (esim. kovalevyvideot ja kovalevylliset 
digisovittimet) hyvitysmaksun suuruus 
määräytyy laitteen keskimääräisen ku-
vantallennuspituuden mukaan. Asetuk-
sen mukaan digitaalisten kiinteämuistis-
ten laitteiden enimmäismaksu on 15 eu-
roa. Nykyisin myytävillä olevien laittei-
den suuresta tallennuskapasiteetista joh-
tuen lähes kaikkiin laitteisiin tullaan so-
veltamaan 15 euron enimmäismaksua. Hy-
vitysmaksu kovalevyllisille videotallenti-
mille tulee voimaan 1. maaliskuuta 2005.

Hyvitysmaksun lähtökohta
EU:n ns. tietoyhteiskuntadirektiivin mu-
kaan oikeudenhaltijoiden on saatava koh-
tuullinen hyvitys suojattujen teostensa ja 
muiden aineistojensa yksityisestä kopi-
oinnista. Suomen tekijänoikeuslaki sisäl-
tää asiallisesti ottaen saman velvoitteen. 
Oikeudenhaltijoilla on lähtökohtaisesti 
oikeus saada hyvitys mille tahansa laitteel-
le tapahtuvasta yksityisestä kopioinnista. 
Samalla, kun oikeudenhaltijoiden etu täs-
sä suhteessa turvataan, on huolehdittava 
siitä, että maksua asetettaessa eri elinkei-
nonaloja kohdellaan yhdenvertaisesti.

Ennen opetusministeriön tekemää 
päätöstä kovalevytallentaminen ja erilli-
selle alustalle (DVD-R- ja CD-R -levyt) 
tallentaminen olivat hyvitysmaksun suh-
teen eriarvoisessa asemassa. Mikäli hyvi-
tysmaksua ei olisi asetettu digitaalisille vi-
deotallentimille, olisi tämä saattanut ai-
heuttaa tarpeetonta häiriötä av-aineistoa 
tallentavien laitteiden markkinoille. On 
hyvä huomata, että yksityiseen kopioin-
tiin soveltuvat kovalevyllä varustetut mu-
siikkilaitteet (MP3-soittimet ja vastaavat) 
ovat jo joitakin vuosia olleet maksun pii-
rissä. Kovalevytallentamisen suhteen tä-
mä ero asetti eri oikeudenhaltijaryhmät 
eriarvoiseen asemaan.

Kopioston esitys  
Kopiosto esitti opetusministeriölle elo-
kuun 2004 lopulla, että kovalevyvide-
oille kohdistuva hyvitysmaksu tulisi voi-
maan 1.1.2005 alkaen. Esityksen taustalla 
oli Kopioston toteuttaman markkinatut-
kimuksen perusteella saatu tieto tallenta-

vien digisovittimien merkittävistä ja kas-
vavista myyntimääristä. 

Kopiosto esitti, että hyvitysmaksu tu-
lisi suorittaa laitteen tallennuskapasitee-
tin perusteella. Lähtökohtana digitaalis-
ten videotallentimien tariffille pidettiin 
DVD-R -levyn tariffin tasoa (19,6 sent-
tiä/GB). Tariffi lähtee oletuksesta, että 
tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston 
osuus on 50 %:a. Digitaaliselle videotal-
lentimelle tallennetaan oletettavasti aino-
astaan suojattua aineistoa, joten tariffin 
tulisi olla kaksinkertainen DVD-R -levyn 
tariffiin verrattuna. Näin ollen esimerkik-
si 80 GB:n suuruisen kovalevyn tariffi oli-
si 31,28 euroa.  

Vertailun vuoksi todettakoon, että lä-
hes kaikista MP3- ja vastaavista kovale-
vysoittimista perittiin tuolloin enintään 
25,23 euroa/laite. Opetusministeriön anta-
man asetuksen myötä myös näiden laittei-
den enimmäismaksu asettuu maaliskuun 
alusta alkaen 15 euron tasolle. 

Lopuksi
Vuoden 2004 loppuun mennessä digiso-
vittimia oli myyty jo yli 500.000 kappa-
letta. On todennäköistä, että tallentavi-
en digisovittimien myynnin osuus tulee 
merkittävästi nousemaan lähiaikoina, kun 
hintataso laskee ja markkinoille tulee lisää 
tallennusominaisuuden omaavia digisovi-
tinmalleja. 

Julkisuudessa on esitetty huolia, että 
hyvitysmaksun asettaminen tallentavil-
le digisovittimille hidastaisi digivastaan- 
otinten yleistymistä ja olisi siten hallituk-
sen tietoyhteiskuntatavoitteiden vastai-
nen. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, 
että digi-lähetyksistä pääsee nauttimaan 
hankkimalla ns. perusdigisovittimen, jos-
sa ei ole tallennusominaisuutta eikä siten 
myöskään hyvitysmaksua. Tallentaville di-
gisovittimille asetettu hyvitysmaksu ei ole 
tietoyhteiskuntatavoitteiden esteenä. Tal-
lentavien digisovittimien korkea hinta lie-
nee 15 euron hyvitysmaksua suurempi hi-
daste laitteiden yleistymiselle. 

Kovalevyvideot ja tallentavat digiso-
vittimet tulevat jollain aikavälillä korvaa-
maan VHS-kaseteille tapahtuvan tallen-
tamisen, joten on luontevaa, että kopioin-
nista, josta aiemminkin maksettiin hyvi-
tysmaksua, suoritetaan hyvitysmaksua 
myös tekniikan kehittyessä.

Näin varmistetaan samanaikaisesti 
eri elinkeinonalojen tasavertainen kohte-
lu sekä oikeudenmukainen hyvitys teki-
jöille.

Sami Kokljuschkin
Kirjoittaja on Kopiosto ry:n 

tallenneosaston lakimies 

H Y V I T Y S M A K S U  
kovalevyvideoille ja tallentaville digisovittimille 
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ILLUMENATION 
2005
Euroopan elokuvakoulujen festivaali ILLUMENATION  
2005 palaa Mediakeskus Lumeen valkokankaille 12.-16.4. 
2005.

Festivaalin järjestävät aikaisempien vuosien tapaan Tai-
deteollisen korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen 
osasto ELO ja Mediakeskus LUME yhteistyössä Helsingin 
ammattikorkeakoulu Stadian, Nylands Svenska Yrkeshög-
skola Arcadan, Lahden ammattikorkeakoulun, Tampereen 
ammattikorkeakoulun sekä Turun taideakatemian kanssa. 

Järjestäjät odottavat huhtikuiseen tapahtumaan yli 50 
Euroopan elokuvakoulua esittelemään parhaita töitään vii-
meisen 2 vuoden ajalta. Festivaalille osallistuvat koulut Bal-
tiasta, Venäjältä ja Pohjoismaista. Tämän lisäksi nähdään 
elokuvia Egyptistä, Espanjasta, Isosta-Britanniasta, Irlan-
nista, Israelista, Italiasta, Kroatiasta, Ranskasta, Romanias-
ta, Saksasta, Serbia-Montenegrosta, Slovakiasta, Slovenias-
ta, Tsekistä ja Unkarista. Myös kaikki Suomen mediakoulut 
ovat paikalla.

Festivaalin aikana järjestetään myös GEECT-konfe-
renssi 13.-14.4. (European Grouping of Film and Television 
Schools), joten euroooppalaiset elokuvaprofessorit kokoon-
tuvat Helsinkiin samanaikaisesti. 

ILLUMENATION 2005 festivaaliohjelma

Eurooppalaisten elokuvakoulujen parhaimmisto on 
nähtävänä Mediakeskus Lumeen Sampo- ja Mari-
lyn-saleissa noin 30 näytöksessä.

Erotuksena muista opiskelijafestivaaleista Il-
lumenation 2005 ei järjestä kilpailua. Järjestäjien tarkoitus 
on pitää tapahtuma lähellä oppilaita ja keskustelulle avoi-
mena. Jokaisen näytöksen lopussa suomalaiset elokuvaopis-
kelijat haastattelevat eurooppalaisia kollegoitaan.

Festivaaliaamut alkavat aina perinteisesti klo 10 Mor-
ning, Masters! –luennoilla.

Tänä vuonna päivä lähtee käyntiin seuraavien luennoitsijoi-
den voimin:

ke13.4. Peter Greenaway
Aiheena muun muassa Greenawayn Tulse Luper Suitcases-
trilogia, järjestetään yhteistyössä Mediakeskus Lumeen ja 
Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion yhteisen 
Crucible-studion kanssa. 

to 14.4. Jost Vacano
Kuvaaja, joka ohjaaja Wolfgang Petersenin ja koko muun 
tuotantotiimin tavoin siirtyi Hollywoodiin Das Boot –elo-
kuvan myötä, kertoo kokemuksistaan. Elokuvan voi katsoa 
ennen luentoa festivaalilla ti-iltana.

Pe 14.4. Dick Ross
Alunperin Uudesta-Seelannista kotoisin oleva legendaari-
nen luennoitsija Dick Ross saapuu yleisön pyynnöstä uudel-
leen luennoimaan Helsinkiin. 
Hän on ehtinyt urallaan toimia mm. BBC:ssä, professori-
na Lontoon Royal College of Artsissa, puheenjohtajana Mi-
los Formanin kanssa Columbian yliopistossa New Yorkis-
sa ja osastonjohtajana Tisch School of Artsissa (New York 
University).

lyhyesti
Mollberg  
Suomalaisen elokuvan  
festivaalin päävieraana

Turussa järjestettävän Suomalaisen elo-

kuvan festivaalin päävieras on tänä 

vuonna elokuvaohjaaja Rauni Mollberg. 

Ohjaajalta nähdään festivaalilla eloku-

vat Maa on syntinen laulu, Milka ja Tuntematon sotilas 

sekä kaksiosainen TV-elokuva Siunattu hulluus. Moll-

bergin ohella festivaalille saapuu joukko hänen kans-

saan työskennelleitä elokuva-alan ammattilaisia ku-

ten Tuomo Kattilakoski, Esa Vuorinen ja Veikko Aalto-

nen, jonka ohjaama dokumenttielokuva Työväenluok-

ka nähdään myös festivaalilla. Tähtiloistoa festivaalille 

tuovat näyttelijät Kyllikki Forssell ja Leni Katajakoski. 

Suomalaisen elokuvan festivaali keskittyy vanhem-

paan kotimaiseen elokuvaan - mykkäelokuvan ajois-

ta lähtien. Festivaali järjestetään Turussa14. kerran 7. – 

10.4.2005.
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Tukipäätökset 
syksy 2004
Kansainvälistymistuki

MAKING MOVIES OY / KALLE AHO 400
 Nokia Tribe ja Ensi vuonna Xanadussa Marseillen  
 Sunny Side of the DOC–tapahtumassa 18.-21.6.04 
RT-DOCUMENTARIES OY / RUUHIJÄRVI ILKKA 1 500
 Sukupolvi-dokumentti Nordisk Forumissa  
 27.-28.9.04 Reykjavikissa 
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO / 1 500
JYRKI KAIPAINEN 
 Noiduttu poro - animaatiohanke Cartoon Forumissa
 Santiago de Compostelassa 22.-26.9.04 
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY  7 518
 Nordisk Panoramaan valittujen suomalaisten  
 ohjaajien matka- ja majoituskulut  
 Reykjavikissa 24.-28.9.04 
MAKING MOVIES OY / KALLE AHO 1 500
 BAM-dokumenttielokuvahanke Nordisk  
 Forumissa Reykjavikissa 25.-28.9.04 
TEKSTIVIRTA KY / ISMO TUORMAA 820
 More Mushrooms, Spashiba! -dokumenttihanke 
 Nordisk Forumissa Reykjavikissa 27.-28.9.04 
LUMIFILM OY / HANNA HEMILÄ 1 500
 Untamoinen - animaatiohanke Cartoon Forumissa
 Santiago de Compostelassa 22.-26.9.04 
SUOMEN MADRIDIN INSTITUUTTI /  
RIIHO TIMO 2 000
 Liulian TAROT-teoksen ympärille rakennettava 
 näyttely Conde Duque -museon/gallerian kanssa 
EPIDEM ZOT OY / MIKAEL WAHLFORSS 1 844
 Osallistuminen Cartoon Forumiin (Santiago de  
 Compostela, 22.-26.9.04) ja MIPCOMiin  
 (Cannes, 3.-7.10.04) 
KRISTALLISILMÄ OY / POHJOLA  ILPPO  1 500
 Yhtiön tuotannon kv.markkinointiin Cannesin  
 MIPCOM-tapahtumassa sekä Frankfurtin kirja- 
 messuilla 3.7.-10.10.04 
MRPDOCS / HUMALOJA TIMO 892
 Kv. yhteistuotantojen valmistelu- sekä  
 valmistuneiden elokuvien edustamismatka  
 Amsterdamin IDFA-dokumenttielokuvafoorumiin  
 ja -festivaalille 20.-27.11.04 
RENVALL SEPPO  770
 Suomalaisen mediataiteen esittely Berliinin  
 Katakomben näyttelyssä 16.-23.10.04 
LUMENIA PRODUCTIONS OY /  3 000
FLANDER MIRKA 
 Jari Haanperän tuotantoa esittelevän teoksen 
 kustannuksiin (ehdollinen päätös) 
ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI 542
 Osallistuminen EBEn yhteistuotantofoorumiin  
 Amsterdamissa 21.11.2004 
MAKING MOVIES OY / KAARLE AHO 555
 Neljäs tuoli - dokumentin esittely Amsterdamin 
 dokumenttielokuvafestivaalin yhteydessä  
 järjestetyssä Demokratia- projektissa 25.11.2004 
AVEK / SES 2 000
 Taru Venäläisen toimittama selvitys “Matkalla  
 maailmalle - kokemuksia suomalaisen elokuvan  
 kansainvälisestä myynnistä”  

Koulutustapahtumien tuki

HYY.n ELOKUVARYHMÄ OY / LEHMUSTO LIISA 1 600
 Elokuvateknologia-aiheisen luentosarjan  
 järjestäminen yhteistyössä SEA:n kanssa  
 syys-joulukuussa -04 elokuvateatteri Orionissa 
OULUN ELOKUVAKESKUS / KAAKINEN JANNE 1 000
 Oulun kv. lastenelokuvafestivaalin yhteydessä  
 järjestettävän Interactive/Narration” -työpajan  
 kuluihin 12.-17.11.04  

SUOMEN ELOKUVAOHJAAJALIITTO /  4 000
HIRVONEN MAIJA 
 Tilaisuussarja, jossa kotimaiset uutuuselokuvat  
 esitetään ja keskustellaan ohjaajan läsnäollessa  
 syys -04 - helmikuu -05  (Andorra) 
POHJOIS-KARJALAN ALUEELLNEN ELOKUVA- 1 500
YHDISTYS / SILVENNOINEN PEKKA 
 IV Visuaalisen kulttuurin festivaalin yhteydessä 
 järjestettävä luentosarja ja työpaja 7.-9.10.04  
 Joensuussa 
TR: SALORANTA ELINA, LAAKSO HARRI & 950
YLI-ANNALA KARI 
 Videotaiteen historiaan keskittyvä keskustelu- ja  
 esityssarja Kiasmassa lokakuu - joulukuu -04 
PIKNIK FREQUENCY / HUUSKONEN JUHA 2 000
 Mediataidefestivaali PikseliÄHKYn yhteydessä  
 järjestettävät seminaarit ja työpajat 14.-17.4.05 

Festivaali- ja muu  
audiovisuaalisen kulttuurin tuki

AVEK -PROJEKTI / PROVISUAL OY 10 000
PIXOFF   
 Lyhytelokuvien ja kokeellisten videoiden levitys- 
 kanava ja keskustelupalsta internetissä  
 (vuoden 2004 toinen erä) 
AVEK / SES 55 782
KULTTUURIVIENTIPROJEKTI 
 AVEKin ja SEA:n yhteisen lyhyt- ja dokumentti- 
 elokuvien kulttuurivientiprojektin vuoden 2004 
 maksu (2 erä) 
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTI- 18 000
VAALI / HUOTARI KARI 
 Neljännen DocPoint - dokumenttielokuvafestivaalin 
 järjestämiseen Helsingissä 12.-16.1.2005 
HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTI- 2 000
VAALI / HUOTARI KARI 
 Pennebaker by DocPoint - tapahtuman  
 järjestämiseen Helsingissä 3.-5.9.2004 
MEDIATAIDEYHDISTYS AVANTO RY / ANTON 17 000
NIKKILÄ 
 Viidennen AVANTO-medaitaidetapahtuman  
 järjestäminen Helsingissä 18.-21.11.2004 
OULUN ELOKUVAKESKUS RY / PESONEN  13 000
SAULI 
 23. kansainvälisen lastenelokuvafestivaalin  
 järjestäminen Oulussa 15.-21.11.2004 
PALIKKA RY / PARTANEN ANNKAISA 3 000
 Animatricks-animaatiofestivaalin järjestäminen  
 Helsingissä 5.-7.11.2004 
MEDIAYHDISTYS M-CULT / MINNA TARKKA 10 000
 ISEA2004 - medaitaidetapahtuman järjestäminen 
 Helsingissä, Tallinassa sekä laivalla  
 (Helsinki-Tukholma-Tallina) 14.-22.8.2004 
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLAT /  
ALANEN JUHANI 12 000
 Tampereen kv.elokuvafestivaalin ohjelmakirjan ja  
 elokuvamarketin katalogin valmistaminen (2.-6.3.05) 
SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI /  4 500
NÄREKANGAS LEENA  
 Kettupäivien järjestäminen 23.-28.11.04  
 Helsingissä 
AV-ARKKI RY / VAN INGEN JUHA 2 000
 5. View-festivaalin järjestäminen Helsingissä  
 helmikuussa 2005 
TAIK / ELO / LEHTINEN-KLUTH ANNA-MAIJA 2 500
 3. Illumenation - European Film School Festivalin 
 järjestäminen 12.-16.4.05 Helsingissä 
MEDEIA LTD. / LIULIA MARITA 2 000
 Prix Möbius Nordica - mediakulttuurikilpailun ja 
 tapahtuman järjestäminen 29.1.2005 Helsingissä  
AVEK 10 048
 Toimikauden 2004-2005 avajaiset  
 LUME-keskuksessa 8.9.2004 

Koulutusapurahat

ALITALO SIMO 1 650
 Viileää - ääniteos Biennale of Eletronic Arts  
 Perth -tapahtumassa 19 -  17.9.04 
KIISKI KAIJA 430
 Osallistuminen TEAK:n aikuiskoulutusyksikön 
 ja TAIK:n “Vuorovaikuts elokuvassa” -kurssille 
 16.-20.8. ja 23.-27.8.04 
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NISSILÄ MAARIT 1 000
 Osallistuminen University of Southern California/ 
 School of Cinema - Television:n elokuvan  
 leikkauskurssille 21.6. - 6.8.04 (Los Angeles) 
PESONEN JAANA  650
 Osallistuminen Marcus Grothin hahmoterapia- 
 koulutukseen Öselissä (Viro) 28.6.-4.7.04 
PUTKONEN-ÖRN KRISTA 430
 Osallistuminen TEAK:n aikuiskoulutusyksikön ja 
 TAIK:n “Vuorovaikuts elokuvassa” -kurssille 
 16.-20.8. ja 23.-27.8.04. 
TAIVAINEN SIRPA 430
 Osallistuminen TEAK:n aikuiskoulutusyksikön ja  
 TAIK:n “Vuorovaikuts elokuvassa” -kurssille  
 16.-20.8. ja 23.-27.8.04.  
BERGHÄLL JOONAS 1 500
 Osallistuminen European Documentary Networkin 
 tuottajakoulutukseen 17.-20.9.04 Tanskassa ja 
 tammikuussa -05 Helsingissä 
KÄRKKÄINEN JUKKA-PEKKA 1 500
 Osallistuminen European Documentary Networkin 
 tuottajakoulutukseen 17.-20.9.04 Tanskassa ja 
 tammikuussa -05 Helsingissä 
TIKKA PIA 1 400
 Osallistuminen Center for Cognitive Studies of  
 the Moving Imagen konferenssiin “Narration, 
 Imagination and Emotion in Moving Image media” 
 (Grand Rapids, USA) 22.-24.7.04 
SUOMEN ELOKUVAKERHOJEN LIITTO RY /  4 000
SAKARI SALKO 
 Suomalaisen elokuvakerholiikkeen historia 
 50-vuotisjuhlakirjana (julk.) 
JYRÄLÄ JOONAS 3 000
 Opiskelu National Film and Television Schoolin 
 MA Sound Post-production -koulutusohjelmassa  
 (Beaconsfield, UK) tammikuu -05 - joulukuu -06 
ERJOSSAARI NINA 430
 Osallistuminen TEAK:n ja TAIK:n Vuorovaikutus  
 elokuvassa -kurssiin 16.-20.8. ja 23.-27.8.04. 
HAKALA JUHA 780
 Osallistuminen Languages and the Media  
 Conference on Language Transfer in Audiovisual  
 Media-tapahtumaan Berliinissä 3.-5.11.04 
HUTRI ANNA MARIA 800
 Finding Friends -elokuva Chicagon kv.lastenelo- 
 kuvafestivaaleilla 21.-31.10.04 
KOISO-KANTTILA VISA 1 000
 Isältä pojalle-dokumentti Sights of the Turn of  
 Century dokumenttielokuvakonferenssissa  
 Mexico Cityssä 28.10.-4.11.04 
KILPELÄINEN MINNA 1 000
 Osallistuminen ARTOn tv-tuottajakoulutukseen 
 6.9.04 - 27.5.05 (RTI:ssä) 
SALMENKALLIO SANNA 420
 Osallistuminen Venetsian elokuvafestivaaliin  
 7.-9.9.04 
SALMINEN SUSA 1 000
 Osallistuminen ARTOn tv-tuottajakoulutukseen 
 6.9.04 - 27.5.05 (RTI:ssä) 
SAUVO TINI 2 244
 Tietokoneavusteiseen pala-animaatioon  
 perehtyminen marraskuu -04 - helmikuu -05  
 Turussa ja Helsingissä 
SÄRKKÄ SUSANNA 1 000
 Osallistuminen ARTOn tv-tuottajakoulutukseen 
 6.9.04 - 27.5.05 (RTI:ssä) 
TUOMAINEN HANNU 840
 Osallistuminen Cartoon Feature - The Economic  
 Reality of Making a Long Feature Film in Animatio 
 -seminaariin München 21.-23.10.04 (MEDIA-ohjelma) 
VAN INGEN JUHA 1 000
 Hakijan teos Blue Star Contemporary Art 
 Centerissä San Antoniossa (USA) 9.-24.1.2005 
VEIJALAINEN PERTTI 500
 Hakijan elokuvia TINFF-tapahtumassa 
 Salehardtissa (Venäjä) 24.-30.9.04 
WESTERBERG PAAVO & LOUHIMIES AKU 2 960
 Osallistuminen The Script Factoryn (MEDIA- 
 ohjelma) SCENE Insiders -kurssille Lontoossa  
 26.10.-3.11.04 
VÄKIPARTA KIRSI  3 600
 Suomalaisen kokeellisen elokuvan ja videotaiteen 
 historia -kirjan aineiston kerääminen (julk.) 
BLOMBERG ESA & LEPOLUOTO ARI 3 000
 “Audiokirja - audiotekniikkaa ammattilaisille ja  
 kehittyneille harrastajille” -teoksen päivittäminen 
  ja julkaiseminen netissä (julk.)
 

VON ZANSEN KATI & PENSALA MARJA 2 000
 Lehtiset-lehdessä ilmestyneiden haastattelujen  
 täydentäminen ja julkaiseminen kirjana (julk.) 

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien  
tuotantotuki

KINOPRODUCTION OY / ARTO KOSKINEN 10 000
JOKI TAIVAALLA 
 Dokumenttielokuva kuvataiteilija  
 Osmo Rauhalasta (tt)
MATILA RÖHR PRODUCTIONS OY /  
PV LEHTINEN 10 000
KROOLI 
 Dokumenttielokuva nuoren uimaritytön myytti- 
 sestä suhteesta uimiseen, veteen ja kilpailuun (jt) 
 (kopiotuki) 
RT-DOCUMENTARIES / ILKKA RUUHIJÄRVI 10 000
SUKUPOLVI 
 Seurantadokumentti vuonna 1985 Kalliossa  
 koulunsa aloittaneesta luokasta (ev) 
LÅNGFILM PRODUCTIONS OY/ 
PETER SNICKARS 10 000
STJÄRNREGN 
 12-vuotiaan pojan näkökulmasta kerrottu tarina 
 yksityisyrittäjästä, jonka täytyy ensin menettää  
 kaikki, jotta löytäisi uudelleen perheensä (tt) 
OF COURSE MY FILMS TMI / PIA ANDELL 10 000
YPYÄ VIIPURISSA 
 Dokumenttielokuva arkkitehtipariskunnan elämästä  
 ja etärakkaudesta sotien aikaan Helsingissä,  
 Viipurissa ja Tukholmassa (tt) 
PETTUFILMI OY / TAHVO HIRVONEN 10 000
PERINTÖ 
 Lyhytelokuva Isoisästä, joka tekee puron rannalla  
 pajupillin 10-vuotiaalle pojanpojalleen (jt) 
LUMIFILM OY / KANERVA CEDERSTRÖM &  20 000
RIIKKA TANNER 
KAKSI NAISTA EUROOPASSA 
 Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän kaitafilmeihin  
 perustuva elokuvaessee kahden naisen matkoista 
 vanhassa Euroopassa (tt) 
COLEMAN DONAGH 4 000
TEXTURES / YLÄNGÖN HAITUVA 
 Eeppinen dokumentti maailman hienoimman villan, 
 pashminan, tuottajien elämästä (kk) 
OKSANEN TÖÖLÖSTÄ OY / KIMMO YLÄKÄS 1 500
JONO 
 Dokumenttielokuva venäläisen rekkamiehen  
 odotuksesta Vaalimaan raja-asemalla (tt)  
 (Toinen Suomi) 
KINOPRODUCTIO OY / JOE DAVIDOW 13 250
NIJINSKY 
 Kuvitteellinen tarina miehestä, joka on  
 pakkomielteenomaisesti ihastunut legendaariseen  
 tanssijaan ja koreografiin, Vaslav Nijinskiin (ev) 
VIDEOMAKERS OY / HANNU NIIKKO (TUOT.) 22 000
VOIKKAAN PAPERITEHTAAN PK17-PAPERI- 
KONEEN SULKEMINEN 
 Kolmituntinen dokumentti paperitehtaan  
 sulkemisesta (tt) (Toinen Suomi) 
OKSANEN TÖÖLÖSTÄ OY / HANNU OKSANEN 10 000
AALLONMURTAJA 
 Dokumenttielokuva suljetun saaren  
 henkilösuhteista (tt) (Toinen Suomi) 
ILLUME OY/ SEPPO RUSTANIUS 22 000
JÄÄN YLI 
 Dokumenttielokuva Kronstadtin kapinallisten  
 kohtaloista Suomessa (tt)  
KROMA PRODUCTIONS OY / MARIKKI HAKOLA 4 000
LUMOTTU LAPSI 
 Kokeellisen tanssi- ja lastenelokuvan kv. myynti- ja  
 esittelymateriaali (el) 
ZOT OY / JAANA WAHLFORSS & ANTONIA  25 000
RINGBOM 
KELTAISEN KIRAHVIN ELÄINTARINOITA 
 Animaatiosarja, jossa Keltainen Kirahvi kertoo 
 lapsille tarinoita runoista ja eläimistä (tt) 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN 10 000
KUUBAN VALLOITTAJAT 
 Fulgencio Batistan, Meyer Lanskyn ja Che  
 Guevaran amerikanraudoista kertovan  
 dokumentin filmikopio (el)
MATILA RÖHR PRODUCTIONS OY / ARI HEINILÄ 35 000
DEEP BREATH 
 Dokumenttielokuva maailmanennätystä tavoittelevasta
 vapaasukeltaja Topi Lintukankaasta (tt) 
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SILVA MYSTERIUM OY / MIKKO PIELA 12 000
LÄPI VETISEN SUON 
 Dokumenttielokuva Väinö Auerista, suomalaisesta 
 tiedemiehestä, tutkimusmatkailijasta ja  
 suotutkijasta (tt)
ELOKUVATUOTANTO KATHARSIS OY /  40 000
JOUNI HILTUNEN 
KOSMINEN NÄYTELMÄ 
 Dokumenttielokuva Kati Sinenmaan yrityksestä  
 elää yhteiskunnan ulkopuolella (tt) 
MÄNNISTÖ NOORA  2 000
ELINPIIRIN EVÄÄT 
 Dokumenttielokuva lapsuuden elinympäristön  
 vaikutuksesta kuvattuna kolmen sukupolven kautta (kk) 
VILHUNEN SELMA 2 000
PONITYTÖT 
 Dokumenttielokuva solidaarisuuden toteutumisesta 
 tyttöryhmässä sekä siitä kuinka tytöt kasvattavat 
 toinen toisiaan (kk) 
MAKING MOVIES OY / SAMI KUOKKANEN 10 000
AMERIKAN TAIKURI 
 Dokumenttielokuva roudareiden ja ikuisten  
 kapinallisten legendasta Nätsi Rosvallista (tt) 
MANDART PRODUCTIONS OY /  
JENNY NYROOS 30 000
JAG VILL HEM 
 Dokumenttielokuva vanhenemisesta vanhuksen  
 omasta näkökulmasta (tt) 
ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO 15 000
PAANAJÄRVEN ANNI 
 Seurantadokumentti Vienan Karjalan Paanajärven 
 kylän restaurointihankkeesta (ev) 
GERILLAFILMI OY / VISA KOISO-KANTTILA 5 000
TALVINEN MATKA 
 Dokumenttielokuva laulamisesta ja nuoresta  
 miehestä, joka etsii itseään ja omaa ääntään (ev) 
VANILLA PRODUCTION OY /  
JONATHAN DAVIES 10 000
PERHONEN 
 Hybridielokuva yksinäisestä mainosmiehestä, jonka  
 elämää piinaavat kello ja painajainen hukkuvasta  
 perhosesta (tt, tuen toinen osa) 
TAMPERE FILM FESTIVAL/CHRISTER LINDSTRÖM 3 000
TAMPEREEN ELOKUVAJUHLIEN TUNNUSFILMI 
 Tampereen 35 vuotisten elokuvajuhlien uusi  
 tunnusfilmi juhlavuoden kunniaksi  (jt) 
GAURILOFF KATJA 3 000
SUENJELIN LAPSET 
 Dokumenttieloku va kolttasaamelaisten tuhatvuotisesta 
 kulttuurista juuri viimeisellä hetkellä ennen sen 
 häviämistä (kk) 
MEDIA CENTER KOTKA KY / PASI RIIALI 6 000
AJATTELEN SINUA, TEINISTÄ HAUTAAN 
 Dokumentti nuoresta kunnallisvaaliehdokkaasta ja  
 tämän vaalipäälliköstä (tt) (Toinen Suomi) 
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO /  35 000
TATU POHJAVIRTA 
ELUKKA 
 Animaatio lampaita hoitavasta miehestä ja hänen  
 pojastaan, jotka sotkeentuvat luonnon kanssa  
 oudolla tavalla (tt) 
HUTRI EILA  5 000
 = X 
 Kokeellinen animaatio tutkimuslaitoksesta (kk) 
LEHTINEN PV 4 000
ENZO TALKING 
 Dokumenttielokuva veden olemuksesta (kk) 
IISSALO RISTO 1 200
KAASKERIN LUNDSTRÖM 
 Volter Kilven novelliin pohjaava lyhytelokuva  
 kunnianhimosta, kateudesta ja alkoholismista (kk) 
MANDART ENTERTAINMENT OY / KLAUS HÄRÖ  50 000
& SAARA CANTELL 
TOVE JANSSONIN NOVELLIELOKUVAT 
 Kahden lyhytelokuvan muodostama Tove Janssonin  
 novelleihin perustuva minisarja (tt) 
ART FILMS OY / ARTO HALONEN  31 000
RIKKAIDEN ROOLILEIKKI 
 Dokumentti venäläisestä psykologista sekä hänen  
 kehittämistään roolipeleistä, joiden kautta rikkaat ja  
 kuuluisat ihmiset hakevat sisältöä tylsistyneeseen  
 elämäänsä (tt) 
BAD TASTE OY / RAX RINNEKANGAS 55 000
ZAHARA JA URGA 
 Dokumenttielokuva kolmen taiteilijan kohtaamisesta  
 ja valosta (tt) 

KITI LUOSTARINEN PRODUCTIONS /  
KITI LUOSTARINEN 6 000
JOSKUS ILOA, JOSKUS SURUA 
 Dokumenttielokuva toista adoptiolastaan  
 hankkivasta perheestä (ev) 
EEROLA JUSSI 2 000
TEKNOKRATIAPAKOLAISET  
 Dokumenttielokuva sähköyliherkistä ihmisistä 
 teknologiasta huumaantuneessa yhteiskunnassa (kk)
SILVA MYSTERIUM OY / MARIA LAPPALAINEN 25 000
MILJA 
 Lyhytfiktio perheväkivallasta ja sen seurauksista 
 8-vuotiaan Miljan elämässä (tuotantotuen toinen osa) 
MAKING MOVIES OY / CHARLOTTA AIRAS 70 000
NELJÄS TUOLI 
 Domenttielokuva neuvotteluista ja diplomatiasta, 
 jotka johtivat Serbian sodan päättymiseen (tt) 
EDITH FILM OY / KAISA PENTTILÄ  35 000
SUPERMIEHEN POIKA 
 Animaatioelokuva äidistä, joka ei pysy roolissaan (tt) 

Multimedia- ja mediataide

ORENIUS MARIKA 1 500
THE BIRD 
 Videoteos unista ja sielullisesta lukkiutuneisuudesta 
 Tsehovin ja Hitchcockin henkeen (koa) 
TR. TJADER MARIA & KNIGHT DAVID 2 200
FINGERS TO MYSELF 
 Mediataideteos, joka vastustaa suunnitelmia 
 rajoittaa liikkumisvapautta (koa) 
PENNANEN ANU 3 500
PUHDAS ILMA 
 Filmi-installaatio maahanmuuttajien asemasta 
 Helsingissä Kööpenhaminan Overgardenin  
 nykytaiteen instituutin nuorten näyttelyyn (koa) 
VIRTAPRODUCTIONS / MINNA LÅNGSTRÖM 6 000
KUPLA 
 Interaktiivinen mediainstallaatio länsimaisen  
 ihmisen ristiriidoista sotaisessa maailmassa (ev) 
LECKLIN JOHANNA  250
BAHAA 
 Videoteoksen dvd-levyn poltto ja näytteillepano  
 Superego-näyttelyyn Galleria Huutoon 22.9.-3.10.04  
 (koa) 
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO /  3 500
KATARIINA LILLQVIST 
URALIN PERHONEN 
 Ääni-installaatio Tampereen Pispalan värikkäästä 
 historiasta (ev) 
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO /  1 500
KATARIINA LILLQVIST 
URALIN PERHONEN 
 Radiofoninen teos Tampereen Pispalan värikkäästä 
 historiasta (ev) 
SALOSMAA AARNO 3 500
CRUISING 
 Videoteos cruising-illoissa kuvatusta materiaalista  
 (koa) 
OJAMO HANNA  1 200
MENTAALINEN KAUPUNKI 
 Kokeellinen lyhytelokuva urbaanista miljööstä ja  
 yksittäisen ihmisen havainnoista sen ytimessä (kk) 
YLIKOSKI MARIA 2 000
LIISA PEILIMAASSA 
 Susanna Laaksosen tekstiin perustuva  
 videoinstallaatio dialogista Minän ja Itsen  
 välillä Helsingin Taidehallissa tammikuussa  
 2005 (koa) 
OJA MARJATTA 1 000
FLOATING  
 Tilan läpikulun kokemusta tutkiva videoinstallaatio 
 Kluuvin galleriassa elo-syyskuussa 2004 (koa) 
AV-ARKKI RY / KIRSI VÄKIPARTA 18 000
SUOMALAISEN MEDIATAITEEN KV. LEVITYS 
 Mediataiteen kotimaiseen ja ulkomaiseen  
 levitykseen (el) 
PARKKINEN MINNA  1 200
THANKSGIVING 
 Läheisen ihmisen kuolemaa käsittelevän lyhyt- 
 elokuvatrilogian kolmas osa (kk) 
SALORANTA ELINA  3 000
UNOHTUNEET SANAT 
 Videoteos rakkaussuhteen kolmiodraamasta (koa) 
VIRTA PRODUCTIONS  / TELLERVO KALLEINEN 5 340
IN THE MIDDLE OF THE MOVIE 
 Eri puolilla maailmaa tavallisten ihmisten kanssa  
 tehtyjen kokeellisten kotivideoiden screening-versio (jt) 
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KITI LUOSTARINEN PRODUCTIONS /  
KITI LUOSTARINEN 6 000
JOSKUS ILOA, JOSKUS SURUA 
 Dokumenttielokuva toista adoptiolastaan  
 hankkivasta perheestä (ev) 
EEROLA JUSSI 2 000
TEKNOKRATIAPAKOLAISET  
 Dokumenttielokuva sähköyliherkistä ihmisistä 
 teknologiasta huumaantuneessa yhteiskunnassa (kk)
SILVA MYSTERIUM OY / MARIA LAPPALAINEN 25 000
MILJA 
 Lyhytfiktio perheväkivallasta ja sen seurauksista 
 8-vuotiaan Miljan elämässä (tuotantotuen toinen osa) 
MAKING MOVIES OY / CHARLOTTA AIRAS 70 000
NELJÄS TUOLI 
 Domenttielokuva neuvotteluista ja diplomatiasta, 
 jotka johtivat Serbian sodan päättymiseen (tt) 
EDITH FILM OY / KAISA PENTTILÄ  35 000
SUPERMIEHEN POIKA 
 Animaatioelokuva äidistä, joka ei pysy roolissaan (tt) 

Multimedia- ja mediataide

ORENIUS MARIKA 1 500
THE BIRD 
 Videoteos unista ja sielullisesta lukkiutuneisuudesta 
 Tsehovin ja Hitchcockin henkeen (koa) 
TR. TJADER MARIA & KNIGHT DAVID 2 200
FINGERS TO MYSELF 
 Mediataideteos, joka vastustaa suunnitelmia 
 rajoittaa liikkumisvapautta (koa) 
PENNANEN ANU 3 500
PUHDAS ILMA 
 Filmi-installaatio maahanmuuttajien asemasta 
 Helsingissä Kööpenhaminan Overgardenin  
 nykytaiteen instituutin nuorten näyttelyyn (koa) 
VIRTAPRODUCTIONS / MINNA LÅNGSTRÖM 6 000
KUPLA 
 Interaktiivinen mediainstallaatio länsimaisen  
 ihmisen ristiriidoista sotaisessa maailmassa (ev) 
LECKLIN JOHANNA  250
BAHAA 
 Videoteoksen dvd-levyn poltto ja näytteillepano  
 Superego-näyttelyyn Galleria Huutoon 22.9.-3.10.04  
 (koa) 
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO /  3 500
KATARIINA LILLQVIST 
URALIN PERHONEN 
 Ääni-installaatio Tampereen Pispalan värikkäästä 
 historiasta (ev) 
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO /  1 500
KATARIINA LILLQVIST 
URALIN PERHONEN 
 Radiofoninen teos Tampereen Pispalan värikkäästä 
 historiasta (ev) 
SALOSMAA AARNO 3 500
CRUISING 
 Videoteos cruising-illoissa kuvatusta materiaalista  
 (koa) 
OJAMO HANNA  1 200
MENTAALINEN KAUPUNKI 
 Kokeellinen lyhytelokuva urbaanista miljööstä ja  
 yksittäisen ihmisen havainnoista sen ytimessä (kk) 
YLIKOSKI MARIA 2 000
LIISA PEILIMAASSA 
 Susanna Laaksosen tekstiin perustuva  
 videoinstallaatio dialogista Minän ja Itsen  
 välillä Helsingin Taidehallissa tammikuussa  
 2005 (koa) 
OJA MARJATTA 1 000
FLOATING  
 Tilan läpikulun kokemusta tutkiva videoinstallaatio 
 Kluuvin galleriassa elo-syyskuussa 2004 (koa) 
AV-ARKKI RY / KIRSI VÄKIPARTA 18 000
SUOMALAISEN MEDIATAITEEN KV. LEVITYS 
 Mediataiteen kotimaiseen ja ulkomaiseen  
 levitykseen (el) 
PARKKINEN MINNA  1 200
THANKSGIVING 
 Läheisen ihmisen kuolemaa käsittelevän lyhyt- 
 elokuvatrilogian kolmas osa (kk) 
SALORANTA ELINA  3 000
UNOHTUNEET SANAT 
 Videoteos rakkaussuhteen kolmiodraamasta (koa) 
VIRTA PRODUCTIONS  / TELLERVO KALLEINEN 5 340
IN THE MIDDLE OF THE MOVIE 
 Eri puolilla maailmaa tavallisten ihmisten kanssa  
 tehtyjen kokeellisten kotivideoiden screening-versio (jt) 

HAUKKA MINNA 1 200
VIDEOANIMAATIO 
 Suomi-Neito -matkailujulisteeseen perustuva 
 videoanimaatio Suomen Lontoon suurlähetystöön ja 
 Kluuvin galleriaan (koa) 
KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA 1 700
MOTOR MACHINE MUSIC 
 Routmaster-elokuvan ääniraidan  
 uudelleenmiksaukset cdnä (tt) 
CANTELL SAARA 1 700
KÖYNNÖKSET 
 Poeettinen lyhytelokuvatutkielma ihmisten  
 välisistä siteistä (kk) 
REINHARD AUROA 564
JULIO JA LUPITA 
 Videoteoksen dvd-versio (koa) 
KARJALAINEN HANNU 1 500
VIDEOINSTALLAATIO 
 Kuudesta muistoja, arkirutiineja, kuvitelmia ja  
 haaveita käsittelevästä teoksesta muodostuva  
 installaatio Kluuvin galleriassa joulukuussa  
 2004 (koa) 
OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO /  4 500
KATARIINA LILLQVIST 
URALIN PERHONEN - ÄÄNI-INSTALLAATIO 
 Ääni-installaatio Tampereen Pispalan värikkäästä 
 historiasta (tt) 
KALLINEN SAMI 1 500
CONTRASTS 
 Videoinstallaatio uhan alla elävästä perheestä 
 Kluuvin galleriassa loka-marraskuussa 2004 (koa) 
SUOMI MAARIT 1 000
JOUTSENLAULU 
 Videoteos Tallinan Gallerii Decoossa  
 elokuussa 2004 (koa) 
HEIDI TIKKA MEDIA PRODUCTIONS TMI 15 000
THE DOUBLE 
 Vuorovaikutteinen videoinstallaatio lapsen  
 kokemuksista arjesta, paikoista, tunteista  
 ja tarinoista (tt) 
DUNCKER MARIA  1 500
VIIMEINEN MOHIKAANI 
 Animaatio äärimmäisestä ulkopuolisuuden  
 tunteesta (koa) 
ZIEGLER DENISE & TYÖRYHMÄ 2 000
NYREN OG PYRAMIDEN 
 Installaatiosta ja videoista koostuva kokonaisuus 
 PuoliQ:ssa Helsingissä helmikuussa 2005 ja TITA- 
 NIK - galleriassa Turussa marraskuussa 2005 (koa) 
KINOTAR OY / MAIJA BLÅFIELD 12 000
YSTÄVÄNI MARCEL 
 Kokeellinen lyhytelokuva maailman rauhaa ajavasta 
 skitsofreenikosta (tt) 
TJADER MARIA & KNIGHT DAVID 500
CAUSTICALLY HAPPY 
 Dvd-versio naurua käsittelevästä meditatiivisesta  
 nauhateoksesta (koa) 
EURO PIA 1 000
NAINEN ESITTÄÄ AIKAA 
 Kaksi lineaarisesti erillistä hetkeä yhdistävä  
 videoinstallaatio (kk) 
HUUSKONEN JUHA TMI  3 000
PLAN *B FOR ARKADIANMÄKI 
 Interaktiivinen teos, jossa kansalaiset pääsevät  
 äänestämään eri tahojen valitsemista aiheista ja  
 tulokset toimitetaan eduskunnalle virallisten 
 äänestysten tapaan (tt) 
KUUKKA RAAKEL 2 000
KERTOMUS 
 Kolmen evakkomatkan kokeneen naisen  
 haastatteluihin perustuva videoinstallaatio (koa) 
SALMINEN PAULIINA 1 000
JUST ADD WATER 
 Installaation näytteillepano Muu ry:n galleriassa 
 3.9.-26.9.2004 (koa) 
RÄBINÄ PAAVO 5 000
TRUE LOVE 
 Installaation muodossa esitettävä  
 dokumentaarinen fiktio perheväkivallasta (koa) 
RENVALL MARKUS 2 000
NUORI 70 - VIDEOINSTALLAATIO 
 Videoinstallaatio, jonka pohjana on kokeellinen ja  
 prosessinomaisesti rakentuva lyhytelokuva  
 huumeista (koa) 
SASSI PEKKA 2 000
ARKISTO 
 Ääniteos todellisuuden ja nauhoitteiden  
 sekoittumisesta ääniarkistossa (koa) 

ABIDIN ADEL 4 500
CRAZY DAYS 
Dokumentaarisista elementeistä koostuva  
 installaatio irakilaisen maahanmuuttajan  
 elämästä yhden päivän ajalta (koa) 
KARHU MIKA 1 200
SUOMALAINEN ITSEMURHA 
 Kahden projisoinnin videoteos, joka käsittelee itse-  
 murhaa sitä yrittäneiden ihmisten ja heidän  
 läheistensä haastattelujen kautta (koa) 
LASSENIUS RIKARD 5 000
ELLE 
 Catharina Gripenbergin runoon perustuva teos (koa) 
RIPATTI MIKA J. 1 000
SUKKAHOUSU-USKONTO 
 Maaria Oikarisen monologitekstiin perustuva 
 performance-videoteos (koa) 
BJÖRK VEIKKO 1 500
VIDEOINSTALLAATIO 3T RAITIOVAUNUUN 
 Kaupunkitutkija Hanna Mattilan avustuksella  
 suunniteltu teos raitiovaunun reitiltä eri  
 aikakerrostumissa vuosina 1888-2004 (koa) 
JINX OY / SAMI VAN INGEN 2 900
FOKUS 
 Kokeellisen elokuvan jälkituotantotuki (jt) 
REKULA HELI 3 500
KOLME VIDEOTEOSTA 
 Hotelli-, Täällä tänään, huomenna mennyttä ja  
 Landscape no. 17 An Fharraige - videoteosten  
 näytteillepano Kiasmassa keväällä 2005 (koa) 
REKULA HELI 5 000
ROOM 1 & ROOM 2 
 Katsetta, katseen kohteena olemista,  
 kommunikaatiota ja teoksen suhdetta tilaan  
 ja katsojaan tutkiva videoinstallaatio (koa)
 

Sisältötuotannon kehitysraha

3DOlli / OLLI LEVANIEMI 11 100
PALIKKAVISA 
 3D-animaationa toteutettava, lapsille suunnattu  
 tietokonekilpailu, joka sisältää lisäosioita  
 digitelevisiossa 
ARTS AND MINDS OY / TOPI HAARAMO 17 300
AMAZING MAZE  
 Digitelevisiossa pelattava reaaliaikainen moni- 
 pelaajapeli 
PR-PRODUCTIONS KY / PEKKA RAUTIONMAA 10 000
XTV-MONIMEDIA 
 Mobiililpäätelaitteissa ja digi-tvssä reaaliaikaisena  
 toimiva interaktiivinen SMS/MMS - chatkanava 
EXIFORMAT OY / TIMO KOHO 13 000
CAIRN - MOBIILI-INSTALLAATIO 
 Installaatio, joka yhdistää panoraamisen näyttö  
 pinnan ja yleisön mobiililaitteet 
CONTENT UNIOIN / MARJUSKA KAUKOMIES 13 000
MBM MOVEMENT BY MUSIC 
 Uudenlainen tanssiopetuskonsepti, jossa tutkitaan
 tanssijoiden mahdollisuutta vaikuttaa tilan  
 valaistuksen ja lavastuksen muuttumiseen ja  
 musiikkiin 
NITRO FX OY / KIM SOARES 31 500
WARS OF RUSSIA, 1788-1790 -DEMOPILOTTI 
 Kansainvälisille markkinoille suunnattu kolmi- 
 ulotteinen strategiapeli Ruotsi-Suomen ja Venäjän 
 välisestä sodasta vuosina 1788-90 
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