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5.4. 2013pääkirjoitus

Kulttuuri muuttui, ja koko yhteiskunta tuntui avautuvan 
1980-luvun puolivälissä, kun hyvitysmaksujärjestelmää ra-
kennettiin ja AVEK perustettiin. Murroksen voimakkuutta 
on pohdittu muuallakin (esim. HS Teemassa vuoden 2012 
lopussa), ja ehkä yleisempi kiinnostus johtuu siitä, että 
olemme keskellä uutta ja vielä perusteellisempaa kulttuu-
rista murrosta. Historia antaa perspektiiviä. 

Taloudesta on aina hyvä alkaa. 1980-luvun alku oli 
tiukkaa aikaa. Vuosikymmenen puolessa välissä niukkuus 
vaihtui nousukaudeksi, ja raha alkoi liikkua vapaammin. 
Yhteiskunta siirtyi minä-keskeiseen ja tuhlailevaan jup-
piaikaan. Myös poliittinen ilmapiiri vapautui, ja perintei-
set poliittiset asetelmat muuttuivat. Kekkosen kausi päät-
tyi muodollisesti jo vuosikymmen alussa, vaikka vasta hä-
nen kuolemansa (v.1986) tuntui vapauttavan henkiset lu-
kot. Ylipolitisoituminen väheni samaa vauhtia taistolaisuu-
den väistymisen kanssa. Minän ohella politiikkaan tulivat 
pehmeät arvot. Vihreä liike oli syntynyt edellisen vuosi-
kymmenen puolella, mutta ensimmäiset kansanedustajan-
sa (2 kpl) liike sai v.1983, ja varsinaiseksi poliittiseksi voi-
maksi se muuttui vuosikymmenen lopulla, jolloin liike jär-
jestäytyi puolueeksi. 

Myös kansainvälisessä politiikassa tapahtui isoja asioi- 
ta. Kylmä sota oli vaihtunut liennytykseksi. Gorbatšov  
aloitti perestroikan, ja Berliinin muuri murtui vuosikym-
menen lopulla, ja sitten ei enää kestänyt kuin pari vuotta, 
kun Neuvostoliitto hajosi, ja siirryttiin pieneksi historian 
hetkeksi yksinapaiseen maailmaan.

Myös kulttuurin puolella tapahtui. Läänintaiteilijajär-
jestelmä vakiintui 1980-luvun alussa. Paikallisradiotoimin-
ta alkoi v.1985, kun Elävän Musiikin yhdistys (ELMU ry) 
perusti Radio Cityn. Televisiotoiminta vapautui, kun Kol-
moskanavan toiminta alkoi vuoden 1986 lopussa. Televi-
sio astui nykyaikaan, mikä alkuun synnytti toiveita ohjel-
miston laadullisesta paranemisesta ja sopi hyvin vuosikym-
men yleiseen optimismiin. Finnkino perustettiin samana 
vuonna ja vuotta myöhemmin aloitti Rakkautta & Anarkiaa 
-elokuvafestivaali. Finnkinon monopoliasemasta alkoi elo-
kuvakulttuurin yksipuolistuminen (teatterit) ja jälkimmäi-
sestä taas sen monipuolistuminen (festivaalit). Vanha yhte-
näiskulttuuri mureni kiihtyvää vauhtia.

AVEKin perustamisen (28.4.1987) kannalta kes-
keinen tekijä liittyi teknologiaan. Videon aiheuttaman 
murroksen merkittävyyttä on nykykatsannosta vaikea hah-
mottaa, mutta uusi tekniikka toi tullessaan uudenlaisen va-
pauden television ja elokuvien suhteen. Vapauteen liittyi 
myös huolia. Tekijät kyselivät vapaan kotinauhoittamisen 

vaikutuksista, ja kasvattajat huolestuivat vapaasti levitet-
tävistä elokuvista. Edelliseen löytyi pian hyvä ja toimiva 
ratkaisu: kasettimaksu (v.1984), jossa tyhjän kasetin hin-
taan oli lisätty tekijänoikeuskorvaus. Maksun tuotto nousi 
ensimmäisten vuosien jälkeen nopeasti, ja sitä ryhdyttiin 
jakamaan tekijänoikeusjärjestöjen sekä niiden yhteyteen 
perustettujen edistämiskeskusten ja ensimmäisinä vuosi-
na myös Suomen elokuvasäätiön kautta. Hyvitysmaksu-
järjestelmän alkuvuosien merkitystä kuvaa hyvin se, että 
SES:n tuotantotuki 1980-luvun puolessa välissä oli noin 3 
me, ja esim. vuoden 1986 kasettimaksun videopuolen ker-
tymä oli noin 5 me. Tästä kaksi kolmasosaa osoitettiin teki-
jöiden yhteisiin tarkoituksiin, joista tuotantotuki oli keskei-
sin. Kasvattajien huoli vapaasti ostettavista videoelokuvis-
ta johti aluksi suhteettoman ankaraan sensuurilainsäädän-
töön, mutta toisaalta elokuvien yleinen saatavuus lisääntyi 
huomattavasti (ml. kirjastot), ja bisnes kukoisti.

Kevyt videotekniikka vapautti elokuvan tekemistä ja 
synnytti kokonaan uuden taidemuodon, videotaiteen. Lah-
den Muotoiluinstituutissa aloitettiin videokuvauksen kou-
lutus v.1986. Taiteilijajärjestö Muu ry perustettiin vuotta 
myöhemmin ja videoiden kansainvälistä levitystä hoitava 
AV-arkki vuosikymmenen lopulla. 

Muitakin vaikuttavia teknisiä innovaatioita tuotiin 
markkinoille noina vuosina. Kotitietokoneet ja kännykät – 
ensimmäiset suomalaiset kännykät tehtiin v.1987 – alkoi-
vat mullistaa arkea, vaikka niiden kulttuurisia vaikutuksia 
saatiinkin odottaa seuraavalle vuosikymmenelle. 1980-lu-
ku oli videon vuosikymmen.

1980-luvulta alkoi aika, jolloin tekniikka aukaisi kult-
tuurille uusia mahdollisuuksia, mutta samalla teki kulttuu-
rista itselleen alisteisen. On houkuttelevaa tulkita vuosi-
kymmen viimeiseksi viattomuuden ajaksi. Yleensä vaihto-
ehtoja ei ollut liikaa, ja ne kaikki näyttivät hyviltä. Maa-
ilma oli toinen, yksinkertainen ja selkeä, vaikka murtu-
misen merkkejä oli jo näkyvissä. Aids alkoi meillä levitä 
vuosikymmenen puolessa välissä, ja vuosikymmen lopus-
sa USA näytti turhautumisensa yksinapaiseen maailmaan 
Persianlahden sodassa. 

Syntymäpäiväjutuissa tapaa joskus olla toiveita. Täs-
sä on vain yksi: pankaa hyvitysmaksujärjestelmä kuntoon. 
Siitä on maininta nykyisen hallituksen ohjelmassa,  ja sitä 
paitsi se ei maksa valtiolle mitään, millä pitäisi olla merki-
tystä näinä kiristyvän talouden aikoina.

Juha Samola
2.4.2013

Pieni syntymäpäiväjuttu

Kansikuva: 
Punk – Tauti joka  

ei tapa,  
ohj. Jouko Aaltonen, 

Illume Oy, 2008.  
Kuva Katja Nyman.

Yksitoista ihmisen 
kuvaa, ohj.  

Anastasia Lapsui & 
Markku Lehmuskallio, 

Giron Film, 2013



4 avek-lehti 1/2013 avek-lehti 1/2013                5

1/
20

13

1/
20

13

K
yrön romaanin romania-
lainen päähenkilö Vatanes-
cu istuu saunassa suoma-
laisen Pykströmin kans- 
sa. Yhteistä kieltä ei ole.
  Pykström alkaa hoilata  

Kansainvälistä, isän setä kun oli ol-
lut Hennalan vankileirillä. Musiikki 
herättää molempien lapsuusmuistot 
eloon. Musiikki on sekä kollektiivista 
että intiimiä ja henkilökohtaista.

Sama pätee musiikkidokument-
teihin. Musiikkidokumentissa yhdis-
tyy musiikin emotionaalisuus ja do-
kumenttielokuvan kyky käsitellä so-
siaalisia todellisuutta, sen suhteita ja 
prosesseja. Siksi musiikkidokumen-

tit kiehtovat minuakin, niin katsojana 
kuin tekijänäkin. 

Musiikkidokumentit olivat ennen 
2000-lukua harvoja dokumenttielo-
kuvan lajityyppejä, jotka menestyi-
vät kaupallisesti myös elokuvateatte-
reissa. Maailmantähdestä, suositus-
ta bändistä tai muuten kiinnostavasta 
artistista tehdyt dokumentit saivat fa-
nit ja musiikkidiggarit liikkeelle. Elo-
kuvateatterin hyvä äänentoisto ja laa-
dukas kuva tarjosivat jo itsessään lois-
tavan mahdollisuuden musiikin koko-
naisvaltaiseen kokemiseen. Hyvä mu-
siikkiesitys oli usein itseisarvoista ja 
sellaisenaan riittävä syy lähteä teat-
teriin.

Jouko  
AAltonen

Kirjoittaja on  
ohjaaja, tuottaja  
ja tutkija

Suomessakin musiikkidokumen-
tit ovat päässeet hyvin valkokankail-
le. 1980-luvulla Kaurismäkien Saimaa- 
ilmiö ja 1990-luvulla Pekka Lehdon The 
Real McCoy täyttivät saleja. 2000-lu-
vun puolivälistä alkoi jonkinasteinen 
suomalaisten musiikkidokumenttien 
aalto. Elokuvateatterilevityksessä on 
ollut vuosina 2006–2012 kymmenen 
musiikkidokumenttia, vähintään yk-
si joka vuosi vuotta 2011 lukuun otta-
matta. Suurimmat menestyjät ovat ol-
leet Mika Kaurismäen Vesku, jos sitä 
nyt voi pitää musiikkidokumenttina 
(36  921 katsojaa), Inari Niemen Robin 
(28  346) ja J-P Passin ja Jukka Kärk-
käisen Kovasikajuttu (19  765). Vuonna 

2013 ensi-iltaan tulee useampikin mu-
siikkidokumentti.   

Musiikkidokumentti on selvästi  
genre-elokuvaa. Se on lajityyppi, jolla  
on oma yleisönsä ja myös omat tois-
tuvat rakenteensa. Musiikkidokumen-
tilla on myös alalajeja. Olemme näh-
neet paljon konserttitaltiointeja (esi-
merkiksi Martin Scorsesen Last Waltz 
ja Heikki Kossin Family Meeting), kier- 
tuekuvauksia (Alek Keshishianin In 
Bed with Madonna ja Kaurismäkien  
Saimaa-ilmiö), festivaalielokuvia (Micha-
el Wadleighin Woodstock ja Julian Temp-
len Glastonbury), taiteilijamuotokuvia 
elävistä muusikoista (Bob Dylan Pen-
nebakerin Don´t look back -elokuvassa ja 

Jorma Kääriäinen Ari Matikaisen Yhden 
tähden hotellissa) ja elokuvia kuolleis-
ta legendoista (Scorsesen George Harri-
son: Living in the Material World  ja Arto 
Halosen Magneettimies). 

Musiikkidokumentin tekijälle on 
aikamoinen haaste saada kokonaisuus  
pysymään koossa. Koossapitävä ele-
mentti voi olla fyysinen tila: festivaa-
lipaikka, konserttisali tai studio. Myös 
kiertueen vaiheet muodostavat usean 
elokuvan punaisen langan. Henkilö-
kuvissa rakenne on usein päähenki-
lön tai bändin elämänvaiheiden kro-
nologia. Joskus kerrotaan luomistyös-
tä, seurataan levyn tekemisen vaiheet 
alun sävellystyöstä treenien kautta 

Punk – Tauti joka ei 
tapa, ohj.  
Jouko Aaltonen,  
Illume Oy, 2008.  
Kuva Katja Nyman.

MISTÄ  
MUSIIKKI- 
DOKUMENTIT  
KERTOVAT?

”Musiikki  
 puhkaisee  

 suojauksen,  

 se työntyy  
 järjen läpi. ” 
 –Tuomas Kyrö:   

 Kerjäläinen ja  

 jänis (2012)
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valmiiksi tuotteeksi. Joissakin eloku-
vissa seurataan bändin matkaa alun 
hapuilusta menestykseen, toisissa bän-
din hajoamisen dramaattisia vaiheita. 
Bändi on ylipäätään hyvä ja dynaami-
nen kuvauskohde, koska muusikoiden 
väliset jännitteet ja konfliktit tuottavat 
tarinaan juonenkäänteitä. Joku lähtee, 
joku erotetaan, jotkut eivät siedä toi-
siaan. Konflikti voi olla ulkoinen (ra-
hat loppuvat, keikka peruuntuu) tai si-
säinen, joko henkilöiden välinen rii-
ta tai luova kriisi. Usein näitä perus-
tarinoita yhdistetään samaan eloku-
vaan. Hämmästyttävän yksinkertaiset 
ja niukat tarinat toimivat, jos henkilöt 
ovat karismaattisia ja musiikki oikeas-
ti hyvää. Musiikkidokumenteissa on 
paljon omia konventioita ja suoranai-
sia kliseitä. Kuinka moni elokuva päät-
tyykään viimeiseen suureen konsert-
tiin, jossa kaikki ovat onnellisia, kun 
on päästy vaikeuksien kautta voittoon. 

Sukupolvijuttu

Musiikki on syvästi sosiaalinen ilmiö. 
Se on mukana kaikessa tärkeässä: hau-
tajaisissa, vankileireillä, sodissa ja val-
lankumouksissa. Joku on jopa sano-
nut, että on musiikkia ilman vallan-
kumousta mutta ei vallankumousta il-
man musiikkia. Musiikki on paitsi so-
siaalista myös kokemuksellista ja his-
toriallista. Sama pätee musiikkidoku-
mentteihinkin. Ne herättävät katsojan 
tunteet ja sitä kautta kokemuksellises-
ti asemoivat katsojan aikaan ja paik-
kaan. Huomattava osa musiikkidoku-

menteista onkin sukupolvielokuvia.  
Sosiologi Karl Mannheim on esit-

tänyt sukupolviteorian, jonka pohjal-
ta Matti Virtanen (Fennomanian peril-
liset, SKS 2001) on tarkastellut Suomen 
historian poliittisia sukupolvia autono-
mian ajalta vihreisiin. Pelkkä synty-
mävuosi ei määritä sukupolvea, vaan 
sukupolvilla on myös erilaiset avain-
kokemukset, jotka leimaavat niiden 
tapaa katsoa ja kokea maailmaa. Nuo-
ruuden avainkokemukset ohjaavat su-
kupolven mobilisoitumista erilaisiksi 
liikkeiksi. Teoria vastaa aika hyvin ar-
kikokemusta. Avainkokemuksen rin-
nalle voisi nostaa musiikkikokemuk-
sen. Sukupolvi leimautuu ja identifioi-
tuu musiikin kautta ja avulla. Musiik-
ki yhdistää ja erottaa sukupolvia, näin 
erityisesti aikaisemmin, kun yhtenäis-
kulttuuri ei ollut vielä hajonnut ja mu-
siikin kuluttaminen ei ollut eriytynyt 
lukemattomiin alagenreihin. 

Omat musiikkidokumenttini ovat 
olleet mitä suurimmassa määrin su-
kupolvielokuvia. Kenen joukoissa seisot 
(2006) kertoi 1970-luvun poliittisesta 
laululiikkeestä, sukupolvesta joka ha-
lusi laulamalla muuttaa maailmaa ja 
tehdä vallankumouksen. Alkuperäi-
nen idea oli tehdä analyyttinen doku-
mentti poliittisesta vuosikymmenes-
tä, ja laululiikkeen piti olla vain osa si-
tä. Jossain vaiheessa tuli kuitenkin oi-
vallus nostaa se elokuvan keskipistee-
seen. Halusin käsitellä sitä, miltä aika-
kausi tuntui, mikä oli se kokemus, kun 
oli mukana laulamassa ja taistelemas-

sa. Tähän musiikki oli ehdottomas-
ti paras keino. Elokuva myös kolahti 
oman sukupolvensa katsojiin, siitä tuli 
puheenaihe ja pitkästä aikaa väki vir-
tasi elokuvateattereihin katsomaan do-
kumenttielokuvaa. Elokuvan saamas-
sa palautteessa oli vahva jaetun suku-
polvikokemuksen haju. Aikakauden 
musiikin tunnistivat ja jakoivat myös 
vastakkaisissa poliittisissa leireissä ol-
leet aikalaiset. 

Olin tullut Helsinkiin opiskele-
maan 1970-luvun jälkipuoliskolla, vuo-
sina jolloin kiivain kumouksellisuus 
taittui ja ympäristöliike ja punk alkoi-
vat orastaa. Punk – tauti joka ei tapa 
(2008) oli eräänlainen jatko-osa Kenen 
joukoissa seisot -elokuvalle. Se kertoi 
1980-luvun punk-sukupolvesta, joka 
teki pesäeroa tiukasti organisoituun ja 
johdettuun luokkatietoisten joukkoon. 
Sittemmin liike eriytyi Suomi-Rockiin 
ja marginaaliin sijoittautuneeseen HC-
punkkiin. Punkista tuli 2000-luvul-
le tultaessa yhä enemmän vastakult-
tuuria. Paradoksi on, että tulevaisuut-
ta määrätietoisesti rakentanut poliitti-
nen laululiike katosi uuden ajan koit-
taessa, mutta hetkellisyyttä ja ajassa 
elämistä korostanut punk jäi henkiin, 
niin moneen kertaan kuin se julistet-
tiinkin kuolleeksi. 

Kolmas musiikkielokuvani on näi-
tä edeltänyt Hengenpelastaja (2005), 
kertomus kolmesta muusikosta 1930- 
ja 40-lukujen Neuvosto-Karjalasta, jot-
ka selvisivät Stalinin leireiltä hengis-
sä, koska osasivat soittaa. Miehet oli-

Timanttikoirien  
vuosi, ohj. Petri  
Hakkarainen, Illume 
Oy, 2010. Kuva  
Taina Heinonen.

Viereisellä sivulla:
Kenen joukoissa  
seisot, ohj. Jouko 
Aaltonen, Illume Oy, 
2006. Kuva Mikko 
Perkoila.

elokuva tässä mielessä oli Joe Berlin-
gerin ja Bruce Sinofskyn Metallica – so-
me kind of Monster (2004). Ulkoisen 
tähteyden ja esiintymisen sijaan elo-
kuva pystyi taltioimaan sisäisen, psy-
kologisen prosessin, kamppailun, jota 
yhtye kävi vuosikausia uuden levyn-
sä synnyttämiseksi. Katsoja unohtaa 
katsovansa maailman kuuluisinta me-
tallibändiä ja keskittyy ryhmän dyna-
miikkaan. Pohjimmiltaan kyseessä on 
terapiaelokuva.

Musiikkidokumentti näyttäisi ole-
van uudessa nousussa sekä maailmal-
la että Suomessa. Malik Bendjellouin 
Searching for Sugarman (2012) voit-
ti tänä vuonna pitkien dokumentti-
elokuvien Oscarin. Tapausta pidettiin 
poikkeuksellisena, koska palkinto on 
yleensä mennyt vakavammille, poliit-
tisesti tai yhteiskunnallisesti vahvem-
mille aiheille. Suomessa Kovasikajut-
tu on menestynyt hyvin sekä teatte-
reissa että maailmalla. Se on elokuva, 
jossa kiteytyy paitsi musiikkielokuvi-
en myös punkin parhaimmat puolet. 
Punk on pelkistettyä tunnetta ja kom-
munikaatiota. Elokuvassa ollaan aito-
jen ja vahvojen tunteiden äärellä, joi-
den ilmaisemiseen muusikoilla on 
vahva tarve. Asenne on kohdallaan, ja 
elämä on tässä ja nyt. Levityksessä on  
myös Mika Ronkaisen Laulu koti-ikä-
västä, joka putsasi Tampereen eloku-
vajuhlilla palkintopöydän. Se on pu-
hutteleva ja tunteeseen vetoava eloku-
va ruotsinsuomalaisesta juurettomuu-
desta – kerrottuna musiikin avulla.   

vat samanikäisiä, Amerikasta Neuvos-
toliittoon muuttaneita nuorukaisia, joi-
den musiikki oli jazz. Sanotaan, että tä-
mä sukupolvi toi jatsin Neuvosto-Kar-
jalaan. Jälkikäteen on helppo havaita, 
että sekin on sukupolvielokuva. Tuot-
tajana olen vielä häärinyt kahdessa 
muussakin sukupolvielokuvassa, jois-
sa musiikilla on keskeinen osuus. Ti-
mo Peltosen Mies ja tuomio (2007) ku-
vaa 1960-luvun underground-suku-
polvea ja Petri Hakkaraisen Timantti-
koirien vuosi (2010) herättää henkiin 
1980-luvun klubikulttuurin. Molem-
missa musiikki on keskeisessä roo-
lissa. 1960-luvun undergroundista on 
vielä suora linkki 1980-luvun punk-
kiin. Suomen Talvisota ja Veltto Virta-
nen olivat monelle alkuaikojen punk-
bändille tärkeitä innoittajia, mannhei-
milaisen sukupolviteorian termein 

”mestareita” uuden sukupolven kisäl-
leille. Edelliseen musiikilliseen su-
kupolveen haluttiin tehdä selvä ero, 
mutta sitä edeltäviltä jo haettiin innoi-
tusta. Näinhän sukupolvidynamiikka 
usein toimii. 

Aiheesta keinoksi

Nykyään vanha musiikkidokumentin 
menestysresepti ei enää päde. Kuu-
luisa artisti ja hyvä musiikki ei takaa 
musiikkidokumentin menestystä. Esi-
merkiksi Martin Scorsesen sinänsä 
kelpo Rolling Stones -elokuva Shining 
the Light (2008) floppasi ainakin Suo-
messa. Viime vuoden DocPoint-festi-
vaaleilla George Harrisonista ja U2:sta 
kertovat isot musiikkileffat vetivät nih-
keästi väkeä. Musiikin kuluttaminen 
ja koko alan logiikka on muuttunut. 
Nyt maailmanlaajuiset konserttikier-
tueet pyyhkivät ympäri maailman, ai-
na pieneen Suomeen asti, ja netti on 
pullollaan erilaisia audiovisuaalisia 
esityksiä. Aikaisemmin tarjonta oli vä-
häisempää, ja suurten tähtien konsert-
tielokuvat toivat rahaa lippuluukuille.

Onneksi musiikkidokumentit ovat 
laajentaneet skaalaansa. Musiikista on 
tullut keino, jonka avulla kerrotaan jos-
takin laajemmasta kuin vain artistista 
tai musiikista itsestään. Musiikki on 
muuttunut aiheesta keinoksi, elokuvat 
eivät kerro musiikista, vaan musiikin 
avulla. Musiikin kautta voi kertoa su-
kupolvikokemuksesta, ruotsinsuoma-
laisten kohtalosta tai kehitysvammais-
ten maailmasta. Yksi käänteentekevä 

MISTÄ  
MUSIIKKI- 
DOKUMENTIT  
KERTOVAT?

Paradoksi on, että  

hetkellisyyttä ja ajassa  

elämistä korostanut  

punk jäi henkiin, niin  

moneen kertaan kuin se  

julistettiinkin kuolleeksi. 
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ENSIN
Oli vuosi 2009, kun käsikirjoitimme 
ja ennakkosuunnittelimme eloku-
vaa Näin unta elämästä. Se kertoo it-
semurhista täällä meidän pohjolas-
samme. Alkoi hiipiä tunne, että tämä 
kaikki menee liian syvälle ihoni läpi. 
Kenestä nämä omaiset puhuvat? It-
semurhan tehneistä läheisistään var-
maankin, mutta samalla he tuntuivat 
puhuvan omista nuoruudenkokemuk-
sistani. Miksi minä olen olemassa? 
Miksi heidän läheisensä eivät? Kysy-
myksiä juoksi mieleeni, ne ohittivat 
pienikokoiset aivoni ja murskautuivat  
takaraivooni. Masennustahan siitä 
alkoi kehkeytyä.

Sitten mentiin jollain henkisillä 
voimilla jo joulukuuta 2009. Istuin ko-
tona. Ehkä. En muista tarkkaan. Ylen 
uutisten jälkeen tuli kulttuuriuutiset. 
Näin tv-ruudussa ensimmäistä kertaa 
Pertti Kurikan Nimipäivät. Ajattelin, 
että mitä vittua? Neljästä punk-mie-
hestä pulppusi ääretön energia ja valo, 
ja siinä hetkessä he olivat täysi vasta-
kohta omalle harmaalle ololleni. Muis-

tin äkkiä, että jotain tuollaista oli ollut 
omassakin elämässäni vielä kymme-
nen vuotta sitten. Mihin se kaikki in-
to oli kadonnut? Miten pääsisin käsik-
si tuohon menneeseen minään? Avai-
met taisin löytää tuolloin, oven löytä-
miseen meni vielä tovi.

Tammikuussa 2010 olin J-P Pas-
sin kanssa Belgradissa Magnificent 7 
-elokuvafestivaaleilla Kansakunnan 
olohuone -elokuvamme kanssa. Ai-
van ihana festivaali. Järjestäjät pitivät 
meistä huolta aamusta iltaan. Päivisin 
kiersimme nähtävyyksiä festivaalijoh-
don kanssa, illat joimme ja juhlimme 
nuoremman sukupolven kanssa. Me-
no alkoi olla rankkaa. Kolmantena aa-
muna istuimme J-P:n kanssa hotel-
lin aulassa aikamoisessa kohmelossa. 
Emme puhuneet mitään. Emme edes 
katsoneet toisiamme. Siinä harmaas-
sa tyhjyydessä ja serotoniininpuuttei-
sessa krapulassa ainut asia, jota pys-
tyin ajattelemaan, oli nimenomaan 
tuon neljän miehen energinen punk-
poppoo. Pertti Kurikan Nimipäivät. 
Kerroin J-P:lle näkemästäni uutispät-

erkinpoikA  
JukkA-pekkA

Kirjoittaja on  
elokuvaohjaaja

kästä ja ehdotin hänelle, että tekisim-
me bändistä elokuvan. Jos muistan oi-
kein, niin J-P vastasi, että ei. Ja sitten 
vähän ajan kuluttua, että kyllä.

Kotiin palattuamme aloin etsiä ne-
tistä tietoa bändistä. Löysin Lyhty ry:n 
sivut, sieltä Kulttuurityöpaja Valon ja 
Kalle Pajamaan yhteystiedot. Lähetin 
hänelle viestin.

Tervehdys Kalle,
näin tässä taannoin loistavan uutis-

pätkän Pertti Kurikan Nimipäivät -nimi-
sestä yhtyeestä. Tuli heti sellainen olo, et-
tä tästä yhtyeestä jos jostain pitäisi tehdä 
dokumenttielokuva. Jokohan joku on jo 
ehtinyt, mitä en kyllä yhtään ihmettelisi.

Mutta jos ei, niin mitenköhän yhty-
eeseen saisi yhteyttä parhaiten. Ja mitä 
muuten ajattelet tälläisesta mahdollisuu-
desta? 

Ystävällisin terveisin Kalliosta,
Jukka Kärkkäinen

Kuin ihmeen kaupalla Kalle oli 
juuri se henkilö, johon pitikin olla yh-
teydessä. Bändin ohjaaja, roudaaja ja 

Kari Aalto villitsi yleisön Baltic Sea Forumin avajaisklubilla
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ka katselukerran jälkeen. Luullakse-
ni nyt menemme jo 8,5 pisteessä. Sa-
mi ei aluksi pitänyt siitä Samista, jo-
ka kameraan oli tallentunut, mutta it-
seensä tottuu ja halu muuttua on aina 
olemassa. Toivon niin ainakin omalla 
kohdallani. Vaikeata se kyllä on, olen 
urpo mikä urpo.

Elokuva on päässyt valmistumi-
sensa jälkeen monille elokuvafestivaa-
leille. Se on ollut mukavaa ja yllättä-
vääkin. Parhaita festivaaleja ovat ol-
leet ne, joille bändi on lähtenyt mu-
kaan. Q&A-tilaisuudetkin ovat sil-
loin menneet meidän tekijöiden puo-
lelta ilman minkäänlaista jännitystä. 
Pertti Kurikan Nimipäivien miehet 
ovat syöksyneet stagelle kädet pystys-
sä, tähtien lailla, täynnä oikeanlais-
ta ylpeyttä itsestään ja elokuvasta. Me 
muut olemme viihtyneet taka-alalla ja 
nauttineet show’sta. Samana iltana on 
usein ollut vielä poikien keikan vuo-
ro. Yleisö on nähnyt elokuvan ja tu-
tustunut miehiin, ja elokuvan englan-
nin kielisen tekstityksen vuoksi myös 
päässyt ymmärtämään PKN:n lyyrii-
koiden voiman. Jos verrataan kuvaus- 
ten aikaisiin Saksan keikkoihin, on 
yleisö ollut nyt kuin kasa ihanaa hul-
luuden vellomaa massaa raivaamassa 
tietään mahdollisimman lähelle bän-
diä. Pojat tunnetaan elokuvasta, mutta 
he ovat livenä sittenkin vielä niin pal-
jon enemmän. Niin kokonaisia. Keik-
kojen jälkeen me tekijät ja bändiläiset 
olemme vielä viettäneet iltaa yhdes-
sä, ryypiskelleetkin. Paitsi Toni vain 
cokista, mutta hänen omien sanojen-
sa mukaan siitäkin humaltuu. Ja mi-
nä uskon sen.

Ennen viimeistä kappaletta halu-
an jakaa kiitokset kaikille mukana ol-
leille tekijöille ja tukijoille. Kollegani 
Sami Jahnukainen, J-P Passi, Illusia 
Sarvas, Katri Myllyniemi, Antti Hai-
konen ja Marianne Heikkinen ovat ol-
leet sekä elokuvantekijöinä, että ystä-
vinä korvaamattomia. Suurimmat kii-
tokset kuuluvat bändille ja heidän iha-
nille turvajoukoilleen. Lyhtyläisille. 
Lyhdystä etenkin Kalle Pajamaa, Teu-
vo Merkkiniemi, Markus Vähälä ja Pet-
ri Helander. Kaikki edellä mainitut ih-
miset ovat suuressa osassa siinä, että 
selvisin masennuksesta kohti värikyl-
läistä maailmaa. Kovasikajuttu onkin 
minulle se ensimmäinen värielokuva.

Näiden vuosien aikana, joina olen 
Pertti Kurikan Nimipäivien miehet 
tuntenut, parhaiten on jäänyt kaikes-
sa tyylikkyydessään mieleeni eräs het-
ki Oslossa. Olimme J-P:n kanssa seu-
raamassa äänisuunnittelijan työtä ja 
istuimme hienossa studiossa, kun pu-
helin soi. Soittaja oli Pertti Kurikka. 
Koskaan aikaisemmin hän ei ollut mi-
nulle soittanut, eikä kyllä koskaan sen 
koomminkaan. Pertti soitti kysyäk-
seen minulta vain yhden asian. Kum-
malla meistä on isompi mulkku? Mi-
nulla vai sinulla? Hämmennyksen val-
lassa sain vastattua totuuden. Pertti, 
tottakai sinulla. Pertti vain nauraa he-
kotti ja löi luurin korvaani.               

manageri. Sovimme tapaamisen ja 
menisin Lyhtyyn tapaamaan bändiä ja 
Kallea. Jännitti ihan vitusti. En tiedä 
miksi. Jännitän aina. Ihan vain jo var-
muuden vuoksi.

SITTEN
Siinä sitten istuin pallilla ja edessäni is-
tui PKN:n kaikki neljä miestä. Kysyin, 
mitä mieltä he olisivat, jos tekisimme 
heistä elokuvan? Kari vastasi, että il-
man muuta, mehän ollaan tähtiä. Ajat-

sinne ihmisten keskelle oli ennenkin 
luotu. Pääkalloluolassamme Mouka 
Filmissä laittoi Sami raha-anomuksia 
joka suuntaan. Onneksemme myös ra-
hoittajat ymmärsivät bändin ainutlaa-
tuisuuden, ja kissan lisäksi ruokaa riit-
ti myös työryhmälle.

Mitä sitten tapahtui? No jotakuin-
kin kaikki se, minkä voitte nähdä val-
miissa elokuvassa. Ja toki paljon muu-
ta. Kiersimme bändin kanssa pitkin 
Suomea keikoilla. Saksassakin piipah-

telin, että ei helvetti, nyt tämä menee 
liian helposti. Nuo ajatukset katkaisi 
kuitenkin Pertti kysymällä, että onko 
minulla levyä? Luulin hänen tarkoit-
tavan, että onko minulla yhtyettä, ja 
olemmeko tehneet jo levyn. Sopersin, 
että levyä ei ole, mutta olemme kave- 
reiden kanssa tehneet covereita ja jos- 
kus jopa omia biisejä kekkereissä esi- 
tettäväksi. Seuraavaksi jouduinkin  
sitten ottamaan tietokoneen esille,  
ja yhdessä kuuntelimme minun ja 
Peltolan Timon tekemää biisiä mies- 
ten välisestä rakkaudesta. Voi helvet-
ti kun hävetti, olihan edessäni nel-
jä kovaa musiikkimiestä. Onnekseni 
minulle selvisi pian, että Pertti yrit-
tikin vain pummia minulta minkä 
tahansa levyn. Siis oikeaa musiikkia. 
Menimme Pertin kanssa autooni ja 
Metallican Kill’Em All vaihtoi sujuvas-
ti omistajaa.

Tästä mieleeni painuneesta ensi-
tapaamisesta kului vain pari viikkoa, 
kun menimme J-P:n kanssa jo kuvaa-
maan bändiharjoituksia. Pertin soitto 
ei sinä päivänä ihan sujunut, ja muut 
bändiläiset tsemppasivat häntä kukin 
omalla tyylillään, Kari kehotti Perttiä 
tekemään jatkossa hieman helpompia 
riffejä. Nämä materiaalit päätyivät lo-
pulta myös elokuvaan asti.

Kuvauksissa tunsin, kuinka Pas-
sikin oli aivan tohkeissaan näistä ka-
vereista. Sovimme, että tämä elokuva 
tehdään, vaikka rahaa ei saataisi edes 
kissanruoan verran. Pian jo kuvasim-
me hullun lailla ja J-P siirtyi kuvaami-
sen ohella myös kanssani ohjaamaan. 
Yhdessähän se kuvaamisen tunnelma 

dettiin. Oli hienoa huomata, että vaik-
ka yleisö ei Saksassa ymmärtänytkään 
sanoja, he silti tunsivat energian, joka 
noista neljästä miehestä kumpusi. Kari 
heitti paidan, jos välillä housutkin pois 
keikan loppuhuipennukseksi. Joillain 
keikoilla jo toisen kappaleen kohdal-
la. Sami Helle kinasteli joka keikalla 
avoimesti joko Pertin tai Karin kans-
sa. Varsinkin ennen Kallio-biisin alkua 
oli Karin ja Samin välillä aina sähköä. 
Karin keskisormi oli jatkuvasti pystys-
sä Samin suuntaan. Sami vain pyörit-
teli päätään. Kallio jäikin pian pois oh-
jelmistosta, jotta rauha bändiläisten 
kesken voisi edes teoriassa säilyä. To-
nin juttu oli villitä yleisöä mielettö-
millä rumpusooloillaan muiden bän-
diläisten jo poistuessa lavalta. Ja ylei-
söhän villiintyi. Pojat hurrattiin takai-
sin lavalle encorea varten. Keikan vii-
meinen biisi oli aina PKN:n versio Put-
te Possun nimipäivälaulusta. Ja siellä 
kaikilla oli niin mukavaa. Ja minä sain 
olla mukana.

VIELÄ
Aika tarkalleen kahden vuoden ku-
luttua siitä, kun ensimmäisen ker-
ran kävimme miehiä kuvaamassa, oli 
elokuva valmis. Meitä tekijöitä jännit-
ti kovin se, mitä bändiläiset itse ovat 
mieltä elokuvasta. Yhteisen katselu- 
hetken jälkeen Pertti ilmoitti meille 
halausten kera, että olemme tervet-
ulleita hänen syntymäpäivilleen. Kari 
antoi kymmenen pistettä ja papukai-
jamerkin. Toni vain kymmenen pis-
tettä. Sami huikeat 2,5 pistettä. Sami 
on kuitenkin korottanut pisteitään jo-

Oli hienoa 
huomata, että 
vaikka yleisö 
ei Saksassa 
ymmärtänyt-
kään sanoja, 
he silti tunsi-
vat energian, 
joka noista 
neljästä 
miehestä 
kumpusi.

Toni Välitalo ja Pertti Kurikka tuulettavat Baltic Sea Forumin avajaisissa Riikassa

Kari Aalto ja Pertti Kurikka  
Hampurissa No Pasaran- klubin 
edessä. Kuva Pekka Elomaa
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ousen Lahden torin kulmalla 
hissillä viidenteen kerroksen, 
kädet hikoilevat ja sydän pom-
pottaa. Olen yksitoistavuoti-
as viulunsoiton oppilas. Opet-
tajanani on Naum Levin, Hel-
singin kaupunginorkesteris-
ta eläkkeelle jäänyt ykkösviu-
listi, jonka tavoitteena on teh-

dä jokaisesta oppilaastaan huippusolis-
ti. Levin on menettänyt toisen jalkan-
sa sodassa, ja tunnit ovat hänen ko-
tonaan työhuoneessa, jossa hän har-
rastaa filateliaa. Astun huoneeseen 
ja avaan viulukotelon. Opettaja tutkii 
suuren pöytänsä ääressä postimerkke-
jä, joita on pöydällä satoja ja sanoo ma-
talalla äänellä ”F-duuri”. Aloitan soitta-
misen. Opettaja kääntyy hiljaa työtuo-
lissaan ja pamauttaa valtavalla suuren-
nuslasilla jousikäden sormille ja kar-
jaisee: ”Sormet suoriks! Vatsa sisään! 
Rinta ulos!

Sormet suoriks!
Sormet mustelmilla lähdin tun-

neilta, eikä minusta tullut huippusolis-
tia. Myöhemmin viulu vaihtui kitaraan 
ja lyömäsoittimiin, funky- ja salsabän-
diin, kunnes valokuvauksen opiskelu 
alkoi viedä mukanaan ja soittopuuhat 
jäivät. Musiikin kanssa kasvaminen 
oli kuitenkin se voima, joka vei minut 
liikkuvan kuvan ja elokuvan tekemi-
seen. Kaipasin kuvaan sitä kokemus-
ta, joka tapahtuu reaaliajassa yleisön 
kanssa, tässä ja nyt, yhteisen hetken 
jakamista. Liikkuvan kuvan tekemi-
nen antoi pienen siivun tästä mahdol-
lisuudesta ja teinkin lyhyen ohjelman 
diaprojektoreilla musiikkiin lopputyö-
näni jo valokuvausta opiskellessani.

Musiikki oli myös se avain, joka 
käynnisti elokuvayhteistyön säveltä-
jä, hanuristi Kimmo Pohjosen kanssa. 
Kuultuani ensi kerran Pohjosen mu-
siikkia, halusin tehdä siihen kuvaa. 
Musiikki, joka oli jo sellaisenaan val-

mista elokuvamusiikkia, jonka sisällä 
olevat äänimaisemat, avaruudet ja ti-
lat loivat heti kuvia ja visuaalisia mie-
likuvia. Ne olivat inspiraation lähteet 
tekemiselle, josta valmistui värikkäi-
den vaiheiden jälkeen Soundbreaker-
elokuva. 

Liikkeelle lähdettiin kunnianhi-
moisesti ajatuksena tehdä pitkä fiktii-
vinen musiikkielokuva. Ensimmäiset 
kuvaukset demoa varten tehtiin 35mm 
filmille Oulujärven jäällä. Moottorisa-
halla reikä keskelle järveä 40 senttiä 
paksuun jäähän, johon Pohjonen hyp-
päsi neljä kertaa ilman saunaa. Silloin 
ajattelin, että tästä tulee vielä haus-
kaa. Tämän jälkeen kirjoitin ensim-
mäisen käsikirjoituksen luonnoksen, 
joka oli enemmänkin kohtausluettelo.  
Saksalaisen tuottajagollega Gernot 
Steinwegin ehdotuksesta mukaan tuli 
Ann Guedes, Lissabonissa asuva eng-
lantilainen käsikirjoitusammattilai-

kimmo koskelA

Kirjoittaja on  
elokuvaohjaaja

työhön ja mielen maisemiin. Materi-
aalia syntyi vuosien aikana useissa eri 
paikoissa ja yhteyksissä, mutta Pohjo-
sen kanssa tehty viimeinen kuvaus, 
jossa hän puhuu oman äänensä löyty-
misestä ja kasvamisestaan muusikok-
si, oli vahvin. Syntyi kuvaa, jossa ei 
ollut enää mitään verhoa kameran ja 
miehen välissä.

Olin tekemässä elokuvaa soittajas-
ta, jolla oli ollut samankaltaisia koke-
muksia kuin minulla oli ollut soittami-
seen pakottamisesta, joka tiukalla kaa-
valla ja opetusmetodilla johtaa kaikil-
le samaan klassisen musiikin soitto-
putkeen. Siitä oli helppo yhtyä Kim-
mo Pohjosen pakonomaiseen ennalta 
opittujen haitarin soiton kaavojen rik-
komiseen ja luoda siitä dokumentin ja 
fiktion rajamailla liikkuvaa elokuvaa.

Pohjosen kanssa yhteistyö kuvauk- 
sen kannalta oli luontevaa, koska hän 
on ammattiesiintyjä. Materiaalia syn-

nen. Ann ei kuitenkaan koskaan saa-
nut työtä valmiiksi ja hankkeen etene-
minen fiktiona alkoi takkuilla erilaisis-
sa vaiherikkaissa käsikirjoitus- ja ra-
hoitusportaissa. 

Projektin eteneminen alkoi kestää 
ja kestää, jolloin kypsyi päätös valmis-
taa dokumenttielokuva suomalaisesta 
harmonikkataiteilijasta Kimmo Pohjo-
sesta, jonka kulttimaine kasvoi maail-
malla. Oli syntymässä toinen taiteili-
jasta tekemäni elokuva. Ensimmäisen 
tein valokuvaaja Arno Rafael Mink-
kisestä, jota seurasin yhdeksän vuot-
ta. Silloin päätin, että ei enää taiteili-
jadokumenttia. Näin ei käynyt. Eloku-
vantekoprosessi Pohjosen kanssa kesti 
myös pitkään, kahdeksan vuotta, mut-
ta sekin kannatti. Riittävän pitkä aika-
väli antaa tilaa ja aikaa elokuvan pää-
henkilön luottamuksen kasvamiseen 
uskottavaksi elokuvassa, jossa porau-
dutaan toisen taiteilijan ajatteluun, 

tyi suorana seurantadokumenttina 
Pohjosen lukuisista hulluista projek-
teista useiden vuosien aikana. Tuo-
tanto alkoi fiktiona Oulujärven jäällä 
ja päättyi fiktiona Merikaapelihallis-
sa elokuvaa varten suoraan kameroil-
le toteutetussa kohtauksessa, jossa ra-
kentuu, purkautuu ja avautuu Pohjo-
sen raivo ja luovuus haitarinsa kans-
sa päättyen shamanistiseen lauluun ja 
oman äänen löytymiseen. 

Taiteilijayhteistyö on antoisaa, 
luovaa, inspiroivaa ja palkitsevaa. Se, 
kuinka paljon voi tuoda ja sekoittaa 
omia ideoitaan ja omaa ajatteluaan 
elokuvaan, joka kertoo toisesta ihmi-
sestä, on ehkä vaikeinta ja haastavin-
ta. Tämän elokuvan tekemisen pro-
sessi valoi uskoa myös minulle siitä, 
että oman tiensä etsimiseen ja löytä-
miseen kannattaa uhrata aikaa ja vai-
vaa, ja kun sen löytää, sillä tiellä kan-
nattaa pysyä.                                    

Syntyi kuvaa, jossa  
ei ollut enää mitään  
verhoa kameran ja  
miehen välissä.

Soundbreaker, ohj. Kimmo Koskela,  
Koskela Art & Media House, 2013
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e tavat, joilla yhteiskunnassa kommunikoi-
daan, ovat 1900-luvun ja 2000-luvun alun aika-
na olleet jatkuvassa liikkeessä. Mediakulttuu-
ri on alituista muutosta. Silti 1980- ja 1990-lu-
kujen taite on nähty poikkeuksellisen voimak-
kaana murroksena. Jälkikäteen tarkasteltu-
na tietoyhteiskuntaunelmat, talouslaman ku-
rimus ja kylmän sodan päättyminen osuivat 

yksiin. Muisti ei kuitenkaan aina tavoita kaikkia niitä 
mahdollisia tulevaisuuksia, jotka menneiyydessä oli-
vat läsnä. Tämä pätee myös 1980-lukuun ja sen me-
diakulttuuriin, joka on liian usein jäänyt seuraavan 
vuosikymmenen mullistusten varjoon.

Toisaalta, haluan heti alkuun tehdä tunnustuk-
sen. Olen itse mitä suurimmassa määrin 1980-luvun 
perillinen. Olen opiskeluvuosieni muovaama ja sii-
nä mielessä puolueellinen 1980-luvun tarkastelijana. 
Minusta tuli pesunkestävä filmihullu jo vuosikymme-
nen alussa ja olin sittemmin sekä Turun Elokuvaker-
hon (1984–88) että Varsinais-Suomen Elokuvakeskuk-
sen (1985–1988, 1990–1992) johtokunnan jäsen. Olin 
synnyttämässä uudenmuotoista Lähikuva-lehteä ja 
järjestämässä Suomen elokuva-arkiston Turun sarjaa 
(1987–88). Arvostelin myös videoita Turun Sanomiin 
(1986–88), vaikkei minulla aluksi ollut edes omaa vi-
deonauhuria.

INTOHIMON  
HULLUUTTA JA  
KYLMÄÄ SOTAA

1980-LUVUN 
MEDIAKULTTUURIN 

MUISTIJÄLKIÄ

HAnnu sAlmi

kirjoittaja on 1980-luvun elokuvakerhoaktiivi ja  
työskentelee nykyään Turun yliopiston kulttuurihistorian 

professorina. Hän pitää elokuvablogia osoitteessa  
http://hannusalmi.blogspot.fi/

”Suomen kaltaisen maan kannattaa suhtautua digitaali- 
tulevaisuuteen avoimin mielin. Meillä on paljon enem-
män voitettavaa kuin hävittävää uudenlaisen yhteiskun-
nan syntyessä.” Näin kirjoitti Esko Aho muistelmateok-
sessaan Pääministeri vuonna 1998. Taustana oli voima-
kas panostus digitaalisen teknologian kehittämiseen 
1990-luvun alun talouslaman aikana. Julkisessa puhees-
sa digitaalisuus liitettiin tulevaisuuteen, kun taas analo-
ginen media oli tuomittu ”historialliseksi”.

Milena-Distanz, 
ohj. Marikki 
Hakola, Kroma 
Productions Oy, 
1992
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SÄÄNNÖSTELY JA  
VAPAUS
Audiovisuaalinen kulttuuri oli 1980-lu-
vun Suomessa säännöstelty huvi. Vi-
deon nopea yleistyminen synnytti 
huolen kontrolloimattoman katselun 
lisääntymisestä, ja videoväkivallas-
ta taitettiin peistä julkisuudessa ahke-
rasti. Vuonna 1985 Suomen elokuva-

arkisto esitti elokuvatarkastamon eri-
koisluvalla Nagisa Oshiman Aistien 
valtakunnan (Ai no corrida, 1976) ja 
Pier Paolo Pasolinin Sodoman 120 päi-
vää (Salò o le 120 giornate di Sodoma, 
1975), ja ne nähtiin Turussakin eloku-
vateatteri Dominon kankaalla. Seuraa-
vana vuonna videolakikeskustelu kävi 
kuitenkin niin kuumana, että kaavail-
lut esitykset Brian de Palman Carries-
ta (1976) ja Tobe Hooperin Teksasin 
moottorisahamurhista (Texas Chain-
saw Massacre, 1974) peruutettiin. Elo-
kuvaesitysten kontrollointi oli help-
poa, mutta videot tuntuivat leviävän 
kulovalkean tavoin. Turussa tunnet-
tiin makeis- ja videoliike Kafemelli, 
jonka ylähyllyltä sai vuokrata niin Ais-
tien valtakunnan kuin Teksasin moot-
torisahamurhatkin tilanteessa, jossa 
molemmat olivat elokuvatarkastamon 
kieltämiä.

Paljon arvostelua herättänyt video-
laki tuli voimaan vuonna 1987 ja kielsi 
K-18-tallenteiden myymisen ja vuok- 
rauksen videokasetteina. Samaan ai-
kaan kun julkisuuden päähuomio kiin- 
nittyi ”videoväkivallan” hallintaan, uu-
si medium, kotitietokone, oli jo tul-
lut koteihin. Vuonna 1982 julkistet-
tu Commodore 64 oli aikansa suosi-
tuimpia tietokoneita, ja sitä myytiin 
asukaslukuun suhteutettuna Suomes-
sa erittäin runsaasti. Juuri C-64 oli de-
moskenenä tunnetun ohjelmointihar-
rastuksen ytimessä. Kun eduskun-
ta kiisteli videolaista, lastenhuoneissa 
valmisteltiin paljon suurempaa media-
kulttuurista mullistusta, sillä harras-
tuksen kautta syntyi sellaista osaamis-
ta, joka 90-luvun alussa johti informaa-
tioteknologian menestystarinaan.

Nykypäivän historiatulkinnas-
sa 80- ja 90-lukujen välillä nähdään 
usein katkos. On kuitenkin ilmeistä, 
että 80-luvun informaatioteknologian 
miniatyrisoituminen ja käyttäjälähtöi-
syys olivat edellytyksiä 90-luvun tie-
toyhteiskunnalle. Usein omaehtoinen 
tekeminen on liitetty digitalisoitumi-
seen, kun käyttäjästä on sosiaalisen 
median kautta tullut sisältöjen tuotta-
ja. Tälle luovuuden ja vapauden aja-
tukselle löytyy 80-lukulainen tausta 
niistä mahdollisuuksista, jotka video-

Saatavuuden näkökulmasta videon  
yleistyminen oli 1980-luvun keskei-
siä juonteita. Sonyn Betamax oli tullut 
markkinoille vuonna 1975, JVC:n ke-
hittämä VHS-järjestelmä seuraavana 
vuonna. Elokuvaharrastajat kokosivat 
Beta-kirjastojaan, kunnes kävi epää-
mättömän selväksi, että VHS voittaa 
standardikisan. Beta-nauhoille mahtui 
3 h 15 min, eli usein kaksi pitkää elo-
kuvaa yhdelle kasetille, kun normaa-
liin VHS-nauhaan mahtui tasan kolme 
tuntia. Harrastajien muistoissa nousee 
usein esiin Betan tekninen ylivoima, 
mutta keräilijälle Beta oli kätevä myös 
pienen kokonsa vuoksi.

Elokuvaharrastuksen näkökulmas-
ta video mahdollisti oman kokoelman 
keräämisen ja siinä mielessä irtautu-
misen niistä ehdoista, jotka sääteli-
vät elokuvien julkista esittämistä. Jos 
nykypäivästä käsin 1980-luku näyttää 
niukkuuden ajalta, kyse on illuusiosta, 
sillä suhteessa aikaisempaan video toi 
aikalaisille runsauden – tai ainakin lu-
pauksen saatavuuden paranemisesta. 
Vasta 1990-luvulla totuttiin puhumaan 
käyttäjälähtöisyydestä, mutta oikeas-
taan 80-luvun videovallankumous an-
toi mediakulttuurin analysoinnin avai-
met katsojan käteen. Televisio-ohjel-
mia ja elokuvia saattoi tallentaa ja tut-
kia myöhemmin.

Suomalainen akateeminen eloku-
vatutkimus ei olisi ottanut ensi aske-
leitaan ilman videon mahdollistamaa 
lähilukua. Vielä olennaisempi on ky-
symys siitä, mistä kopiot tulivat. Kun 
Turun elokuvakerho käynnisti Ho-
ward Hawks -tutkimusryhmänsä 1982 
ja screwball-ryhmänsä 1983, välttämä-
tön aineisto saatiin Peter von Baghin 
kokoelmasta. 

Kokoelmat olivat edellytys tutki-
muksen syntymiselle. Vähitellen Tu-
run elokuvakerholle kertyi oma videos- 
to, jonka varaan yliopistollinen eloku-
vaopetus myöhemmin saattoi raken-
tua. Jälkeenpäin voi esittää kysymyk-
sen, millaisia tutkimusongelmia ko-
koelma mahdollisti ja olisiko tutkimus 
suuntautunut toisin, jos käytettävissä 
olisi ollut vielä laajempi ja monipuoli-
sempi aineisto.

Tänään, 2000-luvun Suomessa, 
kuulee usein väitteen, että nykypäivä-
nä kaikki menneisyydessä tehty audio-
visuaalinen aineisto on saatavissa. Di-
gitaalisten kopioiden runsaus on syn-
nyttänyt mielikuvan rajattomuudesta. 
Tosiasiassa kuva menneisyydestä ra-
kennetaan aina uudelleen. 1980-luvun 
videokokoelmat olivat tulkinta eloku-
van historiasta, samoin 1990-luvun en-
simmäiset dvd-tallenteet ja meidän ai-
kamme bluray-valikoimat. Koska ku-
va historiasta muuttuu jatkuvasti, osa 
menneisyyden perinnöstä jää autta-
matta unohduksiin. 

Olen viime aikoina katsonut itäval-
talaisen ohjaajan Willi Forstin tuotan-
toa. Monia hänen elokuvistaan ei ole 
koskaan julkaistu sen paremmin VHS- 
kuin dvd-muodossakaan. Runsaus on 
yhtä suhteellista kuin niukkuus.

NIUKKUUS JA  
RUNSAUS
Pidin 1980-luvun alussa elokuvapäivä-
kirjaa. Siitä avautuu näkymä media-
maailmaan, jonka keskellä elin. Hei-
näkuussa 1983 katsoin 38 pitkää näy-
telmäelokuvaa, pääosin television kah-
delta kanavalta tai elokuvateattereissa, 
joissa pyöri kesäuusintoja. Mukana oli 
suomalaisia, ruotsalaisia, neuvostoliit-
tolaisia, tšekkoslovakialaisia, ranska-
laisia, italialaisia, länsisaksalaisia ja ja-
panilaisia elokuvia, jopa yksi perulai-
nen harvinaisuus, Alberto Durantin 
Koiran silmät (Ojos de perro, 1981). 
Videonauhat olivat astuneet mukaan 
kuvaan, ja elokuvakerhon tutkimus-
ryhmä kokoontui heinäkuun helteellä 
yliopiston tiloihin katsomaan screw- 
ball-komedioita muhkean betanauhu-
rin äärelle.

Syksyllä tarjonta oli runsaampaa, 
kun kaupungin kaikki elokuvakerhot 
käynnistivät sarjansa. Turun elokuva-
kerho esitti länsimaista taide-eloku-
vaa, Prisma amerikkalaista, Valhalla 
pohjoismaista ja Kinokopla Itä-Euroo-
pan maiden elokuvaa. Tätä täydensi-
vät elokuva-arkiston sarja ja monet 
ystävyysseurojen 16-milliset esityk-
set.

Kun ohjelmistoa arvioi nyt, vuosi-
kymmenien päästä, filmiltä katsotta-
vissa olevien elokuvien määrä oli erit-
täin runsas, ja vaikka televisiossa oli 
vain kaksi kanavaa, niiden elokuvaoh-
jelmisto tuntui maantieteellisesti mo-
nipuoliselta. On tosin sanottava, että 
television merkitys elokuvien esitys-
paikkana on vielä lähes tutkimatonta 
aluetta. Muistikuvien sijaan tarvittai-
siin kriittistä katsetta.

Brittiläinen televisiotutkija John 
Ellis on puhunut niukkuuden, saata-
vuuden ja runsauden ajasta. Suomes-
sa televisio uinui niukkuuden ajas-

sa, mutta 1980-lu-
vun kuluessa tilan-
ne muuttui ,  kun 
myös kaapelitelevi-
siotoiminta vahvis-
tui. Runsauden aikaa 
kohti mentiin, kun 
Kolmoskanava aloit-
ti toimintansa vuon-
na 1986.

Niukkuus on kui-
tenkin aina suhteel-
lista. Tämän päivän 

näkökulmasta niin elokuva- kuin tele-
visiotarjontakin oli 1980-luvulla ”niuk-
kaa”, jos vertailukohtana pidetään 
2000-luvun ylenpalttista mediakent-
tää. Filmiltä koettujen elokuvaelämys-
ten suhteen elettiin kuitenkin runsau-
den päiviä. Oma kysymyksensä oli 
elokuvateatterialan kehitys: vuonna 
1986 syntyi nykyinen Finnkino 34 elo-
kuva-alan yrityksen yhteenliittymänä. 
Vähitellen myös uudenlainen bisnes-
ajattelu vakiintui elokuvaliiketoimin-
taan, joka oli ollut perinteisesti perhe- 
ja sukuyritysten alaa. Kotikaupungis-
sani Finnkinon synty näkyi filmiesi-
tysten harvenemisena.

Vasta 1990-luvulla totuttiin  
puhumaan käyttäjälähtöisyydestä, 
mutta oikeastaan 80-luvun  
videovallankumous antoi media- 
kulttuurin analysoinnin avaimet  
katsojan käteen. 

Kun eduskunta kiisteli videolaista, 
lastenhuoneissa valmisteltiin  
paljon suurempaa mediakulttuurista 
mullistusta, sillä harrastuksen  
kautta syntyi sellaista osaamista, 
joka 90-luvun alussa johti informaa-
tioteknologian menestystarinaan.

teknologia tarjosi. Brittiläinen video-
taide nosti 80-luvun alussa esiin käsit-
teen scratch-video pyrkiessään koros-
tamaan niitä mahdollisuuksia, joita tv-
ohjelma- ja elokuvainserttien yhdistä-
minen tarjosi. Suomessa videopajatoi-
minta pyrki antamaan nuorisolle kei-
non hyödyntää modernia teknologiaa. 
Legendaarinen Porin videopaja aloitti 
toimintansa vuonna 1988.

KYLMÄN SODAN  
AAVE
Aikalaisnäkökulmani 1980-lukuun 
kumpuaa filmihullun intohimosta.  
Tässä harrastuksessa oli yksi väli-
vuosi: opiskelin lukuvuoden 1988–89  
Kölnin yliopistossa, ja vaikka kävinkin 
ahkerasti paikallisessa kinemateekis-
sa, katkos oli vääjäämätön, enkä palat-
tuani enää jatkanut videoarvostelujen 
kirjoittamista. 

Saksan Liittotasavallassa jouduin 
usein altavastaajaksi, kun opiskeluka-
verit tivastivat kantaani suomettumi-
seen. Finnlandisierung oli päivän sa-
na, vaikka käsitettä oli toki käytetty 
jo 60-luvulta lähtien. Lähdin Saksasta 
Suomeen kesäällä 1989, enkä voinut 
aavistaa, että muutaman kuukauden 
kuluttua kaikki olisi toisin. Länsi-Ber-
liiniin, vaihtoehtokulttuurin mekkaan, 
en koskaan ehtinyt.

Poliittiset muutokset heijastuivat 
myös elokuvakulttuuriin. Kosmos-fil-
mi toi Suomeen venäläisiä elokuvia, 
mutta Neuvostoliiton romahtamisen 
jälkeen maahantuonnilla ei ollut enää 
taloudellisia edellytyksiä onnistua. 
Kun Aleksandr Rogozhkinin Käki (Ku-
kushka, 2002) sai Suomen ensi-iltansa 
lokakuussa 2003, se oli ensimmäinen 
teatterilevitykseen tuotu venäläinen 
elokuva yli vuosikymmeneen. Vaikka 
1980-luvulla elettiin poliittisesti kahtia 
jakaantuneessa maailmassa, elokuva-
ohjelmisto tuli laajalta maantieteelli-
seltä alueelta, niin idästä kuin lännes-
täkin. Se, että audiovisuaalisia tuottei-
ta on vuonna 2013 myynnissä enem-
män kuin koskaan, ei tarkoita, että 
median kautta saatu näköala olisi glo-
baalisti laajentunut.

Berliinin muurin murtuminen 
marraskuussa 1989 ja Neuvostoliiton 
hajoaminen kaksi vuotta myöhemmin 
ovat merkittävästi muovanneet muis-
tia 1990-lukua edeltävistä vuosikym-
menistä. Onko poliittinen muutos saa-
nut näkemään menneisyyden liiankin 
kontrolloituna aikakautena? Televisio-
kulttuurissa vastaavana käänteenä on 
pidetty MTV:n siirtymistä omalle ka-
navalleen vuoden 1993 alussa: Yleisra-
dion viestintämonopoli näytti murtu-
neen. Tämä monopoli oli kuitenkin vä-

Muisti ei kuitenkaan aina  
tavoita kaikkia niitä mahdollisia 
tulevaisuuksia, jotka  
menneiyydessä olivat läsnä.

hitellen hävinnyt jo 80-luvun kulues-
sa. MTV oli aloittanut omat uutislähes-
tyksensä kovan kädenväännön jälkeen 
vuonna 1981. Mauno Koiviston tulo 
presidentiksi 1982 väljensi edelleen 
ilmapiiriä, ja media otti yhä useam- 
min kriittisen suhteen myös politiik-
kaan. Ilta-Sanomien lööpit olivat 80-lu-
vulla villimpiä kuin koskaan. Vuonna 
1985 käynnistyi niin ikään paikallisra-
diotoiminta, joka vahvisti ajatusta mo-
nenkeskeisestä Suomesta.

1980- ja 1990-lukujen taitteen 
mullistukset ovat peruuttamattomas-
ti muovanneet muistia, myös omaa 
muistiani, mutta silti koen, että kyl-
mään sotaan viittaaminen ei tyhjentä-
västi kuvaa sitä maailmaa, jonka kes-
kellä elettiin, ja jossa itse elin. Monet 
etsivät ideologisen konfliktin keskellä 
muita vaihtoehtoja. Jos aikakautta kat-
soo mediakulttuurin kannalta, minul-
le se oli ruohonjuuritason vaikuttami-
sen ja vaihtoehtoisten mahdollisuuk-
sien etsimisen aikaa.                         

Milena-Distanz, 
ohj. Marikki 
Hakola, Kroma 
Productions Oy, 
1992
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stun tärisevin käsin Ra-
dio Cityn studiossa ja 
mietin Juha ”Boss” Tynk-
kysen kanssa mitä sa-
noa, kun radioaallot va-
pautuvat. Hetken ajan 
on tunne, että maailman 
kahva on Lepakossa, Ra-
dio Cityn studiossa ja mi-
nun kädessäni. Mitä teh-
dä? Heitetäänkö saman 
tien koko vanha Suomi 

Outi Popp on käsikirjoittaja, näytelmäkirjailija ja toimittaja.  
Hän on kirjoittanut näytelmän Iloisiin, kuulemiin ja näkemiin  
(Helsingin Kaupunginteatteri 2008) Yleisradion ja Suomen lähihistoriasta. 
Suunnitteilla on Lepakkoluola-musikaali yhdessä säveltäjä Tommi  
Lindellin kanssa.

vielä viisi vuotta sitten tappelivat pää 
veressä Lepakon herruudesta, löytä-
vät paikkansa vierekkäin treenikäm-
pistä ja Mustasta salista. Radio Citys-
sä journalistit ja markkinoinnin ju-
pit etsivät yhteistä säveltä. Ohjelmis-
sa soi hevi, iskelmä, punk ja kantri. 
Ääneen pääsevät Nokian Jorma Olli-
la ja uusnatsi Pekka Siitoin. Jenkki-
autojen cruising-show ja kimppakyy-
din etsijät. Feministit ja partiolaiset. 
Yön pimeinä tunteina kuulijan ahdis-
tusta lievittää Teppo Turkki. Levy-yh-
tiöt kantavat studioon levyjä ja bändit 
kellarinauhojaan ja ne pannaan pyö-
rimään saman tien eetteriin. Pekka 
Vennamo, Arja Alho ja muut poliiti-
kot tekevät nakusillaan tunnustuksia 
suorassa lähetyksessä Lepakon lauan- 
taisaunasta. Sensuuria ja soittolisto-

Vuonna 85 olen siellä jossain Martti Syrjän, Heinäsirkan,  

Pave Maijasen, Liisa Akimofin, Pate Mustajärven, Tuula Amberlan 

ja Juicen puristuksessa. Olemme ahtautuneet Mika Sundqvistin 

levytysstudioon, ja tunnelma on katossa. Maksamme velkaa  

Etiopian nälkäänäkeville. Samaan aikaan maailmanlaajuinen  

Live Aid kerää miljoonia Etiopiaan. Taiteilijat boikotoivat myös 

Etelä-Afrikkaa – Aint gonna play Sun City! – ja apartheid-valtion 

hajoaminen on vain ajan kysymys.  Ilmapiiri on toiveikas.  

Ronald Reagan ja Neuvostoliiton uusi johtaja Mihail Gorbatshov 

neuvottelevat ydinaseista luopumisesta. Maailma ei  

välttämättä tuhoudukaan  Tähtien sotaan ja euro-ohjuksiin.  

KOP on juuri avannut haarakonttorin New Yorkissa, pankit jakavat 

rahaa ja kasinotalous alkaa kuumeta. Juhlat ovat alkamassa. 

romukoppaan? Jäähyväiset virallisen 
totuuden Ylelle! Jäähyväiset aseille ja 
puolueille! Oma levykin myy kultaa 
ja poikaystävä pääsee teatterikouluun. 
Avaan Outsan pystiksen ja jano on ko-
va. Studion ovesta voi pyyhkäistä ku-
ka tahansa suoraan lähetykseen sano-
maan mitä tahansa. Lepakko on oma 
vapaakaupunkinsa Helsingin laidalla. 

Siellä on Aira Samulinin tanssi-
koulu ja moottoripyöräkerho. Tea-
ter Viirus ja puuverstas. Bändit, jotka 

ja ei tunneta. Citykulttuuri synnyttää 
klubeja, jotka ovat täynnä kauniita ih-
misiä.

Alamäki alkaa jo seuraavana vuon-
na. Tsernobylissä räjähtää, ja Olof Pal-
me ammutaan. Reaganin ja Gorban 
neuvottelut tyssäävät, ja Tähtien so-
ta palaa keinovalikoimaan. Kekkonen 
kuolee. Dingo hajoaa. Levyni julkais-
sut yhtiö tekee konkan päivää ennen 
kuin royaltien on määrä kilahtaa ti-
lilleni, saan poikaystävältä kenkää, ja 
Turkka saa monoa Gustav Björkstran-
dilta. Tiukentunut talous pakottaa Ra-
dio Cityn hiomaan särmiä pois ohjel-
mistosta, ja liikenneministeriö antaa 
nuhtelut Siitoin-haastattelusta. Kau-
pallista radiota on pakko alkaa pyörit-
tää kaupallisilla pelisäännöillä. Vuo-
den 85 hiillos on hiipumassa.

Vuonna 2013 Radio City, The Voi-
ce ja Iskelmä siirtyvät amerikkalaisel-
le Discovery Networks International 
Holdingsille. Discovery omistaa myös 
Radio Novan, Nelonen median, NRJ:n 
ja Nostalgian. Kanavia siis riittää, mut-
ta soittolistat junnaavat samoja biise-
jä. Kaikki yrittävät kalastella pirstou-
tunutta yleisöä. Mutta mediasodan on 
voittanut internet, jossa jokainen on 
oman elämänsä päätoimittaja. 

Netti on nyt maailmanlaajuinen 
vapaakaupunki, ja se saa yhtäkkiä 
vuoden 85 mediavallankumouksen 
näyttämään hiekkalaatikon valtauk-
selta. Kun googlaan vuoden 85, se an-
taa tulokseksi musikaalin, kesäteatte-
rin, lautapelin, soundtrackin, kirjan 
ja elokuvan Vuonna 85 (2013). Histo- 
rian vuosi 85 on jossain kadoksissa. 

Minutkin on korvannut outsapopin 
rättimerkki, joka on saanut Patentti- ja 
rekisterihallitukselta tavaramerkin tai-
teilijanimeeni, koska minulla on kuu-
lemma vähemmän tuloksia Google-
haussa kuin outsapopin räteillä. Net-
tisukupolven maailma alkaa Goog-
len perustamisesta (1998) eikä herra 
Googlelle voi valittaa. 

Onneksi suomalainen kulttuuri 
pitää huolen siitä, etteivät lähihisto-
rian merkkipaalut, henkilöt ja klassi-
kot pääse ihan helposti unohtumaan. 
Nostalgiabuumi elokuvissa ja teatteris-
sa jatkuu väkevänä. Ei meitä noin vain 
deletoida! Koivusalon ja Suokkaan elo-
kuvasta Vuonna 85 en tosin tunnista 
vuotta 85, mutta sallikaa se minulle. 
Liippaa liian läheltä.                          

sinun, outi popp

Vuonna 85, ohj.  
Timo Koivusalo ja  
Riku Suokas, Artista 
Filmi Oy, 2013.  
Kuva Harri Virta.
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Liu Gang: Paper Dream no. 3, valokuvavedos.  
Kuva elokuvasta Chimeras, ohj. Mika Mattila, Navy Blue Bird, 2013

1. ELOKUVA: ”THE GREAT CAPITALIST  
CULTURAL REVOLUTION”

Olin asunut Pekingissä joitakin vuosia, kun 
päätin ryhtyä elokuvantekijäksi. Jatkuvasti 
ylikierroksilla pyörivä elämä Kiinassa suo-
rastaan pakotti tavalla tai toisella tarttumaan 
johonkin niistä lukemattomista ristiriidois-
ta, joiden keskellä elin. Koin kuitenkin, et-
tä suurin osa aiheista, jotka minua maassa 
kiinnostivat, olivat minulle ”vääriä”. Kaikesta 
nuudelin ryystämisestä ja kielen pänttäämi-
sestä huolimatta minusta ei ollut tullut kii-
nalaista ja tuntui, että aivan riittävästi oli jo 
nähty kliseisiä, länsimaalaisia tulkintoja kii-
nalaisesta todellisuudesta. Piti löytää tulokul-
ma joko tuntuisi omalta, minun Pekingiltä. 

Kaupungin lukuisat taidealueet olivat ol-
leet sosiaalisen elämäni näyttämönä alusta 
saakka. Se oli kansainvälinen ja avoin Kiina, 
josta minäkin kuvittelin jotain ymmärtäväni. 
Käynnissä oli jo joitakin vuosia ollut ennen-
näkemätön taidebuumi. Kiinalaiset taiteili-
jat hallitsivat maailman taidehuutokauppojen 
myyntitilastoja. Kansainväliset galleristit tun-
geksivat Kiinan taidemarkkinoille, ja vimmai-
set taidekeräilijät saattoivat ostohuumassaan 
lunastaa nuoren taideopiskelijan koko tuotan-
non, ihan vain varmuuden vuoksi: ”Jos siitä 
vaikka tulee seuraava Basquiat”. Vaikka elettiin-
kin vahvan keskusvallan alla, saivat taiteilijat 
kuitenkin puuhastella melko rauhassa. Yhä 
harvemmin valtion sensorit vaivautuivat sul-
kemaan näyttelyitä. Innokkaimmat spekuloi-
vat Pekingin olevan matkalla taidemaailman 
uudeksi keskukseksi, hieman samaan tapaan, 
kuin mitä Pariisi oli ollut vuosisadan alussa 
tai New York toisen maailmansodan jälkeen. 
Tämän parempaa näköalapaikkaa ei muut-
tuvaan maailmaan voinut löytää. Taideken-
tällä tahkottaisiin tulevaisuuden supervallan 
moderni identiteetti, testattaisiin sen arvot ja 
maalattaisiin sen kuvasto. Vertasin mielessäni 
käynnissä olevaa kiinalaista taidebuumia Suo-
men Kultakauteen. Mittakaava olisi vain mo-
nin verroin monumentaalisempi. 

Päätin ryhtyä luonnostelemaan elokuvaa 
uudesta kulttuurivallankumouksesta,jonka 
ensiaskelia ajattelin nyt marssittavan, ja jon-
ka vaikutukset tulevina vuosikymmeninä tu-
lisivat heijastelemaan ympäri maailmaa. Nyt 
oli vain löydettävä sopiva tulokulma, sopiva 
päähenkilö. 

2. ELOKUVA: ”THE UNTITLED”

Heti ensimetreillä kuitenkin unohdin, mitä 
olin tekemässä. Valitsin kiinalaisesta nykytai-
debuumista kertovan elokuvani päähenkilök-
si pennittömän puertoricolaisen taiteilijan. Al-

fredo Martinez oli ponnahtanut 
maailman tietoisuuteen vuonna  
2003 FBI:n pidätettyä hänet  
Jean-Michel Basquiatin töiden 
väärennöksistä. Kolmivuotisen 
vankilareissun aikana Alfredo 
keskittyi väärennösten sijaan 
oman taiteellisen ilmaisunsa ke-
hittämiseen, ja vankilasta sala-
kuljetetut näyttelyt tekivätkin 
hänestä kertaheitolla taidemaail-
man sensaation. Vapauduttuaan 
hän halusi jättää taakseen New 
Yorkin ja maineensa ”Basquiat-
väärentäjänä”. Hän päätti aloit-
taa alusta taidemaailman uudes-
sa Villissä Idässä, Pekingissä. Perillä hän il-
moitti saapuneensa Kiinan kuin Cortez Mek-
sikoon. Laivat poltettiin rannalle, eikä paluu-
ta ollut. Tulevaisuus olisi Kiinassa, ja hän ha-
lusi olla osa tätä tulevaisuutta.

Vaikka Alfredo ei ollutkaan se ilmei-
sin henkilö, jonka kautta kannattaisi lähteä 
avaamaan Kiinan taidebuumia, olin myyty 
heti ensitapaamisella. Päätin heittäytyä hä-
nen mukaansa ja katsoa, mihin Alfredo mi-
nut johdattaisi. Kiinan valloitus ei oikein otta-
nut onnistuakseen, ja askel askeleelta hänen 
elämänsä Pekingissä kävi yhä raskaammak-
si. Jälleen kerran hän huomasi ajautuneensa 
taidekentän harmaalle vyöhykkeelle, yhteis-
työhön taidemafiosoksi tituleeratun kuraat-
torin kanssa. Suuret lupaukset jäivät lunas-
tamatta, ja alkoi näyttää ilmeiseltä, että yh-
teistyön vastapalveluksena Alfredon odotet-
tiin jälleen avaavan Basquiat-pajansa. Lopul-
ta Alfredo sitkisteli kaupungin laitamilla ko-
dittomana, ilman passia tai viisumia yöpyen 
milloin 24h nettiluolissa ja milloin hylätyissä 
tehtaissa tai varastohalleissa. 

Päähenkilön myötä alkoi hahmottua uu-
si ajatus siitä, mistä elokuvassa oli kyse, tai 
ennen kaikkea siitä, mistä tässä elokuvassa 
ei olisi kysymys. Olennaista minulle oli, että 
elokuvan ei missään nimessä kerro Kiinasta 
sinänsä. Elokuva kertoisi Alfredon kautta tai-
demaailman usein hämmentävästä dynamii-
kasta yleisellä tasolla, ja Kiina vain toimisi tä-
män kiinnostavan tarinan näyttämönä. Toki 
Kiina tekisi elokuvasta monin verroin moni-
ulotteisemman, mutta lopulta se olisi kuiten-
kin vain sivujuonne. Ajatteluani olivat ken-
ties muovanneet muutamat Suomessa käy-
dyt keskustelut, joiden seurauksena oli alka-
nut ärsyttää termi ”kiinadokkari”. Termin ta-
kana olin kuulevinani syvään juurtuneita 
kulttuuri-imperialismin haamuja. Koskaan 
ei kuullut puhuttavan ”amerikkadokkareiden” 

ylitarjonnasta. Sen sijaan 
yhdeltä jos toiselta taholta 
sain kuulla, kuinka Pekin-
gin Olympialaisten vuok-
si ”kiinadokkareita” oli vii-
me aikoina nähty kyllästyk-
siin saakka. Alkoi vaikuttaa 
siltä, että Lännessä kuvatut 
elokuvat kertoivat lähes ai-
na joistakin universaaleista 
aiheista, mutta Kiinasta ei 
pohjimmiltaan tuntunut tu-
levan meille elokuvia kuin 
yhdestä aiheesta, Kiinas-
ta itsestään. Kertoi eloku-
va mistä tahansa, se oli ai-

na vain ”kiinadokkari”. Sama eksotiikaksi ka-
tegorisoinnin logiikka toimi tietenkin myös 
koko kiinalaisen taidebuumin taustalla. Mu-
seot, galleriat, biennaalit jne. tarvitsivat jat-
kuvasti uusia, suuria kertomuksia, ja nyt oli 
Kiina saanut luvan astua taidemaailman va-
lokeilaan. Heille oli varattu kuitenkin selkeä 
rooli ”maailman” taidehistoriassa. Jos he mie-
livät kansainvälisille areenoille, tuli heidän 
olla eksoottisen Orientin edustavia tulkkeja, 
mieluiten samalla näkyvästi demokratialiik-
keen eturintamassa. Halusin omalta osaltani 
kapinoida orientalismin kunniakkaita perin-
teitä vastaan. Tämän elokuvan Peking ei olisi 
siellä jossakin sumuisten vuorten takana, ek-
soottisessa ”kolmannessa maailmaassa”. Mi-
nun Pekingini olisi tiukasti sidottu globaaliin 
maailmankyläämme, siinä missä Lontoo tai 
New York. Alfredo oli tähän asetelmaan täy-
dellisen sopiva päähenkilö, juureton kosmo-
poliitti, nykyajan nomadi.

3. ELOKUVA: ”REVOLUTION UNTITLED”

Olin siis uhmakkaasti päättänyt, mistä eloku-
va ei kertoisi, mutta negaation kautta oli vai-
kea jatkaa ajatusta eteenpäin. Keskityin elo-
kuvan sisällön pohtimisen sijaan sen tekemi-
seen. Hyvää materiaalia kertyi varsin nope-
asti ja alkoi näyttää siltä, että pian ainekset 
jo olisivat kasassa ihan kelvolliseen tarinaan. 
Jotenkin olin kuitenkin tyytymätön. Tässäkö 
tämä nyt oli? Homma sujui epäilyttävän hel-
posti. Mitä oikeastaan halusin kertoa tämän 
eksentrisen amerikkalaisen Kiinan seikkailu-
jen kautta? Mikä minua hänessä lopulta kiin-
nosti?

Alfredon kohdalla olin näkevinäni, kuin-
ka perinteiset mielikuvat maailman järjestyk-
sestä olivat tietyllä tapaa kiepsahtaneet 180 
astetta. Kuvat köyhistä ja kipeistä kiinalais-
siirtolaisista, jotka tavoittelevat länsimaista 
unelmaa, olivat Alfredon tapauksessa käänty-

”CHIMERAS”  
JA SEN 5 INKARNAATIOTA

mikA mAttilA

Kirjoittaja on dokumenttielokuvaohjaaja ja -kuvaaja

Kaikesta nuudelin 
ryystämisestä ja 
kielen pänttäämisestä 
huolimatta minusta ei 
ollut tullut kiinalaista 
ja tuntui, että aivan 
riittävästi oli jo nähty 
kliseisiä,länsimaalaisia 
tulkintoja kiinalaisesta 
todellisuudesta. Piti 
löytää tulokulma joko 
tuntuisi omalta.
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Taiteilija ja taide- 
väärentäjä Alfredo  
Martinez Pekingin  
metrossa. Kuva Mika 
Mattila.

neet nurin päin. Nykytaiteen mekasta, New 
Yorkista saapuu taiteilija Pekingiin, varma-
na menestyksestään ja päätyy lopulta kerjää-
mään almuja kiinalaisilta taidemesenaateilta. 
Kukaan ei Pekingin taidemyllyssä ollut kiin-
nostunut menneen maailman saavutuksista. 
Länsimaiset taiteilijat saivat tyytyä statistin 
rooleihin kaikkien etsiessä kuumeisesti seu-
raavaa kiinalaista tähteä. Alfredon tarinassa 
kiehtoi hänen konfliktinsa kiinalaisen todel-
lisuuden kanssa ja kyvyttömyys ymmärtää 
sitä. Hän ei edes halunnut todella sopeutua. 
Kuten niin monet, Alfredo uskoi monokult-
tuurin vastustamattomaan voittokulkuun. 
Onnekseen hän oli kasvanut globaalin valta-
kulttuurin ytimessä, joten hänen tarvitsi vain 
odottaa, että kiinalaiset oppisivat tavoille ja 
sopeutuisivat hänen maailmaansa. Alfredon 
harmiksi kiinalaiset uskovat pohjimmiltaan 
samoin. Muu maailma sopeutuisi  ennem-
min tai myöhemmin Keskustan Valtakunnan 
arvoihin ja tapoihin.

Aloin etsiä toista päähenkilöä, jonka 
kautta nostaa kiinalainen näkökulma Alfre-
don rinnalle. Alfredon aisaparina oli pyöri-
nyt nuorehko nainen, aloitteleva taidediile-
ri, Liu Rong, alias Kiri. Kiinnostuin Kirin ta-
sapainoilusta toisaalta taiteen ja bisneksen, 
toisaalta Idän ja Lännen välillä. Kiri oli hu-
maltunut nykytaiteen maailmasta ja päättä-
nyt omistaa elämänsä taiteelle. Hän uskoi va-
kaasti, että nykytaide tarjoaisi väylän kohti 
modernia, tiedostavampaa Kiinaa ja unelmoi 
jonakin päivänä julistavansa tätä ilosanomaa 
omasta galleriastaan. Tavatessamme hän eli 
Pekingissä asuvien länsimaalaisten taiteilijoi-
den lumoissa uskoen heidän kauttaan pääse-
vänsä sisälle johonkin ainutlaatuiseen. Kiri 
auttoi heitä organisoimaan suurta näyttelyä 
Pekingin Biennaaliin. Mitä pidemmälle pro-
jekti eteni, sitä skeptisemmin hän kuitenkin 
alkoi suhtautua länsimaisiin ystäviinsä. Aa-
mupäivän hän saattoi saumattomasti sulau-
tua heidän seuraansa huokuen olemuksel-
laan samaa urbaania ”coolia” ja itsevarmaa 
individualismia kuin he. Illalla kenties ta-
voitin hänet yhtä luontevasti siemailemasta 
vuosikertateetä traditionalistien kanssa kes-
kustellen siitä, kuinka itsekeskeinen länsi-
mainen kulttuuri oli pohjimmiltaan maail-
man syöpä, jolta voitaisiin parantua ainoas-
taan palauttamalla perinteiset itämaiset ar-
vot modernisaatiokehityksen keskiöön. Yh-
tenä hetkenä saatoin kuvata Kiriä itkun par-
taalla länsimaisten taiteilijoiden tylyttäessä 
häntä ylimielisen halveksivasti ja seuraava-
na päivänä kuuntelemassa mentorinsa luen-
toa, miten länsimaalaiset ovat kaikki pohjim-
miltaan kaksinaamaisia valloittajia: kotonaan 
hyvin käyttäytyviä herrasmiehiä ja maail-
malla ylemmyydentuntonsa sokeuttamia pe-
toja. Kirin kautta minulle alkoi avautua maa-
ilma, joka tuntui olevan kovin kaukana siitä 
kosmopoliittisesta Pekingistä, jossa itse elin, 
ja josta olin elokuvaani lähtenyt tekemään. 

Huomasin ajautuneeni omituiseen aja-
tussilmukkaan: olin tekemässä elokuvaa, 
jonka ytimessä näin Kiinan erilaisuuden suh-
teessa ”meihin”, ja toisaalta olin päättänyt, et-
tei  elokuva missään nimessä kerro Kiinas-
ta. Tajusin, etten tekijänä koskaan pystyisi 
uskottavasti käsittelemään kiinalaista todel-
lisuutta universaalina ilmiönä. Minulle ainoa 
mahdollinen näkökulma oli lopulta omani, ja 
se näkökulma olisi aina eurooppalainen. Pe-

kingin Olympialaisten tunnus-
lause: One World, One Dream 
kuulosti vuosi vuodelta ontom-
malta. Suurkaupungin nuoret 
kenties vaikuttivat suurin piir-
tein samalta joka puolella maa-
ilmaa, mutta pintaa kun hie-
man raaputti, erot tulivat nä-
kyviin. Nuorta kiinalaista va-
lokuvaajaa Liu Gangia mukail-
len: ”Suurin kulttuurien välinen 
väärinkäsitys syntyy silloin kun 
kuvittelee ymmärtävänsä toista, 
mutta ei lopulta ymmärräkään.” 
Koska minun kulttuurini oli 
käytännössä sama kuin ns. glo-
baali monokulttuuri, olin ereh-
tynyt kuvittelemaan omia ar-
vojani ja omia elämäntapoja-
ni universaaleiksi normeiksi. Olin kuvitel-
lut ymmärtäväni enemmän kuin ymmärsin-
kään. En kuitenkaan koskaan pystyisi todella 
irtautumaan vuosikymmenten ”aivopesusta” 
ja pyyhkimään Platonin, Jeesuksen tai Dar-
winin perintöä ajattelustani. Tulisin aina ta-
valla tai toisella projisoimaan omat arvoni ja 
näkemiseni tavat myös sinne, missä ne eivät 
päteneet. Tätä kulttuuri-identiteettien välis-
tä juopaa siis tutkailisin amerikkalaisen Al-
fredon ja kiinalaisen Kirin kautta. Näytti sil-
tä, että elokuvani kuitenkin liittyisi Kiinadok-
karien kunniakkaaseen sarjaan.

4. ELOKUVA: ”LEAPING OVER THE 
DRAGON’S GATE”

Kirin myötä tulvaportit avautuivat eikä men-
nyt kauaa, kun olin jo hahmotellut elokuvasta 
koko kiinalaisen taide-eliitin poikkileikkaus- 
ta. Synopsiksiini oli ilmaantunut neljä uutta 
potentiaalista päähenkilöä:  Keräilijä; Yhteisö; 
Noviisi sekä Kansainvälinen Tähti. Omat re-
surssini eivät enää riittäisi, joten pyysin mu-
kaan tuottaja Markku Niskan, ja aloimme et-
siä elokuvalle rahoitusta. Alun perin spontaa-
niksi ja yksinkertaiseksi kaavailtu elokuva-
harrastukseni alkoi hautautua tukihakemus-
ten sivu sivulta mahtipontisempien visioiden 
alle. Ehkä kiinalaisen taidemaailman hybris 
oli tarttuvaa…  

Alfredo olisi siis elokuvan Siirtolainen, jo-
ka etsii parempaa elämää rapakon takaa ja Ki-
rin Diileri, sillanrakentaja, joka tasapainoilee 
eri maailmojen välissä tavoitelleessaan unel-
maa omasta galleriastaan. 

Yhteisöksi löysin Sisä-Mongoliasta mega-
lomaanisen suunnitelman  kulttuurikeskuk-
sesta, joka oli tarkoitus rakentaa keskelle au-

tiomaata. Innokas taide-
keräilijä Cai Jiang – alias 
Citizen Khan – päätti alun 
perin rakentaa taideko-
koelmaansa varten nyky-
taiteen museon. Esi-isän-
sä Tsingis Khanin tapaan 
Cain kunnianhimo ei ol-
lut kohtuudella pilattu, ja 
pian museon ympärille 
kaavailtiin kokonaista yh-
teisöä. Rahalla oli tarkoi-
tus pystyttää Sisä-Mongo-
lian nykykulttuurin uusi 
kehto – kauas asutukses-
ta, keskelle autiomaata. 
Museon ympärille nousisi 
luksushuviloita, konsert-
titalo, gallerioita, gour-

met-ravintoloita, boutique-hotelli, taitelija-
residenssi sekä Harley-Davidson ravintola. 
Kaavailin, kuinka Yhteisön tarina etenisi elo-
kuvassa lyhyinä visuaalisina intermezzoina, 
etäännytyksinä elokuvan inhimillisten koh-
taloiden valtavirrasta: Vastavalmistunut mu-
seo yksin hiekkaerämaan keskellä; Hytise-
vät työmiehet tuijottelemassa dyynien välis-
tä Pekingistä ja Shanghaista lennätetyn jetset- 
väen kilistelyä; Orkesterimuusikoita instru-
mentteineen kipittelemässä hiekkamyrskyn 
lävitse kohti vastavalmistunutta konserttisa-
lia; Paikallisia paimentolaisia ihmettelemässä 
museon käsittämättömiä häkkyröitä jne. Ly-
hyinä tuokiokuvina hahmoteltu visuaalinen 
tarina kiinalaisen modernisaation malttamat-
tomuudesta ja hybriksestä. 

Keräilijän rooliin suostui yllätyksekse-
ni yksi Kiinan viidestä ”suurkeräilijästä”, 
Zhang Rui. Hänelle keräily ei ollut vain har-
rastus tai sijoitus, vaan intohimoinen elämän-
työ. Zhang koki tehtäväkseen kouluttaa Kii-
nan mauttomasti huikentelevista uusrikkais-
ta sivistyneitä maailmankansalaisia ja nyky-
taiteen mesenaatteja. Hänellä oli tapana len-
nättää kiinalaisia liikemiehiä omaan piikkin-
sä opinto- ja ostosmatkoille maailman suuriin 
taidehuutokauppoihin tai vaikkapa Baselin 
taidemarkkinoille. Taustalla oli myös kysy-
mys vallasta. Suurin osa kiinalaisen nykytai-
teen historiallisista merkkiteoksista oli 90-lu-
vulla ostettu Kiinan ulkopuolelle, ja Zhangin 
agendalla oli kääntää virta takaisin Kiinaan. 
Niin kauan kuin kiinalaisen taiteen markki-
nat lepäsivät valtaosin länsimaisten ostajien 
harteilla, niin kauan Lännestä käsin myös 
määriteltäisiin, mikä oli arvokasta ja mikä 
ei. Jos markkinoiden painopiste siirtyisi Kii-

Taidediileri Liu Rong, alias ”Kiri” Chongqingin taideakatemialla. Kuva Mika Mattila.

Huomasin ajautuneeni 
omituiseen ajatussilmuk-
kaan: olin tekemässä 
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näin Kiinan erilaisuuden 
suhteessa ”meihin”, ja 
toisaalta olin päättänyt, 
ettei  elokuva missään 
nimessä kerro Kiinasta. 
Tajusin, etten tekijänä 
koskaan pystyisi uskot-
tavasti käsittelemään 
kiinalaista todellisuutta 
universaalina ilmiönä.
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naan, sitä kautta seuraisi myös valta määrit-
tää maku ja oikeus kirjoittaa taiteen historia. 

Elokuvan Noviisi, Liu Gang oli vastaval-
mistunut valokuvataiteen kandi, jonka opin-
näytetyön Pekingin merkittävin galleria 
päätti kuratoida hänen ensimmäiseksi yksi-
tyisnäyttelykseen. Näyttely oli menestys, ja 
Gang repäistiin Pekingin seurapiirielämän ki-
maltelevaan humuun. Koko maailma tuntui 
olevan kertaheitolla avoinna, ja lyhyessä ajas-
sa epävarmasta maalaispojasta kasvoi itsevar-
ma, individualistinen kosmopoliitti. Ensihuu-
man hälvettyä Gang alkoi kyseenalaistaa uu-
den elämänsä suuntaa ja samalla koko taide-
maailman logiikkaa, joka vääjäämättä tuntui 
imevän yhä syvemmälle länsimaisten  fanta-
sioiden emulointiin. Gang koki olevansa hu-
kassa eri suuntiin repivien aatemaailmojen 
välissä. Hän päätti jättää Pekingin valot taak-
seen ja palata perheensä luo Etelä-Kiinaan et-
siäkseen omaa ääntään kiinalaisena taiteilija-
na. Kotona perheen ainoaan lapseen ja suu-
reen tulevaisuuden toivoon asetetut odotuk-
set alkavat kuitenkin käydä kohtuuttomiksi. 
Tasapainoilu individualistisen taiteilijan, tu-
levan sulhasen ja kuuliaisen pojan roolien vä-
lillä lopulta sekoittaa nuoren taiteilijan iden-
titeetin entistä pahemmin.

Viimeisenä saan elokuvaan houkutel-
tua Kansainvälisen Tähden, Wang Guangyin. 
Wang on Kiinalaisen avant-garden pioneeri ja 
keskeinen voimahahmo, miljonääritaiteilija, 
jota 80-luvulla syytettiin liian länsimielisek-
si pop-taiteilijaksi ja tänä päivänä taas liian 
kiihkeäksi nationalistiksi. Wangin henkilössä 
ja elämäntarinassa tiivistyy koko kiinalaisen 
modernisaation paradoksi: kuinka olla mo-
derni, mutta samalla kiinalainen? Wangin ta-
rina nivoutuu hänen ristiriitoja tihkuvan hen-
kilöhistoriansa ympärille ja toisaalta hänen 
kunnianhimoiseen yritykseensä käynnistää 
Kiinalainen Renessanssi, kääntää taidemaa-
ilman voimatasapaino ja uudelleen määritel-
lä nykytaide. Tällä kertaa kiinalaisin ehdoin. 

Elokuvan henkilökavalkadin myötä sen 
teemat myös voimakkaasti politisoituivat.  
Treatmenteissä alkoi pyöriä sellaisia terme-
jä kuin orientalismi, kulttuuri-imperialismi, 
post-kolonialisimi, post-American World, Chi-
nese Century, Beijing Consensus jne. Eloku-
van teon aikana, parissa vuodessa, Kiinan tai-
demarkkinat olivat nousseet perinteisten tai-
teen keskusten Ranskan, Iso-Britannian ja Yh-
dysvaltojen ohitse maailman suurimmiksi. 
Silti edelleenkään Lännessä juuri kukaan ei 
tuntenut yhden ainutta kiinalaista taiteilijaa. 
Ei ainakaan heidän taiteensa vuoksi. Vain län-
simaiseen näkökulmaan saumattomasti istu-
va Ai Weiwei kuuluu jollakin tavalla yleissivis-
tykseen ja hänkin ainoastaan poliittisen toi-

mintansa kautta. Tuntuu hämmentävältä, et-
temme edelleenkään pidä sivistymättömänä 
olla tuntematta maailman suurimman valtion 
ja vanhimman sivilisaation nykykulttuuria. 

Mielessäni pyöri analogia muutaman 
vuosisadan takaa. Keisarillinen Kiina kyllä 
ymmärsi eurooppalaisten teknologisen yli-
voiman, mutta kulttuurisesti he pitivät meitä 
barbaareina. Lännellä ei ollut mitään tarjotta-
vaa sivistyksen saralla, eikä kiinalaisilla siis 
ollut mitään syytä tuntea länsimaista kulttuu-
ria. Kiina sai maksaa kovan hinnan ylimieli-
syydestään, ja vasta viime vuosikymmeninä 
se on alkanut toipua parin vuosisadan alen-
nustilastaan. 

Elokuvan kunnianhimoisin inkarnaatio, 
Leaping Over the Dragon’s Gate kertoi siis näi-
den kuuden kohtalon kautta nousevan – vai 
pitäisikö sanoa palaavan – suurvallan eliitin 
unelmista globalisaation ja monituhatvuoti-
sen perinteen ristiaallokossa. Nimeksi vali-
koitui viittaus vanhaan kiinalaiseen legen-
daan karpista, jonka onnistuu loikata Lohi-
käärmeen Portin putouksen ylitse ja muun-
tua mahtavaksi Lohikäärmeeksi. 

5. ELOKUVA: ”CHIMERAS”

Jo kuvausten aikana tajusin verkkojeni le-
vinneen liian laajalle ja vajonneen liian sy-
välle. Ahnaasti hamusin laajaa henkilögalle-
riaa, mutta samalla myös päästä syvemmälle 
päähenkilöiden sisälle. Lähes jokainen hah-
moistani olisi kelvannut oman elokuvansa 
päähenkilöksi. Kiinalaisen yhteiskunnan ra-
ju dynamiikka helpotti vaikeita valintojani, ja 
henkilögalleriani alkoi selkiintyä luonnolli-
sen karsinnan kautta. 

Diileri Kirin unelmat omasta galleriasta  
romahtivat melkein heti kuvausten alkumet-
reillä. Finanssikriisi toi laman myös taide-
markkinoille, eikä yksikään Kirin lukuisis-
ta projekteista tuntunut etenevän. Kerta toi-
sensa jälkeen hän löi päätänsä seinään, kun-
nes lopulta teki johtopäätöksensä. Hän päät-
ti, ettei Kiina ollut vielä kypsä hänen ideoil-
leen. Muutama kuukausi kuvausten aloitta-
misen jälkeen Kiri muutti San Franciscoon 
etsimään onneaan. Lähtiessään hän vannoi 
palaavansa sivistämään kansaansa, kunhan 
Kiina olisi valmis.

Parin kuvausreissun jälkeen yhteistyö Si-
sä-Mongoliaan alkoi pahasti takkuilla. Mistään 
ei enää saanut informaatiota. Kontaktihenkilö 
toisensa jälkeen katosi, ja lopulta koko projek-
tin nettisivut lakkasivat toimimasta. Puhelui-
hini tai sähköposteihini ei enää vastattu. Al-
koi näyttää siltä, ettei sekään projekti eteni-
si. Rakennustyöt olivat lakanneet, ja betoni-
luurangot hautautuivat pikkuhiljaa dyynien 
alle. Pahimmat huhut leimasivat koko projek-

tin valtavaksi ra-
hanpesuoperaa-
tioksi. Tänä päi-
vänä Ordoksen 
nykytaidemu-
seo kuulemma 
seisoo unohdet-
tuna autiomaan 
keskellä, tuulen 
hiljalleen kasa-
tessa rikotuista 
ikkunoista hiek-
kakasoja tyhjiin saleihin. 

Lupaavan alun jälkeen Keräilijä Zhang 
Ruin assistentti ilmoitti, ettei herra Zhang 
ole enää kiinnostunut osallistumaan eloku-
van kuvauksiin. Mitään selityksiä ei annet-
tu eikä asiasta haluttu keskustella. Myöhem-
min sain kuulla, että Zhang oli jo tovin istu-
nut vankilassa odottamassa oikeudenkäyntiä. 
Häntä epäiltiin rahanpesusta, veronkierrosta 
ja lahjonnasta. Puhuttiin jopa mahdollisesta 
kuolemantuomiosta. Ehkä noin vuotta myö-
hemmin Zhang oli kuitenkin vaivihkaa va-
pautettu ja poseerasi taas itsevarmana – jos-
kin reilusti laihempana – muoti- ja taideleh- 
tien sivuilla. Oikeudenkäyntiä ei koskaan jär-
jestetty, eikä selitystä Zhangin vankilakeikal-
le julkistettu. 

Kun viimeisen kerran näin Alfredoa, eleli 
hän laittomana siirtolaisena purku-uhan alla 
olevassa hylätyssä varastohallissa kaupungin 
reunamilla. Hän valmisteli näyttelyä amerik-
kalaisen ystävänsä kahvilaan, edelleen täyn-
nä uskoa suureen Kiinan valloitukseensa. 
Kaksi viikkoa myöhemmin luin poliisin lo-
pulta pidättäneen Alfredon ja karkottaneen 
hänet takaisin New Yorkiin.  

Kohtalo toisensa jälkeen johdatti päähen-
kilöitäni joko selkeiksi sivuhenkilöiksi tai ko-
konaan elokuvan ulkopuolelle. Silti vielä leik-
kausvaiheessa yritin itsepintaisesti pitää hen-
gissä ”suurempaa” elokuvaani, jossa usean 
kohtalon kautta hahmotettaisiin Kiinan mo-
dernisaation kipupisteitä. Yhdessä leikkaaja 
Mikko Sippolan kanssa elokuva alkoi kuiten-
kin skarvi skarvilta tiivistyä yleiseltä tasolta 
kohti yksityistä ja lopulta jäljellä olivat kah-
den taiteilijan, Liu Gangin ja Wang Guangyin 
rinnakkain etenevät kohtalot. 

Uskon kuitenkin, että lopulta tarvittiin 
koko tämä harhainen prosessi kaikkine chi-
meroineen, jotta tästä elokuvasta syntyi 
juuri tämä elokuva. Jossakin elokuvan ra-
kenteiden varjoissa, sen taustalla vaikutta-
vissa ajatuskuluissa Alfredo, Kiri, Ordos ja 
Zhang Rui edelleen elävät. Elokuvasta itses-
tään ei sitten juuri sen enempää kannata-
kaan puhua. Sitä vartenhan on tehty tämä 
elokuva – Chimeras.                                   

Alfredo Martinez työstää seinämaalausta Pekingissä. Kuva Mika Mattila.

chi·me·ra |kK$mi(@)
r@; k@-| noun
1  a mythical hybrid 
beast with parts taken 
from various animals. 
(eg. Khimaira in Greek 
mythology or Pixiu in 
China.)
2  a thing that is 
hoped or wished  
for but in fact is 
illusory or impossible 
to achieve.
3  an organism 
containing a mixture 
of genetically different 
tissues, formed by 
processes such as 
fusion, grafting, or 
mutation

Valokuvataiteilija 
Liu Gangin ja Shi 
Chongyinin hää-
kuva.

Wang Guangyi, Kiinalaisen 
avant-garden pioneeri  
kansainvälisen läpimurton-
sa aikoihin, vuonna 1990. 
Taustalla Great Criticism – 
Hitachi.   Kuvat elokuvasta 
Chimeras, ohj. Mika Mattila, 
Navy Blue Bird, 2013
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– Jotkut siellä eivät yhtään kestäneet 
joitain mun leffoja, ne eivät olleet tar-
peeksi kokeellisia. No, ei ne munkaan 
mielestä ole, normikamaa.

Tiina Erkintalo: Ääni ja musiik-
ki on monien teostesi keskeinen ele-
mentti, ja olet aina tehnyt tiivistä yh-
teistyötä muusikoiden kanssa. Viime 
aikoina musiikki on noussut usein te-
kemisesi lähtökohdaksi, ehkä jopa ku-
vaa tärkeämmäksi.

Seppo Renvall: Musiikki on tul-
lut elokuviini sen kautta, mikä on ollut 
nenän edessä. Olen tutustunut huip-
putekijöihin ja ihmetellyt, kun heitä 
ei kuule missään. Ajattelin, että jollen  
tallenna heidän soittamistaan, sitä ei 
tee kukaan, ja siksi siitä on tullut mul-
le tehtävä. Olen kyllä aina ollut sitä 
mieltä, ettei leffoissa pitäisi olla mu-
siikkia, se on äärimmäisen hankala 
kuvan kanssa…

TE: Äänisuunnittelija ja muusikko 
Aslak Christiansson on tehnyt musii-
kia elokuviisi jo toistakymmentä vuot-
ta. Miten Snadeja stooreja Stadista 
-musiikkivideoiden sarja syntyi?

SR: Aslakin kanssa työskentely on 
ollut helppoa, hän on aina oivaltanut 
minkälaista ääntä tai musiikkia eloku-
vaani tarvitaan, ja säveltänyt, soittanut 
ja miksannut sen nopeasti ja suveree-
nisti. Vuonna 2009 tuli mun vuoroni 
tehdä kuvaa Aslakin musiikkiin. Hän 
asuu maalla ja pitää kesäisin musiik-
kiklubia, johon kutsuu bändejä soitta-

maan. Klubin 5-vuotisjuhlien yhtey-
dessä hän tarvitsi kuuteen omaan bii-
siinsä kuvaa - kuvaback-upiksi klubil-
le niiksi illoiksi, kun ei ole live-bändiä 
saatavilla. Nämä videot syntyivät siis 
puhtaasti inhimillisestä tarpeesta! Ai-
kaa tekemiseen oli vain kaksi viikkoa, 
mistä syystä käytin jo olemassaolevaa 
omaa materiaalia, sekä aiemmin käyt-
tämätöntä että käyettyä, jota sitten kä-
sittelin, kerrostin ja editoin uudelleen.

Aslakin biisit sijoittuvat hänen ko-
tikulmilleen Kallioon, ja niissä on pal-
jon vanhaa slangia, jolla kuvataan ai-
koja, paikkoja ja tapoja. Niistä välittyy 
hienoja tunnelmia, ne ovat tavallaan 
dokumentteja Kalliosta. Mun mielestä-
ni musiikkikin voi olla dokumentaaris-
ta, ja se voi välittää tunnelmia ihan eri 
tavalla kuin kuva. Kolmeen videoon  
– Jos otat minut, Talkkari ja Resepti 
– valitsin kuvia pitkästä kokeellisesta 
elokuvastani  Film1999:stä juuri niis-
tä paikoista, joista biisissä kulloinkin 
kerrotaan. Handeliin taas on lajityy-
piltään kehno karaokevideo, jonka val-
vontakamerakuva on peräisin 1990-lu-
vun alun lamavuosilta. Taksikuskissa 
on aiemmin käyttämätöntä materiaa-
lia, jatkuvasti muuntuvaa ja elävää ka-
leidoskooppikuvaa. Se oli niin tehokas-
ta, että Aslakin klubilla kaksi paikallis-
ta maanviljelijää ryntäsi ulos näytök-
sestä pahoinvoinnin takia!

Näistä Aslakin stooreista mulle tu-
lee mieleen äitini Pirkon kertomat ta-
rinat Helsingistä sotien jälkeen, miten 
asunnotonta väkeä tungeksi kaikkial-

Kokeellisen valokuvan, elokuvan ja liikkuvan kuvan installaatioiden tekijä  

Seppo Renvall (50v.) on juuri palannut Napolista, jossa hän esitti  

Fix C Osuuskunnan elokuvia ja soitti omiaan Live Cinema -esityksissä  

paikallisten musiikin ja elokuvan avantgardistien kanssa.   

Vastaanotto oli lämmin, mutta kritiikkiäkin tuli.

S E P P O  R E N V A L L I N  A K U S T O A N T R O P O L O G I S I A  T U T K I M U K S I A

tiinA erkintAlo

Kirjoittaja on 
Checkpoint  

Helsingin  
toiminnanjohtaja

la. Väkeä nukkui kerrostalojen rappu-
käytävissä ja pommisuojissa, ja keit- 
tiön pöytäkin saatettiin vuokrata yöksi 
asunnottomalle. Kerran äiti kellariko-
meron oven avatessaan löysi sen takaa 
naispariskunnan, joka yllätettynäkin 
säilytti arvokkuutensa todeten: ”Rahaa 
meillä ei ole, mutta rakkautta sitäkin 
enemmän.” 
TE: Olet viimeisen kymmenen vuo-

VAARANA  
TAITEEN  
TEKEMINEN

den aikana tehnyt paljon yhteistyötä 
rumpali Zape Leppäsen kanssa. Ker-
rotko tarkemmin yhteisistä projekteis-
tanne.
SR: Olen tuntenut Zapen lapsesta  
saakka, hän oli naimisissa sisareni 
kanssa. Ehdotin Zapelle, joka lauloi 
pienenä Cantores  Minores -kuoros-
sa, että hän esittäisi jonkin virren vi-
deosarjaani vääränlaisista musiikkivi-

deoista – virsistä, huonoista biiseistä 
jne. – ja tästä syntyi Virsivideot (2000). 
Teimme yhdessä myös musavideot Tä-
män kadun, Maanantaimarttyyri ja co-
verin Pink Floydin Julia’s Dreamista, 
josta Jouni Tommolan kääntämänä tu-
li Unia vain.

Olin jo nuorena ehdottanut Za-
pelle rumpusinfonian tekemistä, ja 
2000-luvun alussa vihdoin toteutimme 

sen. Ideana oli sinfonian musiikilli-
seen rakenteeseen perustuva sävellys, 
joka koostuisi pelkästään rummutuk-
sesta. Äänitimme parin vuoden aika-
na erilaisia rummutuksia eri ympäris-
töissä ja akustisia ääniä, kuten vanho-
ja patarumpuja Kansallisteatterin vin-
tillä, metron ja venäläisen junan ää-
niä, naulan vetäisyjä seinästä, vinku-
noita, vihdontaa… Äänitimme 5.1 sur-

Ota minut/ Snadeja 
stooreja stadista, ohj. 
Seppo Renvall, 2009
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round soundilla ja leikimme kak-
si- ja kolmiulotteisuudella ja muil-
la erikoisilla tilallisilla ratkaisuil-
la. Nauhoituksia kertyi 40 tuntia, 
joista koostimme 25-minuuttisen 
biisin.

Itse kuvamateriaali syntyi 
kahdessa tunnissa. Käytin Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman laa-
jennustyön suunnitelleiden ark-
kitehtien digitaalisia 3D-ani-
maatioita ja kuvasin Rakennus-
taiteen museon pienoismalli-
kokoelmia. Alunperin olin ku-
vannut 35mm filmille, mutta 
laadukkaasta kuvasta tuli liian  
hienoa ja dynaamista. Se oli kuin 
hyvin tuotettu musiikivideo, jossa 
musiikki ja kuva rallattaa ihan yh-
teen. Tarvittiin ristiriitaa ja etään-
nytystä. 

Päädyin käyttämään halpaa 
yhden megapikselin digikame-
raa – sellaista, joita saa Ärkkä-
rin bonusseteleillä tai tilatessaan 
Valitut Palat – jolla saattoi ku-

vata poikkeuksellisen pitkiä jaksoja 
vaikka patterit loppuivat, niin kauan  
kuin muistikortissa oli tilaa. Halusin 
käyttää kameraa sen puutteiden takia, 
koska eri valaistuksessa syntyi mielen-
kiintoisia efektejä. Esimerkiksi sen vä-
rinkorjaussysteemi korjasi värejä ko-
ko ajan ja teki kuvista pikselöitynei-
tä ja oudon pointillistisia, tai vilkutte-
li päävärejä vuorotellen muodostaen 
kauniin rytmin tai värimaailman, joka 
muistuttaa 70-luvun amerikkalaisten 
elokuvien tunnevalaistusta. Tämä pik-
selien, värien ja rakeisuuksien vaih-
telu näytti paljon kiinnostavammal-
ta kuin mikään korkealaatuinen kuva, 
ja se pakottaa katsojan jännittymään. 
Tein vielä taskulampulla dramaatti-
sia valoefektejä. Pienoismallit ja mi-
niatyyrimaailmat ovat aina kiehtoneet 
minua, ja siksi myös 3D-mallinnokset 
kiinnostavat. Pienoismalli on ajatus 
kaupungista, ja sen valkoisessa tyhjyy-
dessä vaeltaa sielujen karavaani.

Kun leikkasin kuvamateriaalia ää-
niin, tein varmaan kahdeksan eri ver-
siota. Heti kun leikkaus näytti jouhe-
valta ja hyvältä, se menetti jotain olen-
naista. Piti palata huonosti editoituun, 
siihen jossa matskut on suurin piirtein 
koostettu pötköön lajityyppijärjestyk-
seen, ja jossa musiikia ja rytmiä ei ole 
huomioitu ollenkaan. Joitain yksittäi-
siä kohtia editoin musiikin mukaan, 
mutta yritin välttää sitä, että katso-
ja saisi kiinni mielikuvista, tarkoitus-
maailmoista tai mesitseistä.

TE: Viime vuosina olet työskennel-
lyt muidenkin menneiden vuosikym-

menten huippumuusikoiden ja runoi-
lijan kanssa.

SR: Zape kokosi bändin kahteen ko-
keelliseen elokuvaan ja Jouni Tommo-
lan runovideoiden sarjaan. Hänen li-
säkseen niissä soittivat Karri Koivu-
koski, Puka Oinonen ja Matti Jakola, 
äänittäjänä ja miksaajana toimi Petri 
Pulkkinen.

Exotiquen (2010) lähtökohtana oli 
nauhoite nimeltä 100 suomalaista lin-
tua, joista valitsimme viisi, ja näiden 
kanssa muusikot soittavat. Nauhoitim-
me äänet kerrostalon rappukäytävässä 
yhdellä 25 minuutin otolla siten, että 
muusikot soittavat neljässä eri kerrok-
sessa. Tässä oli sellaista ainutlaatuista 
ilmavuutta, tilanteen luomaa vapaut-
ta ja pakottomuutta. Musiikki ei ole sä-
vellettyä, mutta ei kuulosta jazz-imp-
rovisaatioltakaan. Kuvasin tyhjää huo-
neistoa ja valojen ja varjojen vaihtelua 
eri vuorokaudenaikoina.

Sama jengi oli mukana Naturessa 
(2011), jossa halusin rakentaa katsojal-
le luontokokemuksen. Alunperin elo-
kuvassa oli vain yksi pitkä kuva, kaksi 
kuuta taivaalla, mutta lopulta päädyin 
kehystämään sen kuvallisella johdan-
nolla ja lopetuksella. Ideana oli tarjota 
ihmisille mahdollisuus rauhoittua kii-
reen keskellä, ikään kuin istahtaa kal-
liolle ja keskittyä kuuntelemaan näitä 
ääniä, vaipua ei niinkään kuvaan vaan 
nimenomaan bändin improvisoimaan 
heleään, kuulaaseen musiikkiin.

Samana vuonna teimme yhdessä 
myös runovideoita Jouni Tommolalle, 
joka on muusikoiden ystävä. Näissä-
kin tärkeää on soundi, sekä musiikin 
että runoilijan, ne ovat tietyn ajan ja 
asenteen tallenteita. Oli kulttuurihis-
toriallisesti tärkeää, että runot tallen-
netaan Tommolan itsensä lukemina. 
Runovideoita varten rakensin neulan-
reikäkameran, jolla voi ottaa 100 kuvaa 
yhtä aikaa, ja yhdistin näitä super-8 ja 
16mm filmiin. Runojen kanssa kuvan 
pitää olla riittävän abstrakti ja ristirii-
dassa tekstin kanssa. Pitää ymmärtää 
runon todellinen merkitys, mitkä asiat  
kääntyvät päälaelleen ja osoittaa se 
myös kuvassa. Näitä videoita olen 
myös käyttänyt visuaaleina bändin li-
ve-keikoilla, joissa soitan kuvaa.

Runovideot liittyvät pitkäaikaiseen 
suunnitelmaani tehdä kokeellisia elo-
kuvia sokeille. Kuvana niissä olisi pelk-
kiä filmin rakeisuuksia ja ääninä esi-
merkiksi vinyylilevyjen ja c-kasettien 
kappaleiden välisiä hiljaisuuksia, abst-
rakteja ääniä ja niistä muodostuvia 
määrittelemättömiä tiloja. Niissä oli-
si näitä hiljaisuuksia, mutta myös läs-
näoloa ja akustisia tiloja, jotka yhtäkkiä 

laajenisivat kolmiulotteisiksi, ja joista 
paikoitellen kuuluisi suoraa musiikkia 
tai Tommolan runoja. Tilojen kolmi-
ulotteinen tallentaminen äänillä kiin-
nostaa, ja arkisten tilojen, tilanteiden 
ja tunnelmien uudellenrakentaminen 
äänten avulla. Tällaisia elokuvia voi-
si käyttää, kun haluaa päästä pois säpi-
nästä johonkin toisenlaiseen tilaan. Ne 
voisivat olla terapeuttinen kokemus.

Tilojen kolmi- 
ulotteinen 
tallentaminen 
äänillä kiin-
nostaa, ja 
arkisten tilojen, 
tilanteiden ja 
tunnelmien 
uudellenraken-
taminen äänten 
avulla. Tällaisia 
elokuvia voisi 
käyttää, kun 
haluaa päästä 
pois säpinästä 
johonkin toisen-
laiseen tilaan. 
Ne voisivat olla 
terapeuttinen 
kokemus.

TE: Entä tällä hetkellä, mikä nyt kiin-
nostaa, ja mitä on suunnitteilla?

SR: Juuri nyt valmistelen näyttelyä 
Galleria Huutoon, installaatiota rikki-
näisille videotykeille, jotka tuottavat 
eri tavoin virheellisiä kuvia. Suunni-
telmissa on myös pitkä elokuva, jossa 
saatan käyttää jopa näyttelijöitä; mah-
dollisesti mukana on myös idiootti-

huumoria. Olen miettinyt Sisäelinten 
sinfoniaa, joka perustuisi erilaisiin ke-
hon ääniin, pulputuksiin, pihinöihin, 
mölinöihin jne. Ja haluaisin alkaa jul-
kaista säännöllisesti, esimerkiksi nel-
jä kertaa vuodessa, ilmestyvää runo-
DVD:den sarjaa.

Toisaalta haluaisin hetkeksi irrot-
tautua leffanteosta. Olen ajatellut al-
kaa tehdä musaa. Samalla periaatteel-

la kuin lähtiessäni elokuvia tekemään, 
että saan tehdä niin huonoa leffaa 
kuin haluan: saan tehdä niin huonoa 
musiikkia kuin haluan, niin huonoja 
soundeja, ettei sellaisia kehtaa pyytää 
keneltäkään! Välillä pitää päästää irti. 
Muuten alkaa tulla taidetta, jos ei ole 
varuillaan.  

Resepti / Snadeja 
stooreja stadista, ohj. 
Seppo Renvall, 2009
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1 plus 1 plus 1 – Sympathy for the Decay  
-elokuva sai maailman ensi-iltansa Ober-
hausen lyhytelokuvafestivaaleilla vii-
me vuoden huhtikuussa ja Suomen ensi-
iltansa Rakkautta ja Anarkiaa festivaa-
leilla viime syyskussa, molemmissa live 
musiikin säestyksellä. Nyt maaliskuus-
sa se esitettiin Tampereen elokuvajuh-
lien erityisohjelmistossa. 1 plus 1 plus 1 
– Sympathy for the Decay on herättänyt 
esityksen kokeneiden keskuudessa ko-
vahvoakin keskustelua, mistä käsitteel-
lisessä elokuvassa on kyse. Mielestäni 
seuraavasta.

1 plus 1 plus 1 - Sympathy for the De-
cay (2012; 1H; DCP/35 mm; 1:1:85; Au-
dio5.1) on abstraktin ekspressionismin 
perinteestä nouseva käsitteellinen elo-
kuva, joka käsittelee kolmen eri epi-
sodin ja kolmen eri dokumenttitradi-
tion avulla ihmisen tekemien moraa-
listen valintojen seurauksia. Elokuvan 
kukin osa on itsenäinen, aiheeltaan 
ja muodoltaa erilainen, mutta yhdes-
sä ne muodostavat voimakkaan elo-
kuvallisen kokonaisuuden. Osien ai-
heet – ihmiskunnan tuottaman ma-
terian katoaminen, saasteiden vaiku-
tuksesta tapahtuva pieneliöiden fyy-
sisen olemuksen muutos ja sukupuo-
lenvaihdos, ihmisruumiilla tapahtuva 
lääketieteellinen tutkimus – kasvavat 
pyramidimaisen muoto- ja kuvakielen 

avulla käsiteelliseksi kokonaisuudek-
si, joka pohtii eri dokumenttitraditioi-
den kerrontaan ja todellisuuspohjais-
ten sisältöjen esittämiseen liittyviä ky-
symyksiä. 

Derby Chill Out (noin 6 min; 
yksi käsitelty kuva) on elokuvan en-
simmäinen osa. Se on dokumentaatio 
luonnon ja teknologian kohtaamisesta, 
ihmisen tuottaman materian katoavai-
suudesta. 

Kuvauskohteena on kaksikym-
mentäviisi vuotta sitten hylätty auton-
romuttamo. Lähes tuhat autoa lojuu 
metsittyneen ruskamaiseman keskel-
lä. Autot ovat ruostuneet ja rapautu-
neet. Sammal ja jäkälä peittävät niiden 
metallipintoja. Osa autoista on kadon-
nut lähes kokonaan sammaleen alle. 
Puut ja pensaat ovat kasvaneet auto-
jen ikkunoiden, moottoreiden ja ruh-
joutuneiden runkojen lävitse. Luonto 
on vallannut elintilansa takaisin tek-
nologian tuotteilta. Paikan tunnelma 
on ’mystisen katoavainen’.  

Episodi on tyyliltään romanttis-
sentimentaalinen. Sen kuvamateriaa-
li koostuu harkituista, stillkuvamai-
sista asetelmista ja seesteisistä, hilli-
tyistä kameraliikkeista. Myös leikka-
us on hillittyä, huomaamatonta. Osa 
on kuin pastoraalinen luontoeloku-
va metallin muuttumisesta rosoisek-

si ruosteeksi suomalaisessa ruskamai-
semassa.  

Bacteroid (noin 14 min; yksi 
’saastutettu’ kuva) on keskimmäinen 
osa. Se on kokeellinen animaatio saas-
teiden vaikutuksesta pieneliöiden su-
kupuolen määräytymiseen ja kehon 
fyyysiseen muovautumiseen. 

Liikenteen saasteet sekä tietyt maa- 
taloudessa, kemianteollisuudessa ja 
esim. veneiden pohjamaaleissa käyte-
tyistä ainesosista vaikuttavat pieneliöi- 
den perimään niin, että niistä tulee 
hermafrodiittisia tai että niiden suku-
puoli vaihtuu kokonaan vastakkaisek-
si. Tosin toisen näkemyksen mukaan 
pieneliöillä ei ole lainkaan sukupuol-
ta, vaan kyseessä on ihmisen oman 
minän projisointi eliökuntaan.

Aiheen käsittely on symbolinen. 
Tarkemmin määrittelemättömiä pien-
eliöitä edustaa läpikuultava, animoitu 
muoviteippi, joka on hävitetty trikki-
kameran solarisaatiotekniikan ja taus-
taprojisoinnin avulla tunnistamatto-
maksi materiaksi. Nämä kuvitteetti-
set eliöt edustavat episodissa kaikkia 
luomakunnan pieneliöitä, jotka ovat 
joutuneet ihmisen tekojen seuraukse-
na muuttamaan sukupuoli-identiteet-
tiään. 

Kuvattu filmimateriaali on käsitel-
ty samantapaisilla aineilla, kemikaa-

ilppo poHJolA

Kirjoittaja on  
ohjaaja, joka toimii 
myös tuottajana

leilla ja saasteilla, joita pieneliöt ovat 
joutuneet suodattamaan elimistöön-
sä. Osaa filmimateriaalista säilytettiin 
tällaisilla aineilla täytetyissä purkeis-
sa vuosikausia. Tämän seurauksena 
osa filmien väreistä on muuttunut, osa 
eroosioitunut, osa syöpynyt muodot-
tomaksi, osa syöpynyt kokonaan puh-
ki... Kuvamateriaali on joutunut siis 
kokemaan samojen aineiden vaikutuk-
sen kuin pieneliöt, joita ne symbolisoi-
vat, i.e. ei vain episodin muoto ja sisäl-
tö, vaan myös sen materia, ovat yhtä. 

Saastutettu filmimateriaali on ku- 
vattu uudelleen 35 mm filmille rost-
rum-trikkikameralla. Symbolikuvi-
en ja animaation rytmitys, rytmityk-
sen kasvava monotonisuus, yhdistet-
tynä elektronimusiikin minimalisti-
seen komppiin luo transsimaisen tun-
nelman, joka välittää käsittelemään-
sä aiheeseen liittyviä moraalisia kysy-
myksiä voimakkaasti tunteen tasolla. 
Ja myös siksi, että siinä on hand made 
-filmin poikkeukselliset värit.

Split Screen Stiff (noin 40 
min; kolme, osin m/v, käsiteltyä ku-
vaa) on elokuvan päätösjakso. Se on 
rytminen triptyykki ihmisruumiiden 
käytöstä lääketieteellisessä tutkimuk-
sessa. Episodin sisällöllisenä runkona 
on Heidelbergin yliopistossa toimivan 
tri Dimitrios Kallierisin haastattelu, 

1 + 1 + 1  =  M E N N E I S Y Y D E N    J A  T U L E V A I S U U D E N  E R O
jossa käydään läpi törmäyskokeiden 
historia, tutkimuskeinot ja -tavat se-
kä niiden lääketieteellinen merkitys ja 
löydökset. Yksittäiset ihmiset ovat val-
miita luovuttamaan oman kehonsa lää-
ketieteelliseen tutkimukseeen, lajito-
veriensa hyvinvoinnin edistämiseksi.

Episodin keskeisenä muotolähtö-
kohtana on puheen leikkaaminen pie-
niin osiin ja sen rytmittäminen. Kal-
liersin haastattelu jaetaan triptyykki-
mäisen freimin molemmille laidoille. 
Klassinen kuvitusmateriaali: arkisto-
nauhat, kaaviot, valokuvat, yms. näy-
tetään pääosin freimin keskimmäi-
sessä ruudussa. Nopeilla leikkauksil-
la reunoilla olevien kasvokuvien välil-
lä, avaintermien ja -sanojen toistolla ja 
niiden rytmittämisellä saadaan aikaan 
musiikinomainen osio, jossa haasta-
teltava ikäänkuin keskustelee itsensä 
kanssa.

Osa kuvamateriaalista on kuvattu  
mustavalkoisena, erityisesti keskim-
mäisten ruutujen kuvituskuvat, sa-
moin reunaruutujen ylimenot. Osa fil- 
mimateriaalista on maalattu käsin  
suoraan niiden pinnalle eri väriainein. 
Näin aikaan saadut filmimateriaa-
lit on kuvattu uudelleen 35 mm fil-
mille trikkikameralla tavoitteena ani-
maation rytmitys. Lisäksi näillä mate-
ria- ja abstraktin ekspressionismin pe-
rinteestä nousevilla värikeinoilla py-

ritään korostaamaan elokuvan musii-
kinomaista muotoa. 

Episodissa käytetään klassista mu-
siikkia. Lisäksi informaatiota välittä-
vän, rytmisen puheen alle on raken-
nettu kuvaustilanteessa taltioiduista 
äänistä sekä haastatellun yksittäisistä 
sanoista, äänteistä, huokaisuista, hen-
gityksestä yms. music concrete -tyyp-
pinen muokattu äänimaailma. 

Päätösepisodin keskeisenä tavoit-
teena on luoda mustavalkoisesta doku-
menttimateriaalista, jonka päälle on 
animoitu käsinvärjättyä abstraktia ku-
vamateriaalia, valkokankaalla toimiva, 
puheeseen perustuva musiikkiteos.

1 plus 1 plus 1 – Sympathy for the 
Decay lainaa nimensä Godardin One 
Plus One – Sympathy for the Devil -elo-
kuvasta, joka yhdisti toisiinsa liitty-
mättömät poliittisen fiktion ja musiik-
kidokumentin traditiot. 

Myös 1 plus 1 plus 1 - Sympathy 
for the Decay -elokuvassa moraalilla 
ja musiikilla on keskeinen rooli. Se on 
kolmen episodin elokuva, joka käsit-
telee ihmisen tekemisen moraalisten 
valintojen seurauksia, ja joka tutkii to-
dellisuuspohjaisten sisältöjen esittä-
mistä ja dokumenttimateriaalin käsit-
telemistä kokeellisen elokuvan ja mu-
siikkiteoksen keinoin. Se on kuin aja-
tuksen virta, joka erottaa menneisyy-
den tulevaisuudesta.                         

Kuvat elokuvasta  
1 plus 1 plus 1 – 
Sympathy for the 
Decay
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Toinen yö
Raymond Bellourin 
haastattelu

Stéphane Delorme: Aloitat-
te kirjanne julistamalla sodan. ”Jättäkää 
elokuva rauhaan”. Mistä tämä riidan-
haastamisen tarve juontuu?

Valmistellessani kyseistä kolmentoista 
vuoden aikana syntyneitä sekä eloku-
via että nykytaiteen teoksia käsittele-
vää  kolmenkymmenen kahden kirjoi-
tuksen kokoelmaa tunsin äkkiä valta-
vaa väsymystä niiden kilometrien pi-
tuisten luettelo-, kirja-, konferenssiai-
neistojen edessä, joissa esitetään, et-
tä elokuva (cinéma) ja liikkuvat kuvat 

Näpit irti  
elokuvasta!

Ranskalainen elokuvajulkaisu Cahiers du Cinéma julkaisi  
viime vuoden marraskuun numerossaan kirjailija, kriitikko ja  

teoreettikko Raymond Bellourin pitkän haastattelun.  
Ajankohtaiseksi sen teki Bellourin juuri ilmestynyt yli 500 sivun teos  

La Querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions (Paris P.O.L). 
 (Riitelevät dispositiivit. Elokuva – installaatiot, näyttelyt)

kAnervA Cederström

Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Bellour on lähtenyt taittamaan peistä mieles-
tään sitä yhä yleistyvämpää käsitystä vas-
taan, jonka mukaan elokuva olisi liudennet-
tavissa nykytaiteeseen ja sen historia taide-
historiaan. Bellour on itse tutkinut  laajasti 
viime vuosikymmeninä liikkuvan kuvan eri 

muotoja ja esittämistapoja sekä keskittynyt elokuvan ja liik-
kuvan kuvan välimaastoon. La Querelle…teoksessaan hän 
on lähtenyt perinpohjaiselle matkalle tutkimaan ja todenta-
maan elokuvan ja installaatioiden dispositiivien eroja.

Bellouria kiinnostaa, miten nämä määrittävät elokuvaa 
ja toisaalta liikkuvan kuvan teoksia.

Bellourin teos käsittelee elokuvan ja nykytaiteen väli-
siä suhteita ja niitä rajanylityksiä, muodonmuutoksia, assi-
milaatioita ja hybridimuotoja, joita elokuvaksi kutsutun ja 
kuvataiteen ja visuaalisten taiteiden moninaisten liikkuvi-
en kuvien esittämistapojen välillä on nähtävissä.

Bellourin ajatuksiin on suhtauduttu monella taholla 
myös kriittisesti. On kysytty esimerkiksi,  mihin asti elo-
kuvan perusmääritelmä on mahdollista enää ulottaa? Jo-
kainen määrittelevä raja on väistyvä. Oli aika, jolloin proji-
soiminen tuntui olevan elokuvalle ominaisinta. Onko enää 
näin?  Mikä ja mitä on katsoja tänään, ja ennen kaikkea 
huomenna? Näihin kysymyksiin myös Bellour oheisessa 
haastattelussa pyrkii vastaamaan.

Dispositiivi on käsite, jonka merkitys erityisesti Rans-
kassa (mutta myös anglosaksisessa teoreettisemmassa kes-
kustelussa) vastaa kutakuinkin 1960- ja 70-luvulla käytetyn 
struktuuri-käsitteen merkitystä. Dispositiivi kuvaa raken-
nelmaa, joka sitoo yhteen vallan, ruumiin ja diskurssin. 
Sen filosofisia merkityksiä ovat kehitelleet Foucault, De-
leuze, Lyotard ja Agamben. Ranskassa sen käyttö on yleis-
tynyt viime vuosikymmeninä niin elokuva- kuin muunkin 
taiteentutkimuksen yhteydessä. Elokuvan dispositiivi pitää 
sisällään karkeasti jaoteltuna kolme elementtiä: elokuvan 
arkkitehtoniset (kuvan projisoinnin olosuhteet), teknologi-
set (tuotanto, esittäminen ja levitys) ja diskursiiviset (leik-
kaus, äänityöt, jne.) ehdot. 

Dispositiivi siis tarkoittaa katsojan ja esityksen välille 
syntyvää suhdejärjestelmää, jonka olennaisena osana on 
tuotantotapa ja esityksen esillepanotapa. Projisointi esi-
merkiksi on elokuvan (kinematografin) olennainen osa. 
Dispositiivilla ei ole vastinetta suomenkielessä, se voitai-
siin kääntää järjestelmäksi tai rakennelmaksi, jotka kumpi-
kaan eivät ole tarpeeksi tyhjentäviä termejä. 

Suomessa keskustelu elokuvan ja liikkuvaa kuvaa käyt-
tävien taiteiden välisestä suhteesta on vielä lapsenkengis-
sä. Se on tulevaisuudessakin vaikeata, jos emme perehdy 
muualla käytyyn keskusteluun ja ajatteluun. 

olisivat yleisesti ottaen yksi ja sama 
asia. Minä olen sitä mieltä, että nämä 
ovat perustavanlaatuisesti kaksi eri-
laista asiaa, riippumatta eri näkemys-
ten välillä vallitsevista loputtomista as-
te-eroista. Yhtäällä on installaation ti-
la. Toisaalla elokuvan dispositiivi, joka  
säilyy suhteellisen identtisenä  riip-
pumatta historial-lisista muunnelmis-
taan, vaikka esitysten olosuhteet vaih-
telisivatkin (pimeä sali, näytäntö, kes-
to, hiljaisuus); installaatio puolestaan 
keksii jo määritelmänsä mukaan joka 
kerta uudelleen oman dispositiivinsa 
aivan toisenlaisten olosuhteiden poh-
jalta. Heti kun nämä sekoitetaan toi-
siinsa muka niiden ajattelemiseksi yh-
tenä, elokuva kadottaa kaiken erityi-
syytensä, ja tämä on sietämätöntä.

S.D.: Olette siis siirtymässä kuvien vä-

lissä olevasta (entre-images) kuvien väli-
seen erilaisuuten?

L´Entre-Images , kuvien välissä oleva, 
oli 1980-luvun lopun hypoteesi. Kun to-
teutimme Catherine Davidin ja Christi-
ne Van Asschen kanssa näyttelyn Pas-
sages de l´image (Kuvan siirtymät), ke-
räsin L´Entre-Images -teokseeni  tuolla 
vuosikymmenellä kirjoitettuja  tekstejä, 
joissa keskityttiin niin valokuvallisen 
analogisuuden mutaatioihin kuin yhä 
tuntuvampaan epämääräisyyteen py-
säytetyn kuvan ja liikkuvan kuvan välil-
lä. Tuossa näyttelyssä oli esillä installaa-
tioita, valokuvia, videoita, samoin kuin 
140 salissa projisoitua eri lajityypin elo-
kuvaa: näyttely ei koskenut dispositiivi-
en välistä eroa, koska se käsitteli kuvien 
välillä tapahtuvan siirtymän todellisuut-
ta eri dispositiivien sisällä.

Dispositiivi kuvaa  
rakennelmaa,  
joka sitoo yhteen  
vallan, ruumiin ja  
diskurssin. 

Ylempi kuva: Douglas  Gordon,  K.364
Alempi kuva: James Coleman,  Retake With Evicence

Dork Zabunyan: Mikä on dispositiivin 
asema?

Se on samalla sekä itsestäänselvyys että  ko-
kemus. Ja tämän kokemuksen itsestäänsel-
vyys. Pohjimmiltaan se on se, mitä Godard 
kutsuu ”mysteeriksi”. Miksi se toimii? Miksi 
se on toiminut niin kauan? Ja miksi se eh-
kä toimisi ikuisesti? En ole ottanut esille ky-
symystä digitaalisuudesta, huolimatta kaikes-
ta siitä, mitä se muuttaa, koska dispositiivin 
identiteetti on riippumaton elokuvaesityk-
sen luonteesta. Dispositiivi on juuri se, mikä 
loppujen lopuksi määrittää katsomistapahtu-
man, sen, minkälainen katsoja mahdollises-
ti on. Yritettyäni luonnehtia tätä  kirjassani 
Le Corps du cinéma (Elokuvan ruumis), ha-
lusin nyt painottaa sen erilaisuutta suhteessa 
siihen, mitä siitä tulee kaikissa muissa liikku-
via kuvia esittävissä dispositiiveissa.

S.D.: Kirjoitatte: ”Salin pimeydessä koetusta 
elokuvasta, enemmän tai vähemmän kollektiivi-
sesta, kestoltaan ennakoidusta näytöksestä  on 
muodostunut havainnon ja muistin ainutker-
taisen kokemuksen ehto, ja sellaiseksi se on jää-
nyt. Se määrittelee  katsojansa, ja mikä tahan-
sa muu katselutilanne muuttaa sitä enemmän 
tai vähemmän. Ja vain  sitä voidaan kutsua elo-
kuvaksi.” Tuo ”muuttaa …enemmän tai vähem-
män” yllättää. Luulisi, että kysymys on laadulli-
sesta erosta, ja ero onkin lähes määrällinen.

Mitä tehdä, koska tiedämme, että ihmiset nä-
kevät elokuvia äärimmäisen erilaisissa olo-
suhteissa, kannettavalla tietokoneellaan, te-
levisiostaan, gallerioissa, jne? Muunnelmia 
ja asteita on ongelmaksi asti, tilanteessa, joka 
on äärimmäisen monimuotoinen, ja jossa on 
valtavasti dispositiivia väljentäviä seikkoja. 
Vaikka dispositiivin määritelmää jyrkentäisi-
kin, ei se merkitse näiden aste-erojen kieltä-
mistä.

S.D.: Onko museoon rekonstruoitu elokuvate-
atterin sali teistä edelleen osa salin dispositiivia?

Ei, paitsi jos museo toimii myös elokuva-arkis-
tona (kinemateekki). Ottakaamme esimerkiksi 
Chantal Akermanin D´Est, au bord de la ficti-
on (Idästä, fiktion rajalla) - installaatio, joka 
toteutettiin hänen elokuvansa D´Est aineis-
ton pohjalta ja näytettiin vuonna 1995 Jeu 
de Paume -museossa Pariisissa. Elokuva pro-
jisoitiin rekonstruoidussa salissa, jonka per-
mannolle oli tuotu  tuolit. Siitä  avautui kul-
ku kahteen muuhun saliin, joissa installoitu 
filmi muuntui videoksi ja televisioesityksek-
si. Mutta kukaan ei jäänyt kahdeksi tunniksi 
tuohon ohivilahtavaan tekohämäryyteen kat-
somaan elokuvaa, jonka pitkien kamera-ajo-
jen kuvat sukeltavat niin usein yöhön,  ja jo-
ka vaatisi oikeaa teatterisalia.

D.Z.: Lukiessa Querellea saa vaikutelman elo-
kuvan merkityksen absolutisoimisesta niin sen 
historian kuin dispositiivinkin suhteen toisiin 
liikkuvien kuvien muotoihin verrattuna. Toisaal-
ta on olemassa huomattava määrä tutkimuksia 
tapahtumista, joissa liikkuvia kuvia on esitetty 
museon tai gallerian tiloissa. Miten nämä risti-
riitaisilta vaikuttavat lähestymistavat suhtautu-
vat toisiinsa?

Kyseessä olevien asteiden asteikko ei ole mis-
sään tapauksessa arvojen asteikko. Pidän ja 
ihailen installaatioita aivan yhtälailla kuin 
salissa esitettäviä elokuvia, olenhan näh-
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katsotaan liittyvän elokuvaan, niin unissakä-
vely puolestaan luonnehtisi installaatiota. Tä-
mä on avoin, mutta vahva kuva. Vastakkain 
asettuvat kuljeskelu ja liikkumattomuus. Tä-
män takia olen ehdottanut paremman puut-
teessa ajatusta ”asteiden kelluvasta teoriasta”, 
joka edellyttää, että se määritellään aina kun 
siihen viitataan. Olen kokenut installaatioi-
den edessä äärimmäisen voimakkaita tuntei-
ta. Mutta ne ovat syntyneet kuin abstraktin 
jännityksen tilassa, peräkkäisten ja toistuvi-
en tyrmistysten seurauksena.

D.Z.: Teistä saa vaikutelman, että asetatte vas-
takkain elokuvan ajan taiteena ja installaation 
tilan taiteena. Mutta eikö installaatiokin sisällä 
ajan kokemuksen?

Jälleen kerran on todettava, että se vaihtelee 
jatkuvasti. Elokuva on itsessään ajan koke-
mus, jossa tila liittyy elokuvan eri aikakausi-
en ja elokuvien aikaan, mutta aina oman dis-
positiivinsa mukaisesti. Installaatio kulkee 
jatkuvasti tilan ja ajan ääreltä toiselle. Doug 
Aitkenin Electric Earth -teos kutsuu katso-
jaa kokemaan tilan moninkertaisena neljäs-
sä salissa ja kahdeksalla kankaalla. Toisaal-
ta James Colemanin installaatiot tarjoavat jo 
oman tilansa kautta, kuten olemme nähneet, 
hyvin puhtaan ajan kokemuksen pakenevas-
ta ajasta, jota on lähes mahdoton vangita.

S.D.: Kysymys dispositiivista on kuitenkin on-
gelmallinen. Ajatellaanpa, että katson kotona-
ni elokuvan alusta loppuun: miksi tätä ei voisi 
kutsua elokuvalliseksi (kinematografiseksi) koke-
mukseksi?

Tuo edellyttää äärimmäisen kurinalaista elo-
kuvaa tuntevaa katsojaa, joka kykenee ”mat-
kimaan” elokuvanäytöksessä istumista. Muu-
ten tarkkaavaisuus kärsii varmasti. Muunnel-
mat niiden dispositiivien välillä, jotka tekevät 
mahdolliseksi katsoa tai luulla katsoneensa 
elokuvan ovat tässäkin tapauksessa valtavat. 
Mutta nämä olosuhteet elokuvan ja kaikkien 
liikkuvia kuvia museoissa heijastavien dispo-
sitiivien välillä pysyvät kaikkialla erilaisina. 
Lajien risteytyksiä tietenkin on: Eija-Liisa Ah-
tila sisällyttää näyttelyihinsä näytösajat. Hän 
myös matkii elokuvankaltaisuutta käytämäl-
lä alkutekstejä: ”Directed by”, aivan kuin ky-
seessä olisi elokuva. Rajojen hämärtyminen 
lisääntyy, emmekä tiedä, minne se johtaa. Ar-
voituksellisin asia on eittämättä se, että elo-
kuva todella jatkaa haluamistaan olla elokuva. 
Elokuva voisi, tai sen pitäisi eräässä mielessä 
olla kuollut. Sen sijaan elokuva jatkaa olemas-
saoloaan, kaikkialla. Paradoksaalista kyllä elo-
kuva on erittäin hyvissä voimissa. 

S.D.: Palatkaamme DVDn käyttöön: voitai-
siinko puhua mentaalisesta tilasta? Ja tarvitsee-
ko katsoja todella elokuvateatterin salia  tämän 
mentaalisen tilan syntymiseen?

Olen taipuvainen ajattelemaan, että men-
taalinen tila voi syntyä vain elokuvateatteri-

nyt  niitä jo kolmenkymmenen vuoden ajal-
ta. Olen itse toiminut  viiden näyttelyn ku-
raattorina tai yhtenä niistä. Kysymys on en-
nen kaikkea havaitsemistapojen eroista, joi-
den todellisuutta on yritettävä arvioida. En-
nen näkemätön kuvatilojen lisääntyminen 
muun muassa installaatioissa synnyttää  hy-
vin häilyvän, hyvin hankalasti hahmotetta-
van vierailija-katsojan, tai oikeammin ”kat-
selijan”.  Sikäli mikäli kaiken kuvien katso-
miskokemuksen kaksi perustavanlaatuista 
termiä ovat ”havainto” ja ”muisti”, tämä ko-
kemus ilmenee erilaisena elokuvan dispo-
sitiivissa ja installaation dispositiiveissa, sil-
loinkin kun näistä jotkut muistuttavat elo-
kuvaa (frontaaliprojisointi, hämärät kuutio-
katsomot jne). Sillä myös näissä tapauksissa 
teokset projisoidaan luuppina, ihmiset kul-
kevat sisään ja ulos tilasta jne. Tämän seu-
rauksena tarkkaavaisuus herpaantuu. Mutta 
tällä on myös kääntöpuolensa: katselija voi 
myös joutua ylikeskittyneisyyden tilaan. Tä-
mä viittaisi siihen, että installaatioiden  kat-
selijoiden välillä on tuntuvampia eroja kuin 
elokuvakatsojien välillä. James Coleman on 
taiteilija, joka tutkii teoksissaan esitysolosuh-
teita (pimeyttä, eristystä, istuimina pehmeät 
matot tuolien sijasta). Hänen luuppina ”pro-
jisoitujen kuviensa” edessä katsojan tarkkaa-
vaisuus pyrkii, turhaan, tavoittelemaan sa-
maa  kuin elokuvateatterissa.

D.Z.: Jotkut taiteilijat ajattelevat näiden käy-
täntöjen sisältyvän näyttelyn ylöspanoon. Ei-
kö näyttelyssäkävijä  juuri ole tarkkaavaisen 
katsojan asemassa pyrkien tarkasti ymmärtä-
mään tätä matkaa tilassa? Se muistuttaa mel-
koisesti kokemusta elokuvasta, johon siihen-
kään ei voi astua suoraan ”sisälle”.

Minusta nuo kaksi kokemusta vaikutta-
vat erilaisilta. Vaikka olisimme kuinka tark-
kaavaisia, emme suinkaan ole kulkiessam-
me kuvien ohitse, salista toiseen, elokuval-
le ominaisessa jatkuvan keston tilassa, al-
kuineen ja loppuineen, jossa pimeässä istu-
va katsoja on niin ainutlaatuisessa asemassa. 
En hyväksy Steichenin lausetta jota Philippe-
Alain Michaud lainaa: ” Näyttely on eloku-
va”. Ei, näyttely ei ole elokuva, vaikka se sitä 
matkisikin; näyttely pysyy näyttelynä.

S.D.: Huolimatta näistä dispositiivien ero-
avaisuuksista, olisiko kuitenkin olemassa myös 
”taiteen ruumis”, kuten on olemassa ”elokuvan 
ruumis”? Kysymys tunteesta elokuvassa on kes-
keinen käsite ajattelussanne, ja se edellyttää alt-
tiin,  paikalleen asettuneen, liikkumattoman 
ruumiin olemassaoloa. Mikä on ”tunteen” ase-
ma museossa?

Tähän on vaikea vastata, sillä kyseessä on 
äärimmäisen muuntuvainen ruumis, ko-
kemushan on niin tavattoman avoin, sattu-
manvarainen. Minua hätkähdytti Elie Durin-
gin erään konferenssin aikana käyttämä ter-
mi, joka viittasi siihen, että jos hypnoosin 

esityksen kokemuksen tuloksena. En ole it-
se käytännöllisesti katsoen koskaan pysty-
nyt kirjoittamaan elokuvasta ilman, että oli-
sin ensin nähnyt sen elokuvateatterissa. Sii-
hen on liittynyt tuo näytöksen aikana koettu 
häilyvän ja samalla niin selkeän tarkkaavai-
suuden tunne, kun muistin kaltaiset shokit 
kasaantuvat ja tuottavat äkillisesti psyykkisiä 
reaktioita, jotka yksistään antavat voimaa kir-
joittaa. Sen jälkeen voin ottaa avuksi dvd-tal-
lennteet, niin kuin nykyään tehdään. Doug-
las Gordon on sanonut, että joillekin hänen 
sukupolvensa edustajille elokuva oli kuollut, 
koska he olivat nähneet sitä vain televisios-
sa. Mutta minusta on kiehtovaa, että samai-
nen Gordon on näistä mainitsemistaan läh-
tökohdista luonut niinkin merkittävän teok-
sen kuin k.364, Journey by Train, joka voi-
daan katsoa elokuvateatterissa elokuvana, 
mutta joka on olemassa myös installaatiover-
siona. Siinä on kerrottu vaikuttava kahden 
Holokaustin muiston riivaaman muusikon 
tarina. He matkustavat junalla Puolaan, jos-
sa soittavat Mozartin sinfonian. Alttoviulun 
ja sellon soittajan hahmojen toisiinsa sulau-
tuminen kahtiajaetulla kankaalla, joka lopus-
sa laajenee yhdeksi kankaaksi, on äärimmäi-
sen kaunista. Se on elokuvallinen kokemus. 
Se on myös erilainen kuin näyttelyssä esitet-
ty versio, jossa on kaksi erillistä kangasta, joi-
ta peilit moninkertaistavat. Tämä kaksoiste-
os päätyy siten symbolisoimaan ajan ja tilan 
paradokseja. 

D.Z.: Toimiiko muisti yksinomaan elokuvalli-
sen kokemuksen aikana?  Voitaisiinko puhua vii-
veellä toimivasta muistista installaatioissa?

En luonnollisestikaan kiellä, ettei muisti toi-
misi katsottaessa installaatioiden liikkuvia 
kuvia. Se tapahtuu vain toisella tavalla ja hy-
vin ongelmallisessa yhteydessä tilaan. Mut-
ta ennen kaikkea on toistettava, että instal-
laatiot  ovat niin erilaisia, että on vaikea saa-
da kokonaiskuvaa siitä, mikä on tai voisi olla 
installaation katsoja.

D.Z.: Eivätkö elokuvankatsojienkin kokemuk-
set ole hyvin vaihtelevia? Voitaisiin varmaan 
sanoa, että katsojankin kokemus muuttuu joka 
kerran riippuen katsottavasta elokuvasta?

Jokainen elokuvakatsoja on erilainen, kuten 
jokainen elokuvateatterin sali ja näytös on 
erilainen. Mutta vaikka elokuva on historialli-
nen dispositiivi, joka ei ole lakannut muuttu-
masta, sillä on myös historian ylittävä arvon-
sa, joka liittyy sen dispositiivin ehdottomaan 
ainutkertaisuuteen, niin vaihtelevalta kuin se 
voikin vaikuttaa. Sinä päivänä, jolloin dispo-
sitiivi sellaisenaan häviää, toisin sanoen sinä 
päivänä, jolloin ei enää tuoteta salissa heijas-
tettaviksi tarkoitettuja elokuvia, silloin eloku-
va on todella kuollut. Jäisikö elokuvien muis-
ti henkiin esitystilojen katoamisen jälkeen, 
katoaisiko kirjojen muisti kirjastojen, kirjojen 
turvapaikkojen, häviämisen mukana, kuten 

Maurica Blanchot kirjoitti teoksessaan Kirjan 
tuleminen? 

Haluaisin kertoa teille tästä esimerkkinä 
lyhyestä 20 minuutin elokuvasta, joka käsit-
teli teemaa ”Kabul” viimeisessä Documentas-
sa ja näytettiin yhdessä sen ”elokuva”-illoista. 
Se tekijä on Francis Alÿs, täysverinen taitei-
lija, piirtäjä, maalari, installaationtekijä. Elo-
kuvan nimi on Reel/Unreel. Kyseessä on siis 
filmikela, joka  tyhjenee pyöriessään. Siinä 
nähdään kaksi lasta, jotka pyörittävät ja pur-
kavat molemmat omaa filmikelaansa, toinen 
sinistä, toinen punaista, läpi kaupungin, ja 
näin kietovat elokuvan osaksi kaupunkia, jo-
ta kyseinen filmi dokumentoi.

Lopputeksteissä kerrotaan, että syys-
kuussa 2001 talibanit ottivat haltuunsa tuhan-
sia filmikeloja elokuva-arkistoista ja polttivat 
ne. Mutta he eivät tienneet, että kyseessä oli-
vat filmien positiivikopiot ja niiden negatiivit 
olivat säilyneet. Viimeisinä sanoina kankaal-
le ilmestyvät sanat: ”Cinema, everything el-
se is imaginary”. Elokuva on siis todellista, to-
dellisuus, ”reel-real”. Kuinka tämä teos voitai-
siin ymmärtää toisin kuin rakkaudentunnus-
tuksena elokuvalle todellisuuden olemukse-
na? Tässä taidenäyttelyssä se oli tarkoitettu 
nimenomaan projisoitavaksi.

S.D.: Elokuvan määritteleminen dispositiivik-
si on vahva ja johdonmukainen teesi. Mutta voi-
taisiin myös sanoa, että se köyhdyttää ajatusta 
sitä, mitä ”elokuva” on. Elokuvaa voisi kutsua 
historiallisesta näkökulmasta ohjauksen (mise-
en-scéne) ja montaasin ajattelujärjestelmäksi. 
Voivatko vahvemmin itseään ”elokuvantekijöi-
nä” pitävät taiteilijat siirtää tämän ajattelujär-
jestelmän gallerioihin?

Tällaista kokee melko harvoin. ”Taiteen” olo-
suhteissa tuotettujen elokuvien tekijät kun 
kaihtavat useimmiten, aivan kuin ennen hei-
tä kokeellisen elokuvan tekijät, tarinoiden 
kertomista, representaation, mimesiksen, 
eettisen ja poliittisen vastuun tehtäviä. Fik-
tioelokuvahan sanan laajimmassa merkityk-
sessä, on kyennyt juuri tähän kaikkeen ohja-
uksen ja leikkauksen kautta maailmankuvaa 
rakentaessaan. Kyseessä ovat siis usein pal-
jon käsitteellistetymmät, abstraktimmat, pel-
kistetymmät tekotavat, joissa vältetään esi-
merkiksi vuoropuheluja ja henkilöhahmoja. 
Tai silloin kun taiteilijat tekevät elokuvia, to-
dellisia elokuvia, yleensä huonoja. Steve Mc-
Queen ohjaus Shame on kammottava. Mut-
ta on selvää, että on myös risteyskohtia, niin 
psyykkisissä prosesseissa kuin muotojen luo-
misenkin tasolla. Kysymys on niistä siirty-
mistä, joita olen käsitellyt uudessa kirjassani. 
Ne koskevat juuri kysymystä siirtymistä, joi-
den parissa olen työskennellyt. Tällaiset ris-
teyskohdatkaan eivät kuitenkaan muuta kat-
somiskokemusta elokuvateatterin valkokan-
kaalla samanlaiseksi kuin gallerioissa.         

(Lyhentäen kääntänyt Kanerva Cederström)
Ylempi kuva: Francis Alys 
Alempi kuva: Doug Aitken, Electric Earth

Viimeisinä  
sanoina kankaalle  
ilmestyvät sanat: 
”Cinema, everything 
else is imaginary”. 
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kirja-arviot

Kokeellinen elokuva on joillekin vain kei-

notekoisten tehosteiden käyttöä. Par-

haimmillaan kokeellinen elokuva näyttää 

elokuvalle sen tulevaisuuden. Sami van In-

gen selvittää kirjassaan Moving Shadows: 

Experimental Film Practice in a Landsca-

pe of Change ( 2012), kuinka strukturalis-

tisen, rakennetta korostavan, elokuvan 

tekijät käyttivät filmimateriaalin ainut-

laatuisia ominaisuuksia sen valtakauden 

viimeisinä aikoina. Tarkastelussa ovat kä-

sin kehitys, kameraton kuvantuotto, opti-

nen tulostus – kokeellisen elokuvan tule-

vaisuutta unohtamatta. 

Kun Sami van Ingen aloitti työnsä 
v.2005 oli 35mm filmi edelleen ylei-
sesti käytössä. Työn valmistuessa seit-
semän vuotta myöhemmin elokuva- 
teatterit kaikkialla maailmassa ovat di-
gitaalisia. Thomas Edisonin, 120 vuot-
ta sitten (1893) keksimän 35 mm fil-
min valtakausi päättyi. Nyt struktura-
listisessakin elokuvassa on aina jokin 
digitaalinen työvaihe. Van Ingenillä oli 
ainutlaatuinen tilaisuus tallentaa ko-
keellisen elokuvan filmiajan loppuvai-
heet. Hän haastatteli eri puolilla maa-
ilmaa alan keskeiset tekijät ja tallensi 
tuon ajan tekniikat ja tekijöiden aja-
tusmaailman. Kirjasta tuli erinomai-
sen luettava. 

Lisäpisteitä Sami van Ingenille tu-
lee siitä, että hän järjesti Andorrassa 
tammikuussa kirjansa keskeisten ul-
komaisten elokuvien näytöksen. Se oli 
mainio tilaisuus tutustua uudempiin 
kokeellisiin elokuviin. Vanhempaa saa 
netistä DVD-kokoelmina tai YouTubes-
ta haeskelemalla. 

Miinuksia voisi jakaa siitä, että van 
Ingen lähinnä kuvailee nostalgises- 
ti tapahtunutta. Strukturalistinen elo- 
kuva näyttäytyy kirjassa kuin sen pää- 
määränä olisi pohtia vain elokuvaa ja 
sen tekoympäristöä itsessään. Ikään 
kuin se muodostaisi oman maailmansa 

vailla kysymyksiä todellisesta maail-
masta. Vastaväittäjä kiinnitti tärkeällä 
tavalla huomion siihen, että struk-
turalistinen elokuva voi käsitellä myös 
yhteiskunnallisia asioita. Esimerkik-
si Frédérique Devaux käsittelee Kaby-
lien harvenevaa väestöä. Kirja keskit- 
tyy strukturalistisen elokuvan käy-
täntöön ja tekemiseen. Analyyttisem-
mät havainnot liukenevat lyhyiksi 
huomautuksiksi. Akateemisempi teo-
reettinen pohdiskelu strukturalistisen 
elokuvan sisällöstä ja tavoitteista jää 
sivuun – tai on lähinnä  käytännön-
läheistä. 

Sami van Ingen korosti Andor-
rasta poistuessamme, että kirja ei ole 
väitöskirja, vaan Kuvataideakatemi-
an tohtorin opinnäytteen kirjallinen 
osa. Osa kirjan akateemisia heikkouk-
sia lieneekin siinä, että oman työn 
analyyttinen tarkastelu ei ole vielä 
muuttunut tärkeäksi osaksi Kuvataide-
akatemian tavoitteita. Tästä kirjasta 
löytää kirjan aiheen helpommin kuin 
monesta muusta vastaavasta opinnäyt-
teestä. Sami van Ingenin tutkimusky-
symys jakautuu kahtia: mikä määrit-
tää tai ainakin luonnehtii kokeellisen 
filmin käytännön tekemistä, ja mik-
si erityisesti kokeellisen strukturalis-
tisen elokuvan tekijät ovat edelleen  

Fl Asko  
mäkelä

kiinnostuneita perinteisestä filmistä 
digitaalisen kauden jo alettua? 

Kysymys on oleellinen ajateltaes- 
sa elokuvan tulevaisuutta. Toisille pe- 
rinteisen filmin käyttö perustelee sa-
malla sen hengissä pitämistä. Toiset 
näkevät filmin vain alkukantaisena 
mediumina, jota digitaalisena aika-
kautena ei tarvitse keinotekoisesti  
ylläpitää. Periaatteessa kokeellisen 
elokuvan kaltaisen ilmaisun teko olisi 
mahdollista myös digitaalisesti. Filmiä  
käyttävä kokeellinen elokuva pohtii 
nyt samoja kysymyksiä kuin video-
taide 1980-luvulla videon muuttuessa 
nauhasta tiedostoksi: mitä on tapahtu-
massa käyttämäni välineen ilmaisu-
mahdollisuuksille? 

Ihmisen aivojen hahmotustavas-
ta johtuen digitaalisestikin tuotet-
tu liikkuva kuva tehdään periaattees-
sa edelleen toisiinsa liitetyistä yksit-
täisistä kuvista. Liikkeen hidastami- 
nen näyttää tuon kuvan muuntumisen 
erikoisella tavalla, kuten Douglas 
Gordonin 24 Hour Psycho osoittaa. 
VHS-tekniikalla tämä oli mahdollista 
toteuttaa joko 16 tai 25 tunnin pituise-
na. Digitaalisesti venytettynä Alfred 
Hitchcockin elokuva saatiin tasan 24 
tuntia kestäväksi. 

Kokeellisen elokuvan merkityk-
sen van Ingen määrittää elokuvanteki-
jä Edward Smallia mukaillen:  ”Tutkia 
ja tulkita valtaelokuvan tai television 
käsitteitä”. Tässä kokeellinen eloku-
va ”vastustaa” sekä taiteellista että 
akateemista perinnettä luoden teki-
jöilleen taiteellista vapautta. Jatkuva 
oman mediuminsa uudelleen arviointi 
ja tutkimus auttavat pohtimaan kriit-
tisesti elokuvan tekniikkaa ja kulttu-
urihistoriaa. Peter Weibelin mukaan 
tämä tietoisuus on tuottanut kokeellis-
esta elokuvasta oman taidemuodon, jo-
ta hänen mukaansa ei tule nähdä vain 
kuvataiteen laajentumana. Kokeel-
linen elokuva ja performanssi saivat 
niiden alkuvaiheissa tilaa lähinnä ku-
vataiteen piirissä. Nyt molemmat ovat 
siirtyneet takaisin lähemmäksi eloku-
vaa ja teatteria.

Filmille kuvattu tapahtuma siirtyi 
valon kulkiessa sille mekaanisen, ke-
miallisen ja optisen laitteiston kaut-

EXPERIMENTAL FILM PRACTICE IN A LANDSCAPE OF CHANGE

SAMI VAN INGEN 

MOVING SHADOWS

ta. Kodak loi kehitykseen laatuperiaat-
teen ”Kodak wayn”, jotta kameran ku-
vaama siirtyisi ”oikein” projektorin 
kautta yleisölle. Kaikki tämä muut-
tui kokeellisen elokuvan aineistoksi. 
Syntyi kokeellisen elokuvan tapa teh-
dä kaikki ”toisin”, käyttää toisin niin 
laitteistoa kuin kehitysprosessiakin. 
Sami van Ingen käyttää toisinteke-
miseksi bricolagea. Siinä materiaalien 
käyttö uudessa yhteydessä muuntaa 
niiden merkityksen. Toisena keskei- 
senä asiana kirjassa välkkyy arkeolo-
gismi; tapa lähestyä filmiä materiaa-
lina ja elokuvaa ilmaisumuotona sen 
eri kerrostumia tutkien. Filmin osalta 
hyvinkin tuntuvasti, sen kemiallisiin 
kerrostumiin tutustuen.

Strukturalistinen, rakennetta ko- 
rostava, kokeellinen elokuva sopii 
elokuvan uudelleen ajatteluun erin- 
omaisesti, koska sen erityiskohtee-
na elokuvassa on filmiaines itsessään. 
Tyylin tunnistamiseen käytetään 
yleensä amerikkalaisen arvosteli-
jan P. Adams Sitneyn v.1969 esit-
tämiä piirteitä: kameran kuvakulma 

ei muutu, tehosteena käytetään flicker  
efektiä (välkettä, välähtelevää kuvaa) 
kohtauksen esittämistä toistuvana 
kieppinä (loop printing) ja elokuvan 
uudelleen kuvausta elokuvakankaal-
ta. Yleensä kerronnassa ei ole koho-
kohtia, vaan kuvan lumo perustuu ra- 
kennettuun elokuvalliseen kokonai-
suuteen. Kuten Peter Gidal toteaa: ”Ma-
terialistinen elokuva ei ole kuvitteellis-
ta, vaan se mystifioi uudelleen eloku-
vallisen prosessin; haastaa katsojansa 
näkemään toisin katsomiskokemuk-
sensa.” Kokeellisen elokuvan tekemi-
sessä sattuma ohjaa tuotantoa toisin 
kuin elokuvatuotannoissa, joissa kuvaa 
ja ilmaisua kontrolloidaan koko ajan. 

Strukturalistista elokuvaa voi pitää 
elokuvallisen prosessin dokumentaa- 
tiona; tutkia jonkin todellisen tapah- 
tuman muodostumista ja vaikutusta. 
Kokeellisessa elokuvassa kohteena on 
elokuvallinen aihe, filminpätkää muok- 
kaamalla rakennettu uusi vaikutus 
katsojaan. Asenne on dokumentaa- 
rinen, tallentava ja tutkiva. Kokeel-
lisen elokuvan voi sanoa imeneen it-
seensä elokuvallisen ilmaisun. Tästä 
se poistaa perinteisen kerronnan ja 
kohdistuu tapahtuvaan. Jäljelle jäävä, 
sinänsä mitättömältä näyttävä lähtö-
kohta yleensä toistuu toistumistaan. 
Tai kohde näyttäytyy yhä uudelleen 
eri tavoin käsiteltynä. Toistuminen 
vaikuttaa katsojaan tuottaen hänelle 
yhä uusia, ailahtelevia kuvia. Katso-
ja katsoo ikään kuin elokuvan taakse. 
Katsomistapahtuma yhdistää elokuvaa 
ja katsojaa oudolla, surrealistisella ta- 
valla. Kokeellisessa elokuvassa ei kat-
sota elokuvallista unta. Kerronnallisuu- 
den puuttumisen vuoksi katsoja kes- 
kittyy havainnoimaan kuvaa ja luo-
maan siitä vapaita mielikuvia. 

Gilles Geleuze, ranskalaisen de-
konstruktiivisen filosofian perustajia, 
piti elokuvana aivojen välähdyksissä 
yhdistyviä tai luotuja ajatuskieppejä. 
Sami van Ingenin käsittelemää kokeel-
lista elokuvaa voi pitää tämän ”jat-
kuvan paluun” puhtaimpana ilmen-
tymänä. 

Nostalgian säilyttäjät 

Strukturalistinen elokuva näyttää fil-
min nostalgiaa. Filmin jokainen omi-
naisuus tutkitaan tarkasti. Jätelavalta 
löydetyistä kotiotoksista, käytetyistä 
elokuvateatterikopioista tai valmista-
jan vanhentuneista käyttämättömistä 
filmirullista pyritään löytämään juu-
ri tuolle erityiselle filmille sopiva uu-
delleentulkinta. Kokeellisen elokuvan 
tekijöitä voi hyvällä syyllä kutsua yh-
teisöksi, koska ympäri maailmaa kaik-

ki tuntuvat tuntevan toisensa. Kokeel-
lisessa elokuvassa elää edelleen sama 
yhteisöllisyys kuin videotaiteessa tai 
mediataiteessa niiden alkuaikoina. 

Käsityöläisyys leimaa kokeelli- 
sen elokuvan tekijät vähemmistöjen 
ääneksi. Käsityötä tehtäessä on olta-
va valmius muuttaa ja soveltaa suun- 
nitelmaa työn edetessä. Sebastjan  
Henrickson kuuluu tämän käsityön  
parhaisiin taitajiin. Hänen Torontos- 
sa toimiva Niagara Custom Labia käy- 
tetään Koreaa myöten. Yhteisön tär-
keimpiä palveluita ovat olleet labora- 
toriopalvelut 11 maassa. Kokeellisessa  
elokuvassa kehitys on olennainen  
osa ilmaisua. Usein se tehdään laatu-
standardien mukaan väärin: filmin pa-
rasta päivä meni jo kauan sitten, käy-
tetyt otokset ovat muiden hylkäämiä 
ja/tai vahingoittuneita ja itse kehitys-
prosessia johdetaan standardien vastai-
sesti. 

Filmin kerrokset ja niiden välissä 
olevat kemikaalit antavat mahdolli-
suuden tehdä kuvia suoraan filmille. 
Len Lye (1901 –1980) raaputti kuvat 
suoraan filmille elokuvassaan Free Ra-
dikals (1958/1979) (16mm). Itävalta-
lainen Peter Tscherkassky käyttää ku-
lunutta Sergio Leonen Hyvät, pahat ja 
rumat -elokuvaa näyttääkseen siinä fil-
mille painetut tekniset merkinnät, In-
structions for a Light and Sound Ma-
chine (2005). John Pricen elokuvissa 
filmin loppupätkiin painettu valmista-
ja tai tekninen tieto välähtelee kuvissa 
muuttuen luontevaksi osaksi elokuvaa.

Optinen tulostus eräänä trikkiku-
vauksen muotona on edelleen tärkeä 
osa ilmaisua. Siinä kuvataan filmiä ku-
va-kuvalta. Se, että elokuvan nopeut-
ta voidaan muuttaa tai kuvata kuvasta 
osakuvia, oli pitkään mahdollista vain 
suurten elokuvavalmistamojen trikki-
osastojen kalliilla laitteistoilla. Suoma-
laissyntyinen, mutta San Franciscon 
seudulle muuttanut Jaakko Kurhi ke-
hitti 1970-luvun alussa halvan JK K103 
Optical Printer –laitteen, joka toi me-
netelmän kaikkien alan harrastajien 
ulottuville. Välineellä voitiin kokeel-
lisessa elokuvassa tutkia kohtausta: 
rikkoa osiin, hidastaa tai pysäyttää 
kohtaus tai kohdistaa yksityiskohti-
in. Sillä voidaan myös muuttaa val-
aistusta tai vaikuttaa väreihin ja raja-
ta elokuvan todellisuutta Phil Salomo-
nin tavoin. 

Missä vaiheessa filmin nostalginen 
tarkastelu muuttuu pelkäksi teknisek-
si kokeeksi ja katsomisen palvonnak-
si? Strukturalistisissa elokuvissa on lu-
kuisia teoksia, jotka näyttävät tekni- 
siltä kokeilta vailla suurempaa sisäl-

Hate, ohj. Sami van 
Ingen, Jinx Oy, 2012

Katsoja katsoo ikään kuin elokuvan taakse. Katsomis- 
tapahtumasta ja sen läsnäolossa oleminen yhdistää elokuvaa 
ja katsojaa oudolla, surrealistisella tavalla. 
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töä. Keskeneräisinä ne joutai-
sivat takaisin roskalavakier-
rätykseen. Sami van Ingenin 
kirjaan päätyneet ovat siellä 
syystä. Kuten elokuvan arkeo-
logiaa edustavan Bill Morriso-
nin löytö Light is Calling (2005). 
Elokuva on vuoden 1926 The 
Bells -elokuvan nitraattikopio. 
Sen vaurioitunut emulsio tuot-
taa ihmeellisen värin ja valon, 
joita elokuvaprojektori vah-
vistaa. Amerikan sisällissodan 
hahmot näyttävät kulkevan  
valoa kohden yhä uudelleen,  
mädäntyen ja muotoaan muut-
taen. Morrisonin havainto tuon 
kopion erikoisesta tunnelmasta 
on ainutkertainen. 

Laatu ratkaisee myös ko- 
keellisessa elokuvass. Kokeellisten 
elokuvien parhaimmiston näyttö an-
taa mahdollisuuden vertaisarvioin- 
tiin myös suomalaisten kokeellisten 
elokuvien laadusta. Tässä katsannossa 
parhaimpien suomalaisten tasoa voi 
pitää mainiona. Elokuvallinen nostal-
gia on niissäkin keskeinen sisältö.

Kohti tilaa

Kokeellinen elokuva suuntautuu myös 
tulevaan. Stan Vanderbeek (1927–
1984) rakensi v.1963 Movie Dromen, 
kupolin, johon heijastettiin useita elo-
kuvia. Tila oli eräänlainen elokuva-
kappeli, nykyaikaisine seinämaalauk-
sineen. Siinä performanssi, lausun-
ta, elävä musiikkiesitys tai elokuvan 
aiheiston laajentaminen piirtämällä 
oli paluu elokuvan alkuaikojen kokei-
luihin 1800-luvun lopulla. Nyt tanssi-
klubin video-Dj voi helposti luoda ko-
keellisen elokuvatilan. Kuvakulttuurin 
laajentuessa kokeellinen elokuva pyr-
kii edelleen löytämään elokuvalle sen 
ominaisinta ilmaisua. 

Kokeellisessa elokuvassa ahkeras-
ti käytetty flicker, välke, rinnastuu tek- 
nomusiikin toistuviin rytmeihin ja  

strobovaloihin. Tony Kondradin The 
Flicker (1965) on Sami van Ingenin mu-
kaan koettava elokuva. The Flicker  
vaikuttaa katsojaansa voimakkaasti ja 
suoraan. Se ympäröi ja vie sisäänsä. 
Se ikään kuin venyttää elokuvan aikaa 
ja sen tapahtumia ja luo siihen kolmi-
ulotteisuutta. Välke ei tässä ole tehokei-
no vaan taiten käytetty aihe.

Ken Jacobs käyttää välkkeen tuot- 
tamiseksi filmiprojektorin edessä 
eräänlaista tuuletinta, joka hidastaa 
elokuvan tapahtumia. Hänen 1975 al-
kaneet Nervous System Performances 
-esitykset perustuvat kahteen saman 
elokuvan kopioon, joiden kuvat ovat 
epätahdissa noin yhden kuvan ver-
ran. Ero tuottaa erikoisen kolmiulottei-
suuden vaikutelman. Eteerisessä tun-
nelmassa aika paloittuu, eivätkä liik-
keet elokuvassa muistuta mitään 
todellista. 

Tohtorin opinnäytteen taiteellisen 
osan muodostavat Sami van Ingen-
in kuusi kokeellista 35 mm elokuvaa. 
Tekijä kierrättää ja rakentaa eri me-
netelmillä uudelleen Bob Clarkin Ba-
by Geniuses, 1999 kuvastoa elokuvas-
saan The Sequent of Hanna Ave. (2006, 
5 min) tai Sidney B. Furien B-elokuvan 
The Rage, 1998 kohtausta elokuvas-
saan Deep Six (2007, 7 min) tai kuva-
tessaan osittain uusiksi John ja Nevin  
Taitin elokuvan vuodelta 1906 The Sto-
ry of the Kelly Gang nimellä Just one 
Kiss – The Fall of Ned Kelly ja varus-
taen juonen vielä tapahtumiin liit-
tymättömällä metatarinalla. Taitin 
veljesten tavoin filmiin tulee lisää kes-
toa joka esityksessä. Elokuvissaan Sa-
mi van Ingen käyttää käytännössä 
kaikki ne mahdollisuudet filmieloku-
van käyttöön ja sen manipulointiin, 
kuin mitä hän kirjassaan käsittelee.

Filmin erityisominaisuuksien 
korostamisen ohella Sami van Ingen 
pohtii elokuvan suhdetta kuvataitee- 
seen. Primaries (Ensiesitys 2011) 
näyttää, kuinka maalaustaide on kier- 

rättänyt kokeellisen elokuvan kuvas- 
toa vaikkapa 1990-luvun saksalaisis-
sa abstrakteissa maalauksissa. Kokeel-
lisen elokuvan tekijät puolestaan vai-
kuttuivat abstraktin ekspressionismin 
maalauksista. Primaries-esitystä voi 
pitää elokuvaan laajennettuna abstrak-
tina maalauksena. Kahden 35 mm fil-
min pintaa raaputtamalla, värittämällä 
ja liuottamalla juuri ennen kuin kieppi 
palaa projektoriin, teos muodostuu jo-
ka esityksessä uudelleen. Esityksessä 
katsojat näkevät luomisprosessin tu-
loksen välittömästi ja ainutkertaisena. 

Kaikesta filmiin rakastumisesta  
huolimatta Sami van Ingen näkee myös  
digitaalisuuden mahdollisuudet. Hän 
toteaa liikkuvan kuvan tuotanto- ja esi-
tystapojen tutkimisen jatkuvan kokeel-
lisella asenteella digitaalisessa maa-
ilmassa filmin väistyessä. Tekijä luo 
elokuvaan uusia kerrostumia prosessoi- 
malla niitä analogisista menetelmistä 
digitaalisiin. Hänen uusin elokuvansa, 
mykkäfilmi Hate (12 min, 2012) tutkii 
kolmiulotteisuutta. Siinä neuvostoliit-
tolaisen Aleksandr Ptushkon kahdes-
ta kulmasta kuvatut versiot Kalevalasta 
vuodelta 1959 yhdistetään digitaalisesti 
päällekkäin, ja välkkeen avulla eloku-
vaan muodostuu vahva kolmiulottei-
suuden vaikutelma. 

Tilan muodostuminen elokuval-
lisessa ilmaisussa on tärkeä osa Sami  
van Ingenin kirjan esimerkkejä. Sil-
ti tekijä pohtii tilaa melko niukasti.  
Aiheella on laajempikin merkitys. Uu- 
dessa kolmiulotteisessa elokuvassa ti-
lan käyttö digitaalisessa lavastukses-
sa voi olla muuta kuin filmin ja lavas- 
teiden korvike. Kokeellisessa digitaali-
sessa elokuvassa tuota uutta elokuval-
lista tilaa voidaan tutkia vapaammin. 
Strukturalistisen periaatteen mukai-
sesti kolmiulotteisen elokuvan raken- 
teita ja käytäntöjä toisin nähden. Kokei- 
lijat ovat aiemminkin auttaneet eloku-
van tekijöitä löytämään elokuvan mah-
dollisen tulevaisuuden uudelleen.     

Käsityöläisyys  
leimaa kokeel-
lisen elokuvan 
tekijät vähem-
mistöjen  
ääneksi.  
Käsityötä 
tehtäessä on 
oltava valmius 
muuttaa ja sovel-
taa suunnitelmaa 
työn edetessä.

(Filmi palaa  
oli otsikkona  
kokeellisen elokuvan  
tapahtumassa  
Vanhalla ylioppilas- 
talolla 1982.)

kirja-arviot

Hate, ohj. Sami 
van Ingen, Jinx 
Oy, 2012

Historiaa ennen  
historiikin tekoa
Tulimme Pauli Sipiläisen kanssa 
Yleen, minä 1960 ja Pauli 1962, lähes 
television syntyvaiheessa.

Urani Ylessä alkoi kameramiehe-
nä, ja kolmen vuoden kuluttua minus- 
ta tehtiin yhtiön nuorin neuvotteleva  
kuvaaja, jonka tehtävänä oli kuvasuun- 
nittelu. Samalla koko kuvaajanimike 
laajeni: neuvotteleva kuvaaja ja valais-
tusmestari yhdistettiin elokuvakäy-
tännön mukaan saman nimikkeen al-
le. Nimike muuttui ensin valaisevaksi 
kuvaajaksi, sittemmin tv-kuvaajaksi.

Työni rakentui alusta lähtien pää-
osin fiktion tekemiseen: draama, mu-
siikki, baletti.

Pauli puolestaan aloitti elokuvan 
puolella. Hän tuli SF:stä huhtikuus-
sa 1962, ensiksi kamera-assistentik-
si ja 1963 elokuvaajaksi, aluksi ajan-
kohtais- ja dokumenttiohjelmien ku-
vaajaksi. 1970-luvulla tulivat mukaan 
draama ja viihde.

Antero tAkAlA    
pAuli sipiläinen

Historia tarkoittaa paitsi yhteisön menneisyyden 

vaiheita, myös menneiden tapahtumien  

kuvausta tai tutkimusta ja sen tuloksia (Wikipedia).

Tutkimusta helpottaa, jos silloin eläneitä  

ihmisiä voi vielä haastatella.

Artikkelin kuvat Antero Takala
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Historiikin teko 
käynnistyy
Jäädessäni osa-aikaeläkkeelle 1997 
aloin miettiä, löytyisikö vielä jotakin 
haastavaa tehtävää Ylessä. Suurin osa 
haasteellisista tuotannoista alkoi olla 
ulkoistettuja. Tarjolla oli lähinnä bulk-
tuotantoa. Kävin mielessäni läpi lähes 
40 Yle-vuottani. Olin elänyt nämä vuo-
det ohjelmanteon ytimessä ja nähnyt 
television nousun ja osittaisen alasajon 
alun. Vuodet 1959-1999 olivat harvinai-
sen ehyt kaari television varhaisvuosil-
ta uuden vuosituhannen portille.

Tarjouduin siis tekemään ohjel-
manteon historiikin, ja sain myöntävän 
vastauksen. Hankkeelle löytyi myös 
erittäin pätevä kuvaussihteeri Seija 
Pajanne, joka oli myös pitkän linjan 
yleläisiä. Hän hoiti sekä byrokratian  
että hankki yli 2000 ohjelman VHS-
kasetit katsottavakseni. Näitä tarvitsin 
ohjelmanäytteiden etsimiseen. Sulevi  
Peltola lupautui lukemaan historian  
spiikit.

Koska Pasilasta ei löytynyt projek-
tille sopivaa työtilaa eikä välttämät-
tä työrauhaa, päätin tehdä pääosan 
työstäni kotona. Yksi huoneeni oli kol-
meksi vuodeksi pyhitetty ohjelmante-
on historiikille: kaksi tietokonetta, kol-
me videonauhuria ja lattialla yli 2000 
VHS-kasettia. Sitä huonetta ei siivottu 
kolmeen vuoteen. Eivät edes koirani 
päässeet sinne.

Alunperin tarkoituksena oli tehdä 
fiktion teon historiikki kattamaan sekä 
Ylen että MTV:n, käyttihän MTV Ylen 
kuvaajia draamansa tekoon 1960-, 
1970- ja osin 1980-luvuilla. Huomasin 
tehtävän mahdottomaksi ja keskityin 
lopuksi vain TV1:n tuotantoon. Doku-
mentin historia jäisi silloin kuitenkin 
pois. Siksi pyysin Sipiläistä tekemään 
dokumentin osuuden. 

Lähdimme liikkeelle tutkijan roo-
lissa: muoto, sisältö ja tuotantotapa. Py-
rimme välttämään omien mielipitei-
den esittämistä. Valitsimme tarjolla ole-
vista ohjelmista parin minuutin näyt-
teitä. Editoimme näytteisiin ohjelman 
sisällön, visuaalisen muodon ja tuotan-
totavan. Kävimme läpi Ylen vuosikerto-
mukset (1956-99) sekä yhtiötä käsittele-
viä kirjoituksia ja julkaisuja. 

“60-luku oli sisäänajoa – hullua,  
hassua ja kekseliästä – mutta 
opittiin samalla”

Aarre Elo 
toimittaja, viihteen pioneeri

A.T.: 1960-luku oli tv-toiminnan voi-
makkaan kasvun aikaa. Elokuvasta 
siirtyi osa elokuvaperinnettä televisi-
oon, mutta kuvaruutu oli eri asia kuin 
valkokangas. Yle koulutti henkilökun-
nan omassa ammattiopistossaan, mikä 
loi tärkeän perustan osaamiselle. Ku-
vakerronta etsi sitä oikeaa kuvailmai-
sua ja etsii sitä osin edelleenkin. Tv-
näytelmiä tehtiin hurjaa vauhtia mo-
nikameratekniikalla. Ensimmäiset vi-
deolla tehdyt näytelmät ajettiin suora-
na ulos, kunnes v.1960 tuli kuvanau-
ha. Suurin osa draamasta, tv-näytel-
mät, tehtiin studiossa monikamera-
tekniikalla vi-deolle ja ulkona tehtä-
vä draama, siis tv-elokuvat, tehtiin fil-
mille. Tyylilaji oli peräisin teatterista. 
Viihde tehtiin pääosin monikamera-
tekniikalla ul-autolla, kunnes ensim-
mäinen ammattitason studio valmis-
tui v.1961.

Eri ohjelmien tekijät tulivat teatte-
rista, radiosta, lehdistöstä ja elokuvas-
ta. Koska väline oli kaikille uusi, niin 
kaikki oli opiskeltava kantapään kaut-
ta. Insinööreillä oli kyllä tietoa väli-
neestä, mutta ei ohjelmanteosta. Näin 
ohjelmanteosta tuli alussa voimak-
kaasti välinepainotteista, siis insinöö-
rivetoista.

P.S.: Viisikymmenluvun lopulla ja 
kuusikymmentä luvun alkupuolel-
la dokumenttiohjelmien tekijät tulivat 
televisioon elokuvayhtiöistä, jotka oli-
vat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin 
näyttelijöiden lakon, verouudistusten 
sekä tv:n kasvavan suosion myötä. Ko-
keneet kuvaajat ohjasivat, kuvasivat ja 
leikkasivat itse dokumenttiohjelman-
sa. Kuvausmateriaali oli 16mm kääntö-
filmi, joka kehitettiin Syväpuron filmi-
laboratoriossa Kasarminkadulla. 

Dokumenttiohjelmat olivat -60 lu-
vun alkupuolella filmitoimituksen 
tuottamia. Elokuvakielessä niitä kut-
suttiin lyhytelokuviksi, joissa sisältö 
pyrittiin kertomaan kuvin ja täyden-

Aloitimme mittavan “vanhojen 
konkareiden” haastattelukierroksen. 
Keskityin fiktion tekijöihin ja Pauli 
dokumentaristeihin. Haastattelimme 
nauhalle kymmeniä ohjelmatyön pa-
rissa jo 1960-luvulla aloittaneita ohjaa-
jia, kuvaajia, tuottajia sekä Ylen sen-
hetkisiä johtajia. Jokunen ulkopuoli-
nenkin mahtui mukaan, esim. Matti 
Kassila. Materiaalia käytimme ainoas-
taan historiikin spiikkien kirjoittami-
seen. Omat 40 vuoden kokemuksem-
me ohjelmanteosta painottivat teks-
tien sisällön. Sulevi Peltolan kanssa 
kävimme sitten kirjoittamamme spii-
kit läpi, ja Peltola muotoili niitä itsel-
leen sopiviksi. Haastattelunauhat on 
arkistoitu Ylen arkistoon.

Valitsimme historiikin aikajanak-
si 40 vuotta ja jaoimme sen kymme-
nen vuoden jaksoihin. Jako tuntui 
mielekkäältä, vaikka eri kymmenlu-
kujen aikana tapahtuneet muutokset 
eivät välttämättä osuneet vuosikym-
menen vaihteeseen. Eräs tärkeä vai-
he näytteiden käsittelyssä oli 1960- 
ja 70-lukujen näytteiden restaurointi. 
Osa vanhoista kuvanauhoista oli huo-
nossa kunnossa. Joissakin filmeis-
sä oli myös naarmuja. Muistin min-
kälaisia sävyasteikkoja kullakin vuo-
sikymmenellä käytettiin, joten kor-
jaus oli helppoa, ja tyylilaji säilyi oi-
keana. Materiaali siirrettiin korjattu-
na digi-betalle. Näin myös pelastettiin 
joitakin vanhoja tuotantoja. Piraatti-
kopiona löytyi jopa “Kauppamatkus-
tajan kuoleman” vuodelta -61. Sitä ei 
pitänyt olla edes olemassa. Hyvä kun 
löytyi, sillä siinä oli Tauno Palon upea 
roolisuoritus.

Näytteisiin valitsimme kullekin 
ajalle tyypillisiä tuotantoja huomioi-
den niiden muotokielen, sisällön ja 
tuotantotavan. Lisäksi otimme mu-
kaan myös valtavirrasta poikkeavia 
tuotantoja. 

Fiktion historian kokonaiskesto on 
4 x 2 tuntia sisältäen 161 näytettä, eli 
kaksi tuntia kutakin vuosikymmentä 
kohden. Pauli Sipiläisen dokumentin 
historian kesto on 4,5 tuntia sisältäen 
109 näytettä. Kaikkiaan historiikki kä-
sittää seitsemän DVD-levyä kokonais-
kestoltaan 12,5 tuntia.

”Koska väline oli kaikille uusi, niin 

kaikki oli opiskeltava kantapään 

kautta. Insinööreillä oli kyllä tietoa 

välineestä, mutta ei ohjelmanteosta. 

Näin ohjelmanteosta tuli alussa  

voimakkaasti välinepainotteista,  

siis insinöörivetoista.”
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tämään selostustekstein. Luvun  puo-
livälin jälkeen dokumentit muuttui-
vat visuaalisista elokuvista ohjelmik-
si, joissa haastattelut olivat kaiken si-
sältö. Kuva muuttui sanaksi. Kuvaajan 
kielellä tehtiin ”puhuvaa päätä”. 

Vuonna 1964 Yleisradio sai oman 
filmilaboratorion, jossa kehitettiin 
aluksi vain kääntöfilmiä.

“Laatua ei voi olla ilman ohjel-
man merkitystä ja sisältöä”

Timo Bergholm
ohjaaja

A.T.:  1970-luvulla jatkui oikean il-
maisun etsiminen niin sisällön kuin 
muodonkin alueella. Haluttiin ulos 
studiosta autenttisille paikoille. Yh-
teiskunnallinen ympäristö tuli domi-
noivaksi. Asiasisältö oli tärkein, jopa 
muodon kustannuksella. Lähestyttiin 
draamadokumenttia. Yhteiskunnalli-
set teemat nousivat pintaan. Videotuo-
tannon kalustot sopivat huonosti ulko-
tuotantoon. Alkoi myös osittainen ka-
pinointi insinöörivetoista ohjelman-
tekoa kohtaan. Raskaat ulkolähetys-
autot, jotka oli hankittu urheilun eh-
doilla, sopivat huonosti draaman te-
koon studion ulkopuolella. Osa draa-
masta tehtiin siten myös filmille. Väri 
tuli kuvaan mukaan 1970-luvun alus-
sa, vaikka osa tuotannosta tehtiin edel-
leen mustavalkoisena.

1960-luvun juonellinen viihde 
muuttui seuraavalla vuosikymmenellä 
sketsiviihteeksi, tarinasta esiintyjäkes-
keiseksi. Amerikan tuliaisina syntyi 
Talk-Show. Viihteen lavastukset muut-
tuivat taustoiksi, ja syvyys katosi ku-
vista. Kamera ei ollut enää aktiivinen. 
Valodramaturgia katosi. Euroviisuista 
tuli koko kansan ohjelmaa. Viihdettä 
myös suunnattiin eri katsojaryhmille.

Oopperakin tuli ohjelmistoon. Si-
tä tehtiin etuäänitettynä studiossa sekä 
mustavalkoisena että kömpelöillä en-
simmäisen sukupolven värikameroilla.

P.S.: Asiaohjelmat ja yhteiskunnal-
liset dokumentit olivat enemmistö-
nä dokumenttituotannossa. Edelli-
sen vuosikymmenen puolella herän-

nyt poliittinen aktiivisuus näkyi myös 
täällä, mikä herätti vilkasta keskuste-
lua niin yhtiössä kun sen ulkopuolel-
lakin. Ylen filmilaboratorio aloitti vä-
rikääntöfilmin kehityksen 70-luvun al-
kupuolella.

Mustavalkokääntöfilmiä käytettiin 
kuitenkin valtaosassa dokumenttioh-
jelmia ohjelmia aina vuosikymmenen 
puoliväliin asti. Vuonna 1979 tulivat 
ensimmäiset kevyet Eng-videokame-
rat. Kuvan laatu ei kuitenkaan täyttä-
nyt dokumenttituotannon vaatimuksia. 

“Alussa elokuva kehitti televi-
siota. Nykyisin televisio kehittää 
elokuvaa”

Matti Kassila
elokuvaohjaaja

A.T.:  1980-luku oli teknisen ja oh-
jelmallisen kehityksen vuosikym-
men. Välinehankintoja tehtiin ohjel-
man ehdoilla, mikä päätti insinööri-
vetoisen ohjelmanteon. Kuvan jälkikä-
sittelymahdollisuudet lisääntyivät, mi-
kä johti jälkikäsittelypainotteiseen oh-
jelmantekoon. Unohdettiin vähitellen 
monikameraosaaminen.

Draamassa oli ulkomaisia ja koti-
maisia klassikoita, yhteiskunnallisia 
aiheita, uusia näytelmiä, epookkia ja 
nykyaikaa. Tuotantotavat vaihtelivat 
videon monikamera- tai yksikamera-
tuotannoista filmituotantoihin. Kuvat-
tiin sekä studioissa että ulkona.

Viihde löysi värivalot ja trikkitek-
niikan. Osa lavastuksesta rakennettiin 
valoilla ja trikeillä. Väri toi lisäarvoa 
valojen ja puvustuksen kautta. Tekni-
set resurssit ja kasvanut ammattitaito 
mahdollistivat muodon ja sisällön mi-
nipuolistumisen. Pyrittiin laatuun, ja 
siihen oli olemassa riittävät resurssit. 
1980-luku oli laadun vuosikymmen.

P.S.: Kalustoon saatiin valovoimaisia 
objektiivejä sekä jälkikäsittelylaitteet. 
Laboratorio kehitti nyt myös värine-
gatiiveja. Ensimmäiset värimäärittelyt 
tehtiin kuvalistasta, joihin oli merkitty 
korjattavat kohdat, sekuntikello kädes-
sä, jälkikäsittelylaitteella, jota ei voitu 
pysäyttää. Korjattiin vauhdissa, ja jos 

jonkin kuvan kohdalla myöhästyttiin, 
oli aloitettava alusta. Värikorjaukses-
ta tuli silloin hyväksyttyjen virheiden 
summa.

Betacam XP -kamerat tulivat do-
kumenttiryhmille v.1986. Väritelevi-
sio lupien lisäännyttyä ohjelmat ku-
vattiin värille. Vuosikymmenen alus-
sa mustavalkoisen osuus oli vain kak-
si prosenttia.

Ohjelmantekijöiden ammattitai-
don kehityttyä, draamadokumenttien 
teko  lisääntyi. Samoin dokumenttioh-
jelmat monipuolistuivat. Vuosikym-
menen puolivälissä jälkikäsittelylait-
teet paranivat. Nyt voitiin korjata kuva 
kerrallaan nauhoitetut kopiot, ja vuo-
sikymmenen loppupuolella myös ne-
gatiiville tehdyt ohjelmat.

 

“Aika on kulkenut pioneeri- 
ihmisten ja heidän edustamien 
arvojen ohi”

Aarre Elo
television pioneeri

A.T.:  1990-luku muutti ohjelmallis-
ta ajattelua. Yksilöllinen ja persoonal-
linen pisteohjelma jäi vähemmistöön. 
Draama viihteellistyi ja sarjoittui. Kat-
sojaluvut muodostuivat ohjelmien ar-
voasteikoksi. Kausisarjoilla pyrittiin 
keräämään katsojia kanavalle, ja osa 
pisteohjelmista ulkoistettiin. Viiden-
nes ohjelmista ostettiin yhtiön ulko-
puolisilta tekijöiltä. Digi-tv:n kehitte-
ly käynnistyi, mikä vei ohjelmanteolta 
rahaa ja johti halpis-tuotantojen lisään-
tymiseen. Ohjelmapalveluiden ulkois-
taminen alkoi rapauttaa oman henki-
lökunnan ammattitaitoa. Toisaalta Yle 
sai vielä lukuisia palkintoja ohjelmis-
taan. Oma tv-teatteri katosi.

MTV sai oman kanavan v.1993. 
Tämä puolestaan pakotti Ylen täyttä-
mään MTV:n jättämät ohjelma-aukot. 
Koko 90-luku oli sopeutumista muut-
tuneeseen kanavatilanteeseen. Suurin 
odotuksin rahoitettu ja tv-yhtiöille kal-
lis teräväpiirtotelevisio ei onneksi kui-
tenkaan toteutunut.

Kallis ja kunnianhimoinen tv-
ooppera alkoi kadota ohjelmistosta. 

Dokumenttiohjelmat olivat -60 luvun 

alkupuolella filmitoimituksen tuotta-

mia. Elokuvakielessä niitä kutsuttiin 

lyhytelokuviksi, joissa sisältö pyrit- 

tiin kertomaan kuvin ja täydentämään 

selostustekstein. Luvun puolivälin  

jälkeen dokumentit muuttuivat visuaa- 

lisista elokuvista ohjelmiksi, joissa 

haastattelut olivat kaiken sisältö.  

Kuva muuttui sanaksi.

Historiikin  
tekijät
lukija: Sulevi Peltola
restaurointi: Pekka  
Mäkelä, Christer  
Heimberg
äänisuunnittelu:  
Martti Turunen
leikkaus: Asta  
Pystynen
kuvaussihteeri:  
Seija Pajanne
ohjaaja: Antero  
Takala (draama,  
viihde, musiikki),  
Pauli Sipiläinen  
(dokumentti)
tuotanto:  
TV-tuotantopalvelut,  
TV1, 2001

Se muuttui lavataltioinneiksi. Viih-
teeseen ilmestyi ensimmäinen ulko-
mailta ostettu ohjelmaformaatti. Myös 
viihde sarjoittui.

P.S.:  Dokumentin tarve lisääntyi 
MTV:n saatua oman kanavan. Ulko-
puolisilta  tuotantoyhtiöiltä ostettujen 
ohjelmien valtaosa oli dokumentteja. 
Videokamera oli muuttanut ohjelmal-
lista ajattelua dokumenttituotannossa. 
Materiaalin halpuudesta johtuen sitä 
kuvattiin runsaasti ja suunnittelemat-
ta. Kuvauspainotteisesta ohjelman- 
teosta oli tullut leikkauspainotteista.  
Ohjelman suunnittelu jäi editointiyk-
sikköön. Suunnittelematon kuvaus 
turhautti kuvaajat, joiden työpanos jäi 
helposti rekisteröinniksi. Tämä yksi-
puolisti kuvakerrontaa ja visuaalista il-
mettä.  

Vuosikymmenen puolivälin jäl-
keen Betacam oli syrjäyttänyt filmin. 
Filmiä käytettiin enää vain draama-
tuotannoissa.

Näkymiä historiikin 
teon jälkeen
Olemme siirtyneet 2000-luvun puo-
lelle. Historiikin valmistumisesta on  
kaksitoista vuotta ja sen dvd-levypake-
tit ovat hautautuneet toimitusjohtajan 
varastoon. Yle ei ole ollut kiinnostu-
nut omasta historiastaan. Saimme ai-
koinaan neuvoteltua historiikille ope-
tus- ja kirjastokäyttöoikeudet. Ei kui-
tenkaan yleisömyyntioikeuksia. Levy-
paketti on levinnyt joihinkin oppilai-
toksiin ja korkeakouluihin sekä joille-
kin tutkijoille.

Henkilökunnan koulutus on hii-
punut. Oma ammattiopisto, joka on 
ollut koko Yle-osaamisen perusta, lo-
petettiin. Samoin sen jatkaja, Radio 
ja Televisio Instituutti, ajettiin alas. 
Virtuaali-RTI, joka yli neljän vuoden 
ajan keräsi Ylen huippuammattilais-
ten koulutuspaketteja sisäiseen verk-
koon, lopetettiin. Kerätty materiaa-
li katosi bitteinä avaruuteen. Olem-
me palaamassa 60-luvun tasolle, jol-

loin uudet sukupolvet oppivat kai-
ken jälleen kantapään kautta. Jatku-
vasti kasvava tuotantojen ulkoistami-
nen rapauttaa oman henkilökunnan 
ammattitaidon säilymistä ja estää sen 
kehittymistä.

Tekemämme historiikki olisi oiva 
opetusväline  mediaopetukseen. Se on 
laajin koskaan tehty tutkimus tv-fik-
tion ja tv-dokumentin tekemisen his-
toriasta Ylessä. Vastaavaa tuskin enää 
tullaan tekemään. Tv-konkarit ovat 
poistumassa joukostamme. Tieto var-
haisista tv-vuosista haalistuu ja katoaa 
historian hämärään. Olisi sääli jos tä-
mä historiikkikin katoaisi samaan hä-
märään.

Erityiset kiitokset tuotantopalve-
luiden osastopäällikkö Hannu Kousal-
le, joka mahdollisti tämän kolme vuot-
ta kestäneen projektin sekä TV1:n joh-
taja Astrid Gartzille. Kiitokset myös 
Ylen toimitusjohtaja Arne Westerber-
gille, jonka ansiosta historiikki saatiin 
DVD-levyille.                                      



44 avek-lehti 1/2013 avek-lehti 1/2013                45

1/
20

13

1/
20

13

Tämä on kuitenkin vasta alkua, sillä 
tekijöiden omistautuminen välineil-
leen ja työhön olennaisesti liittyvälle 
maailmankatsomukselleen laajentaa 
elokuvien merkitystä huomattavas-
ti kaikenlaista genreajattelua laajem-
malle. 

VALON JA RUUMIIDEN  
KIRJOITUSTA 

Sekä Brakhagella että Lowderilla ka-
meraan ladattu selluloidifilmi käy dia-
logia luonnonvalon ja sen kierron, 
valittujen kohteiden ja tapahtumien 
kanssa. Silti teokset ovat luonteeltaan 
aivan erilaisia, kuten tekijätkin. Aina 
ei tarvita edes kameraa, kuten silloin 
kun Brakhage maalaa suoraan filmille 
tai naarmuttaa siihen erilaisia jälkiä. 
Näytösten jälkeen huomasin jopa poh-
tivani, voiko valon avulla avautuvan 
maailman mysteeri filmin aikakau-
den päätyttyä enää koskaan avautua 
vastaavalla tavalla kuin näissä teoksis-
sa? Digitaalisen aikakauden tekniikoil-
la voi toki luoda yhtä hienoja teoksia, 
mutta filmillistä kokemusta ei voi tois-
taa millään muulla välineellä. 

Esimerkiksi Brakhagen Text of 
Light (1974) on dialogi heijastavan ma-
teriaalin läpi nähdyn valon kanssa. 
Kristallisen tuhkakupin läpi kuvaami-
sen arkisesta lähtökohdastaan käsin 
Brakhage uuttaa esiin hämmästyttä-
vän rikkaan maalauksellisen tekstuu-
rin. Teosta voisi kutsua symbioosiksi 
abstraktin ekspressionismin ja roman-
tiikan ajan maalaustaiteen estetiikasta, 
ellei tekniikka olisi niin mediumitie-
toinen ja kohde niin pettävän banaa-
li. Toisaalta Text of Light tuntuu esit-
tävän kysymyksen havainnon ehdois-
ta ja sen tulkitsemisesta, toisaalta se 
muistuttaa modernistisen maalaustai-
teen abstraktia ekspressionismia kon-
templatiivisimmillaan ajatellen vaikka 
Mark Rothkon maalauksia. Alex Cob-
bin mukaan teoksen voi sanoa edus-

PAKOPISTEEN    VETOVOIMA
tavan pyrkimystä ”muodosta raskaana 
olevan materiaalisuudeen”. Lainaus on 
peräisin fenomenologiselta filosofilta 
Maurice Merleau-Pontylta. 

Text of Lightin sekä Brakhagen ly-
hyiden teosten näytännön lisäksi esi-
tyssarjassa nähtiin elävistä ja kuolleis-
ta ruumiista huolehtivien instituuti-
oiden arkea kuvaava ns. Pittsburgh-
trilogia. Sen ensimmäisessä teokses-
sa Eyes (1971) Brakhage on poliisiau-
ton matkassa ja kuvaa valikoiden mitä 
eteen tulee. Brakhagella on kyky olla 
samaa aikaa läsnä ja etäännyttää, ra-
jata ja leikata kuvattavansa niin, että 
maailman sattumanvaraisuus ja rosoi-
suus välittyvät ja muuttuvat samalla 
hetkellä tekijän täysin tunnistettavak-
si subjektiiviseksi estetiikaksi. Eyesin 
on sanottu vaikuttaneen mm. 1990-lu-
vun poliisisarjan NYPD Bluen visuaali-
seen ilmiasuun. Siinä tosin Leslie Dek-
torin mainos- ja reportaasikuvaukseen 
kehittämä erityisvälineistö sai vasta-
ta ”hermolla” olevaa käsivarakameraa 
jäljittelevistä, mutta teolliseen tuotan-

toon paremmin sopivista kameranliik-
keistä. 

Brakhagen Pittsburgh-trilogian toi-
sessa osassa Deus Ex (1971) kuvataan 
sairaalan arkea. Anonyymien potilai-
den erillisyys ja yksinäisyys sairaa-
lan koneistossa korostuu satunnaisten 
kosketusten elävien ihmisruumiiden 
välillä jäädessä vähäisiksi ja etäisik-
si. Trilogian viimeinen teos on paha-
maineisena pidetty ruumishuoneku-
vaus, katsojan vastaanottokykyä koet-
televa The Act of Seeing with One´s 
Own Eyes (1971), jossa tapahtumapai-
kan arkeen kuuluvia ruumiinavauksia 
kuvataan käsivarakameralla piinalli-
sen tarkasti. Hyppyleikkaukset muis-
tuttavat arkihavainnossakin aina esiin-
tyvistä katkoksista. Teoksen kestäessä 
jatkuva “ihon alle” meneminen tekee 
tehtävänsä, ja kun ensimmäisten kuvi-
en shokeeraavuudesta on kulunut jon-
kin verran aikaa, näkymä alkaa esteti-
soitua, ja ihmisruumista katsoo aivan 
eri tavalla kuin elävää tai kuolemaa 
odottavaa sairasta ruumista. Lopun 
kuva ruumiinavauksen kulkua nau-
halle resitoivasta lääkäristä näyttäytyy 
hämmästyttävän narratiivisena, edellä 
nähdyn yhteen kiteyttävänä kuvana. 
Se on Brakhagelle epätyypillinen ”hel-
pottava” lopetus. 

KUVIA KUTOVA KAMERA 

Vuonna 2003 edesmennyt Brakhage ei 
enää valitettavasti päässyt Pakopiste-
näytöksiin, mutta onneksi karismaat-
tinen Rose Lowder ehti esittelemään 
näytöksensä ja puhumaan Kuvataide-
akatemiassa liikkuvan kuvan opiske-
lijoillekin. Lowderin mukaan kame-
ra uuttaa esiin asioita, jotka vastaavat 
maailman ilmiöiden ja olioiden rik-
kautta arjen turtunutta, automaattis-
ta havaintoa paremmin. Les Tourne-
solsin (1982) kuva kuvalta vaihtuva 
tarkennus kuva-alan eri kohtiin sekä 
ruudun mitasta usean ruudun jaksoi-

Tammikuussa Docpoint-festivaalin ohjelmassa alkoi kaikkiaan 3-vuotinen kokeellisen elokuvan Pakopiste-projekti, jonka ideoijina 

ja kuraattoreina toimivat elokuvantekijöinä tunnetut Mika Taanila ja Sami van Ingen. KAVAn Orion-elokuvateatterissa esitetyissä 

näytöksissä esiteltiin kahden taiten valitun tekijän tuotantoa: amerikkalaisen Stan Brakhagen (1933-2003) ja Ranskan Avignonista 

käsin toimivan Rose Lowderin (s. 1941) elokuvia. Kummankin tekijän tuotannossa voi nähdä toteutuvan niin kamera-silmän ja  

kamera-kynän ideaalin kuin John Griersonin dokumentaarisuuden määritelmän mukaisen ”aktuaalisuuden luovan työstönkin”. 

kAri Yli-AnnAlA 
Kirjoittaja on AAVE 
(Alternative Audio-
Visual Event)  
-festivaalin  
taiteellinen johtaja

festivaalit

Rose Lowder, kuva Pirita Särmä.

Les tournesols, ohj. 
Rose Lowder, 1982. 
Kuva: KAVA.

hin vaihteleva kameraleikkaus doku-
mentoi auringonkukkien kääntymis-
tä auringon mukaan. Yksittäisten kuk-
kien kollektiivisilla liikkeillä on oma 
orgaaninen tapahtumisen luonteen-
sa, jonka kanssa kameran takana oleva 
Lowder käy vuoropuhelua. 

Luennollaan Kuvataideakatemias- 
sa Lowder avasi tekemisensä meto-
dia esittelemällä luonnoskirjansa, jot-
ka valmistuvat yhdessä elokuvien 
kanssa toimien sekä muistikirjana et-
tä eräänlaisina valmiin teoksen visu-
aalisina partituureina. Yann Beauvais 
on verrannut Lowderin työtä impres-
sionistien ja Paul Cézannen maalaus-
taiteeseen. Merleau-Pontyn mukaan 
Cézannella kohteet eivät impressionis-
tisten maalausten tapaan kadonneet 
ilman ilmiöihin ja toisiin objekteihin. 
Maalarin paletista löytyneen ”sisäi-
sen valon” sekä kubismillekin vaikut-
teita antaneen muotokielen avulla ne 
saavuttivat uudenlaisen lujuuden ja 
aineellisuuden. Lowderin varhaisis-
sa elokuvissa voi samoin nähdä pyr-
kimyksen irrota niin kameran liikkee-
seen saattavasta ”impressionistisesta” 
elokuvasta kuin elokuvan materiaali-
set ominaisuudet etualalle nostavas-
ta strukturalistisesta elokuvasta. Seu-
rauksena on oudon yhtenäisyyden al-
le asettunut paljous, joka on tarkkuus-
pisteen vaihdon, filmileikkauksen 
avulla toteutettujen mikroliikkeiden 
ja ajallisten rytmien avulla täynnä ar-
voituksellista liikettä ja kuhinaa. Kuva-
uspaikassa vietetyn ajan tuloksena on 
yleensä yksi kameralla kuvattu ja lei-
kattu 16mm -filmirulla, mutta Lowder 
tuo usein yhteen myös muilla kuvaus-
kerroilla tallennettuja materiaaleja. 
Hän itse vertaa työskentelyään luon-
noskirjan ja kameran kanssa ”kutomi-
seksi, joka tapahtuu kameran sisällä”. 
Vertaus kiehtoo. 

Lowderin asenne tekemiseensä ja 
elämään on kokonaisvaltaisen ekologi-
sen elämäntavan värittämä, ja hänen 
kuvauskohteensakin löytyvät usein 
ystävien luomutiloilta. Helsingissä 
vieraillessaan hän muistutti isäntiään 
ja yleisöään paikallisen ruoantuotan-
non tärkeydestä ja kehoitti välttämään 
muita kuin kausivihanneksia. 

Lowderin filmituotanto on avau-
tunut laajemmin vasta 2000-luvulla, 
vaikka hänen työstään on Ranskas-
sa kokeellisen elokuvan piireissä toki 
tiedetty. Tähän työhön kuuluivat elo-
kuvien tekemisen lisäksi elokuvata-
pahtumien järjestäminen, opetustyö 
l’Université de Parisissa sekä yhdes-
sä puoliso Alain-Alcide Sudren kans-
sa muiden tekijöiden teoksista koottu 
oma kokeellisen elokuvan kokoelma, 
“Avignonin kokeellinen elokuva-arkis-
to” (1981). ”En halua luovuttaa sitä esi-
merkiksi Pompidou-keskukselle”, sa-
noo tekemästään työstä ylpeä Lowder, 
joka ei usko siihen, että instituutiossa 
toimivat kuraattorit ymmärtäisivät aja-
tusta Avignonissa tehdyn työn omana 
kokonaisuutenaan esittämisen tärkey-
destä.                                                 
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raportti

allerian isä on mediatai-
teilija, ohjaaja ja puoli-
soni Jari Haanperä, jonka 
päähänpälkähdys vuonna 
2009 yhteisnäyttelyä Ber-
liiniin pystyttäessä joh-
ti jälkeenpäin ajateltuna 
erittäin nopeasti siihen, et-
tä SUOMESTA avasi oven-
sa osoitteessa Potsdamer 
Straße 91, Tiergartenin 
kaupunginosassa huhti-
kuussa 2010. Mukana rai-
vokkaassa gallerian aloi-
tusvaiheessa olivat myös 
taitelijat Antti Pussinen ja 
Martta-Kaisa Virta. Kon-
septiin kuului katutason 
liiketilassa toimiva galleria 
ja samassa talossa sijaitse-
va residenssiasunto.  Näyt-
telyn ja residenssin yhdis-
täminen tuo mukanaan 
monenlaiset käyttömah-
dollisuudet. Residensseissä 

on mm. harjoitettu yleistä kau-
pungin tutkailua, valokuvattu, 
videoitu, verkostoiduttu ja kirjoitet-
tu väitöskirjoja. On erilaisia tapoja toi-
mia taitelijana, mutta yleisimmin se-
kä pään nollaaminen että uusien asioi- 
den näkeminen ja kokeminen ovat 
tärkeitä. Konseptimme pyrkii edistä-
mään mahdollisuuksia tähän.

Projektin rahoitus on saatu keskei-
siltä suomalaisilta rahoittajilta vuodek-
si kerrallaan.

Näin päätökset projektin jatkos-
ta on tehty myös vuodeksi kerrallaan. 
Koko homma lähti liikkeelle puhtaas-
ti  elämäntapa-projektina, jossa peliin 
pistettiin koko henkilökohtainen elä-
mä, ei vähäisempänä tyttären jättämi-
nen yksin Helsinkiin käymään lukio 
loppuun. Tänä vuonna meillä on en-
simmäisen kerran työskentelyapuraha 
projektin pyörittämiseen. SUOMESTA 
gallerian kannatusyhdistys on rekiste-
röitävänä ja toivomme, että se voi tule-
vaisuudessa toimia sateenvarjona, jon-
ka suojissa suomalaisen nykytaiteen 
vientiä voidaan osaltaan harjoittaa. 
Projektit ovat tulevaisuudessakin tiu-
kasti taiteilijalähtöisiä, ja niiden tarkoi-

tus on tarjota omanlaisensa tulokulma 
suomalaiseen nykytaiteeseen.

Olemme voineet tarjota harjoitte-
lupaikan useille suomalaisille ja muu-
tamille muunkin maalaisille taideopis-
kelijoille, ja toukokuussa on tulos-
sa ensimmäinen opetushallituksen 
OPET- hankkeen taideopettaja harjoit-
telijaksi. Tämä hanke toivottavasti ta-
voittaa laajemminkin taideopettajat.

Berliinin vuokrataso on noussut 
liki 30% muutaman viime vuoden ai-
kana. Syynä tähän ovat ulkomaalai-
set kiinteistösijoittajat, jotka valitetta-
vasti ostavat Berliiniä kortteli kerral-
laan. Koko muurin murtumisen jäl-
keisen ajan Berliinissä on vallinnut 
asuntojen ylitarjonta, eivätkä vuokrat 
ole nousseet juuri  lainkaan. Muuttu-
nut tilanne on uusi ja vaikea berliini-
läisille. Kaupunki on ”arm aber sexy”, 
köyhä mutta seksikäs. Näin juuri kau-
pan ikkunassa työhönottoilmoituksen: 
myyjälle tarjotaan peruspalkkaa 450€/
kk kokopäivätyöstä. Arjen toteutta-
minen tällä palkalla ei ole seksikästä, 
vaan vaikeaa.

Helsinkiläiseen hintatasoon tottu-
neelle on asuminen ja eläminen edul-
lista. Yleisemminkin hintatason alhai-
suus on todennäköisesti yksi syistä, 
joiden vuoksi Berliini on eurooppa-
laisten luovien alojen tekijöiden suo-
siossa: EU-kansalaisen oleskelu-, opis-
kelu-, työ- ja työttömyysasiat sekä sai-
rausvakuutus ovat suhteellisen mut-
kattomia ja vähäbyrokraattisia hoitaa. 
Vaikka EUn ulkopuolelta muuttami-
nen on mutkikkaampaa, tulijoita riit-
tää. Muualtakin kuin Turkista. Toiset 
myös lähtevät muualle, koska elämä 
on muuttunut liian kalliiksi.

MULTIKULTI
Berliinissä on yli tuhat galleriaa. Kirjo 
on valtaisa: osaviikkoisesti toimivista 
nurkkagallerioista ja kahvila/kauppa/
galleria -yhdistelmistä suuriin, hyvis-
sä osoitteissa toimiviin, erittäin kau-
pallisiin gallerioihin. Siitä, mitä galle-
rioissa on esillä, voi olla montaa miel-
tä. Mitään yhtenäistä tai selkeästi ber-
liiniläistä tapaa tai tyyliä en ole löytä-
nyt. Kertaakaan ei ole itse tarvinnut 

S U O M E S T A  R E S I D E N S S I G A L L E R I A P R O J E K T I  O N  T O I M I N U T  B E R L I I N I S S Ä  V U O D E S T A  2 0 1 0 .

Zeitgenössische Kunst aus Finnland

Nykytaidetta SUOMESTA

teksti JA kuvAt:
mirkA FlAnder

Kirjoittaja on  
elokuvatuottaja ja  
SUOMESTA  
gallerian  
koordinaattori
www.suomesta- 
galleria.net

hävetä tai miettiä oman gallerian tai-
teellista tasoa, vaan oikeasti ja vilpit-
tömästi suomalaista nykytaidetta voi 
ja pitää esitellä ylpeästi, koska se on 
korkeatasoista, omaleimaista ja moni-
muotoista.

Ympäristössämme on tätä nykyä 
noin 40 galleriaa, joista yli puolet on 
pullahtanut meidän jälkeemme. Tier-
garten-Schöneberg on Berliinin galle-
ria-alan kuuminta hottia.

Berliiniläisiä syytetään nurkka-
patriooteiksi. Joskus tämä pitää paik-
kansa. Olemme jättäneet väliin joita-
kin naapuruston kulttuurihankkeista, 
koska ne olisivat sitoneet meidät osak-
si ihmisten ja organisaatioiden välisiä  
suhteita, eikä tunnu järkevältä tulla 
suurkaupunkiin toimimaan kuin pik-
kukaupungissa. 

Minulta on joskus kysytty, mis-
sä Berliinin Suomi-skene on. Mitään 
Finntownia täällä ei ole, mutta run-
saasti erilaisia maanmiesten keskinäi-
siä piirejä, porukoita, saunaseuroja ja 
kuppikuntia. Enemmän jokapäiväi-
seen elämään vaikuttaa naapuruston 
väki. Heitä on ollut Sveitsistä, USA:sta, 
Italiasta, Sloveniasta, Afganistanista, 
Ranskasta, Liettuasta, Israelista, Japa-
nista ja luonnollisesti joukoittain turk-
kilaistaustaisia (jotka tosin valitettavan 
vähän hyödyntävät asuinympäristön-
sä kasvanutta kulttuuritarjontaa.) Toki 
olemme jatkuvasti tekemisissä Berlii-
nin suomalaisten kanssa sekä business 
että pleasure -asioissa, mutta multikul-
ti (monikulttuurisuus) on Berliinin 
juttu!

Taiteen ohella gallerian sisäänheit-
totuote ja yleinen ihmetyksen aihe on 
suomalaisesta rautakaupasta ostettu 
jalkaralli, eli jalkojen pyyhkimisväli-
ne. Yleisesti  kysellään, kuka sen on 
suunnitellut. Joku ihan varmasti on,  

ja tekijä saa mielellään 
ilmoittautua, niin voim-
me sen kyselijöille ker-
toa. Lisäksi salmiakki ja 
hapankorppu maistuvat  
ja suomalainen vodka 
nimeltään Koskenkorva 
on eksoottinen ja jopa 
vaarallinen juoma.

Saan viikoittain säh-
köpostia, joissa kysel-
lään, miten taiteilijat 
projektiin valitaan.

Ihmetellään myös, 
kun kotisivuilla ei anne-
ta mitään ohjeita. Syyt 
ovat seuraavat:

Pääsääntöisesti  tai-
teilijat kuratoidaan ja 
kutsutaan, mutta em-
me halua lyödä mitään 
metodia lukkoon, koska 
haluamme varata tilaa 
ja mahdollisuuden yllä-
tyksille. Tämä on mah-

dollista, koska emme ole instituutio, 
vaan pieni ja nopeatoiminen tehotii-
mi. Joudumme  myös taiteellis-talou-
dellisista syistä ajoittain tekemään no-
peitakin operatiivisia ratkaisuja.

Mm. Englannissa asuva Leo Koivis-
toinen otti itse yhteyttä. Hänen näyt-
telynsä v. 2011 oli virkistävän oman-
laisensa installaatio-äänitaidekokonai-
suus ja toivottavasti antoi vastavalmis-
tuneelle taitelijalle potkua tulevaan. 

Toisaalta toistaiseksi kaikkien ai-
kojen suosituin näyttelymme oli hy-
vin suunnitelmallinen Markus Kåh-
ren Night Cafe, joka iltaisin ja öisin  
screenattiin erittäin isona gallerian 
ikkunaan. Samassa videossa esiinty-
vät mm Hitler, Mannerheim, Lenin ja 
Marlene Dietrich. Teos herätti suur-
ta mielenkiintoa, nostalgisia tuntoja, 
hämmennystä, ihastelua ja jopa agres-
siivisia reaktioita. Galleristeja epäiltiin 
natsisympatioista ja ihmeteltiin, kuin-
ka Dietrich voi olla samassa videossa 
Hitlerin kanssa, kun ei aikanaan suos-
tunut johtajan pulkkaan. Dietrich on 
myös asunut noin 100 metrin päässä 
galleriasta. 

Näyttelyissä esillä on ollut niin 
grafiikkaa, maalauksia, kuvanveistoa, 
valokuvaa, installaatioita. Ovet ovat 
ehdottomasti auki kaikille taiteenla-
jeille, mutta eniten esillä on ollut liik-
kuvaa kuvaa, videotaidetta, elokuvaa, 
videoinstallaatioita, mediataidetta. Syy 
tähän ei välttämättä ole oma ammatil-
linen taustamme. Suomessa nyt vaan 
on potkua liikkuvaan kuvaan. On kou-
lutusta, on festivaaleja, on tv-esitys-
mahdollisuuksia ja gallerianäyttelyi-
tä, ja kaikista leikkauksista huolimatta 
on myös rahoitusta. Tämä ei tarkoita, 
etteivätkö asiat voisi olla paremmin, 
eikä missään tapauksessa, että kaikki 
mitä tehdään on hyvää, mutta jos ei si-

tä hyvääkin olisi, olisi SUOMESTA gal-
lerian profiili varmasti toisenlainen. 
Kolme vuotta galleristina on muovan-
nut mielipidettä tässä asiassa. 

Galleria ei ole vain hiljaisuutta hu-
miseva tila, jossa keskitytään kuvien  
katsomiseen. Itse asiassa näyttelyt 
ovat hyvin harvoin hiljaisia. Haluam-
me tuoda musiikkia ja äänitaidetta gal-
leriaan. Konserteissa ovat esiintyneet 
Pink Twins, Kokeellisen Musiikin Yh-
distys ja Jim Tenor sekä monenlaiset 
muut enemmän ja vähemmän kokeel-
liset kokonpanot. Äänitaidefestivaali 
International Experimental Audio Art 
Music Festival Berlin 2011 saa toivotta-
vasti jatkoa ensi kesänä.

KIERTOA
Jouduimme muuttamaan Potsdamer 
Straßen talosta koska multimiljardöö-
ri, joka keräilee taidetta ja taloja, osti 
koko kompleksin ja heitti  kaikki asuk-
kaat, galleriat ja taitelijat työtiloistaan 
pihalle voidakseen remontoida komp-
leksin luksus-lofteiksi ja  trendikkäiksi  
bisnestiloiksi. 

Galleria pakattiin 60 pahvilaatik-
koon sekä lukemattomiin pussukoi-
hin ja nyssäköihin, joita tämän jutun 
ilmestyessä aletaan pikkuhiljaa pur-
kaa. Toimintaa käynnistetään kah-
den korttelin päässä vanhasta paikas-
ta, osoitteessa Bülowstraße 91. Tarjol-
la  oli useitakin galleria-residensseiksi 
soveltuvia tiloja, ja muutama taidetaho 
kävi hihasta nykimässä omaksi naapu-
rikseen ja yhteistyökumppanikseen. 
Olimme tästä aika otettuja. 

Edellisessä osoitteessa sijainnees-
sa hotellissa majailivat jossakin vai-
heessa kulmakunnan prostituoidut, ja 
kun hotelli lopetti, he muuttivat kadun 
toiselle puolelle. Nyt uudessa osoit-
teessa prostituoidut ovat suoraan edes-
sämme kadulla. Tämä ei itse asias- 
sa ole kummoinenkaan juttu, joten-
kin ihmiset tuntuvat tietävät tai löytä-
vän paikkansa. Prostituutioon liittyvät 
negatiiviset piirteet ja rikollisuus ovat 
tietenkin tuomittavia, ja valitettavasti 
koko bisneksen heikoimmin suojattu 
osapuoli on nainen. 

Uusi galleria sijaitsee berliiniläisit-
täin yleisesti pihatalon toisessa kerrok-
sessa. Koko kompleksista tulee puolen-
toista tulevan vuoden aikana merkit-
tävä taidekeskittymä, johon gallerioi- 
den lisäksi tulee erilaisia taideorgani-
saatioita, taitelijoiden työhuoneita ja 
omia kauppoja sekä ravintola. 

Omistaja irtisanoo kaikki nykyi-
set vuokralaiset voidakseen remontoi-
da kompleksin kokonaisuudessaan tai-
dekäyttöön. Vaikka raha puhuu Berlii-
nissä kuten kaikkialla muuallakin, on 
ilahduttavaa, että kiinteistösijoittajat 
näkevät taiteen harjoittajat ja taideor-
ganisaatiot hyvinä ja riittävän tuottoi-
sina vuokralaisina.                            
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On meidän 
uudesta 
luotava 
maa
Anne Siirtolan näyttely 
Nälkämaan laulun  
uudet säkeet 
MUU galleriassa  
11.1.–3.2.2013

Kuule korpeimme kuiskintaa houkutti 
astumaan MUU Gallerian videohuo-
neeseen. Näky on vangitseva: ryhmä 
maahanmuuttajia laulaa tuttua laulua 
Kainuun luonnossa, vaarojen rinteillä 
ja pellon pientareilla. Video on pakko 
katsoa useaan kertaan. Ensin ihmiset, 
sitten luonto, sitten sanojen ja sävelen 
suhde nähtyyn.

Kun viimeisessä säkeessä laule-
taan On meidän uudesta luotava maa ja 
näytetään autioitunutta pientilaan ja 
ryhmää pihalla, lataus on voimakas ja 
herkistyttävä.

En tuntenut Anne Siirtolan  tuo-
tantoa ennestään.  Kuulin näyttelyn 
avajaisissa, että hän on tehnyt vuoro-
vaikutuksessa eri ihmisryhmien välil-
lä yhteisöllisiä liikkuvan kuvan projek-
teja Suomen lisäksi mm. Venäjällä ja 
Afrikassa.

Nälkämaan laulun uudet säkeet  
-videot ovat syntyneet hänen johdol-
laan ryhmätyönä. Lähtökohtana on 
ollut Kainuun kansallislaulu, Nälkä-
maan laulu. Maahanmuuttajat esittä-
vät videoilla laulun suomeksi sekä uu-
sina tulkintoina, jotka ovat syntyneet 
heidän omista lähtökohdistaan. Pro-
jektin osanottajat saattoivat vaikuttaa 

oman osansa kuvauksiin sekä kuva-
materiaalin valintaan.

Esittäjien omat tarinat voi katsoa 
näyttelyssä erikseen pienistä moni-
toreista. Maahanmuuttajien omat sa-
noitukset kertovat kotimaista, ikäväs-
tä sinne, paosta ja muista ongelmista. 
Pienet tarinat ovat koskettavia, kukin 
omalla tavallaan.

Nälkämaan laulua on käytet-
ty elokuvassa ennenkin. Nuorena mi-
nuun teki suuren vaikutuksen Mikko 
Niskasen Kahdeksan surmanluotia, jos-
sa Nälkämaan laululla oli merkittävä 
osa. Elokuva on edelleenkin suosikke-
jani.

Kahdeksan surmanluotia ei tehnyt 
helsinkiläispoikaan vaikutusta siksi, 
että se kuvasi tuntemaani todellisuut-
ta. Pikemminkin se auttoi näkemään 
toisenlaisen todellisuuden Suomessa.  
Sama ajatus tuli, kun parikin henki-
löä kysyi minulta näyttelyssä, olenko 
kotoisin Kainuusta. Muutamilla vierai-
luilla Kainuuseen, lähinnä työasioissa, 
olen oppinut pitämään sitä eksoottise-
na paikkana. Taiteelta odottaa oman 
maailmankuvansa laajentamista.

impressio

risto ekHolm

Kirjoittaja on tilintarkastaja, jolla  
pitkä kokemus elokuva- ja media- 
yhtiöiden tilintarkastajana

Nälkämaan laulun 
uudet säkeet, Anne 
Siirtola, 2012

Maahanmuuttajia kohtaan työs-
säni paljon, kun tilintarkastan heidän 
järjestöjään, hankkeitaan ja perusta-
miaan yrityksiä. Maahanmuuttajan ul-
kopuolisuus, tarve ja halua oppia uu-
den maan asiat – mutta ennen muuta 
entisen kotimaan ongelmat ja koti-ikä-
vä – tulevat hienosti esiin  videoteok- 
sissa.

Nälkämaan laulu on myös to-
tuttu kuulemaan suomalaisuuden ku-
vana, ja se herättää voimakkaita tun-
teita. Onhan poliittinen puolue tehnyt 
sen varaan vaalivideonkin (ja saanut 
siitä myös palkintoja). James Hirvi-
saari kirjoituksissaan ja varmasti  mo-
net vastaavalla tavalla ajattelevat ker-
tovat Nälkämaan laulussa tiivistyvän 
sen, mitä he ajavat.

Näyttelyteksti sen sijaan kysyy: 
Voiko maahanmuuttaja laulaa vaara-
maisemassa maakuntalaulua, kuuluu-
ko hän suomalaiseen kansallismaise-
maan ja yhteisöön? Voiko ”meidän” 
hyvä olla jaettavissa niiden kanssa, 
jotka sitä myös tarvitsevat? Ja vastaa: 
Taiteilija itse ajattelee maahanmuut-
tajia uudisraivaajina, luomassa uutta 

kulttuuria ja vuorovaikutusta, laajen-
tamassa pohjoisen ihmisen elämän-
piiriä. 

Nettikeskusteluissa kaikki eivät 
ole samaa mieltä. Videoita pidetään 
pyhäinhäväistyksenä ja rienaamisena.  
Poiminta: ”Joku suomalainen maan-
petturi, viidennen kolonnan edusta-
ja, Terijoen hallituksen edustaja,  quis-
ling, on masinoinut nämä kehitysmaa-
laiset tähän puuhaan”.

Voi myös leikkiä ajatuksella, mitä 
Ilmari Kianto vanhana heimosoturina 
runostaan ja sen esittämisestä ajatte-
lisi, jos olisi keskuudessamme. Korpi-
kirjailijallahan oli laaja sosiaalinen sy-
dän, ja hän joutui urallaan myös petty-
män ja muuttamaan ajatuksiaan.

Yksi videoiden lauluista päättyy 
näin: 
Olemme kiitollisia Kainuulle 
siitä työstä, mitä täällä tehdään.
Otatte vastaan ihmisiä eri maista
asumaan tänne Kajaaniin.
Suuri  kiitos tekemästänne työstä,
kun autatte ihmisiä heidän ongelmissaan,
ei väliä ihonvärillä ja kansallisuudella.
Luoja varjelkoon teitä! 

Kulttuuri ei  pysähdy menneisyy-
teen – onneksi.

Ilmari Kianto kirjoitti Nälkämaan lau-
lun vuonna 1911. Historiallisessa pers-
pektiivissä suuret nälkävuodet (1866-
1868) olivat hyvin muistissa, ja nälkä 
oli edelleen monen suomalaisen todel-
lisuutta. Viime vuonna ilmestynyt Aki 
Ollikaisen erinomainen romaani Näl-
kävuosi antaa kuvan siitä, kuinka ly-
hyen ajan takana on, kun Suomessa oli 
nykyisten köyhimpien kehitysmaiden 
ongelmat ja miltä se todella tuntui.

Anne Siirtola sanoo kertoneensa 
ryhmäläisilleen, että myös hänen oma 
mummonsa oli syönyt pettuleipää, ja 
puut jauhoja varten oli saanut kaataa 
valtion metsistä. Puutteenalainen elä-
mä Suomessa ja sen jälkeen tapahtunut 
nopea elintason nousu oli hämmästyt-
tänyt ryhmäläisiä, mikä oli sitten tuo-
nut oman lisänsä heidän teksteihinsä. 

Kerrotaan, että nämä asiat häm-
mästyttivät myös itse Kiantoa. Kun 
hän vieraili vuonna 1937 Ryysynran-
nan esikuvana olleessa Kauhalassa, 
hän saattoi todeta:

”Kauhala, entinen oikea Ryysyran-
ta, on vaurastunut ja tullut niin herras-
kaiseksi, ettei sinne viitsi poiketakaan”.

On meidän aina uudesta luotava 
maa.                                                   
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O
ululainen kuva- ja media-
taiteilija Tuomo Kangas-
maa työskenteli tammi–
helmikuun Koneen Sää- 
tiön ylläpitämässä taiteili-
ja- ja tutkijaresidenssissä 

Saaren kartanossa. Residenssijakson 
aikana Kangasmaa työsti vapaamuo-
toista, osittain dokumentaarista eloku-
vaa, jonka pohjalta hän tekee seuraa-
van näyttelynsä teokset. 

”Kutsun työskentelytapaani liikku-
van kuvan käsikirjoittamiseksi. Työni 
residenssissä on ollut omakohtaista 
taiteellista tutkimusta, jossa olen ase-
moinut itseäni nykytaiteeseen ja sen 
laajaan kenttään. Työskentelytapa on 
ollut minulle uusi, ja olen hakenut ja 
yhdistellyt erilaisia tyylejä ja työsken-
telytapoja löytääkseni ja rakentaakse-
ni omat metodini tehdä käsikirjoitus-
ta”, pohtii Kangasmaa.   

Syventyminen omaan työhön, sii-
hen liittyviin materiaaleihin ja oman 
työskentelyn kehittäminen oli Kangas-
maalle erityisen antoisaa. ”Saaren kar-
tanon syrjäinen sijainti keskellä kau-
nista maalaismaisemaa, kaukana ar-
jesta ja kiireestä, oli ainutlaatuinen 
mahdollisuus tehdä omaa taidetta. Ko-
tona arjessa yhtä intensiivinen kes-
kittyminen ei olisi mahdollista, mut-
ta kartanolla arjen pakopaikkoja tai si-
jaistoimintoja ei ole niin helppo kek-
siä”, sanoo Kangasmaa. 

Yhtä aikaa Kangasmaan kanssa re-
sidenssissä työskentelivät Brysselis-
sä asuva performanssitaiteilija Nada 
Gambier, kuvataiteilija Eija Keskinen, 
kreikkalainen sarjakuvataiteilija Ilan 
Manouach, kirjailija Marja-Leena Mik-
kola, australialainen äänitaiteilija Jodi 
Rose, virolainen kuraattori Airi Triis-

berg ja Puolasta kotoisin olevan tutki-
ja Martyna Markowska. Tammi-helmi-
kuun residenssivieraat kuvastavat hy-
vin Saaren kartanon tavoitetta tuoda 
yhteen eri alojen eri-ikäisiä ja uran eri 
vaiheessa olevia taiteilijoita ja tutkijoi-
ta. Myös Kangasmaa koki kombinaa- 
tion kiinnostavaksi: ”Keskustelut mui-
den vieraiden kanssa olivat hedelmälli-
siä ja avartavia. Sain niistä työhöni eri-
laisia ja uusia näkökulmia. Joidenkin 
kanssa on suunniteltu tulevaisuuden 
yhteistyötäkin.”

Taiteilijat ja tutkijat työskentelevät 
Saaren kartanossa omien projektien-
sa parissa, mutta heitä kannustetaan 
myös yhteistyöhön. Residenssivierai-
den välisestä vuorovaikutuksesta käy-
tetään Saaren kartanossa metaforaa 
’Saaren Kaivo’. Samaan tapaan kuin ih-
miset hakevat kaivolta vettä ja vaihta-
vat samalla ajatuksia ja jakavat ongel-
miaan, jakavat kulloisetkin residenssi-
vieraat asioita keskenään. Esimerkiksi 
viikoittainen brunssi tuo kaikki yhden 
pöydän ääreen. ”Keskustelut ja yhtei-
nen ajanvietto olivat sopivassa suh-
teessa yksinoloon. Yksinäistä ei ollut, 
mutta sai olla yksin ilman sosiaalista 
pakkoa osallistua joka hetki yhteiseen 
ajanviettoon”, sanoo Kangasmaa.

Mediataiteilijana Kangasmaa nä-
kee Saaren kartanon erinomaisena 
paikkana juuri käsikirjoittamisvai-
heessa. ”Verrattuna joihinkin ulkomai-
siin elokuva- ja mediataiteeseen kes-
kittyneisiin residensseihin, ei Saaren 
kartanossa ole varsinaista media- ja 
elokuvataiteen työskentelystudiota tai 
-välineitä. Toisaalta esimerkiksi puu- 
ja metalliverstas mahdollistavat vaik-
kapa veistosten ja installaatioiden ra-
kentamisen, joita itse käytän taitees-

Saaren  
kaivo

residenssit

pirre  
nAukkArinen

AnnA  
tAlAsniemi

Pirre Naukkarinen 
työskentelee johdon 
assistenttina  
Saaren kartanossa.
Anna Talasniemi 
on Koneen Säätiön 
kulttuuriasiamies.

sani. Ehkäpä residenssiin voisi raken-
taa muuntuvan työtilan mediataiteen 
tarpeisiin?” ehdottaa Kangasmaa. Resi-
denssin toiminnanjohtaja Hanna Nur-
minen näkee tilojen kehittämisen me-
diataiteen tarpeisiin hyvin mahdolli-
sena: ”Residenssi toimii nyt kuudet-
ta vuotta ja sitä kehitetään jatkuvasti. 
Taiteilijoilta saatu palaute pyritään ot-
tamaan huomioon.”                           

KUVATEKSTIT

Samaan tapaan kuin 
ihmiset hakevat  
kaivolta vettä ja  
vaihtavat samalla 
ajatuksia ja jakavat 
ongelmiaan, jakavat 
kulloisetkin residenssi-
vieraat asioita 
keskenään.

Koneen Säätiö tukee taidetta ja kulttuuria  
apurahoin ja ylläpitämällä Saaren kartanon  
taiteilija- ja tutkijaresidenssiä

K
oneen Säätiö tukee humanistista, taiteellista, 
yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimus-
ta sekä taidetta ja kulttuuria. Laajamittaisem-
man taiteen ja kulttuurin tukemisen säätiö on 
aloittanut viime vuosina: Saaren kartanon tai-
teilija- ja tutkijaresidenssi Mynämäen Mietoi-

sissa, 30 kilometriä Turusta, toimii tänä vuonna kuudetta 
vuotta, ja 2013 on neljäs vuosi, kun Koneen Säätiön apu-
rahoja on haettavissa taiteen ja kulttuurin hankkeille. Re-
sidenssipaikkojen haku on vuosittain elokuussa ja Koneen 
Säätiön apurahojen syyskuussa.

Taiteilijat Saaren kartanoon valitaan avoimella haulla. 
Residenssipaikkaan kuuluu asunnon ja työtilan lisäksi apu-
raha (1 900€/kk vuonna 2013). Aika syyskuusta huhtikuu-
hun on varattu yksittäisille taiteilijoille, jotka työskentele-
vät residenssissä kahden kuukauden jaksoissa, noin seit-
semän taiteilijaa ja tutkijaa yhtä aikaa. Kesäaikaan taitei-
lijaryhmät voivat tulla työskentelemään lyhyemmiksi pe- 
riodeiksi. 

Taiteen ja kulttuurin apurahoissa ja Saaren kartanon 
residenssivalinnoissa painotetaan uusia näkökulmia ja yh-

distelmiä sekä marginaalisiakin aloja. Myös taiteen ja tut-
kimuksen vuorovaikutukseen kannustetaan. Nyky-yhteis-
kunnassa, jossa taiteeseenkin liitetään usein erilaisia hyö-
tynäkökulmia ja -velvoitteita, on yhä tärkeämpää tukea tai-
detta, jolla on muut kuin suorat hyötytavoitteet. 

Apurahojen jakamisen ja Saaren kartanon ylläpitämi-
sen lisäksi säätiö järjestää muun muassa erilaisia tilaisuuk-
sia ja seminaareja, joiden tarkoituksena on tuoda yhteen 
eri alojen asiantuntijoita, taiteilijoita ja tutkijoita. Tällä het-
kellä on käynnissä Koneen Säätiön kieliohjelma (2012–
2016), jonka tarkoituksena on suomen, Suomen vähemmis-
tökielten ja suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten tuke-
minen.  Osana kieliohjelmaa on tänä keväänä järjestetty 
apurahahaku teemasta monikielisyys ja taide. 

Säätiö on perustettu vuonna 1956, jolloin säätiön joh-
to oli sama kuin Kone Osakeyhtiön. Nykyään Koneen Sää-
tiön on itsenäinen ja yleishyödyllinen organisaatio. Vuon-
na 2012 Koneen Säätiö jakoi apurahoja 15 miljoonaa euroa.

Lisää Koneen Säätiöstä ja Saaren kartanosta: www.ko-
neensaatio.fi

Tuomo Kangasmaan valokuva teossarjasta Olosuhteissa, osa VI, 2012
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K
un Ylen dokumenttituot-
taja Erkko Lyytinen se-
lostaa ja selittää Manner-
heim-elokuvansa syntyä 
ja tekemistä AVEKin leh-
dessä (2/2012), saanen 

sanoa siitä kaikesta oman mielipitee-
ni, olenhan vanha elokuvaohjaaja, 89, 
joka on saanut tunnustusta töistään: 
7 Jussi -palkintoa ja ns. betoni-Jussin 
elämäntyöstä, Pro Finlandia -mitalin 
ja professorin arvonimen. Tämä esitte-
ly siksi, että saattaa olla, etteivät nuo-
ren polven tv- ja elokuvaihmiset tun-
ne minua. Olen myös toistaiseksi ai-
noa, joka on tehnyt Mannerheim-elo-
kuvan (v.1970) nimeltään Päämaja, jo-
ka perustui Ilmari Turjan samannimi-
seen näytelmään.

Mannerheimiä siinä näytteli Joel  
Rinne, joka oli myös näytellyt sitä Kan- 
sallisteatterissa ja päämajamestaria (Ai-
ro) Jussi Jurkka, joka teki loistavan suo-
rituksen ja saikin siitä pääosa-Jussin.

Olen elänyt myös sota-ajan ja ollut 
3 vuotta silloin armeijassa. Manner-
heimia en ole koskaan nähnyt, mut- 
ta kenraali Airon olen tavannut hänen 
kotonaan Heinolan maalaiskunnassa.

Ennen kuin käsittelen itse eloku- 
vaa ja siitä tehtyä dokumenttisarjaa, ker-
ron yleisen huomioni nykyisten nuor-
ten elokuvantekijöiden minua häm- 
mästyttävästä selitysvimmasta. He se-
littävät oman elokuvansa tekoproses-

sia, mikä oli heidän pyrkimyksensä, 
mitä heissä ja prosessissa tapahtui. Tä-
mä Erkko Lyytisen kirjoitus kuuluu 
juuri tähän sarjaan. Minä totuin teko-
aikanani siihen, ettei elokuvaa selitel-
lä, ja että jos elokuva ei ilman selityk-
siä tehoa yleisöön, ei se myöskään se-
lityksillä parane. Aivan toinen juttu 
on se, kun olen kolmessa elokuviani 
ja uraani käsittelevässä kirjassani kä-
sitellyt vanhuudesta käsin prosesseja, 
vaikuttimiani, maailman suuria eloku-
vaohjaajia ja elokuvia. Omat elokuva-
ni ovat kirjojen kirjoittamisajankoh-
taan mennessä olleet vuosikymmeniä 
olemassa ja tehtävänsä tehneet. En 
siis yritä niitä jälkikäteen selityksillä 
muuksi muuttaa.

Ylen ja Lyytisen Mannerheim-elo-
kuva on lyhyesti sanoen surkea tekele.

Se on floppi isolla F:llä, Yleisra-
dion tv-kauden suurin moka, ja se on 
aika paljon se. Kun idea mustasta Man-
nerheimistä julkistettiin, se tuntui he-
ti päättömältä. Kun sitten kuultiin, et-
tä sen budjetti oli 20.000 euroa ja se fil-
mattiin 5:ssä päivässä, en ollut uskoa 
sitä todeksi. Jokainen vaatimattomia-
kin elokuvia tehnyt tietää, ettei noil-
la edellytyksillä voi tulla muuta kuin 
surkea elokuva. Kun sitten valittu ke-
nialaisohjaaja luopui viime tingassa, ja 
uusi hyppää tilalle juuri ennen kuva-
usten alkua, ollaan jo surkuhupaisas-
sa tilanteessa.

Olipa suomalainen käsikirjoitus 
millainen tahansa, kenialaiset aivan 
oikein halusivat kertoa sen omalla ta-
vallaan, oman kulttuurinsa pohjalta. 
He eivät tienneet Mannerheimistä mi-
tään, eivätkä saaneet elokuvaa teh-
dessäkään paljon tietoa, tuskin se hei-
tä isommin edes kiinnostikaan. Se sai 
sitten nuotiolla kerrotun tarinan muo-
don, ja se oli primitiivinen ja oikean-
tuntuinen ratkaisu. Nuotiollahan on 
tarinoita kautta aikojen kerrottu, ja 
lahjakkuudet jo siinä erottuneet.

Ja se perinne jatkuu tänäkin päivä-
nä niin kirjallisuuden kuin elokuvan-
kin tarinoissa, parhaissa tv-sarjoissa 
(jotka Suomessa ovat surkeata tasoa).

Lopullisessa Mannerheim-eloku-
vassa, joka oli vain yli 40 min. pituinen,  
nähtiin, että siinä oli mustien sotilai-
den maastopukuinen parinkymmenen  
miehen porukka, jonka komentaja ke-
hui Mannerheimiä esittänyt kaveria 
urhoolliseksi sotilaaksi, ja seuraavak-
si nähtiinkin hänet jo marsalkan pu-
vussa, joka tosin oli liian iso ja vaalea, 
minkä lisäksi hänellä oli jalassaan pu-
naiset housut ja ratsasti laiskalla kaa-
killa. Eikä tehnyt mitään. Sitten siinä 
oli vaimo nimeltään Anastasia, jonka 

Ylen ja  
Lyytisen  
Mannerheim-
elokuva

keskustelu

mAtti kAssilA

Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Suomen Marsalkka, 
ohj. Gilbert Lukala, 
YLE, 2012

niminen oikean Mannerheimin vai-
mo todella oli. Nimet Gustaf ja Anasta-
sia olivatkin ainoat yhteydet oikeaan 
Mannerheimiin.

Kun yhteydet todellisuuteen ja 
Suomeen uhkasivat jäädä aivan ole-
mattomiksi, keksi Lyytinen laulattaa 
kenialaisella nuorisokuorolla Finlan-
dian hymniosan, joka esitettiin viime 
tingassa, lopputekstien taustalla.

Katsoin myös dokumenttisarjan 
kaikki 6 osaa ja näin, miten tuottaja  
Erkko teki sitä ja teki tätä ja koetti rat-
kaista yhä vaikeammiksi käyviä tilan-
teita ja oli yleensä hämmentyneen nä-
köinen, mitä en lainkaan ihmettele. 
Varmaan moneen kertaan kävi hänen 
mielessään, että miksi ihmeessä minä 
tämmöistä ideaa lähdin toteuttamaan, 
ja että tuleekohan tästä yhtään mitään. 
No, eihän siitä juuri mitään tullutkaan. 
Tuli mieleen se vanha tarina siitä, kun 
kankaasta piti tehdä puku, sitten hou-
sut, sitten liivit ja lopulta tuli tuluskuk-
karo.

Kun Lyytinen kertoo tarkoitukse-
naan olleen päivittää Mannerheim-
myytti nykypäivään, nykyiselle su-
kupolvelle ja sen olevan jopa kansal-
lista terapiaa, voi siitä vain todeta, et-
tä onpas hänellä ollut suuret tavoit-
teet ja suuret luulot. En ikinä elokuvia 
tehdessäni ajatellut noin suuria, pyrin 
vain kertomaan tarinan niin, että kat-
soja viihtyy, ja jos siinä sivulla sitten 
joku katsoja kokee saaneensa jotain 
enemmän kuin pelkkää viihdytystä, 
on tekijän siitä oltava onnellinen.

Viimeinen dokumenttiosa loppuu 
siihen, että Lyytinen vie Mannerhei-
min haudalle Hietaniemessä seppe-
leen ja lausuu sen olevan tv:n Man-
nerheim-elokuvan työryhmältä. Se oli 
tyylivirhe, moka, joka päätti koko epä-
onnisen projektin.

Kuten kenraali Ermei Kanninen, 
joka on Mannerheim-elokuvien isä, 
sanoi, ei tämä projekti kertonut Man-
nerheimistä lainkaan, joten siten se ei 
häntä myöskään vahingoittanut.

Kun kirjoitin nämä ajatukseni 
Ylen mediavastaavalle johtajalle Is-
mo Silvolle, hän vastasi, että me täällä 
Ylessä pidämme hanketta hyvin on-
nistuneena. Sanoin hänelle, että onpa 
Ylen johdolla vaatimaton maku. Mut-
ta näkyyhän se muutenkin tv-tuotan-
nossa: Kotikatu on parasta, mihin Yle 
on pystynyt, ja mihin Suomen kan-
san on ollut tyydyttävä. Minä en jak-
sanut sitä katsoa kahta minuuttia kau-
empaa.

Jos Lyytinen olisi kirjoittanut 
10-liuskaa Mannerheimin elämän Suo-
men osuudesta ja pyytänyt kenialaisia 

tekemään siitä käsikirjoituksen, anta-
nut kuvamateriaalia ja varannut tuo-
tannolle parhaan mahdollisen budje-
tin tehdä elokuva ilman suomalaisten 
puuttumista, tulos olisi varmaan ollut 
huomattavasti parempi kuin tämä sur-
kea tekele, johon Lyytisen tuotannos-
sa päädyttiin.

Kerronpa vielä, että jo toista vuot-
ta olen puhunut sekä Ylen johdolle et-
tä elokuvasäätiön johdolle, että kaikki 
riippuu siitä, millaisia käsikirjoituksia 
pystytään tekemään, ja että suomalai-
sessa tv-draamassa ja teatterielokuvas-
sa vallitsee käsikirjoituskurjuus, jol-
le pitäisi tehdä jotain. Olen ehdotta-
nut Hollywoodissa kehitettyä ja käy-
tössä olevaan script doctor -menetel-
mää ja vedonnut vaikkapa mestarioh-
jaaja Billy Wilderin mielipiteeseen, et-
tä elokuvan teosta on 80% käsikirjoi-
tustyötä. Ei vaikutusta. Nyt luin, että 
Yle on kutsunut Tanskasta käsikirjoi-
tuskouluttajan. Hyvä niin, kun ei suo-
malaisten osaajien, joita meillä tällä 
alalla on, uskota kykenevän. Tanska 
ja Ruotsi ovat perinteisesti kehittynei-
tä elokuvamaita, joten hyvä, että kel-
paa. Elokuvasäätiö on kuitenkin julis-
tanut, että ensi vuoden painopistealue 
tulee olemaan käsikirjoitustyö, ja että 
uudet näytelmäelokuvan tuotantoneu-
vojat pannaan heti mukaan järjestettä-
vään koulutukseen.

Kun aikanani tein elokuviani, loin 
elokuvan jo käsikirjoituksessa, sen vi-
suaalisen muodon, kirjoitin pääroolit 
jo tietyille näyttelijöille ja sitä nouda-
tin filmatessani, vaikka näyttelijät ja 
muut tekijät rikastuttivat perusnäke-
mystä. Hyvää käsikirjoitusta ei kes-
kinkertainenkaan ohjaaja pysty pilaa-
maan, mutta huonosta käsiksestä ei 
hyväkään ohjaaja saa hyvää elokuvaa.

Lyytinen sanoo, että Manner-
heim-elokuva on hänen sukupolvensa 
irtiotto ja näkemys kansakunnan iko-
nista, ja että sillä on kansalle terapeut-
tinen vaikutus. Onpa miehellä suuret 
luulot itsestään ja tekeleensä vaiku-
tuksesta.

Mannerheim on mielenkiintoinen 
ja hieman arvoituksellinenkin persoo-
na, joka muuttui elämänsä aikana suu-
resti, vaikka hänen perusluonteensa 
säilyi. Kun häntä joku joskus ryhtyy 
kuvaamaan, on ihmiskuvauksen olta-
va etusijalla, sillä taiteen tärkeimmät 
tavoitteet eivät ole mihinkään muut-
tuneet, toivoopa Lyytinen tv:n kerron-
nasta kaikkea sitä, mitä hän kirjoituk-
sessaan kuvailee. Ihmiskuvaus tulee 
aina olemaan eräs taiteen, niin kirjal-
lisuuden kuin elokuvankin, tärkeim-
mistä tavoitteista ja kriteereistä.       

JÄMÄKKÄ UUSI PALKINTO 
AV-ALALLE

S
uomen kansantalouden nykytilasta ja tule-
vaisuudesta voi tänä päivänä olla perustellus-
ti montaa mieltä. Kiistattoman varmaa on kui-
tenkin se, että suomalainen audiovisuaalinen 
ala elää voimakasta nousukautta. Nousukausi 
ei ole jäänyt vain kotimaamme rajojen sisäpuo-

lelle. Elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöiden keräämät vien-
titulot ja rahoitus ulkomailta on kasvanut kolmessa vuodes-
sa 12 miljoonasta eurosta 44 miljoonaan euroon. 

Olikin siis korkea aika perustaa audiovisuaaliselle alal-
le oma kansainvälistymispalkinto. Favex ry - tai siis Fin-
nish Film & Audiovisual Export haluaa palkinnolla huo-
mioida kaikkea sitä kovaa työtä, jota kansainvälistymisen 
eteen tehdään ja kannustaa erityisesti uutta sukupolvea 
katsomaan alaa myös tästä näkökulmasta. 

Hulda on vientitekopalkinto. Sitä ei jaeta puhtaasti nu-
meerisin perustein, mutta se ei myöskään ole sisällöllisin 
perustein jaettava palkinto. Hulda katsoo alaamme enem-
män elinkeinopoliittisten lasien läpi.

Palkinto myönnetään vuosittain kotimaiselle elokuval-
le tai televisiotuotannolle, henkilölle, yritykselle tai työryh-
mälle, joka on osoittanut innovatiivisuutta ja tehnyt kulu-
neena vuonna selkeän kansainvälisen läpimurron alallaan, 
ja inspiroi muita toiminnallaan.

Palkintoraati koostuu Favex ry:n jäsenjärjestöjen ja 
partnerijäsenten erikseen nimeämistä henkilöistä, sekä 
Favex ry:n puheenjohtajasta. Tämän ensimmäisen raadin 
valinta ei ollut mitenkään helppo, sillä hyviä vaihtoehtoja 
oli useita. Raati keskusteli noin kymmenestä mahdollises-
ta voittajasta vilkkaasti. Vuonna 2012 kansainväliseen tie-
toisuuteen nousi näyttävästi niin suomalaisia animaatioita, 
dokumentteja kuin näyttelijöitäkin.

Kaikkien aikojen ensimmäisen Hulda-palkinnon sai lo-
pulta Iron Sky. Perusteluissaan raati katsoi elokuvan ol-
leen alusta alkaen niin kansainvälinen, että suurin osa sen 
nähneistä miljoonista ulkomaisista katsojista ei välttämättä 
tiennyt katsoneensa suomalaista elokuvaa. 

Elokuvan idean katsottiin olleen poikkeuksellisen ai-
nutlaatuinen, sen rahoitusprosessin ennakkoluuloton ja 
luovassa hulluudessaan kuitenkin hyvin suomalainen. Li-
säksi raati kiitteli elokuvan visuaalista maailmaa rikkaaksi 
ja erikoistehosteiden taitavaa käyttöä vertaansa vailla ole-
vaksi kotimaisessa elokuvassa.

Palkinto jaettiin Jussi-juhlassa 3. helmikuuta ja sen luo-
vutti elokuvalan monitoimimies Jon Bloom Hollywoodis-
ta. Bloom on ns. Oscar-akatemian kuvernööri, eli hallituk-
sen jäsen. Hän on myös palkittu tuottaja, ohjaaja ja mark-
kinointiin erikoistunut henkilö, jonka oma yritys on ansioi- 
tunut erityisesti studioelokuvien trailereiden teossa (histo-
rian kirjoihin hän jäänee ET-trailerista ja ET:n sormi -aja-
tuksestaan…).

Hulda-palkinto koostuu kunniakirjan lisäksi Hulda-mi-
talista ja 3 000 euron rahapalkinnosta. Iron Sky:n tekijäryh-
mästä palkinnon vastaanottivat tuottaja Tero Kaukomaa, oh-
jaaja Timo Vuorensola ja efektituottaja Samuli Torssonen. 

Palkinnon nimi juontaa juurensa Hella Wuolijoen näytel-
män pohjalta tehtyyn elokuvaan Juurakon Hulda vuodel-
ta 1937, jonka remake-oikeudet myytiin Hollywoodiin. Elo-
kuvan Hollywood-versio Farmer´s Daughter sai ensi-iltan-
sa kymmenen vuotta myöhemmin, ja sen pää-tähti Loretta 
Young voitti siitä Oscarin. Huldassa on lisäksi nimenä suo-
malaista särmää, jämäkkyyttä ja jämptiyttä. Nimen isä on 
tuottaja Jarkko Hentula.

HULDA
palkinnot
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N
e tuotannot, joissa on lii-
kaa informaatiota, näyt-
tävät jäävän ilman tu-
kea, vaikka niitä olisi yri-
tetty vääntää elokuvalli-
seen muotoon. Miksi tar-

vitaan tällaisia, keinotekoisia rajan-
vetoja? Suomessa vastikään vieraillut 
dokumenttiohjaajaguru, Jerzy Slad-
kowski vieroksui kaikenlaista rajan-
vetoa. Hänen mielestään kaikki kei-
not animaatioista haastatteluihin ovat 
käytettävissä, jos ne edesauttavat ta-
rinan kerrontaa dokumenttielokuvas-
sa.” Tärkeintä on, että ne kiinnostavat 
katsojaa ja niillä on sanomaa”, Sladow-
ki painotti.

Myös suurelle yleisölle rajanve-
to on ehkä yhdentekevä, mutta meil-
le ammattilaisille Suomessa tämä on 
olennainen kysymys siitä, onko lei-
pää, töitä. Jos ja kun TV-dokumenttiin 
Suomessa  tarvitaan lisärahoitusta, se 
on haettava muualta. Kysymykseen 
tulevat kaupalliset yhteistyökumppa-
nit ja säätiöt. YLEn säännöstöt rajoitta-
vat kaupallisten yhteistyökumppanien 
hankintaa Suomessa. Sen sijaan YLEn 
esittämillä, ulkomaisilla dokumenteil-
la voi olla hyvinkin paljon kaupallisia 
yhteistyökumppaneita. Tämä on hy-

vin ristiriitaista. Joskus harvoin syn-
tyy yhteistuotanto, joissa ulkomaalai-
set tuottajat ja TV-kanavat ovat muka-
na hankkeessa. Nyt, kun SES ja AVEK 
verhoutuvat ”taiteen kaapuun”, infor-
matiivinen, tutkivaa journalismiakin 
edustava laatudokumentti on väliin-
putoaja, jolle ei löydy yhteiskunnallis-
ta tukea. 

Suomalaisissa ammattipiireissä 
on pidetty tiuhaan seminaareja doku-
menttielokuvan kriisistä. Pääsyynä 
paniikkiin on ollut YLEn pitkään jat-
kunut sekava tila, joka vihdoin saatiin 
järjestykseen uuden mediamaksun 
turvin. YLE on perinteisesti esittänyt 
ja rahoittanut dokumenttielokuvia. 
Kaupallisilla kanavat eivät  juurikaan 
osta tai esitä suomalaisin voimin teh-
tyjä tuotantoja. Viime vuosina myös-
kään YLE ei ole suuremmin rahoitta-
nut uusia hankkeita, ja itsenäiset te-
kijät ovat olleet pulassa. Ilman YLEn, 
SES:n ja AVEKin rahoitusta ja esitys-
kanavaa dokumenttielokuvia teh-
dään vain marginaalisesti.  YLE, ku-
ten myös kaupalliset kanavat, pyrkii 
sarjoihin, koska niiden markkinoin-
ti on järkevämpää ja taloudellisempaa 
kuin yksittäisten pisteohjelmien. Se 
on myös yksi syy, minkä takia yksit-
täisiä dokumentteja ostetaan nihkeäs-
ti, vaikka aihe olisi kuinka kiinnosta-
va ja tärkeä. YLEn olisi nyt syytä erot-
tua kaupallisista kanavista ja toimia 
tärkeiden asioiden ja kiinnostavien ai-
heiden foorumina. Sen tulisi panostaa 
lisää laatudokumenttiin, ja tarkoitan 
nyt myös talon ulkopuolella tuotettu-
ja tarinoita. Sen pitäisi pystyä reagoi-
maan nopeasti ajankohtaisiin aihei-
siin. On myös erittäin valitettavaa, et-
tä YLE lopetti puolituntisen Tositarina-
dokumenttislotin. Tällainen kevyem-
min tuotettu dokumenttielokuva löy-
si hyvin katsojia.  Monta hyvää tarinaa 
jää nyt kertomatta. 

Olen tuottanut ja tehnyt toista sa-
taa TV-ohjelmaa tai dokumenttia vuo-
desta 1989. Vuosien mittaan olen tul-
lut entistä kriittisemmäksi aihepiirin 
suhteen: dokumenteillani tulee olla 
sanomaa ja merkitystä. Ne eivät saa 
olla pelkkää viihdettä. Tällaisten oh-
jelmien myyminen tässä maassa on 
todella vaikeaa; ohjelmapaikan ja ra-
hoituksen löytäminen ovat kiven alla. 
YLEn ostajabyrokratia on myös hyvin 
sekava. On hyvin vaikea päätellä, ke-
nelle ohjelmaa tulee tarjota. Jos tässä 
olisi parannettavaa, niin myös ohjel-
maideoiden arkistoinnissa. Me indyt 

joudumme käyttämään valtavasti ai-
kaa turhaan soitteluun ja sähköpostit-
teluun. Olisi hienoa, jos tarjotut ideat 
arkistoitaisiin YLEssä, ja kun ohjelma-
paikka tai rahoitus myöhemmin löyty-
vät, YLE voisi ottaa yhteyttä meihin.  
Useimmiten törmää vain ilmiöön, jos-
sa tarjottua ideaa tai aihetta on myö-
hemmin hyödynnetty YLEn tai mui-
den TV-yhtiöiden tuotannoissa – ”kaik-
kihan on jo keksitty”.

Ajat ovat olleet kovia pienille do-
kumenttitekijöille. Yhden miehen or-
kestereilla sointu on ollut pitkään mol-
livoittoista. Niin minullakin, ja olen 
puskenut projekteja läpi selkänahas-
tani säilyttääkseni ammattitaitoni ja 
saadakseni tärkeinä pitämiäni asioita 
esille. Viimeisin tuotokseni, ympäris-
töaiheinen Pisara meressä? esitettiin 
YLEn TV1:ssä helatorstaina 17.5.2012. 
katsojia vajaat 300 000. Olen saanut 
siitä valtavan positiivisen palautteen, 
niin sisällöstä, sanomasta kuin eloku-
vakerronnan toimivuudesta. AVEK tu-
ki hanketta käsikirjoitus- ja valmiste-
luvaiheessa, mutta kun päättäjä vaih-
tui kesken projektin, se jäi ilman tuo-
tantotukea, kuten kaikki muutkin ai-
kaisemmat dokumenttielokuvani. Uu-
si tuotantoneuvoja ei pitänyt sitä ”elo-
kuvana vaan TV-dokumenttina”. Kävin 
sen esittämisestä YLEnkin kanssa vä-
liin toivottamalta tuntuvia neuvotte-
luja lähes pari vuotta, ennekuin Erk-
ko Lyytinen löysi tunnin dokumentil-
le paikan, vaan ei juurikaan rahoitus-
ta. Sanoma oli mielestäni niin tärkeä, 
että halusin tämän dokkarin ulos hin-
nalla millä hyvänsä. 

Kun olen katsellut niin kotimais-
ten kuin ulkomaisten dokumenttielo-
kuvafestivaalien tarjontaa, olen ha-
vainnut, että näillä foorumeilla ei enää 
harrasteta tiukkaa linjan vetoa taide/
asia -dokumenttien välillä. Myös tä-
mä seikka puoltaa sitä, että sekä SES:n 
että AVEKin olisi syytä päivittää käy-
täntöjään tukien jaossa. Audiovisuaa-
lista kulttuuria ei edistetä jäykällä, tai-
depainotteisella linjanvedolla. On yhä 
enemmän otettava huomioon aihei-
den kiinnostavuus ja tärkeys ja erilai-
set kerronnan muodot. 

Tämä kirjoitus saattaa ärsyttää 
”norsunluutornien kuninkaita”, joiden 
luona pääsen  joskus vierailemaan hat-
tu kourassa. Pahimmassa tapauksessa 
joudun jatkamaan kituuttamalla, ku-
ten tähänkin asti. Mutta haluan jul-
kaista mielipiteeni, koska tiedän, etten 
ole yksin tätä mieltä.                           

Asia- 
dokumentti  
on Suomessa 
väliinputoaja

keskustelu

Miksi kotimaisille laatudokumenteille ei löydy paikkaa suoma-

laisessa televisiossa? Parhaimmillaan ne herättävät keskuste-

lua tärkeistä asioista ja vaikuttavat päätöksen tekoon. Paikkaa 

ei tahdo löytyä edes YLE:n kanavilla, vaikka laitosta pyöritetään 

nyt  pakollisella mediamaksulla. Laatudokumenttien pitäisi ol-

la YLE:n ydintarjontaa.  Myös rahoitus on kiven alla. Dokumentti-

elokuvia rahoittavat yhteiskunnan varoilla toimiva Suomen Elo-

kuvasäätiö sekä hyvitysmaksuilla  pyörivä AVEK. Ne päättävät 

norsunluutorneissaan siitä, mikä on taidetta, mikä asiaa. Koti-

maiselle asiadokumentille pitäisi olla myös tukimuotoja.

Ari Heinilä

ohjaaja, kuvaaja, 
leikkaaja, käsi- 
kirjoittaja
Motion Oy  
(www.motion.fi)

Ari Heinilän  
ympäristöprojektille  
ja siitä kertovalle  
dokumentti- 
elokuvalle  
“PISARA MERESSÄ?”  
myönnettiin 
21.1.2013 Västra  
Nylands miljöpris 
2012,  10 000 euroa.

Helsingissä on iltoja jolloin sukkelajalkainen koluaa hel-
posti  kuudetkin näyttelyavajaiset. 

Kyylä pisti menemään nokka pystyssä, valmiina siivi-
löimään kaikkea vastaantulevaa. Nykytaiteen ytimessä tör-
mää merkitseviin hajurakoihin ja ääripäihin. Teoria, aka-
teemisuus, fiilis, myyvyys, menestys, köyhyys, raha, las-
kelmointi, aitous, kanonisointi, joku on, joku ei, joku saa 
kaiken, joku ei mitään, tabuja on paljon, raha, ikä, suku-
puoli, suku, viiteryhmä, poliittinen katsanto. Avajaiset ovat 
sosiaalinen mylly, jossa tutut tapaavat, ja omat arvot vah-
vistuvat.

Ensimmäisessä galleriassa tuoksuu val-
koisen tilan tyyli. Myyminen on totista puuhaa ja tallin tai-
teilijat vakavasti otettavia. Galleristin hymyä ei aina erota 
irvistyksestä. Täällä katutaiteilijakin puunautuu toimisto-
kelpoiseksi. Kun taide(puhe) ylittää autismin usvaisimmat 
muodot – pokka pitää. Taiteelle ei naureskella eikä varsin-
kaan naapurin ostoslautakunnalle. Taiteilijatyyppi hallitsee 
selittämisen ja on maanläheisesti käytännöllinen eli sekoi-
lee sopimuksen mukaisesti. Tarjoiluviini on yrityksestä 
huolimatta mitätöntä, mutta tukee hyvin yleistä latteutta.

Seuraavaksi vastaan lemahtaa Vakuuttava hips-
teripaikka, teennäisyyden absoluuttinen saturaatiopiste. 
Design-designkin on kurssissaan, se näkyy myös yleisön 
tuunatuissa asusteissa ja tavassa liikuttaa kehoa. Hajutun-
tuma on neutraali ja elintarvikelainsäädännön vaatimuk-
set täyttävä. Oikeasti hyvää taidetta näkee harvakseen, hy-
peä sitäkin enemmän. Jatkuvaa läpimurtoa myydään ja 
kansainvälistä kansainvälisyyttä liekitetään kansainväli-
sellä pakkonormatiivisuudella. Täällä sisustus- ja muoti-
toimittajat voivat näyttäytyä ja tuntea olevansa meluisas-
ti ”online”. Lippa on sesongin mukainen ja varmasti oikein 
vinossa. Taiteilijatyyppi on nuori, joka sietää vanhempia 
– mikäli heistä on hyötyä. Tarjoiluviiniä on, siis helpos-
ti nieltävää. 

Kolmannessa paikassa taiteelliseen atmo-
sfäärin laatuun kuuluu märkien villasukkien ja eltaantu-
neen valkosipulin lemahtelu sekä toisinaan juustoutunut 
lika, joilla mitataan antiporvarillisuuden, aitouden pukeen 
syvyyttä. Usein näillä atribuuteilla korvataan varsinainen 
taide, joka tuppaa jäämään mielenkiintoiseksi avauksek-
si keskinkertaisten tekijöiden loputtomassa askarteluker-
hossa. Taiteilijuus on yhteiskunnan tukema elämäntapa, 

ei niinkään ammatti. Taiteilijatyyppi on emotionaalinen, 
kaikkea kuviteltavissa olevaa hyvää puolustava eetikko. 
Omat pohjat ja kaljat mukaan.

Sitten syntyy vaikutelma etäispesäkkeestä, isom-
man paikan äpärästä. Tuoksu on akateeminen ja taide ”do-
kumentaarisesti rehellistä”, välineeseen sidottua ja tärkei-
levää. Yhteisön pipo kiristää, mutta se on kääritty hetkeksi 
rullalle päälaelle. Dogmeissa löytyy tarvittaessa. Taide on 
mielellään kiiltävää, usein mustavalkoinen, mielipide va-
senvihreä,  näennäisjournalistinen.  Olennaisinta on työ-
väline ja verkostot samoin tekeviin. Lasiseinät ja katot ovat 
tiukat, mutta ne kiistetään sujuvasti normaaliin poliitti-
seen juupas-eipäs -tyyliin tai teeskentelemällä ymmärtä-
mätöntä. Avajaisissa kyräillään ja kauhistellaan toisia  si-
käli kun ”niitä”  edes kohdataan. Taiteilijatyyppi on kuin 
Crumbin sarjakuvasta repäisty itsetietoinen akateemikko.

Täällä taideholvistossa kuuluu hymiöidä ja ihastella. 
Tuoksu leijaa kuin risteilijän parfyymiosastolla, eikä turkis-
tarhaus ole moraalinen vamma. Täällä voi törmätä ministe-
riin tai malliin, sama se minkä puolueen. Vielä sisään pää-
see ilman ajanvarausta. Luksuskodin sisustukselliset jätti-
taulut kohtaavat niin kuuluisuuden surkeimmat kännissä 
töhrityt jämäduunit kuin myyvän avantgarden ja design-
tilpehöörin. Olennaista on taiteen riittävän korkea hinta.

Jos siedettävän auton saa neljälläkymmenellä tonnil-
la, ja se on sentään teollinen tuote, niin miten aito ja hyvä 
taide voisi olla halvempaa? Taiteilijatyyppi on poikkeusih-
minen, oman elämänsä velttovirtanen. Etelä-helsinkiläis-
ten menestyjien näyttäytymispaikalla saa kelvollisen vii-
nin aidosta lasista.

Kierros umpeutuu taiteen sekatavaramakasii-
nissa. Poliittisen korrektiuden opetustavaratalossa lemah-
taa yliopistolle ja valtiolle. Kokeellinen on masteroitu il-
maisuksi, jota tekijät eivät itsekään ymmärrä, vaikka alle-
viivaavat olevansa täydessä ymmärryksessä ja vaativat ym-
märrystä. Sana elitistinen on kielletty ajattelun vastaisena. 
Ja rahasta ei sitten myöskään puhuta, se on mautonta. Pait-
si siitä kulmasta käsin, että valtio ei anna sitä instituutioille 
tarpeeksi. Henkilökunta on keskimäärin vanhempaa kuin 
taiteilijat. Paikan agenda on, että nokkelin uusin uusi tu-
lee nuorilta, ja ihannetaiteilija on sen mukainen, mielui-
ten suosikkigalleristin tai kuraattorin tallista. Omaa design-
viiniä saa ostaa.                                                                  

K U U D E T  A V A J A I S E T
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N
eljänsillä Etelänapaman-
tereen lyhyt-, dokument-
ti- ja animaatioelokuva-
festivaalilla viime jou-
lukuussa, Antarktiksen 
yöttömässä kesässä, sai 

mantereen ensi-iltansa neljä suoma-
laista elokuvaa. Ensimmäistä kertaa 
festivaalielokuvia oli näytteillä myös 
Saksan tutkimusasemalla.

FINNARP:in (Finnish Antarctic Re-
search Program) vuoden 2012 suoma-
laisretkikunta saapui Ilmatieteenlai-
toksen ylläpitämälle Aboa-tutkimus-
asemalle (73°03’S, 13°25’W) , marras-

kuun loppupuolella. Myös Etelänapa-
mantereen ainoan lyhyt-, dokument-
ti- ja animaatioelokuvafestivaalin fes-
tivaalikeskuksen virkaa toimittava ase-
ma oli tavallista hiljaisempi. Varsinai-
sia tutkijoita ei tällä kertaa ollut mat-
kassa, vaan ryhmä keskittyi automaat-
tisten havaintoasemien huoltotoimiin, 
polttoainetoimitusten vastaanottami-
seen sekä rahti- ja jätekuljetuksiin. 

Kuusihenkiselle retkikunnalle oli 
tarjolla 26 lyhytelokuvaa, joista 22 eu-
rooppalaista tuotantoa. Suomalaisista 
elokuvista Etelämantereen ensi-iltan-
sa saivat Elli Vuorisen animaatio Kie-
litiettyni (2010),  Antti Heikki Pesosen  
fiktiot Sano kiitos ja tanssi (2012) se-
kä jo monesti palkittu Korsoteoria 
(2012), Simo Hakaliston elokuva Scor-
pions (2012) vammaisten urheilu-
joukkueesta Kambodžassa sekä Kim-
mo Koskelan dokumentti Soundbre-
aker (2011) muusikko Kimmo Pohjo-
sesta. Katsojilta palautetta saivat eri-
tyisesti Korsoteoria, jonka realistista 

asennetta kiiteltiin, se-
kä ruotsalaisen Johan-
nes Nyholmin riemastut-
tava animaatio Las Pal-
mas (2011), mutta suosi-
kiksi muodostui saksalai-
sen Petra Luschowin hy-
vän maun rajoilla liikku-
va jouluhupaelma Der 
Kleine Nazi (2010) natsi-
lipuin koristellun joulu-
kuusen ja perheen tyt-
tären israelilaisen ystä-
vän kohtaamisesta. Ylei-
sön suosikkielokuvan oh-
jaajalle toimitetaan Audi-
ence Award -kunniakirja. 
Edellisen festivaalin dip-
lomi meni venäläisen Ni-
kolai Volkovin dokumen-
tille The Polar Explorer 
(2008).

lyhyesti

Joulun alla suomalaisretkikun-
ta matkasi yhdessä naapuriaseman, 
Ruotsin Wasan, henkilöstön kans-
sa, kahdeksan kilometrin tuntinopeu-
della lähes 500 km:n päähän Saksan 
Neumayer III -asemalle (70°40.5’S, 
008°16.4’W). Kansainvälisen Eteläna-
pamanner-sopimuksen mukaan ros-
kat ja jätteet pitää kuljettaa mantereel-
ta pois. Saksan asema sopi operaatioon 
mainiosti, sillä se sijaitsee meren lähei-
syydessä 200 metriä paksulla jäätiköl-
lä. Samalla paluumatkalle saatiin uu-
det Arctic Truck -ajoneuvot ja jätteiden 
polttouuni muun rahdin lisäksi. Neu-
mayer III on suuri jalaksille rakennet-
tu asema, joka voi majoittaa peräti 50 
ihmistä. Siellä myös saksalaiset pääsi-
vät nauttimaan lyhyt- ja dokumentti-
elokuvataiteesta.

Pohjoismaalaisten lähtiessä kah-
dessa ryhmässä 27. ja 29. joulukuu-
ta kohti kotiasemiaan festivaalipaket-
ti jäi Neumayerille. Viimeisin tiedossa 
oleva festivaalinäytös järjestettiin An-
tarktiksen talven asemalla viettävän 
”Overwintering teamin” keskuudessa 
22. maaliskuuta.

Yhdeksänhenkisestä talvimiehis-
töstä & -naisistosta osa katsoi läpi koko 
ohjelmiston ja valitsi mielestään kym-
menen kiinnostavinta loppujen kat-
seltavaksi. Antarktisessa eristyneisyy-
dessä useita elokuvia pidettiin synkki-
nä ja esitettiin toive myönteisemmis-
tä elokuvavalinnoista vastaisuudessa. 
Ryhmän olosuhteet huomioon otta-
en toivetta voidaan pitää ymmärrettä-
vänä ja kohtuullisena – noin kahdek-
san kuukautta pienessä ryhmässä, ul-
kona pakkasta, viimaa ja suurimman 
osan aikaa pimeyttä... Ja Neumayerin 
”Overwinter teamin” Audience Award 
menee Der Kleine Nazille.

Viidennen festivaalin valmistelut 
ovat jo käynnissä – Coming soon in 
Antarctic research Station near you! 

simoJukkA  
ruippo

Kirjoittaja on  
matkatavaroiden 
käsittelijä Helsinki-
Vantaan lento- 
asemalla

Antarktiksella 
uutta lyhyt- ja 
dokumentti- 
elokuvayleisöä                        

www.antarctis.com
info@antarctis.com
www.antarctica.fi/ 
etusivu
www.awi.de/en/home
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Dokumenttielokuvan  
tekijä on moraalinen  
toimija

 
Dokumenttielokuvan tekeminen on arvosidonnaista toi-
mintaa, jossa ohjaajalla on moraalisen toimijan rooli. Do-
kumentaarisia elokuvia tehdään moraalisiksi kertomuk-
siksi, ja ne ovat yhtä paljon ohjaajiensa rakentamia teok-
sia kuin fiktioelokuvat. 

Tämä selviää AVEKin tuotantoneuvojana työskentele-
vän Timo Korhosen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnit-
telun korkeakoulussa tammikuussa tarkastetusta väitös-
kirjasta Hyvän reunalla – Dokumenttielokuva ja välittämisen 
etiikka. Korhonen tutkii väitöstyössään, millaista moraalia 
suomalaiset dokumenttiohjaajat elokuvissaan välittävät ja 
minkälaisin keinoin he sitä ilmaisevat. 

Dokumenttielokuvien tekemiseen ja esittämiseen liit-
tyy vahvoja moraalisia jännitteitä, sillä elokuvien materi-
aalina on todellisuus, mutta siitä kerrotaan perinteisin fik-
tiivisin kerrontatavoin. 

– Vaikka dokumenttielokuvat perustuvat todellisuu-
teen, niiden välittämä kuva maailmasta on aina ohjaajan 
rajaama valinta. Esimerkiksi dokumenttielokuvan hen-
kilöiden elämä jatkuu elokuvan päätyttyä julkisuudella 
merkittynä. Se asettaa tekijälle erityisen vastuun, Korho-
nen selventää.

Vuosituhannen vaihteessa dokumenttielokuvan maa-
ilmasta esittämän väitteen side todellisuuteen on väljen-
tynyt. Jopa karnevalistinen suhde todellisuuteen saattaa 
palvella maailmasta kertomista paremmin kuin puritaa-
ninen kieltäytyminen rakennetuista elokuvallisista kei-
noista.

– Löysin tutkimusaineistoni elokuvia yhdistävän me-
tatarinan, jonka mukaan päähenkilön tulee matkata van-
keudesta vapauteen, lähikuvasta laajaan kuvaan, talvesta 
kesään ja pimeydestä valoon. Tällaisia tarinoita dokumen-
taristit ovat motivoituneita kertomaan, Korhonen kertoo. 
Aihevalinnat liittyvät myös dokumenttielokuvien tekijöi-
den ammattietiikkaan, joka edellyttää yhteisön murros-
kohdista kertomista.

Monitieteisen väitöstutkimuksen aineiston muodosta-
vat kolmentoista keskeisen suomalaisen dokumentaristin 
40 elokuvaa vuosilta 1992–2008. Tutkimus on ensimmäi-
nen laajaan kotimaiseen aineistoon perustuva dokument-
tielokuvan välittämää ja sen tekemisen etiikkaa käsitte-
levä tutkimus. Myöskään kansainvälisesti vastaavia tutki-
muksia ei ole aikaisemmin tehty.

Timo Korhonen: Hyvän reunalla – Dokumenttielokuva ja välittämi-
sen etiikka. Aalto ARTS Books ja Musta Taide 2013.

 

Timo Korhonen

PUUPÄÄ- 
palkinto
Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattu-tunnustuspalkinnon sai 
vuonna 2013 sarjakuvataiteilija, pilapiirtäjä ja animaattori Heikki 
Paakkanen.

Vuonna 1948 syntynyt Paakkanen on menestynyt aiemmin 
muun muassa Kemin sarjakuvafestivaaleilla ja Tampereen lyhyt-
elokuvajuhlilla. Vuonna 2011 Paakkasen Amerikka-albumi voitti jae-
tun Sarjakuva-Finlandia -palkinnon.

Taideteollisessa korkeakoulussa opiskellut Paakkanen on some-
rolais-helsinkiläinen animaatio- ja sarjakuvataiteilija, kustantaja, 
pilapiirtäjä, kuvittaja ja galleristi. Hänen kuvalliseen tuotantoonsa 
kuuluu sekä sarjakuva-albumeita että pilapiirroskokoelmia. Tööt-
filmiin, suomalaiseen tietokoneanimaation pioneeriryhmään kuu-
lunut Paakkanen on urallaan ohjannut myös Ylelle lasten- ja nuor-
ten valistusanimaatioita sekä esiintynyt ammattimaisesti posetii-
varina.

Sarjakuvantekijä Paakkanen ei hyväksy ”itsestään selviä” asen-
teita, minkä mustan satiirin mestarityö, Sissi ja Siviilipalvelushenki-
lö -albumisarja todistaa.

Sarjakuvantekijänä Paakkanen laajentaa muotoa ruutujen ulko-
puolelle. Teos itsessään on vain kokonaisuuden osa. Paakkasen niin 
sanotut sarjakuvanäyttelyt on työstetty äärimmäisellä tarkkuudella 
ja nokkeluuksilla pienintä yksityiskohtaa myöten. Yleisö saa nähtä-
väkseen sarjoissa vilahtavat fantastiset esineet, jotka keräilijäluon-
ne Paakkanen on onnella ja taidolla kyennyt kaivamaan esille his-
torian komeroista ja kellareista.

Uusimman kirjansa, japanilaistyylisiä puupiirroksia ja haiku-
runoja sisältävän teoksensa [tee se kotona. kiitos] Paakkanen julkisti 
viime syyskuussa Helsingin sarjakuvafestivaaleilla komealla spek-
taakkelilla, johon kuului esimerkiksi katujyrä, rumpuja ja runon-
lausujia.

Suomen sarjakuvaseura ry on vuodesta 1972 lähtien jakanut ar-
vostetuinta suomalaiselle sarjakuvantekijälle annettavaa palkintoa, 
Puupäähattu-palkintoa. Nimensä ja muotonsa se on saanut Ola Fo-
gelbergin klassisen sarjakuvahahmon Pekka Puupään päähineen 
mukaan.

palkinnot
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V
uoden alussa toimintansa 
aloittanut Taiteen edistä-
miskeskus (Taike) jatkaa 
Taiteen keskustoimikun-
nan jalanjäljissä. Sen pää-
tehtävänä on jakaa apura-

hoja ja avustuksia. Vuosittain jaettavaa 
on runsaat 30 miljoonaa euroa. Pui-
koissa on maaliskuun alussa viisivuo-
tiskautensa aloittanut Minna Sirnö.

Hakemusten taiteellista laatua ar-
vioi useamman sadan hengen vertais-
arvioijajoukko. Asiantuntijaelimiä on 
yli kaksikymmentä:  taideneuvosto, 
valtion ja alueelliset taidetoimikunnat 
sekä kaksi erillislautakuntaa. 

Jäsenehdokkaiden kuulemiskier-
ros on ollut laaja. Alueellisiin toimi-
kuntiin ehdokkaita pyydettiin yli 600 
taholta, valtion taidetoimikuntiin lä-
hes kahdeltasadalta. Taideneuvosto 
päättää kokoonpanot, minkä jälkeen 
toimikunnat aloittavat kaksivuotiskau-
tensa.  

Toimikunnat päättävät itsenäises-
ti yksittäisten taiteilijoiden ja yhteisö-
jen apurahoista. Alueilla runsaat sata 
asiantuntijaa arvioi noin 4 000 hake-
musta. Jaettavaa on vajaa kolme mil-
joonaa euroa. Valtion taidetoimikun-
nissa asiantuntijoita on saman verran, 
mutta hakemuksia yli kaksinkertainen 
määrä. Yhteisöjen toiminta-avustuk-
sista päättää viraston johtaja toimikun-
tia kuultuaan.

Elokuva-alalle virasto jakaa vuosit-
tain taiteilija-apurahoja, kohdeapuraho-

ja ja laatutukea sekä toiminta-avustuk-
sia elokuvakeskuksille ja erityisavus-
tuksia festivaalien ja elokuvatapahtu-
mien järjestämiseen. Tukimuotoihin ei 
organisaatiouudistuksessa kajottu. 

Uutta on se, että kaikki avustus-
päätökset tehdään esittelystä ja pää-
töksiin voi hakea muutosta. Päätöksiin 
liittyvän taiteellisen laadun arvioin- 
tiin ei kuitenkaan voi hakea muutos-
ta. Kenelläkään ei ole subjektiivista 
oikeutta saada apurahaa tai avustus-
ta. Muutosta voi sen sijaan hakea, jos 
asianosainen katsoo päätöksen synty-
neen lainvastaisesti. Uudet menettely-
tavat parantavat hallintoa ja sen läpi-
näkyvyyttä.

Taideneuvosto on uusi toimielin, 
jolle siirrettiin päätösvaltaa valtioneu-
vostolta ja ministeriöltä. Puheenjohta-
ja Tiina Rosenbergin luotsaamaan Tai-
deneuvostoon kohdistuu suuria odo-
tuksia. Siltä toivotaan vahvaa strate-
gista näkemystä Suomen taidepolitii-
kan suunnasta. Ensimmäisenä tehtä-
vänään neuvosto päättää valtion taide-
toimikuntien toimialoista, nimistä ja 
määristä. 

– Tämä tulee olemaan iso strategi-
nen linjaus, johon haluamme paneu-
tua huolella. Ensimmäisestä kokoon-
tumisesta minulle tuli luottavainen 
olo. Meillä on uteliaan innokkaita asi-
antuntijoita ja hyvä rakentava henki, 
toteaa Rosenberg.

Alueellisten taidetoimikuntien 
määrään ja nimiin neuvosto ei pys-

Taiteen edistämisen  
asiantuntijavirasto  
organisoituu

Kuuden päivän juoksu, ohj.  
Mika Taanila, Kinotar Oy, 2013

ty puuttumaan. Ministeri Arhinmäen 
ja eduskunnan tahdosta kolmentoista 
alueellisen toimikunnan nimet ja toi-
mialueet betonoitiin lakiin.

Keskuksen viitisenkymmentä vir-
kamiestä vastaa asiantuntijaelinten 
hallinnosta, asioiden valmistelusta, 
esittelystä ja toimeenpanosta. Apura-
harumban pyörittämisen lisäksi kes-
kuksen harteilla on toimialan kehityk-
sen seuraaminen ja arvioiminen. Sil-
tä odotetaan kehittämisehdotuksia tai-
teilijoiden työskentely- ja toimeentu-
loedellytysten parantamiseksi.

Puolet Taiken satapäisestä henki-
lökunnasta on läänintaiteilijoita, jotka 
toimivat määräaikaisissa taiteen edis-
tämisen tehtävissä tai taiteen tuotta-
jina maan eri puolilla. Aiemmin lää-
nintaiteilijat olivat alueellisten tai-
detoimikuntien työrukkasia. Nyt he 
ovat viraston työntekijöitä ja virasto 
päättää mille toimialoille läänintaitei-
lijoita palkataan ja mitä tehtäviä heil-
le annetaan. 

Rahalla mitattuna uuden viraston 
päätösvallassa on pieni, kahdeksan 
prosentin siivu opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön kokonaispotista taiteelle ja 
kulttuurille. Neljäsataa miljoonaa eu-
roa tulee jaettua huomattavasti kape-
ammalla koneistolla.

eiJA ristimäki

Kirjoittaja on  
Taiteen edistämiskeskuksen  
viestintäpäällikkö

AVEK esittelee toimintansa tuloksia lyhytelokuvan muo-
dossa. Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä 
toteutetulla videolla nähdään otteita AVEKin tukemista elo-
kuvista ja kuullaan tekijöiden näkemys AVEKin merkityk-
sestä av-alan tukijana. 

n AVEK mahdollistaa sen, että voidaan tehdä monimuotois-
ta suomalaista lyhytelokuvaa, kokeellista elokuvaa ja media-
taidetta. – TaTu PohjavirTa ja Mark STåhle, eläiMiä eläiMille

AVEK-videon toteuttamisen taustalla on halu kertoa, mitä 
kaikkea AVEKin myöntämällä tuella saadaan aikaiseksi. 26 
vuoden aikana AVEK on tukenut yli 2 000 kotimaista av-teos- 
ta ja jakanut av-alan tekijöille ja tuottajille yhteensä 54 mil-
joonaa euroa hyvitysmaksuvaroja. Kuusiminuuttiseen elo-
kuvaan ei kuitenkaan voitu kasata koko AVEKin historiaa, 
vaan päätettiin keskittyä tuoreimpiin teoksiin. 

Tehtiin short list AVEKin viime vuosina tukemista elo-
kuvista, joiden ajateltiin jääneen suuren yleisön mieleen. 
Miesten vuoro, Säilöttyjä unelmia, Katastrofin aineksia, Si-
nivalkoinen valhe, Kuningas Litmanen… Listaan tuli ensin 
kymmenen teosta, sitten kaksikymmentä, lopulta viitisen-
kymmentä. Alkoi tiukka karsinta ja tasapuolisuuden tavoit-
telu. Dokumenttia, lyhytelokuvaa, animaatiota ja mediatai-
detta haluttiin kaikkea saada mukaan.

n Mielestäni AVEKin hienoin piirre on, että se on sitä kaikkea 
muuta. On olemassa televisio ja pitkät elokuvat, mutta niiden 
väliin jää kokonainen maailma lyhytelokuvia ja dokumentti-
elokuvia. – alekSi Bardy, rouva PreSidenTTi

Lopulta Metropolian tekijäjoukolle toimitettiin viidentoista 
elokuvan lista, ehdotukset mukaan poimittavista kohtauk-
sista ja haastateltavista sekä ohjeet lähestyä elokuvien tuo-
tantoyhtiöitä AVEKin saatekirjeen kera. ”Oli upeata huoma-
ta, miten positiivisesti ja avoimesti kaikki suhtautuivat tä-
hän videoon”, tuottajaopiskelija Sebastian Kesäniemi kertoo 
alan reaktioista. ”Jokainen tekijä, johon olin yhteydessä, 
auttoi tavalla tai toisella. Kaikki eivät päässeet haastatelta-
vaksi, koska heillä oli uusia projekteja käynnissä, mutta he 
järjestivät kuitenkin elokuvansa materiaalia käyttöömme.”

n AVEK on meidän kolmas kotimainen rahoittaja. Varmaan-
kin ilman sitä olisimme jääneet vaille muutakin rahaa. – PeTri 

luukkanen, TavaraTaivaS

Kesäniemi kertoo AVEK-videon ohjaamisen olleen hyvin 
mielenkiintoista. ”Opin paljon AVEKista ja sain tavata usei-
ta tekijöitä, jotka avoimesti kertoivat AVEKin merkityk-
sestä heille ja koko alalle.” Lopputulokseenkin Kesäniemi 
on tyytyväinen. ”Ainoa mikä hiukan harmittaa on se, et-
tei kaikkia haastatteluja tai elokuvien materiaaleja pystytty 
käyttämään. Haastatteluissa tuli esiin paljon hyviä huomi-
oita siitä, miksi AVEK on niin tärkeä, mutta näin suomalai-
sinahan liika kehuminen aiheuttaa meissä hiukan epämu-
kavan olon. Ehkä on siis hyvä, että videossa on sopivassa 
suhteessa hiukan tietoa, hiukan elokuvia, hiukan musiik-
kia ja hiukan kehuja.”

AVEK-videon työryhmään Metropoliassa kuuluivat oh-
jaaja Sebastian Kesäniemi, kuvaaja Hanna Hovitie, äänestä 
ja osasta musiikkia vastaava Aki Silventoinen, leikkaaja Ee-
ro Lehtinen ja graafikko Simo Pitkänen. Tuotannosta vasta-
si Metropolian ammattikorkeakoulun tuottaja Arto Tuohi-
maa ja ohjaavana opettajana toimi elokuvaleikkauksen leh-
tori Heikki Ahola. 

n Suurin osa fiktiolyhytelokuvista ja dokumenteista jäisi te-
kemättä ilman AVEKia. – anTTi heikki PeSonen, Sano kiiToS ja 

TanSSi

n AVEKin tärkein merkitys on siinä, että se kykenee tuke-
maan paljon suomalaista lyhytelokuvaa, jolle ei ehkä muuten 
olisi kaupallisessa mielessä markkinoita. – virPi SuuTari, hilTon!

n AVEK mahdollistaa myös kokeilevampien ja erilai-
sista tulokulmista olevien teosten kehittelyn ja tekemisen.  
– ari MaTikainen, venäjän vaPain MieS

n Kansainvälisillä vesillä rahoittaja katsoo ensimmäisek-
si esitettäni, jossa lukee YLE, AVEK ja Elokuvasäätiö. Jos yk-
si niistä puuttuu, kuuluu kysymys, että ”why?”. Jos AVEK ei 
ole mukana, niin silloinhan siinä projektissa on jotain vikana.  
– joonaS Berghäll, MieSTen vuoro

AVEK ESITTÄYTYY VIDEOLLA

Tavarataivas, ohj. Petri Luukkainen, Unifilm Oy, 2013

mAriA  
BregenHøJ

Kirjoittaja  
on Kopiosto 
ry:n viestin-
täpäällikkö
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Valmistuneita  
tuotantoja

Tagikaks

Dokumenttielokuva 
Kesto 58 min

Kolja ja Sasha asuvat pienessä va-
laanpyytäjäyhteisössä Beringin sal-
men rannalla Siperiassa. Veljekset 
yrittävät löytää oman paikkansa no-
peasti muuttuvassa maailmassa, jos-
sa perinne kohtaa nykyajan. Kuka on 
loppujen lopuksi tämän vuosituhan-
nen suurin valaanpyytäjä?

Käsikirjoitus ja ohjaus: Kira Jääskeläinen 
Kuvaus: Timo Peltonen 
Ääni: Janne Jankeri 
Leikkaus: Katja Pällijeff 
Musiikki: Uno Helmersson 
Tuotanto: Jouni Hiltunen / Katharsis Films  
Ensi-ilta: 19.4.2012

Kitara: Ville Paappanen 
Pasuuna: Jay Kortehisto 
Basso ja koskettimet: Antti Paavilaine 
Musiikin äänitys ja miksaus: Sami Sarhamaa / 
Kalevalastudio 
Värimäärittely, on-line ja masterointi: Mar-
cus Ihanti 
Ääninäyttelijät: Heikki Hilander, Ismo Kallio, 
Miitta Sorvali 
Tuotanto: Marko Talli / Filmiteollisuus Fine Oy 
Ensi-ilta: 14.11.2012

Mercy Mercy

Dokumenttielokuva 
Kesto 90 min
Elokuva kansainvälisen adoption seu-
rauksista kahden adoptoidun etiopia-
laissisaruksen kautta nähtynä. Mercy 
Mercy haastaa hyvää tarkoittavat yri-
tykset ja avaa yhden adoptioproses-
sin todellisuutta Etiopiassa ja Tans-
kassa. 

Ohjaaja: Katrine W. Kjær 
Kuvaus: Henrik Bohn Ipsen, Morten Schultz, 
Katrine W. Kjær, Niels Thastum, Lars Skree 
Leikkaus: Morten Højbjerg 
Ääni: Micke Nyström 
Tuottajat: Vibeke Windeløv, Miriam Nørgaard, 
Sara Stockmann/ Fridthjof Film 
Yhteistuottaja: Miia Haavisto /  
Helsinki-filmi Oy 
Ensi-ilta: 26.11.2013 (Tanska) 

Kuuden päivän juoksu

Dokumenttielokuva 
Kesto 6 min

Kuuden päivän juoksu on elokuva me-
ditaatiosta ja henkisestä kilvoittelusta. 
Kilpailijat kiertävät mailin pituista ra-
taa puistossa kuusi vuorokautta lähes 
nukkumatta.

Käsikirjoitus, ohjaus, leikkaus: Mika Taanila
Kuvaus: Jussi Eerola   
Äänisuunnittelu: Olli Huhtala  
Musiikki: Circle
Tuotanto: Lasse Saarinen, Cilla Werning /  
Kinotar Oy
Ensi-ilta: 24.1.2013   
 

Osumia ja huteja

Animaatioelokuva 
Kesto 13 min

Kamarianimaatio vallasta ja  
kansasta.

Käsikirjoitus, animaatio ja ohjaus:  
Kai Lappalainen 
Leikkaus: Jussi Rautaniemi 
Äänisuunnittelu: Juha Hakanen 
Musiikki: Antti Paavilainen 
Rummut: Anssi Sopanen 

Kuninkaan punikit

Dokumenttielokuva 
Kesto 58 min

Tarina sisällissodan jälkeen 1918 Vie-
nan Karjalaan paenneista suomalai-
sista punikeista, jotka värvättiin Iso-
Britannian armeijan ’Muurmannin Le-
gioonaan’, ja jotka joutuivat aavista-
mattaan ajan suurten historiallisten 
tapahtumien myrskyn silmään.

Käsikirjoitus: Seppo Rustanius, Olli Soinio 
Ohjaus: Rustanius Seppo 
Kuvaus: Pekka Aine 
Äänisuunnittelu: Martti Turunen 
Sävellys: Perttu Kivilaakso 
Leikkaus: Timo Linnasalo 
Tuotanto: Jouko Aaltonen, Venla Hellstedt / Il-
lume Oy 
Ensi-ilta: 26.2.2013
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Hilton! Täällä ollaan elämä 

Dokumenttielokuva 
Kesto 71 min

Nuoret ajelehtijat asuvat itähelsinki-
läistä vuokrataloa, jota he kutsuvat 
Hiltoniksi. Nuorilla ei ole koulutusta, 
työtä tai luottotietoja. Hilton! on ta-
rina varjoon jäämisestä sekä viiden 
päähenkilön salatuista unista ja unel-
mista.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Virpi Suutari 
Kuvaus: Heikki Färm 
Leikkaus: Jussi Rautaniemi 
Ääni: Olli Huhtanen 
Tuotanto: Markku Tuurna / Filmimaa Oy 
Ensi-ilta: 22.1.2013, teatteriensi-ilta 
15.3.2013

Jäniksenä Varkaudessa 

Dokumenttielokuva 
Kesto 58 min

Sukutarina. Metsäteollisuuden  
kulta-aika. Jänisten valokuvaaja- 
suvun ainutlaatuisiin arkistofilmeihin 
perustuva kertomus teollisuus- 
kaupungin loistosta ja rappiosta.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Matleena Jänis 
Kuvaus: Pauli Jänis, Paavo Jänis, Juho Jänis, 
Siviä Jänis, Vieno Jänis, Matleena Jänis 
Leikkaus: Matleena Jänis 
Ääni: Janne Jankeri 
Tuotanto: Matias Boettge / Kinosfilmi 
Ensi-ilta: 23.1.2013

Yksitoista ihmisen kuvaa 

Dokumenttielokuva 
Kesto 79 min

Elokuva tarkastelee ihmistä hänen 
kallioon uurtamien ja maalaamien ku-
vien kautta. Kalliokuvat ovat kuvasti-
mia, joista menneen ajan ihmiset kat-
selevat meitä ja me nyt heitä. Ymmär-
rämmekö me toisiamme? Näemmekö 
kivikauden kuvissa itsemme? Eloku-
va on matka menneisyyteen mutta sa-
malla kuva ihmisestä tässä ja nyt.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Anastasia Lapsui, 
Markku Lehmuskallio 
Kuvaus: Johannes Lehmuskallio 
Leikkaus: Anastasia Lapsui, Markku Lehmus-
kallio 
Ääni: Martti Turunen 
Tuotanto: Markku Lehmuskallio / Giron Filmi 
Ensi-ilta: 22.1.2013

In the Dark Room / Pimennossa 

Dokumenttielokuva 
Kesto 88 min 
Dokumenttielokuva kertoo Magdalena 
Koppin tarinan maailman ensimmäi-
sen terroristisupertähden Carlos ’Sha-
kaalin’ vaimona. Elokuva kurkistaa 
kansainvälisen terrorismin takahuo-
neisiin ja kysyy onko tämä nainen uhri 
vai manipulaattori?

Käsikirjoitus ja ohjaus: Nadav Schirman 
Päähenkilöt: Magdalena Kopp, Rosa Kopp 
Kuvaus: Tuomo Hutri F.S.C. 
Äänisuunnittelu: André Zacher, BVFT 
Leikkaus: Joelle Alexis 
Musiikki: Lasse Enersen 
Tuottajat: Karl Baumgartner, Frank Stephan 
Limbach  
Osatuottajat: Eilon Ratzkovsky, Yossi Uzrad, 
Guy Jacoel, Pauli Pentti, Ada Solomon, Car-
lo Degli Esposti  
Tuotanto: Pandora Film (Saksa), July August 
Productions (Israel), First Floor Productions 
(Suomi), FSL Filmproduktion (Saksa), Hi Film 
Productions (Romania), Palomar (Italia) 
Ensi-ilta: 15.3.2013
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Tavarataivas 

Dokumenttielokuva 
Kesto 80 min

Parikymppinen Petri tuli jätetyksi ja 
osti luottorajansa mitalla tavaraa. Kol-
men vuoden päästä nuorta miestä ah-
distaa edelleen, joten tavarat, kaikki 
tavarat, tungetaan varastoon. Hän an-
taa itselleen luvan hakea takaisin yh-
den esineen päivässä – vuoden ajan. 
Uusi elämä alkaa alasti, kylki kiinni 
patterissa.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Petri Luukkainen 
Kuvaus: Jesse Jokinen 
Leikkaus: Antti Sjögren 
Ääni: Kyösti Väntänen 
Tuotanto: Anssi Perttala / Unikino 
Ensi-ilta: 1.2.2013

tä vastaan heidän homoseksuaalisuu-
tensa vuoksi. Kamppailun saadakseen 
kunnioitusta Maya-alkuperäiskan-
sa juurilleen ja ehkä kaikkein vaikein, 
taistelu AIDSia vastaan.

Ohjaus: Alejandro Cárdenas 
Kuvaus: Marita Hällfors, Meeri Koutaniemi, 
Jacob Parra 
Leikkaus: Timo Peltola 
Ääni: Jukka Nurmela 
Tuotanto: Joonas Berghäll, Katja Gauriloff, 
Joonas Kauppinen / Oktober Oy 
Ensi-ilta: 24.1.2013

Viru – Tarinoita hotellista

Dokumenttielokuva 
Kesto 80 min

Viru – Tarinoita hotellista on moneen 
suuntaan aukeava dokumenttieloku-
va rakennuksesta, josta on muodostu-
nut instituutio. 

Käsikirjoitus: Taru Mäkelä ja Tuuli Kuittinen 
Ohjaus: Taru Mäkelä ja Johanna Onnismaa 
Kuvaus: Jouko Seppälä 
Leikkaus: Tuuli Kuittinen
Tuotanto: Jouko Seppälä /Kinosto Oy 
Ensi-ilta: 1.3.2013

Sattuman syyt 

Dokumenttielokuva
Kesto 45 min
Sattuma ohjaa elämää. Sattumalta 
olen kuvannut tapahtumia, joihin en 
olisi halunnut edes joutua. Nämä sat-

tumat ovat ohjanneet elämääni.
Elokuva perustuu tapahtumiin jotka 
Virke Lehtinen on kuvannut vv 1962 
-2012.

Ohjaus ja kuvaus: Virke Lehtinen
Leikkaus: Tuuli Kuittinen
Ääni: Hannu Koski
Neurologian asiantuntija: Gabor Molnar
Tuotanto: Virke Lehtinen / Filmiryhmä Oy
Ensi-ilta: 25.1.2013

American Vagabond

Dokumenttielokuva 
Kesto 85 min

James karkaa kotoaan amerikkalai-
sesta pikkukaupungista poikaystä-
vänsä Tylerin kanssa San Franciscoon 
etsimään luvattua kaupunkia. Homo-
mekka osoittautuu kylmäksi ja kalliik-
si. Pojat löytävät itsensä kadulta, mui-
den kadulla elävien hylättyjen ja kotin-
sa jättäneiden homonuorten ja kodit-
tomien ihmisvarjojen maailmasta.

Ohjaus: Susanna Helke  
Apulaisohjaaja: Mary Morgan  
Kuvaus: Susanna Helke, Marko Luukkonen  
Leikkaus: Niels Pagh Andersen  
Äänisuunnittelu: Olli Huhtanen 
Musiikki: Samuli Kosminen  
Tuotanto: Cilla Werning / For Real Productions 
& Stefan Frost (osatuottaja), Henrik Underberg 
(osatuottaja) / Radiator Film 
Ensi-ilta: 27.2.2013 / 23.6.2013 (teatteri)

Oasis 

Dokumenttielokuva 
Kesto 52 min

Gerardo Chan Chan, Deborah ja Rey-
na Patricia kohtaavat päivittäin kolme 
kamppailua: Kamppailun hyljeksimis-
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In Memoriam 

Lyhytelokuva 
Kesto 7 min
Teos ihmisen katoavaisuudesta. Ku-
vat autioista taloista ja huutokaupan 
äänet yhdistyvät tarinaksi siitä, mi-
tä meistä jää jäljelle, kun poistum-
me näyttämöltä. Pääosassa ovat hy-
lätyt rakennukset ja niihin kätkeyty-
vä henki.

Käsikirjoitus, ohjaus, animointi, kuvaus: Nii-
na Suominen 
Ääni: Svante Colerus 
Leikkaus: Niina Suominen, Lauri Järvenpää 
Musiikki: Risto Ylihärsilä 
Tuotanto: Niina Suominen 
Ensi-ilta: 7.3.2013

Kyrkogårdsö 

Dokumenttielokuva 
Kesto 24 min

Kyrkogårdsö on yksinäinen saari Itä-
meressä, Ahvenanmaan saaristossa. 
Siellä asuu kahdeksan ihmistä. Kyl-
män talven aikana luonto muuttaa 
muotoaan, meri alkaa jäätyä.

Käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus: Joakim Char-
donnens 
Ääni: Ludvig Allen 
Leikkaus: Antonio Trullen Funcia 
Musiikki: Gabriel Tejedor 
Tuotanto: Isabelle Gattiker / Intermezzo Films 
& Claes Olsson / Kinoproduction Oy 
Ensi-ilta: 7.3.2013 

Kakara 

Lyhytelokuva 
Kesto 13 min

Mies raahaa tyttöystävänsä sairaalaan 
tekemään aborttia. Kakaraa tässä nyt 
viimeksi tarvitaan. Mutta istuminen 
odotusaulassa voi muuttaa mielen.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Kimmo Yläkäs 
Kuvaus: Jarkko Laine 
Ääni: Janne Jankeri 
Leikkaus: Kimmo Kohtamäki 
Musiikki: Wiljami Salminen 
Tuotanto: Hannu Oksanen / Mediatehdas Da-
kar Oy 
Ensi-ilta: 8.3.2013

Hukkamies

Dokumenttielokuva 
Kesto 75 min

Hukkamies on elokuva miehestä, jo-
ka on opetellut susien kielen ja elinta-
vat, kohdannut villit silmästä silmään 
ja todistanut susien kohtalon. Eloku-
va perustuu Seppo Ronkaisen 13 vuo-
den aikana kuvaamiin videopäiväkir-
joihin. Hukkamies on tarina ihmisen 
ja uhanalaisen eläimen ristiriitaisesta 
suhteesta.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Juha Suonpää 
Kuvaus: Heikki Färm F.S.C., Seppo Ronkainen, 
Juha Suonpää 
Ääni: Heikki Innanen 
Leikkaus: Tuuli Kuittinen 
Musiikki: Joel Hypén 
Tuotanto: Joonas Berghäll, Timo Vierimaa / 
Oktober Oy
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KOULUTUSAPURAHAT
Terho Iina 800
Sources 2 -koulutus  (MEDIA-ohjelma) Oulussa  
26.–30.9.2012  

Koiso-Kanttila Visa 1 080
Toimiminen Matti Ijäksen assistenttina  
”Puolin ja toisin” -elokuvan (YLE-tuotanto) kuvausten  
aikana 29.9.–9.11.2012 

Närekangas Leena 800
Sources 2 -koulutus (MEDIA-ohj.) Oulussa 26.–30.9.2012 

Kaipainen Jyrki 200
Siinä näkijä missä tekijä-elokuva Prix Europa  
-tapahtumassa Berliinissä 20.–25.10.2012 

Coleman Donagh 750
Gesar-radiodokumentti  Prix Italia -tapahtumassa   
16.–21.9.2012 Torinossa 

Eklund Petri & Inderjit Kaur Khalsa  2 200
EDN:n ”Twelve for the Future” -koulutus 29.8.–1.9.2012   
Marielystissä (Tanska) ja tammikuussa 2013 Helsingissä 

Holopainen Tiina 900
Languages & The Media, 9th Conference on Language   
Transfer in Audiovisual Media -tapahtuma 21.–23.11.2012   
Berliinissä 

Kiiskinen Vera 1 000
London Film Schoolin ”improvisaation hyödyntäminen  
tv:n  käsikirjoitus- ja ohjaustyössä”-kurssi 17.–21.12.2012  
Lontoossa 

Kossi Heikki 697
Den Danske Filmskolen ääniseminaari 30.6.–1.7.2012  
Kööpenhaminassa 

Kronman Linda 700
”Re: Dakar Arts Festival” ja ”Samalu” -teokset  
Siggraph-tapahtumassa Singaporessa 28.11.–1.12.2012 

Paljakka Kari 625
Siinä näkijä missä tekijä-elokuva Prix Europa  
-tapahtumassa Berliinissä 22.–27.10.2012 

Penttilä Liisa 3 500
ACE-tuottajakoulutus (Media-ohjelma) 15.–20.10.2012   
Andéssa (Ranska), 21.–26.11.2012 Hallessa (Saksa) ja   
2.–7.4.2013 Helsingissä 

Ruotsala Maria 615
Venetsian elokuvafestivaalin yhteydessä järjestettävä  
”Torino Filmlab Alumni Meeting” -tapahtuma 6.–9.9.2012 

Simma Paul-Anders 1 000
Den Danska Filmskolen ”Mythic Tools for Media  
Makers” -tapahtuma 6.–7.10.2012 Kööpenhaminassa 

Suomi-Väänänen Maarit 1 500
Banff Centren ”Experimental Comedy Training”  
-kurssi 10.9.–26.10.2012 Albertassa (Kanada) 

Webster John 950
”Sources 2: Projects & Process” -koulutus  
Oulussa 26.–30.9.12 

Westerberg Paavo 2 000
Judith Weston Acting Studion ”Directors Rehearsal   
Intensive” -koulutus Los Anglesissa 13.–27.8.2012 

Aaltonen Jouko 2 000
Kirja Lasse Naukkarisen tuotannosta ja työtavasta 

KOULUTUSTAPAHTUMIEN TUKI
Ilmaisuverstas Ry / Vesajoki Helena 2 500
Kameranäyttelemisen kurssit syksyllä 2012 

Tampereen ammattikorkeakoulu / Ari Kivimäki 1 500
Resonanssi - kun ääni kohtaa kuvan 3 -seminaari  
Tampereella 5.–6.10.2012 

HYY:n elokuvaryhmä / Janne Mikkonen 1 000
Miten elokuvani ovat syntyneet? -luentosarja   
1.2.–19.4.2013 Orionissa 

Suomen Elokuvaohjaajaliitto / Pulkkinen Anssi 1 500
Lavastuksen digitaaliset mahdollisuudet - seminaari  
17.11.2012 Helsingissä

 
KULTTUURIVIENTITUKI
Illume Oy / Hellstedt Venla 1 000
Lordi-dokumenttielokuvan kv.rahoitusmatka  
Nordisk Forumiin Ouluun 23.–25.9.2012 

Epidem Oy / Mikael Wahlforss 1 364
MIP Junior- ja MipCom -tapahtumat Cannesissa  
6.10.–11.10.2012 

Talvensaari Elina 1 480
Tampereen elokuvajuhlien opiskelijapalkintomatka  
New York Film Festival -tapahtumaan 28.9.–14.10.12 

Sala 1, Centro Internazionale d’Arte  
Contemporanea /Mary Angela Schroth 2 000
Rax Rinnekankaan Viisi mestaritaloa -teoksen esitykset  
Italiassa (matkakulut, julkaisu- ja katalogikuluja) 

Helsinki Film Festival Ry / Kultanen Sanna 10 000
Finnish Film Affair-tapahtuma Rakkautta & Anarkiaa  
-festivaalin yhteydessä 25.–27.9.2012 

Illume Oy / Hellstedt Venla 1 115
Ekokaupungin synty -dokumenttielokuvan kv.rahoitus  
Dok Leipzig Co-Production Forumissa28.–31.10 sekä  
Pekingissä 28.9.–3.10.2012 

Oktober Oy / Vierimaa Timo 577
Hukkamies-dokumenttielokuvan kv. rahoitus  
Nordisk Forumissa Oulussa 24.–25.9.2012 

Kokko Jari 992
Rakastan sinua kyyneliin -dokumenttielokuva  
International Festival of Documentaries and  
TV-programmes -festivaalin  kilpailusarjassa  
Murmanskissa 20.–22.11.12 

Ijäs Jan 840
Sweet Movie ja Two Islands -teokset Barcelonan  
L’Alternative- ja Kasselin Dokfest -tapahtumissa  
marraskuussa 2012 

AV-Arkki Ry / Anttila Hanna Maria 12 000
Suomalaisen mediataiteen kv.levitys 2012 

First Floor Productios Oy / Pauli Pentti 1 284
Hätäpuhelu-dokumenttielokuvan kv.rahoitus   
IDFA:n rahoitusfoorumissa Amsterdamissa 19.–21.11.12 

Videokuu / Oroza Juhani 350
Voices of the Poor -dokumentti IDFAn Why Poverty-  
projektin yhteydessä Amsterdamissa 19.–24.11.12 

Taanila Mika 1 775
St.Louisin Contemporary Art Museumin yksityis-  
näyttelyn (31.5.–4.8.2013) matka- ja majoituskulut 

AVEK / SES  25 000
Kulttuurivienti, vuoden 2012 erä 

LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN  
TUOTANTOTUKI

Käsikirjoitustuki
Malka Masha 3 000
kaikki alkaa nollaSTa Dokumenttielokuva  
kehitysmaista Suomeen tulevista opiskelijoista  

Hyvärinen Aimo 2 500
joen laulu Dokumenttielokuva pyhiinvaelluksesta  
Narmada-joella Intiassa 

Seppänen Antti 1 750
kaiSanieMi-elokuva Lyhyt dokumenttielokuva  
Kaisaniemenkadun keskeisen liikepaikan  
muutoksesta (kk) 

Korhonen Anna 3 000
kuuTyTTö Henkilökohtainen dokumenttielokuva  
kansainvälisestä adoptiosta 

Pihlajasalo Hannu 3 000
ryöSTeTTy illuuSio Dokumenttielokuva eläinoikeus- 
liikkeestä kahden aktivistin kautta kerrottuna  

Ennakkovalmistelu
Kuvani Ky / Jaana Puhakka 6 500
MaTkalla joSSain SuoMeSSa Dokumenttielokuva  
hyvinvointivaltion unelmasta kotiseutuelokuvien  
kautta nähtynä  

Inland Film Company Oy / Pekka Kantonen 5 000
kanTonen ja MyyTTi kerroS kerrokSelTa   
Dokumenttielokuva Ior Bockin ympärille kasvaneesta  
myytistä Kantosten videon sukupolvittelu-menetelmällä  

Made Oy / Virpi Suutari 15 000
eden Dokumenttielokuva puutarhanhoidon   
tärkeydestä, parisuhteen hoidosta ja kuolevaisuuden  
kohtaamisesta  

Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro /  
Katariina Lillqvist 6 000
BaByBox Nukkeanimaatio Prahan viemärikatakombien   
lannistumattomasta romaniyhteisöstä  

Tuotantotuki
Making Movies Oy / Thomas Balmes 12 000
haPPineSS Dokumenttielokuva siitä, miten  
bhutanilaiskylään saapuva televisio muuttaa  
ihmisten elämän  

Helsinki-filmi Oy / Katrine W. Kjaer 10 000
Mercy, Mercy Dokumenttielokuva kansainvälisen  
adoption jännitteistä, tanskalais-suomalainen  
yhteistuotanto  

Hallava Filmi Oy / Chrzu Lindström 12 000
kenkähullu Dokumentaariseen kertomukseen  
perustuva lyhyt animaatio naisen oikeudesta  
korkokenkiin   

Rt-Documentaries Oy / Ilkka Ruuhijärvi  
& Ulla Turunen 12 000
nuudeliT Dokumenttielokuva kolmen sukupolven  
monikulttuurisesta Suomesta  

Filmimaa Oy / Naima Mohamud 30 000
FaTiMa Lyhyt lasten fiktio ystävyydestä, joka ohittaa   
kulttuurirajan  

First Floor Productions Oy / Nadav Schirmann 5 000
in The dark rooM Dokumenttielokuva terroristi  
Carloksen entisestä vaimosta, kv-yhteistuotanto   

Guerilla Films Oy / Iiris Härmä 25 000
Prior To Farewell Dokumenttielokuva tasa-arvon  
mahdollisuudesta Ugandassa   

Illume Oy / Antti Haase 20 000
kanSalliSSankari Dokumenttielokuva Lordi-yhtyeen  
päähahmon matkasta unelmansa perässä menestyksen   
jälkeen  

Helsinki - filmi Oy / Amir Escandari 20 000
TuulenSiePPaajaT Dokumenttielokuva Sao Paulon  
favelan nuorista miehistä, jotka maalaavat  
mielipiteensä korkealle talojen seinille (tt)  

Helmi Films Oy / Salla Sorri & Jessie Chisi 15 000
woMan on hold Dokumenttielokuva sambialaisesta  
nyrkkeilijä Esther Phiristä, urheilun, suvun odotusten  
ja erilaisen naisen roolin jännitteissä (tt)  

Illume Oy / Peter von Bagh  20 000
oulu.elokuva Dokumenttielokuva mielentilasta  
nimeltä Oulu   

Of Course My Films / Pia Andell 15 000 
MeSenaaTTi Dokumenttielokuva Sara Hildenistä,   
tamperelaisesta  vaatekauppiaasta ja merkittävästä  
nykytaiteen  keräilijästä  

Kristallisilmä Oy / Pekka Sassi  25 000 
aFTer everyThing - kaiken jälkeen Lyhyt fiktio  
tuntemattoman kohtaamisesta äärimmäisissä  
olosuhteissa   

Kinotar Oy / Mika Taanila 13 000 
kuuden Päivän juokSu Lyhyt dokumenttielokuva  
kuuden päivän juoksusta  

Making Movies O / Joonas Rutanen 15 000 
TreFFiT Lyhyt fiktio 12-vuotiaan ensimmäisestä  
ihastuksesta  

Inland Film Company Oy / Heikki Kujanpää 5 000 
TaSkuParkki Lyhyt komedia miehestä, joka lähtee  
myöhään yöllä parkkeeraamaan vaimon huonosti  
paikoittamaa autoa , Hetki hauskaa 2 -hanke   

Jälkituotantotuki
Epidem / Jaana Wahlforss 2 000
Talviaave Lasten satuanimaatio, jonka kaikki  
hahmot ja taustat ovat peräisin Pieter Bruegelin  
maalauksista  

MEDIATAIDE

Käsikirjoitustuki
Niskanen Pekka 2 000
okSidenTTi Dokumentaarinen videoteos maailman  
jakautumisesta länteen ja itään, Galleria Hippolyte 

Tuotantotuki
Kristallisilmä Oy /Ilppo Pohjola 8 900
BacTeroid Kokeellinen animaatioinstallaatio  
saasteiden vaikutuksesta pieneliöiden ja mikrobien  
sukupuolen määräytymiseen,  Gasser & Grunert  
Gallery, NYC,  Valokuvataiteen museo  

Äänen Lumo ry/ Jaakko Pallasvuo &  
Anneli Nygren 1 200
SoundS like work Jaakko Pallasvuon ja Anneli  
Nygrenin teokset Sounds like Work -tapahtumaan  
Kiasma teatteriin, 2012 

Askel Tuotannot Ky / Jani Ruscica 10 000
converSaTion PieceS Monimediaalinen teos- 
kokonaisuus, joka käsittelee kulttuurisen esittämisen  
problematiikkaa, Galleria Anhava (Helsinki), Galleria  
Otto Zoo (Milano), Gallery Hilary Grisp (Lontoo) 

Jälkituotantotuki
Palo Productions / Anu Pennanen 6 000
yhä SeiSTen Kokeellinen lyhytelokuva, joka seuraa  
työtöntä Albertia hänen matkustaessaan tapaamaan  
tovereitaan, joiden kanssa he vastustivat Renaultin  
tehtaan sulkemista 15 vuotta sitten, nykytaiteen  
keskus CCA (Glasgow), STUK taidekeskus  
(Leuven, Belgia), Cinema Gallerie (Bryssel),  
Lens Politica , Helsinki 

Kohdeapurahat
Lampisuo Marko 1 000
MaiSeMan loPPu Videokuvan tekniseen  
kierrättämiseen perustuva videoteos, Porin taidemuseo  

Brander Pirjetta 2 500
Birdie Animaatio jättiläispuusta ja siinä asuvista   
lintulajeista vaihtuvina vuodenaikoina 

Suomi-Väänänen Maarit  800
MiniSPekTaakkeliT 3 x vaSTavirTaa Sarja minuutin  
mittaisia elokuvallisia haikuja mielenosoituksista,  
AV-arkki 

Bruno Diego 2 000
locaTion Mediainstallaatio, joka koostuu  
elokuvallisesta teoksesta ja valokuvista, Galleria  
Hippolyte, Mirta Demare Galleria (Rotterdam) ja  
Loop Art Fair (Barcelona) 

Duncker Maria  1 200
evergreen Performatiivisia kohtauksia ulkosaaristossa, 
neljän videon  kollaasi, XL-Arspace  

Sunila Outi 2 500
Tea ParTy Videoteos vieraan pelosta, AV-arkki 

Lecklin Johanna 3 000
häkki Videoteos, takautuvasti esitetty kertomus  
naisen painajaismaisesta lapsuudenkokemuksesta,   
Galleria Forum Box 

Estarriola Anna 1 500
living Mediataideteos elämän ihmeellisyydestä,  
Kaapeli Galleria  

Långström Minna 2 500
kukkahaTun FenoMenologia Kaksi video- 
installaatiota pelko-teemasta, Titanik-Galleria 

Helgaker Kristin & työryhmä  1 500
MaaMMe – vårT land Teos monikulttuurisesta  
kansakunnasta, Valokuvataiteen museo  

Blåfield Maija 2 000
kulTa-aika Sarjallisena prosessina rakentuva  
videoteoksen jatko-osat  

Pesonen Jaakko 1 000
TerroriSTi Sukupuoliroolien normeja koetteleva  
videoteos, Forum Box  

Blom Risto-Pekka 2 500
kurdrjavka - Pikku kiPPura Kokeellinen teos  
Laika-koiran matkasta avaruuteen, rinnastettuna  
vuoden 1957,  muihin tapahtumiin Forum Box, AV-arkki  

Punkki Pauliina 1 500
inSTanT docuMenTary Reaaliaikainen teos  
dokumentaation todenperäisyydestä, Kiasma  

Tervo Sakari 650
noThing PerSonal Perhealbumikuvista ja kotivideo- 
otoksista koostuva teoskokonaisuus, Kluuvin Galleria  

Orenius Marika 1 000
Sillä Se on TäSSä Videoteos ajallisuudesta ja  
tilakokemuksesta, Poriginal, AV-arkki, Finform  
(Tukholma), GIV (Montreal)  

Silomäki Jari 3 700
we are The revoluTion, aFTer joSePh BeuyS  
Elokuvallinen tulkinta Joseph Beuysin työhön 

Gorzna Ewa  1 500
on The line Kaksi kanavainen videoprojisointi, joka  
yhdistää jousiammuntaa ja nuorallakävelyä,  
Huuto Galleria 

FESTIVAALI- JA MUU AUDIOVISUAALISEN  
KULTTUURIN TUKI
Poem-säätiö /Laine Maija 10 000
Nordisk Panorama lyhyt- ja dokumenttielokuva-  
festivaalin järjestäminen Oulussa 21.–26.9.2012 

Oulun Elokuvakeskus Ry / Sauli Pesonen 9 000
Oulun kv. lasten- ja nuortenelokuvafestivaalin   
järjestäminen Oulussa 19.–25.11.2012 

Helsingin Dokumenttielokuvafestivaali Ry / 12 000
Bergström Ulla 
DocPoint -elokuvafestivaalin järjestäminen 22.–27.1.2013 

Suomen Elokuvakontakti Ry / Rislakki Elina 4 000
Helsingin lyhytelokuvafestivaalin järjestäminen  
13.–18.11.2012 

Tampereen Elokuvajuhlat Ry / Alanen Juhani 12 000
Tampereen kv. elokuvajuhlien järjestäminen   
6.–10.3.2013 

Lens Politica Ry /Kultanen Sanna 4 000
Len Politica - festivaalin järjestäminen Helsingissä  
28.11.–2.12.2012 

MADtanssimaisterit Ry / Freundlich Thomas 2 200
Loikka-tanssielokuvafestivaalin järjestäminen  
21.–24.3.2013 Helsingissä 

AVEK 12 145
Toimikauden 2012–2013 avajaiset   
LUME-keskuksessa 6.9.2012 

DIGDEMO
Aarmark Oy / Aarne Kempas 3 500
STreeT race walkerS - MoBiiliPeli Kilpakävelyä  
ja parkouria yhdistelevä mobiilipeli (konsepti) 
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Twisted Films Oy / Teemu Virta 3 500
SMooTh criMinalS Transmedia-tuotanto kahdesta  
antisankarista ja heidän selviytymisestään kovassa  
maailmassa (konsepti) 

Virtaamo Oy / Antti Kurkinen 3 500
anna la ryThM Kannustava rumpukone  
mobiililaitteisiin (konsepti) 

Bronson Club Oy / Jesse Fryckman 6 500
Milja Kuinka tehdä oudoista ja hankalista  
naapureista ystäviä? (demo) 

Flow Factory Oy / Antero Lindstedt 14 000
TeaMBooST TeamBoost-palvelu on omalla  
liikkumisella ohjattava, ongelmanratkaisua sisältävä,  
monen pelaajan tasohyppelypeli (demo) 

Kinocompany Oy / Ari Matikainen  3 500
SoTaSankari Kollektiiviseen muistiin perustuva  
monimediallinen kokonaisuus suomalaisista  
jatkosodassa (konsepti) 

Kinos Game Studio / Jyri Autio 3 500
Show juMPing TrackMaSTer Virtuaalista  
esteratsastusta (konsepti) 

Meanfish Oy / Ville Ilkkala 7 500
Taking over ciTy -musiikkivideo 3D-pelinä (demo) 

Mental Moustache Oy / Heikki Koljonen 14 000
Blocked Nopeatempoinen toimintapulmapeli (demo) 

Oktober Oy / Joona Kauppinen  20 000
Naisten ja tyttöjen nettiyhteisö  
MoTher’S wiSh (demo) 

Ookoohko Oy / Jarkko Salminen 12 000
Zero Tolerance hero Supersankari joka päätti  
puhdistaa sotkuisen kaupunkinsa (demo) 

Osuuskunta Animaatiokopla / Kaisa Penttilä 20 000
råTTa BooriS -PelideMo Råtta Booris parantaa  
tapansa pelaamalla! 

Pampas Productions Oy / Jan-Olof Svarvar 18 500
STorMageddon En spelserie och en animerad  
komediserie baserad på verkliga historier bakom det  
unga finländska rockbandet Strum Und Drang (demo) 

Taju Games Oy / Niina Hautala 12 000
energiaSeikkailu Toiminnallinen ja tarinallinen  
kestävän kehityksen peli (demo) 

Tuotantoyhtiö Tuokio Oy / Jouni Salonen 7 500
STeve SnaPS 60 sekunnin arcadepeli haaste- 
pelaamisella (demo) 

ZORG Entertainment / Petteri Putkonen 21 000
ag drive Tulevaisuuden Ajopeli (demo) 

A. Wik Productions Ab Oy / Anders Wik 21 000
PerFecT MaTch The Perfect Match is a new and  
exciting dating show, using state-of-the-art UX testing  
technology (TV-pilotti) 

Gimmeyawallet Productions Oy LTD  /  
Jari Lähteinen  21 000
SoundTrek Dokumenttisarja maailman rytmistä  
(tv-pilotti) 

Handle Productions Oy / Kirsi Hatara 21 000
ToMMin SuPerSohva Yhdeksänvuotias Tommi  
perustaa oman, perheidylliä korostavan TV-kanavan  
saattaakseen asumuserossa olevat vanhempansa  
takaisin yhteen (TV-pilotti) 

Mediatehdas Dakar Oy / Pasi Riiali 18 000
SiirToTyöläiSeT Mitä tapahtuu, kun suomalainen  
ja venäläinen vaihtavat viikoksi työpaikkoja  
keskenään? (TV-pilotti) 

CREADEMO
Ars-Häme ry/ Salla Laurinolli 5 000
Taidelainaamon palvelukonseptin laajentaminen  
(konsepti) 

Bird of Passage / Salla Silvonen 5 000
Take a walk To The wild Side Kiipeilyvaatteiden  
life style -brändi (konsepti) 

Ertamo Sampsa & työryhmä 5 000
Soittorasiakokoelman konsepti 

Grandpop Oy / Jussi Jaakonaho 4 992
arTiST leaP Finland Musiikkialan kulttuurivienti-  
ja vaihtopalvelu (konsepti) 

Halkilahti Maria & työryhmä 5 000
käSiTyöPäivä Käsityöyrittäjien palvelujen käyttö  
helposti lähestyttäväksi (konsepti) 

huliswood Oy / Olli Möttönen 5 000
Muotoiluhanke kelosta Karstulaan (konsepti) 

Huttunen Miia 2 000
Elokuva- ja mediakulttuurihankkeen konseptointi 

Inland Film Company Oy / Sami Laitinen 5 000
i Thik (ThereFore i aM) Ultrakapean kohderyhmän  
filosofiakanava nettiin 

Blot Miina & työryhmä 3 500
MuSic MeeTS MuSic: TnZ Suomi-pop-hittien  
muodonmuutos Afrikassa (konsepti) 

Fabritius Maari & työryhmä 3 500
SaTulaaTikko Lasten ja aikuisten yhteinen  
sadutusleikki tableteille (konsepti) 

Flow Factory Oy / Kristian Kiili 3 500
MaSTer oF MagoS Velhomaailmaan sijoittuva  
yhteisöllinen peli (konsepti) 

Gamify Finland / Vesa Laine 3 500
vikignS aTTack! Build your deFence Pelisarja- 
konseptin ensimmäinen pelimaailma (konsepti) 

Givget Oy / Matti Tuomisto 3 500
Käyttäjälähtöisen audiovisuaalisen avustus-  
työsisällön jakaminen (konsepti) 

Hallikainen Emmi 3 500
equiland Uudelle alustalle kehitettävä yhteisöllinen  
hevospeli (konsepti) 

Hannula Petri 3 500
Minimachines sandbox for iOS 

Harju Janne & työryhmä 3 500
STarSTruck STarling Nikki is set to become a star,  
but little bird won’t go far without friends (konsepti) 

Horttanainen Juho & työryhmä 3 500
ouTBouT Mobiilipohjainen aluevalloituspeli  
ulkoilijoille (konsepti) 

Hynynen Paavo & työryhmä 3 500
Aakkostarra, joka herää koskettaessa eloon lyhyen  
kuunnelman muodossa (konsepti) 

Hyttinen Jari & työryhmä 3 500
TranSMedialliSeT MuSiikkialan TaBleTTi- 
julkaiSuT Tablettijulkaisut musiikkiteollisuuden  
tarpeisiin (konsepti) 

Jotuca Oy / Antti Huttunen 3 500
Paikkojen TarinaT PaikkaTiedoikSi Ympäristön  
kokemisesta palkitsevaa viihdettä (konsepti) 

JS Development Oy / Jyri Seppälä 3 500
SilTa Digitaalinen palvelu isovanhempien ja lasten-  
lasten lähentämiseksi (konsepti) 

Juntunen Sami & työryhmä 3 500
Songo Mobiililaitteissa pelattava viihteellinen  
musiikkitunnistus-kilpailu 

Kaukomies Eero 3 500
Seven SeaS oF Mind Ihmisen elämysmaailman  
rikastaja (konsepti) 

Koponen Mirko 3 500
legend oF The knighTwaSher Epäkuolleen  
pesukoneritarin epätoivoinen matka (konsepti) 

Koskea Software Oy / Lasse Harjumaa 3 500
dec Monen pelaajan piirtopeli iPadille (konsepti) 

Lauha Jetro 3 500
coral Virtuaalisia koralleja (konsepti) 

Matvejeff Ville & työryhmä 3 500
don giovanni -oopperan toteuttaminen live-elokuvan  
ja sosiaalisen median yhdistävänä tuotantona (konsepti) 

Moskito Television Oy / Mika Piipponen 3 500
TarinoiTa SuvaiTSevaiSuudeSTa -draamasarjan  
ympärille rakennettava vuorovaikutteinen nettipalvelu  
(konsepti) 

Mäki Tommi & työryhmä 3 500
coMPicS, digitaaliajan sarjakuva (konsepti) 

N-Y-T-NYT Oy / Toni Eskola 3 500
Lasten mobiilisovellus -konseptin suunnittelu Onnin  
Maailma lasten moniilisovelluskokonaisuus (konsepti) 

Opoku-Pong Kyekyeku & työryhmä 3 500
ananSe aniMaaTio Animating African folklore 

Packalen Markus & työryhmä 3 500
laSkeTaanko laMPaiTa? Pelattava tarina karanneista  
lukulampaista - lukujen hajottamista, sekä yhteen  
ja vähennyslaskua kosketusnäytön eleiden avulla  
(konsepti) 

Putkinen Emilia & työryhmä 3 500
MaTTi ja MiiSu Mobiilipelin ja eläväntaustakuvan  
yhdistäminen (konsepti) 

Pöntiskoski Erik /Samastor Oy 11 000
School oF STardoM Facebookissa jaettava sosiaalinen  
ja personoitava webbi-sarja (demo) 

Sinerma Olli & työryhmä  3 500
Bello galacTica Kirjat ja digitaaliset pelit yhdistävä  
Science Fiction -seikkailu tablettikoneille (konsepti) 

Haavemylly / Jukka Takalo 3 500
Soivan Siilin lauluPaja lapsille nettitelkkarissa  
(konsepti) 

Tuominen Camilla 3 500
eMoTion Tracker Emotion Tracker auttaa ihmisiä  
tunnistamaan, ymmärtämään ja hyödyntämään  
tunteitaan (konsepti) 

Sirkus- ja musiikkiyhdistys Agit-Cirk /  30 000
Joonas Martikainen koMSio – 
MoBiili eSiTySTila -hanke (demo) 

Tanssirymä Off/Balance ry / Antti Lähdesmäki 10 000
Tanssiryhmä Off/Balancen hankekokonaisuuden   
valmistelu ja koordinointi (demo) 

Teatteri Telakka ry /Piia Soikkeli  14 000
Teatteri Telakan kehittämis ja kansainvälistämishanke  
(demo) 

Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry/  30 000
Tomi Purovaara 
Magic@Finland:  illuusiotaidehankkeen tuotteistaminen  
tuotteistaminen (demo) 

Todaro Philippe & Todaro Merja 5 000
TaikaMuSeo mobiililaitteisiin (konsepti) 

Hile Minna 5 000
Vokaalilaulumenetelmä (konsepti) 

Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola 22 500
crySTal ace! Monikanavainstallaatioiden  
tuotekehityspilotti (demo) 

CREMA
JUJU Innovations Oy / Jaana Jeminen 11 000
luova Työ -palvelukonsepti: Palvelu, joka auttaa  
yrityksiä tekemään töitä luovemmin ja tuottavammin  
(konsepti) 

Designasema / Tommi Kankkunen 9 000
Today i could Virtuaalimarkkinoinnin työkalu  
(konsepti) 

Akiola-Media / Akiola Minna 10 000
MuiSToSi MuiSTiin Palvelu elämänkertojen  
työstämiseen ja  toimittamiseen (konsepti) 

Alias Studiot / Mikko Pitkänen 8 000
aM-ProjekTi Eläindiagnostiikkaa visualisoiva  
sosiaalisen median palvelu (projekti) 

Strandman Ville 9 000
Sun Sää Säähavaintopisteiden tuottaman tiedon  
käyttö viestinnän apuna (konsepti) 

Norr Design / Petri Junttila 15 000
wholePack Pakkausmuotoiluja ja pakkaus- 
teknologiaa yhdistävä ja hyödyntävä palvelu (projekti) 

Apex Games Oy / Mikko Karsisto 15 000
virTual SPorTSPal Animaation ja kuntoilun  
yhdistävä hanke (projekti) 

Fe-Niksi / Karjalainen Kaisa 4 000
neTTiTaiMio Oikea kasvi oikeaan paikkaan  
internetpalvelun avulla (projekti) 

Writer’s Block Oy / Tuomas Mattila 15 000
SToryBox Lyhytelokuvapalvelu julkisiin tiloihin  
(projekti) 

Milla Maaranen Oy / Ari Pajunen 10 000
valoPuiSTo Valoratkaisu ympäristösuunnitteluun  
(konsepti) 

Puun Lait Oy / Jorma Laitinen 8 000
Sgc Pienesineiden säilytysratkaisu (konsepti) 

Kulttuuriosuuskunta Kaje / Susanna Ihanus 7 500
Sairaalahotellin kulttuuripalvelujen kehittäminen  
kulTTuuriPalveluja SairaalahoTelliin (konsepti) 

Ruokateatteri Oy / Antti Lahti 10 000
PoP uP TeaTTeriravinTola Konsepti mobiilista  
teatteriravintolasta (konsepti) 

Guimikko / Mikko Vähätalo 6 000
Trailguide - interaktiivinen retkikartta: Interaktiivi- 
nen maastopyöräilyreittikartta (konsepti) 

Flatlight Films Oy / Miikka Niemi 9 000
Brändivetoinen vuorovaikutteinen julkaisualusta :  
Urbaania laskettelua esittelevä vuorovaikutteinen  
formaatti (konsepti) 

Treeform Oy / Jan Leutola 11 000
ilahu BoardS Lumilautailuun liittyvä tuotekonsepti  
(konsepti) 

Toteutustoimisto Osaamo Oy /  7 500
Ruotsalainen Henna-Riikka 
FaceiT Web-pohjaisia fasilitointityökaluja kehittämis- 
projektien tehostamiseen (projekti) 

Evident Solutions Oy / Olli Tuomi 14 000
ProchiniMa Amimaatioprojisointeja  
matkapuhelimella (projekti) 

Tahkokallio Design+ Oy / Päivi Tahkokallio 14 000
koMSio ProducTion houSe Liikuteltavien tilojen ja  
sisältöjen konsepti 

JP Studiokeramiikka Oy / Jari Puttonen 11 000
Modulaarinen tilanjakaja keramiikasta (konsepti) 

Kuljuntausta Petri  5 000
MuTanoid-äänisoitinten konsepti 

Kulttuuriosuuskunta Uulu / Henna Leisiö 5 000
SukulaiSSoiTin-hankkeen suunnittelu, soittotunteja  
eri maanosien välillä (konsepti) 

Kääriäinen Susanna 5 000
kulTavilla-huoPakankaaT Suomalaisen lampaan- 
villan tuotteistaminen sisustuskankaiksi (konsepti) 

Lepokorpi Studio Oy / Lepokorpi Saara 5 000
Uniikkikankaan tuotteistaminen (konsepti) 

Luntta Minna  5 000
ProMiSed land TanZania -konseptin ja   
brändin luominen (konsepti) 

Maunula Jani & työryhmä 5 000
My loST uncle Miesten Audiovisuaalisen  
Vaatemalliston konseptointi 

MusiikkiHelmi / Jukka Laine 5 000
valoliikunTa yhdistää liikunnan ja visuaalisuuden  
(konsepti) 

MUU ry / Timo Soppela 5 000
ääniTaiTeen Pankki -konsepti 

Männistö Samuli 5 000
Graafisen jongleerauksen opetusmenetelmä 

NONAS Osuuskunta / Sanna Konola 5 000
nonaS- MuoToiluTarinoiTa PohjoiSeSTa  
NONAS osuuskunnan kehittämisen konsepti 

Nordin Maria & työryhmä 5 000
Lasten arkkitehtuuritoimisto tuottaa arkkitehtuuri- 
kasvatusta eri taiteenlajien kautta (konsepti) 

Osuuskunta Lilith / Kikke Heikkinen 5 000
PenTujäSenyyS oSuuSkunnaSSa -malli nuorten  
työllistymiseen luovan alan yrityksessä (konsepti) 

Pro Puu Ry / Markku Tonttila 5 000
SakraalieSineiSTön SuunniTTelu ja  
TuoTTeiSTaMinen Pro Puu -yhdistyksen kokoamien  
työryhmien näkemyksiä moderneista sakraali- 
esineistä (konsepti) 

Rautavuoma Saara & työryhmä 5 000
TeaTTeri 2.0 -ammattiteatterin taiteellis- 
tuotannollinen palvelukonsepti 

Routa - Kajaanin tanssin edistämiskeskus 5 000
Maria Tolonen 
Hyvinvointiin tähtäävän osallistavan taiteen pilotti  
lasten ja nuorten itsetuntoa vahvistaen (konsepti) 

Sasioglu Mete 5 000
caSTBook Työkalu esiintyjille ja esiintyjiä tarvitseville  
(konsepti) 

Screen.io Oy / Kari Kuikkaniemi 5 000
ruBik cine live Uusi tapa luoda live-musiikkielämys  
(konsepti) 

Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry 5 000
Elli Isokoski 
Myrskyryhmän palvelujen tuotteistaminen  
- tanssitaide vanhustyön yksiköissä (konsepti) 

Tuulia Penttilä tmi / Tuulia Penttilä 5 000
Toiminnallisen oMa Tila -sisustusleikin   
suunnittelu- ja tuotekehitys (konsepti) 

Vanhanen Salme 3 900
Tekstiilikonservoinnin ja pukuompelun 
yhdistävä konsepti 

Antti Laitinen Desing / Jarkko Kallio 25 000
FreSh nordic Tailoring -miestenvaatekonsepti  
(demo) 

Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy /  15 000
Esa Ruskeepää 
3D-mallin ja fyysisen pienoismallin rinnakaiskäyttö  
Puoliautomatisoitu arkkitehtuurimallintaminen  
työkaluja (demo) 

Arts Management Helsinki Oy / Outi Järvinen 11 185
arTSTarT-hauToMon PiloTTiProjekTi 2013  
Esittävän taiteen organisaatioiden hautomopalvelu  
(demo) 

ArtTeatro avoin yhtiö / Pauliina Räsänen 20 000
cirque dracula-varieteehanke (demo)  
Palvelupilotti ja tuotekehityssuunnitelma  

Association WHS ry / Ville Walo 10 000
whS viSual STudio Visuaalisen teatterin  
studiokonseptin kehittämien (demo) 

DODO Ry / Isa Kukkapuro-Enbom 30 000
TraSh FacTory-tuotantoketjun toteutus (demo) 

Helsinki Heavy Metal Oy / Toni Virhiä 30 000
MuSiikki-dvd 2.0 Musiikki-DVD:tä vastaavien  
kokonaisuuksien tuotteistaminen elektronisiin  
myyntikanaviin (demo) 

Mediahaloo Oy / Luca Garagno 30 000
laSTen oMa radio on lasten nettiradio ja   
lastenkulttuurin äänenkannattaja (demo) 
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Mitä sinä näyttäisit  
kutsuvieraillesi?

P E R U S T A J A 
JÄSENEKSI

90€90€

AXA-teatteri on paitsi tunnelmallinen tila vieraillesi 
tai henkilökunnallesi, myös yhteisöllinen hanke, joka 
kiinnostaa vaikeasti tavoitettavaa kohderyhmää. 
Nyt on paras hetki tulla mukaan hankkeeseen, joka lähti pienenä, 
mutta on kerännyt jo yli 2500 kiinnostunutta seuraajaa ja lähes 400 
jäsentä. Hankkeen kautta pääset mukaan kuluttajien  edelläkävijöitä 
kiinnostavaan toimintaan ja enennäkemättömään yhteisölliseen 
toimintamalliin. 

AXA on mahdollisuus olla näkyvillä sitoutuneen kohderyhmän 
keskuudessa, joka on hankala tavoittaa perinteisiä medioita käyttäen. 
Yrityksenä voit tulla mukaan paketeilla, jotka sisältävät eri tasoista 
näkyvyyttä. Tai voit järjestää henkilökuntaasi ja asiakkaitasi kiehtovia 
tilaisuuksia ainutlaatuisessa miljöössä. Voimme myös yhdessä 
räätälöidä juuri  yrityksellesi soveltuvan yhteistyömallin. 

Voit tulla AXAn kannattajaksi  
myös yksityishenkilönä. 

Perustajajäseniä otetaan vielä  
mukaan. Jäsenenä voit vaikauttaa  
yhdistyksen päätöksentekoon, 
ja saada alennusta tapahtumista  
ja elokuvanäytöksistä. 

KULTTUURIYHDISTYS AXA RY
Jäsenyydet ja yrityspaketit myynnissä osoitteessa https://holvi.com/group/AXA-ry/  

Y-tunnus: 2523021-6
FI96 1112 3000 3901 84 (BIC NDEAFIHH) ja pakollinen viitenumero 7001 97543 

fb.com/kinoaxa      kinoaxa@gmail.com kinoaxa.fi @AXA_Teatteri
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