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Ylempi pikkukuva:
Omaa luokkaansa,
ohj. Iiris Härmä,
Guerilla Films, 2010

ri hakeuduta toisin kuin ehkä jälkimmäiseen, johon näyttäisi liittyvän tietynlainen erikoisasema uskollisine kannattajineen yms. Voisiko taiteelliseen marginaaliin pyrkimistä selittää keskiluokkaistumisen pelolla?. Onko niin, ettei perustaiteilija halua vieläkään asua omakotitalossa kahden lapsen ja kultaisennoutajan kanssa? Eikä ole harvinaista, että yhteiskunnalliseen (raha)eliittiin kuuluvat harrastavat marginaalitaidetta vain erottuakseen vähemmän varakkaista. Jotkut taiteilijat voivat päätyä yhteiskunnan eliittiin, koska heidän työskentelynsä taloudellisten edellytysten ja myytyjen teosten marginaali on niin suuri.
Dokumenttielokuvat ovat menestyneet marginaalisten
asioiden tutkijoina ja tallentajina. Voidaan sanoa, että lajityypin nousun alkaessa meillä 1980-luvulla, ne olivat vielä selvästi osa marginaalikulttuuria. Seuraavalla vuosikymmennellä dokumenttielokuvat olivat ehkä mielenkiintoisin osa suomalaista kulttuuria, mutta niihin ei kuitenkaan
liittynyt – ainakaan ylenmäärin – huomattavia yhteiskunnallisia tai taloudellisia arvostuksen osoituksia. Ne säilyttivät marginaaliasemansa suhteessa valtakulttuuriin. Nyt
niiden asemassa näyttäisi olevan käynnissä muutos. Dokumenttielokuvat ovat enää harvoin sellaisia tapauksia kuin
vielä vuosituhannen alussa. Niiden kohtalona näyttää yhä
useammin olevan suhteellisen huomaamaton tv-esitys, jota hyvällä tuurilla täydentää pieni festivaalikierros. Toki
on sanottava, että ns. isot dokumenttielokuvat ovat entistä isompia, mutta vastaavasti pienet tuntuvat olevan entistä pienempiä. Dokumentielokuva näyttää olevan menettämässä erityisasemansa.
AVEKissa ehkä yhdistyy marginaali-sanan molemmat
puolet, taiteellinen ja taloudellinen. Me ikäänkuin toimimme kulttuurin reuna-alueilla tukien kulttuurin marginaalisimpia ilmiöitä ja samalla – hyvitysmaksun huonosta tilanteesta johtuen – olemme nyt taloudellisessa marginaalissa. Marginaalista on toki hyvä tarkkailla marginaaleja, ja
ilman marginaalisen tukemista yleiskulttuuri olisi tavattoman paljon köyhempää, mutta voisi siihen kyllä olla jonkin
verran enemmän rahaa käytettävissä.
Juha Samola
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taitto: Tiina Paju

Kuva yllä oikealla:
American Vagabond,
ohj. Susanna Helke,
For Real Production
Oy, 2013

Nykysuomen sanakirja antaa marginaalille kaksi merkitystä: sivun tyhjä reuna tai (liike-elämässä) ero, erotus. Marginaalinen puolestaan määritellään ääreiseksi. Kiinnostavaa
on, että tässä sanan liiketaloudelliset merkitykset ovat pudonneet pois, paitsi jos voitto olikin ”marginaalinen”. Yleiskielenkäytössä marginaalinen ymmärretään vähämerkitykselliseksi, ei-tärkeäksi, siis sellaiseksi, josta ei tarvitse
niin välittää.
Yhteiskunnallisessa keskustelussa on puhuttu syrjäytyneistä. Termi yleistyi 1990-luvun laman jälkeen, jolloin
huomattava joukko ihmisiä joutui työttömäksi ja alkoi
muutenkin pudota yhteiskunnallisen kehityksen – joka
puolestaan oli 1980-luvun lopun hyvän taloudellisen tilanteen ansiosta alkanut edetä kiihtyvällä vauhdilla – kyydistä. Kaikissa historiallisissa vaiheissa ja kaikissa yhteiskunnissa on aina ollut ryhmiä, jotka syystä tai toisesta ovat olleet marginaalisia. Mutta 1990-luvulla syrjäytyneet ja siten marginalisoituneet ihmisryhmät nousivat meillä yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Tilannetta täydensi
poliittisten pakolaisten, turvapaikan hakijoiden tai muiden
maahanmuuttajien ilmestyminen aiemmin hyvin homogeeniseen yhteiskuntaan. Marginalisoimalla tällaiset ryhmät oli helppo tehdä ei-merkityksillisiksi.
Marginaali-sanan yhteiskunnallinen tausta voidaan
myös johtaa nuorisokulttuurista, joka alkoi erottua valtakulttuurista 1950- ja 1960-luvuilla. Osa nuorisosta ei halunnut kuulua valtakulttuuriin ja haki omia, erottavia piirteitä ja siten ”marginalisoi” itsensä. Median vaikutusta tässä
erotteluprosessissa ei kannata vähätellä, kuten Heiskanen
ja Mitchell toteavat vuoden 1985 tutkimuksessaan ”Lättähatuista punkkareihin”.
Kulttuuripoliittiseen keskusteluun termi lienee tullut
viimeistään 1990-luvun puolessa välissä englanninkielestä
(”In from the Margins”, suomeksi ”Syrjästä esiin. Puheenvuoro kulttuurista ja kehityksestä Euroopasta”, Taiteen keskustoimikunta 1998). Tässä Eurooppa-työryhmän raportissa korostettiin kulttuurin merkitystä yhteiskunnan suotuisan ja vakaan kehityksen kannalta. Kulttuuriprojektien
merkitys myös taloudelliselta kannalta oli huomattu.
Marginaali-sana näyttää siis liikkuneen kirjapainoalalta taloustieteeseen ja siitä edelleen yhteiskunnalliseen ja
kulttuuripoliittiseen keskusteluun. Käsite on kaukana täsmällisestä. Itse asiassa termin epämääräisyys tekee siitä kiehtovan. Sanaa voidaan käyttää mm. vallankäytön tai
erottautumisen välineenä, negatiivisessa tai positiivisessa
merkityksessä. Sanan arvoväritys voi myös olla eri sen sanojalle ja kuulijalle.
Marginaalissa oleva ei välttämättä ole syrjäytynyt, eikä
huono-osainen, vaikka on tärkeää tehdä ero yhteiskunnallisen ja taiteellisen marginaalin välille; edelliseenhän ei juu-
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Doc Lounge näyttää omat suosikkinsa Helsingin lyhytelokuvafestivaalien
dokumenttielokuvista ennakkoon. Valituista elokuvista yksi palkitaan
Helsingin lyhytelokuvafestivaaleilla Doc Lounge -palkinnolla. Elokuvien
jälkeen keskustelu, vetäjinä ohjaajat Paula Korva ja Reetta Aalto.

20.11.

Doc Lounge: Dirty wars & Hätäkutsu

Marraskuun klubilla esitetään terrorismin vastaisesta sodasta kertova
Dirty Wars (ohj. Richard Rowley, Ruotsi 2013) ja alkukuvana Hätäkutsu
(Pekka Veikkolainen ja Hannes Vartiainen, 2013). Elokuvien jälkeen
keskustelu, vetäjinä ohjaajat Paula Korva ja Reetta Aalto.

11.12.

Doc Lounge: DocPoint 2014 ennakkonäytös

Joulukuun Doc Lounge -klubilla nähdään ennakkoon elokuva DocPoint
-Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin 2014 ohjelmistosta.
Alkukuva Elon tuotannosta. Elokuvien jälkeen keskustelu, vetäjinä ohjaajat
Paula Korva ja Reetta Aalto.
YLEISET TIEDOT KLUBISTA:

KLO: 19 (Lavaklubi auki jo klo: 17 alkaen)
LIPUT: 5 euroa (ei narikkaa) ovelta tai ennakkoon Kansallisteatterin lippumyymälästä (p: 010 733 1331)
PAIKKA: LAVAKLUBI, Läntinen teatterikuja 1, Helsinki, lavaklubi.fi
Kaikki syksyn klubit toteutetaan yhteistyössä Taiteiden ja suunnitelun
korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen, ELO:n kanssa
Doc Lounge -klubit myös Tampereella, Oulussa, Turussa ja Joensuussa.
Suomessa Doc Lounge -klubeja järjestää Suomen elokuvaklubit ry.
Lisätietoa muiden kaupunkien ohjelmistosta: doclounge.fi
facebook.com/DocLoungeHki

Suomalaiset elokuvaprojektit
olivat esillä Independent Film
Weekissa New Yorkissa

2/2013

Kulttuuriteollisuuden New Cut! -vientihanke teki yhteistyötä USA:laisen Independent Film Weekin kanssa syyskuussa. Yhteistyömuotona oli esittely- ja verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen uusien
kontaktien ja huomion saamiseksi suomalaisille elokuvaprojekteille. Tilaisuudet
järjestettiin New Yorkissa festivaaliorganisaation erityisavustuksella.
Tapahtuman järjestäjäorganisaatio, The Independent Filmmaker Project
(IFP), sekä Favex pitävät syyskuun tilaisuuksia lähtölaukauksina pitkäjänteiselle yhteistyölle. New Cut! -tilaisuudet toteutettiin osana festivaalin No Borders -nimistä yhteistuotantojen kauppatapahtumaa. Yhteistyössä oli mukana myös Suomen New Yorkin pääkonsulaatti, joka
isännöi yhden tilaisuuksista.
Suomesta tilaisuuksissa olivat esillä
New Cut! -hankkeeseen elokuva-alalta va-
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litut kärkiprojektit. Nämä ovat tuotantoyhtiö Bronson Clubin ja yhdysvaltalaisen
Uncorked Productionsin yhteistuotantojen kehitysprojekti, Blind Spot Picturesin scifi-action-elokuva Jeremiah Harm,
PRFCT Entertainmentin koko perheen
viihdekonsepti Eggstreme sekä Fisher
King Productionsin NYMPHS-televisiosarja ja -elokuva.
Independent Film Week on USA:n
suurin ja vanhin foorumi kehitys- ja tuotantovaiheessa olevien elokuvien esittelyyn ja löytämiseen. Tapahtuma kokoaa yhteen niin toimialan tunnettuja
vaikuttajia kuin uusi kykyjä. Independent Film Weekin pääyhteistyökumppani on HBO.
New Cut! on vientihanke, joka tarjoaa taustaorganisaatioiden tuella mahdollisuuksia näkyä, kuulua ja verkostoitua
USA:ssa erityisesti elokuva-, TV-, musiikki-, muotoilu- ja muotialan yrityksille.
Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Finnish Film & Audiovisual Export (Favex),
Music Finland ja Design Forum Finland.

ERKKA
NISSISELLE
Mediataiteelle kohdennettu 15 000
euron arvoinen palkinto jaettiin
5.9.2013 AVEKin kauden avajaisissa Mediakeskus Lumeessa. Palkinto myönnettiin kymmenettä kertaa. AVEK-palkintoraadin muodostivat puheenjohtajana elokuvaohjaaja Mika Taanila ja jäseninä kuvataiteilija Veli Granö, Kiasman intendentti Marja Sakari sekä mediataiteilija ja AVEKin mediataiteen tuotantoneuvoja Elena Näsänen. Palkinnon saajasta päätti raadin lausunnon perusteella AVEKin
johtokunta.

PALKINTORAADIN
LAUSUNTO
Erkka Nissisen videoteokset pakenevat
lajityyppinsä tunnettuja määritelmiä.
Teoksille löytyy hyvin vähän selkeitä vertailukohtia elokuvan tai mediataiteen historiasta.

Nissisen videoteoksissa yhdistyvät komiikan rytmi ja ajan kerronnallinen hallinta suvereenilla tavalla. Nissisen huumori on
arvaamatonta ja haastaa katsojan omat ennakkokäsitykset. Monet Nissisen teoksista liikkuvat tarkoituksellisesti hyvän ja huonon maun rajalla. Makaaberit tilanteet, liioittelu ja lähes autistinen toisto haastavat katsojan. ”Haluanko minä todella katsoa tätä?”

Jos vastaus on kyllä, katsoja palkitaan katarttisella nautinnolla. Nopeasti vilkaistuna teosten naivistinen ilmiasu saattaa leimata teokset vitseiksi.
Matala ja korkea kulttuuri törmäämät,
kun nykysäveltäjä Arnold Schönberg kuvailee itseään ”täydelliseksi ääliöksi” ja huhuilee päivittäisen jogurttinsa perään teoksessa
Vantaa (2008). Teoksessa Rigid Regime (2012)

nimetön ja kädetön päähenkilö saapuu kiinalaiseen lomakeskukseen kertomaan vapaudesta ja ”yritysvalmentaa” paikallista yhteisöä. Tapahtumien absurdit käänteet ja nöyryyttävät tilanteet, joihin henkilöt ovat kuin
vangittuina, tuovat mieleen Samuel Beckettin näytelmät, Paul McCarthyn videoteokset
ja paikoin myös Kalervo Palsan ahdistavan
maailman.
Nissinen yhdistää teostensa groteskiin sisältöön opetuselokuvista tai lastenohjelmista tuttuja elementtejä, kuten asioiden loputonta toistoa, laulua, animaatiota ja tahallisen kömpelöä, karnevalistista ilmaisua. Teosten oudoilta tuntuvat henkilöt, joita Nissinen
usein itse esittää, ovat kuitenkin lopulta ns.
tavallisia ihmisiä, jotka vain toimivat erityisen pakkomielteisesti.
Vaikka Erkka Nissisen teemat ovat usein
ajankohtaisia ja poliittisia, Nissinen on pohjimmiltaan anarkisti, ja siten poliittisesti epäkorrekti. Ja juuri tämän takia Nissinen on rohkea taiteilija.
Viime vuosien aikana Erkka Nissisen videoteoksia on alettu esittää enenevässä määrin kansainvälisillä elokuva- ja mediataidefestivaaleilla sekä näyttelyissä. Hänen uusin teoksensa, video- ja valoinstallaatio Material Conditions of Inner Spaces, on esillä
Amos Anderssonin taidemuseossa Helsingissä 16.8.-21.10.2013 Rouva Näkymätön -näyttelyssä.
Erkka Nissinen (s. 1975) asuu ja työskentelee Helsingissä ja Hong Kongissa. Hän
on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian Tila-aikataiteen osastolta
2001. Lisäksi Nissinen on opiskellut The Slade School of Fine Artsissa Lontoossa ja ollut
2007 Rijksakademien residenssissä Amsterdamissa.

Material Conditions of Inner Spaces, 2013
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Doc Lounge goes HLEF: Helsingin lyhytelokuvafestivaalin parhaat dokkarit ennakkoon
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kuva :
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AVEKIN LUKUJA

Peter von
Baghin
juhlavuosi

Tukea nuorten työllistämiseen
taiteen, kulttuurin ja luovan
talouden hankkeisiin

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien käsikirjoitustuet (euroa)
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Käsikirjoitustuen osuus lyhyt- ja dokumenttielokuvien koko tuesta
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Käsikirjoitustuki

Muu tuki

Mediataiteen käsikirjoitustuki vuosina1993–2013 (euroa)

petus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia nuorten taiteilijoiden, kulttuurin ja luovien alojen nuorten ammattilaisten työllistämishankkeisiin.
Avustuksella tuetaan luovaa taloutta ja luovan työn tekijöitä koskevien linjausten ja selvitysten toimeenpanoa.
Vuoden 2013 hallituksen lisätalousarvioehdotukseen
sisältyvän määrärahan tavoitteena on työllistää taiteen,
kulttuurin ja muiden luovien alojen nuoria ammattilaisia esimerkiksi tuottaja-, manageri-, ja agenttitoiminnan,
kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen sekä työorganisaatioille suunnattujen tuotteiden ja palveluiden kehittämisen keinoin. Hankkeen tulee edistää taide- ja kulttuurituotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisyyttä.
Avustuksen tavoite on parantaa taiteen ja kulttuurin
alojen yhdistysten ja yritysten mahdollisuuksia työllistää nuoria henkilöitä siten, että työllistäminen vahvistaa
myös organisaatioiden omaa kehittymistä. Työllistäjiä voivat olla myös kunnat, joilla on keskeinen vastuu taide- ja
kulttuuripalveluiden tuottamisesta.
Avustuksella pyritään luomaan mahdollisuuksia työllistää taiteen, kulttuurin ja muiden luovien alojen nuoria ammattilaisia myös muille aloille pysyvien työpaikkojen ja kasvun vahvistamiseksi. Luovaa osaamista voidaan
hyödyntää nykyistä enemmän esimerkiksi johtamisen,
tuote- ja palvelukehityksen sekä työhyvinvoinnin kehittämisessä.
Määrärahojen haluaika päättyi lokakuussa.

KAKSI KIRJAA, ELOKUVA JA SEMINAARI
Ohjaaja, elokuvahistorioitsija, kirjailija, professori Peter
von Bagh täytti elokuussa 70 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi
hän on ollut tänä syksynä esillä monella tavalla.
Like julkaisi syyskuussa elokuvateatteri Orionissa
järjestetyssä Citizen Peter -seminaarissa Antti Alasen ja
Olaf Möllerin toimittaman juhlakirjan Citizen Peter sekä
Kuva ©2012Handle Productions Oy, Pictak Cie @Moomin Characters™

MUUMIT RIVIERALLA JA BEIBIT PAKETISSA

SUOMALAINEN ANIMAATIO
TÄYTTÄÄ SATA VUOTTA
Suomalaisen animaation juhlavuosi 2014 keskittyy viiteen tee-

maan: historiaan, koulutukseen, tekijöihin, monipuolisuuteen ja
kansainvälisyyteen.

60 000

Juhlajulkaisu, Tuula Leinosen ”Sata vuotta suomalaista animaa-

50 000

tiota” -historiikki julkaistaan jo tämän vuoden puolella.

40 000

Juhlavuosi kattaa monipuolisesti kaikki animaatioalat nukkea-

30 000

nimaatioista peleihin ja sisältää runsaasti ohjelmaa ja osallistavaa

20 000

toimintaa kautta maan.
Tove Jansson 100 v -juhlanäyttely avautuu maaliskuussa Atene-

10 000

umin taidemuseossa, josta se elokuussa jatkaa Japaniin. Lokakuus-

Citizen Peter tarkastelee Peter von Baghin monipuolista elämänuraa monesta näkökulmasta. Kirja sisältää myös
von Baghin omaa, ennen julkaisematonta materiaalia.
”Peter von Bagh on nähnyt kaikki katsomisen arvoiset elokuvat, ja useimmat niistä useammin kuin kerran. Puolen
vuosisadan aikana, jonka hän on elänyt elokuvan parissa, hän on tavannut jokaisen neron, ikonin, uudistajan ja
omintakeisuuttaan ylenkatsotun ohjaajan, jokaisen aliarvostetun mestarin ja joka ikisen arkistointiin vihkiytyneen
persoonallisuuden, joka on omistautunut taiteemme varhaisille sarastuksille”, kirjoittaa juhlakirjan toinen toimittaja Olaf Möller.
Peter von Baghin itse kirjoittama Chaplin on sekä henkilökohtainen että keskusteleva kirja mestarin tuotannosta.
Mukana on runsaasti maailman parhaiden elokuvakirjoittajien ja aikalaisten lausuntoja, joista välittyy koskettavalla
tavalla vuosisadan kuuluisimpien elokuvien alkuperäinen
katsomiskokemus.
Syyskuussa valmistui ja aloitti elokuvateatterikiertonsa myös Peter von Baghin uusin elokuva Muisteja. Elokuva
kertoo lapsuudesta ja nuoruudesta Oulussa 1950-luvulla.

sa tulee ensi-iltaan uusi Muumielokuva ”Muumit Rivieralla”.
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Peter von Baghin oman Chaplin-kirjan.

Keväällä 2014 saa ensi-iltansa myös Katariina Lillqvistin suomalais-tsekkiläis-espanjalaisena yhteistyönä synnytetty nukkeanimaatio ”Baby Box”, musta satiiri löytölapsilaatikoista.

kuussa on juhlagaalan aika.
Tapahtuman nettisivut avataan tämän vuoden joulukuussa.
Ajankohtaista asiaa löytyy jo nyt Facebookista osoitteesta ”100 vuotta suomalaista animaatiota”.
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www.finnanimation.fi
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– kansainvälinen äänitaiteen
CD-julkaisujen sarja. Kymmenen ensimmäistä CD.tä saatavana
myös kokoelmana MUU FOR EARS
BOX. Tuotanto MUU ry.
Levytilaukset: muugalleria@muu.
fi, saatavana myös MUU galleriasta.
www.muu.fi

animaatiotuottajat ja suomalaiset pelialan osaajat Helsinkiin. Syys-

T ouko Y rttimaa

MUU FOR EARS

Toukokuun Cartoon Digital -tapahtuma kokoaa eurooppalaiset

teksti :

K atja T uominen

Kirjoittaja toimii siirtolaisten oikeuksia edistävässä Vapaa liikkuvuus -verkostossa
kuvat :

K ukka R anta

MUUKALAISEN PARADOKSI

Ei koskaan sopiva
vastaanottajalleen
”Suunnattomassa tasa-arvoisuudessaan laki kieltää niin rikkaita kuin köyhiäkin nukkumasta siltojen alla,
kerjäämästä kadulla ja varastamasta leipää.” (Anatole France)

2/2013

Uhri

Kuvat ovat sosiaalikeskus Sataman
romanileiristä
kesältä 2011.
8
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Hyvin nopeasti ymmärsin, ettei uhrius ole lähtökohta ihmisen auttamiselle. Uhriksi joutuminen on sen sijaan
polttopiste, joka kutsuu ihmisyyttä meissä toimimaan. Uhriuttaminen tekee ihmisistä toisia, pysäyttää heidät paikoilleen – ajattomiksi, historiattomiksi. Vastarinta sitä vastaan, mikä elämässä on sietämätöntä, tekee kamppailusta
yhteisen siten, ettei ole mahdollista enää erottaa sinua ja
minua. Sinä näet itsesi minussa, minä näen itseni sinussa.
Jos olisin syntynyt sinne, sinä tänne. Jos olisin kokenut
saman kuin sinä ja sinä saman kuin minä...
En pidä ajatuksesta, että voisimme tulla toista ihmistä vastaan ainoastaan silloin, kun toinen osoittautuu riippuvaiseksi heistä (”meistä”), joilla on turvatumpi asema
yhteiskunnassa. Kurjuus ei myöskään ylevöitä eikä toisaalta opeta meille mitään, jollei jotakin ihmisenä olemisen häpeästä; esimerkiksi siitä kuinka poliittinen järjestelmämme on häpäissyt meidät, koska emme kykene suojelemaan vainoa pakenevia siirtolaisia. En liioin kavahda
kurjuutta tai osattomuutta. Tapaan siirtolaisia viikoittain ja
saan heidän kurjuudestaan oman osani. Ihminen voi parkkiintua myös hedelmällisellä tavalla ja keskittää kaikki
voimansa muutokseen.
Kun olen työstänyt siirtolaisen kanssa hänen kohtaamiaan ongelmia, ja käy ilmi, että tilanne on erittäin haastava, menetän ruokahaluni enkä nuku kunnolla. Toisen
ihmisen hätä tunkee minuun, minun ruumiiseeni. Kyse
ei kuitenkaan ole siitä, että kärsisin sijaistraumatisoitumi-

sesta, jossa ongelmaisten ihmisUhriuttaminen tekee
ten kanssa työtä tekevä ajautuu
ihmisistä toisia,
kokemaan samoja oireita kuin aupysäyttää heidät
paikoilleen – ajattettavat.
tomiksi, historiatKyse on pikemminkin siitomiksi. Vastarinta
tä, että yleinen levottomuus ja
sitä vastaan, mikä
ruokahaluttomuus muistuttavat,
elämässä on
kuinka olennaista on olla mukana
sietämätöntä,
rakentamassa muutosta. Ne pistätekee kamppailusta
vät toimimaan ja suuntaavat eneryhteisen siten, ettei
gian käsillä olevaan ongelmaan.
ole mahdollista enää
Samalla ne muistuttavat siitä, että
erottaa sinua ja
yhdessä siirtolaisten kanssa harminua. Sinä näet
itsesi minussa, minä
joittamamme vastarinnan piiri ninäen itseni sinussa.
menomaan on ainoa, joka pitää
minut järjissäni. Olisi paljon vaikeampaa kestää elämää ilman toimintaa. Taide ja politiikka ovat
toimintoja, jotka omassa mielipuolisuudessaan pitävät
meidät hengissä. Myös rakkaus on sellaista.
Vastarinnan kahdet kasvot

Katsoin taannoin Mohamed El Aboudin dokumenttielokuvan Häätanssi lyhyen ajan sisällä kolmisen kertaa erästä
keskustelutilaisuutta varten. Minun oli huomattavan vaikea katsoa sitä toistamiseen ensimmäisen kerran jälkeen.
Kysymys ei ollut siitä, ettenkö olisi voinut uudestaan vastaanottaa sitä informaatiota, joka koskee marokkolaisten
häätanssijoiden asemaa ja erityisesti päähenkilön moninaisia naiserityisiä ongelmia. Kohtaan vastaavankaltaisia
ihmiskohtaloita poliittisessa työssäni varsin usein.
Koin vaikeaksi kohdata uudestaan päähenkilön Hindin ja hänen dokumentissa esiintyvän tyttölapsensa kasvot. Asiaa ei helpottanut, että olen itse pienen tytön tuore
äiti. Tuntui tuskalliselta kokea samaa avuttomuutta uudestaan heidän elämäntilanteestansa. He olivat edessäni, enkä voinut muuta kuin katsoa. Silti samaan aikaan tunsin
helpotusta ja onnea siitä, että kyseinen elokuva on tehty.
Ja että moni muu katsoja on epäilemättä jakanut saman
tunteen.
Filosofi Gilles Deleuzen mukaan vastarinnalla on aina kahdet kasvot. Vastarinta on inhimillistä. Lisäksi se on
myös taideteko.
avek-lehti 2/2013
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Kun aloitin riippumattoman poliittisen toimintani siirtolaisten kanssa kymmenisen vuotta sitten – työn, joka pitää sisällään paitsi oikeudellista neuvontaa ja poliittista
vaikuttamista myöskin luovia ratkaisuja tilanteissa, joissa ulkomaalaispoliisi tavoittelee ihmisiä käännyttääkseen
heidät maasta – hämmästyin heidän kyvyistään. Heidän
omaisuutensa mahtui säännönmukaisesti yhteen muovikassiin. He olivat menettäneet paljon elämänsä aikana ja
puhuivat kokemuksistaan tuntemattomalle minulle. He
osasivat lukuisia kieliä, solmivat verkostoja uudessa kotimaassaan ja lähettivät rahaa sukulaisilleen pienistä ansioistaan (useimmiten siivoojina Suomessa). Kuva ei vastannut mediassa kierrätettyä alistuneen ja kyvyttömän uhrin
kuvaa. Mitäs jengiä tämä tällainen on, muistan ajatelleeni.
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elämää kohtuuttomasti? Onko romanien
rikoksena juuri heidän
sinnikkyytensä sekä
kykynsä selviytyä
viranomaisten repressiosta huolimatta?

Romanit esimerkkinä
marginaalista

2/2013

Romanit ovat aina eläneet marginaalissa. Olen ollut kamppailemassa Helsingissä oleskelevien romanisiirtolaisten oikeudesta toimeentuloon, terveydenhoitoon,
säälliseen asumiseen sekä väkivallasta vapaaseen kaupunkitilassa
liikkumiseen ja oleskeluun. Suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen romanikerjäläisiä kohtaan on ollut lähinnä jeesustelua eettisistä pulmista ja inhimillisestä hädästä, samaan
aikaan kun romaneihin on kohdistettu mitä erilaisimpia
kontrollitoimenpiteitä. Lisäksi itse hyvinvointiyhteiskunnan idealla on lyöty romaneita, jotka pyrkivät luomaan hyvinvointia itsellensä Euroopan syrjityimpänä vähemmistönä: on väitetty, ettei romaneille tai muulle liikkuvalle köyhälle väestölle voida esimerkiksi perustaa halvan hintatason asuntolaa, koska se tukisi varjojen maan vakiintumista
ja laajenemista hyvinvointiyhteiskunnan sisälle.
Deleuzen mukaan nykyajan poliittista järjestelmäämme voidaan kutsua kontrolliyhteiskunnaksi, jossa kontrol10
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lit kohdistuvat toiminnan mahdollisuuksiin. Kontrolliyhteiskunta ei ole paranoidinen, vaan sitä kiinnostaa ihmiselämän mahdollisuuksien kontrolli ja ohjaus. Kontrollit
eivät myöskään sitoudu määrättyyn instituutioon, vaan
hakevat oikeutuksensa yleisestä mielipiteestä ja eettisesti oikeasta. Niinpä ne syrjäyttävät muodolliset lait ja niiden instituutiot.
Tämä juuri on käynyt ilmi romanisiirtolaisten kohdalla: viranomaiset ja poliitikot ovat menneet yleisen
mielipiteen taakse ja ajaneet toimenpiteitä, jotka rikkovat paitsi kansallista lainsäädäntöämme myöskin EU:n
lainsäädäntöä (romanisiirtolaisten mielivaltaiset pidätykset, heihin kohdistuvat poliisin henkilöllisyysratsiat ulkonäön perusteella, heidän omaisuutensa ja asumustensa tuhoaminen, heidän painostamisensa ulos maasta
vapaaehtoisesti uhkaamalla huostaanottaa heidän lapsiaan, pyrkimykset rajoittaa heidän liikkumisvapauttaan
EU-kansalaisina jne.).
Samat tahot, jotka muistuttavat romanien syrjitystä
asemasta ja pitävät juhlapuheita romanien aseman parantamisen puolesta, kiistävät romanien sosiaalisen kamppailun merkityksen. Miksi on tärkeää estää romanien
nousu köyhyydestä ja hankaloittaa liikkeessä olevien romanien elämää kohtuuttomasti? Onko romanien rikoksena juuri heidän sinnikkyytensä sekä kykynsä selviytyä –
viranomaisten repressiosta huolimatta?
Tunnettuja tosiasioita ovat Itä-Euroopan romanien
kehnot asuinolot sekä heidän eristämisensä muusta yhteiskunnasta. Romanit rikkovatkin liikkumisellaan valtioiden logiikan, joka pyrkii marginalisoimaan heidät omille alueilleen ja asettamaan heidät paikoilleen sietämättömiin olosuhteisiin. Romanit liikkuvat Euroopassa, jotta heidän ei tarvitsisi alistua kotimaissaan paikallisten viranomaisten, hyväksikäyttäjien, rasistien, ihmiskauppiaiden ja muiden pomojen mielivaltaan, ja jotta he voisivat
taata lapsilleen paremman elämän kuin kotimaissaan.

Tämä ei tarkoita, etteivätkö vastaavat ongelmat voisi kohdata heitä uusissa kohdemaissa. Euroopan unionin
perusoikeusviraston (FRA) raporttiin romanien ja liikkuvan väestön syrjinnästä haastateltu romani kuitenkin kertoo, että on hauskempaa juoda kahvia Pariisissa ChampsÉlyséellä köyhänä kuin kuunnella rasistisia solvauksia julkisessa tilassa kotimaassaan yhtä köyhänä pääsemättä edes
kahvilaan sisälle.
Vastarintaa marginaalista

Kyvykäs, neuvokas ja sinnikäs marginaali ärsyttää. Siinä
nähdään jotain epäilyttävää. Niin paradoksaalista kuin se
onkin, kaduilla eläviä ihmisiä syytetään liiallisesta kyvykkyydestä ottaa elämä omiin käsiinsä. Toisaalta kerjäävien ja
työtä etsivien ihmisten vaellusta pidetään joko epätoivoisena tai päämäärättömänä. ”Eettisillä pulmilla” (kuten epäilys ihmiskaupasta, jonka funktiona näyttää olevan romanien kamppailun poliittisen tilan kaventaminen) kuorrutetun
sekavan viestin tarkoituksena on useimmiten korostaa, etteivät he koskaan ole ”meitä”, vaan aina joitakin toisia, joiden elämää ja tavoitteita on syytä arvioida eri kriteereillä
kuin omiamme.
Viranomaisten näkökulmasta romanien itsenäisyys
näyttäytyy ongelmana: he kykenevät elättämään perheensä uudessa kohdemaassa omilla tuloillaan; hankkimaan
asuntovaunun tai nukkumaan liikkuvassa kodissaan eli
autossaan; rakentamaan hökkeliasumuksen silkasta roskasta muutamassa tunnissa ja tekemään siitä asuttavan;
lähettämään rahaa kotiseuduille jääneille sukulaisille sekä tarjoamaan lapsilleen paremmat oltavat kuin kotimaissaan.
Romanit on määritelty syrjinnän, köyhyyden ja rasismin uhreiksi. Heidän kohtaamansa vuosisatainen sorto
tunnustetaan. Kuitenkin yrittäessään parantaa elämäänsä
heistä tulee turvallisuusriskejä, joita pitää analysoida, kontrolloida ja sortaa.

Minun on vaikea suhtautua marginaaliin. Ehkä siksi,
että marginaali merkkaa eroa tai rajaa (meidän ja heidän
välillä tai kahden eri maailman välillä), ja omasta positiostani käsin olen lähinnä keskittynyt hävittämään tätä rajaa.
Lisäksi, kun tapaan siirtolaisia, jotka ovat oleskelleet maailman metropoleissa pakolaisina ja joiden sukulaisia on kaikilla mantereilla, tunnen itseni heidän seurassaan varsin
marginaaliseksi tapaukseksi.
Deleuzen mukaan vähemmistöt (tai marginaalit) ja
enemmistöt eivät eroa toisistaan määrällisesti. ”Se, mikä
määrittelee enemmistön, on malli, johon on sopeuduttava:
esimerkiksi eurooppalainen keski-ikäinen kaupungissa asuva
mies... Kun taas vähemmistöllä ei ole mallia, se on
muutos, prosessi.” (Deleuze 2005, 131.)
Tai jos puhutaan marginaalin ja keskuksen termein: jako marginaaliin ja keskukseen on ymmärrettävä, joskin
olennaista asiassa on, kuka määrittää ja mistä käsin, mikä
on marginaalista. Mutta enää ei ole yksinkertaista osoittaa,
mikä on esimerkiksi virallinen yhteiskunta ja sen laidat.
Paperiton siirtolainen, joka siivoaa Helsingin keskustan ravintolaa, on tuotannollisesti keskustassa, vaikkakin oikeudellisesti ja sosiaalisesti marginaalissa.
Onko marginaali, jolla on tarve kamppailla oikeuksistaan ja joka ryhtyy siihen, enää yhteiskunnallisesti marginaali? Vaikuttaa, että ainakin joskus vaatiessaan muutosta
se on yhteiskunnan silmissä kriminaali. 		
Lähteet:
Deleuze, Gilles. 2005. Haastatteluja. Helsinki: Tutkijaliitto.
Euroopan unionin perusoikeusvirasto. 2009. The situation of Roma EU
citizens moving to and settling in other EU Member states. http://
fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/705-Roma_Movement_
Comparative-final_en.pdf. (Luettu 30.8.2013).
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”Vain vastarinta vastustaa kuolemaa taideteoksen tai ihmisten taistelun muodossa. Mikä suhde on ihmisten kamppailuilla ja taideteoksella? Mielestäni mitä suorin ja mitä mystisin
suhde. Juuri se, mitä Paul Klee tarkoitti sanoessaan: ’Tiedättekö, kansa puuttuu’. Kansa puuttuu ja samanaikaisesti ei puutu.
Kansan puuttuminen tarkoittaa, että tämä perustavanlaatuinen läheisyys taideteoksen ja vielä
olemassa olemattoman kansan välilMiksi on tärkeää
lä ei tule koskaan olemaan selkeä. Ei
estää romanien
nousu köyhyydestä ja ole olemassa taideteosta, joka ei vehankaloittaa liikkees- toaisi vielä olemassa olemattomaan
sä olevien romanien
kansaan.” (Deleuze 2005, 72.)

Häätanssi, ohj. Mohamed El Aboudi, Illume Oy, Road Movies ja Piraya
Film, 2012
Koivunen, Kristiina. 2009. Taiteilijatreffit sota-alueella. Helsinki: Like.
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TOISEN ELÄMÄ
Mikä oikeuttaa toisten ihmisten elämään tunkeutumisen?
Mikä oikeuttaa minut käyttämään toisen ihmisen elämää elokuvan materiaalina? Mikä siihen oikeuttaa erityisesti silloin,
kun kysymys on yhteiskunnallisen osingonjaon marginaalissa
olevasta ihmisestä? Taide? Yhteiskunnallinen vaikuttaminen?
Kohteen halu tulla kuulluksi? Kärsimyksen kohottaminen?
S usanna H elke
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja ja dokumentaarisen elokuvan professori

Uhrimotiivi

2/2013

Dokumentaarisen valokuvan projekti alkoi
epäkohdista todistamisena.
Jacob A. Riis oli Yhdysvaltoihin emigroitunut tanskalainen lehtimies, joka kuva-
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si How the Other Half Lives -kirjansa kuvat
1800-luvun lopun New Yorkin slummeissa.
Tehtävän motivaatio ei ollut korkeataiteellinen tai esteettinen. Hän ei pyrkinyt taiteen kentälle. Kuvat olivat reformisti-journalistin tapa tehdä näkyväksi parempiosaisille kaupunkilaisille se, miten, millaisissa
oloissa, millaisissa asumuksia näkymätön
“toinen puoli” eli, pyykkäsi, söi ja sairasti.
Tavoitteena olivat sosiaalipoliittinen muutos sekä kaupunkihygienian ja -suunnittelun parantaminen. Kuvat saivat huomiota
kongressissa ja slummit purettiin. Riis ei ollut kiinnostunut yksilöistä tai yksittäisten
ihmisten kohtaloista.
Poliitikan retoriikassa köyhälistön luokkakuva oli yksilötarinaa tärkeämpi.
Omaan aikamme katseelle nuo kuvat
resuisista lapsista, pelokkaista ja tuhruisin
kasvoin kameraan tuijottavista olennoista
ovat muuttuneet korkeataiteen reliikeiksi.
Katsomme niitä kaunissävyisinä mustavalkokuvina kuuluisan taidemuseon seinällä. Taiteen konteksti on antanut kadotetuille ikuisen elämän. Kohteet ovat anonyymejä ja mykkiä.
Epäkohdista todistamisen ja puolesta
puhumisen tehtävä kannattelee yhä yhteiskunnallisen dokumentarismin eetosta. Yhteiskunnalliset murrokset synnyttävät epäkohtia ja vääntymiä, vääryyttä ja jännitteitä, joista tekijä haluaa todistaa. Murroksilla
on uhrinsa, ja tekijät etsivät nuo uhrit todistajikseen. Tekijät ovat kuin asianajajia,
jotka käyttävät yksittäisiä ihmiskohtaloita
väitteidensä vakuutena. Uhrimotiivi on yksi tunnistettavimpia piirteitä sosiaalisen dokumentarismin perinteessä.

Yleisöstä
nousee
vakiokysymys:
oletko
käyttänyt
näitä
ihmisiä
hyväksesi?

Muutosohjelma

On olemassa yhteiskunnallinen epäkohta, ja tekijä haluaa sen paljastaa, tekijä tietää, mikä on väärin, ja miten se pitää korjata. Kutsun tätä muutosohjelmaksi: tekijällä
on todellisuuden roiskeet kestävä ajatus siitä, mitä katsojan pitäisi maailmasta ajatella

2/2013

Viimeisimmän elokuvani American Vagabond päähenkilö on amerikkailainen James-niminen nuorukainen, joka elää poikaystävänsä kanssa San Franciscon puistossa. Vanhempien homofobia on ajanut pojan
pois kotoaan. He ovat tulleet etsimään onnea maailman homoimmasta kaupungista,
mutta juppiutunut sateenkaarikansa ei kaipaa tyhjätaskuja. Tuhannet nuoret Yhdysvalloissa päätyvät kodittomiksi vastaavassa
tilanteessa.
Teeskentelisin, jos sanoisin, että pohdin
työni eettistä oikeutusta päivittäin. Erinäisissä seminaareissa ja keskustelutilanteissa olen joutunut kysymykseen vastaamaan,
ja vastauksissani joudun usein tarjoamaan
kysyjälle väistöliikkeen. Keskustelussa on
usein turhauttavan pakonomaisen rituaalin
tuntu. Yleisöstä nousee vakiokysymys: oletko käyttänyt näitä ihmisiä hyväksesi? Tekijän tulee näytellä nöyrää ja vakuuttaa vastuullisuuttaan. Et voi kertoa koko sitä vyyhteä, joka vuosia kestäneeseen matkaan on
liittynyt.
Fiktiossa kuvitellut maailmat suojaavat lähtökohtansa. Aivan varmasti lähes jokainen romaanikirjailija, runoilija tai käsikirjoittaja noukkii parhaat palat tuttavaperheidensä tragedioista, kriiseistä, ystäviensä onnesta ja epäonnesta, jopa omien läheisimpiensä kokemasta. Mutta jäljet on peitetty, joskus paremmin, joskus huonommin. Harvoin todellisuuden ihmistä on nostettu muiden katseen alle ja kerrottu koko
maailmalle: juuri tällainen tämä ihminen
on. Yksityinen jää salatuksi, kerrottu kuljettaa myyttien ja tarujen maailmaan, jossa saamme uneksia yleisinhimillisestä ilman ihmisen paljastamisen tuomaa myötähäpeää.
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kusteluissa otamme asiaksemme suojella,
mutta olemme sokeita omalle asenteellisuudellemme: vahingossa oletamme osattoman, marginaalissa elävän, vammaisen
tai vaikkapa vain niin sanotun tavallisen
kansalaisen aina jotenkin meitä tyhmemmäksi.
Taiteen katse

On maailman yksinkertaistamista kuvata
ihminen häviäjänä tai voittajana, pahana
tai hyvänä, uhrina tai hyväksikäyttäjänä.
Valtavirtaviihde on tungokseen asti täynnä litistettyjä ihmishahmoja. Olet velkaa
kohteillesi vähintäänkin sen, että jätät heille heidän ristiriitaisen ja paradoksaalisen
ominaislaatunsa. Ihmisen elämästä ei aina
tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella. Välität vain
siivun, jotakin, joka on sinua itseäsi koskettanut.
Eettiset paradoksit, jotka lajiin liittyvät,
eivät ole yksinkertaisia. Mutta taiteen katse
ei voi olla häveliäs ja varovainen. Monesti
on tilanteessa, joissa tuntuu, että normaaliminä kääntäisi katseensa pois, vaikenisi ja
poistuisi paikalta. Usein tuntuu, että haluaisi soittaa ihmiselle: elä elämääsi rauhassa, sure, rakasta ja iloitse salatussa maailmassasi.
Kuvausten kesken James joutui vankilaan. Halusin kuvata tilanteen, jossa hän
puhuu äitinsä kanssa puhelimessa. Poika
oli täysin hajalla ja epätoivon musertama.
Hän sanoi äidilleen, ettei halua puhelua
kuvattavan. Tämä antoi puhelimen minulle. Tiesin, että jos emme tätä puhelua saa,
olen elokuvan rakenteen kanssa täysin ylipääsemättömässä tilanteessa. Jouduin kohtaamaan itsessäni, jälleen kerran, sietämättömän puhelinmyyjän sitkeyden. Perustelin Jamesille kohtauksen välttämättömyyden. Tiesin, että jos hän sanoo ei, minulla ei ole mitään mahdollisuuksia muuttaa
hänen mieltään. Jamesin ajatuksiin vaikutti lopulta vain se, mikä oli perusteltavissa
elokuvan edulla. Hän koki elokuvan omakseen.
Eettinen pohdinta on ihmisen välttämätön osa. Elokuvantekijän ja kohteen välisessä suhteessa vaikuttaa samanlainen
etiikka kuin missä tahansa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Ainoa ero on se,
että sinun on pyrittävä johonkin, josta kohteella ei voi koskaan olla etukäteen kokonaiskäsitystä. Toinen on aina hieman pimeässä, ennen kuin kuin elokuva on lopullisesti valmis.
Olemassaolo on riskien ottamista, ja
meistä oikeamielisimmätkään tuskin voivat väittää muuta kuin yrittävänsä parhaansa. Elokuvantekijänäkään et voi muuta. Toinen antaa elämästään jotakin sinun
käyttöösi. Yrität kertoa jotakin, joka toivottavasti saa maailmassa aikaan edes jonkin
pienen liikahduksen. 		          

Olemme sokeita omalle
asenteellisuudellemme:
vahingossa
oletamme
osattoman,
marginaalissa
elävän, vammaisen tai
vaikkapa vain
niin sanotun
tavallisen
kansalaisen
aina jotenkin
meitä tyhmemmäksi.

Kuvat elokuvasta
American
Vagabond,
ohj. Susanna
Helke, For Real
Production Oy,
2013
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elokuvan katsottuaan. Tekijä tietää, miten
maailmaa pitäisi muuttaa.
En voi täysin kieltää tätä tehtävää toteuttavani, mutta siinä on myös jotakin äärimmäisen vierasta. American Vagabond
-elokuvalle järjestettiin testikatselu Los Angelesissa. Yksi palautetta antava ihminen ilmoitti vastauslomakkeessaan, ettei suosittelisi elokuvaa ystävilleen, koska ei tiennyt, mitä hänen pitäisi elokuvan nähtyään tehdä. Erityisesti amerikkalaiselle yleisölle dokumentaarisen elokuvan katsomiseen liittyvä mielihyvä liittyy kokemukseen, että katsoja tuntee olevansa oikealla
puolella. Michael Moore on tämän me-hengen nostattamisen mestari: me oikeassaolijat voimme yhdessä kokea hurmoksellista
ylemmyyttä tyhmän Amerikan toista puolta kohtaan.
On ilmiselvää, että elokuvani lähtökohtana oli jotakin, jota voi kutsua yhteiskunnalliseksi epäkohdaksi. Idea nousi eräästä
tilastotiedosta. Luin lehtijuttuja, joiden mukaan 20-40 prosenttia kadulla elävistä nuorista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin. Kaapista ulos tulevat nuoret ajetaan kadulle, tai he lähtevät karkuun kotoaan. Pitäisi olla kovin kyyninen, ettei tällainen tieto hätkähdyttäisi. Nuoret ovat paradoksaalisella tavalla yhteiskunnassa tapahtuvan murroksen uhreja: maa on yhä liberaalimpi, mutta median kautta ihmisten
olohuoneisiin tuleva suvaitsevaisempi maailma ei välttämättä kohtaa sohvilla istuvien
ihmisten arvomaailmaa. Nuoret ovat herkempiä muutokselle. He rohkaistuvat tunnistamaan itsensä ja ajautuvat konfliktiin
yhteisönsä kanssa.
Jamesin ja hänen poikaystävänsä tilanteen seuraaminen oli vaikeinta, mitä koskaan olen elokuvantekijänä kohdannut.
Kaksi parikymppistä nuorta miestä nukkuu
makuupussissa puistossa, harrastaa ajoittain seksiä rahasta saadakseen syötävää.
Ohjaajalla on koti, varaa syödä ravintolassa
ja lennellä kahden mantereen välillä.
Ensimmäisestä tapaamisestamme lähtien oli selvää, ettei tämä nuori mies kaipaa sääliäni. Hän haluaa olla elokuvan
päähenkilö. En edes pystynyt sitä hänelle ensimmäisen tapaamisen jälkeen lupaamaan, mutta heti seuraavana yönä olin saanut sähköpostia (niin, kodittomilla on sähköpostitunnukset). Hän alkoi kertoa elokuvan tarinaa itsestään. Tarkkoja ja mustaa
huumoria tihkuvia kuvia elämästä kadulla,
siitä mitä perheessä oli tapahtunut ennen
kuin hän päätti lähteä. Hän on kanssakäymisissämme hauska ja häpeilemätön, usein
röyhkeä.
Keskiluokkainen ihminen hairahtuu
helposti ajattelemaan, että normiyhteiskunnan ulkopuolella olevan ihmisen elämä
on jotenkin sumeaa ja suuntavaistotonta.
Myös tekijän etiikasta käymissämme kes-
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I iris H ärmä
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

SEUR AAM I STA SY R JEM MÄ LT Ä

ELÄMÄÄ KESKELLÄ
Keväällä 1997 ajoimme Visa Koiso-Kanttilan kanssa Kehätien
liittymästä kohti Mellunmäkeä valmiina päivän kuvauksiin.
Visa ohjasi ja kuvasi elokuvaa Karkotetut, joka kertoi Vesalan
nuorista, ja minä olin mukana äänittämässä ja jakamassa sen
kaiken. Päivä oli kirkas, muistan miten pienen alamäen
kohdalla tunsin, kuinka laskeuduimme johonkin harmaaseen
ja hapettomaan tilaan, josta selviytyäkseen täytyi vetää
syvään henkeä.
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lanteessa oleville, dokumentissa esiintyminen ja oman elämäntarinansa avaaminen on
hyvä ja voimaannuttava kokemus. Nämä seikat ovat tekijänä minulle tärkeitä, ne antavat
kaikesta eettismoraalisesta pohdinnasta huolimatta tunteen siitä, että työni on merkityksellistä ja sille on jopa tilaus. Luulisin, että
useimmat ihmiset tarvitsevat tällaisen tunteen suhteessa työhönsä.
Kolme edellistä elokuvaani kuvaa nuoria
henkilöitä, joita katsomalla ja kuuntelemalla voi saada aavistuksen siitä, mitä he kantavat nykyhetkestä, kulttuurista ja yhteiskunnasta mukanaan, ja mihin he mahdollisesti
ovat sen kanssa menossa. Elokuvieni nuoret ovat tavalla tai toisella marginaalin rajoilla. Nuorten maailmassa näkyvät selkeämmin
ulkoiset vaikuttimet, ja he ovat myös monien suurten henkilökohtaisten valintojen äärellä. Valintojen, joissa heijastuvat heidän
omat lähtökohtansa, ja jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Kuvaamalla marginaalissa olevien nuorten elämää herätän väistämättä kysymyksiä siitä, mistä heidän ongelmansa lopulta johtuvat, ja mikä on yksilön oma vastuu ja

Kuva vasemmalla:
Elää ja Palaa,
ohj. Iiris Härmä,
Guerilla Films,
2007
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Silloin ajattelimme, että Karkotetut–elokuvan
nuoret olivat 90-luvun laman todellisia uhreja. Rikkinäisten perheiden, väkivallan ja päihteiden värittämää maailmaa oli surullista seurata. Tämä hyvinkin emotionaalinen ja kokemuksellinen kuvausprosessi on jättänyt jäljet omaan tekemiseeni ja vaikuttanut omien
ohjaustöideni aihevalintoihin.
Minulle marginaalin kuvaaminen tarkoittaa sitä, että elokuvan yhtenä perimmäisenä
tavoitteena on yhteiskunnallisten rakenteiden näkyväksi tekeminen.
Jos elokuvan henkilön haasteille on löydettävissä jokin selittävä tekijä, joka ei pelkästään palaudu yksilöön itseensä, voi elokuvan avulla hahmottaa ympäröivää maailmaa ja ajan olemusta uusin silmin. Yksilötarinat ovat dokumenttielokuvien perustaa, ja
tarinan kohottaa yleiselle tasolle se, että päähenkilön kohtaamat haasteet ovat heijastusta kulttuurista tai muista suuremmista taustavaikuttajista. Elokuvantekijänä voin tehdä näitä syy-seuraussuhteita näkyväksi. Kokemusten karttuessa olen vakuuttunut siitä,
että useimmille ihmisille, myös heikossa ti-
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Olen vakuuttunut siitä, että useimmille ihmisille,
myös heikossa tilanteessa oleville, dokumentissa esiintyminen
ja oman elämäntarinansa avaaminen on hyvä
ja voimaannuttava kokemus.

vuunsa ja oppimiseensa. On aika leimaavaa
sanoa, että erityisluokkalaiset ovat syrjäytymisuhan alla, mutta valitettavasti se on totta.
Kun Omaa luokkaansa -elokuva näytettiin
televisiosta, postilaatikkooni tipahti kirjekuori
entiseltä erityisluokkalaiselta, joka kertoi elämästään ja toivoi saavansa jakaa kokemuksensa. Näin syntyi Hiljaisen talven lapsi, kuvaus 24-vuotiaasta eläkkeellä olevasta Katjasta,
joka elää yksinäistä ja hiljaista elämää. Katjan
henkilökohtainen kokemus oli, että hänet oli
sysätty syrjään, siivottu eläkkeelle; turhana,
epätoivottuna, epäkelpona. Halusin tehdä elokuvan hänen näkökulmastaan.
Hiljaisen talven lapsi -elokuva kertoo
omalla tavallaan rakennemuutoksesta, joka
osuu kipeimmin niihin, jotka eivät pysty itseään puolustamaan, eivätkä vaadi mitään. Syrjäytyneitä tai syrjäytettyjä nuoria on maassamme kymmeniä tuhansia. Työelämän arvot ja vaatimukset ovat koventuneet ja tiukentuneet niin, että vajaakuntoisille ei enää
löydy työpaikkoja, joissa he kokisivat olevansa tarpeellisia. Kun ei kelpaa mihinkään, on
vaikeaa löytää elämälle merkitystä.
Katjan elämää seuratessani kysymys ei
kuitenkaan lopulta ollut pelkästään se, mitä yhteiskunta olisi voinut tehdä toisin. Suurempi kysymys löytyy rakkaudettomuudesta
ja individualistisen kulttuurin välinpitämättömyydestä. Yksilötarinan kertomisen kauneus on juuri siinä, että elämä ja todellisuus
heijastuvat niin eri tavoin riippuen siitä, mitä
pintaa vasten niitä tarkastelee.
Karkotetut-elokuva on 90-luvun väkevintä suomalaista yhteiskunnallista elokuvaa.
Sen konkreettiset vaikutukset eivät ole meidän tiedossamme. Kokemus oli kuitenkin
voimakas minulle ja se teki minulle sen, mitä John Grierson kuvaa parhaimpien elokuvien saavan aikaan katsojissaan; se kohotti sosiaalista ja poliittista tietoisuuttani. Elokuvien tekeminen on antanut minulle mahdollisuuden ymmärtää paremmin kanssaihmisiämme ja elämän moninaisuutta. Toivon, että
katsojat ovat kokeneet saman. 	       

Karkotetut, ohj. Visa Koiso-Kanttila, Epidem 1998
Elää ja Palaa, ohj. Iiris Härmä, Guerilla Films 2007
Omaa luokkaansa, ohj. Iiris Härmä, Guerilla Films
2010
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Hiljaisen talven lapsi, ohj. Iiris Härmä, Guerilla
Films 2012.
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Kuva oikealla:
Hiljaisen talven
lapsi, ohj. Iiris
Härmä, Guerilla
Films, 2012

rooli tämän kaiken keskellä. Läsnä ovat toivo,
ja tulevaisuus ja se koskettaa minua.
Elää ja palaa -elokuvaa suunnitellessani ajatukseni oli kuvata nuorten romaninaisten elämää aikuisuuden kynnyksellä kahden
kulttuurin välissä. Oletukseni oli, että elokuvan päähenkilöiden haasteet syntyisivät nimenomaan suhteessa valtaväestöön ja ennakkoluuloihin.
Ennakkotutkimusmatkani johti minut
perheen luokse, jossa itsenäistyvät kaksikymppiset sisar ja veli kamppailivat romanikulttuurin ja valtakulttuurin vaatimusten paineissa, samalla voimakkaasti etsien ja määritellen omaa identiteettiään. Seurasin läheltä nuorten elämää parin vuoden ajan. Sen sijaan, että diskriminaatio olisi ollut heille suurin ongelma, he kokivatkin romanikulttuurin
vaatimukset problemaattisina, ristiriitaisina
ja omaa itsemääräämisoikeuttaan loukkaavina. Tämä oli minusta äärettömän kiinnostavaa ja muutti omia ennakkokäsityksiäni. Sain
katsella romanikulttuuria sisältä päin ja koin,
että yhteiskunta tuli näitä nuoria vastaan monin tavoin. Ammattiauttajien kirjo elokuvassa on huikea, ja molemmille nuorille järjestyi koulutuspaikka. Oma ennakko-oletukseni nuoresta romanista epätasa-arvon ja rasismin uhrina ei vastannutkaan sitä todellisuutta, jota havainnoin. Tein elokuvan, joka sen
sijaan, että vahvistaisi kuvaa romanien asemasta syrjittynä etnisenä vähemmistönä, loikin yllättäen kuvauksen kohtuullisen hyvin
toimivasta hyvinvointivaltiosta. Lopulta elokuva kertoo yksilöiden kautta identiteetin etsimisestä ja oman tien löytämisestä. Se kertoo siitä, miten tärkeää tällä matkalla on hyväksyä itsensä, tulla hyväksytyksi ja olla suvaitsevainen muita kohtaan. Miten nuoren
on katsottava kriittisesti oman kulttuurinsa
arvoja ja asenteita ja lopulta luotava niihin
sellainen suhde, että voi itse kasvaa ihmisenä
ja mennä eteenpäin elämässä.
Vuonna 2010 valmistui elokuvani Omaa
luokkaansa, jossa tarkastelin yläasteen viimeistä koulukevättä käyviä erityisluokkalaisia. Elokuva kertoo syrjäytymisuhan alla olevista erilaisista oppijoista ja opettajasta, joka
yrittää auttaa näitä nuoria saamaan oppivelvollisuuden suoritettua, luottamaan tulevaisuuteensa ja itseensä. Elokuvan sanoma on
se, että parasta, mitä voimme lapselle ja nuorelle tarjota, on mahdollistaa, että hän saa välittävän ja ymmärtävän aikuisen tukea kas-
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Kirjoittaja on
elokuvantekijä

20

avek-lehti 2/2013

Monet uskovat, että jotkut ihmiset muuttuvat täysikuun aikana fanaattisiksi tai hulluiksi, ja että täydenkuun
aikana sudet ulvovat ikäväänsä. Kumpaakaan uskomusta ei tiede ole voinut vahvistaa. Katson Kuun keltaisena
loistavaa kehrää. Tyynestä järven pinnasta heijastuu peilikuva, näen molemmat Kuut samanlaisina. Tähän aikaan
vuodesta Kuun ellipsinen rata kulkee lähempää Maata
kuin muutoin koskaan. Siksi Kuu näyttää suuremmalta
kuin muutoin koskaan. Tällä järvellä oikea Kuu ja sen heijastus käyvät tosi lähellä. Kyllä minuunkin Kuu vaikuttaa.
Minulle se edustaa uskollisuutta. Maa kiertää elliptistä rataansa avaruudessa. Kuu kiertää maata. Kerran kuukaudessa minulla on mahdollisuus nähdä se. Katson, ilman
poikkeusta – jos taivas on kirkas.
Lappajärvi laskee vetensä Ähtävänjoen kautta Pohjanlahteen. Joessa elää helposti sadankin vuoden ikäisiä jokihelmisimpukoita, raakkuja. Kerran vuodessa raakkunaaraat puhaltavat toukkansa veteen, aistiessaan lähistöllä lohikalan. Toukkia on tuhansia, mutta nytkin käy niin, että
toukat eivät löydä emokalaa, jossa ne voisivat kasvaa. Tutkija ei löydä yhtäkään kalaa, joka kantaisi raakkutoukkaa.
Tutkijalle ei sattunut yhtään osumaa, siis raakun kannalta
toukat ovat menneet marginaaliin.
Mutta on Lappajärvellä sattunutkin. Maapallon Liitukaudella, siinä 120–70 miljoonaa vuotta sitten. Maapallon
ilmasto oli hyvin lämmin. Suuret matelijat asuivat täällä, tunnetuin niistä oli Tyrannosaurus Rex. Liitukauden
50 miljoonan vuoden aikana maapallo oli ollut useaankin
otteeseen asteroidi- ja kivisateessa. Onneksi Maan rata ei
osunut siihen kivisateeseen usein. Mutta sitten kerran sattui. 66 miljoonaa vuotta sitten tänne Lappajärvelle osui
halkaisijaltaan puolen kilometrin kivipaakku. Se vavahdutti Maata. Se tappoi kaiken elollisen 700 kilometrin säteellä, valtavat pölypilvet peittivät Maan, lopulta Tyrannosaurus Rexin elämä täällä tuli mahdottomaksi.
Aivotutkijaystäväni Gabor soittaa. Kun olemme yhdessä sattumia käsitelleet, kerron, että olen yhden ikävän sat-

tuman tapahtumapaikalla. Hän sanoo, sattuma on evoluution edellytys. Sattuma on elämälle yhtä tärkeä kuin happi hengitykselle. Aloitan mistä vaan; millainen puoliso valikoituu, millainen siittiö löytää munasolun, millainen dnaketju muodostuu. Sattuuko onnettomuuksia, jotka muuttavat elämän suuntaa. Jos on mahdollista, että joku tapahtuu, se tapahtuu luonnossa ennemmin tai myöhemmin.
Niin kuin silloin täällä Lappajärvellä. Suomen kokoinen alue joutui elämän kannalta tyhjiöön, marginaaliin.
Mutta Maapallolle tapahtui enemmän. Merivirtojen kulkusuunnat muuttuivat. Ilmasto muuttui viileämmäksi.
Kasvusto muuttui. Maapallo muodostui Tyrannosaurukselle helvetiksi, mutta kalat, joista ihminen alkoi kehittyä,
saivat sopivammat olosuhteet.
Kierrämme saksalaisen tutkijaystäväni Willyn kanssa
Lappajärveä. Luen lehdestä, että ”Lainamarginaalit alkavat tasaantua”. Kun vähemmän ja vähemmän kansalaisia
uskaltaa ottaa lainaa, pankkien on pakko laskea lainojensa
marginaaleja, ja meillä tavallisilla ihmisillä on toivoa. Ystäväni on tullut Berliinistä autolla, joka tarvitsee vain kaksi litraa poltto-ainetta sadalla kilometrillä. No, vajaan litran sen päälle, mutta kuitenkin yhteensä alle kolme. Tässä tapauksessa vähemmän merkitsee enemmän. Hän ehdottaa, että ostaisin tämän auton, joka hänelle on tarpeeton. Pienellä kulutuksella voisin kulkea enemmän. Hän
tietää, että teen elokuvaa marginaalisesta aiheesta. Mutta
minä tiedän, että marginaali auton hinnan ja minun rahani välillä on liian suuri. En voi suostua.
Willyn ja minut yhdistää ystävyys ranskalaiseen Pierreen. Tämä Pierre Maupertuis oli matemaatikko, hän tosin eli kohta kolmesataa vuotta sitten. Pierre teki pitkän
laivamatkan Suomeen tutkiakseen Maapallon kiertoliikkeen merkitystä. Häntä kiinnostivat Kuu ja tähdet. Viisikymmentä vuotta ennen häntä Isaac Newton ensimmäisenä ihmisenä ymmärsi, että Maapallo, ja kaikki tähdet kiertävät ennalta ohjelmoitua omaa rataansa, ja ne pysyvät radoillaan vetovoiman ansiosta.
Sattuma

Minusta on huikeaa ajatella, että olen nyt täällä sattuman
paikassa, joka sattuman kaupalla ohjasi minutkin kalasta maalle. En joutunut tyhjiöön, marginaaliin. Vetovoimaa

voisi kuvata esimerkiksi pyörittämällä höyhentyynyä ympäri pään yläpuolella. Tyynystä kiinnipitäminen tarvitsee
vain sen voiman, jonka tyyny painaa. Se on kevyttä, mutta lopulta tyyny hajoaa, ja höyhenet lentävät maailman
tuuliin. Niin meillekin ilmeisesti käy lopulta.
Olen nähnyt kapellimestarin tekevän merkintöjä
Bachin Fuugan nuottilehdille, hän teki merkintöjä nuottien väliin ja sivustoille, marginaaliin. Fuuga ”pako” muodostuu matemaattisten värähtelyjen lukusuhteista, vanhat sävelet pakenevat uusien sävelien alta. Anteeksi
muusikot ja äänittäjät, minulle Fuugan nuotit ovat visuaalisesti kauneimmat. Muistan tuon tuntemani puikonheiluttajan sanoneen, että ”sävelien tuiskeessa marginaalimerkinnät ovat tärkeimmät, ne johtavat ajatuksen kulkua”. Myös Leonardo da Vinci täydensi kirjoituksiaan lisäämällä tektiä sivujen reunoille. Hän arvosti matematiikkaa yli kaiken. Hän sanoi jotenkin niin, että kaikesta taiteellisesta toiminnasta se, joka perustuu matematiikkaan,
on täydellisin. Kaikki tietävät Leonardon ihmisen mittakaavan. Matematiikka ei anna tilaa sivuhypyille, marginaali-merkinnöille. Se on täydellistä.
Ajelemme vähänkuluttavassa autossa, Willy ja minä.
Ystävämme Pierre oli matemaatikko. Hän kulki hevosella ja laivalla. Silti hän pystyi keksimään ja todistamaan
lain ”Pienimmän vaikutuksen periaatteesta”. Hän sanoi,
että kaikki liikkeet luonnossa perustuvat periaatteille, jotka ovat Kaikkivaltiaan Luojan asettamia. Luoja on antanut
luontokappaleille vallan vaikuttaa toinen toisiinsa. Tapaa
Pierre ei vielä silloin tuntenut. Mutta hän ymmärsi, että
kaikki ja varsinkin pienin asia, joka voi luonnossa tapahtua, tapahtuu joskus, ja se muuttaa kaiken, erityisesti kaiken mikä on suurinta, koska järjestys luonnossa muuttuu.
Pierre tuli Suomeen todistamaan Luonnonlakeja matematiikalla. Hän oli vakuuttunut, ettei maapalloa Jumala pyöritä. Hän ei tiennyt alkuräjähdyksestä, josta meidän pitäisi tietää. Mutta matematiikan avulla Pierre pystyi todistamaan sen, minkä itse saattoi kuvitella. Vasta viisikymmentä vuotta hänen jälkeensä Darwin kykeni Galapagos-saarilla todistamaan, että me olemme syntyneet
vähä vähältä kaloista. Mutta monta meistä on pysynyt kalana, osa on syntynyt linnuiksi, monta meistä on mennyt
hukkaan, marginaaliin.

Marginaalin merkitys

”Ei tuollaista elokuvaa voi tehdä”. ”Ei kukaan muukaan anna sinulle rahaa tuollaiseen”. ”Olet liian vanha”, ”Tämä raha on varattu naisille/ nuorille/ maahanmuuttajille/ mustille”. ”Tänä vuonna kaikki kärsivät”. ”Aiheesi on ihan hyvä,
mutta haluan, että kanavani suuntautuu enemmän nuorille”. ”Tämä ei kosketa”. ”Meille ei haluta suomenkielisiä ohjelmia”. ”Tämä raha on varattu alle kaksikymmentävuotiaille ohjaajille, joilla on neljän vuoden kokemus, ja vähintään kolme ohjattua näytelmää, joista yksi on animaatio”.
Kiitos, että sanotaan, normaaleinta on vaieta, siirtää hiljaa
marginaaliin.
Seison ensimmäisen elokuvani kuvauksen jälkeen Boulognen studion portilla. Ryhmä lehtimiehiä poistuu studiosta, kuulen ja muistan yhä yhden lauseen ohjaajasta, jota
olen menossa tapaamaan; ”Harmi että Jean Gabin tekee hänen kanssaan töitä, ohjaaja on marginaalissa.” Pääsen tapaamaan tätä ohjaajaa kuvauksien aikana kolmen viikon
ajan. Hän on vanha hieno mies, viisikymppinen – kun minä olen parikymppinen. Usein hän tulee tapaamaan minua
kuvausten ohella. Hän puhuu kaunista saksaa. Ihmettelen
mielessäni, miten joku täällä voi puhua noin hyvin saksaa.
Hän kysyy samaa minulta. Kerroin omat syyni, hänen syytään kielitaitoon en uskaltanut kysyä. Mutta hänen nimensä muistan ikuisesti: Jean-Paul Le Chanois.
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin näen Bertrand
Tavernier’in elokuvan ”Laissez-passer” –’Kulkulupa’. Se
kertoo, miten sodan aikana Pariisissa tuotettiin saksalaisen Continental-filmin propaganda-elokuvia ranskalaisille.
Heidän kanssaan työskenteleviä ranskalaisia halveksittiin
kätyreinä. Siinä yhtiössä Le Chanois teki työtä apulaisohjaajana. Mutta samalla hän toimitti henkensä kaupalla tietoja, vihollisarmeijan liikkeistä, juutalaisten kuljetuksista,
koulujen hävityssuunnitelmista. Hän toimi isänmaan hyväksi, vaikka häntä uhkasivat sekä ranskalaiset että saksalaiset. Tästä ymmärsin sanan marginaali.
Palaamme Willyn kanssa Helsinkiin. Mietin, mitä minusta olisi tullut, jos kivi ei olisi silloin pudonnut Lappajärveen. Muistan samalla, että Pierre Maupertuis lähetti tutkimuksensa suuresti arvostamalleen kollegalle, Leonhard Eulerille. Oheen hän kirjoitti tekstin ”korjatkaa kaikki virheeni, ja merkitkää ne marginaaliin”. Samoin kirjoitan minä.
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Lappajärvi Pohjanmaalla, 21. elokuuta 2013.
Täysikuu. On se yö kuukaudessa, jolloin Aurinko
valaisee kokonaan Kuun pinnan. Kun Kuu
katsoo maata.

Kuvat elokuvasta
Sattuman syyt,
ohj. Virke Lehtinen,
Filmiryhmä, 2013
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Luottokortilla
marginaaliin

Toisinaan tulee hetki, jolloin kohtalo on otettava
täysin omiin käsiin. On tartuttava MasterCardiin,
soitettava äiti takaajaksi...ja toteutettava ajatus, joka
on tykyttänyt voimallisesti sisimmässä. Se on toteutettava omalla riskillä, ilman virallisia tukitahoja,
sen enempää SWOT-analyysejä tekemättä. On vain
yksinkertaisesti luotettava laput silmillä, että homma
kantaa. ”I’ve Only Just Begun” -lyhytelokuvasta kasvoi käyntikorttini: teos, joka vei minut LGBT-festivaaleille, Lady Gagan lähipiiriin...ja lopulta Pussy Riot
-jäsenten kanssa samalle lavalle Lontooseen.
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-hahmo matkaa Venäjälle Venuz Vulgarin ja tämän ystävien johdattamina. Tekisin sen tavalla tai toisella.
”I’ve Only Just Begun” oli sotahuuto, sodanjulistus, ”kick
ass” -teos.
Tein lyhytelokuvani alusta asti itse, luottotyöryhmäni kanssa. Filosofia oli selvä: teemme kaiken huolella ja teos levitetään netissä. Se saisi vapaasti levitä minne tahansa.
Pankkilainalla, luottokortilla, Production Housen ja
Angel Filmsin antamalla kalustotuella tehty teos kuvattiin
heinäkuun lopussa 2012. Se leikattiin heti perään ja ladattiin nettiin 8.8.2012. maailman kohistessa Pussy Riot -jäsenten kohtalosta.
”I’ve Only Just Begun” levisi verkossa nopeasti ja tehokkaasti. Sain todistaa ensimmäisen kerran netin mahdollisuudet, sen rajattomuuden ja voiman. Sain itselleni pioneerityön siitä, millaisia mahdollisuuksia marginaaliteoksella
on verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
Mutta: ei ole sanottua, että kaikki nettiin lataamasi
teokset leviävät kuin itsestään, klikkauksia keräten. Samalla hetkellä kun ”I’ve Only Just Begun” ilmestyi, kaivoin esiin
entisen PR-työläisen itsestäni ja aloin rummuttaa sitä itse
kaikkialle maailmaan: jokaiseen mahdolliseen, asiasta kiinnostuneseen blogiin, LGBT-yhteisön tärkeisiin medioihin,
marginaali-asiantuntijoille, pop-kulttuurin avaintekijöille.
Tein tätä työtä koko syksyn 2012 vapaa-aikoina ja öisin, lisäten mukaan festivaalit, joille teosta lähetin.
Olen vilpittömän, anteeksipyytelemättömän ylpeä
marginaaliteokseni saavutuksista. Kotimaassa Rakkautta &
Anarkiaa näytti elokuvaa Narinkkatorin screeneillä. Helsingin Lyhytelokuvafestivaali on ollut huikea tukija. Maailmalla homoyhteisön ikonit koomikko Sandra Bernhardista Boy Georgeen ylistivät teosta. Suuret homoblogit, kuten
Joe My God ja Towleroad nostivat sen esiin, samoin ihmis-

oikeusasioihin keskittyneet blogit. Helsingin Sanomat kirjoitti teoksesta kahteen otteeseen. Se liikkui – ja liikkuu
edelleen – maailman suurimman homoikonin Madonnan
liepeillä. Lady Gagan lähipiiristä tuli myöhemmin syksyllä 2012 viesti: ”This is amazing”, mikä puolestaan johti yhteistyöhön Gagan ystävän ja Born This Way -järjestön keulakuvan Breedloven kanssa. Englantilainen, vaikutusvaltainen Out Magazine nosti teoksen esille ja hetken aikaa ”I’ve
Only Just Begun” oli luetuimpien juttujen TOP 5:ssä...kunnes salskea rugby-pelaaja riisui itsensä alasti ja ruumiinkulttuuri vei voiton! Kuka tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. MoMA PS1:n haukansilmäinen johtaja Klaus Biesenbach
on vastikään huomannut teoksen ja aktiivisen asenteeni
Venäjän homoyhteisön tukemisessa.
Tämä puoli on ollut kihelmöivintä ”I’ve Only Just Begunin” kohdalla: koskaan ei voi tietää, millainen yhteydenotto odottaa sähköpostissa tai tekstiviestissä. Teoksen kaari
on ollut myös pitkä – eikä nykyinen tilanne, josa homopropaganda on kielletty kaikkialla Venäjällä, ole vähentänyt
teoksen etenemistä.
Myöhemmin syksyllä 2012 ”I’ve Only Just Begun” aloitti
festivaalikierroksen kiertäen New Yorkista Montrealiin, Pariisista Mumbaihin, Belgradista Lontooseen, napaten palkintoja sieltä täältä. Suurille festivaaleille teos oli varmasti
rajatapaus, mutta tavoittelin homoyleisöä – sinne minä ja
teos kuuluimme.
Kiersin joillakin festivaaleilla omilla rahoillani, paiskien hommia tv:n puolella rahoittaakseni matkat. Aika
ajoin olen voinut toimittaa lyhytelokuvani mukana luvattoman vähälle huomiolle jääneen, Prix Europa -kilpailussa mukana olleen ”Päivät Kuin Unta” -elokuvani, joka on
tiukkarytminen, värikäs tarina kolmesta drag queenista,
homofobisesta kansanedustajasta ja tämän raskaana olevasta vaimosta.

Festivaalikutsuja tulee nykyään viikottain, ja voin nykyään antaa pyörien pyöriä omalla painollaan. Tällä hetkellä ”I’ve Only Just Begun” on menossa LGBT-festivaaleille
Kööpenhaminaan, Prahaan ja Hampuriin, eikä kierros ole
millään lailla vielä ohi. Kaksi festivaalia on jäänyt mieleeni: ÉCU - The European Independent Film Festival vei palkitsemansa teoksen elokuussa sisarfestivaalilleen Pietariin.
Nevan rannalle kokoontunut yleisö arvosti näkemäänsä.
Toinen kohokohta oli kesäkuussa 2013 Yoko Onon kuratoimalla Meltdown-festivaaleilla Lontoossa. ”I’ve Only Just
Begun” on mukana ”Let’s Start A Pussy Riot” -kirjassa yhdessä mm. Onon, Antony Hegartyn, Kim Gordonin, Peachesin ja
monen muun vaihtoehtoartistin ja -teoksen kanssa. Kirja
lanseerattiin Meltdownissa ja olin kutsuttu mukaan paitsi näyttämään elokuvani myös osallistumaan paneelikeskusteluun, johon liittyivät myös Pussy Riotin kaksi jäsentä.
Marginaalista ponkaistaan siis myös pienin askelin
maailmankartan palalle...mutta se vaatii pelottomuutta ja
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Kaikki oli päivänselvää minulle joulukuussa 2011.
Olin väsynyt. Esikoiselokuvani pitkä, kuusi vuotta kestänyt prosessi ja sen jälkeinen mankelointi olivat piiputtaneet minut kokonaisvaltaisesti. Toipuakseni kaikesta kirjoitin syksyn aikana ”I’ve Only Just Begun” -nimisen laulun,
joka syntyi kuin itsestään. Sitä kirjoittaessani myös kuvat
ilmestyivät mieleeni: tiesin, millaiseen maailmaan laulun
sijoittaisin, tiesin, kuka oli päähenkilö, tiesin, että tarkoitukseni oli voimaannuttaa paitsi itseni tekijänä, myös katsojat. Ja voimaannuttaa varsinkin kotipaikkani: jumaloimani homoyhteisö.
Kaksi vuotta tuntuu ikuisuudelta, mutta tilanne ei ollut
silloin nykyhetkeä paljonkaan erilaisempi. Yhdysvalloissa,
Venäjällä ja Euroopassa homofobia nosti voimakkaasti rumaa päätänsä, samaan tahtiin homoyhteisön oikeuksien lisääntymisen myötä. Kaksi vastakkaista voimaa mittelöivät
keskenään. Kreikassa Golden Dawn -uusnatsipuolue päätyi parlamenttiin liikkeen johtajan huudellessa ”Wrap it up,
faggots, your time will come!” Homoyhteisön elämä oli yhtäkkiä turvatonta ja pelottavaa. Itä-Euroopan maissa uusnatsit voimistivat koko ajan asemiaan ja kävivät mielellään
”roskasakin” kuten homojen, ulkomaalaisten ja romaneiden kimppuun. Yhdysvalloissa kukoisti Tea Party...ja sitten
oli Venäjä, maa, joka on tälläkin hetkellä iso – ja pelottava
– vitsi homohysteriassaan.
Tietenkin meillä oli myös oman maamme älymystö
”kohta mennään naimisiin lemmikkieläinten kanssa” -lauseineen.
Tähän brutaaliin maailmaan ”I’ve Only Just Begun” syntyi.
Maaliskuussa 2012 homofobia sai absurdin ja karvat
nostattavan sävyn: Pietarissa allekirjoitettiin ensimmäinen
”homopropagandan” kieltävä laki. Silloin minulle oli täysin selvää, että tekisin lyhytelokuvani, jossa Neitsyt Maria
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Äänettömien
yhteisö
– taide, eläin
ja yhteiskunta
sinnikkyyttä, tinkimättömyyttä ja koko huutavan muun
maailman pois sulkemista – loputonta työntekoa. ”No fear”,
oli Pussy Riot -jäsenten viesti minulle ja muille. Siihen on
uskottava.
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Tulen puhtaasti prime time -viihtestä. Siellä aloitin
urani, koska en uskaltanut epävarmuuttani hakea kouluihin. Tein viihdettä suurella sydämellä...kunnes lähes kymmenen viihdevuoden jälkeen menetin todellisuudentajuni ja ryhdyin myös toteuttamaan itseäni. VAARALLINEN
TIE! Hulahdin nopeasti marginaalipuolelle. Se johtuu vähemmistöstä, johon kuulun, mutta myös tyylistäni ja ajatusmaailmastani.
Taustani on resuinen, värikäs, monivivahteinen. En ole
kuulunut salibandyseurueisiin enkä syntynyt töölöläisille kulttuuripihoille. Taustaani kuuluu niin monien erilaisten kokemusten ja ihmisten vyyhti, että voin aika huoletta
ammentaa historiastani niin maailman, hahmot kuin tarinat. Liikun tietenkin yhä alakulttuureissa ja imen vaikutteita kokemuksistani, tapahtumista ja ihmisistä. En ole espoolainen perheenisä...joka on varmasti vaihtoehtoryhmistä kiehtovin!
Marginaalin puolella eläessä törmää päivittäin ennakkoluuloihin, annettuihin asenteisiin, ahtaisiin malleihin.
En ollut pesäpalloilijapoikien kaveri kaksikymmentä vuotta sitten...mutta tänä päivänä he kyselevät uteliaina kuulumisiani sukulaisilta kotikylässä - ja olisivat halukkaita tapaamaan vaikka dartsi-illan merkeissä. Hyvä jumala, se olisi luonnon murhenäytelmää, tikanheittotaitoni on ala-arvoisuudessaan maailmanluokkaa!
Maailma muuttuu pienin, hitain askelin, tämän tiedän
kokemusteni kautta. Marginaalissa olevalle ihmiselle hyväksyntä tulee vuosien tai vuosikymmenien viiveellä. Aikaa pitää mennä, ennen kuin ”outo” näyttäytyy ”kiinnostavana” tai jopa – aivan kauheaa! – ”innostavana”. Aikaa pitää
mennä, ennen kuin töiden arvo näyttäytyy: millaisena aikana ne ovat olleet haastamassa, mietityttämässä, kiusaamassa – ja inspiroimassa. Näin olen kuullut tapahtuneen.
Rohkea tyyli, oma ääni ja sinnikkyys havahduttavat aika
ajoin muitakin tekijöitä pohtimaan, voiko asioita tosiaan
tehdä toisella tavoin. Se, jos mikä on vaihtoehtotekijälle
suuri kiitos. 					

T erike H aapoja
Kirjoittaja on kuvataiteilija.
Eronteon strategioita

Marginaali-argumentti on filosofinen argumentti, joka on
keskeinen eläinoikeusteorian piirissä käydyssä keskustelussa. Argumentti kyseenalaistaa eläinten ja ihmisten erilaisen kohtelun oletettuun lajityypilliseen piirteeseen kuten ihmisen tietoisuuteen tai itsereflektioon. Jos pidämme
tietoisuutta moraalisen arvon perustana, voimme aina löytää marginaalisen joukon ihmisiä, joilla tätä piirrettä ei ole.
Kuitenkin myös näitä henkilöitä kohdellaan moraalisen
arvon omaavina. Jos siis vastasyntyneillä, vaikeasti vammaisilla tai koomapotilailla on moraalinen arvo, ei tulisi olla estettä ajatella myös toislajisia eläimiä moraalista arvoa
omaavana. Vastaavasti on aina löydettävissä toislajisia eläimiä, jotka kykenevät toimintaan, jota pidetään ihmistä moraalisesti muista lajeista erottavana, kuten työkalujen valmistamiseen, kielen käyttöön, kulttuurin siirtämiseen jälkipolville tai mielen teoriaan.
Argumentin tähtäimessä on kulttuurillemme keskeinen tapa yrittää loogisesti perustella ihmisen ja muiden lajien välistä erontekoa ja näiden erilaista kohtelua. Ihmisen
muista erottavaksi erityispiirteeksi ja erityisen moraalisen
arvon takeeksi on ehdotettu milloin sielun, milloin järjen
olemassaoloa, kykyä propositionaaliseen kieleen tai sosiaalisten suhteiden solmimiseen. Yksi kerrallaan nämä erityispiirteet on löydetty myös muiden lajien tapakirjosta, ja
yksi kerrallaan on nostettu esiin uusia ihmisen erityispiirteitä. Ongelmana on, että ihmisen ja muiden lajien marginaaleissa tapahtuu ominaisuuksien sekoittumista, mikä
tekee mahdottomaksi kategorisesti erottaa yhden lajin kykyjä toisen lajin kyvyistä. Eläinoikeusfilosofi Peter Singeriä mukaillen: mikään kaikille ihmisille yhteinen piirre ei
kuulu vain ja ainoastaan ihmiselle, esimerkiksi kaikki ihmiset, mutta myös muut lajit, pystyvät tuntemaan kipua.
Vastaavasti vaikka vain ihminen kykenee ratkaisemaan
matemaattisia ongelmia, löytyy aina ihmisiä, jotka eivät
siihen pysty. Kategorinen eronteko ihmisen ja muiden lajien välillä on perusteeton, ja siten myös erilaisilla moraalisilla kategorioilla ei pitäisi olla perustetta. Kuitenkin nuo
kategoriat ovat todellisuutta.

Kategorinen eronteko ihmisen
ja muiden lajien välillä on
perusteeton, ja siten myös
erilaisilla moraalisilla kategorioilla ei pitäisi olla perustetta.
Kuitenkin nuo kategoriat ovat
todellisuutta.

Yhteiskunnan hiljainen perusta
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On kiinnostavaa, että rajanvedon logiikka kaatuu juuri ihmislajin marginaalissa, olemmehan tottuneet ajattelemaan
eläinkysymyksen poliittisen keskustelun laitamille. Eläinkysymyksen valossa kuitenkin ihminen kategorioineen on
marginaalissa, tai oikeastaan lähinnä marginaalien ihmisellä on merkitystä. Eläin itse on kaikkea muuta kuin marginaalinen, sillä se edustaa huomattavaa enemmistöä yhteiskuntamme jäsenistä. Toislajiset eläimet ovat yhteiskuntamme suuri massa, jossa jokaista ihmistä kohti on tuhansia toisia. Tämä hiljainen massa ei puhu eikä vaadi oikeuk-
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En ole
espoolainen
perheenisä...
joka on
varmasti vaihtoehtoryhmistä
kiehtovin!
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Eläimen kadottaminen

2/2013

Eläimen samanaikainen lisääntyminen ja poissaolo leimaa
modernia aikakautta. Ihmisen kadotessa kaupunkeihin ja
toisten lajien kadotessa tuotantolaitoksiin ja maaseuduksi erotettuun maisemaan ihmisen välitön suhde toisiin lajeihin muuttui. Eläin ei enää ole kanssaeläjä, jonka osallisuuteen olisi luotava päivittäinen, toimiva suhde. Eläin on
teoreettinen, abstrakti, ongelma tai käyttövara. Nykykulttuurissa eläin on yhä vähemmän todellinen yksilö ja yhä
enemmän merkki, jolla on merkitystä vain ihmisen maailmassa, osana tatuointien, vaatekuosien ja kielellisten ilmausten kehystä. Näin eläimen taikavoimat on siirretty
ja otettu osaksi ihmisen maailmaa. Yhteiskunnan toisella
laidalla eläin palautetaan puhtaaksi materiaaliksi, turkiksi, lihaksi ja nuggeteiksi, jonka arvo tulee vain sen käyttö- ja nautintoarvosta ihmiselle. Samassa (teollisessa) prosessissa eläimestä on hyödynnetty sekä sen merkitys että
sen ruumis. Eläimen katoamista siivittää eläimen tuottaminen uudestaan monistettavassa muodossa. Sekä symbo-
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lisen että materiaalisen eläimen pääluvut ovat moninkertaistuneet miljooniin tai miljardeihin: pelkästään nautakarjaa elää planeetalla yli miljardi yksilöä, eikä susitatuointien
tai leopardikuosien määrille ole rajaa.
Kun tieteellinen tieto kyseenalaistaa ihmisen ja eläimen erilaisen kohtelun olemukselliseen eroon perustuen,
on pääteltävä, että eronteko on käytännöllinen ja liittyy valtaan. ”Eläimen” kategorian olemassaolo hyödyttää niitä, jotka ovat vallassa. Mitenkään muutoin ei voi selittää tuon kategorian sinnikästä kestävyyttä vedenpitävistä teoreettisista,
tieteellisistä ja moraalisista argumenteista huolimatta. Koska
raja ihmisen ja eläimen välillä hyödyttää ihmistä, ei sitä ole
varaa purkaa. Argumentit siirtävät rajaa, mutta eivät murra sitä. Ympäristökriisi kuitenkin kyseenalaistaa lyhytnäköisen taloudellisen intressin ajamaa politiikkaa ehkä laajemmin kuin koskaan aiemmin. ”Hyödyn” käsite muuttuu, kun
voitetulla rahalla ei saa rauhaa, vettä tai pensaspaloilta turvattua omaisuutta. Ihmisen suhde muihin lajeihin, niiden
riistämisen järjestelmät ja havahtuminen luonnon tasapainon järkkymiseen on pakottanut huomaamaan hiljaisen perustan, jolle järjestelmämme on rakennettu. Yhä vahvempi
usko tieteen auktoriteettiin pakottaa kuuntelemaan myös sitä tietoa, joka puhuu toislajisten eläinten kielestä, kulttuurista ja kyvystä kärsimykseen. Kuilu teorian ja käytännön välillä kasvaa, kunnes se tulee näkyväksi jo valtavirrassa. Äkkiä
kohti katsovat miljoonat silmäparit.
Taiteellisia reaktioita

Eläimen poissaolo on leimannut myös taidetta. Ensin eläin
katosi maisemaan, sitten jopa maisemasta. Modernin taiteen kääntyessä 1900-luvulla kohti itseään eläimellä ei enää
ollut minkäänlaista asemaa taiteen näkymissä. Jos kuva ei
pystynyt enää puhumaan jaetusta, objektiivisesta todellisuudesta, kuinka se voisi tietää mitään eläimestä, luonnosta, toisista sisäisyyksistä? Eläimen poliittinen merkitys on
noussut takaisin taiteen keskusteluihin vasta viime vuosina, sekä luonnon että riistokapitalismin samanaikaisesti ja
samoista syistä kriisiytyessä. Ihmisen ja muiden lajien välille levittäytyvä kuilu esittää kysymyksensä myös, miten
me itse taiteellista prosessia hahmotamme. Onko taiteellinen luominen vain ihmisen ominaisuus? Onko taiteen tehtävä puhua vain ihmisestä ja vain toisille ihmisille? Pysyykö taide ennallaan, jos suhteemme luontoon, yhteisöön ja
toisiin lajeihin määrittyy uudella tavalla? Ihmiskeskeisyyden jälkeiseen aikaan siirtymistä valmistellaan sekä taiteen ja humanismin alueilla eläimyyden, ei-inhimillisen ja
luonnon käsitteiden uudelleenarviointien kautta, taiteen ja
aktivismin välisten rintamalinjojen samaan aikaan sekoittuessa. Eläin ei enää ole ekotaiteen kuriositeetti, vaan pikemminkin poliittisen ytimessä oleva avoin haava, joka
vaatii myös luovan huomiomme.

Taiteelle keskeinen representaation käsite on leimannut toislajisten eläinten ja luontosuhteen käsittelyä nykytaiteessa. Kuvallisten esitysten paikkana taide on voinut pohtia
tapoja, joilla käsityksemme eläimestä muodostuu,ja ravistella erilaisia tietämisen mekanismeja. Itse olen taiteellisessa
työssäni tarkastellut näitä mekanismeja suhteessa tieteelliseen tietoon ja tieteen repreLaki ja valtio muodossentaatioihin. Suomalaisista
tavat matriisin, jonka
mediataiteilijoista mainittapuitteissa ihmisen ja
koon mm. Perttu Saksa, jonka
toisten lajien välinen
kohtaaminen tapahtuu. uusissa projekteissa ihmisyys
peilautuu muiden kädellisten
Tämä matriisi ei ole
vieraudesta, tai Eija-Liisa Ahteoreettinen, vaan
tila ja ihmisen omaan mittalihallinen ja lihallistuu
kaavaansa pakottava kuusen
käytännöissä.
muotokuva. Myös Salla Tykän tuotantoa voi tarkastella
eläimyyteen liittyvän kontrollin, estetisoinnin ja toiseuden symboliikan teemojen toistumisen kautta. Näissä teoksissa kysymys eläimestä haastaa
ajattelemaan ensi sijassa ihmisyyttä ja sitä, miten määritämme sen suhteessa tähän toiseen. Yritys tavoittaa tuo toiseus, kuten Ahtilan kuusiteoksessa, näyttäytyy aina yrityksenä: kuvalliset välineemme ja koko kuvan tekemisen perinteemme kantaa raskasta ihmisyyden painolastia, jota on kuvan keinoin vaikea kiertää. Yritys ei tässä tarkoita epäonnistumista, vaan elettä, jossa juuri paljastuu jotakin olennaista
ihmisyytemme rajallisuudesta.
Representaation käsitteeseen sisältyy kuitenkin myös
edustuksellisuuden merkitys, joka ei ole niinkään epistemologinen kuin poliittinen. Yhtä tärkeää kuin pohtia eläimen esittämisen tapoja on pohtia sitä, millä tavalla se on
edustettuna poliittisessa järjestelmässämme. Käsityksemme toisista lajeista syntyvät yhtä lailla tiedollisen, kuvallisen ja kirjallisen representoinnin puitteissa kuin valtaan
liittyvissä konkreettisissa päätöksenteon mekanismeissa. Jos naiseksi ei synnytä, vaan tullaan, niin myös eläin
ja sen toiseus on rakennettua. Laki ja valtio muodostavat
matriisin, jonka puitteissa ihmisen ja toisten lajien välinen
kohtaaminen tapahtuu. Tämä matriisi ei ole teoreettinen,
vaan lihallinen ja lihallistuu käytännöissä. Jos toteamme,
että meidän on uudistettava suhteemme tosiin lajeihin,
johtaa se väistämättä myös poliittisen järjestelmämme ja
yhteisöllisen ajattelumme syvälliseen uudistamiseen. Tämä tarkoittaa, että kuvallisten esitysten kriittinen tarkastelu taiteessa ei riitä: on myös luotava tapoja tarttua rakenteisiin, joissa eläimen toiseus konkretisoituu. Kuten kaikkien
akuuttien eettisten kysymysten edessä myös tässä taiteen
ymmärtäminen todellisuuttaa peilaavaksi, representoivaksi ei ole tarpeeksi: on otettava vastaan haaste ja muutettava, häirittävä itse todellisuutta. Siksi eläinkysymys haastaa
myös taiteen ja aktivismin rajoja.
Kysymys eläimestä on yhtä vähän marginaalinen kuin
marginaalissa olevien ihmisten eettinen kohtelu. He eivät
puhu, mutta esittävät meille haasteen pelkällä läsnäolollaan: heidän puhumattomuutensa ei oikeuta heitä kohdeltavan toisin kuin puhuvia. Niin kuin kommunkoimaan kykenemättömien ihmistenkin suhteessa meidän on uskallettava kuunnella ja katsoa itseämme heidän kauttaan. Taide on mahdollisuus luoda tiloja, joissa itsestäänselvyyksinä tuntemamme ajattelun rakenteet kyseenalaistuvat. Ihmisen ja ei-ihmisen välillä olevaan olemukselliseen eroon
perustuva yhteiskunta pitää sisällään ansan, joka on myös
ihmiselle vaarallinen. Tämän eronteon perusteiden kriittisen tarkastelun tulisi olla yksi nykytaiteen keskeisistä poliittisista kysymyksistä. 			                              

Kuvat: Terike
Haapoja: Toisten
Puolue -projektin
näyttelyosuus,
Galleria Kalhama
& Piippo Contemporary, 2011

Toisten Puolue
– utopia yhteisöstä

ja minkälainen sen poliittinen järjestelmä? Minkälainen olisi tämän utopian perustalta hahmoteltu poliittinen puolue?
Haastattelujen kuluessa kävi selTaiteilijana koolle kutsumani Tois- väksi, että kysymys suuntautuu kahten Puolue on 2011 alkanut poliitti- taalle. Toisaalta eläin- ja luonnonoinen taide- ja aktivismiprojekti, joka keuksiin perustuvan yhteiskunnan
tarkastelee ulossuljettujen asemasta toteutuminen edellyttäisi sen kaikki
käytävää poliittista diskurssia ylei- tasot läpäisevää kulttuurista murrossesti ja toislajisten eläinten asemaa ta. Toisaalta jo nykyisen yhteiskuntarakenteen sisällä olisi mahdollista
yhteiskunnassamme erityisesti.
Institutionaalinen politiikka ta- toteuttaa huomattavasti vahvemmin
pahtuu juuri kielen tilassa, poliitti- eläinten ja luonnon oikeuksia huosen keskustelun, äänen ja äänestä- mioivaa politiikkaa. Keskusteluissa
misen kautta. Kysymys eläimestä limittyivät utooppinen, radikaalisti
on radikaali, koska se haastaa kielen nykyisiä käytänteitä kyseenalaistava
merkitystä yhteisöä rajaavana ele- pohdiskelu ja käytännönläheinen,
menttinä. Voiko niillä, joilla ei ole konkreettisia toimenpiteitä painottapääsyä kieleen, olla osallisuutta kie- va aktivismi.
Haastattelujen pohjalta valmisleen perustuvassa oikeus- ja poliittisessa järjestelmässä? Mitä tehdä kie- tin silloiseen Galleria Kalhama &
liyhteisön ulkopuolisille – niille, jot- Piippo Contemporaryyn video- ja ääka eivät voi itse vaatia oikeuksiaan? ni-installaation, ja koostin ehdotukOlisiko mahdollista luoda poliittinen sen eläinten ja luonnon oikeuksia
järjestelmä, jossa myös muunlaiset ajavan Toisten Puolueen periaatekommunkaationtavat kuin proposi- ohjelmaksi. Periaateohjelma julkistionaalinen kieli tulisivat otetuksi tettiin näyttelyn auetessa sekä galhuomioon? Minkälaista on puhe, jo- leriassa että projektille avaamallani
ka yrittää silloittaa railoa äänettömi- verkkosivulla. Samaan aikaan käynnistyi kannatuskampanja, jonka taen ja puhuvien välillä?
Toisten Puolue -projektia varten voitteena oli kerätä kannattajakorthaastattelin 12 ympäristöpolitiikan, teja Toisten Puolueen merkitsemioikeustieteen, eläinsuojelun, filoso- seksi puoluerekisteriin. Toisten Puofian ja taiteen alan toimijaa. Esitin lue sai satoja kannattajakortteja ja
haasteteltaville ajatuksen siitä, että yhteydenottoja.
Toisten Puolue on rekisteröity
yhteisömme on lajien yhteisö, jonka määräenemmistöllä ei ole min- yhdistys, joka suunnittelee tulevaa
käänlaista edustusta yhteisessä pää- toimintaa vuodelle 2013-2014 Suotöksenteossa. Kysyin, minkälaisia meen ja Ruotsiin. Projektia leimaa
muutoksia nykyisessä yhteiskunta- avoimuus ja utooppisuus sekä pyrkirakenteessa tulisi tapahtua, jotta näi- mys tehdä näkyväksi poliittisen kesden äänettömien kuuleminen tulisi kustelun spesismiä ja ihmiskeskeimahdolliseksi. Minkälainen olisi yh- syyttä. Vuoden 2011 periaateohjelma
teiskunta, jossa muiden lajien intres- on ladattavissa osoitteesta www.toissit olisivat tasavertaisesti huomioitu, tenpuolue.fi
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siaan, ei tee jaotteluja eikä osallistu moraalifilosofisiin keskusteluihin, ja silti se ylläpitää yhteiskuntamme perustavia toimintoja ruoantuotannosta maaduttamiseen ja ravinteiden kuljetuksesta pölyttämiseen. Ilman näitä me emme
söisi, joisi, emme tekisi taloutta emmekä politiikkaa.
Emme helposti ajattele toisten lajien jäsenten kuuluvan yhteisöömme. He ovat pikemminkin perusta, alateksti, jonka varassa kaikki lepää, mutta jonka osallisuutta ei
tarvitse huomata. Yhteisö
on jotakin muuKoska on olemassa eläin,
ta: yhteisö on toiminta,
tuo ei-ihminen, on ihmisten
muodostama valtio mahdoljoka muokkaa perustaa
linen. Ei ole vain sattuma, tai
ja päättää sen puolesperinteikäs haukkuma, että
ta. Vain vapaat ihmiset
syrjityt ihmisryhmät leimataan ovat voineet muodoseläimiksi.
taa yhteisön, joka haastaa hallitsijan ja muodostaa kansansuvereniteetin, jolle hallitsija on alamainen. Suvereeni valtio on
kansan, ja kansa taas poliittiseen toimintaan pystyvien yksilöiden summa. Kansanvalta tarvitsee hiljaisesta perustasta irti nousseiden toimijoiden joukon, joka artikuloi kansan
tahdon. Keskeiseksi nousee tapa, jolla perustasta erottautuminen tapahtuu. Tuo vaiennettu perusta ei aina ole ollut ei-inhimillinen. Siihen ovat kuuluneet niin orjat, naiset,
vammaiset kuin lapsetkin. Vapaustaistelu kerrallaan nämä
ryhmät ovat vaatineet oikeutta kuulua yhteisöön, ja kukin
myös saaneet oikeutensa ja vapautensa. Oikeuden perusteena he ovat käyttäneet ihmisyyttään: juuri ihmisinä he
kuuluvat yhteisöön ja osaksi poliittista. Näin valtio itsessään syntyy essentialismin perustalle, erontekona ei-ihmiseen, josta erottautuneet ihmisyksilöt voivat muodostaa poliittisen yhteisön.
Eläinkysymys ei muodosta vain yhtä erityistapausta
diskriminaation historiassa, orjien, naisten ja lasten seuraajaa. Eläin ei ole yksi esimerkki ”sorrettujen” tai ”ulossuljettujen” kategoriassa, vaan eläin itse muodostaa tuon
kategorian. Koska on olemassa eläin, tuo ei-ihminen, on
ihmisten muodostama valtio mahdollinen. Ei ole vain sattuma, tai perinteikäs haukkuma, että syrjityt ihmisryhmät
leimataan eläimiksi. Uhka on todellinen. Niin kauan kun
valtio, poliittiinen yhteisö, perustuu ihmisen ja ei-ihmisen
väliseen erontekoon, on kenet tahansa mahdollista sulkea
valtion ja oikeuden ulkopuolelle ja sallia häntä kohdeltavan ”kuin eläintä”. Paradoksi on, että juuri eläimen toiseksi tuottava oikeusvaltio ja sen suomat pakkovallan keinot
ovat niitä, jotka voivat toisia lajeja ihmiseltä suojella.
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Välitilassa
T R I N H T. M I N H - H A J A M A R G I N A A L I S TA P U H U M I S E N TA I T O
H eidi T ikka
Kirjoittaja on mediataiteilija.
Hän valmistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston Median laitoksella.

kuvat: http://trinhminh-ha.com/

Elokuvan ja kirjoittamisen välitilassa
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Trinh T.Minh-han henkilöhistoria on poikkeuksellinen ja
auttaa ymmärtämään niitä teemoja, joita hän teoksissaan
käsittelee. Hän syntyi Hanoissa v. 1952 ja kasvoi Etelä-Vietnamissa sodan aikana. Vuonna 1970 hän muutti Yhdysvaltoihin opiskelemaan säveltämistä, etnomusikologiaa ja ranskalaista kirjallisuutta. Hän on toiminut vuodesta 1994 sukupuolen, naistutkimuksen ja retoriikan professorina University of Californiassa, Berkeleyssa ja opettanut lukuisissa
yliopistoissa eri puolilla maailmaa, mm. Senegalissa ja Japanissa. Hänen parhaiten tunnettuja elokuviaan ovat Reassemblage (40 min) vuodelta 1982, 16mm Senegalissa kuvattu teos, joka eri tavoin pyrkii kyseenalaistamaan etnografisen elokuvan kuvaustapoja sekä Surname Viet, Given Name Nam (108 min, 1989) joka haastaa dokumentaarisen ja
fiktiivisen kerronnan rajoja. Hänen uusin elokuvansa Night
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Passage (98 min, 2004) on fiktio, joka pohjautuu Miyawaza
Kenjin romaaniin ”Milky Way Railroad” ja sukeltaa päähenkilöidensä mielikuviin yöjunamatkalla, unen ja toden rajamailla.
Trinh T.Minh-ha on tullut tunnetuksi kriittisenä ajattelijana, jonka tuotanto avautuu kaksinkertaisesti marginalisoidusta kokemuksesta. Vietnamissa syntyneenä ja kasvaneena elokuvan tekijänä hän on edustanut ei-länsimaista,
kolmannen maailman näkökulmaa. Naisena hän on problematisoinut sukupuolten välisen eriarvoisuuden ja etnisestä
taustasta nousevan toiseuden kokemisen suhdetta.
Vuonna 2011 hän vieraili Suomessa, kun hänen tuotantonsa esitettiin hänen teoksiinsa keskittyvällä elokuvafestivaalilla. Festivaalin ja sitä seuranneen Vastakertomus-seminaarin tuotti turkulainen Kolmas tila esitystaidekollektiivi osana Turku 2011 kulttuuripääkaupunkihanketta. Tekijöidensä mukaan Vastakertomus halusi ”löytää ja nostaa
esiin piilossa olevan, hiljennetyn, marginaalisen äänen, tapahtuman tai ajatuksen ja asettaa näin rinnakkain erilaisia
kokemuksia ja tietämisen tapoja.”
Trinhin monialaista tuotantoa voi tarkastella tällaisten
vastakertomusten sarjana. Hänen kriittinen ajattelunsa ja
sen keskeiset käsitteet tulevat artikuloiduiksi niin teksteissä kuin elokuvissakin. Niitä on tärkeää lukea rinnakkain. Samalla on tärkeää nähdä Trinhin tekstien ja teosten historiallinen merkitys: hänen ajattelunsa jäljet ovat nähtävillä paitsi kulttuurintutkimuksen, naistutkimuksen ja jälkikolonialistisen teorian kentällä myös nykytaiteessa ja sen käytännöissä.
Pyrin seuraavassa käymään läpi joitakin Trinh T.Minhhan keskeisiä tekstejä ja niiden käsitteistöä. Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin tarkastella sitä, miten nämä käsitteet
elävät hänen elokuvissaan ja suhteessa hänen ajatteluunsa elokuvan tekijänä. Elokuvat ja tekstit käyvät vuoropuhelua monin tavoin. Trinhin ajatukset elokuvan tekemisestä

ovat monien hänen kirjoissaan julkaistujen haastattelujen
keskeistä sisältöä. Myös hänen elokuviensa still-kuvat, jotka kirjoissa on nostettu merkittävään rooliin, kommentoivat tekstejä pyrkien avaamaan rinnakkaisia väyliä ajatuksen
liikkeelle.
Sisä- ja ulkopuoli, etnografisen
elokuvan Toinen

Suhteessa etnografiseen elokuvaan ja sen tekijöihin Trinh
T.Minh-ha on näyttäytynyt poikkeuksellisena hahmona, sillä kuten hän toteaa v. 1986 julkaistussa artikkelissaan Outside In Inside Out, yleensä ei-länsimaisen taustan omaavien
elokuvan tekijöiden odotetaan keskittyvän oman kulttuurinsa kuvaamiseen. Niinpä Trinhin päätös kuvata kaksi ensimmäistä elokuvaansa Senegalissa on herättänyt kummastusta, jopa torjuntaa.
Artikkelissaan Trinh avaa tämän dynamiikan taustoja tarkastelemalla kriittisesti länsimaisen antropologisen
tutkimuksen lähtökohtia: ulkopuolisen katseen ja sisältä
päin katsomisen suhdetta. Claude Lévi-Straussin mukaanhan antropologinen tutkimus lähtökohtaisesti tarkastelee
kulttuuria ulkopuolelta. Tutkimuksen objektiivisuus ikään
kuin edellyttää ulkopuolisen katseen läsnäoloa. Toisaalta, kuten Trinh artikkelissaan väittää, ulkopuolinen katse tarvitsee komplementaarista näkökulmaa ”sisältä päin”:
eräänlaisia Toisen katseen tuottamia subjektiivisia ja affektiivisia kertomuksia.
Tällaisessa kulttuuria ulkoa päin ja sisältä päin tarkastelevien katseiden suhteessa ei ole kysymys vain valtatasapainosta, vaan merkityksenannosta laajemmin, sillä molemmat katseet asettuvat osaksi järjestelmää, joka arvottaa
sen piirissä tuotetut elokuvat. Ei-länsimaisesta näkökulmasta tuotettu elokuva voi täyttää aukon länsimaista katsetta noudattavien elokuvien tarjonnassa, mutta sen määritteleminen, missä ja millaisena tämä aukko on olemas-

sa toteutuu edelleen länsimaisen kulttuurin ja katseen ehdoilla.
Tekijä, joka rikkoo edellä kuvatun vastakkainasettelun
logiikan, joutuu ei-kenenkään vyöhykkeelle. Hän ei ole
enää yksi meistä, mutta ei oikein Toinenkaan. Hänen katseensa ei asetu täysin ulkopuolisen asemaan, mutta ei oikein sisäpuolellekaan. Tällaista tekijän paikkaa Trinh kuvailee käsitteellä ”Inappropriate Other/Same” niin että inappropriate-käsitteessä resonoi sekä soveltumaton että tyytymättömyyttä herättävä, jokin joka ei sellaisenaan ole sovellettavissa tai otettavissa käyttöön. Trinh kuvaa selkeärajaisesta identiteetistä kieltäytyvän toimijan strategisia mahdollisuuksia tilana, jossa toimija joutuu liikkumaan samanaikaisesti neljään suuntaan: hän joutuu vakuuttamaan samankaltaisuuttaan muiden kanssa samaan aikaan kun pitää kiinni
erilaisuudestaan ja muistuttamaan itseään omasta erilaisuudestaan samaan aikaan kun kieltäytyy siitä Toisen asemasta,
joka hänelle on jatkuvasti tarjolla.
Myöhemmissä teksteissään Trinh on jatkanut Toiseuden
problematisointia. ”Inappropriate/d other” , sopimaton/sopeutumaton toinen eli se, mitä ei voida ottaa käyttöön sellaisenaan, merkitsee Trinhille käsitettä, jolla on kyky muuntua
henkilön, tapahtuman tai poliittisen kamppailun olosuhteiden mukaan, ja joka toimii eri tavoin eri tilanteissa. Hän on
myös viitannut samassa yhteydessä käsitteeseen ”elsewhere within here”, tässä ja nyt oleminen on myös muualla olemista. Toista ei voi koskaan esittää jäännöksettömästi.
Läheltä puhuminen – speaking nearby

Kirjassaan Woman, Native, Other (1992), jota monet pitävät
hänen pääteoksenaan, Trinh asettaa kysymyksen siitä, millainen kirjoittamisen tai puhumisen paikka on mahdollinen
tekijälle, joka on kaksinkertaisesti Toinen, joka on oman historiallisen tilanteensa vuoksi tullut marginalisoiduksi sekä
kolmannen maailman edustajana että naisena. Hän osoit-
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V

iime huhtikuussa järjestettiin Aalto ARTSin
Elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella dokumentaarisen elokuvan symposium
”Poetics and Politics of Documentary Film”,
jonka pääpuhujaksi oli kutsuttu vietnamilais-amerikkalainen dokumentaristi ja teoreetikko Trinh T.Minh-ha. Teoksissaan Trinh T.Minh-ha etsii erilaisia marginaalista puhumisen tapoja. Hänen visuaalisesti intensiiviset teoksensa eivät ole helposti kategorisoitavissa. Ne haastavat etnografisen elokuvan esityskonventioita, problematisoivat todellisuuden ja esittämisen välistä
suhdetta ja tutkivat identiteettien moninaisuutta ja rakentuneisuutta. Trinh on myös tunnettu teksteistään, joissa hän
tarkastelee kriittisesti erilaisten marginaalisuuden muotojen rakentuneisuutta ja etsii uusia puhumisen paikkoja. Hän
tutkii sisä- ja ulkopuolen suhdetta, tekijän mahdollisuuksia
paikantua toisin suhteessa esitettäväänsä ja erilaisia välitilan muotoja, joissa asioiden suhteet pysyvät avoimina.
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Trinh kuvaa selkeärajaisesta identiteetistä kieltäytyvän
toimijan strategisia mahdollisuuksia tilana,
jossa toimija joutuu liikkumaan samanaikaisesti
neljään suuntaan: hän joutuu vakuuttamaan
samankaltaisuuttaan muiden kanssa
samaan aikaan kun pitää kiinni erilaisuudestaan
ja muistuttamaan itseään omasta erilaisuudestaan
samaan aikaan kun kieltäytyy siitä Toisen asemasta,
joka hänelle on jatkuvasti tarjolla.

kuvat: http://trinhminh-ha.com/
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maailman naisia, puhuuko hän heidän suullaan vain heidän puolestaan? Kuka on antanut hänelle oikeuden toisten
puolesta puhumiseen? Läheltä puhuminen voi olla myötätuntoista puhumista, mutta sen ei edellytetä identifioituvan
kohteeseensa niin, että se olisi kohteensa kanssa täysin yhtenevä. Läheltä tai viereltä puhujan identiteetti säilyy moninaisuudessaan.
Kirjoittaminen tapahtumana

Trinhi T.Minh-han tuotannossa kirjoittaminen ja elokuvallinen ajattelu kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Woman, Native, Other –teos on kenties perinteisessä mielessä teoreettisin hänen teksteistään, mutta sekin avautuu monitulkintaiseksi, paikoitellen lähes kaunokirjalliseksi teokseksi. Trinhille kirjoittaminen on performatiivinen tapahtuma.
”Kirjoittaminen on tulemista. Ei kirjailijaksi tai runoilijaksi
tulemista, vaan tulemista epäsuorasti ja ilman kohdetta. Näin ei
tapahdu silloin kun kirjoitus omaksuu kielen vakiintuneen rakenteen tai säännöstön, vaan silloin kun se seuraa omia pakenemisen jälkiään. Voiko kuka tahansa kirjoittaa kuin mies, kuin nainen, kuin valkoihoinen? Aivan varmasti, saattaa joku nopeasti
vastata, ja tämä johtaisi meidät välittömästi vanhan mestari-kisälli -asetelman toisintoon. Kirjoittaja-ajattelija, mutta sellainen,
joka useinkaan ei kirjoittaessaan vielä ole varma ajattelemansa
lauseen lopusta, sanoisin. Ja koska ei ole välttämätöntä kiirehtiä,
voit jättää lauseen avonaiseksi niin että se myöhemmin löytää
tai jättää löytämättä oman sulkeumansa. Rakastan sanoja, fragmentteja ja lauseita vailla perusteltua syytä; tyhjät aukot, tauot
ja hiljaisuus asettuvat tekstiin kuin raittiin ilman henkäykset heti
kun tekstin musteisessa tilassa tuntuu tunkkainen tuoksu.”
Esseessään Trinh T.Minh-han kirjoittamisen etiikasta Joshua Fausty on todennut, että on tärkeää tunnistaa se, miten Trinh näkee kirjoittamisen, etiikan ja identiteetin väliset suhteet. Kirjoittamisessaan hän pyrkii pitämään nämä
avoimuuden tilassa tavalla, joka haastaa paitsi kiinteän mi-

nuuden ajatuksen, myös minän ja toisen vastakkainasettelun. Hän pyrkii palauttamaan kirjoittavalle subjektille sen
ulkopuolisuuden suhteessa itseensä ja tuottamaansa tekstiin. Kysymys ei ole itsetarkoituksellisesta poetiikasta, vaan
poliittisesta ja kriittisestä eleestä. Edellä kuvattu kappale
Trinhin tekstistä osoittautui hankalasti käännettäväksi, sillä
tekstissä tapahtuu siirtymä argumentatiivisesta kirjoittamisesta epäsuoraan, ”omia pakenemisen jälkiään” seuraavan
kirjoittamiseen. Tekstissä kirjoittava subjekti tuntuu häilyvän erilaisten identifikaatiomahdollisuuksien rajoilla samalla kun se on jatkuvassa liikkeessä.
Haastattelu, hiljaisuus
ja intervalli

Kirjoittamisen lisäksi haastattelulla on keskeinen rooli Trinh
T.Minh-han työskentelyssä. Surname Viet Given Name Nam
–elokuvassa aikaisemmin toteutettuja haastatteluja rakennetaan uudelleen esityksiksi. Elokuva seuraa kielen liikettä: käännöksiä ja myös tilanteita, joissa sanottava ei löydä
perille. Se tutkii sitä, miten kielellinen ilmaisu toimii. Haastattelu on Trinhille moniääninen, fragmentaarinen tila, jota haastattelija ja haastateltava tuottavat yhdessä. Toisaalta
hänen kirjalliset teoksensa pitävät sisällään usein aikaisemmin toteutettuja haastatteluja. Eräässä tällaisessa haastattelussa Trinh on todennut, että vaikka haastattelua luonnehtii ajatus autenttisesta kommunikaatiosta ja sen mahdollistamasta läheisyydestä, haastattelu on parhaimmillaan väline,
joka keskeyttää puhumisen vallan. Se tuottaa taukoja, aukkoja, käännöksiä ja paluita. Keskustelu voi liikkua moneen
suuntaan samanaikaisesti. Haastattelijan ja haastateltavan
välinen intervalli, välitila, kuuntelemisen ja puhumisen liike ja liike puhutun ja kirjoitetun tekstin välillä tekee haastattelusta muotona tarpeellisen.
Samassa haastattelussa Trinh kertoo aina työskennellessään eri kategorioiden ja genrejen välisissä maastoissa.

Kysymys on rajankäynneistä, joita Trinh lähestyy käsitteen
”intervalli” avulla. Hänen ajattelussaan intervalli rinnastuu
musiikilliseen intervalliin, jossa huomio kiinnitetään yksittäisten sävelten sijaan intervalleihin, niiden liikkeisiin ja
transformaatioihin. Intervalleissa sävelten välinen korkeusero, välimatka tuottaa tilallisen suhteen sävelten välille. Eri
intervalleja ja niiden välisiä suhteita voidaan ajatella voimakenttinä.
Trinhin ajattelussa elokuvan tekeminen näyttäytyy tällaisena erilaisten suhteiden voimakenttänä. Myös elokuvaleikkaus on ajateltavissa intervallien taiteena. Hänelle elokuvaleikkauksessa merkityksellisintä on tarkasti ajateltujen epäjatkuvuuksien, eräänlaisten häiriöiden tuottaminen.
Elokuvaleikkausta tulisikin ajatella tällaisten näkemyksellisten avautuvien leikkauspisteiden tuottamisena pikemminkin kuin saumattomia liitoskohtia korostavan, yhtenäisen
tarinan rakentamiseen tähtäävänä työnä.
Intervallin ajatus voi toteutua myös elokuvaäänen tilallisessa käsittelyssä. Reassemblage-elokuvassa ääni on
ajoittain leikattu täysin pois, niin että hiljaisuutta ei ole rakennettu ambient-äänellä. Reassemblagen mykän ääniaukon äärellä jouduin eräänlaiseen välitilaan, jossa samanaikaisesti ponnistelin pysyäkseni elokuvakertomuksen tilassa ja tulin tietoiseksi siitä tuotannollisesta apparaatista, jonka tehtävänä oli pitää minut tuossa tilassa. Mutta
kokemus toimi ennen kaikkea affektiivisena tapahtumana, kuin putoamisena tai menetyksenä. Voidaankin ajatella, että äänen täydellinen poissaolo muodostaa elokuvan
tekstuuriin hetkellisen aukon, eräänlaisen tyhjiön, joka
imaisee katsomistilan ja tilanteen äänet osaksi elokuvallista kokemusta. Katsomistilanteen reaalisuus, oman vatsan murina, vierellä istujan ruumiillinen läsnäolo, huonetilan äänet tuottavat elokuvaan katkoksen, joka avautuu
sekä ruumiilliseksi että käsitteelliseksi havainnoksi elokuvan materiaalisuudesta.
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taa, miten länsimainen feminismi suhteessaan kolmannen
maailman naisiin toisintaa saman eleen, josta se syyttää
miehistä, etuoikeutettua maailmaa: se syyllistyy oman eletyn maailmakokemuksensa yleistämiseen universaaliksi todellisuudeksi ja jättää vastuun toisenlaisen kokemuksen näkyväksi tekemisestä niille, jotka eivät tunne olevansa kotonaan tuossa ulkoa päin määritellyssä todellisuudessa, ja joilta samasta syystä puuttuu myös ääni oman kokemuksensa
julkituomiseen.
Sekä Woman, Native, Other –teoksen etnografiakritiikkiä että Trinhin varhaisten elokuvien lähestymistapaa luonnehtii ajatus ”läheltä puhumisesta” – ”speaking nearby”. Miten löytää sellainen suhde Toiseen, joka ei lähtökohtaisesti
objektivoi tätä kohteeksi? Läheltä puhuminen pyrkii avaamaan tilaa, jossa tekijä antaa asialleen tapahtumisen mahdollisuuden. Myös yritykseni kääntää käsitettä ”speaking
nearby” voi tulkita eräänlaiseksi läheltä puhumiseksi. Kysymys on tilallisesta suhteesta, yrityksestä löytää paikka,
tai paikkojen sarja, liike, josta käsin asioita voidaan sanoa
toisin: vierellä tai viereltä ja lähellä tai läheltä puhumisen
eleistä. Tällainen suhde asiaan pyrkii antamaan sille merkityksen määrittelemättä sitä, lähestymällä asiaan toisin kuin
menemällä (suoraan) asiaan.
”Speaking nearby” resonoi ranskalaisten feministifilosofien, Helen Cixous’n, Julia Kristevan ja Luce Irigarayn kielellisten metaforien kanssa heidän artikuloidessaan ruumiillista kokemusta, jossa sisätila ja ulkotila eivät ole erotettavissa toisistaan, ja jossa kokemuksen lähtökohtana on moniulotteisuuden morfologia. Historiallisesti läheltä puhumisen metaforan voidaan ajatella vastaavan 90-luvun feminismiin kohdistettuun kritiikkiin, joka koskee myös Trinhin omaa paikantuneisuutta suhteessa kolmannen maailman naisiin. Kun Trinh esittää oman postkolonialistisen kritiikkinsä ja haastaa sekä etnografisen esittämisen konventiot että länsimaisen feminismin, edustaako hän kolmannen
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Kysymys ei siten ole aiheen löytämisestä todellisuudesta,
ikään kuin aihe olisi siellä jossain valmiina odottamassa,
vaan todellisuuden muotoutumisesta elokuvaksi prosessissa,
jossa eri subjektiviteetit toimivat
elokuvan muotoutumista määrittelevässä tilassa.
Siksi hän pitää tärkeänä sitä, että valmiissa elokuvassa on
säröjä tai katkoksia, jotka pakottavat katsojan irrottautumaan
sellaisesta projisoidusta todellisuusilluusiosta,
jossa aihe jättää elokuvan tekemisen todellisuuden
taka-alalle.

kuvat: http://trinhminh-ha.com/

Elokuva prosessina

dellisuuden muotoutumisesta elokuvaksi prosessissa, jossa
eri subjektiviteetit toimivat elokuvan muotoutumista määrittelevässä tilassa. Siksi hän pitää tärkeänä sitä, että valmiissa elokuvassa on säröjä tai katkoksia, jotka pakottavat
katsojan irrottautumaan sellaisesta projisoidusta todellisuusilluusiosta, jossa aihe jättää elokuvan tekemisen todellisuuden taka-alalle.
Sekä Reassemblage että sitä seuranneessa, myös Senegalissa kuvatussa Naked Spaces –elokuvassa kamera on sijoitettu hyvin lähelle maan pintaa, sinne missä suuri osa
afrikkalaisesta jokapäiväisestä elämästä tapahtuu. Kuvan
rajaaminen on Trinhille jatkuvaa avoimeen kuvaustilanteeseen asettumista. Koska hän on kiinnostunut epäröinnin ja yllätyksellisyyden osuudesta kuvaustapahtumassa,
hän kuvaa ilman ennakoivaa harjoittelua ja ainoastaan yhdellä silmällä katsoen, niin että hän usein kohtaa kuvattavan todellisuuden vain kameran kautta. Kuvaaminen ei siten niinkään pyri aiheen haltuunottoon, vaan liikkeeseen,
jossa katse kulkee kohti asioita ja samalla antaa niiden tulla ennalta suunnittelemattomasti. Hän pitää usein parhaana ensimmäistä otosta, jossa epäröivä liike on jäljellä, sillä siinä tulee näkyviin, miten kuvaaja ikään kuin kadottaa
itsensä elokuvan tekemisen prosessiin. Tällaisessa tekijän
antautumisessa todellisuudelle ei kuitenkaan Trinhin mukaan välttämättä ole kysymys spontaanista eleestä. Modernismin jalustalle nostama ”spontaani hetki” on rajallinen,
sillä spontaani reaktio uuden edessä voi myös tuottaa kliseitä kuvaajan pysytellessä oman itsensä suojissa.
Globaalin mediatilan marginaalissa

työkaluna eikä yhä standardoidumpia, nopeampia ja saavutettavampia kommunikaation muotoja tuottavana välineenä, se voi mahdollistaa erilaisten yhteyden ja ilmaisun muotojen tutkimisen.
Kysymys rajojen hämärtymisestä on Trinhille tärkeä.
Uusmediakulttuurin henkeen kuuluu puhe rajojen hämärtymisestä. Mutta Trinhille kysymys kulttuuristen rajojen
ylittämisestä tai hybridisyydestä ei koskaan ole ollut kysymys rajojen hämärtymisestä. Joudumme jatkuvasti työstämään rajoja eri tilanteissa, eivätkä nämä rajat ole pysyviä.
Minuus on liikkuvaa, minuuden siirtymien kautta voidaan
kertoa muutoksista ja epäjatkuvuuksista, kun identiteettejä
rakennetaan ja puretaan. Tätä työtä varten tarvitaan määritellyt, mutta liikkuvat rajat.
Grzinic kysyy myös, missä määrin me taiteilijat, jotka käytämme mediateknologioita ja toteutamme elokuvia, valokuvia, digitaalisia kuvia, olemme osa sitä mediabisneskulttuuria, joka ihannoi täydellisen näkyvyyden
myyttiä. Trinhkin myöntää meidän olevan osa tuotannon
ja näkyvyyden systeemiä. Meillä on kuitenkin hänen mukaansa mahdollisuus työskennellä luovasti ja rajoja koetellen. Koska ei ole olemassa mitään neutraalia paikkaa
mediakulttuurin ulkopuolella, josta käsin sitä voisi kriittisesti kommentoida, on tärkeää pystyä pysyttelemään ei
ulkoa eikä sisällä, vaan välitilassa. Näin voi luoda tila-aikatapahtumia, jotka tekevät näkyväksi tai käyttävät hyväkseen nykyisten mediateknologiajärjestelmien katkoksia tai aukkoja.
Trinh toteaa, että haasteena on olla päätymättä kehittymässä olevan kaikenkattavuuden saaliiksi. Sen sijaan, että tavoittelisi näkymättömän näkyväksi tekemistä sinänsä,
meidän tulisi purkaa tällainen vastakkainasettelu ja näyttää,
mistä näkymättömyys rakentuu, ja miten pelkkä näkyväksi
tekemisen ele olisi ylitettävissä. 			 
2/2013

Japanissa toteutettu ”The Fourth Dimension” (87 min, 2001)
on digitaalisesti kuvattu tilan ja paikan suhteiden meditaatio. Se myös heijastelee Trinh T.Minh-han kriittistä ja pohdiskelevaa suhdetta uusiin mediateknologioihin. Japanis-

sa v. 1998 toteutetussa haastattelussa Marina Grzinic kysyy
Trinhiltä, missä määrin hänen ”inappropriate/d other”, sopimaton/sopeutumaton toinen –käsitteensä toimii vuosituhannen vaihteen maantieteessä, jossa vastakkainasettelua
eri maanosien tai vyöhykkeiden välillä ei nähdä niin jyrkkänä kuin 1980-luvulla, jolloin Trinh aloitti uransa. Trinhin
mukaan tietyssä historiallisessa tilanteessa koko kulttuurin
suhde kulttuuriseen muutokseen voi olla sopimattomuuden/sopeutumattomuuden läpäisemä, kuten esimerkiksi
Japanissa, jossa eletään tradition ja nopean muutoksen välitilassa. Suhteen traditioon ei tarvitse perustua imitaatiolle tai hyväksikäytölle, se voi myös perustua luoville välitilojen siirtymille.
Grzinic kysyy edelleen, missä määrin moderni teknologia, internet ja globaalin talouden rakenteet tuottavat marginalisoitumista, eroja, rajoituksia ja toiseutta, ja missä määrin ne tuottavat rajojen hämärtymistä. Kuten Trinh toteaa,
uusi mediateknologia tähtää usein objektiivisuuden estetiikkaan. Uusien mediateknologioiden kehitystyössä tavoitellaan usein medioimattoman todellisuuskokemuksen illuusiota. Halutaan tuottaa työkaluja ja tuotantosuhteita, jotka ovat läpinäkyviä. Totuutta lähemmäksi tällä tavoin toki
päästään, jos rajoitetaan todellisuus kattamaan vain sitä, mikä on välittömästi näkyvillä.
Paul Virilion ajatusta seuraten Trinh esittää, että näennäisen realistisesta maailmasuhteesta huolimatta – tai ehkä
juuri sen seurauksena – joudumme kyberavaruudessa toisenlaisen kolonisaation kohteeksi. Sen sijaan, että kolonisaatio tapahtuisi väkivalloin ja suhteessa maantieteelliseen
ympäristöömme, me valloitamme ja tulemme valloitetuiksi kameroiden, näyttöjen ja salasanojen välityksellä omassa eletyssä ympäristössämme. Kokeellisessa työssä, filosofien ja taiteilijoiden käsissä teknologiakehitys voi kuitenkin
saada erilaisia muotoja. Jos teknologiaa lähestytään luovana
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Vuonna 1998 toteutetussa haastattelussa (Akira Mizuta Lippit, 1998) Trinh T. Minh-ha kertoo, että hän näkee jokaisen
elokuvansa ainutlaatuisena kohtaamisena, joka on monin
tavoin sidoksissa sitä määritteleviin elementteihin olivatpa nämä sitten maantieteellisiä tai tuotannollisia. Jokaisella
elokuvalla on ikään kuin oma energiakenttänsä.
Reassemblagea seuranneen Senegalissa kuvatun Naked
Spaces –elokuvan alussa on jakso, jossa kuva on sävyttynyt syvän punaiseksi. Kysymys ei ole rakennetusta efektistä, vaan vahingossa tapahtuneesta materiaalin vioittumisesta, jolle on annettu keskeinen paikka valmiin elokuvan rakenteessa. Kodakin filmin selittämätön muuttuminen punaiseksi johtui ehkä Senegalin kuumuudesta. Hylkäämisen sijaan Trinh päätti lähestyä filmimateriaalia tapahtumana, jossa toteutuu elokuvan tuotantoprosessin ulkoisuus omalle itselleen, ja jossa punainen väri on ikään
kuin materiaalisen todellisuuden, kuumuuden tai jonkin
muun tunnistamattoman olosuhteen jättämä jälki. Samalla se on kuitenkin eri tasoilla temaattisessa yhteydessä Naked Spaces –elokuvaan, jossa valon muutoksilla eri vuorokauden aikoina on keskeinen rooli. Punainen väri toimii
myös materiaalisena pintana, joka vuorovaikutuksessa vihreiden, normaalisti valottuneiden kuvien kanssa muodostaa elokuvaan sisään- ja uloshengittävän efektin. Punaisen
värin aallonpituus vetää katsojan tilallisesti sisäänpäin elokuvan alussa.
Elokuvan tekijänä Trinh puhuu myös elokuvan kuvaajan kokemuksesta, sillä hän on kuvannut itse varhaiset elokuvansa. Pohtiessaan omaa identiteettiään kuvaajana, hän
korostaa kuvaustapahtuman relationaalisuutta. Sekä kuvaaja-subjekti että aihe syntyvät kuvaamisen prosessissa. Kysymys ei siten ole aiheen löytämisestä todellisuudesta, ikään
kuin aihe olisi siellä jossain valmiina odottamassa, vaan to-
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”Taidanpa kertoa tarinan miehestä, joka halusi tietää, mitä on tien
päässä. Hän teki työtään kuten
muutkin, mutta aina välillä keskeytti työnteon katsoakseen horisonttiin. Ja kun ihmiset kysyivät, miksi hän tuijottaa etäisyyteen, hän vastasi haluavansa tietää, mitä on tien päässä. Niinpä eräänä päivänä mies lähti. Matkattuaan monta, monta
vuotta hän pääsi tien päähän. Mutta siellä ei
ollut mitään, ei mitään muuta kuin pieni kasa jäniksenpapanoita. Edes jänis ei enää ollut
siellä. Mies palasi takaisin. Ja kun nyt ihmiset
kysyivät häneltä, mitä tien päässä oli, vastasi hän, ettei siellä ollut mitään. Ei yhtikäs mitään, vain kasa jäniksenpapanoita. Niin hän
sanoi, mutta kukaan ei uskonut.”
Jonas Mekas, VTM/KKA / Petri Virtanen

Varoitus! Tämä artikkeli ei
sisällä taidepuhetta. Sen
sijaan se sisältää runsaasti
juonipaljastuksia. Koska sekä
Lost Lost Lost (178 min.) että
The Sixties Quartet (128 min.)
ovat museokontekstiin kovin
pitkiä, on katseluun syytä
varata eväät.

2/2013

K irsi R einola
Kirjoittaja on kulttuurin
sekatyöläinen.
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Varhaiset teokset
Jonas Mekas (s. jouluaattona 1922) on liettualainen elokuvantekijä ja runoilija, jota kutsutaan amerikkalaisen avantgarde-elokuvan
kummisedäksi. Vuonna 1944 Mekas pakeni sodan jaloista yhdessä veljensä Adolfasin
kanssa Liettuasta Saksaan. Heidät suljettiin
työleirille Hampurin liepeille ja sodan jälkeen siirtolaisleireille Wiesbadenissa ja Kasselissa. Vuonna 1949 veljekset pääsivät Yhdysvaltoihin ja liettualaisen muuttoaallon
mukana asettuivat New Yorkin Brooklyniin.
Kaksi viikkoa muuton jälkeen Mekas lainasi
rahaa ja osti ensimmäisen Bolex-kameransa.
Kiasma-teatterissa esitetty Mekasin elokuva Lost Lost Lost koostuu kuudesta elokuvapäiväkirjasta vuosilta 1949-1963. Hän kuvaa elämäänsä aloittelevana runoilijana ja
siirtolaisena Brooklynissa. Mekas kuvaa lähipiiriään, häitä, hautajaisia, ristiäisiä ja piknikkejä puistoissa. Elokuvassa on taltiointeja New Yorkin liettualaisyhteisön arjesta ja
juhlasta, marsseista kansallispuvuissa ja kuvamateriaalia kansantanssiesityksistä. Sisältö liikkuu hyvin subjektiivisista kuvista Mekasin lähipiirissä lähes kansatieteellisiin taltiointeihin. Hänen taiteensa hakee vielä
muotoaan, mutta yksi asia on selvä: hän puhuu juurista, juurettomuudesta, juuriltaan
kiskomisesta, maanpakolaisuudesta, muukalaisuudesta. Vuosi vuoden jälkeen Mekas
maanmiehineen odottaa kotiinpaluuta Liettuaan, kotiinpaluuta, jota ei milloinkaan tule.
”Tuolloin olimme vielä huolettomia,
onnellisia, ja tajusimme vasta myöhemmin, ettemme enää koskaan
pääse kotiin.”
Mekas aloitti taiteilijanuransa kuusivuotiaana vanhemmilleen suullisesti improvisoiduilla runoilla. Hän piirsi päiväkirjoja ja

yhdeksänvuotiaana opittuaan kirjoittamaan
kirjoitti runoja, joita julkaistiinkin. Joutuessaan maanpakoon Liettuasta Mekas hautasi maahan piirroksensa ja päiväkirjansa, sillä
ne olivat täynnä materiaalia Neuvostoliittoa
ja natseja vastaan.
Mekasin elokuvista puhuttaessa viitataan
päiväkirjatyyliin. Hänet mainitaan usein
elokuvapäiväkirjamuodon kehittäjänä, ja hänen teoksissaan onkin impressionismilta
omaksuttu tekijän subjektiivinen kokemus,
jota voisi verrata kertojanääneen kirjallisuudessa. Samoin impressionismin peruja ovat
filmin monenlainen käsittely, nopeat leikkaukset sekä kuvan katkonaisuus ja välkyntä. Ääniraidalla Mekas kertoo muistoja ja tarinoita englanniksi itäeurooppalaisella korostuksella, puhe pätkii, katkeilee, hän hakee sanoja. Puhetapa tekee elokuviin pohtivan, lakonisen ja sympaattisen sävyn. Aikalaiskirjailijoiden vaikutus Mekasin kertojanäänen teksteissä ja runoissa kuuluu. Hän
kulkee Brooklynin Williamsburgin kaduilla
ja kuvaa elokuvapäiväkirjaa, muistiinpanoja
omasta elämästä. Samalla hän kertoo muistoja liittyen kadunkulmiin ja lausuu kirjoittamiaan runoja, joita hän kutsuu jäniksenpapanahaikuiksi (rabbit shit haikus).
Piknikevääksi: hilloa, voileipiä, juustoa, voita,
skonsseja sekä hedelmäkakku.
Juomasuositus: Riva Ranch Chardonnay 1952.

The Sixties Quartet / Kohtauksia Andy
Warholin elämästä
Kiasman Kontti-tilassa oli esillä Mekasin tuotantoa 1970 -luvulta. Elokuvantekijän tuttavapiiriin kuului muiden muassa Andy Warhol, Nico, Allen Ginsberg, Yoko Ono, John
Lennon ja Salvador Dali.
Mekas kuvaa Andy Warholin työskentelyä The Factoryssä ja taiteilijan värikylläistä
näyttelyä Whitneyssä. Näyttelyssä vilahtavat
tutut Marilynit, Brillo-paketit ja Campbellkeittopurkit. Elokuvassa on hyvin impressionistinen taltiointi Velvet Undergroundin ensiesiintymisestä psykiatrien konferenssissa
Delmonico-hotellissa New Yorkissa tammikuussa 1966. Yhtälö on häkellyttävä. Andy
Warhol patsastelee smokissaan bändin tuottajan ominaisuudessa teennäisen välinpitämättömänä yleisön joukossa, mietteliäs käsi
nojaten leukaan – asento, josta hänet tunnetaan. Nico laulaa lavalla mikrofoniin; jälkikäteen äänitetyn kappaleen ”I’ll Be Your Mirror” äänenlaatu on kammottava – mutta tunne siitä, että nyt on kyseessä tämän hetken
ehkä tärkein ja merkittävin happening on
käsinkosketeltava. Myöhemmin, yksityisissä
juhlissa kamera taltioi vaappuvaa ja sekavaa

PIKNIKELOKUVIA
Hän kuvaa 16 mm:n kameralla, mutta elokuvat voisivat yhtä hyvin olla yksityisiä harrastajakaitafilmejä. Mutta toisaalta sitten eivät
kuitenkaan. Mekasin peräänantamattomassa
kaiken kuvaamisessa, hänen impressionisminsa tietoisessa kotikutoisuudessa, ääniraidan rosoisuudessa ja tahallisissa virheissä on
myös elokuvien vahvuus: niistä kasvaa hyvin todistusvoimaisia.

Ihmiset ovat norsuja

Happy Birthday to John, 1995.

kuvaa tanssivista jatkovieraista, epäilemättä
samassa hotellissa. Warhol kuvaa polaroidkamerallaan ihmisiä, juhlavieraita, valokuvamallia studiollaan, loputtomia ruutuja. Pöytä
on Warholin edessä aina täynnä kuivuvia ja
signeerausta odottavia polaroidkuvia. ”Kaikki tämä on enää muistoja” lukee väliplanssissa. Tietenkin toteamus pätee mihin tahansa muistiinmerkintään, valokuvaan, filminpätkään. Mekas katsoo sentimentaalisena
taakseen, sen hän myöntää itsekin. Tuntuu
kuin hän takertuisi epätoivoisesti niihin todellisuuden fragmentteihin, jotka hän voi todistaa tapahtuneen, kuten Warhol polaroideihinsa.
”Ne, jotka tulevat uuteen asuinpaikkaansa vapaaehtoisesti, eivät juuri muistele mennyttä kotiaan, mutta ne, joiden on tultava pakosta, eivät koskaan unohda. Kiinnityn uusiin paikkoihin helposti, sillä mikään paikka ei oikeastaan
ole minun.”
Eväät etkoille: sienivoileipiä ja avaruuspikkuleipiä.
Juomasuositus: Dry Martini, Long Island jäätee,
Vodka Gimlet ja tietenkin Bollinger. Mielellään
sekaisin.
Epäilemättä Mekasin kuvaustyyli on ollut
tuon ajan kuuminta hottia, chic, hip ja groovy. Nykypäivän katsoja joutuu tekemään sopimuksen itsensä kanssa suostuakseen kuvakerrontaan. Joku voi kokea kerronnan piinallisen teennäisenä, joku ehkä rasittavan
levottomana. Aikaa on joka tapauksessa kulunut jo niin kauan, ettei se tunnu nolon hiljattain vanhentuneelta, vaan toimii Velvet
Undergroundin biisin nimen lupauksen lunastaen aikansa peilinä.
Mekasin elokuvapäiväkirjat ovat lähempänä kirjallisuutta kuin perinteistä elokuvakerrontaa. Hänen elokuvansa ovat kameralla leikattuja ja vaikuttaa siltä, että kaikki materiaali on käytetty – vaikkei niin olisikaan.

Elokuvasarjan The Sixties Quartet koskettavin osa on Zefiro Torna eli kohtauksia George
Maciunasin elämästä. Se on 34 -minuuttinen
elokuvapäiväkirja Mekasin maanmiehen, ystävän sekä Fluxus-liikkeen ja taiteilijaverkoston perustajajäsenen viimeisistä kuukausista. George Maciunas (Jurgis Mačiˉunas
1931-1978) oli monipuolinen taiteilija, joka
suunnitteli FluxHouse Cooperativen, taiteilijakollektiivit neljään New Yorkin SoHon hylättyyn taloon. Maciunas toivoi voivansa toteuttaa unelman oikeasta kolhoosista, jossa olisi pysyvä Fluxus-teatteri, FluxKauppa,
Elokuvaosuuskunta, pimiö ja äänitysstudio.
Samalla hän tuli luoneeksi ensimmäisiä taiteilijaosuuskuntia SoHoon.
Mekas kertoo, kuinka hän ja Maciunas
istuttivat vuonna 1967 puun Wooster Street
80:n FluxHousen eteen, missä puu seisoo
vielä tänäkin päivänä. Poliisi oli käskenyt
miehiä repimään puun juurineen maasta,
mutta Mekas ja Maciunas kehottivat poliiseja kiskomaan sen itse. Virkavalta jätti puun
rauhaan. Metafora puusta ja sen juurista on
ilmeinen, ja seuraa läpi koko Mekasin tuotannon.
Jakson kuvissa ollaan George Maciunasin
mykyjuhlissa. Aivan oikein: mykyjuhlissa. Maciunasilla on tapana syödä kaikki ruokansa purkeista, ja jos vain ruoka on pulverimuodossa, se kelpaa aina. Maciunas kerää purkkeja ja kääreitä ja tekee niistä teoksiaan. Mutta hänen ruokavalionsa on katastrofaalinen. Hän järjestää kellariloukossaan
juhlia, joissa tarjotaan mykyjä – Mekasin
mukaan vastenmielisiä, puoliraakoja vedessä lilluvia taikinanyyttejä. Iloisesti kuitenkin
koko joukko, John Lennon, Yoko Ono, Andy
Warhol ja muut ystävät syövät niitä styroxkupeista – ja George nauraa tälle kaikelle,
nauraa koko elämälle.
”6.7.1977: Ihmiset ovat norsuja,
George sanoo. He rikkovat kaiken
mihin koskevat. Hän haluaa tuoda
hauraan japanilaisen paljaiden jalkojen ja liukuovien estetiikan New
Yorkiin sivistääkseen amerikkalaisia.”

Life of Andy Warhol, 1990.

”17.11.1977: George tulee syömään
Jonasin luokse ja on onnellinen.
Hän on enimmäkseen onnellinen.
Mutta George joutuu syömään pillereitä vatsakipuun, on joutunut jo
neljä kuukautta. Kipu on kuin hammasta vedettäisiin ilman nukutusta - miten sellaista voi
sietää ottamatta morfiinia? ”Ja sinäkin, Jonas,
olet nähnyt vain neljäsosan Fluxus-tapahtumista, taidat inhota niitä?””
”28.1.1978: Ystävä soittaa ja kertoo, että George on menossa naimisiin. Hän on vihdoin saanut kerättyä rohkeutensa ja kosinut Billieä, joka vastasi kyllä. George on tulossa New Yorkiin
hoitoon, vaikka lääkärit antoivat hänelle vain
kahden prosentin eloonjäämismahdollisuuden.
Se on parempi kuin ei mitään.”
Kuvassa Maciunas ja runoilija Billie Hutching viettävät Fluxhäät ystävän asunnossa
SoHossa. Seremonian jälkeen pari riisuutuu
yleisön edessä ja pukee sitten ristiin toistensa häävaatteet. Maciunaksen vartalo on syövän runtelema, langanlaiha.
”3.2.1978: George soittaa ja kertoo ottavansa suurimman mahdollisen annoksen morfiinia. Tilanne on huononemassa. En ollut koskaan kuullut niin surullista sävyä hänen äänessään. Hän sanoi, ettei voi syödä, tuska on
sietämätön.”
”4.2.1978: Soitin Georgelle ja sanoin tuovani liettualaista leipää. Se oli Georgen lempileipää. Mutta hän sanoi, ettei hänen vatsansa
enää sulata leipää. Hän sanoi vain haluavansa elää, ei muuta.”
”11.2.1978: Olla tietoinen lähestyvästä kuolemasta on yksi asia. Hyväksyä kuolema on toinen. Mutta
George oli hyväksynyt kuolemansa
täydessä fluxushengessä. Hän on tottunut näkemään kuolemaa elämänsä varrella. Hän sanoo olevansa niin täynnä lääkkeitä ja morfiinia, etteivät luteet pure häntä. Ja ne luteet, jotka purevat, putoavat kuolleina maahan. Lää-
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JONAS MEKASIN

Jonas Mekasin The Sixties Quartet
17.5.–29.9.2013 Kiasman Kontissa
ja Lost Lost Lost -erikoisnäytös
22.8.2013 Kiasma-teatterissa.
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keskustelu

Rahoitus ja tekijän vapaus

Kultaiset virheet

Kotielokuvien
kokoontumisajot
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Paratiisin tällä puolen: Katkelmia keskeneräisestä elämänkerrasta. Esiintyjät: Caroline Lee
Bouvier Radziwill, Jacqueline Lee Bouvier
Kennedy Onassiksen sisar. Prinsessa Anna
Christina Radziwill ja prinssi Anthony Stanislas Radziwill, edellisen lapset. John Fitzgerald Kennedy, Jr. aka John-John, John F.
Kennedyn ja Jacqueline Lee Bouvier Kennedyn poika – sekä tietenkin Andy Warhol.
Koolla on parempaa porukkaa, siis. Tapahtumapaikkana on Lee Radziwillin ja Jackie
Kennedyn Andy Warholilta vuokraama hu-
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Zefiro Torna: Images from the life of George
Maciunas, 1992.

vilakokonaisuus Montaukissa, New Yorkin
Long Islandilla.
Elokuvan englanninkielinen nimi ”This
Side Of Paradise” lainaa nimensä F. Scott
Fitzgeraldin romaanista ”Maan päällä kuin
taivaissa”, joka kertoo 1900-luvun alun hienostopiirinuorukaisen elämänkerran. Miehellä on romaanissa vaikeuksia peitellä sitä, että tietää olevansa muita ylempi. Mekasin Montaukissa kuvaama elämänkerta on
taas nimensä mukaisesti keskeneräinen, ja
oletan keskushenkilön olevan Lee Bouvier
Radziwill. Hän on kahden lapsen äiti, Yhdysvaltain entisen ensimmäisen naisen sisar ja urallaan epäonnistunut näyttelijätär.
Itse asiassa Jackie Kennedy toi Mekasin perheen elämään: hän pyysi Mekasia opettamaan elokuvausta lapsille, jotta heillä olisi
muuta ajateltavaa John F. Kennedyn kuoleman jälkeen. Mekas vietti Bouvierin sisarusten, näiden lasten ja Andy Warholin kanssa
aikaa kesäisin huvilalla ja kuvasi valtavasti
materiaalia.
Huvilarykelmä sijaitsee aivan tuulisen
Long Islandin kärjessä, meri jauhaa loputtomasti rannan soraa. Leen lapset Tina ja Anthony sekä Jackien poika John uivat, surffaavat, ajavat vesisuksilla, juoksevat rannalla, tappelevat ja kiljuvat. He makoilevat valtavan olohuoneen sohvalla ja kinastelevat.
Lapsilla on selvästi tylsää, mutta heidät on
kasvatettu peittämään pitkästymisensä. Vietetään Tinan syntymäpäiviä: hän saa äidiltään lahjaksi huulipunan, arvokkaan rintaneulan ja Andy Warholilta paketillisen kananmunia. Andy signeeraa polaroidejaan ikkunan ääressä.
Väliin Mekas näyttää Leen ja Jackien
lapsuudenkuvia, joissa he ovat aina hevosen selässä. Uudelleen ja uudelleen palataan
rannalle, värit ovat filmimateriaalista jo aikaa haalistuneet, vain punainen loistaa va-

hingoittumattomana. Seikka saa välillä aikaan koomisen efektin: Montaukin pyyheliinat sattuvat kaikki oleman punaisia. On
kuin katsoisi mustavalkoista filmiä, jossa
pyyhkeet on väritetty punaisiksi. Pyyhe kun
on kuitenkin yleisin asu lasten yllä Montaukissa.
Äänessä pauhaa meri, tuuli rikkoo äänen
särölle. Lasten äänet rannalla tuskin kuuluvat sen yli. Kun elokuva etenee, alkaa pauhu
käydä niin uhkaavaksi ja ahdistavaksi, että jakson loppuessa tuntee helpotusta. Andy Warhol yrittää hauskuuttaa lapsia, muttei
oikein onnistu. Hän kuvaa Anthonya ja Johnia temmeltämässä yltä päältä kermavaahdossa, mikä on jokseenkin outo ja hämmentävä kohtaus. Andy itse ei milloinkaan esiinny uimapuvussa. ”Elämä oli yksinkertaista ja
hassua”, Mekas sanoo, mutta minun on vaikea uskoa sitä. Tunnelma on kaikesta – talon ylväydestä, kalliista harrastuksista, juhlista ja tärkeistä henkilöistä – huolimatta jotenkin apea, lannistunut ja ahdistava. Kaikki
kuvaavat toisiaan, kaikilla on kamerat kädessä. Mekas kuvaa Warholia kuvaamassa kuuluisuuksien lapsia, jotka yrittävät unohtaa
olevansa erityisiä. Vaikkei Warhol ole kaiken
aikaa paikalla tuntuu hänen henkensä tässä
jaksossa selkeimmin: mieleeni tulee väistämättä ne kuuluisat viisitoista minuuttia.
Jakso loppuu salaperäiseen kuvaan naisesta, joka seisoo selin lierihattu päässään
Montaukin syksyisellä, sumuisella rannalla. Hän katsoo merelle, ja Mekas sanoo: ”Se
kaikki palaa mieleeni nyt, välähdyksinä.” Meri
jatkaa ikuista jauhamistaan.
Eväskoriin: leväsalaatti, rapuja ja hedelmiä.
Juomasuositus: Woodbridge Zinfandel, Blush.

T uula
M ehtonen
Kirjoittaja on
elokuvaleikkaaja

Kun minulta kysyttiin DocPoint-festivaalin Apollo-palkintoon liittyvässä
haastattelussa, että mikä on leikkausprosessin pahin vaihe, oli vastaus välittömästi mielessäni: rahoittajakatselut. En
kuitenkaan sanonut tuossa tilanteessa
mitään, koska en halunnut huomiotani
painettavaksi pelkkänä ylimalkaisena
heittona. Otin asian esille pienessä puheenvuorossani festivaalin avajaisissa.
Tekijät tuntuivat olevan riemuissaan ja
monet ohjaajat kyselivätkin, että oliko
minulla puheeni kirjallisessa muodossa.
Ei ollut, en ollut kirjannut mitään ylös.
Olin aivan ilmeisesti kuitenkin sohaissut aihetta, josta olisi syytä keskustella.
Kun sain pyynnön kirjoittaa teemasta
AVEKin lehteen, otin tehtävän mieluusti
vastaan, koska toivon keskustelun näin
jatkuvan.

Oikean ajoittamisen ongelma

Leikkaamon uumenissa rahoittajakatselut koetaan painostavina velvollisuuksina. Ne halutaan unohtaa ja siirtää mahdollismman kauas tulevaisuuteen. Ulkopuolisten
tuominen keskelle prosessia tuntuu vaikealta, ja tuottajan
muistukset katseluista aiheuttavat turhautumista ja ärsyyntymistä.
Kaksi, joskus kolme tai neljäkin kuukautta on kulunut ja
elokuvan leikkaaminen alkaa olla loppusuoralla. Kaksi kolmasosaa leikkausajasta on käytetty ensimmäisen leikkausversion työstämiseen ja varsinainen luova leikkaaminen
on oikeastaan vasta alkamassa. Nyt tehdään tärkeimpiä linjanvetoja ja päätöksiä. Tähän tilanteeseen on pakko sovittaa myös rahoittajakatselut. Leikkaamossa mietitään, että
kutsuttaisiinko kaikki rahoittajatahot kerralla kokoon, jotta
säästettäisiin kallisarvoista leikkausaikaa. Toisaalta tiedetään, että jos yksi rahoittaja saa päähänsä jonkin ajatuksen,
joka ei sovi tekijöitten tavoitteisiin, on muilla rahoittajilla
taipumus lyöttäytyä hänen kanssaan yhteen ja alkaa kompata häntä. Ilmiö on yleisinhimillinen eikä syytä mielipiteitten yhdenmukaistumisesta voida vierittää rahoittajien
niskoille; meille kaikille käy joskus niin, että oma koke-

”Keep looking for something in places where
there is nothing.”
Olisiko nykypäivänä mahdollista, että taiteilijan lähipiirissä olisi kaksi maailman kuuluisinta (tulevaa) leskeä, poptaiteen suurin nimi ja yksi rockmusiikin historian merkittävimmistä henkilöistä? Olisivatko Jonas
Mekasin elokuvat yhtä kiinnostavia ja niin
aikaa kestäviä, jos hän olisi jäänyt Williamsburgiin Brooklyn Bridgen tuolle puolen, ja
jatkanut vaikkapa liettualaisyhteisön kuvaamista? Tavallisia ihmisiä tavallisissa puuhissaan? Tekeekö se, että hänen esiintyjänsä ovat superjulkkiksia hänen elokuvistaan
kuolemattomia? Vai toimivatko Mekasin elokuvat todistusaineistona yhdestä merkittävimmistä taidesuuntauksista, kuitenkaan
olematta itse taidetta?
Näitä pohtiessa suosittelen jättämään eväät syömättä ja juomaan kaiken mitä korista löytyy.
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kärit antoivat hänelle vain pari kuukautta elinaikaa, mutta George porskuttaa vielä. George ei
käytä taiteeseensa kehoaan – siitä ei ole paljoa
jäljellä – hän käyttää taiteeseen elämäänsä.”
”1.3.1978: Mitähän seuraavassa elämässäni tapahtuu? Olen todella utelias. Uskon sielunvaellukseen.”
”Ei päiväystä. Georgen huumori viittaa aina
häneen itseensä, hän on yksityiskohtaisen tietoinen jokaisesta liikkeestään ja jokaisesta arkisesta asiasta ympärillään. Hän on sen kaiken humoristinen kriitikko. Poptaide katsoo arjen banaliteetteja, vaikuttaa hyväksyvän ne ja
syleilevän niitä, mutta fluxus tuo ne huumorin
kautta kriittiseen tarkasteluun. Siinä mielessä
fluxus on poliittinen.”
”Ei päiväystä. Testamentissaan
George määrää tuhkansa pantavaksi häntä itseään esittävään pienoispatsaaseen. Hänen mielestään
olisi hupaisaa, jos kaikki ystävät istuisivat sen ympärillä valvojaisissa.”
”5.5.1978: Tapaamassa Georgea yliopistollisessa sairaalassa Bostonissa. Hän on luuta
ja nahkaa, sairaanhoitajat valmistelevat häntä leikkaukseen ja meillä on viisi minuuttia aikaa puhua. Hänen äänensä on niin heikko, että pyydän häntä koko ajan toistamaan. George laittaa nyt toivonsa uuteen ihmelääkkeeseen.
Istuimme hetken hiljaa, ja sitten George kysyy,
eikö junasi lähde kohta? – leikkaus voi kestää
kauan. Sanon, että ihmisen tappaminen ei olekaan niin helppoa! – ja George nauraa. Hoitajat alkavat viedä sänkyä leikkaushuoneeseen,
George ojentaa kätensä ja sanon hänelle liettuaksi: Älä anna periksi! – ja hän hymyilee heikosti matkalla pois.”
”9.5.1978: Löydän kotiin tullessani pöydältäni lapun. ’Rakas Jonas,
George kuoli tänään iltapäivällä.
Olemme yläkerrassa. Hollis.’”
Evääksi: –
Juomasuositus: Temotsolimidia sekoitettuna
pulverimaitoon. Tarjoillaan suoraan suoneen.

MISSÄ ON ELOKUVANTEKIJÖIDEN
TAITEELLINEN VAPAUS?

Kirjoitan tätä juttua Kyaik Htossa, Myanmarissa (Burma).
Vedän täällä seitsemän viikon pituista The Art of Documentary Film Editing -workshopia yhdessä kahden muun
leikkaajan, australialaisen Melanie Sandfordin ja saksalaisen Jessica Ehlebrachtin kanssa. Opetuksen ohessa olemme keskustelleet myös rahoittajakatseluista: onko elokuvantekijöillä todellista taiteellista vapautta, vai ovatko elokuvamme vain rahoittajien sanelemia tilaustöitä? Kollegojeni kokemukset vastaavat omiani, ja ongelma näyttäisi
olevan sama ympäri maailmaa. Koska leikkaajat ovat sivussa rahoitukseen liittyvästä julkisesta keskustelusta, on heidän ehkä helpompi ‘nostaa kissa pöydälle’. Leikkaajat eivät ole samalla tavalla tuotantotukien armoilla kuin ohjaajat tai tuottajat, jotka eivät pysty kritisoimaan rahoitussysteemiin pesiytyneitä, epäterveiksi kokemiaan käytäntöjä.

The Art of Documentary Editing -workshop. Käynnissä ensimmäisen leikkausversion katselun jälkeinen keskustelu. Kuva Soe Moe Aung.
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keskustelu Rahoitus ja tekijän vapaus
sa kestää päästä tämän regressiivisen tilan yli. Aika vaihteli parista päivästä kahteen viikkoon ja ratkaisevinta asiassa tuntui olevan se, kohdistuiko kritiikki elokuvan todellisiin ongelmiin, joista olimme itsekin tietoisia vai elokuvan koko ominaislaatuun tai kerrontatapaan. Ohjaaja
ja leikkaaja saattavat myös reagoida palautteeseen eri tavoin, mutta ohjaaja on aina herkempi ja yleensä enemmän pois tolaltaan.
Väärien ratkaisujen vaara

Aikaa on nyt vähän. Testikatseluita neitseellisten katsojien
kanssa tarvittaisiin kipeästi. Ne jäävät tekemättä, tai niitä ei
ehditä tehdä tarpeeksi. Rahottajilta tullut palaute vaikuttaa
liikaa ja tekijöitten viimeisten ratkaisujen perustelut saattavat olla liian nopeasti tehtyjä. Tilanne ruokkii turvallisia
ja konventionaalisia elokuvallisia ratkaisuja.
Olen ainakin kahdesti poistanut elokuvasta ainutlaatuisen kohdan leikkausprosessin viime metreillä. Molemmissa tapauksissa jätettiin emotionaalisesti voimakas kohtaus pois, koska sen säilyttäminen olisi ollut dramaturginen virhe.
Visa Koiso-Kanttilan elokuvasta Miehen kuva (2009)
poistettiin kohtaus, jossa elokuvan äänittäjä (joka muutenkin esiintyy parissa elokuvan kohtauksessa) nousee kalman kalpeana keskelle kuvaa heti sen jälkeen, kun pääRahoittajien ennakko-odotukset ja
henkilö on löytänyt ullakkokomeron katosta haulien seasta
tekijöitten haavoittuvuus
itsemurhan tehneen isänsä verta ja nahkankappaleita. ÄäTullessaan katseluun rahoittajalla on mielessään elokuvan nittäjä horjuu järkyttyneenä kuvan poikki. Ratkaisua tehkäsikirjoitukseen tai kuvaussuunnitelmaan perustuva mie- dessämme katsoimme, että päähenkilö ei voisi tämän kohlikuva elokuvasta. Hänellä ei välttämättä ole käsitystä sii- dan jälkeen enää kantaa ullakolta pois valokuvia täynnä
tä, mihin suuntaan elokuva on kehittynyt kuvausten myö- olevaa vanhaa matkalaukkua kuin kuolleen isänsä arkkua.
tä, mitä muutoksia elävä todellisuus on tuonut mukanaan Täytyi valita joko äänittäjä tai päähenkilö. Tietysti päähenja ennenkaikkea, miten elokuvan premissejä on muutettu kilö oli tärkeämpi. Poistimme kohdan oikeaoppisesti, mutja prosessoitu useita kuukausia kestäneen leikkausproses- ta samalla menetimme autenttisen ja emotionaalisesti tosin aikana. Ensimmäinen katselukerta ei oikeastaan voi ol- distusvoimaisen tilanteen, joka olisi voinut toimia katsojan
la muuta kuin pettymys, sillä mikään konkreettiseksi kuva- kokemuksen summaajana.
kerronnaksi muotoutunut kokonaisuus ei koskaan yllä saHanna Maylettin Kerjäläiselokuvassa (2011) oli monitamaan kuin vapaa mielikuvitus. Tästä näkökulmasta katso- soinen ja mielenkiintoinen kohtaus, jossa romanialainen
en palautteen erilaisuus ja joskus jopa ristiriitaisuus kah- kerjäläisnainen menee katsomaan mustalaisista kertovaa
den likimain identtisen version välillä on ymmärrettävis- näyttelyä.
sä. Ensimmäisellä katsomiskerralla leikkausversio vertauKohtaus oli liian pitkä ja sitä haluttiin lyhentää. Viituu omassa mielessä olevaan ideaaliin kuvitelmaan eloku- meisenä poistettiin kohta, jossa mustalaisnainen alkaa
vasta ja vasta toisella kertaa pystytään katsomaan elokuvaa kuulla mustalaismusiikkia ja etsiä äänen lähdettä. Lopulsen omista lähtökohdista käsin. Samalla tavalla ensimmäi- ta hän kyykistyy lattianrajaan, musiikki kuuluu sieltä. Kunen katselukerta saattaa olla pettymys myös muulle teki- va viipyy pitkään hänen kasvoissaan. Saavutimme sutjakjäryhmälle.
kaamman kohtauksen, mutta lyhentämisen kustannukselProsessin tässä vaiheessa leikkaaja ja varsinkin ohjaa- la katosi jotakin piilossa olevaa ja koskettavaa naisesta, joka
ja ovat henkisesti heikoimmillaan. Epävarmuus ja innos- muuten elokuvassa on kiinnostunut vain rahasta.
tus vuorottelevat. Ollaan tärkeimpien ratkaisujen herkästi
Japanilaisessa perinteessä on tapana korjata rikkoutuhaavoittuvassa ytimessä. Väärin suunnattu rahoittajakatse- nut teekuppi liimaamalla ja täyttämällä kuppiin muodostulu saattaa keskeyttää tähän saakka mielekkäästi edenneen nut särö kullalla. Kullatun särön kanssa kupista tulee entisluovan prosessin ja paniikki saattaa vallata tekijöitten mielet. tä arvokkaampi ja kauniimpi. Elokuvaleikkauksessa luovat
Kukin elokuvantekijä reagoi tilanteeseen omalla taval- virheet pitäisi samalla tavalla nostaa kunniaan perusdralaan. Ehkä joku saattaa olla jopa mielissäänkin teilatuksi maturgian yläpuolelle. Paniikki leikkausprosessin lopussa
tulemisesta, ja siitä että on pakotettu karaisemaan mielen- estää tavanomaisesta ilmaisusta poikkeavien, persoonallissä ja todella perustelemaan omia valintojaan. Joku toinen ten ratkaisujen kehittämisen.
panssaroi itsensä jo etukäteen niin, että ei ota vastaan yhtäkään rahoittajien taholta tulevaa ehdotusta. Useimmat te- Ihanteellinen rahoittajakatselu,
kijät kokevat kuitenkin tulleensa täysin lyödyiksi ja vajoa- unelmien tuotantoneuvoja
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vat epätoivon ja ärtymyksen vellovaan suohon. Kuinka tekijän näkemys ja itsetunto voivat tällä tavalla kadota? Näin
voi käydä siksi, että olemme taiteilijota. Olemme sitoutuneet tekeillä olevaan elokuvaan koko sielullamme ja sydämellämme ja olemme omasta mielestämme luomassa jotakin ainutkertaista. Turhaudumme, jos sitä mitä me yritämme rakentaa, ei ollenkaan nähdä.
Vertailimme kollegojeni kanssa rahoittajakatselujen
jälkeistä tunnekuohua ja sitä, kuinka kauan leikkaamos-
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Mietimme australialaisen ja saksalaisen kollegani kanssa,
mitä me leikkaajat haluaisimme näiltä rahoittajakatseluilta, millä tavalla niiden pitäisi toimia, minkälainen kritiikki on hyödyllistä ja minkälainen olisi ihanteellinen comission editor?
Sekä australialaisten että saksalaisten dokumenttielokuvien leikkausajat näyttäisivät keskimäärin olevan jonkin
verran pitempiä kuin meidän. Molemmissa maissa tunnin
mittaisen dokumenttielokuvan leikkaamiseen käytetään

Leikkaaja Nunu Hlaing, leikkauksen opettaja Jessica
Ehlebracht (Saksasta), kuvaaja Khin Maung Kyaw ja
Tuula Mehtonen. Kuva Khin Maung Kyaw.

yhtä paljon aikaa kuin Suomessa puolitoista tuntisen, eli
noin 50 työpäivää. Heillä on siis kaksi-kolme viikkoa enemmän aikaa leikkaamiseen kuin meillä. Ehkä tässä on yksi
pulmallisen tilanteen avaimista: jos leikkausaikaa olisi rahoittajakatselun jälkeen kaksi ja puoli viikkoa yhden viikon sijaan, olisi tilanne kokonaan toinen, eikä katselujen
ajankohtaa tarvitsisi aikaistaa. Rahoittajakatseluja ei pitäisi myöskään vastaavasti siirtää tuonnemmaksi, niin kuin
Australiassa ja Saksassa ilmeisesti on tehty, koska silloin tilanne niiden suhteen ei muutuisi miksikään, vaikka leikkausajat pitenisivät. Olisi hyvä, jos tekijöillä olisi aikaa antaa palautepölyn laskeutua, olisi mahdollista testata kunnolla elokuvan emotionaalista vastaanottoa ja kokeilla suurempaa kerronnallista riskinottoa. Syntyisi parempia elokuvia ja kiinnostavampaa elokuvakulttuuria.
Olemme kaikki kolme leikkaajaa joutuneet opettajina
katsomaan valtavat määrät erilaisia leikkausversioita. Vaikka olemme kokeneita ammattilaisia, jää ensimmäisellä katsomiskerralla haaviimme vain jonkinlaisia tuntemuksia.
Nekin ovat tietysti tärkeitä ja niitä voi toisella katsomiskerralla jäljittää tarkemmin. En kävisi itse juurikaan kommentoimaan mitään kovin konkreettisesti ensimmäisen katsomiskerran perusteella, koska silloin kommenttini eivät
vielä nouse luovasta lähteestä, vaan enemmänkin omaksumistani konventioista. En tiedä, onko se ajankäytölliseti
mahdollista, mutta olisi hyvä, jos rahoittajat pystyisivät katsomaan esitettävän leikkausversion kahteen kertaan, kahtena eri päivänä. Tällä tavalla esioletusten tuottama ensimmäinen pettymys ei vyöryisi suodattamattomana tekijöiden niskaan. On hyvä myös muistaa, että tekijät eivät ole-

ta tai edellytä rahoittajien keksivän uusia etenemistapoja tai tuottavan väkisin leikkausideoita. Se on elokuvantekijöiden tehtävä-aluetta. Riittää, kun rahoittaja havannoi
painopisteitä ja elokuvan yleisiä tunnelmia. Tärkein rahoittajan tehtävä on prosessin edistäminen ja tukeminen.
Tietysti jokainen rahoittaja on oma persoonansa, ja
toiset ovat luonnostaan parempia palautteenantajia kuin
toiset. Kysymys on sekä käytännön järjestelyistä että
asenteista.
Loppuun vielä joitakin poimintoja Kyaik Htoossa käymistämme keskusteluista.
Ihanteellinen rahoittaja on osa työryhmää ja sitoutunut rahoittamaansa elokuvaan, mutta kuitenkin tukien elokuvantekijöitä
heidän tavoitteissaan; ei pyrkien sanelemalla muuttamaan elokuvaa oman mielensä mukaiseksi. Elokuvantekijöiden taiteellisen vapauden kunnioittaminen tarkoittaa siirtymistä saneluasetelmasta dialogiin. Ihanteellinen rahoittaja ei lankea vallan käyttämiseen, vaan on kyselevä ja kiinnostunut elokuvasta myös tekijöiden taiteellisena prosessina. Jos ohjaaja on jälkituotannossa se, joka pitää huolta ns. elokuvan isosta näkökulmasta ja sen toteutumisesta, on rahoittajalla parhaimmillaan
hallussaan elokuvan koko kulttuurikenttä ja sen kytkeytyminen ympäröivään yhteiskuntaan. Tekijöiden lähtökohtien ymmärtäminen ja kunnioittaminen luo pohjan terävänkin kritiikin vastaanottamiselle. Oikealla tavalla suunnattu kritiikki on
aina arvokasta, vääränlainen mestarointi ei tee yhdestäkään
elokuvasta parempaa. Avoimeen keskusteluun asettautuminen
voi olla haastavaa koska ‘tietäminen’ on helpompaa kuin ‘etsiminen ja epävarmuuden sietäminen’. 		                        
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muksemme katoaa yleiseen keskusteluun ja alamme huomaamattamme mukauttaa näkemyksiämme vastaamaan
yleistä mielipidettä. Tekijöitten ja rahoittajien välille saattaa näin syntyä hankala ristiriitatilanne, jota ei kuitenkaan
koskaan tuoda suoraan esiin. Erilliskatselut ovat antoisampia tekijöille, koska ne tuottavat enemmän erilaisia ja usein
myös keskenään ristiriitaisia huomioita käyttöön.
Joskus rahoittajakatselun lykkäämistä aiheuttaa haluttomuus esitellä puolivalmista elokuvaa. Australialainen kollegani pitää
Japanilaisessa perinteessä on
ratkaisua ehdottoman oikeana. Hätapana korjata rikkoutunut teekuppi
liimaamalla ja täyttämällä kuppiin
nen mielestään liian aikaisessa vaimuodostunut särö kullalla. Kullatun
heessa näytetty leikkausversio saa
särön kanssa kupista tulee entistä
tekijät vaikuttamaan idiooteilta. Miarvokkaampi ja kauniimpi.
nusta taas tuntuu, että leikkausprosessin avaaminen rahoittajille voisi lisätä leikkauksen prosessinomaisuuden ymmärtämistä. Olen kuitenkin myös pannut merkille, että
hyvin harvat ihmiset pystyvät ohittamaan esimerkiksi version tekniset vajavaisuudet, kuten
hyppelehtivät äänentasot ja stilisoimattomat siirtymät ja
katsomaan elokuvan rakennetta niiden ohi. Se on joskus
vaikeaa jopa ammattilaisille.
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raportti Cinetrain

Elokuvamatkoja
Venäjälle–
tutkimuksia
votkasta ja
Keski-Aasian
ihmiskohtaloista

J oona P ettersson
Kirjoittaja on elokuvaaja, projisointi suunnittelija
ja valokuvaaja
www.joonapettersson.com
www.thegreenserpent.ch
www.cinetrain-project.com

Vihreä Käärme
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The Green Serpent on matka juopumuksen
syvyyksiin: votkan juontiin transsendentiaalisena kokemuksena. Vihreän käärmeen puremina ihmiset siirtyvät hämärän rajamaille, missä elämän kauneudesta tulee erottamaton osa pimeää, tuhoavaa tyhjiötä. Inspiraatio ja hävitys voivat muodostua tasavertaisina.
Tällä elokuvallisella anti-postikorttimatkalla halki venäläisen talvimaiseman kohtaamme näyttelijä Aleksandr Bashirovin, runoilija Mstislav Biserovin ja maineikkaan fyysikon Nikolai Mikhailovich Budnevin, jotka
kertovat suhteestaan votkaan; kamppailustaan pelkoa ja kipua vastaan sekä jumalallisten henkien takaa ajosta.
Tämä ytimekäs kuvaruno tutkii votkan
mahdollisuuksia maailman laajentamiseksi uskonnon ja materialismin tuolle puolen.
Vihreä Käärme on meditaatio juomisesta ja
oodi intohimolle – ei vain juopuneille baa40
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rikärpäsille – vaan kaikille, joiden elämää
johdattaa ajatus ihmeestä ja intohimo ekstaasiin.
Näin kuuluu Vihreän Käärmeen synopsis, jonka on kirjoittanut elokuvan ohjaaja,
sveitsiläinen Benny Jaberg. Se vastaa hyvin pitkälle ensimmäisiä ajatuksiani elokuvasta, kun tuotanto vielä haki paikkaansa syksyllä 2012. Muistan jopa kirjoittaneeni saman henkisiä rahoitushakemuksia.
Yhteistyö ohjaajan kanssa toimi erittäin hyvin – käsityksemme kuvallisuudesta ja koko visuaalisen kulttuurin tuntemus
on laajuudessaan samankaltainen. Tämä
tarkoittaa yhtä lailla elokuvahistorian tuntemusta kuin tietoa uusimmista elokuvan
aluevaltauksista ja taidemuodon kehityksestä – käsityksen nykyelokuvasta saa ehkä
parhaiten kansainvälisten elokuvafestivaalien kautta, joista kummallakin oli paljon
kokemuksia. Oleellinen osa kuvallisuutta
on myös koko kuvataiteen kenttä ja varsinkin videotaide ja valokuva. Jos visuaaliset
referenssit jäävät pelkästään elokuvan tasolle, on lopputulos helposti kulunut tai tavanomainen.
Vihreästä Käärmeestä tuli venäläissveitsiläinen yhteistuotanto. Sen tuottivat
Tanya Petrik ja Guillaume Protsenko Venäjän osalta sekä ohjaaja Benny Jaberg Sveitsin puolelta. Petrik ja Protsenko ovat luoneet kansainvälisen Cinetrain-konseptin,
jonka puitteissa Venäjä-aiheisia lyhytdokumentteja on tehty jo vuodesta 2008. Tutustuin Cinetrain tuottajiin kuitenkin paljon aiemmin – jos muistan oikein, se tapahtui vuonna 2003. Paikkana oli legendaarinen Moskovan elokuvakorkeakoulu
VGIK, jossa vielä tuolloin opiskelin elokuvaajaksi.
Medvedkinin elokuvajuna
syntyi uudelleen

The Green Serpent kuvattiin siis osana laajempaa Cinetrain Russian Winter -konseptia, jonka aiheena olivat paitsi talvi myös
venäläiset stereotypiat – votka yhtenä niistä. Projektiin valittiin 14 maasta seitsemän

kuvausryhmää, jotka matkustivat Venäjän
halki Murmanskista Baikal-järvelle tammikuussa 2013. Dokumenttielokuvia työstettiin sekä junassa että pysähdyskaupungeissa koko 15 500 km matkan ajan.
Cinetrain, joka järjestettiin nyt kolmannen kerran, sai alkunsa kunnianosoituksena ihmeelliselle elokuvakokeelle 1930-luvulta, jota johti venäläinen Aleksandr Medvedkin. Kinopoezd-elokuvajuna
kuljetti kuvausryhmää, filmilaboratoriota, leikkausyksikköä ja elokuvaprojektoreita ympäri Neuvostoliittoa. Tarkoituksena
oli kuvata spontaaneja dokumenttielokuvia yhdessä paikallisten ihmisten kanssa.
Elokuvat syntyivät yleensä yhdessä päivässä siten, että filmi kehitettiin yön aikana,
minkä jälkeen se leikattiin ja lopputulos
esitettiin osallistuneille ja suuremmalle
yleisölle. Vaikka Medvedkin kuvasikin valtion teollisuuden saavutuksia, oli päämääränä myös ilmaisuvapauden antaminen
ihmisille, jotka eivät muutoin olisi saaneet
ääntään kuuluville.
Cinetrain on kehittynyt nopeasti merkittäväksi dokumenttielokuvien tuottajaksi. Nykyään sitä tukee myös Venäjän kulttuuriministeriö.
Vihreän Käärmeen kuvauksissa

Vihreä Käärme kuvattiin tammikuussa
2013. Sitä edelsi noin puoli vuotta valmisteluja intensiivisen sähköpostittelun ja
skype-konferenssien muodossa. Kuukauden talvikuvaukset Siperiassa edellyttivät
runsaasti erityisiä valmisteluja ja varusteita. Tosin omistin jo suurimman osan arktisista kuvausvaatteista, koska olin muutamia vuosia aiemmin hankkinut ne Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion Pudana – sukunsa viimeinen -elokuvan kuvauksia varten. Tällä kertaa jatkuva matkustus asetti kuitenkin omat rajansa tekniikalle ja varusteille. Tarvikkeet piti pystyä
itse kantamaan ja pitämään liikkuvissa kuvauksissa mukana. Turhasta oli luovuttava.
Kuvausryhmämme oli pieni ja ketterä.
Se koostui kolmesta henkilöstä. Ohjaajan

Yhteistyöni Cinetrainin kanssa alkoi
vuonna 2010 elokuvalla Radiostan. Elokuvajunaa tehtiin toista kertaa ja matkareitti kulki Keski-Aasiasta Moskovaan: reitillä
poikettiin mm. Kirgisiassa, Kazakstanissa
sekä kuihtuneella Aral-järvellä.
Yli 3 500 km matkalla Bishkekistä, Kirgisiasta Moskovaan ihmiset puhuvat, mitä heillä on mielessään: maahan muutosta, vanhoista ajoista Neuvostoliitossa, unelmista, rasismista ja toiveista tulevaisuudelle. Vaeltaessamme pitkin Keski-Aasian frekvenssejä löydämme kaukaisen maailman, joka esiintyy harvoin mediassa.
Näin kirjoitti Radiostanin ohjaaja
Tomás Sheridan. Lähtökohdat vuonna 2010
olivat hyvin erilaiset ja Cinetrainin budjetti huomattavasti pienempi. Siitä huolimatta onnistuimme tekemään elokuvan, joka
myös osaltaan mahdollisti koko Cinetrainin jatkuvuuden.
Radiostanin visuaalinen tyyli on täysin erilainen kuin Vihreässä Käärmeessä.
Kuvaajana luon itseni mielelläni uudestaan ja työskentelen jopa vastoin aikaisempia linjauksiani. Lähdimme rakentamaan
Radiostanista modernistista dokumenttia,
jolla olisi selkeä rakenne ja tunnistettava
ilme. Elokuva koostuu haastatteluista, jotka kuvattiin kahdessa kuvakoossa: laajassa,
jossa haastateltava seisoo keskellä kuvaa takanaan hänelle luontainen maisema sekä
lähikuvassa, jossa näemme haastateltavan
kasvot ja ilmeet. Muunlaisia kuvia käytimme vain niukasti. Kun selkeä tyyli oli valittu, saatoin keskittyä paremmin oleellisiin
kuviin – etsiä huolellisesti kuvauspaikat ja
valita haluamani valon. Käytimme myös
dokumentaarista lavastusta hyväksemme
ja rakensimme eri tyyppisiä tilanteita statistien ja käsillä olevien esineiden avulla.

Joona Pettersson, Benny Jaberg ja Xavier Thieulin

Elokuvafestivaalit

ja itseni lisäksi ryhmässämme työskenteli ranskalainen äänittäjä Xavier Thieulin. Apuna olivat myös tilanteesta riippuen Cinetrainin tuottajat tai tuotantoassistentit. Oma asemani oli erityinen, koska
olin tiimimme ainoa venäjänkielentaitoinen. Asuttuani noin viisi vuotta Venäjällä
ja Ukrainassa tunsin venäläisen kulttuurin
erittäin hyvin eikä erillisiä fiksereitä tarvittu. Olin myös aikanaan tutustunut näyttelijä Aleksandr Bashiroviin 9. Komppania
-elokuvan kuvauksissa, minkä ansiosta saatoin ehdottaa häntä yhdeksi elokuvamme
päähenkilöistä.
Elokuvan visuaalinen ilme oli hyvin
pitkälle suunniteltu jo ennen kuvauksia.
Se sai lopullisen muotonsa Murmanskissa,
mikä oli ensimmäinen kuvauskohteemme.
Päätimme kuvata suurimman osan materiaalista yöllä ja lähteä luomaan omaa tummasävyistä maailmaamme – kutsuimme
elokuvaamme cyber punk -dokumentiksi.
Ensi-iltamme jälkeen Locarnon kansain-

välisen elokuvafestivaalin taiteellinen johtaja Carlo Chatrian kirjoitti elokuvastamme näin: ”Pitkässä Venäjän talvessa yöt
ovat kirkkaita ja loputtomia. Kuvasta välittyy ikuisuuden taju ja jopa savu kristallisoituu ympäröivästä kylmyydestä. Kutsu on
katsoa jälkiteollisen maiseman tuolle puolen kalpean sinisillä nuoteilla, jotka muistuttavat tieteiselokuvaa.”
Kuvausteknisesti rakensin kuvat usein
vastavalolla ja silueteilla. Mini-dolly loi kuviin liikettä, ja käytimme sitä myös esitellessämme kolme päähenkilöämme. Tele-kuvilla luotiin tunnelimaista kauhua ja
ulkopuolisuuden tunnetta. Kuvien tyyliin
vaikuttivat myös Edward Hopperin maalaukset ja Bill Violan videoteokset, joista kävimme pitkiä keskusteluja ohjaajan kanssa.
Kuvausten jälkeen elokuvaa työstettiin
vielä noin puoli vuotta. Matkustin myös
värimäärittelemään sitä Zürichiin. Helsingissä saimme apua Post Controlilta.

The Green Serpent – of vodka, men and
distilled dreams nähdään seuraavan kerran Vancouverin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla, missä se saa Pohjois-Amerikan ensi-iltansa. Se palkittiin 66. Locarnon kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla
yksityisellä elokuvakriitikoiden Boccalino d’Ogo palkinnolla festivaalien parhaana lyhytelokuvana. Indiewire-verkkojulkaisun elokuvakriitikot äänestivät sen koko festivaalien viidenneksi parhaaksi elokuvaksi.
Radiostan oli Cinetrain Keski-Aasia
-projektin katsotuin elokuva. Se esitettiin
yli 25 kansainvälisellä elokuvafestivaalilla, joista se palkittiin Bilbaon 53. Zinebielokuvafestivaalilla hopeisella Mikeldi-palkinnolla, ja Yhdysvalloissa Syracusessa juryn ensimmäisellä kunniamaininnalla.
Se sai myös Canal+ -levityksen Ranskaan
ja Afrikkaan sekä kansainvälisen Future
Shorts -levityksen. Suomessa Radiostania
esitettiin laajasti DokKino-sarjassa.
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Yhteistyöni venäläisen Cinetrainin kanssa on tuottanut
kaksi palkittua dokumenttielokuvaa. Viimeisin The Green
Serpent – of vodka, men and
distilled dreams sai ensi-iltansa
66. Locarnon kansainvälisillä
elokuvafestivaaleilla, ja se voitti itsenäisten elokuvakriitikoiden Boccalino d’Ogo palkinnon
festivaalien parhaasta lyhytelokuvasta.

Radiostan
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Onko
suomalainen
dokumenttielokuva
matkalla

J armo V alkola
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Kirjoittaja on filosofian
tohtori, Aalto-yliopiston,
Lapin ja Jyväskylän yliopistojen dosentti, joka
työskentelee parhaillaan
elokuvateorian ja -historian professorina Tallinnan yliopistossa.

42

avek-lehti 2/2013

pimeydestä
valoon?
Etiikan ja moraalin kysymykset ovat olennaisia ja
merkityksellisiä asioita dokumenttielokuvan ympärille
kietoutuvissa näkökulmissa. Tämä on varmaan se yleinen
viesti, joka välittyy Timo Korhosen väitöskirjatutkimuksesta
Hyvän reunalla.

Haasteet ovat siis varsin moninaiset, sillä tämän ohella sovelletaan eksistentialistista
teoriaa paljastamaan elokuvien kriisirakenteita ja mahdollisia päähenkilöiden uhriasetelmia. Näitä ei kuitenkaan arvioida samalla tarkkuudella joka luvussa, vaan nostetaan
esiin joitakin elokuvia muita tarkemmin ja
pyritään löytämään johtolankoja tekijän valinnoissa ilmeneviin moraaliasetelmiin ja tekijöiden eettiseen koodistoon.
Korhonen määrittää aluksi tilastollisin
menetelmin elokuvien päähenkilöiden sosiaalista asemaa ja sen mukaisesti työväenluokan kuvaukset nousevat esiin erityisesti Veli Gränön, Susanna Helken ja Virpi Suutarin
elokuvissa. Myös Jouni Hiltunen, Pirjo Hon-

elokuva on omalla tavallaan lähtökohdiltaan
uniikki tallenne siitä, miten sen tuottaja ja/
tai tekijä kykenee nostamaan esiin tiettyjä
sosiaalisia, historiallisia ja eettisiä kysymyksiä. Silloin kun liikutaan erilaisten tarinoiden, merkityksiin liittyvien esittämisen rakenteiden ja elokuvallisten tekniikoiden luomien mahdollisuuksien maailmassa, voidaan
ajatella, että on olemassa näihin tasoihin liittyviä samankaltaisuuksia, jolloin eri teoksia
on mahdollista niputtaa jonkinlaisten yleistermistöjen mukaan. Tämä ei kuitenkaan
sulje pois sitä seikkaa, että yksittäiset teokset saattavat silti erota toisistaan esimerkiksi
kerrontaan liittyvän realismin asteen, sosiaalisten tarkastelutavan analyyttisyyden ja his-

Kameran katse voi olla vaikka kuinka ”kliininen”,
mutta juuri erilaisten elementtien, kuvan ja äänen
yhteisaktivaatio tuottaa kerronnan lopullisen
merkityksen, joka tavallaan laajenee elokuvan kuvien
ja äänten ulkopuolelle, tuo mukanaan uuden tason
merkityksiä, joiden myötä dokumentintekijä viime
kädessä argumentoi omaa näkemystään.

kasalo, Visa Koiso-Kanttila ja John Webster sijoittavat usein henkilönsä näihin maisemiin,
sen sijaan Arto Halonen, Lasse Naukkarinen
ja Jaakko Virtanen eivät näin tee.
Korhonen toteaa, että työväenluokan yliedustuksen taustalla vaikuttanee tekijäyhteisön sisäistämä griersonilainen valittujen velvollisuus ja siihen liittyvä seurauseettinen
ajatus siitä, että nostamalla esiin yhteiskunnallisesti syrjäytyneitä ryhmiä tekijät voisivat vaikuttaa yhteiskuntaan. Tätä valittujen
velvollisuutta nostaa Korhonen esiin tutkimuksensa historiallisessa katsauksessa, jonka mukaisesti yhteiskunnallisen tilanteen
uhri suorastaan kaipaa asettua myös median
uhriksi.
Yksilölliset ja sosiaaliset metaforat

Korhosen työssään luoma historiallinen katsaus sisältää monia kiinnostavia näkymiä,
mutta on johtopäätöksissään varsin yksiulotteinen. On kohtuutonta määritellä esimerkiksi John Griersonin kauden elokuvia pelkästään tietynlaisina. Jokainen dokumentti-

toriallisiin tasoihin kytkeytyvän selittävyyden suhteen.
Näin kävi myös Griersonin kaudella, jolloin yksilölliset kohtalot nousivat sosiaalisen metaforan tasoille. Tällöin voitiin katsoa
ikään kuin kameran ulkopuolelle, siihen autenttisuuteen mitä pyrittiin luomaan ja millaisin keinoin. Dokumenttielokuvan tekemisen ulottuvuudet ja tekniikat ovat moninaiset ja osittain ristiriitaiset. Dokumenttielokuva on muodoltaan liikkuvainen tapa esittää
asioita. Tämä idea kuuluu sen perusluonteeseen, materiaaliseen ja käsitteelliseen perustaan, jonka mukaisesti sen tarjoama audiovisuaalinen puhunta kaikkine merkityksineen
liittyy siihen, miten dokumenttielokuvien
heijastamien kulttuuristen merkitysten sosiaalinen konteksti voisi tämän myötä kasvaa
sen tosiasialliseksi sisällöksi.
Dokumenttielokuvan kieli on luonteeltaan kansainvälistä. Korhonen kuvaa tutkimuksessaan suomalaisten ohjaajien maantieteellistä suuntautumista suhteessa elokuvien tekopaikkoihin. Tämän aineiston mukaan
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Melankolian kolme huonetta, ohj. Pirjo Honkasalo, Baabeli & Millennium Film, 2004

Korhonen määrittää tutkimuksensa moraalisosiologiaksi erotuksena moraalifilosofiassa tehdyistä käsitteellisistä tutkimuksista.
Hänen näkökulmansa on empiirinen ja siinä esitetään erilaisia tapoja ja moraalijärjestelmiä, joiden pohjalta tehdään hypoteeseja ja löydöksiä. Lisäksi tekijä liittää näkökulmansa humanistisissa tieteissä harjoitettuun
hermeneutiikan perinteeseen, jossa ihmistä
ja kulttuuria ymmärretään tulkitsemalla tarkoituksia.
Korhosen kohteena ovat niin sanotut havainnoivat dokumenttielokuvat, sillä niissä
moraaliset jännitteet korostuvat. Tulkinnoissaan hän luottaa niin omaan tekijäkokemukseensa kuin muutamien elokuvatutkijoiden
lausumiin. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu esseistiset ja historialliset dokumenttielokuvat, koska niissä Korhosen mukaan moraaliset haasteet ovat toisenlaisia kuin havainnoivissa teoksissa. Aineisto kattaa 40 kotimaista dokumenttielokuvaa.
Korhonen perustaa tutkimuksensa näytenäkökulmaan, millä hän tarkoittaa tulkintaa,
joka pyrkii kertomaan totuuden esillä olevasta aineistosta. Metodikseen tekijä on luonut
sellaisen lähestymistavan, joka teki aineiston
kannalta relevanttien kysymysten tarkastelemisen mahdolliseksi. Korhonen kertoo ymmärtävänsä, että dokumenttielokuvan kaltainen moniulotteinen ilmaisun laji ei ole helposti puristettavissa loogiseen analyysiin.
Tutkimukselle on asetettu kaksi selkeää
tavoitetta: ensinnäkin pyritään analysoimaan
dokumenttielokuvan tekijän ja samalla myös
itse teoksen etiikkaa, sekä toiseksi luomaan
tutkimustehtävän toteuttamiseksi tarvittavia
teoreettisia välineitä. Työn edetessä tarinallisuus ja siihen kietoutuva etiikka muodostuivat painopisteiksi ja samalla sosiologiset, katseen etiikan, kerrontatutkimuksen ja strukturalismin metodit avautuivat keskeisiksi tutkimustyökaluiksi.
Lähestymistapa on monitieteinen ja elokuvanteon prosessia mukaileva. Vivian Sobchackin ja Bill Nicholsin näkökulmat määrittävät Korhosen katseen paikan etiikkaa,
kuvaustilanteen aktualisoinnin luomia moraalisia haasteita, Brian Winstonin kehittämän rekonstruktiojatkumon avulla tarkastellaan, onko rekonstruktio moraalisesti pätevä
dokumenttielokuvan ilmaisukeino. Lisäksi
Will Wrightin luomaa westernin moraalimallia sovelletaan dokumenttielokuvan tarkasteluun ja Schlomo Schwartzin arvoteoriaa suomalaiseen arvotodellisuuteen ja tarkasteltavana olevien suomalaisohjaajien urakehityksessä ilmeneviin arvojen muutoksiin. Jay Rubyn
eettisten haasteiden malleja havainnoidaan
myös.
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kuin kliininen. Siihen liittyvät näkymät toimivat enemmälti identifikaation ja emootioiden
ehdoin. Kameran katse voi olla vaikka kuinka ”kliininen”, mutta juuri erilaisten elementtien, kuvan ja äänen yhteisaktivaatio tuottaa
kerronnan lopullisen merkityksen, joka tavallaan laajenee elokuvan kuvien ja äänten ulkopuolelle, tuo mukanaan uuden tason merkityksiä, joiden myötä dokumentintekijä viime
kädessä argumentoi omaa näkemystään. Totta
kai näillä innovaatioilla voi olla myös poliittisia tai muita tarkoitusperiä, mutta samalla ne
esittävät meille yhden ja usein toisenlaisen tavan katsoa todellisuutta ja maailmaa ympäril-

Sartrea mukaillen suomalaisessa dokumenttielokuvassa visuaaliset, kerronnalliset ja
moraaliset elementit edustavat eksistentialistista
tyyppitarinaa, matkaa pimeydestä valoon.
Kyse on ilmeisen yleispätevistä, tekijän moraaliseen
intuitioon liittyvistä näkymistä, joita voidaan liittää
moneen muuhunkin yhteyteen.

2/2013

ihmisiä. Aiheen ja päähenkilöiden valinnan
Korhonen katsoo ilmentävän elokuvantekijöiden moraalia.
Mielenkiintoisia näkökulmia sisältyy elokuvantekijän moraalista positiota tarkastelevaan lukuun. Nicholsia lainaten Korhonen
toteaa, että audiovisuaalinen tallenne tarjoaa yhtä paljon jäljenteen sen käyttäjän eettisestä ja ideologisesta asenteesta kuin asioiden visuaalisesta pinnasta. Katseluettelon
pohjalta Korhonen päättelee humaanin katseen olevan valtaosissa tutkinnan alla olevia suomalaisia dokumenttielokuvia, eniten
sitä hyödyntää teoksissaan Lasse Naukkarinen. Kliininen katse leimaa esimerkiksi Helken ja Suutarin elokuvia ja kliininen ja humaani katse Pirjo Honkasalon Melancholian 3
huonetta -teosta.
Korhosen tulkinnan mukaisesti esimerkiksi Groznyin tuhojen näyttäminen tässä elokuvassa pohjautuu kliiniseen katseeseen, ja kun
ihmiset tulevat kuviin mukaan, katse muuntuu empaattiseksi. Tämä tuntuu yksinkertaistetulta mallilta, sillä kuvan ja musiikin kombinaatio noissa hetkissä on kaikkea muuta
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lämme, pyrkien samalla autenttisuuteen.
Korhoselle amerikkalaisessa kontekstissa
luotu katsomisen malli tuottaa suomalaisiin
teoksiin sovellettuna rikkaita laadullisia erittelyjä ja paljastaa elokuvien tekemisen taustalla ollutta moraalia. Korhosen työssä on
runsaasti tieteellistä joustavuutta. Tekijä hakee erilaisia lähestymistapoja tulkinnoilleen
ja siinä mielessä hyödyntää monitieteisyyttä
eri näkökulmissaan, jotka ulottuvat sosiologisten kysymyksenasettelujen ohella etiikan,
moraalin ja estetiikan ulottuvuuksiin. Nämä ovat kaikki kiintoisia lähtökohtia ja tuovat Korhosen esitystapaan monipuolista leimaa. Tekijä on tältä osin avannut tutkimustaan eri lähteiden ja tieteellisten ajattelutapojen suuntaan.
Tällainen erilaisten kerrontamuotojen ja
tapojen havaitseminen on monimutkainen
ja usein herkkä tutkimuksellinen alue. Elokuvien rakenteissa ilmenevien ja arvioitavissa olevien evaluaatioiden merkitys suhteessa henkilökuviin ja päähenkilöiden toimintoihin tekee sen, että tällaisia arvovarauksia
esittävä tekijä on tavallaan kuin henkilöhah-

mo omassa teoksessaan. Olemme tilanteessa, jossa kuvausprosessin eri osapuolet ovat
jollakin tavalla yhteen kietoutuneita keskellä kerrontaa. Siten elokuvantekijän osoittaman kerronnallisen fokuksen ja siihen liittyvän audiovisuaalisen kuvailun myötä kerronnan asenteita voidaan yrittää paljastaa. Katsojalla kyse on kuitenkin useimmiten asioiden tunnistamisesta ja kerronnan myötä tapahtuvasta näihin tilanteisiin virittymisestä.
Tämä ei ole suoraviivainen prosessi, joka pelkistyy helpoiksi viitteiksi, vaan monimutkainen, erilaisia elementtejä sisältävä kokonaisuus, johon elokuvantekijä omilla teoksillaan
antaa ja luo viitteitä.
Korhosen aineistossa yksilöllinen moraali on hallitsevaa. Kerronnassa korostuvat tyyli, juoni ja rakenne, ja nämä johdattavat katsojaa tulkitsemaan päähenkilöiden yksilöllistä moraalia fiktioelokuvien tapaan. Korhonen toteaa omaan aineiston tulkintaansa
viitaten Nicholsin argumentaation käsitteen
vanhentuneen.
Korhosen aineistoon eivät kuulu laajemmin esseistiset ja filosofiset teokset (Kanerva Cederström, Kiti Luostarinen, Peter von
Bagh), jotka olisivat mahdollistaneet uudenlaiset dokumenttielokuvaan liittyvät yhteydet ja olisivat omalla tavallaan osoittaneet
sen, että dokumentintekijän persoonakohtainen ja taiteellinen sekaantuminen omaan
kerrontaansa ei välttämättä vähennä kerronnan uskottavuutta lainkaan, vaan toimii
enemmälti dialogisessa suhteessa kuvattuun
todellisuuteen. Se luo myös uusia tapoja argumentaatiolle.
Strukturalistista mallitusta

Yksi Korhosen tutkimuksen pääluvuista testaa, palveleeko westernin erityinen pelkistetty moraali hänen aineistonaan olevien dokumenttielokuvien analyysiä. Will Wrightin teos
Six-Guns and Society (1975) toimii Korhosen
työn lähtökohtana. Siinä Wright loi strukturalistisen mallin, joka pohjautui amerikkalaisen lännenelokuvan myytteihin. Näin etsitään mahdollisia, westerniä kuvaavia rakenteita selkeiden binaarioppositioiden kautta
purkamalla teoksia dikotomioihin kuten länsi/itä, erämaa/sivilisaatio, hyvä/paha, nainen/mies jne. Wrightin juoniteoria toi aikoinaan merkityksellisiä ulottuvuuksia westernin tutkimukseen identifioimalla neljä erilaista narratiivia, jotka olivat klassinen juoni,
muutoksen teema, koston variaatio ja professionaalinen rakenne. Strukturalistinen malli on saanut kritiikkiä osakseen siksi, että se
luo keinotekoisia kategorioita. Toisin sanoen
suosii rakenteita ideoiden sijaan, jolloin tätä
mallia seuraava tutkija tuo esiin Wrightin aja-

Atman, ohj. Pirjo Honkasalo, Bayerischer Rundfunk & Baabeli, 1996

tusmalliin sopivia kehikkoja, mutta jotka eivät välttämättä heijasta tarkasteltavina olevien elokuvien todellisuutta. Myös stereotyyppiset tulkinnan tavat ovat tässä yhteydessä
usein vallitsevia.
Korhonen tulkitsee Wrightin mallia mukaillen Lasse Naukkarisen elokuvaa Paanajärven Anni, Arto Halosen Pyhän kirja varjo
-teosta, Visa Koiso-Kanttilan Isältä pojalle -elokuvaa ja Jaakko Virtasen Kirjoitan Teille täältä maan päältä -teosta sekä monia muita suomalaisia dokumentteja liittyen Wrightin mallin käyttämiseen eri yhteyksissä.
Tuloksistaan Korhonen toteaa:
”… elokuvien suurin kollektiivinen kertomus rakentaa yhteisöstämme ja yhteisöllemme tulkinnan, jossa ihmisen moraalinen
velvollisuus on seurata omatuntonsa imperatiivia ja lähteä liikkeelle, muutokseen… tutkimieni elokuvien toinen keskeinen kollektiivinen kertomus osoittaa, että työskenteleminen ammattilaisten tiimissä on ajallemme
ominainen työtapa. Elokuvien kolmannen
kollektiivisen kertomuksen mukaan ihmisen moraalinen velvollisuus on rohkaista toi-

sia taistelussa yhteisöjen vääristäviä voimia
vastaan, auttaa heikon yhteisön jäseniä löytämään oman voimansa ja jatkaa sitten matkaa
jäämättä ihastelemaan omaa merkitystään.”
Korhosen mukaan Wrightin juonirakennehahmotelma osoittautui erinomaiseksi
strukturalistiseksi työkaluksi hänen tarkastelemissaan dokumenttielokuvien rakenteissa.
Westernin myytin ytimessä oleva yksilöiden
emotionaalisesti kokema kulttuurikonflikti
vastaa tutkijan mukaan havainnoivan dokumenttielokuvan konfliktitilanteeseen asetetun päähenkilön asemaa.
Mikäli tutkimus aikoo paljastaa dokumenttielokuvissa ilmeneviä kulttuurisia tai
muita konflikteja ja sen myötä haluaa kertoa jotakin merkityksellistä ajastamme ja yhteiskunnastamma, tarvitsemme luonnollisesti mahdollisimman hyvää tutkimuksellista
metodiikkaa näiden näkymien avaamiseen.
Strukturalismi kehitettiin aikoinaan kielen
tutkimukseen, josta se sitten laajeni myyttien ja kulttuurien tasoille. Wrightin mallin ongelmana on se, että se tietoisesti väheksyy
psykologista lähestymistapaa osana myyttien

tutkimista ja redusoi myytin tulkinnan monimutkaisista tasoista ja yhteyksistä varsin
pelkistettyyn malliin. Tällaista mallia seuraamalla tutkija päätyy yksioikoisiin johtopäätöksiin huolimatta siitä, millaista teoriaa tai
metodia hän hyödyntää.
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö Wrightin malli sopisi lännenelokuvien
tulkintaan, vaan sitä, että soveltavuuden aste dokumenttikerrontaan ei saavuta teosten
kaksijakoisia ja moniulotteisia tasoja ja merkityksiä riittävästi. Binaarioppositiot tuottavat merkityksiä, jotka ovat narratiivien pinnalla eivätkä niiden ytimessä. Samalla myös
elokuvien tyylinäkökulmat unohtuvat, vaikka ne ovat aivan olennaisia tasoja merkitysten muodostamisessa. Erilaisten funktioiden
listaamisella menetetään paljon dokumenttielokuvien ainutlaatuisia niille ominaisia näkökulmia ja piirteitä.
Yllätyksenä voidaan pitää Korhosen työssä olevaa havaintoa, jonka mukaisesti keskiaikainen jokamies-mentaliteetti tarjoaa tulkintavälineen kotimaisissa dokumenttielokuvissa esiintyvien ratkaisujen ymmärtämi-
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elokuvia tehtiin kotimaan ohella lähinnä Neuvostoliitossa, Virossa ja Aasian maissa. Tutkija päättelee esimerkiksi maahanmuuton motivoineen elokuvantekijöitä, ja kotimaan kohdalla elokuvantekijöiden kiinnostus Kainuuseen johtuu hänen mukaansa maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Ohjaajien aihevalinnat
ovat tietoisia, mutta heidän tulkintansa yhteisön muutospaineista tiedostamattomia. Dokumenttielokuva ilmentää ohjaajan omaa sosiaalista ja yhteisöllistä asemaa, päätellään edelleen. Elokuvien päähenkilöt ovat joko toimijoita tai lähinnä joko yhteiskunnallisen tilanteen uhreja tai sortovaltaa vastaan taistelevia
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AHDISTUSTA
JA HELPOTUSTA
TOKION HELTEESSÄ

Katsojalla kyse on kuitenkin
useimmiten asioiden tunnistamisesta ja kerronnan myötä
tapahtuvasta näihin tilanteisiin
virittymisestä. Tämä ei ole
suoraviivainen prosessi, joka
pelkistyy helpoiksi viitteiksi,
vaan monimutkainen, erilaisia
elementtejä sisältävä kokonaisuus, johon elokuvantekijä
omilla teoksillaan antaa ja luo
viitteitä.
Tähteläiset, ohj. Veli Granö, Filemo, 2003
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seksi. Kuolema näyttäytyy tutkijan mukaan
erityisen toimivana dramaturgisena hahmona siksi, että se pakottaa kerronnan päähenkilön moraalinsa rajalle. Sartrea mukaillen
suomalaisessa dokumenttielokuvassa visuaaliset, kerronnalliset ja moraaliset elementit edustavat eksistentialistista tyyppitarinaa,
matkaa pimeydestä valoon. Kyse on ilmeisen yleispätevistä, tekijän moraaliseen intuitioon liittyvistä näkymistä, joita voidaan liittää moneen muuhunkin yhteyteen.
Korhosen työssään listaamat tasot ovat sinänsä paikoin mielenkiintoisia ja aivan selvästi tutkija on tehnyt paljon työtä urakkansa eteen. Tutkimusnäkökulmien runsaus todistaa tekijän aktiivisesta halusta paneutua
hahmottelemiinsa asioihin ja etsiä niihin liittyviä merkityksiä. Tässä mielessä Hyvän reunalla omaa epäilemättömiä ansioita ja on tervetullut lisä kotimaiseen dokumenttielokuvan tutkimukseen. Mutta analyysi ei voi jäädä vain skeemojen tasolla toimivien toiminnallisten yksiköiden ja narratiivisten hahmotusten tulkintaan, kun kohteena on dokumenttielokuvan kaltainen muuntuviin teoreettisiin asetelmiin orientoituva ilmiö. Filosofisten ja kulttuuristen ideoiden kehitys
tarjoaa meille kontekstin, jossa esimerkiksi
juuri dokumenttielokuvien myötä tuotetuilla
muodoilla ja merkityksillä on käsitteellinen
jatkuvuutensa tiedon ja sosiaalisen vuorovaikutuksen laajemmassa kentässä.
Dokumenttielokuvan tutkimukseen olisi syytä entistä enemmän liittää näkökulmia,
joiden mukaisesti juuri eettiset ja moraaliset
kysymyksenasettelut tulevat entistä keskei-
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Ahdistaa – Helpottaa

simmiksi, kun tutkitaan niitä perspektiivejä
ja asenteita, joita dokumentaariset kerronnat
meille tarjoavat. Ne kutsuvat meitä mukaansa hahmottamaan ja kuvittelemaan tietynlaisia, joskus vaihtoehtoisia todellisuuksia, joiden myötä myös katsojien asenteet saattavat
muuntua ja paljastua. Tällaiset näkymät liittyvät moraalipsykologian laajenevaan kenttään ja dokumenttielokuvan eettiseen relevanssiin. Timo Korhosen tutkimus Hyvän
reunalla on yhdenlainen esimerkki tällaisesta tutkimusasenteesta. 		               

Animaation Apupyörän tuottama, 10 taiteilijan yhteisnäyttely
Ahdistaa – Helpottaa esittäytyi kesällä Tokiossa neljän
viikon ajan. Näyttelypaikaksi
löytyi kirjasto. Näyttelyä tukivat SES ja Suomen Japanin
Instituutti.

Ahdistaa – Helpottaa sai ensi-iltansa Keravan
taidemuseossa syksyllä 2011. Elokuvasäätiön
dokumentti-, lyhyt- ja animaatioelokuvien
kulttuuriviennin päällikkö Marja Pallassalo sai idean tapahtuman viemisestä Japaniin
ja allekirjoittanut lähti selvittämään asiaa.
Taustalla oli takavuosien onnistunut suomalaisanimaation esittäytyminen Hiroshiman
kansainvälisellä animaatiofestivaalilla. Parin vuoden aikana näyttely ehti kiertää Tampereella, Turussa ja Berliinissä, ja sen yksittäiset teokset olivat esillä useissa muissakin
paikoissa. Suomen Japanin Instituutin kulttuuripäällikkö Ulla Kinnusen innostuttua asiasta löytyi näyttelypaikaksi keskeltä Tokiota
Hibiyan kirjaston näyttelytila. Asiaa ajoi innokkaasti kirjastossa työskentelevä Arisa Kawasaki, joka on asunut takavuosina pari vuotta Suomessa. Näyttelytila on sopivan suuri ja helposti muunneltavissa. Kirjasto pyörittää siinä jatkuvaa erikoisnäyttelyiden sarjaa, joista osan se tuottaa itse. Osa näyttelyistä taas on ulkopuolisten tuomia, jolloin tila
vuokrataan heille.
Ahdistaa – Helpottaa ei sovellu normaaliin teatteriesitykseen kokonaisuutena, vaikka osa töistä voidaankin esittää myös teatteriversioina. Teokset ja koko näyttely liikkuvat
jossakin animaation, nykykuvataiteen ja mediatutkielmien välimailla tulkiten tätä rajapintaa monelta kantilta. Teokset ovat muunneltavissa tilojen ja näyttelyn luonteen mukaan mm. sen suhteen miten ne levittäytyvät eri seinäpinnoille, kuten vaikkapa Maria Björklundin japanilaisen söpö ötökkäilottelu Kihi-Kuhi, Mark Ståhlen Substance tai
Jan Anderssonin Kuvitettu kaupunki. Ääni
on puolestaan tärkeä Niina Suomisen suomalaista kesänviettoa satirisoivassa teoksessa A
Finnish Fable tai Kristian Simolinin teoksessa Not Waiting for Godot, jossa soittorasiamusiikki rytmittää kuvassa virtuaalikelluvaa

Ahdistaa – Helpottaa -näyttelyporukka löysi
Hibiyan kirjaston. (Kuva: P.A. Asikainen)

ihmiskehoa. Ami Lindholmin näyttelyn yhteisnimeä kantava teos Ahdistaa – Helpottaa
toimii usealla eri kuvaruudulla. Tokion näyttelyä varten sarjakuvamaisiin ruutuihin lisättiin japaninkieliset käännöstekstit.

Kaisa Penttilän viimeinen vilkaisu teokseen ja sitten
näyttelyavajaisiin (Kuva: P.A. Asikainen)

Osa teoksista on interaktiivisia: animaation liikkeen illuusion syntymistä kuvaava
Kaisa Penttilän ristipistoteos Juosten kustu vaatii katsojalta kirjaimellista juoksemista teoksen edestä ja Aiju Salmisen naiskuvaa

erittelevä Hus! Schoo! laittaa katsojan kaukosäätimellä joko polttamaan noidan tai kivittämään huoran. Vaikka työryhmä oli saanut etukäteen tilan pohjapiirroksen ja valokuvia siitä, syntyi lopullinen näyttelysuunnitelma vasta porukan päästyä Tokioon ja sisälle tilaan. Kontrastina avaralle tilalle toimi
Reetta Neittaanmäen pieneen stereoskooppiseen laatikkoon luotu Lilliputti, joka on
kuin Edisonin Kinetoscope kolmiulotteisena.
Tommi Juutilaisen hölkkäävää Göringiä kuvaava Rinnastus täydensi näyttelyn.
Näyttelyn muoto asetti sen rakentamiselle ja ylläpidolle omat haasteensa. Puolisen tusinaa videotykkiä ja DVD-soittimet lähetettiin
näyttelyn mukana Suomesta, koska – niin yllättävää kuin se onkin – tekniikkajätti Japanissa on tällaisten laitteiden vuokraaminen yllättävän kallista. Rahtifirman auton ajamiseen
Hibiyan puiston keskellä sijaitsevalle kirjastolle piti anoa etukäteen lupa kaupunginosan
hallinnosta.
Näyttelyn alla kirjaston auditoriossa järjestettiin seminaari, jossa paikalle saapuneet
taiteilijat esittelivät muita töitään ja kertoivat taustastaan. Moni kertoi saaneensa vaikutteita japanilaisesta animaatiosta. Näyttelyn tuottaja Kimmo Välimäki selosti yleisesti suomalaisen taideanimaation nykytilaa.
Teosten olemusta animaationa oli kutsuttu
kommentoimaan Hiroshiman animaatiofestivaalin johtaja Sayoko Kinoshita, joka vuonna 2008 järjesti mittavan suomalaisen animaation retrospektiivin festivaalilleen. Seminaari keräsi mukavan määrän yleisöä, joka
esitti useita kysymyksiä tekijöille.
Toinen näyttelytilassa pidetty pieni suomalaisen animaation esittelytilaisuus pidettiin viimeisellä viikolla, jolloin Tokiossa työmatkalla ollut Finnanimationin toiminnanjohtaja Liisa Vähäkylä piti esitelmän suomalaisesta animaatiosta.
Valitettavasti näyttelyn avajaisten osuttua Annecyn animaatiofestivaalin aikaan ei
avajaiskokkareiden notkuvan sushipöydän
äärelle saatu toivottua määrää japanilaisia
taideanimaation tekijöitä, vaikkakin useita
elokuvafestivaali- ja animaation opetusalalla
työskenteleviä oli paikalla. Koska näyttelyyn
oli vapaa pääsy, ei tarkkaa kävijämäärää pystytty laskemaan, mutta arviolta nelisen tuhatta japanilaista katsasti näyttelyn.
Tekijöistä oli paikalle näyttelyä rakentamaan päässyt seitsemän sekä tuottaja. Näyttelyrakentamisen päätyttyä porukka pääsi
inspiroitumaan Tokion huikean visuaalisesta kaupunki-ilmeestä ja Ghibli-museon satumaailmasta. Jatkoa ryhmän uudelle yhteisnäyttelylle ja kenties sen viemiselle Japaniin
ei suljettu pois.
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arvio

E ija N iskanen
Kirjoittaja koordinoi Suomen ja Japanin välisiä
elokuva- ja animaatiotapahtumia.
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Hyvä ihminen

on Viikistä, päähenkilö jatkaa kyselyään, että mistä alun perin. Ja vastaus on Kerava.
Seuraavassa kohtauksessa Jennin laukku
varastetaan, ja Jenni väittää varkaaksi tummaihoista nuorta miestä, vaikka laukun on
vienyt vaaleaihoinen nuori mies.
Elokuva herkuttelee katsojan omilla ennakkoluuloilla ja asenteilla. Paula Korva korostaa, että jokaisella katsojalla on oikeus
tehdä omat johtopäätöksensä, eli mitään yhtä viestiä elokuvalla ei haluta lähettää.
– En halua olla liian osoitteleva, enemmän kritiikki kohdistuu minuun itseeni ja
siihen, miksi toimin tietyllä tavalla. Elokuva onkin oman tekopyhyyden ja itsekkyyden
tutkiskelua.

Hyvä ihminen -lyhytelokuva kertoo keskiluokkaisesta
maailmanparantajasta, jonka
suvaitsevaisuus joutuu koetukselle öisen bussimatkan
myötä. Elokuva on osa nyt
toista kertaa toteutettavaa
Hetki hauskaa -hanketta,
jossa etsitään 5–8 minuuttisia
koko perheen komedioita.

48

avek-lehti 2/2013

Kuvat elokuvasta Hyvä ihminen, ohj. Paula Korva, Matila Röhr Nordisk Oy, 2013

Paula Korva kokee Hetki hauskaa -tyyliset
hankkeet hyödyllisiksi muun muassa siksi, että kilpailun voittajakäsikirjoitukset etenevät nopeasti tuotantoon ja valmiiksi elokuviksi, kun tavallisesti käsikirjoitus saattaa
pyöriä vuosikausia kehittelyssä. Hetki hauskaa 2 -kilpailu julkistettiin keväällä 2012, ja
käsikirjoitusten tuli olla valmiina kahden
kuukauden kuluttua kilpailukutsusta. Elokuvat valmistuivat elokuussa 2013.
Paula Korvan mukaan lyhytelokuvien tekoprosessi eroaa monessa suhteessa pitkien
elokuvien tekoprosesseista. Pitkää elokuvaa
tehtäessä prosessiin kuluu helposti 3-5 vuotta: rahoituksen varmistumiseen menee oma
aikansa, ja eri käsikirjoitusversioita kierrätetään rahoittajien luettavana.
– Pitkiä elokuvia kuvataan Suomessa pääosin kesäisin. Jos rahoitusta ei tiettynä kesänä saada kuntoon, kuvaukset siirtyvät helposti vuodella eteenpäin, seuraavaan kesään. Vaarana on, että ehtii itsekin kyllästyä
omaan projektiinsa, jos kehittelyvaihe venähtää kovin pitkäksi. Viidessä vuodessa ihmisen arvostuksen ja kiinnostuksen kohteet
voivat muuttua.
Lähes kokonaan ulkona kuvattu Hyvä ihminen on kunnianhimoinen hanke. Paula
Korva myöntää, että projektissa kunnianhimo ajoi järjen ohi.
– Produktio oli varmasti liian suuri tällä
rahalla toteutettavaksi. Tarina tapahtuu yöllä, mutta kuvattiin touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin yö on lyhyimmillään. Aikataulussa
ei ollut yhtään tilaa esimerkiksi yllättäville
sään muutoksille. Olisi ollut järkevää toteuttaa elokuva, jossa ei ole näin paljon muuttuvia elementtejä.
Kuvaukset toteutettiin kolmena yönä.
Elokuva alkaa iltahämärässä, valtaosa tapahtumista tapahtuu yön pimeinä tunteina,
ja elokuvan päätös kylpee aamun haaleassa
valossa. Kuvausten haastavuudesta johtuen
suunnitelmallisuus oli tärkeää.
– Vesisadekaan ei olisi ollut yhtä suuri
ongelma kuin se, että kuvausten venähtäes-
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Hyvä ihminen etenee kesäyössä. Elokuvassa on mahdutettu yhdeksään minuuttiin paljon ajankohtaisia teemoja, kuten toisen polven maahanmuuttajuus, kerjäläisyys ja syrjäytyneisyys. Teemoja käsitellään raikkaasti:
tavalla, joka paljastaa myös katsojan omia piiloasenteita.
Elokuva kertoo Jennistä (Pirjo Heikkilä), joka on idealistisen auttajan perikuva. On
kummilasta Afrikassa, halua auttaa kerjäläisiä ja puolustaa vähemmistöjä. Auttaminen
ei kuitenkaan ole täysin pyyteetöntä: taustalla vaikuttavat omat asenteet ja halu saada kiitosta hyvistä teoista.
Hyvä ihminen on ohjaaja-käsikirjoittaja
Paula Korvan käsialaa. Tarinan taustalla vaikuttavat hänen omat arkiset kokemuksensa
sekä monen auttajan halua saada tunnustusta
siitä, että auttaessaan lähimmäisiään on hyvä ihminen.
– Annoin kerran romanikerjäläiselle 2 euron kolikon, mutta hän ei tyytynyt siihen,
vaan alkoi nykiä hihaani ja pyysi enemmän.
Tuli sellainen olo, että on se nyt jumalauta
kun ei olla kiitollisia kun antaa vähästään.
Aloin miettiä sitä, että kuinka pyyteetöntä
oma auttaminen on: auttaisiko sitä ollenkaan,
jos ihmiset eivät olisi kiitollisia.
Jenni toteaa elokuvan alussa, että ”Mä ainakin meinasin mennä viime kesänä Romaniaan auttamaan heitä (kerjäläisiä), mutta siinä tuli sitte jotai – pitäisi auttaa enemmän”.
Paula Korvan mielestä tämä kuvaa hyvin monen maailmanparantajan asennetta.
– On helppoa olla kalliolainen maailmanparantaja, kun naapurissa ei asu pakolaisia
tai maahanmuuttajia. Auttaminen on helppoa
puheen tasolla, kun itsellä on katto pään päällä ja rahaa ruokaan.
Hyvä ihminen vyöryttää eteen myös tilanteen, jossa päähenkilö kysyy bussipysäkillä istuvalta tummaihoiselta nuorelta mieheltä, että mistä hän on kotoisin. Kun vastaus

Pieni budjetti ja tiukka aikataulu
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sä aurinko olisi noussut ikään kuin väärään
aikaan. Suunnittelimmekin kuvaajan kanssa
todella tarkkaan kuvat, ja tämä vaati kuivaharjoittelua askelmerkkeineen.
Hyvä ihminen -elokuvassa tapahtumapaikkoja ovat muun muassa öisen kaupungin
vilinä, yöbussi ja lähiössä sijaitseva ostoskeskus. Erityisesti lähiöostarin löytäminen oli
Paula Korvan mukaan haasteellista.
– Kiersin järjestäjän ja kuvaajan kanssa
mahdollisia kuvauspaikkoja. Oli yllättävän
hankalaa löytää katoksellinen bussipysäkki,
jonka takana sijaitsisi lähiöbaareja, jotta pysäkillä voisi olla uskottavasti baarista tullutta porukkaa.
Yöbussissa tapahtuvaa kohtausta varten
tuotantoryhmä vuokrasi bussin, joka lastattiin täyteen avustajia, koska autenttisessa
ympäristössä kuvaaminen olisi voinut olla
hankalaa esimerkiksi bussimatkustajien meluamisen takia.
Hetki hauskaa -hankkeen elokuvat on
suunnattu koko perheelle. Tämä asettaa omia
vaatimuksiaan lopputulokselle, kuten millaista kieltä valmiissa teoksessa käytetään.
Esimerkiksi kohtauksessa, jossa humalainen
mies keskustelee päähenkilön kanssa, joudut50
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tiin Paula Korvan mukaan miettimään, mitä
kaikkea kohtauksessa voidaan sanoa tai tehdä.
– Kyllä me koko ajan mietimme, saako
mukana olla kirosanoja. Sanoinkin rahoittajille, että ei tämä mikään lastenelokuva ole,
ja he olivat samaa mieltä. Elokuvan ei tarvitse olla suunnattu lapsille, vaan riittää, että sen voi näyttää tv:n alkuillassa lapsia järkyttämättä. Ne pari kirosanaa voi tarvittaessa
peittää piippauksella.
Kotimaisen lyhytelokuvan asema marginaalisena lajina on Paula Korvan mielestä hyvin vahvasti levityskanavakysymys, sillä kotimaisiin katsojiin lyhytelokuvat kyllä uppoavat: ihmiset katsovat jatkuvasti lyhyitä videoita netistä ja esimerkiksi Mr.Beanin lyhyet
komediat ovat tv:n kestosuosikkeja.
Kaikista aiheista ei kannata
tehdä pitkää elokuvaa

Mutta mikä saa tekemään lyhytelokuvia pienellä budjetilla? Lyhyelokuvien tekeminen
on Paula Korvan mielestä yksinkertaisesti
hauskaa.
– On kivaa tehdä elokuvia ja päästä kuvauksiin. Pitkien elokuvien tekeminen kestää

Kun kunnianhimo voittaa
järjen, myös
tappelu voi
sujua kuin
tanssi.

vuosia ja vaatii kärsivällisyyttä, ja välillä on virkistävää saada aikaan jotain valmista.
Vaikka lyhytelokuvien tekemistä pidetäänkin usein harjoitteluna
pitkiä elokuvia varten,
kyse ei todellakaan ole harjoittelusta.
– Ei kaikista aiheista myöskään kannata
tehdä pitkää elokuvaa. Jotkut tarinat toimivat paremmin lyhytelokuvana. Hyvä ihminenkin voisi olla aika rasittava ralli pitkään
mittaan venytettynä.
Paula Korva antaa kiitoksen tuotantoryhmänsä asiantunteville työntekijöille. Esimerkiksi päähenkilöksi ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin Pirjo Heikkilä.
– Minulla oli tarina valmiina, kun pyysin Pirjon mukaan. Päähenkilö alkoi kirjoittaessa tuntua Pirjo Heikkilän stand up-hahmolta. Kukaan muu ei olisi pystynyt tekemään suoritusta yhtä hyvin kuin hän. Pirjo
ja toinen päähenkilöistä, eli Mikkoa esittänyt Kai Vaine, olivat tosi mahtavia. He olivat juuri sellaisia kuin olin ajatellut – ja vielä enemmänkin.

Onnistunut casting on Korvan mielestä
hyvän lopputuloksen edellytys: kun castaus
onnistuu, tuntuu siltä, että iso osa työstä on
jo tehty.
– Esimerkiksi elokuvan lopussa olevassa
kohtauksessa elokuvan päähenkilö tappelee
romanikerjäläisen kanssa viiden euron setelistä. Romanikerjäläistä esitti tanssija Annina Rubinstein. Hän hallitsi tappelun tekemänsä koreografian kautta siten, että tappelun esittäminen oli turvallista myös Pirjolle
eikä stuntteja tarvittu. Meitä jännitti todella
paljon, miten näin vähässä ajassa saadaan toteutettua kokonainen tappelukohtaus, mutta
tanssijalla oli siihen ratkaisu. 	   
      J ohanna H aapiainen -M akkonen

Hyvä ihminen
Ohjaaja-käsikirjoittaja Paula Korva
Tuottaja Seija-Liisa Eskola
Tuotantoyhtiä MatilaRöhrNordisk
Hyvä ihminen on osa Suomen elokuvasäätiön, AVEKin
ja YLEn yhteistä Hetki hauskaa 2 -lyhytelokuvahanketta. AVEK, Suomen elokuvasäätiö ja YLE rahoittavat
kutakin valittua tuotantoa yhteensä 50 000 eurolla.
YLE esittää valmiit tuotannot.

Näyttelypaikkana oli Château de
Saint-Auventin linna, jonka omistaa
Annick ja Pierre Debienin säätiö
(Association Images Harmonies).
Linnan tunnettu historia ulottuu
1100-luvulle. Saint-Auventin kylä
sijaitsee 35km:n päässä Limogesin
kaupungista, Limousinen maakunnassa Ranskassa. Näyttely oli
auki 27.7.–25.8.2013.

A

nnick ja Pierre Debien ovat järjestäneet seitsemäntoista vuoden ajan joka kesä linnassaan kaksi nykytaiteen
näyttelyä, joista toinen on aina tuotu Ranskan ulkopuolelta ja sen valintakriteereissä ovat korostuneet etniset ja maantieteelliset ulottuvuudet. Suomalaisessa taiteessa järjestävää tahoa kiinnosti erityisesti pohjoisuus, sen näkyminen taiteessa sekä mahdollinen historiallinen aspekti, joka asettuu vuoropuheluun linnan kanssa. Näyttelyssä vieraili noin 2000 kävijää. Yksi paikallinen ja
kaksi maakunnallista lehteä kirjoittivat
näyttävästi otsikoiden ”Suomalaista raikkautta”, ”Huomiota herättävä avaus maa-

ilmaan”. Ylipäätään hämmästytti havaita että, maakunnallisissa lehdissä kulttuurilla oli
niin paljon tilaa.
Näyttelyn yhteydessä esitettiin katselmus suomalaista videotaidetta Saint-Auventin kylän teatterissa. Katselmus oli sen jälkeen esillä myös näyttelyssä ja hyvä niin, sillä screening-päivänä lämpötila kohosi +37
asteeseen ja järjestäjät arvioivat, ettei kukaan
pysty tulemaan ja katsomaan esitystä... Kuusikymmentä urheaa paikalle kuitenkin saapui lämpöhalvauksen uhalla ja jaksoi jopa
keskustella videoista...
Näyttelyn taiteilijat olivat Outi Pieski,
Teuri Haarla, Pirjetta Brander, Harri Larjosto, Lauri Nykopp, Hanneriina Moisseinen,
Markku Laakso, Timo Heino ja Maarit Suomi-Väänänen. Videokatselmuksessa olivat lisäksi mukana Juhani Koivumäki, Niina Suominen ja Anssi Pulkkinen.
Näyttelyn suomalaisena kuraattorina ja
järjestäjänä toimi Harri Larjosto. www.harrilarjosto.com
Näyttelyä tukivat Frame, AVEK, Taiteen
edistämiskeskus ja Kordelinin säätiö.
http://www.chateaudesaintauvent.com/
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Les Rencontres d’art contemporain

impressio

Oliver Whitehead: Dreamless

Hävitys saapui lastenjuhliin
Oliver Whiteheadin elokuva Dreamless on kummallinen kertomus yltäkylläisyydestä
ja juonensa kadottaneen kuluttamisen kulttuurista.

O
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n olemassa suoraviivaisia elokuvia, jotka kuvaavat vaikkapa
nuoren tanskalaistytön kehittymistä aikuiseksi. Tai sellaisia, joissa Bruce Willis pelastaa
maailman pahiksilta.
Ja sitten on niitä muunlaisia elokuvia,
joita katsoessa joutuu ihan itse päättelemään,
mistä ihmeestä elokuva kertoo. Tätä kategoriaa edustaa Suomessa asuvan brittitaiteilijan Oliver Whiteheadin elokuva Dreamless,
41 minuutin katsaus kakkuihin, karkkeihin,
leluihin ja nykyaikaisten pikkuihmisten sieluihin.
Dreamless voisi olla dokumentti, koska
siinä kamerat dokumentoivat lapsia valmistautumassa juhliin ja juhlimassa. Tapahtumat vyöryvät suuntaan, jota elokuvantekijä ei osannut ennakoida eikä käsikirjoittaa –
niinhän dokumenttien tekijöille usein käy.
Mutta kyseessä ei ole sellainen dokumentti, jossa Michael Mooren kaltainen moraalisaarnaaja selittäisi paatoksellisella äänellä, mikä on vikana General Motorsissa,
ampuma-asekulttuurissa, George W. Bushissa tai Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmässä.
Dreamlessin erottaa Mooren ja monen
muun dokumentaristin tuotannosta narratiivin puute, vaikka elokuvassa näennäinen
juoni onkin: se alkaa, tulee keskikohtaansa ja
loppuu.
Dreamless ei ole kertomus, joka kulkee
todisteluketjujen kautta vääjämättömän kirkkaisiin johtopäätöksiin. Ja siinä sen voima ja
rehellisyys taitaa ollakin. Maailma on täynnä
valheellista narratiivia. Meille tuputetaan tarinoita tapahtumien sirpaleista, ja meitä vaaditaan uskomaan, että näin nämä asiat ovat,
koska A:ta seurasi B.
Kuulun itse enemmän tai vähemmän sepitteellisten tarinoiden tuottajiin, sillä työskentelen Helsingin Sanomien toimittajana.
Työtäni on järjestää maailmaa parhaan arvaukseni mukaiseen järjestykseen, ja sitä työtä tehdessäni etsin henkilöitä, tapahtumapaikkoja, dosentteja ja faktapläjäyksiä, jotka todistavat, että maailmassa todella tapahtuu tiettyjä asioita: tässä järjestyksessä, näistä syistä ja näillä logiikoilla – ja tässäpä teille
kaiken todistava kertomus.
Teen työtäni omasta mielestäni rehellisesti, mutta piinallisen tietoisena siitä, kuinka tänään hahmottamani maailmanselitys

Kuvat: Oliver Whitehead: Dreamless.
Kuva Emma Suominen.
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impressio

tapahtumat

Finnish Film Affair

Finnish Film Affair keräsi
ennätysmäärän kiinnostuneita ostajia
tutustumaan kotimaisiin elokuviin

Koska kyseessä ei ole suoraviivainen dokumentti, ohjaaja on ottanut taiteellisia vapauksia. Hän on piilottanut kakkuihin leluja. Kukapa ei haluaisi löytää lelua kakusta, kukapa ei menneiden aikojen Suomessa halunnut
löytää mantelia joulupuurosta?
Veitsillä ja lusikoilla lapset alkavat tökkiä kakkuja, joista yksi on vaaleanpunaisella karamellivärillä koristeltu sydän ja toinen
hopeaa hohtava jättimäinen puoliautomaattinen ase. Taiteellisella vapaudella juhlapöydän päälle lorotetaan M&M-karkkeja, pitäähän elämässä väriä olla.
Vieno kakkujen tökkiminen muuttuu sohimiseksi ja sörssimiseksi. Lapsiin iskee tuhovimma. Tuhotaan sininen kilpa-autokakku.
Tungetaan tikkaria ja perunalastuja suuhun.
Lisää mehua. Joku tuo muffinsseja pöytään!
Kun käsittelyvuoroon tulee siro pinkinkeltainen nukkekakku, sääliä ei tunne enää
kukaan. Ensiksi revitään pää, sen jälkeen tuhotaan ruumis. Nuken jalan nappaava tyttö
hymyilee voitonriemuisena.

P ekka M ykkänen
Kirjoittaja on Helsingin Sanomien toimittaja.
2/2013

kuvaa ei afrikkalainen lapsi todeksi uskoisi.
Kakkupöydässä näkyvät rauhan vuosikymmenet, koulujärjestelmän ja monen muun
seikan synnyttämä vauraus, joka ei ole enää
suhteessa mihinkään ihmisen perustarpeista.
Suomalaisten bruttokansantuote on asukasta kohden noin 90-kertainen verrattuna
kongolaisiin. Että meillä menee hyvin, ja sitä ei Dreamless peittele! Toisaalta meidän
”hyvinvointivaltiossamme” alimpaan tuloviidennekseen kuuluvat miehet kuolevat keskimäärin 12,5 vuotta nuorempina kuin ylimpään tuloviidenneekseen kuuluvat miehet.

Taas ajatukset harhailevat.
Tällä kerta uutisiin, joita silloin tällöin nähdään alennusmyyntirysäysten jälkeisten
päivien lehdissä. Kuten viisi
vuotta sitten, kun amerikkalainen Wal-Mart -ketjun pätkätyöläinen Jdimytai Damour tallautui
kuoliaaksi liikkeeseen rynnänneiden asiakkaiden jalkoihin. Kello oli
viisi aamulla ja ihmisten sydämet joulumielen ja kulutuskiiman täyttämiä.
Elokuvan lopussa katsoja näkee silkkaa
tuhoa. Revittyjen krumeluurikakkujen jäljiltä jäänyt hävitys on länsimaisen hedonismin
Mogadishu, Kabul ja Sarajevo. Mutta tämän
tuhon saivat kranaattien sijasta aikaiseksi
vimmaisiksi kuluttajiksi varttuvat lapset.
Whitehead, 65, kertoo, että hänelle itselleen elokuvasta tuli jonkinlainen kommentaari nykyruuan estetiikkaan ja lapsiin kohdistuvaan markkinointiin. Elokuvat, ruoka ja
lelut ovat yhä tiukemmin kytköksissä toisiinsa, järki ja ravintoaineet ovat niistä kauaksi
karanneet.
Hän hämmästelee äskettäistä amerikkalaistutkimusta, jonka mukaan lapsille suunnatuista pikaruokamainoksista lähes 70 prosenttia houkuttelee asiakkaita leluilla, elokuvahahmoilla ja muilla syömisestä irrallisilla
houkuttimilla.
”Ruuan viihteellistäminen on miltei perverssiä, kun ajattelee elintarvikkeiden globaalia jakautumista ja nälkää”, Whitehead sanoo.
Hän ei kuitenkaan halua selittää elokuvaansa liikaa, eikä ajattele, että Dreamless
olisi tullut jonkinlaiseen johtopäätökseen. Se
on hänelle itselleenkin open-ended.
Whitehead kertoo hämmästyneensä,
kuinka ruokapöytään tuotu aarteenmetsästysleikki ryöstäytyi täysin käsistä. Vieläpä
niin, että lapset olivat enimmän aikaa kohteliaita ja riitelemättä: he ovat hyviä, hyvätapaisia tavallisia lapsia.
Minulle, katsojalle, Dreamless on unelmaton ja laskelmallisen juoneton metafora
siitä, miten me elämme ja lapsiamme kasvatamme. Vailla tarkempaa ymmärrystä siitä,
minne olemme matkalla ja millä perusteilla.

pitchauskoulutusveteraanin Sibylle Kurzin vetämä kaksipäiväinen pitching-työpaja Fine-Tuning Your Pitch.
Tapahtuma toi suomalaisille ammattilaisille harvinaisen
tilaisuuden tutustua alan tämänhetkiseen tilanteeseen Venäjällä Rare Exports: Opportunities for Finnish-Russian Coproductions -paneelin muodossa. Paneelissa tutkittiin yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita Venäjän av-alan kanssa ja kuultiin kipakkaa keskustelua viimeisimmistä kehityskuluista alati muuttuvilla markkinoilla. Paneelin moderoi
Venäjän ja Itä-Euroopan elokuvateollisuudesta pitkään raportoinut The Hollywood Reporterin toimittaja Nick Holdsworth.
Tänä vuonna tapahtuma lanseerasi myös uuden verkkoalustan, jonka suljetussa elokuva- ja projektikirjastossa ostajavieraat voivat tutustua ammattilaisohjelmiston elokuviin
myös tapahtuman jälkeen. Uusi verkkoalusta sijaitsee osoitteessa www.finnishfilmaffair.fi.
Sekä ulkomaisten että kotimaisten alan edustajien palautteen mukaan tapahtuma oli erittäin onnistunut sekä
hyödyllinen ja esillä ollut elokuvatarjonta monipuolinen ja
laadukas. Tapahtuman puitteissa avattiin neuvotteluja useista tuotannoista, joiden myyntituloksista odotetaan raportoitavan lähitulevaisuudessa.
Seuraava Finnish Film Affair järjestetään 23.-25.9.2014.
Finnish Film Affairin pääjärjestäjä on Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa. Pääyhteistyökumppaneita tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa
olivat Favex - Finnish Film & Audiovisual Export, Suomen
elokuvasäätiö, Media Desk Finland, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto sekä Suomen elokuvakomissio. Tapahtuma
toteutettiin lisäksi mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoasiainministeriön sekä AVEKin tuella. 		
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osoittautuu huomenna vähintäänkin puutteelliseksi. Journalismi
ja dokumenttielokuvat ovat tulvillaan kertomuksia, joita ei ole
olemassa paljon muuta kuin tekijöidensä päässä.
Dreamless on siis rehellinen elokuva siitä, että maailmassa todellakin
tapahtuu asioita – mutta mitä, miksi
ja kenen takia, se jää arvoitukseksi. Sitä
katsellessa voi tulla ajatelleeksi Kärpästen
herraa ja niitä miljoonia ravintoaineista riisuttuja kauniita ”ruokia”, joita nykyihminen
mättää suuhunsa syystä, jota harva pysähtyy
pohtimaan tai selittämään.
Mitä Dreamlessissa sitten tapahtuu?
Elokuva alkaa siitä, että kahdeksan hurmaavan näköistä pikkulasta valmistellaan
juhlakuntoon kasvomaalauksilla ja puvuilla.
Yksi on prinsessa, toinen hämähäkkityttö ja
kolmas venetsialaistyyppisten naamiaisjuhlien arvoituksellinen diiva.
Leikkikouluikäisten lasten vakavuus tarkistaa ja parannella meikkejään sekä tutkailla
peilikuviaan herättää kysymyksen siitä, missä iässä nykylasten viattomuuden aika loppuu ja ulkonäköpaineet alkavat heitä väijyä.
Kuinka moni elokuvan lapsista taistelee myöhemmin painonsa kanssa, ehkä koko ikänsä,
ehkä jo ennen kouluvuosiaan? Kuinka moni
heistä käy myöhemmin muotoilemassa kehoaan, pyytämässä plastiikkakirurgia oikomaan
huonosti eletyn elämän jälkiä tai itse koettuja kauneusvirheitä?
Taustalla hurisee vaivaannuttava electronoise-musiikki, joka lupaa, että näissä juhlissa ei välttämättä käy hyvin. Lasten vanhempia ei näy missään, ei helikopteri-isiä eikä
curling-äitejä.
Näitä ajatellessa elokuva on kestänyt 17 minuuttia ja on aika siirtyä juhlapöytään. Se on yltäkylläisyydessään ja pastelliväreissään härski
ilmestys: sipsiä, poppareita, karkkia, pipareita
ja koristeellisia kakkuja enemmän kuin kenenkään paikallaolijan vatsa voisi kestää.
Sinänsä kauniin juhlapöydän härskiys tulee siitä, että vaikka se on huutomerkillä varustettu liioittelu, se on enimmäkseen totta.
Näen samantapaisia pöytiä kymmeniä joka
vuosi, kun kuljetan lapsiani heidän kavereidensa synttäreille viikonlopusta toiseen.
Ujosti alkava napostelu muuttuu pian
mässäilyksi. Tätä Suomessa kuvattua elo-

Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteydessä viime vuonna
lanseerattu av-alan kansainvälinen ammattilaistapahtuma
Finnish Film Affair järjestetiin jälleen syyskuussa. Tapahtuma toimi kohtaamispaikkana suomalaisten ja ulkomaalaisten av-alan ammattilaisten välillä sekä tarjosi ulkomaisille
elokuvaostajille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen elokuvaan.
Finnish Film Affairin päätavoite oli esitellä uutta kotimaista kokoillan näytelmä- ja dokumenttielokuvaa ulkomaisille myyntiagenteille, levittäjille, tv-ostajille sekä festivaalivalitsijoille ja alan kv-lehdistölle. Kolmipäiväisen
tapahtuman ohjelma 24.-26.9. koostui elokuvanäytöksistä, kehitteillä olevien tuotantojen esittelytilaisuudesta, paneeleista ja verkostoitumistilaisuuksista. Tapahtumaan otti
osaa yhteensä yli 300 alan ammattilaista kotimaasta ja ulkomailta.
Suomalaisen elokuvan yhä vahvistuvan positiivisen
maineen ja tapahtuman onnistuneen lanseerauksen ansiosta kiinnostus ulkomailta oli yhä suurempaa. Ulkomaisia
osallistujia oli ennätysmäärä, kaiken kaikkiaan yli 60 vierasta. Näiden joukossa mm. parisenkymmentä myyntiyhtiötä (mm. Wild Bunch, Hanway, Fortissimo), pari tusinaa levittäjää (mm. Soda Pictures, Eye Film) ja lisäksi tv-ostajia
(mm. ZDF/Arte), festivaalivalitsijoita (mm. Tribeca, Locarno, Rotterdam) sekä liuta alan kv-lehdistön edustajia (mm.
The Hollywood Reporter, Screen, Variety).
Finnish Film Affairin ohjelmistossa oli mukana lähes 30
tuoretta kotimaista elokuvaa, joita esitettiin ostajille mm.
festivaalinäytöksissä sekä suljetuin industry-näytöksin. Lisäksi Works in progress: Finnish Films in Development -tilaisuudessa tekijät pitchasivat ostajille 14 valmisteilla olevaa
tuotantoa. Pitchattaville projekteille järjestettiin saksalaisen
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festivaalit Nordisk Panorama

POHJOISMAISEN
YHTEISTYÖN
YTIMESSÄ
Nordisk Panorama
on läpikäynyt laajan
päivityksen

Järjestyksessään 24. Nordisk Panorama
festivaali järjestettiin Mälmössa,
Ruotsissa 20-25 syyskuuta. Festivaali keräsi syyskesäiseen Skåneen
ennätysmäärän, yli 800 elokuva-alan
ammattilaisvierasta ympäri maailmaa,
ja houkutteli yleisöä paitsi elokuvaesityksiin, myös mittavaan kattaukseen
erityisohjelmistoa.
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S ami J ahnukainen
Tuottaja
Filmkontakt Nordin hallituksen suomalaisjäsen
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festivaalit Nordisk Panorama

Kuva edellisellä
sivulla:
Nordisk Panorama
Awards, paras pohjoismainen dokumenttielokuva:
The Act of Killing,
ohj. Joshua Oppenheimer, Final Cut for
Real, 2012

!
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Nordisk
Panorama Town
Hall, 15.11.2013,
Dubrovnik
Lounge (Eerikinkatu 11, Helsinki)
klo. 14-17:00.
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Nordisk Panorama (NP) on yhteispohjoismainen lyhytja dokumenttielokuvafestivaali ja alan ammattilaistapahtuma, joka vuodesta 1990 on ollut alan kehityksen ja verkostoitumisen keskiössä. Festivaali esittää kunkin vuoden parasta antia pohjoismaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvan saralla ja toimii alustana Nordisk Forum -dokumenttielokuvien yhteistuotanto- ja rahoitusfoorumille, ja NP Market -elokuvamarkkinapaikalle.
Tapahtuman takana on pohjoismaisten elokuvantekijöiden oma yhteistyöjärjestö Filmkontakt Nord. Mottonaan
”elokuvantekijöiltä elokuvantekijöille” Filmkontak Nord
perustettiin edistämään elokuvantekijöiden ja muun elokuva-alan verkostoitumista Pohjoismaissa ja parantamaan
lyhyt- ja dokumenttielokuvan tunnettuutta sekä tuotantoja levitysmahdollisuuksia.
Nyt, miltei neljännesvuosisata myöhemmin, voidaan
katsoa tavoitteiden onnistuneen erinomaisesti. Pohjoismainen lyhyt- ja dokumenttielokuva ovat nousseet käsitteiksi, joita arvostetaan ympäri maailman.
Maailma alati muuttuu, ja muutoksessa pitää pysyä
mukana. Viimeiset kaksi vuotta Filmkontak Nord on käynyt läpi mittavaa evaluaatio- ja muutosprosessia. Sen näkyvimpinä seurauksina festivaali asettuu pysyvästi Malmöön, festivaalin kilpailuelokuvien valintatapaa on muutettu, ja kaikki järjestön tuottamat palvelut tullaan niputtamaan Nordisk Panorama -brändin alle.
Päätapahtuman, Nordisk Panorama festivaalin asettuminen Malmöön mahdollistaa jatkuvuuden, joka festivaalin kiertäessä vuosittain viiden eri kaupungin välillä (Malmö, Reykjavik, Bergen, Århus ja Oulu), osoittautui erittäin
hankalaksi ylläpitää. Koska tapahtuma on tullut kuhunkin
kaupunkiin vain joka viides vuosi, festivaaliyleisöt ovat olleet vaatimattomia, ja paikallinen työryhmä on käytännössä pitänyt perustaa joka vuosi uudestaan. Yhteen kaupunkiin asettumalla on isäntäkaupungissa mahdollista tehdä
pitkäjänteistä työtä yleisömäärien kasvattamiseksi, ja organisaation resursseja voidaan käyttää palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen logististen järjestelyjen sijaan.
Malmö valikoitui isäntäkaupungiksi, koska kaupungissa ja laajemmin Skånen ja Öresundin alueilla, on erittäin vahva audiovisuaalisen alan kulttuuri ja -infrastruktuuri sekä voimakas kiinnostus alan kehittämiseen. Oleellista on myös hyvät liikenneyhteydet: kaikkialta Pohjois-

Iso G: Navigointia taidevesillä
Moni hieraisi silmiään galleristi Ilona Anhavan kesäkuista uutiskirjettä lukiessaan, sen
alku kun enteili jotakin peruuttamatonta:
”Ystävät, muutaman kerran viimeisen vuoden aikana mieleen on tullut, että olisikohan
sittenkin kannattanut pysyä juristina tai ryhtyä baarimikoksi tai kuorma-autonkuljettajaksi.” Pian sentään kävi ilmi, että Alexandr
Solzhenitsynin Gulag – vankileirin saaristo oli
auttanut Ilonaa suhteuttamaan asioita: toteaahan hän olevansa ”Onnen tyttö”: ”…nenä on
pinnalla, taiteilijat tekevät hienoja teoksia ja
näyttelyitä ja minä saan esittää niitä!”
Galerie Anhavan kurssi onkin ollut laskussa. Baselin viimekertaisille taidemessuille ei enää ollut pääsyä, eikä uutiskirjeen perusteella keräilijöilläkään ole ollut näkemystä tehdä hankintoja. Tuskinpa Ilona kuitenkaan pelkästään näistä takapakeista turhautumistaan purki. Käänteitähän voi aina selittää taantumalla. Suurempi huoli hänellä täytyy olla siitä, miten nenä pysyy pinnalla, jos
gallerian rahoittaja-omistajat entisestään hermostuvat Ilonan Guggenheim-kannanottoihin. Toisella kierroksella galleristin suun on
käsketty pysyä supussa.
On jokseenkin hirtehistä, että lama heilutti taidekauppaa silloinkin, kun Galerie Anhava syntyi parisenkymmentä vuotta sitten.
Uusi galleria – Ilona itse primus motorina –
rymisti taustavoimineen kuitenkin rohkeasti eteenpäin, saatuaan ensin raivatuksi pois
edeltäjänsä ja kasvualustansa, ikonisen Galerie Artekin. Siinä monen mielestä kiteytyi vanha totuus, että näkemyksellisyys ei
automaattisesti periydy. Mutta yleensä sykli on hitaampi: vasta kolmas tai neljäs sukupolvi alkaa tärvellä merkittäviä saavutuksia.
Galerie Artekin alasajossa eivät kulttuurimesenaatti Maire Gullichsenin omat lapsetkaan
gallerian taustahistorialle painoa antaneet.
Nyt Galerie Anhavan osalta Guggenheimkysymys tuntuu sulkevan ympyrän. Pelissä
vaan on uusia ja entistäkin vahvempia voimia.

Toki Gullichseneja on taustalla nytkin,
mutta niin on monia muitakin. Paremmissa
piireissä tunnetusti lika barn leka bäst, mikä
erinomaisesti henkilöityy sijoittaja Carl Gustaf Ehnroothin ja hänen puolisonsa Maire
Gullichsen nuoremman kohdalla. ”Kisu” Ehnrooth istuu newyorkilaisen Solomon R. Guggenheim -säätiön hallituksessa ja on muutenkin vähin äänin hankkinut sosiaalista statusta siinä määrin, että taidelehti Art News nimesi hänet tärkeimpien kansainvälisten taidekeräilijöiden listalle muun muassa Suomessakin vaikuttavan lontoolaispariskunnan Anita ja Poju Zabludowiczin rinnalle. Tästä iloitsi taannoin Guggenheim Helsinki -hankkeen
lobbariksi palkatun mainostoimisto Milttonin
Sanna-Mari Jäntti blogissaan Svårt att sägä
nej, joka ”navigoi nykytaiteen, kulttuurin,
matkailun ja ruoan maailmassa”.
Ruotsinkielisestä nimestään huolimatta
tuo Sanna-Mari Jäntin blogi on esikuvansa
Anita’s Art Diaryn (löytyy Zabludowicz Collectionin sivuilta) mukaan englanninkielinen. Kielivalinnalla sivusto tietenkin tavoittelee laajempaa kansainvälistä verkostoa,
myös Ruotsissa, missä samainen Jäntti toimii
suomalaisen Berndt Arellin johtaman Kansallismuseon yritysyhteistyön konsulttina. Ja
suhteita ja selustatukea Guggenheim Helsinki II nyt tarvitseekin.
Jo ponnistelut viime kesän Venetsian
biennaalin avajaisissa osoittivat, että kun voimat pannaan yhteen, tulostakin tulee! Siellä ruotsalaisperäinen taidehuutokauppakamari Bukowski ja Miltton Jäntin edustamana
hääräsivät näyttävästi tukijana ja konsulttina
suomalaisnäyttelyjen järjestäjille. Mediakonserni Sanoman pääomistajiin kuuluvan Rafaela Seppälän ja hänen galleristimiehensä läsnäolo hengennostatuksessa lisäsi juhlan tuntua. Kotoisasti Pojun paatiksi kutsuttu Zabludowiczien loistojahti tuntui olevan mieluisa
juhlaetappi monille piireihin päässeille. Mikäs siinä oli suomalaisen virkamieseliitin ja
taideväen yhdessä nostella maljoja aidon ro-

manibändin tahdittamana. Ison maailman
tuntua lisäsi vielä Guggenheim-säätiön amerikkalaisvahvistus. Bongattiinpa Buffalon vapaampiin ympyröihin jo tuolloin siirtynyt
Janne Gallen-Kallela-Sirénkin pasteeraamassa rinta rottingilla Pojun paatin kannella.
Samoja nimiä pyörinee taustalla Guggenheim II:n ankkuroiduttua Helsingin rantaan.
Veroparatiisien rannikoilla huuhdeltuja rahoja saadaan kyllä seilatuksi ”lahjoituksina”
kulttuurin tukemiseksi, kunhan niille ensin
saadaan lobatuksi laillinen verovapaus. Ja siitä viis, että kyseisten Zabludowiczien ja Bukowskin suvun varallisuudet osoittavat erityisesti aseteollisuuden ja sotien olevan siinä määrin tuottoisaa puuhaa, että ne tarvitsevat ja ruokkivat taidemaailman kaltaisia harmaita alueita. Vaikka Ruotsissa Bukowskin ja
Tensta konsthallin yhteistyö nostattikin vuosi
sitten huutokauppakamarin omistajaperheen
taustojen takia kuumana loiskuneen skandaalin ja puheet ”verirahoista”, ainahan sitä
voi siirtyä tyynemmille itäisille vesille.
Guggenheim II:n taustavoimat ovat nyt
tosissaan valjastaneet yhteen raha- ja mediavaltansa ja ottavat varmasti opiksi ensimmäisen kerran virheistä – tuolloinhan asia alkoi
hetimmiten mennä pieleen Helsingin Sanomien ylimielisellä ja tökeröllä sanelulla. Guggenheim I:n uutisointihetkellä oli jo valmiina
Bilbaoon lähetetyn toimittaja Kaisa Heinäsen
mainosartikkeli ”Bilbao hengittää Guggenheimin tahtiin” (HS 20.1.2011), joka jää suomalaisen ”kriittisen” journalismin historiaan.
Nyt kun Milttonilta odotetaan paljon, sille voisi antaa pienen vihjeen: Toki meilläkin
moni pyrkii mukaan samaan pintaliitoon,
missä konsulttinne elämä hänen bloginsa perusteella pyörii. Mutta suitsikaa nyt herran
tähden edes vähän sitä naiiviutta, jonka nuo
taideteosten, aterioiden, hotellien, ravintoloiden ja lomakohteiden kuva- ja vinkkivirta paljastavat. Jonkin aikaa ne vaikuttavat vitseiltä, mutta aika pian ne jo alkavat puistattaa. 				                  
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Yllä:
Hätäkutsu, ohj. Hannes Vartiainen &
Pekka Veikkolainen,
Pohjankonna, 2013

maista on helppo matkustaa
Malmöön, joka sijaitsee 15
minutin junamatkan päästä Kööpenhaminan lentokentältä.
Aloittaessaan 1990 Nordisk Panorama oli yksi ensimmäisiä lyhyt- ja dokumenttialan ammattilaistapahtumista maailmassa,
jossa paitsi esitettiin elokuvia, myös etsittiin niille rahoitus- ja levitysmahdollisuuksia ja luotiin yhteistyöverkostoja. Sittemmin festivaaleja ja ammattilaistapahtumia on syntynyt kymmenittäin, ja uusimpien elokuvien saaminen ohjemistoon
on vaikeutunut festivaalien
välisen kilpailun takia.
Kilpailusta huolimatta
Nordisk Panorama on vastedeskin parhaiden lyhytja dokumenttielokuvien esityspaikka. Festivaalilla valitaan
vuoden parhaat Pohjoismaiset elokuvat kolmessa kategoriassa: Paras lyhytelokuva, paras dokumenttielouva ja paras
uuden elokuvantekijän ohjaama elokuva (New Nordic Voices). Kilpailusarjaan päästäkseen on elokuvan oltava pohjoismainen tuotanto tai pohjoismaisen ohjaajan ohjaama,
ja elokuvan ensi-illtasta on saanut kulua enintään vuosi.
Vuoden 2013 parhaan Pohjoismaisen dokumenttielokuvan palkinnon (11 000 euroa) voitti Joshua Oppenheimerin ohjaama ”Act of Killing” (Tanska), parhaan lyhytelokuvan palkinnon (7 000 euroa) Jenifer Malmqvistin ohjaama
”On Suffocation” (Ruotsi) ja New Nordic Voices -palkinnon
(3 500 euroa) Mahdi Fleifelin ohjaama ”A World Not Ours”
(Tanska).
Vaikka festivaali ei enää kierrä Pohjoismaiden välillä,
tulee Nordisk Panoraman läsnäolo eri Pohjoismaissa jopa
lisääntymään. Kerran viidessä vuodessa järjestettävän festivaalin sijaan järjestö, ja sen maakohtaiset referenssiryhmät, pyrkivät järjestämään alalle maakohtaisia verkostoitumis-, koulutus ja keskustelutilaisuuksia vuosittain.
Suomessa järjestettiin ensimmäinen NP Town Hall
-tapahtuma Tampereen Elokuvajuhlien yhteydessä viime
maaliskuussa, ja seuraava järjestetään Helsingin Lyhytelokuvafestivaalien yhteydessä 15. marraskuuta. Kyseessä
on kaikille alan ammattilaisille avoin keskustelutilaisuus.
Maaliskuun NP Town Hallin aiheena oli musiikkioikeudet
lyhyt- ja dokumenttilelokuvissa, marraskuussa puhutaan
siitä, millaisia elokuvia katsojat haluavat nähdä.
Nordisk Panoraman ollessa elokuvantekijöiden oma
järjestö, elokuvayhteisöllä on kaikkein keskeisin rooli sen
kehittämisessä. On tärkeää, että järjestö kehittyy yhteisön
mukana. Käyttämällä Nordisk Panoraman palveluita yhteisön jäsenet osoittavat niiden tarpeellisuuden ja antamalla palautetta he pystyvät vaikuttamaan palvelujen laatuun,
järjestämiseen ja sisältöön.
Vastedes lyhyt- ja dokumenttielokuvayhteisö tulee entistä selvemmin vaikuttamaan myös järjestön hallinnon
muodostamiseen. Suomen referenssiryhmään tullaan valitsemaan uusia jäseniä vuoden viimeisen NP Town Hall
-tapahtuman yhteydessä. Valinta tapahtuu äänestämällä
avoimen haun kautta ilmoittautuneiden ehdokkaiden joukosta. Tänä vuonna valinta tehdään siis marraskuussa NP
Town Hall -tapahtumassa.
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Valmistuneita
tuotantoja
Muisteja
Pieni elokuva 1950-luvun
Oulusta

Alcan Highway

Kenkähullu

Mesenaatti

Hätäkutsu

Salattua diplomatiaa

Sanansaattaja

Fatima

Ääniä El Altosta

Makumuisti

Dokumenttielokuva
Kesto 86 min

Animaatioelokuva
Kesto 8 min

Dokumenttielokuva
Kesto 71 min

Dokumenttielokuva
Kesto 15 min

Dokumenttielokuva
Kesto 70 min

Dokumenttielokuva
Kesto 82

Lyhytelokuva
Kesto 20 min

Dokumenttielokuva
Kesto 49 min

Dokumenttielokuva
Kesto 58 min

Dokumenttielokuva
Kesto 69 min

Roadmovie jossain muualla olemisen unelmasta.

Ohjaaja, elokuvahistorioitsija, kirjailija Peter
von Bagh tekee aikamatkan lapsuutensa ja nuoruutensa kotikaupunkiin, 1950-luvun Ouluun.
Eräs nuoruus, aikakausi
ja kaupunki heräävät henkiin. Elokuva on henkilökohtainen ja paikallinen,
mutta samalla yleinen ja
universaali.

Ohjaus: Aleksi Salmenperä
Kuvaaja: Hena Blomberg
Leikkaaja: Samu Heikkilä
Äänisuunnittelija: Pertti Venetjoki
Tuotanto: Ulla Simonen / Elokuvatuotantoyhtiö Made Oy
Ensi-ilta: 19.4.2013

Janette on kenkähullu.
Hänellä on ainakin 70 paria korkokenkiä ja niitä pitäisi saada yhtä paljon lisää. Janetten mielestä
korkokengät jalassa elämä maistuu makeammalle kivuista ja traumoista
huolimatta. ”Kenkähullu”
on animaationa toteutettu henkilökuvadokumentti nuoresta suomalaisesta
naisesta ja hänen intohimoistaan korkokenkiin.

Mesenaatti on dokumenttielokuva tamperelaisesta liikenaisesta ja taiteenkeräilijästä Sara Hildénistä. Elokuva kertoo Sara
Hildénin toimintatavoista muodin ja taiteen maailmassa, rakkaudesta taiteeseen ja taiteilija Erik
Enrothiin sekä suhteen
myöhemmistä, dramaattisista vaiheista.

Elämä on hauras ja ainutlaatuinen mahdollisuus
kokea maailmankaikkeus
kaikessa kauneudessaan.
Katastrofin keskellä, toivottoman tilanteen edessä voimme tukeutua ainoastaan toisimme.

Salattua diplomatiaa on
tarina vainottujen kohtaloista ja suomalaisdiplomaattien keskeisestä humanitaarisesta roolista 1970-luvun alun Chilen vallankaappauksessa.
Diplomaatit paljastavat
näihin päiviin saakka salassa pysyneen pelastusoperaation, jonka tavoitteena oli tuhansien ihmishenkien turvaan saattaminen. Diplomaattien toiminta rikkoi kaikkia vallitsevia
länsimaisia diplomaattisia
käytäntöjä ja sääntöjä.

Tiibetiläinen runonlaulaja Dawa säilyttää ikivanhaa eepos-perinnettä kovaa vauhtia modernisoituvassa nyky-Tiibetissä,
kunnes tuhoisa maanjäristys iskee.

Lastenelokuva tyttöjen ystävyydestä ja avioerosta
lapsen näkökulmasta. Fatima kuulee vanhempiensa yöllisen keskustelun, ja
luulee heidän olevan eroamassa. Fatiman paras ystävä, neuvokas Milla tietää, että ero on vielä estettävissä – täytyy vain
saada vanhemmat taas rakastumaan toisiinsa. Tehtävän onnistumiseen haetaan apua romanttisten
komedioiden maailmasta.

Tarinateltta on pystytetty Boliviaan, El Altoon,
4 000 metriä merenpinnan yläpuolelle. Teltta on
torilla kerätäkseen satunnaisten ohikulkijoiden
omakohtaisia tarinoita.
Teltasta muodostui intiimi
ja taianomainen tila, jossa ihmisten tarinat, runot
ja laulut unelmista, rakkaudesta tai vihasta muodostavat suuren tarinan
El Alton elämästä. Tässä elokuvassa painopiste on siinä, miten ihmiset
itse näyttäytyvät ja kokevat itsensä.

Jo äitinsä kohdussa ihminen aistii makuja. Näitä
makuja hän myöhemmin
kaipaa ja etsii.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Peter
von Bagh
Kuvaus: Arto Kaivanto
Äänisuunnittelu: Martti Turunen
Leikkaus: Petteri Evilampi
Arkistotoimittaja ja apulaisohjaaja: Anna Korhonen
Tuotanto: Jouko Aaltonen /
Illume Oy
Ensi-ilta: 13.4.2013

Ohjaus: CHRZU
Art Director: Elina Minn
Pääanimaattori: Antti Laakso
Taide- ja animaatioassistentit:
Claudia Hidvégi & CHRZU
Leikkaus: Veera Lehtola
Musiikki: Yrjö Saarinen
Äänisuunnittelu: Mikko Paju
Ääninäyttelijät: Minna Parikka
& CHRZU
Tuotanto: Toni Panula &
CHRZU / Hallava Filmi Oy
Ensi-ilta: 16.5.2013

     Mesenaatti

Ohjaus ja käsikirjoitus: Pia Andell
Kuvaus: Pekka Uotila
Äänisuunnittelu: Kirsi Korhonen
Leikkaus: Antony Bentley
Musiikki: Timo Hietala
Rooleissa: Tiina Weckström,
Sanna Majanlahti ja Max Bremer
Tuotanto: Pia Andell /
Of Course My Films
Ensi-ilta: 14.6.2013

Elokuva perustuu aitoihin
hätäpuhelutallenteisiin.
Ohjaus: Hannes Vartiainen ja
Pekka Veikkolainen
Musiikki ja äänisuunnittelu:
Joonatan Portaankorva
Rooleissa: Lauri Hynninen,
Jonna Uhrman
Tuotanto: Hannes Vartiainen
ja Pekka Veikkolainen /
Pohjankonna Oy
Ensi-ilta 23.8.2013

Käsikirjoitus ja ohjaus: Tomi
Brotherus
Kuvaaja: Tim Hämäläinen /
Simon Bermann
Ääni: Paul Hauseman
Leikkaus: Jussi Oroza / Tomi
Brotherus / Tim Hämäläinen
Musiikki: Rodrigo Espinoza /
Pia Roslund
Tuotanto: Tomi Brotherus /
24h Enterprises Oy
Ensi-ilta: 12.9.2013

Ohjaus: Coleman Donagh
(myös käsikirjoitus), Lharigtso
Kuvaus: Mika Mattila
Äänitys: Mika Mattila, Donagh
Coleman
Äänisuunnittelu: Micke
Nyström
Sävellys: Linda & Irene Buckley
Leikkaus: Timo Peltola
Grafiikka: Anssi Kokkonen
Tuotanto: Jouko Aaltonen,
Venla Hellstedt / Illume Oy
Ensi-ilta: 16.10.2013 IndieCork – festivaali, Cork, Irlanti

Ohjaus ja käsikirjoitus: Naima
Mohamud
Kuvaus: Matti Eerikäinen
Lavastus: Säde Kultanen
Leikkaus: Matti Näränen
Ääni: Olli Huhtanen / Finnvox
Cinepost
Musiikki: Panu Aaltio
Dramaturgi: Tarja Kylmä
Päärooleissa: Yasmin Heinonen
ja Ilona Valve
Tuotanto: Markku Tuurna /
Tuotantoyhtiö Filmimaa Oy
Ensi-ilta: 28.10.2013 Chicago International Children’s Film
Festival
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Käsikirjoitus ja ohjaus: Ilkka
Ruuhijärvi ja Ulla Turunen
Kuvaus: Ilkka Ruuhijärvi
Äänitys: Ulla Turunen
Leikkaus: Ilkka Ruuhijärvi ja
Ulla Turunen
Musiikki: Oi jos ilta joutuisi
(trad.), Pekka Kuusisto &
The Luomu Players
Miksaus Peter Nordström
Tuotanto: Ilkka Ruuhijärvi /
RT Documentaries Oy
Ensi-ilta: 2014

Ohjaus: Benjamin Oroza
Leikkaus: Menno Boerema
Luova tuottaja: Iikka Vehkalahti
Teemalaulun esittäjä: Franka Oroza
Tuotanto: Jussi Oroza / Videokuu Oy, yhteistyössä STEPS
International /Don Edkins ja
Brian Tilley
Ensi-ilta: IDFA, marraskuu
2013
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keskustelu

Kilpisjärvellä, ohj. Axel Straschnoy, Bufo Oy, 2012

Petri Kemppinen Pohjoismaisen elokuva- ja
televisiorahaston johtoon
Pohjoismaisen elokuva- ja televisiorahaston
toimitusjohtajaksi on nimitetty Petri Kemppinen. Kemppinen korvaa Hanne Palmquistin,
joka siirtyy Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n
draamatilaajaksi 1. marraskuuta alkaen.
Kemppinen siirtyy tehtävään Suomen elokuvasäätiöstä, jossa hän on toiminut tuotantojohtajana. Aiemmin Kemppinen on työskennellyt Yleisradiossa ja Helsingin Sanomissa.
Kemppisellä on lisäksi laaja kokemus toiminnasta monissa elokuvaorganisaatioissa ja
-festivaaleilla niin Pohjoismaissa kuin muualla
Euroopassakin. Kemppinen on valmistunut
Helsingin yliopistosta valtiotieteen maisteriksi,
pääaineenaan viestintä.
Kuva teoksesta Näkyjä / Kati Åberg. Kuvassa Tarja Koskela.

Vuonna 1990 perustetun Pohjoismaisen
elokuva- ja televisiorahaston budjetti on noin
10 miljoonaa euroa. Rahastoa tukevat taloudellisesti Pohjoismaiden ministerineuvosto,
viisi pohjoismaista elokuvainstituuttia ja 12
pohjoismaista televisiokanavaa.
Rahasto edistää elokuvantekoa ja televisiodraamaa ja tukee Pohjoismaiden sisäistä
levitystoimintaa sekä kulttuuri- ja koulutusaloitteita. Pohjoismainen elokuva- ja
televisiorahasto jakaa arvostetun Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon ja järjestää vuotuisen Nordic Talents -tapahtuman
yhdessä Tanskan elokuvakoulun kanssa.

tukipäätökset

kevät 2013

SE ENSIMMÄINEN
MANNERHEIM-ELOKUVA

KOULUTUSAPURAHAT

Matti Kassila kirjoittaa AVEKin
edellisessä numerossa olevansa ”toistaiseksi ainoa, joka on
tehnyt Mannerheim-elokuvan
(v. 1970)”.
Näin väittäessään Kassila
joko unohtaa taikka muistaa
tahallaan väärin. Ensimmäisen täyspitkän Mannerheimelokuvan tein minä vuonna
1968 Suomi-Filmin (Risto Orkon) toimeksiannosta. Puolentoista tunnin mittainen elokuva perustui kokonaan autenttiselle dokumenttimateriaalille.
Elokuvan nimi oli MANNERHEIM SUOMEN MARSALKKA ja sen esityskierros alkoi
6.12.1968 samanaikaisesti Suomi-Filmin Helsingin, Tampereen ja Turun teattereista. Tarkemmat tiedot elokuvasta löytyvät esim. Suomen kansallisfilmografian 7. osasta sivuilta
532-539. TV2 on esittänyt elokuvan 4.6.1993 ja 29.5.2010.
Muuten olen Kassilan kanssa täysin samaa mieltä siitä,
että Erkko Lyytisen Mannerheim-projekti oli todella surkea tekele.

Andell Pia
IDFA DocLab-tapahtuma 18.-21.11.2012

625

Ståhlberg Pauliina
Vedenalaisen videokuvauksen kurssi 20.-25.3.2013

550

Ojala Pirjo
Berlinale Talent Campus -tapahtuma ja sen ”Short Film’’’
Station” -osio 8.-14.2.2013

292

Toivoniemi Jenni
Nisi Masan ”European Short Pitch” -tapahtuma
(MEDIA-ohj.)Zagrebissa ja Luxemburgissa 8.1.-3.3.2013

400

Toivoniemi Elli & Vilhunen Selma
Eurooppalainen tuottajakoulutus EAVE (MEDIA-ohj.)
Luxemburg 11.-18.3., Turku 12.-19.6. ja Wien 21.-28.9.13

5 000

Kari Uusitalo
elokuvaneuvos

Saarinen Lasse
”European Co-production Legal and Financial Aspects”
-tapahtuma Berliinissä 25.-27.10.2012

Jankeri Ville
”Ohjaajat näyttelijöinä, näyttelijät ohjaajina” -kurssi
11.-13.2.2013 Helsingissä

1 000

100

Härmä Iiris
Sosiaalisen dokumenttielokuvan koulutusohjelma
EsoDoc (MEDIA-ohj.) 18.-24.3. Haagissa, 13.-19.5.
Nallesissa (Italia) ja 9.-15.9.2013 Baronecchiassa (Italia)

1200

Suuronen Panu
The National Film and Television Schoolin ”Directing
Actors” -kurssi 13.-17.5.2013, Beaconsfield, Iso-Britannia

1602

Rantamäki Jussi & Mikko Myllylahti
Eurooppalainen tuottajakoulutus EAVE (MEDIA-ohj.)
Luxemburg 11.-18.3., Turku 12.-19.6. ja Wien 21.-28.9.13

5 000

Laura Birn
Kameranäyttelemisen jatko-opinnot Marjo-Riikka
Mäkelän ja Elizabeth Himelsteinin kurssilla
Los Angelesissa helmi-toukokuussa 2013

3 600

Koukkunen Kalevi, Laine Kimmo & Seitajärvi Juha 1 500
”Elokuvat kertovat, Matti Kassila” -kirjan toimittaminen
Louhimies Aku
Judith Westonin Studion ”Directors Rehearsal
Intensive” -kurssi kesäkuussa 2013 Los Angelesissa

1 750

Peltonen Mikko
Eurooppalainen (MEDIA-ohj.) dok.elokuvan tuottajakoulutusohjelma (EURODOC): 3.-9.3.13 Korsika,
2.-8.6.13 Voss (Norja) ja 30.9.-6.10.13 Nimes (Ranska)

2 800

Ritola Merja
Ties That Bind - Asia Europe Producers’ Workshop tapahtuma, 21.-27.4.13 Udine (Italia) ja 5.-11.10.13
Busan (E-Korea)

1 500

1 300

Dokumenttikilta ry / Riihimäki Tapio
”Dokumentaristin katse” - ja ”Laulu koti-ikävästä”
-elokuvan katselu- ja keskustelutilaisuudet,
syksy 2013 & 2.4.2013

1 000

European Documentary Network
Nuorten tekijöiden ja tuottajien ”Twelve for the
Future” - koulutus Tanskassa (Margretop) jaRuotsissa
(Nordisk Panorama, Malmö) 19.-22.9.13 ja 22.-24.9.13
sekä Helsingissä (DocPoint, tammikuussa-14)

2 800

Risto Jarva -seura ry / Vesala Olli
Citizen Peter -juhlaseminaari (Peter von Bagh 70-v)
Helsingissä 14.-15.9.2013

1 500

Larjosto Harri
Suomalaisen videotaiteen näyttelyn järjestäminen
Château de Saint-Auventiin (Ranska) 27.7.-25.8.2013

2 000

Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola
”1 Plus 1 Plus1 Plus 1 - Sympathy for the Decay”
-elokuvan kv. markkinointi

2 000

Alanärä Tuuli & Riistakoski Lotta-Kaisa
Osallistuminen Sundancen (17.-27.1.2013) ja Berliinin
elokuvafestivaaleille (7.-17.2.2013) lyhytelokuvalla
”Treffit”
Myllylahti Mikko
Tampereen v. 2012 elokuvajuhlien opiskelijapalkinto,
matka Venetsian elokuvafestivaalille 2013

500

1 000

Vilhunen Selma
1 500
Helsingin lyhytelokuvafestivaalin 2012 fiktiosarjan
voittajan palkintomatka Berliin elokuvafestivaalille 2013
Renvall Seppo
Livecinema-esitys Napolissa 9.-16.3.2013

600

Bad Taste Oy / Rinnekangas Rax
Arkkitehtuurielokuvien tapahtuma, Museum Film and
Televisio Center for Architecture, New York, 1.-2.3.2013

250

Aittokoski Metsämarja
Burning Voices -dokumenttielokuva Berlinale Talent
Campus -tapahtumassa 11.-14.2.2013

500

Malkki Tomi
Veriset kädet -animaatioelokuva Stuttgartin kv.
animaatioelokuvafestivaalilla 23.-28.4.2013

318

SOMA Projects / Hokkanen Jouni
Kinbaku-dokumenttielokuva CineKink-festivaalilla
New Yorkissa 27.2.-5.3.2013

960

Maja Anu
World Stage Design 2013 -näyttely 5.-15.9.13,
Cardiff (Wales)

500

Puhakka Jaana
La femisin Archidoc-koulutus: kolme viikon
mittaista työpajaa syksyllä ja talvella -13/-14

2 000

MUU ry / Soppela Timo
Yhdistyksen esittely Venetsian Biennalen yhteydessä
2.-3.6.2013

Tammi Eero & Timonen Lauri
Neljännen (ja viimeisen) osan toimittaminen
Filmihullu-lehden 40-vuotisesta historiasta,
vuodet 1999-2008

2 000

Mäki-Jussila Juha
Äkkiä viime kesänä -lyhytelokuva Kiovan
kv.lyhytelokuvafestivaalilla 24.–28.4.2013

Suomen Elokuvaajien Yhdistys F.S.C. /
Ronkainen Rauno
Eurooppalaisten kuvaajien kattojärjestön IMAGOn
vuosikokous Brysselissä 15.-17.2.2013

1 000

430

1 200

250

Animaation Apupyörä Ry / Välimäki Kimmo
”Ahdistaa-Helpottaa” -animaationäyttely Tokiossa
10.6.-3.7.2013

2 500

2 000

Suomen Taiteilijaseura / Tuomainen Marketta
Video Art House Madridissa 5.-9.6.13 järjestettävän
mediataiteen festivaalin (IVAHM’13) uutta suomalaista
videotaidetta sisältävä osuus

2 000

2 000

Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola
Eija-Liisa AhtilanVaakasuora- Horizontal -teos
Art Basel/Unlimited -taidetapahtumassa 13.-16.6.2013

2 000

Tuffi Films Oy / Toivoniemi Elli
Pohjoismaiden elokuvainstituuttien ”Young
Producers Club” -tapahtuma Cannesissa 18.-21.5.2013

500

Davidow Joe
Rotuerittelyn perintö -dokumenttielokuva Bay
Street Film Festival- tapahtumassa Ontariossa 5.-8.9.13

400

2 000

4 000

Suomen Ranskan Instituutti / Kaunisto Meena
Suomalaisten tekijöiden matkakulut Suomalainen
elokuvasyksy -tapahtumaan Pariisiin

2 000

Suomen Näyttelijäliitto Ry / Vesajoki Helena
Elokuva- ja TV-näyttelemisen kurssi kesällä 2013
Piknik Frequency Ry / Aubert Nathalie
Pixelversity-työpajasarjan järjestäminen 16.-19.5.2013
osana Pixeliähky- ja AAVE-festivaaleja

2 000

Mattila Mika
Chimeras-dokumenttileokuva Sheffield DocFest(UK 12.-16.6.2013) ja T-Mobile New Horizons
International Film Festival (Wroclaw, Puola
18.-28.7.2013) -tapahtumissa

1 150

Suomen Elokuvaajien Yhdistys F.S.C Ry /
Ronkainen Rauno
Kolmen koulutustapahtuman järjestäminen 2013
Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto ry /
Väänänen Sari
ACE 2013 Producers Annual Reunion -koulutustapahtuma Helsingissä 3.-7.4.2013
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry /
Karttunen Anne
Photoshop-, SketchUp- ja Projisointi-INTRO -kurssien
järjestäminen 2013
2/2013

Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry / Levo Sanna
”Tietokone pukusuunnittelijan apuvälineenä” -kurssi
kevään 2013 aikana

Bergström Ulla
The Independent Cinema Officen ”Developing Your
Film Festival” -koulutus Motovunissa (Kroatia)
23.-26.7.13 (MEDIA-ohj.)

Suomen Elokuvaohjaajaliitto / Pulkkinen Anssi
Ohjaajaklubi vuoden 2013 aikana elokuvateatteri
Orionissa

avek-lehti 2/2013
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Länsi-Suomen elokuvakomissio / Raninen Teija
EAVEn tuottajakoulutusjakso (MEDIA-ohj.)
Turussa 15.-22.6.2013

4 000

avek-lehti 2/2013

2/2013

lyhyesti
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Millennium Film Oy / Kristiina Pervilä
Little Yellow Boots -dokumenttielokuvan kv. rahoitus
Sheffieldin DocFest Meet Market -tapahtumassa
11.-16.6.2013

1 063

Käsikirjoitustuki
Hyvärinen Elina
Ukko Dokumentaarinen essee isoisästä, perheestä ja
elämänkaaresta

3 000

Virtanen Jaakko

2 000

QXA05 ihon aukaisu, paikkaa ei määritelty

Dokumenttielokuva terveydenhuollon, työväenliikkeen
ja dokumenttielokuvan historiasta
Sydämeni neljä kammiota Dokumenttielokuva

3 000

Faktasta fiktioksi Dokumenttielokuva näytelmän

3 000

Hiltunen Jouni

Kasvun vuodet Dokumenttielokuva kaivosbuumista
kaivosmiesisän ja kaivosta vastustavan tyttären
suhteen läpi nähtynä

Hakala Jyrki

Unelma KreikastaLyhyt dokumenttielokuva

Iloinen nukkeni Dokumenttielokuva äidin-

Valkonen Olli

2 500

2 650

1 000

5 000

Esseistinen dokumenttielokuva Ferdinand von Wrightin
halusta tallentaa menetetty paratiisi maalauksiinsa
Inland Film Company Oy / Ville Mäkelä
7 000
Uusi suomalainen Dokumenttielokuva suomalaisesta
virolais-somalialaisesta perheestä
Koskela Art & Media House / Leena Kilpeläinen
6 000
Cinema World of Alexander Sokurov Dokumenttielokuva Aleksander Sokurovin elokuvallisesta maailmasta
5 000

helsinkiläisestä pyörätuolisalibandyjoukkueesta
4th Wall Productions Ky / Pekka Lehto
Isä Dokumenttielokuva isyydestä avioeron jälkeen

6 000

Illume Oy / Annika Grof
Politiikka Dokumenttielokuva politiikan moraalista

5 000

Avanton Productions Oy / Mina Laamo
Toinen maailma Dokumenttielokuva nuorista
naisista, jotka rakentavat minäkuvaansa blogeihin

10 000

5 000

Kinokokko Oy / Jari Kokko
Kanarialinnut Dokumenttielokuva sisäilmasairaista

6 000

2/2013

For Real Productions Oy / Susanna Helke
31 000
American Vagabond Dokumenttielokuva amerikkalaisista queer-nuorista, jotka on karkoitettu kotoaan
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5 000

25 000

5 000

Tuffi Films Oy / Maija Hirvonen
Kissanloukku Dokumenttielokuva pakkomielteisesti
kissoja pelastavasta naisesta

3 000

Navy Blue Bird Oy / Mika Mattila

7 000

6 000

Ahava-Foster Selja & Nissinen Jari
Talopaketti Kuusiosainen komediasarja perheestä,
joka päättää asua keskenjäävässä omakotitalossa
avioerosta huolimatta

6 000

Timonen Maija

1 500

Land of the Blind Taloudellisia ja poliittisia
muutoksia tilallisuuden metaforan kautta tutkiva
kokeellinen teos
Singin for Lenin Kokeellinen lyhytelokuva, jossa

rakennettujen veistoksellisten huoneiden sisälle on
installoitu videoteoksia, Helsingin Taidehalli 2014

Mouka Filmi Oy / Markús Thor Andrésson ja
Ragnheidur Gestsdottir
While Taiteilija Hreinn Fridfinnsonin elämäntyöhön
perustuva dokumettielokuva ja mediataideteos, YLE

4 000

Haaslahti Hanna tmi / Hanna Haaslahti
Vilpittömiä valheita Vanhaa kuvataidetta ja
mediataidetta yhdistävä näyttelyprojekti,
Sinebrychoffin museo, 2013

4 000

Straschnoy Axel
900
Tornio Kokeellinen elokuva Maupertuiksen
löytöretkestä Tornioon etsimään maan todellista
muotoa 1736		
Blåfield Maija
1 500
Fantastic Lyhytelokuva toden ja fiktion rajamaastosta

käytettäviin narratiiveihin perustuva videoteos,
Helsinki Contemporary / Av-Arkki
Lounila Liisa

Breaking Point Sublimoitu luontokokemus rannalla,

2 000

kolmiosainen teossarja, Helsinki Contemporary 2014
/ Av-Arkki
Ketola Johanna

1 500

Shine On You, Eevaliisa/I Am You/Ride Living, Ride	

Elokuvallinen trilogia, Kluuvin galleria 2014
Pelkki Sini

Imitating a Replacement Näkemisen ja katsomisen

3 500

teemoja käsittelevä videoteos, Galleria Sculptor

Kohdeapurahat

Åberg Kati

Kirjeitä äidille Kirjeisiin kuolleelle äidille

Huber Saarikko Sasha
5 000

2 000

5 000

perustuva, monikulttuurisen perheen historiaa
käsittelevä teos, Momentum, Moss, Norja
4 000

Jokiranta Rita

3 000

Between strenght and weakness Videoinstallaatio

Berg David

3 000

häpeästä, Galleria Huuto, Jätkäsaari

2 000

2 000

1 000

1 500

nykypäivä rinnastuu 1800-luvun Porin kulttuurisiin
murroksiin, Residency Unlimited

Halonen Henna-Riikka

2 000

2 700

fiktiivisiä kohtauksia kahdessa arkkitehtoonisesti
merkittävässä rakennuksessa Suomessa ja EteläKoreassa, Sydney Biennale 2014

3 000

Sadam – Satama Lyhyt mediatuitkielma

post-kommunismin naisista, AV-Arkki, SuomiInstituutti, Tukholma 2014
Taanila Mika

SSEENNSSEESS /Mustavalkoisia elokuvia Kaksi

4 000

mediataideteosta, paikkasidonnainen installaatio ja
fotogrammikuvista koostuva elokuva, Kiasma,
The Contemporary Art Museum, St. Louis
1 500

filmimateriaalia sisältävä lyhytelokuva fasismin
synnystä ja yhteydestä omaan aikaamme,
Flow -festivaali / TR1 Tampere/ Porvoon Taidehalli

2 500

interaktiivinen teos muistamisesta, Instituit Finlandaise
Pariisi marraskuu 2013,
Mäkiö Mari & työryhmä
(eräs) elämä Albumikuviin pohjautuva monikanavainen ääniteos, Atelierhaus Salzamt Linz, Zollhaus
Luzern, Galleria Huuto Helsinki, kesäkuu 2013

2 000

Rannikko Vesa-Pekka

3 000

Searching for Perfect Crimson Videoinstallaatio

mediataideteos taiteilijoiden elämästä taiteilijaresidenssissä, Tryangle
Kuoppakaupunkiprojekti Videoteos, jossa

ääni-installaatiota Galleria Sculptorissa 2014

Auringonpunainen uunivuoka Dokumentaarinen

kolmas osa, joka kertoo norjalaisesta entisestä
huumeiden käyttäjästä, Galleria Kalleria

Merimaa Arttu

2 000

Vanhala Johanna

Moniosainen installaatio- ja prosessiteos valvontateknologian ja ruumiillisuuden suhteesta, Kuala
Lumpur Triennal 2013

Venna Emmi

Tikka Heidi

Children of the Lost Era 1930- luvun mustavalko-

Configurations for Surveillance Cameras	

Untitled Rooms Ranskassa ja Portugalissa kuvattava

2 000

Ojamo Hanna

elämästä talouskriisin jälkeisessä EU:ssa sekä elämän
ympärille kääriytyvästä internet-kulttuurista,
Future Gallery Berliini & Galleria Sinne

Kolme kertaa rakkaudesta Teoskokonaisuuden

Huber Saarikko Sasha
The Agassiz lecture Videoteos, josssa Agassizin
näköinen näyttelijä esittää kuvitteellisen puheen
herättyään kuolleesta Huberin häirittyä häntä,
Art Space Neuer Shed, Frauenfeld, Sveitsi

Kokko Jaana
1 800

2 000

Agassizille nimetylle aukiolle ja pitää puheen, jossa
kertoo vaiettuja tosiasioita Luis Agassizista, Art Space
Neuer Shed, Frauenfeld, Sveitsi

Modern Ruins Kaksiosainen videoteos, jossa kuvataan

Koponen Tanja
Kohtaaminen Katsojan ja teoksen kohtaamista
sisältävä hanke, Oksasenkatu 11
Whatever II Stereografinen videoinstallaatio

Facts about Louis Agassiz Huber ratsastaa hevosella

Retrospektio Ikkunaprojisointi ja vuorovaikutteisia

Salmi Kaisa
Isoisä Videoteos punavankien vankileiristä Lahdessa
1918, Lahden taidemuseo

Lindroos Teemu

ilmaisun suhteita muihin kuvataiteen esittämistapoihin
pohtiva teos, AV-Arkki

1 000

2 000

Tikka Heidi

500

Aho Heini

Videoveistosten valmistaminen Pienten, vanerista

Lounila Liisa

Pallasvuo Jaakko

1 000

1 000

Suggestion Kolmikanavainen hypnoterapiassa

Reverse Engineering Video-essee nuorten aikuisten

käsitellään 1970-luvun vasemmistoliikettä suhteessa
nykyhetkeen taistolaisen lapsen näkökulmasta,
Galleria 360 m3, Lyon
Kangasmaa Tuomo

4 000

totuuden häilyvyydestä ja sirpaloitumisesta,
Kaapelin Galleria

1 500

Ziegler Sebastian

6 000

Horelli Laura

Niemi-Junkola Fanni
Toner - äänet Moniosainen yhteisöllinen videoteos
kommunikaatiosta ja sosiaalisista tilanteista
koulumaailmassa

3 000

veistosten avulla katsoja voi yhdistellä toisiinsa satoja
videoarkistoja, Titanik galleria

sokeutumisesta, Muu Galleria

Käsikirjoitustuki

Ukkonen Emilia
Tutkielma Suurnopeuskameralla kuvattu
mediataideteos siitä miksi voileipä tippuu aina
alaspäin, Forum Box 2014

Kukkakino tmi / Renvall Seppo
Kolme videoteosta Kolme kokeellista videoteosta
(Hiljaisuus, Yön valot, Muotokuva) sekä kahden
valmistelu

Näkyjä / Seeing Thigs Kokeellinen videoteos

MEDIATAIDE

1 500

3 000

murrosta käsittelevä videoteos, CSW Kronika galleria,
Bytom, Av-Arkki

Rahikainen Eriikka
Jäätanssija Kuusiosainen sarja Stasi-historian
vaikutuksesta perheessä

Sormunen Pinja
Sivullinen Dokumentaarinen lyhytelokuva Utön
saarella asuvasta Topi Kovasesta, Galleria Uusi Kipinä,
Lahti

Karjalainen Hannu
Sokeripala Kokeellinen elokuva kuvitteellisesta
modernistiarkkitehdista, Alvar Aalto -museo,
Jyväskylä & AV-arkki

Life in Bytom Puolalaisen pikkukaupungin Bytomin

6 000

paikasta nyt ja 30-luvulla, AV-arkki

5 000

TV-draaman käsikirjoitustuki

Hänninen Veli-Pekka & Petelius Pirkka-Pekka
Heteet ja emit Kuusiosaisessa draamasarjassa
yrityskurssin osallistujat päättävät perustaa päiväkodin

4 500

MEET Factory ry / Merja Puustinen & Andy Best
Pallot Vuorovaikutteinen media-installaatio jossa
lasten leikkiä muistuttava toiminta vaikuttaa suoraan
uutiskuvista tuttuun mediakuvastoon, Kathriuneholm
Kunsthall, Ruotsi, 2014

Nauha Tero

7 000

LähteelläDokumentaarinen kauhuelokuva samasta

Videokonsoliveistosten rakentaminen Video-

Kankin sekä Jenna Sutelan ja Johanna Lundbergin
mediataideteokset Antagon 2013 -äänitaidetapahtumaan

Kiinan nykytaidekentästä

Vuoksenmaa Johanna, Hartikainen Johanna &
Unhola Juulia
Eroasunnot Kuusiosainen komediasarja elämästä
avioeroperheitä varten suunnitelluissa
kerrostaloasunnoissa

5 000

telinevoimistelusta yhdenmukaista kauneutta
tuottavana ja totalitäärisen yhteiskunnan estetiikkaa
vaalivana järjestelmänä
Antagon 2013 – Mediataiteen tilateokset Shinji

Jälkituotantotuki

Liikkuvan kuvan teos Videotaiteen ja elokuvallisen

Tuotantotuki

Five Years Production Oy / Salla Tykkä

Arte ry /Tiina Erkintalo

maailmanparannuksen monimutkaisuudesta

Kuoppala Riikka

Visiokolmio Oy / Jan Ijäs
Jäte Episodimuotoinen dokumenttielokuva
käyttökelvottomasta

Mouka Filmi Oy / Jukka Kärkkäinen
Näin unta elämästä Dokumenttielokuva
itsemurhasta ja sen vaikutuksesta läheisille

Hetki hauskaa 2: Hyvä ihminen Lyhyt fiktio

Yli lohikäärmeen portin Dokumenttielokuva

Speglingar - en resa till förlorade paradis

Långfilm Productions Oy / Mikko Mattila

25 000

2 000

Napafilms Oy / Christy Garland
5 000
Artic City Spirit Dokumenttielokuva rovaniemeläisen cheerleader-joukkueen omistautuneesta
valmentajasta ja kahden jäsenen matkasta aikuisuuteen

Helsinki Outsiders Dokumenttielokuva

Oktober Oy / Joonas Berghäll
Mother’s Wish Dokumenttielokuva äitisuhteesta
16 maassa eri puolilla maailmaa

Petomaani Oy / Niskanen Pekka
4 000
Oksidentti - itä ja etelä Videoinstallaatio oksidentin
suhteesta orienttiin, Galleria Hippolyte
Giant Liikkuvan kuvan teos romanialaisesta

It’s Alive Productions / Teemu Nikki
Hetki Hauskaa 2: Verhon takaa Lyhyt fiktio
laulutaidottomasta pojasta, joka pääsee loistamaan
hetken toisen pojan äänellä

Ennakkovalmistelu

Nostalgia Film Ky / Georg Grotenfelt

20 000

3 000

ohjaajan kokemuksista Tsekkoslovakian turvallisuuspoliisin kynsissä

Lintunen Mikko
Muistoja Lyhyt fiktio kuolleen isän läsnäolon
kokemuksesta

Silva Mysterium Oy / Mikko Piela
Viisi naista Itä-Helsingissä Dokumenttielokuva
Itä-Helsingistä viiden ruohonjuuritason auttajan
näkökulmasta

Ijäs Jan

1 000

Tuotantotuki

15 000

rakkaudesta ja periksiantamattomuudesta

Ecce Homo – katso ihmistä Dokumenttielokuva

25 000

4KRS Films Oy / Jani Peltonen
Savupiippu Nainen tippui savupiippuun,
dokumenttielokuva

2 000

kuvaajan työstä
Vainio Ville

First Floor Productions Oy / Pekka Lehto
Hätäpuhelu Dokumenttielokuva poikkeuksellisesta
murhaoikeudenkäynnistä

10 000

suomalaista luonnonmaisemaa koskaan koskeneesta
muutoksesta
Saario Petteri

30 000

Muste ja Valo Oy / Leevi Lemmetty
Pipopingviini Lyhyt animaatioelokuva hullun
aatteen sokean seuraamisen aiheuttamasta
vahingosta yksilölle ja ympäristölle

synnystä

Vastatuuleen Dokumenttielokuva suurimmasta

For Real Productions Oy / Hamy Ramezan
Paratiisin avaimet Lyhyt fiktio veljeksistä, jotka
yrittävät selvitä sotaa käyvässä Iranissa vuonna 1984

Haaslahti Hanna tmi / Hanna Haaslahti
Vilpittömiä valheita Mediataideteos, jossa vanhat
maalaukset heräävät eloon museossa, Sinebrychoffin
taidemuseo

Matila Röhr Nordisk / Paula Korva

onnettomuudesta, joka kyseenalaisti vamman käsitteen
Kuosmanen Juho

Ennakkovalmistelutuki

kolmen sukupolven pojista, jotka kasvoivat ilman
että isä oli mukana arjessa

LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN
TUOTANTOTUKI

Coleman Donagh

20 000

Moshfish Helsinki Oy / Iderjit Kaur Khalsa

Bensonhurs, Brooklyn Dokumenttielokuva

2/2013

tukipäätökset

yhdistää geneettisen värimuuntelun moderniin
kuvakäsitykseen ja ideologiaan,Galleria Anhava,
syksy 2013

Kochta-Kalleinen Oliver & YKON-työryhmä
Summit of Practical Utopias Practical Utopians
tapahtuman aikana kuvattava videoteos, Brioni 2013

2 000

avek-lehti 2/2013
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FESTIVAALI- JA MUU AUDIOVISUAALISEN
KULTTUURIN TUKI
Palikka Ry / Väänänen Terhi
Animatricks-festivaali 19.-21.4.2013 Helsingissä

3 500

Työryhmä Yli-Annala Kari & Punzo Ivan
AAVE -festivaali Helsingissä 11.-14.4.2013

1 500

Sodankylän Elokuvafestivaali Ry /Lehtola Ari
Sodankylän elokuvajuhlat 12.-16.6.2013

9 000

DIGIDEMO
Annala Riitta & työryhmä
Kielikone Puheentunnistukseen perustuva kielipeli
(konsepti)

4 000

Elinkeinonharjoittaja Timi Markku Jan Mäkinen

4 000

Suuri valkoinen jänis, joka ei mahtunut
satukirjan sivuille Satusovellus tallentaa lukijan

äänen myöhemmin kuunneltavaksi (konsepti)

Högman Tony & työryhmä
Karvavaara esittäytyy! Karvavaara on tapahtumatäyteinen kylä ja monimediakonsepti lapsille ja
lapsenmielisille, (konsepti)

4 000

Jalkanen Jukka

4 000

Helsinki Horror Mobiilipohjainen, kokemuksellinen

Flow Roads Oy / Jalonen Aino

4 000

konsepti, joka rohkaisee yhteisölliseen auttamiseen
(konsepti)

Kemppainen Jaakko
In Shadows Taiteellisesti ja emotionaalisesti antoisa
pulmapeli (konsepti)

4 000

Kojootti Consulting Oy / Taina Tallala
LiveEvent Muotia käsittelevä, osittain reaaliaikainen
sisältökokonaisuus -konsepti

4 000

Kokkonen Anssi
Metapopulus Luonnontieteistä kiinnostuneille
suunnattu strategiapeli (konsepti)

4 000

Kurvi Design and Consulting / Merja Kurvi
Let it Out & Loud! Verkossa toimiva pelillinen
ympäristö, jossa voi käsitellä vakavan sairauden
aiheuttamaa tuskaa taiteen ja tarinallisuuden
keinoin (konsepti)

4 000

Martikainen Aki & työryhmä
DryMarrow Proseduraalisia metodeja animaatiossa
sekä maailman generoinnissa hyväksikäyttävä
fantasiaseikkailupeli (konsepti)

4 000

Murtomäki Jyrki & työryhmä

4 000

Day-O Interaktiivinen päivittäinen mobiililaitteille

Muuronen Jani

4 000

Move And Conguer - Liiku ja valloita	

Paikannukseen ja Augmented Realityyn perustuva
mobiilimoninpeli (konsepti)

Fat Lemon Entertainment Oy / Jani Pääjärvi
Brawl Bolts Demo Moninpelattava toimintapeli
tablettitietokoneille piirtopohjaisella pelimekaniikalla
(demo)

15 000

FlowinFilm / Johanna Lampisuo

9 000

Power of Sound / Pilot Internet Documentary	

A pilot Internet documentary that explores the Power
of Sound through the exploration of Silence (demo)
Fragment Production Oy / Mikko Tyni
Trans-It! Kuljetusteemainen free-to-play -peli
iOS-laitteille (demo)

20 000

Gigglebug Entertainment Oy / Anttu Harlin

19 000

Kuka repeää eka? (Face Race) -ilmeilypeli
lapsille Ilmeilypeli mobiililaitteille (demo)
Aakkospuu Kirjaimista koostuva magneettipalapeli,

13 000

Kyy Games Oy/ Mika Rosendahl
Cabals Legends 1930-luvun maailmaan sijouttuva
kasuaali, nopeatempoinen keräilykorttipeli
mobiili-laitteille (demo)

20 000

New Generation Opera Oy / Alina Tiits

20 000

15 000

8 500
11 000

4 000

20 000

Merikallio&Son Oy / Iina Merikallio
Roast my song Humoristinen karaoke-roast-show &
nettipalvelu (tv-pilotti & demo)

22 000

4 000
4 000

Pikkukala Oy / Pablo Jordi
Ta-dah! Ta-dah is the story of Molly, a girl who lives
obsessed with pink, princesses, unicorns and
everything that glitters (tv-pilotti)

22 000

OYO Games Oy / Jana Pejoska
Mushrooms Educational mobile game for children
and youth (konsepti)

20 000

4 000

Sun in Eye Productions / Metsämarja Aittokoski
Pikkuli - Lil’ Birdie Pienikin voi oppia mitä vain,
kun oikein kovasti uskoo itseensä ja yrittää.
Piip piip! (tv-pilotti)
Provisual Oy / Cyde Hyttinen

12 000

Tablettitietokonejulkaisut Tablettitietonkoneille

Sik Sak Studio Oy / Riitta Kivilahti
SIK SAK nettikoulu Ompelua & kaavanpiirtämistä
opettavan SIS SAK OMPELUKOULUN nettikoulu
(konsepti)

4 000

CREADEMO

Sillanpää Heikki

3 500

Purku (mobiilipeli) Purku on koko perheelle sopiva

mobiilipeli jossa puretaan rakennuksia (konsepti)

Tenhunen Torsti & työryhmä
Octopus A True Mobile Action Game With An Unique
Environmental Focus (konsepti)

4 000

Toivanen Juha

4 000

Kulttuuria kaikille ja kaikkialla
internet-palvelu Palvelukanava kulttuuritiedosta

Street Race Walkers -mobiilipeli Kilpakävelyä ja

Lea Turto

5 000

ympäristötaiteen tilaajien ja taiteilijoiden
kohtaamiseksi (konsepti)

Fragity Oy / Laura Avonius

TAITOI - Taiteilijan Toimeentulo TAITOI:n avulla

(konsepti)

Aarmark Oy / Aarne Kempas

5 000

Foreign Element Oy / Dmitry Tolonen

20 000

taiteilija voi keskittyä ja saada varoja luovaan työhön
myös aikoina, jolloin taiteen tekeminen ei tuota
tarpeeksi tuloja (konsepti)

Kerola Reetta

5 000

Kontu-Korhonen Uli

5 000
5 000

Kansainvälinen esteettömyys-foorumin demo

Maracat Caravan Esittävän taiteen tuotannon ja

Jakobin Sirkustuotanto Oy / Petteri Jakobson

20 000

markkinoinnin kehitystyö (demo)

Keski-Suomen Tanssin Keskus / Mari Turunen

5 000

Tanssiva lahja Hankkeella kehitetään uusia

5 000

Markkula Harri & työryhmä

5 000

MattoBaakari / Marjaana Kaakinen

5 000

valmistettujen, ilmettään ja kokoaan muunneltavien
sisustustekstiilituoteperheen konseptin kehittäminen
(konsepti)
5 000

hyvinvointiin (konsepti)

visuaalisten ympäristöjen ohjaamiseksi fyysisten
käyttöliittymien ja sulautettujen järjestelmien
avulla (konsepti)
Pohjois-Helsingin Bändikoulu /
Viihdepalvelu Esiri
Mikko Kierikki PHB Iltapäiväkerhotoiminta
-pilottihanke (demo)

5 000

Pähkinäsaari Oy / Matti Nives

tapahtumatuottajille (demo)

Studio Kelkka / Susanna Hoikkala
Kelkka Kids -pilottihanke hankkeessa
tuotteistetaan uudenlainen suunnittelumenetelmä
sekä mallinnetaan kollektiivisen toimintatavan
työprosessi (demo)

7 000

Torpedo tuotanto / Outi Söderholm

3 300

työpajatapahtuma (konsepti)

DigiDemo
Ojala Pauli & Ketola Maippi
Koivisto Kimmo

Pesonen Vesa

5 000

Päivike Paula & työryhmä

5 000

Herlin Antrea

Salokannel Pekka
Colors of Birch 3D printattujen silmä- ja
aurinkolasien tuotekehitys (konsepti)

5 000

Shredd

Seitsara Taina & työryhmä

5 000

2 500
2 500

Tellyo

2 500

Kumpi repee eka?

Viinikka Ville
Norrgrann Tom ja Ruuska Santtu

2 500
2 500

Groovage

hautajaiskonsepti (konsepti)

Tikkanen Susanna, Honkaniemi Heini ja
Arttu Volanto

2 500

Laulua kaikille! -mobiilisovellus

SIN & REMORSE OY / Teemu Ruotsalainen
Project Papillon: Packet from Prison Palvelukonseptin kehittäminen

4 500

Sutela Eeva

5 000

Tuli Group Oy / Timo Korhonen
Music Park™ Vuorovaikutteinen palvelukonsepti
musiikkista

5 000

Tuppurainen Annukka & työryhmä
LabyReitti Hanke tuo yhteen perheet ja kulttuurin
lapsilähtöisellä tavalla (konsepti)

5 000

Visual Norden Oy / Julius Oförsagd
Augumented Theatre Lisätyn todellisuuden ja
esittävän taiteen yhdistäminen (konsepti)

5 000

Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy/
Hilla Rudanko Uusi Kaupunki - arkkitehtuurikonseptin pilotointi Kuuden nuoren yrityksen
iskujoukko tuo arkkitehtuuria kuntiin (demo)

18 000

Iskua vaimentavan asustesarja (konsepti)

10 000

GEST Moderni toiminnanohjausjärjestelmä

Gesture Toys

Waste Collection konseptin suunnittelu (konsepti)

Pop Up Funeral Uusi, nykyaikainen ja mobiili

12 000

CD²-TAPAHTUMAN IDEAPALKINNOT

komposiitti tuoteperheen ja brändikonseptin
kehityshanke (konsepti)

DART Visuaalinen tilatehoste (konsepti)

5 000

RollaControlla Tuotekehityshanke audio-

Pajatustapahtuma Luovien alojen

5 000

10 000

taidelähtöisiä palveluita ja tuotteita ikäihmisille (demo)
MEET Factory Oy / Merja Puustinen

5 000

Palm Tiina

10 000

5 000

LudoCraft Oy / Tony Manninen
PeliRiihi Palvelutuotepaketti luovien alojen
tarjoamasta lisäarvosta (konsepti)

I Made This street wear IMT Street Wear Zero

Esteetön taide ja kulttuuri ry / Kirsi Mustalahti

12 000

designstrategiakonsepti uudelle kotimaiselle
lahjatavarabrändille (konsepti)

Fibrio Natural Composites Luonnonkuitu-

Taiten tuottoa -keskus linkiksi ja asiantuntijaksi
asiakkaiden ja taiteilijoiden sekä luovan alan
toimijoiden välille (demo)

Inland Film Company Oy / Sami Laitinen
i-think (therefore i am) Ultrakapean
kohderyhmän filosofiakanava nettiin (demo)

konseptin suunnittelu

Narbrough Maxim

11 000

Taiten tuottoa - keskuksen käynnistäminen

5 000

Joukkorahoitetun poikkikulttuurisen yhteisöllisen
korttelikinon konseptointi

Mikkelin valokuvakeskus / Päivi-Maria Jaatinen

Esittävän taiteen tila ry /Tuire Hindikka

11 000

Sairaalamuusikoiden koulutuksen ja sairaalamusiikkityön liiketoiminnallistaminen (konsepti)

Kamerasafari Luovan alan palvelumuoto

hyvinvoinnin rajapinnalla (demo)

Etelä-Karjalan Tapahtumat Ky / Jaana Komi
Tapahtumapönkä -hanke Tapahtumatukipalvelu
kolmannelle sektorille (demo)

Osallistamiseen & yhteisölliseen innovatiiviseen
suunnitteluun pohjautuva ideointityökalu (konsepti)

MattoBaakarin tuotekehityshanke Käsin

12 000

Kohtaamisia kanssasi, osallistavan
taiteen avulla ”Kohtaamisia kanssasi” taiteen ja

Esteetön taide ja kulttuuri -foorumi	

unen lähellesi (konsepti)

0.7 design / Jenni Moberg
Venäläisten tekstiilivalmistajien ja suomalaisten
tekstiilisuunnittelijoiden kohtauttaminen (konsepti)

Plasticine Digitaalinen käsikirjoitustyökalu (konsepti)

5 000

Päiväunen paikka Päiväunen paikka tuo luovan

suunniteltu, musiikkisisältöinen formaatti (demo)

Ympäristötaide pankki Tietokantapalvelu

Kayiwa Lincoln
Juuret Monikulttuuristen lasten identiteetin
vahvistaminen muotoilun keinoin (konsepti)

Hot Cube -sauna Hot Cube -saunan konsepti

Intervisio Oy / Antti Seppänen
Baapeli Uudentyyppinen paneeliohjelma (tv-pilotti)

4 000

5 000

Lindström Riikka

Triple Sec Entertainment Oy / Jaakko Kemppinen 15 000
It Came from a B-Movie Paikkatietoon perustuva
yhteistoiminnallinen mobiilipeli (demo)

Rock Dice Oy / Pekka Oikarinen
Picture Hunt Kuvarastien etsintään suunniteltu
mobiilipalvelu (konsepti)

Huvireppu Ay / Päivi Istola
Kiertävä pellepuisto Paikasta toiseen kulkeva
retkikohde (konsepti)

Finnay-Way to Hype FinnishDesign Brändi- ja

demoversio

UNDO Oy / Ville Rousu
NOKSU Aplikaatio Opettavainen lasten
3D-aplikaatio (konsepti)

Avoin yhtiö Törmi & Törmi /Kirsi Törmi

toimintamallien konseptointi

Up side down -vaatemallisto Monitoimivaatteiden

10 000

(demo)

Plankko-ryhmän toimintamallit Taiteilijayhteisön

Larsén Eija-Liisa Orvokki

mediaa yhdistävä tuotanto AV-pilotti uudistaa
oopperaa (demo)

Studio Outo /Janne Kariniemi
Hullabalooba Transmediakokonaisuuteen sisältyvä
humoristinen lasten mobiilipeli (demo)

5 000

Avoin taideyhtiö Puhti / Anne-Mari Kivimäki
Kumaja -instrumentti ja palvelukonsepti

Yhteisöllisen korttelikino -konsepti	

10 000

Strobotnik Oy / Jetro Lauha
Coral Virtuaalisia koralleja (demo)

Hintsanen Päivi

Kulttuuriyhdistys AXA ry / Joonas Pekkanen

Kide Concepts Oy / Maari Fabritius
Satulaatikko Lasten ja aikuisten yhteinen
sadutusleikki tableteille (demo)

PlayRaven Oy / Teemu Haila

5 000

Sairaalamusiikkityön liiketoiminnalliskonsepti	

johon liittyy aakkosjärjestyksessä etenevä
seikkailukuunnelma Örpe ja Taikakirjaimet (demo)

Don Giovanni - ooppera live-elokuvaa ja sosiaalista

Hakanen Hannele
TAITOISA- taitajien osaamisen tuotteistaminen
hyvinvointipalvelujen hyödyksi. Hankkeen avulla
tuetaan erilaisia ihmisryhmiä kulttuurin keinoin
(konsepti)

Paperikaupunki- yhteisöllinen työkalu	

Not Guilty Oy Ltd / Risto Kuulasmaa
TEAM PAUL Skiing for a bigger cause (konsepti)

Partanen & Lamusuo Partnership /
Jaana Partanen
Mielen alkemiaa Mielen alkemiaa - Matrix layer,
monimediallinen ja -kokemuksellinen näyttelytila
(konsepti)

2/2013

18 000

Demo 1940 Tarinoita generoivan strategiapelin

suunnattu kuvakilpailu (konsepti)

7 000

Detocroix Company Oy / Mirko Koponen
Legend of the Knightwasher Epäkuolleen
pesukoneritarin epätoivoinen matka (demo)

Helsingin Tarinaseikkailut Oy / Paavo Hynynen

kauhukertomus (konsepti)

Totuus vai tehtävä? Monimediallinen web

Bergram Development Oy / Olli-Pekka Puikkonen
iCANplay iPad-demosovellus, jolla kaikki osaavat
soittaa ilman aikaisempaa kokemusta (demo)

CreaDemo
Sahari Simo

2 500

Rytmirekka

Sahari Simo

2 500

Rytmirekka, paras pitchaus	

Söderholm Outi & Montonen Harri

2 500

Punkpaja

Rudanko Hilla

2 500

Pajari Minna, Holmberg Satu, Joronen Kati

2 500

Better 3

Matkamuistokorusarja

Ruotsalainen Teemu

2 500

2/2013

tukipäätökset

Project Papillon	

Kai Ruohonen, Roosa Halme ja
Annukka Tuppurainen

2 500

Ko-koo-mo	

parkouria yhdistelevä mobiilipeli (demo)

66
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67

2/2013

WWW.CHECKPOINTHELSINKI.FI

