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KULTTUURINEN POIKKEUS

Kannen pieni kuva:
Aito sunnuntaimetsästäjä,
ohj. Yrjö Nyberg, 1924.
Kannen iso kuva:
Kari Pieskän lopputyö
”Viis varpaista” Turun
taideakatemiasta
voitti opiskelijapalkinnon Tampereen
elokuvafestivaaleilla.
kuva
Pieni kuva
sisällysluettelossa:
Ulla Bergströmin
luonnoskansiosta
Kuva yllä:
Näin unta elämästä,
ohj. Jukka Kärkkäinen
& Sini Liimatainen,
Mouka Filmi, 2014

Suomessa harjoitettu kulttuuripolitiikka ei ole enää aikoihin
ollut vain Suomen asia. EU:lla on omat säännöksensä, joihin
paikallisten säädösten tulee perustua. Tai ainakaan niiden välillä ei saa olla ristiriitaa.
EU on hyväksynyt nykyisten säännösten voimassaolon
kuluvan vuoden loppuun. Opetus- ja kulttuuriministeriön
suunnitelmissa on elokuvataiteen edistämistä koskevan lain
uudistaminen ennen kuin EU:n hyväksyntä umpeutuu. Voimassa oleva laki on vuodelta 2000. Niinpä meilläkin parhaillaan tarkastellaan huolella valtion Elokuvasäätiön välityksellä
harjoittamaa elokuva- ja av-alan tukipolitiikkaa.
EU on korostuneesti kauppapoliittinen järjestelmä. Se on
erityisen huolissaan kilpailun vapaudesta, johon vallitsevan
tulkinnan mukaan elokuvalle ja muulle av-tuotannolle myönnettävät tuet vaikuttavat. Mielenkiintoista olisi kyllä tietää,
millaista kilpailua meillä harrastettaisiin ilman julkista tukea.
Kulttuuri- ja kauppapolitiikalla pitää olla jonkinlainen
ero, minkä lainsäätäjän soisi pitävän mielessä – vaikka kulttuurituotteilla kauppaa käydäänkin.
Eu:n ja USA:n välillä on ryhdytty käymään kaupan vapauttamiseen liittyviä kauppa- ja investointikumppanuusneuvotteluita (TTIP-neuvottelut, Transatlantic Trade and Investment Partnership). Vuosi sitten EU:n sisällä käytiin kovaa vääntöä sen puolesta, että kulttuurituotteet jäisivät neuvoteltavan alan ulkopuolelle. Yli 5 000 tekijää toi mielipiteensä
voimakkaasti esille Euroopan parlamentin ja komission suuntaan. Nyt kun varsinaiset neuvottelut ovat alkamassa, on kysymys edelleen ajankohtainen. Lisähuolta tekijöiden keskuudessa aiheuttavat erilaiset nettipohjaiset levitysjärjestelmät, joissa
tavaroiden siirtoon perinteisesti kuuluneet suojelutoimet (tullit, kiintiöt…) eivät niin helposti toimi.
Neuvottelukierros on vieläkin aivan alussa, ja käynnissä
ovat vasta valmistavat neuvottelut. Varsinaiseen asiaan päästänee syksyllä. Yhdysvalloilla on ymmärrettävistä syistä voimakkaat intressit sisällyttää myös kulttuurituotteet neuvoteltavien asioiden joukkoon. EU:n sisällä Ranska on kantanut
erityistä huolta omien kulttuurimarkkinoidensa suojelemisesta amerikkalaiselta – tai kuten ennen tavattiin sanoa – ylikansalliselta viihteeltä. Ranskallahan on omat vahvat kotimarkkinat, joissa on suojelemista. Meilläkin kotimainen elokuva on
viime vuosina osoittautunut varsin markkinakelpoiseksi. Toi-

vottavasti Suomen neuvottelijat malttavat katsoa tilanteessa
myös kulttuurin etuja. Kotimainen elokuva ei enää meilläkään
ole niin vähämerkityksellinen.
Kulttuurinen poikkeus on kauppapoliittinen termi, mutta termille voidaan antaa toinenkin tulkinta, jolloin se voisi viitata
valtakulttuurista poikkeavaan. Tästä päästään kätevästi viime
numerossa puheena olleeseen marginaaliin. Tämän ”vähemmän kaupallisen taiteen” rahoitus on puolessa vuodessa mennyt entistä huonompaan suuntaan. AVEKilla on ollut merkittävä rooli tämän tuotannon ylläpitäjänä, mutta onko siihen
tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Myös osa tekijöistä kantaa
huolta valtakulttuurin ylivoimasta ja kulttuurin yhdenmukaistumisesta. Huolet näyttävät kohdistuvan erityisesti lyhytelokuvatuotantoon. Niukkojen resurssien aikana periaatteelinen vaara on toki olemassa, mutta vielä se ei ole toteutunut.
Valtavirrasta poikkeavia lyhytelokuvia tehdään kaiken aikaa,
mutta koska ne eivät ole valtavirtaa, eivät ne saa samanlaista
huomiota kuin ”perinteisemmät” lajin edustajat.
AVEK joutui peruumaan kuluvan kevään viimeisen tuotantotukihaun. Niukan rahan aikaa, jolloin AVEKin edistämisvarat putosivat runsaasta kahdesta miljoonasta puoleentoista miljoonaan, on nyt jatkunut pian neljä vuotta. Tilanne
on huolestuttava, vaikka kuinka yrittää olla optimisti ja luottaa istuvan hallituksen lupaukseen hyvitysmaksujärjestelmän
kuntoon panemisesta tällä vaalikaudella. Sitä on jäljellä vuosi. Huono rahatilanne näkyy elokuvien tekijöille niukkenevina mahdollisuuksina.
Animaatioala juhlii tänä vuonna sataa vuottaan. Animaatioiden kirjo on häkellyttävän laaja alkaen teollisuusanimaatioista (esim. miten jotakin laitetta käytetään) ja mainoksista lastenelokuviin ja -sarjoihin ja edelleen gallerioissa esitettäviin
teoksiin sekä peleihin. Animaatiota on myös ansiokkaasti käytetty dokumenttielokuvien osana. Piirrosten kautta on
mahdollista käsitellä helpommin vaikeita aiheita, kuten vaikka Jukka Kärkkäisen ja Sini Liimataisen tuore ”Näin unta elämästä” -elokuva hyvin osoittaa.
Onnea vaan erittäin elinvoimaiselle alalle!

1/2014

3

Juha Samola
-lehti 1/2014
-lehti
avek
1/2014
avek

3

1/2014
taide - ja mediakasvatusta
lapsille ja nuorille

maailmanlaajuinen
women in film & television
- organisaatio on laajentunut
suomeen

Viktiga Papper, ohj. Kalle Kotila, Las Palmas Films, 2013

edn - palkinto tue steen müllerille

Kuva: Touko Yrttimaa

Euroopan dokumenttiverkosto (European Documentary Network)
on myöntänyt vuoden 2014 EDN-palkinnon Tue Steen Müllerille.
Müller palkittiin hänen elämäntyöstään dokumenttien parissa sekä
siitä, että hän on henkilökohtaisesti edistänyt ja kehittänyt eurooppalaista dokumenttikulttuuria.
Tanskalainen Tue Steen Müller on näkyvä ja tunnettu asiantuntija dokumenttimaailmassa. Müller on ollut perustamassa monia elokuva-,
televisio- ja dokumenttifestivaaleja, ja hän on osallistunut lukuisille lyhytja dokumenttielokuvafestivaaleille tuomariston jäsenenä sekä konsulttina.
Hän oli perustamassa Euroopan dokumenttiverkostoa, ja toimi sen johtajana vuosina 1996-2005. Vuodesta 2006 lähtien Müller on toiminut freelancekonsulttina ja opettajana ympäri maailmaa.
EDN-palkinto jaettiin kymmenettä kertaa. Palkinnon saaja julkistettiin 21.
maaliskuuta Thessalonikin dokumenttielokuvafestivaalien yhteydessä. EDNpalkinto jaetaan vuosittain laitokselle, ryhmälle tai yksityiselle henkilölle Euroopan dokumenttikulttuuriin annetusta panostuksesta.
Euroopan dokumenttiverkosto on maailmanlaajuinen verkosto dokumenttielokuvien ja TV:n parissa työskenteleville alan ammattilaisille. Euroopan dokumenttiverkostolla on yli 1000 jäsentä yli 60 maasta.

1/2014

DocPoint-festivaalin yhteydessä tammikuun lopulla järjestettiin kahta hyvin
merkittävää suomalaista elokuvantekijää käsittelevien kirjojen julkistamistilaisuus. Jouko Aaltosen kirjoittama ”Dokumentaristi! Lasse Naukkarisen elokuvat
ja niiden synty” (Aalto Arts Books) arvioidaan syksyn AVEK-lehdessä. Toinen teos
oli John Andersonin ”Armoton kauneus. Pirjo Honkasalon elokuvataide” (Kustannusosakeyhtiö Siltala), josta on arvio tässä lehdessä. Kuvassa Jouko Aaltonen ja
Lasse Naukkarinen.
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Women in Film and Television Finland
ry (WIFT Finland) perustettiin tammikuussa, ja yhdistyksessä on jäseniä jo
yli 170. Yhdistys on kulttuurillinen ja
ammatillinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä ammatillista toimintaa ja koulutusta, ammatillisia
saavutuksia, verkostoitumista ja tasaarvoa. Lisäksi WIFT Finland toimii kansallisen elokuva-, televisio- ja liikkuvan
kuvan kulttuurin kehittämiseksi tasaarvon näkökulmasta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edesauttaa ja toteuttaa alan tutkimusta.
Women in Film & Television International (WIFTI) on kansainvälinen verkosto, johon kuuluu 37 jaostoa ja yli 10 000 jäsentä. Pohjoismaista vain Suomi oli Norjan ohella maa, jossa ei vielä ollut omaa WIFT-jaostoa.
Sekä Tanskan että Ruotsin jaostot ovat muodostuneet merkittäviksi yhteiskunnallisiksi
vaikuttajiksi. WIFTin toiminta perustuu naisten
ammatillisen kehityksen ja saavutusten edistämiseen kaikilla elokuvan, television ja liikkuvan kuvan alueilla.

uut ta muotoa etsiviä
lyhy tdokument teja verkkoon
ja muihin jakelukanaviin

AVEK, Suomen elokuvasäätiö ja Yleisradio käynnistivät viime vuoden lopulla
dox@net-hankkeen, jossa etsitään provokatiivisia, uutta muotoa etsiviä lyhytdokumentteja verkkoon ja muihin jakelukanaviin.
Tuotantoyhtiöiltä on pyydetty ehdotuksia paketista, jossa on viisi 3–5 minuuttista lyhytdokumenttia. Kutakin pakettia sitoo yhteen sama tuotantoyhtiön
ja ohjaajien valitsema teema. Lyhytdokumentit julkaistaan Yle Areenassa tammikuussa 2015.
Lyhytdokumenttien kuvausformaatti on vapaa, mutta digitaalisen masterin/mastertiedoston on oltava HD-tasoa. Tavoitteena on saada
tuotantoon viisi viiden elokuvan pakettia. Jokaista viiden elokuvan pakettia varten on varattu rahoitusta 50 000 euroa. Tuotantoyhtiöillä on oikeus hakea lisärahoitusta elokuville myös muista
lähteistä kuin AVEK, SES ja Yle.
Tuotantoehtiöillä oli aikaa toimittaa ehdotuksia maaliskuun loppuun asti. Päätökset valituista hankkeista tehdään toukokuussa.

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus, jonka tehtävänä
on promotoida, levittää ja jaella suomalaista mediataidetta. Myös opetuskäyttöön suuntautuva jakelu on
osa AV-arkin tehtävää.
Oppilaitoksille suunnattu AVarkki.fi/edu -verkkopalvelu sisältää
opettajille ilmaista opetusmateriaalia, joka soveltuu eri-ikäisten lasten
kanssa työskentelyyn. Vuonna 2013 avatun
palvelun uudistettu versio julkistettiin tammikuussa 2014. Verkkopalvelun tavoittee21 tapaa pilata avioliitto, ohj. Johanna Vuoksenmaa, Dionysos Films, 2013

tampereella pohjoismaiden ensimmäinen
käsikirjoitusfestivaali

Script Tampere järjestettiin maaliskuun alussa Tampereen elokuvajuhlien
yhteydessä. Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa, ja sen tarkoitus on jatkossa laajentua yhteispohjoismaiseksi, vuosittaiseksi tapahtumaksi.
Festivaali keskittyy elokuva- ja tv-käsikirjoittamiseen tarjoten ammattilaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden verkottumiseen, kollegoiden tapaamiseen sekä ammattitaitonsa syventämiseen. Kahden päivän aikana Tampereen Hällä-teatterissa järjestettiin useita suomalaisten huipputekijöiden
luentokokonaisuuksia. Nettituotantojen mahdollisuuksista kertoi brittituottaja ja käsikirjoittaja Stephen Follows. Script Tampere haki alusta alkaen
mahdollisuutta kansainväliseen yhteistyöhön, ja siksi festivaalin vieraaksi oli
kutsuttu myös maailman suurimpiin kuuluvan käsikirjoitusfestivaalin London Screenwriting Festivalin johtaja Chris Jones.
Festivaalin yhteydessä Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
jakoi SYLVI-palkintonsa viime vuoden parhaasta elokuvakäsikirjoituksesta. Palkinnon sai Johanna Vuoksenmaa elokuvasta 21 tapaa pilata avioliitto.
Palkinnon arvo on 5 000 e, ja sen jakoi tänä vuonna Jörn Donner. Esiraadissa olivat Jani Volanen, Elina Hirvonen ja Johanna Sinisalo.

na on tarjota opettajille helppokäyttöistä, ilmaista ja hyvin suunniteltua opetusmateriaalia lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. Mediataide kyseenalaistaa usein tavanomaista mediakuvastoa ja toimii hyvin
myös audiovisuaalisen kerronnan perusopetuksessa. AV-arkin opetuspaketit ja verkkopalvelussa katsottavat videoleikkeet mediataideteoksista mahdollistavat eturivin kotimaisten taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana alakoulujen opetusta.
Verkkopalveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi osoitteessa http://www.av-arkki.fi/
edu/. Verkkopalvelusta voi ladata AV-arkin
tuottamien Mitä kuuluu?- ja Kuka kertoo?
-opetuspakettien kirjalliset materiaalit sekä katsoa tehtävissä
esimerkkeinä käyttäviä mediataideteoksia. Kuka kertoo?

Jakautuuko

koneen säätiö kutsuu tutkijat ,
toimit tajat ja taiteilijat
eriarvoistumisen teemojen pariin

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksil16.–17.5.2014
le. Säätiö uskoo, että rohkeat avaukset syntyvät eri alojen ihmisten kohtaamisissa. Koneen Säätiö kutsuu yhteen erityisesti tutkijoita ja toimittajia, mutta myös eri alojen taiteilijoita, Jakautuuko Suomi? -tilaisuuksiin
toukokuussa. Jakautuuko Suomi? haastaa lisäämään yhteiskunnan ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Säätiön tavoitteena on käynnistää hankkeita, jotka sekä tekevät teemaan liittyvää tutkimusta että tuovat tutkimuksen tuloksia julkisuuteen. Työssä on suotavaa käyttää luovasti journalismin lisäksi myös erilaisia taiteen muotoja, esimerkiksi elokuvaa, mediataidetta ja yhteisötaidetta.
Koneen Säätiö käynnistää Jakautuuko Suomi? -rahoitushaun seminaarilla, työpaja- ja verkostoitumistilaisuudella, jotka järjestetään 16.–17.5.2014 Kulttuuritehdas
Korjaamon tiloissa Helsingissä. Ensimmäinen päivä on yleisölle avoin ja toisena päivänä valitut osallistujat työskentelevät pienryhmissä.
Lisätiedot: www.koneensaatio.fi
Anna Talasniemi, yliasiamies, Koneen Säätiö

-opetuspaketissa tutkitaan kerrontaa sekä tarinan rakentumista. Mitä kuuluu?
-opetuspaketin materiaali sekä tehtävät käsittelevät erityisesti äänen merkitystä osana
audiovisuaalista kerrontaa.
AV-arkki.fi/edu -palvelun käyttäjiksi rekisteröityi vuoden 2013 aikana yli 200 opettajaa, ja palvelussa mukana olevia teoksia
katsottiin yhteensä noin 1 200 kertaa.
AV-arkki.fi/edu -palvelu on osa AV-arkin
media- ja taidekasvatushanketta Mediataide
kasvattaa! Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunta. Yhteis-
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työkumppaneita ovat mm. Mediakasvatusseura, Helsingin kaupungin Opetusviraston
Mediakeskus ja Nykytaiteen museo Kiasma.
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William
Kentridge

William Kentridge, The Refusal of Time. Kuvat EMMA.

EMMAssa nähdään tulevana kesänä kansainvälisen nykytaiteen kärkinimiin lukeutuvan eteläafrikkalaisen William Kentridgen näyttely. Näyttelyssä on esillä vuonna 2012 Kasselin Documenta
13 -tapahtumassa ensiesityksensä saanut massiivinen, viisikanavainen installaatio ”The Refusal
of Time” sekä Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan kuuluva ”Other Faces” animaatioteos vuodelta 2011.
Kolmekymmenminuuttinen ”The Refusal of
Time” on ajan ja tilan tasoja sekoittava kokonaisvaltainen ja meditatiivinen tilateos. Kentridge
kuvaa siinä kolonialismin ja teollistumisen monimutkaisia rakenteita, jotka ympäröivät yksilöä.
Teoksen omistavat The Metropolitan Museum of
Art ja San Francisco Museum of Modern Art yhdessä. Teos on 11.5.2014 asti esillä The Metropolitan Museum of Artissa, New Yorkissa. EMMAssa
se nähdään kesäkuussa 2014 avautuvassa näyttelyssä.
William Kentridge (s. 1955) on eteläafrikkalainen taiteilija, joka tunnetaan erityisesti animoiduista filmeistään ja luonnostelevasta piirrostyylistään. Hän on opiskellut kuvataiteita Johannesburgissa ja Pariisissa. Kentridge kommentoi taiteessaan usein apartheidia, jonka uhreja
hänen molemmat asianajajavanhempansa urallaan puolustivat.
Kentridgen teoksia on esitetty lukuisissa kansainvälisesti merkittävissä tapahtumissa, kuten
Venetsian Biennalessa vuosina 2005, 1999, 1993,
Kasselin Documentassa vuosina 2012 (Documenta 13), 2002 (Documenta 11) ja 1997 (Documenta 10). Hänen näyttelyitään on nähty muiden muassa Tate Modernissa, Louvressa, Centre
Pompidoussa, Washington D.C:n Hirshhorn
Museumissa ja Sculpture Gardenissa sekä Palais
des Beaux-Artsissa Brysselissä.
William Kentridgelle on myönnetty tärkeitä
kansainvälisiä taidealan palkintoja, kuten
Kyoto Prize (2010), Oskar Kokoschka Award
(2008), Kaiserring Prize (2003) ja Red Ribbon
Award for Short Fiction (1982). Kunniatohtorin
arvonimen hänelle ovat myöntäneet seuraavat
yliopistot: Royal College of Art, Grahamstown
Rhodes University ja University of Witwatersrand.

Archipelago Science Fiction, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, 2012

Ars Fennica 2014
Tellervo Kalleiselle ja
Oliver Kochta-Kalleiselle
Vuoden 2014 Ars Fennica -palkinnon sai taiteilijapari Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen. Ars Fennica -palkinnon luovutti maaliskuun lopussa rouva Jenni Haukio Kiasmassa järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa. Vuoden 2014 palkinnon saajasta päätti turkkilainen kuraattori Vasif Kortun.
Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen tuotanto yhdistää
media- ja yhteisötaidetta sekä performanssia teoksiin, jotka liikkuvat arjen, utopian ja fantasian rajamailla. Taiteilijaparin tuotannon
keskeisiä teemoja on yksilön ja yhteisön välisen jännitteen käsittely ja purkaminen. Tuotantotapana on osallistuva tuotanto: teokset
syntyvät yhteistyössä moninaisten yhteisöjen ja kollektiivien kanssa.
Ars Fennica -palkinnon myöntää Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta
taiteellisesta työstä. Palkinnon suuruus on 40 000 euroa ja se jaettiin
nyt 21. kertaa. Palkinnonjakotilaisuudessa julkistettiin myös Kiasmassa pidetyssä yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut ehdokas.
Tämän kisan voitti taiteilijapari IC-98. Ars Fennica 2014 -näyttely jatkuu Kiasmassa 20.4.2014 saakka.

william kentridge
1/2014

1/2014

The Refusal of Time
Music and Soundscape Philip Miller
Video Editing Catherine Meyburgh
Dramaturg Peter Galison
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People in White, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, 2011
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LUOJIA JA KEKSIJÖITÄ
100 vuotta suomalaista animaatiota

Tuula Leinonen

Kirjoittaja on elokuvaohjaaja ja tutkija

S

1/2014

ana animaatio pohjautuu latinankielen sanaan anima, joka merkitsee henkeä. Hengen puhaltaminen elottomaan
hahmoon on taito, jota ihmiset ovat aina tavoitelleet. Elävät organismit liikkuvat: ihmiset, eläimet, kasvit, pienimmistä mikrobeista kosmisiin kokonaisuuksiin kertovat elämästä liikkeen kielellä. Liike on animaation ydin.
Esi-isämme piirsivät luolamaalauksiin biisoneille ylimääräisiä
jalkoja, jotka nuotion valossa loivat liikkeen illuusion. Paljon
myöhemmin kokoonnuttiin taikalyhtyjen heijastamien kuvien
ääreen. Kuvia on pyöritetty monenlaisilla kojeilla kauan ennen
elokuvakameran ja varsinaisen elokuvaprojektorin keksimistä.
varhaisvaiheet

Kun elokuvatoiminta Suomessa käynnistyi, alkoi animaatioiden tekeminen lähes välittömästi. Suomalaisen animaatioelokuvan syntymävuosi on 1914, sillä tuolloin todistettavasti esitettiin elokuvateattereissa alkukuvina taidemaalari, pilapiirtä8
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jä Eric Vasströmin piirrettyjä. Animaatiot eivät ole valitettavasti säilyneet, mutta mm. ohjelmavihkosten ja lehtikritiikkien perusteella ne ottivat kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Esityspaikkoja olivat ainakin helsinkiläiset elokuvateatterit Esplanad,
Olympia ja Finlandia. Kamera seurasi Vasströmin kättä, mutta
piirros näytti valmistuvan kuin itsestään. Myöhemmin hän kokeili työläämpää animointitapaa ja piirsi satoja pieniä ukkoja ja
akkoja eri liikevaiheissa. Vaimo Lolan ja poika Curt auttoivat
leikkaamaan ne irti kynsisaksilla, jonka jälkeen Eric Vasström
ja kuvaaja, laboratorionjohtaja Kurt Jäger asemoivat ne kameran alle vuorollaan kuvattaviksi. Ruutu ruudulta filmatut paperihahmot rupesivat elämään valkokankaalla.
Pioneerien asema 1900-luvun alussa oli visainen, ja alan kehittymistä vaivasi jatkuvuuden puute. Tuotannot olivat pienimuotoisia, eikä studiojärjestelmä, johon kuuluvat hioutuneet
käytännöt ja erikoistuminen animaation tiettyyn osa-alueeseen,
ottanut juurtuakseen. Oppia haettiin non-stop-näytöksistä ja

Kuva yllä: Kotiporsaanpoikanen Hinku ja piikkiporsaanpoikanen Vinku seikkailevat Heikki Partasen pala-animaatiosarjoissa (1964– 68).
Kuva vasemmalla: Antti Peränne: Smile (1’, 1974)

ulkomaisista kirjoista. Aloitteleva animaattori näki kokeilujensa tulokset vasta filminkehityksen jälkeen. Turkulainen
Yrjö Nyberg (1904–1988, Norta) tunnetaan mm. elokuvaäänen kehittäjänä. Hän
oli ennakkoluuloton nuorukainen, joka
hauskoja piirrettyjä nähtyään totesi, ettei niiden tekeminen ”kovin kummoinen
konsti mahda olla”. Myös hänen työryhmänsä luotti piirros- ja pala-animaation
yhdistelmään. Lyhyiden mainostuotantojen jälkeen, vuonna 1924, syntyi vapaaaiheinen Aito sunnuntaimetsästäjä, josta on säilynyt kolmisen minuuttia. Kuvat
piirsi taiteilija Harald Salén. Kun elokuva
oli animoitu, uutuuden viehätys hävisi, ja
tuotantoryhmän into tehdä lisää lopahti.
Sarjakuvataiteilija, Elannon mainospäällikkö Ola Fogelberg teki hänkin vain
yhden animaation Vaimo on viisaampi
kuin mies (13’, 1927). Sen sankari oli Pekka Puupää. Tytär Toto Fogelberg-Kaila muisteli, että Pekka liikkui nykien sätkynuken tapaan ja näkyi välillä lähikuvissa hurjan isona. Kun Ola Fogelberg esitti elokuvan animaatio-ohjaaja
ja -tuottaja Max Fleischerille New Yorkissa, oli tämä ihmetellyt:
”Yksinkö te olette tuon tehnyt? Meillä täällä USA:ssa tuollaisen

Kun Ola
Fogelberg
esitti elokuvan
animaatio-ohjaaja ja -tuottaja
Max Fleischerille New Yorkissa,
oli tämä ihmetellyt: ”Yksinkö
te olette tuon
tehnyt? Meillä
täällä USA:ssa
tuollaisen
tekemiseen
tarvitaan 200
ihmistä!”

tekemiseen tarvitaan 200 ihmistä!” Fogelbergin tuotannossa oli
työskennellyt vain muutama koepiirrosten kautta palkattu apulainen. Valitettavasti tämä ahkeruuden työnäyte hävisi, todennäköisesti tulipalossa tai pommituksessa toisen maailmansodan aikana.
Animaattori, kuvataiteilija Hjalmar Löfving halusi Fogelbergin tavoin tehdä piirroselokuvia sarjakuvasankareistaan
kuten Tommi Typykästä, Pörröpää-Iivarista tai Olli Pirteästä.
Käytännössä nämä vapaat aiheet eivät toteutuneet, vaan Löfving animoi etupäässä mainoksia. Osuusliikkeiden tilaamat
mainokset merkitsivät kotimaiselle animaatiotuotannolle kaivattua jatkuvuutta, joka vaikutti keskeisesti alan kehittymiseen.
Löfving piirsi animaatioita ammattimaisesti, ja hän loi kuvaajana tuolloin toimineen Armas Vallasvuon mukaan kaikkein sulavimmat liikkeet. Hjalmar Löfving käytti myös selluloiditekniikkaa, jossa piirrokset kopioidaan kalvoille, väritetään ja kuvataan taustakuvan päällä. Hänen taidokas piirrosanimaationsa Muutama metri tuulta ja sadetta (1932) on suomalaisen animaation merkkiteos, joka osoittaa myös selvästi, että animaatiossa on usein tärkeämpää, miten jotakin tapahtuu kuin se, mitä
tapahtuu. Vettä sataa ja tuulee, ihmiset joutuvat hirmusään armoille, liikennepoliisi yrittää hoitaa työnsä.
Valitettavasti toinen maailmansota sammutti luomisen riemun, ja hahmoanimaation tekeminen tyrehtyi. Animaatioita tehtiin tuolloin päämajan kuvaosastolla armeijan tarpeisiin,
kuten havainnollistamaan rintamalinjoja tai muuhun kuvituk-lehti 1/2014
-lehti
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1/2014
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Vuosi 2014 on suomalaisen animaation 100-vuotisjuhlavuosi. Vuoteen sisältyy useita juhlanäytöksiä ja tapahtumia, joissa sekä nostetaan esiin uranuurtajien töitä että juhlitaan nykyanimaation monimuotoisuutta. Juhlavuonna julkaistaan kirja 100 vuotta suomalaista animaatiota
(Aalto ARTS Books), joka perustuu yli sataan haastatteluun. 1960-luvun kultakauden animaatio-taiteilijoiden rivit ovat harventuneet, ja kirjallisia lähteitä on ollut erittäin vähän. Juho
Gartzin Elävöitettyjä kuvia, raportti suomalaisesta animaatioelokuvasta (SES, 1975) on ollut
korvaamaton opus, kuten myös Gartzin ja Lauri Tykkyläisen suomalaisen animaatiohistorian
vuosia 1914–1983 esittelevä elokuvasarja. Uudet haastattelut 100-vuotishistoriikkia varten tarjosivat runsaan aineiston, jonka perusteella harkittiin jopa kaksiosaisen historiikin tekemistä. Tässä
artikkelissa luodaan vain lyhyt ja esimerkinomainen katsaus suomalaiseen animaatiohistoriaan.
Sitä ovat olleet tekemässä myös lukuisat tässä artikkelissa mainitsematta jäävät taiteilijat.

9

Harald Salenin piirtämä päähenkilö lyhytelokuvaan Aito sunnuntaimetsästäjä. Yrjö Nyberg (Norta) ohjasi kollaasianimaation vuonna 1924.

seen. Tekijöitä oli vain muutama. Holger Manelius, joka oli vieraillut Fogelbergin Puupää-tuotannossa, toimi pitkään Suomi-Filmin trikkikuvausosaston esimiehenä, ja kehitti taitavana
piirtäjänä erityisesti alkutekstianimaatioita. Julistetaiteilija Raimo O. Raimela sai sodan aikana koulutusta UFA:n studioilla
Saksassa. Hän toimi myöhemmin mainosgraafikkojen koulun
pitkäaikaisena rehtorina.
animaatiot mainoksissa

1/2014

Oy Mainos-TV-Reklam Ab perustaminen vuonna 1957 vauhditti uusien studioiden perustamista, sillä mainostilaukset ovat
turvanneet animaatioalan yrittäjien työn jatkuvuuden. Ernst
Roose perusti Vistakuvan jo samana vuonna. Yhtiöstä muodostui suomalaisille animaationtekijöille vuosikymmeniksi risteysasema, jossa monen ura sai alkunsa. Roosen ja Antti Peränteen
yhteistyö alkoi kaitafilmaajien yhdistyksessä 1950-luvun alussa. Pian Peränne jo animoi OTK-kahvimainoksen, jonka Ernst
Roose kuvasi perheen keittiössä. Vistakuvaan tilattiin erityisesti
animointia varten suunniteltu 35mm trikkikamera ensimmäisenä Suomessa. Saksalainen Crass-kamera numero 101 oli kallis investointi, 2 miljoonaa silloista markkaa, mutta asiakkaat
maksoivat jopa 200 000 markkaa animoidusta mainoksesta. Ne
erottuivat ja olivat pitkäikäisiä.
Ernst Roose animoi 1950-luvun lopussa Suomen television ensimmäisen kanavatunnuksen. Siinä tyylitellyt joutsenet lipuvat pysty- ja vaakasuoraa linjaa pitkin kohti kuvan keskustaa. Roose valmisti joutsenet pahvista ja viritti lentolinjat langoilla laatikkoon. Kun lankoja sääti, suorittivat linnut koreografiansa moitteettomasti. Vistakuva kehitti esineanimaation ja
musiikin synkronin huippuunsa: kahvikupit ja pannut tanssi10
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vat rytmikkäästi tahdissa. Ernstin poika, Gert Roose, kuvasi voitokkaan Im- Ernst Roose anipressio-elokuvan (1967), jonka Seppo moi 1950-luvun
Suo-Anttila ohjasi ja animoi Vistaku- lopussa Suomen
vassa. Erikokoisten ja muotoisten pul- television ensimlojen esittämä draama kertoo hirmu- mäisen kanavavaltiaan noususta ja tuhosta. Se sai anitunnuksen. Siinä
maatiofestivaalin pääpalkinnon Kultyylitellyt joutsetaisen Pelikaanin Mamaiassa, Romaninet lipuvat pystyassa vuonna 1970.
Antti Peränne työskenteli mainos- ja vaakasuoraa
toimistossa ensimmäisten animaatio- linjaa pitkin kohti
kokeilujensa aikaan. Hän vieraili Nor- kuvan keskustaa.
disk Tegnefilm -piirrosstudiossa Köö- Roose valmisti
penhaminassa 1958, ja sai kutsun tul- joutsenet pahvista
la sinne töihin. Peränne oppi animaat- ja viritti lentotorin ammattiniksit Tanskassa ja palasi linjat langoilla
kahden vuoden kuluttua takaisin Suo- laatikkoon.
meen. Hän perusti oman yhtiönsä Studio A.Peränne & Co:n. Mainosanimaatioille oli tilausta; ne kuvattiin värifilmille elokuvateattereita varten ja samoja animaatioita näytettiin mustavalkoisessa televisiossa. Salainen elämäni -mainoksessa Retu-kengät elvyttävät väsähtäneen virkamiehen. Mies kiitää yökerhosta toiseen, mutta vain
kengät hengästyvät. Mainos voitti Zagrebin animaatiofestivaalien erityispalkinnon 1972. Mainosten välissä syntyi itsenäisiä
lyhytelokuvia kuten Le chien imbécile (Hölmö koira, 1970) ja
Smile (Hymy, 1974) ja Salto mortale (1977). Lyhytelokuva Isä ja
poika (1987) kuuluu itsenäisten töiden helmiin. Lapsi kysyy sa-

pala - animaatio

Balserin opettama selluloidi- eli kalvoanimaatiotekniikka vaati
studion: hahmosuunnittelijoita, välikuvien piirtäjiä, puhtaaksi
piirtäjiä, värittäjiä, tausta- ja layout-taiteilijoita jne. Suuritöinen
tekniikka maksoi, joten sitä käytettiin etupäässä mainoksissa,
ja vapaa-aiheiset animaatioelokuvat jäivät usein vain haaveeksi. Sen sijaan kollaasi- eli pala-animaatio tarjosi itsenäisille animaationtekijöille mahdollisuuden luoda animaatioita jopa yksin. Tyylittely ja selkeys kuuluvat palatekniikkaan niin hahmojen ulkomuodon kuin liikkeiden suhteen. Suosion takana voi
nähdä yhteyden suomalaisen muotoilun 1950-luvulla alkaneeseen kultakauteen. Ilmaisumuoto toimi myös Disney-animaation vastapainona ja antoi tilaa sekä kokeiluille että uusille kehityssuunnille.
Pala-animaatioista tuli tärkeä osa television lastenohjelmia Suomessa. Ne kertoivat usein opettavaisia pikkutarinoita,
perustuivat kansansatuihin tai liittyivät lapsille tuttuun ympäristöön, ja mm. Camilla Mickwitzin (1937–1989) animaatioiden radikaalia antia oli niiden lapsikeskeisyys: tärkeistä aiheista kerrottiin lapsen – Jasonin, Emilian ja Mimosan – näkökulmasta. Töissä kuvattiin yksinhuoltajuutta, lasten asemaa, tasa-arvoa ja sukupolvien välisiä ristiriitoja tai ympäristön saastumista.

Tippaukko hyppää neidon kyytiin Onni Rivakan animoimassa
Esson Kesätiet-mainoksessa (28”, 1963)

Elokuvaohjaaja, animaattori Heikki Partanen (1942–1990)
opiskeli Taideteollisen oppilaitoksen kamerataiteen laitoksella 1960–63. Hän tutustui kollaasianimaatioon opintomatkalla
Puolassa. Jan Lenican tapaaminen mullisti opiskelijan ajatusmaailman. Elokuvassa sakset ajoivat takaa pyyhekumia – minkä tahansa elottoman esineen saattoi animoida henkiin. Partanen repi paperista hahmot, jotka saivat luonteensa mukaisen
liikekielen. Pallomaisen suursyömärin suu halkaisi sen kahtia,
ja pohjattomaan kitaan mahtui vaikka kuplavolkkari. Kun otus
liikkui metsän puiden välissä, tikkumaiset jalat vilistivät sen
mahan alla. Käytöskukka-sarjassa kotiporsaanpoikanen Hinku
ja piikkiporsaanpoikanen Vinku opettivat lapsia käyttäytymään
huomaavaisesti. Ne ojensivat kannustuskukkasen mm. Vesihiidelle, Lötkölle ja Riikinkukolle, kun nämä olivat oppineet läksynsä. Kuvailmaisua täydensivät kertoja Risto Pyörälän selkeä
puhe ja Timo Päiviön oivaltava äänimaailma. Riitta Rautoma
(1944–1994) ja Heikki Partanen toimivat työparina. He ohjasivat ja tuottivat pala-animaatioita yhdessä mm. Satuja vallasta –sarjan (1973).
Pala-animaatio kukoisti erityisesti 1970-luvulla, jolloin
Riitta Nelimarkka ja Jaakko Seeck valmistivat kansalliseeposten
pohjalta mittavia tuotantojaan, kuten kuusiosaisen sarjan Sammon tarina (1972–74) ja lyhytelokuvan Piispa Henrik ja Lalli (1975). Seitsemän veljestä (1979) on ensimmäinen kokoillan
kotimainen animaatioelokuva, 87 minuuttia pitkä. Nelimarkka teki käsikirjoituksen, ohjasi, piirsi ja maalasi hahmot sekä
taustat, ja Seeck huolehti animaatiosta ja kameratyöstä. Pariskunta kiittelee tekniikan elastisuutta; kuvaukset sallivat improvisoinnin. Palahahmot kirmaavat Nelimarkan mehevissä akvarellimaisemissa muutamaa astetta realistisempina kuin Partasen ja Rautoman otukset. Seitsemän veljestä on uhmannut ajan
hammasta: elokuvan uudistettu versio sai ensi-iltansa Pariisissa
keväällä 2011, ja sitä esitettiin kymmenessä elokuvateatterissa.
Nelimarkka restauroi kuvia sekä lyhensi filmiä yhdessä ranskalaisen ohjaaja Claude-Louis Michelin kanssa parisenkymmentä
minuuttia alkuperäisestä. Myös musiikki ja tehosteet uusittiin.
Heikki Prepulan Kössi Kenguru pomppi kuvaruutuun
vuonna 1968. Prepula toimi sanomalehden kuvataidetoimittajana ja kengurussa näkyy 1960-luvun geometrinen muotokieli.
Sen pomppiva eteneminen oli kävelyä helpompaa animoitavaa.
Prepula valmisti kuusi puolituntista Kössi-elokuvaa 1968–76,
jotka Yleisradion TV-ohjelma 2 lähetti viisiminuuttisina jaksoina. Yhteistyö lastenohjelmien päällikkö Pertti Nättilän kanssa sujui jouhevasti. Kun uudesta elokuvasta oli sovittu, Prepula ryhtyi töihin kotistudiossaan. Hänen mittava tuotantonsa käsittää 30 animaatioelokuvaa. Sarjakuvamaisen Kössin taustat ja
hahmot kuvattiin yhdessä tasossa, mutta Prepulan realistisemmissa pala-animaatioissa maisemiin syntyi kolmiulotteisuutta
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nomalehteen uppoutuneelta isältään, miksi sodat syttyvät. Kun isä havahtuu ja vastaa, että sotien syynä on ihmisten haluttomuus kuunnella toisiaan, ilmestyy mustavalkoiseen elokuvaan väri: nolostumisen
puna isän poskille. Peränteen työ valittiin
Best of World Animation -sarjaan vuonna 1987. Peränne opetti animaatiota sekä Mainosgraafikkojen koulussa että Taideteollisessa korkeakoulussa oman työnsä
ohella yli 20 vuotta vuoteen 1990 asti.
Kun elokuvayhtiöt kiinnostuivat animaatioiden tuottamisesta 1950- ja 60-lukujen vaihteessa, ei alalla ollut juurikaan
tarjolla opetusta. Onni Rivakka poimi oppinsa kirjaimellisesti roskalaatikosta: sieltä
löytyi palasiksi pilkottuja ulkomaisia animaatioita, jotka maahantuoja oli hylännyt,
kun niiden esitysoikeus Suomessa päättyi.
Pätkistä näki animaattorin piirtämät liikevaiheet ruutu ruudulta. Rivakka nimettiin vuonna 1958 perustetun Filmitalon
piirrettyjen filmien osaston johtajaksi. Rivakan tyyli pyöreine
eläinhahmoineen muistuttaa suuresti amerikkalaisia esikuviaan. Hänen alaisuudessaan työskenteli tuotteliaimpaan aikaan
mm. Aarre Aalto, joka siirtyi myöhemmin television trikkikuvaamoon, ja Usko Laukkanen, Veikko Savolainen sekä Heikki Tiiainen. Kolmikko tunnetaan kuvittajina ja sarjakuvantekijöinä. Filmitalon Esso − Tippaukko voitti New Yorkin mainos- elokuvakilpailujen animaatiosarjan ensimmäisen palkinnon 1962. Tippaukon ideoi Pekka Kotkavuori ja toteutti Onni Rivakka.
Amerikkalainen Bob Balser koulutti joukon suomalaisia
tulokkaita Fennada Juniorin piirrosstudiota varten 1960-61.
Hänen opetustyylinsä oli hyvin käytännönläheinen: ryhmä perehtyi kalvotekniikkaan tekemällä animaatioita aluksi opettajansa johdolla ja myöhemmin yhä itsenäisemmin. Syntyi sarja Fazerin mainoksia ”Sanokaa Fazer, kun haluatte hyvää”. Taikasana muutti niin sään kuin orkesterin soinnin rumasta kauniiksi. Balser koulutti vuoden mittaisella visiitillään alalle mm.
Sauli Rantamäen, Seppo Suo-Anttilan, Martti Jänneksen ja Kati
Bondestamin (o.s. Colliander). Ryhmän voimanponnistuksena
syntyivät humoristiset ja havainnolliset animaatiojaksot valistuselokuvaan Alkoholi ihmisruumiissa (1961).

Kollaasi- eli
pala-animaatio tarjosi
itsenäisille animaationtekijöille mahdollisuuden luoda
animaatioita
jopa yksin.
Tyylittely ja
selkeys kuuluvat palatekniikkaan niin
hahmojen
ulkomuodon
kuin liikkeiden suhteen.
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monitasokuvauksen avulla, esimerkkinä Ukko ja akka (1985),
jonka väriskaala on hienovireisen murrettu ja taustat maalattu akvarellivärein. Puhelias akka kerskuu kylillä, kun ukko saa
saalista, kaataa karhun tai kalastaa suuren hauen. Ukko keksii
ovelan juonen, jottei eukko kailottaisi hänen löytämästään aarrearkusta koko kylän väelle. Sen seurauksena vaimoparka masentuu, ja ukko joutuu pohtimaan asiaa uudelleen. Usein Prepulan lähtökohtana on kansansatu tai tietty teema, kuten toistuva pyrkiminen kohti päämäärää, joka kasvaa omanlaisekseen
tarinaksi ja jonka pelkistämisen sivutuotteena syntyy myös värimaailma.
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animaatiotaan Mickwitz tuotti itse. Pieni enkeli (1989) oli niistä viimeinen.
Lyhytelokuvia tehtiin Yleisradion
hyvin varustetuissa trikkistudioissa sekä Pasilassa että Tohlopissa 2000-luvun
alkuun asti. Yhtiön nukkeanimaatiotuotanto käynnistyi Irja Raninin (1930–
1995) koeohjelman Taavetti ja mörkö
myötä 1974. Seuraavaksi Ranin ohjasi
9-osaisen Heikkopeikko-sarjan. ”Heikkopeikko tässä on, saanhan tulla joukkohon”, sankari lauloi. Se mokaili ja joutui syrjään toisten leikeistä, mutta nosti aina häntänsä pystyyn. Raninin kollega Mirja Karisto oli studion ahkerin ohjaaja. Hän käsikirjoitti, ohjasi ja animoi
peräti kuusitoista itsenäistä nukke-elokuvaa 1977–92. Karisto valmisti yleensä vuosittain yhden 20-30-minuuttisen nukke-animaation. Ne olivat klassisia tarinoita hyvästä ja pahasta ja pohjautuivat mm. Joel Lehtosen sovitelmiin
kansansaduista kuten Jotaarkka (1977),
Kultarukki (1983) ja Vainajan kiitollisuus (1991).
Kokonaan uusi hahmo oli Tuula Pukkian TV2:lle luoma
Taikuri Savinen, joka taikoi lapsille yllätyksiä muovailuvahasta. Jaksojen alussa vihreänuttuinen taikuri syntyy sinisestä vahapallosta. Kädet putkahtavat omille paikoilleen, ja pää pyörähtää hartioille. Hahmon helmat ulottuvat maahan asti, sillä hah-

Lapsikatsojat
innostuivat
matkimaan
Kolmen Ässän,
Sallan, Saken
ja lammaskoira
Saastamoisen
kävelytyyliä
päät keikkuen.
Animoitaessa oli
hankalaa pitää
hahmojen päitä
samassa linjassa.
Tyyli syntyi, kun
Mikko Kunnas
päätti liioitella
vähäistä heilumista.

televisioanimaatio

Yleisradio on paitsi tarjonnut kotimaiselle animaatiolle lähetyskanavan, myös toiminut sen merkittävänä tuottajana. Ruotsinkielisten lastenohjelmien tuottaja Berit Neumann (1926, Neumann-Lund) panosti pala-animaatioon. Hän perehdytti useita
kuvittajia sekä kuvataiteilijoita televisiotyöhön ja johdatti heidät palatekniikan pariin. Neumann tuotti uransa aikana viitisenkymmentä animaatioelokuvaa ja -sarjaa 1960 –1990-luvuilla, eläkkeelle jäämiseensä asti. Hän ”löysi” mm. Camilla Mickwitzin ja Antonia Ringbomin. Mickwitz (1937–1989) tunnetaan erityisesti Pikkukakkosen tunnuksen luojana. Jason-animaatioiden pohjalta syntynyt kirjasarja johti hänen lähtöönsä
”Beritin tallista”. Yleisradiossa animaatiota varten valmistetut
kuvat kuuluivat yhtiölle, eikä niitä pykälien mukaan saanut luovuttaa takaisin tekijälle. Lähdön jälkeen Epidem Oy tuotti Camilla MIckwitzin elokuvat mm. Emilia-sarjan. Kolme viimeistä

Jukolan veljekset tappelevat Toukolan poikien kanssa. Riitta Nelimarkan ja Jaakko Seeckin Seitsemän veljestä (87’, 1979), ensimmäinen pitkä suomalainen animaatioelokuva,
on toteutettu palatekniikalla. Nelimarkka maalasi siihen yli 400 akvarellitaustaa.

         Mirja Karisto: Jotaarkka (24’, 1977)

mon sisällä ei ollut runkoa ja jalkoja olisi ollut vaikea animoida.
Sarjaa tehtiin 1976–1978. Pukkila on luonut lähes yksinään yli
kymmenen tuntia vaha-animaatioita: mm. Lohikäärme Justus
-, Pallerot- sekä Viivi ja Leevi -sarjat.
Mikko Kunnas on herättänyt setänsä Mauri Kunnaksen
hahmoja henkiin piirrossarjoissaan, kuten Koiramäki, sekä
luonut omia animaatiohahmoja. Hän kehitti pala- ja piirrosanimaatioyhdistelmän, joka vauhditti kuvauksia. Kunnas valmisti valtavan määrän hahmojen paloja etukäteen ja järjesti ne
muovitaskuista muodostuvaan matriisiin. Näin trikkipöydässä
saattoi tehokkaasti kuvata esim. pään kääntymisen sen eri asennoista tehdyillä paloilla. Lapsikatsojat innostuivat matkimaan
Kolmen Ässän, Sallan, Saken ja lammaskoira Saastamoisen kävelytyyliä päät keikkuen. Animoitaessa oli hankalaa pitää hahmojen päitä samassa linjassa. Tyyli syntyi, kun Mikko Kunnas
päätti liioitella vähäistä heilumista.
kansainvälisiä tekijöitä

TV2:ssa leikkaajana työskennellyt Katariina Lillqvist opiskeli
nukkeanimaatio-ohjaajaksi Prahassa 1980-luvun lopussa. Lillqvist on kansainvälisesti tunnetuimpia animaatiotaiteilijoitamme, jonka töitä esitetään jatkuvasti kansainvälisillä festivaaleilla, seminaareissa ja tapahtumissa. Kuusiosainen sarja Mire Bala
Kale Hin – tarinoita matkan takaa (2001–2003) kertoo suurelle
yleisöille romanien suullisesta tarinaperinteestä. Faruza (2011)
kommentoi naisten alistamista. Vertauskuvallisen tarinan kautta arkaluonteisia asioita voidaan käsitellä vanhoillisissa piireissä.
Nukkeanimaatiot voivat liikuttaa suuria tunteita ja kerätä mittavia katsojamääriä. Sen osoitti Lillqvistin elokuva Uralin perho-
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Marjut Rimmisen animoima Vivante -vaahtokylpy palkittiin mainossarjan parhaana Zagrebin kansainvälisillä animaatiofestivaaleilla 1972.
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nen (2008), joka oli alkujaan 45 minuuttia pitkä radiokuunnelma YLEn Todellisia tarinoita -sarjassa vuonna 2004. Lillqvist keräsi kirjailija Hannu Salaman kanssa vuosien ajan vanhan Pispalan tarinoita. Eräs niistä kertoi Mannerheimin kirgiisialaisesta
sotilaspalvelijasta. Kuunnelman monista uusinnoista huolimatta kohu nousi vasta nukkeanimaation myötä.
Marjut Rimminen joutui sensuurin hampaisiin 1970-luvullaVivante-mainoksensa takia. Siinä alaston mies ja nainen
nauttivat yhteisestä vaahtokylvystä. Kun spotti voitti mainossarjan pääpalkinnon Zagrebin kansainvälisillä animaatiofestivaaleilla 1972, hyväksyttiin se lähetettäväksi televisiossa Suomessakin. Rimmisen taidoille oli kysyntää kansainvälisesti, ja
hän muutti Lontooseen. Mainosten kautta Rimminen kertoo
oppineensa, miten paljon saa mahtumaan vain 15 sekuntiin,
jos ajatus on kirkas ja väline hallussa. Lyhytelokuvassa hänen
lähtökohtanaan toimii henkilökohtaisen näkökulman yhdistäminen feminismiin; liitosta syntyy tuoreita sisältöjä elokuvien
ikuisiin aiheisiin. Rimminen käyttää eri animaatiotekniikoita
saumattomasti; The Stain yhdistää nukke- ja piirrostekniikoita,
Many Happy Returns (Onnea merkkipäivän johdosta, 8’, 1996)
mm. livekuvaa, nukkeanimaatiota, digitaalista animaatiota ja
tehosteita. Kerrontaan syntyy ajan ja mielen eri tasoja, jotka yhdistyvät runollisiksi näyiksi. Lapsi, joka kokee perheväkivaltaa
ja äidin hylkäämisen, on nukke. Trauma varjostaa näyttelijän
esittämän aikuistuneen tytön elämää; surua ei voi kätkeä. Rimminen valitsee animaatiotekniikan aiheen mukaan. Esimerkiksi piirros- ja nukkeanimaatio mahdollistavat kumpikin omanlaisensa ilmaisun, ja ilman digitaalisuuden suomia keinoja ei
monitasoisuus olisi ollut mahdollista. Rimmisen Blind Justice
– Some Protection on dokumentaarisen animaation klassikko.
Se kertoo tositarinan Josie O’Dwyeristä, joka suljetaan laitokseen hänen ”oman turvallisuutensa takia”. Animaatiossa kuullaan koskettavasti päähenkilön omaa ääntä. Hän kuvailee saamaansa kohtelua ja tuntemuksiaan tuhoavasta ilmapiiristä, laitostumisesta ja vapautumisesta.
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uusi tekniikka animaation apuna

Animaatioalan ammattilaiset ovat historian saatossa kehittäneet teknologiaa animaation avuksi; vireä ja kekseliäs Tööt-Filmi kehitti valoplotterin jo 1980-luvulla. Antti Kari sai idean valokuvakurssin kokeiluista, joissa taskulampulla piirrettiin valoherkälle paperille erilaisia kuvioita. Kyösti Mankamo maalasi taskulampun polttimon mustaksi, teki siihen pienen reiän ja
tarkka valopiste suunnattiin yläpuolelle sijoitetun animaatiokameran linssiin. Laitteisto suljettiin pimeään huoneeseen. Tietokone antoi ohjeita ja plotteri piirsi, mutta kynän sijaan kuva
piirrettiin valolla suoraan filmille. Kun piirrin sai kuvan filmiruudulle valmiiksi, tietokone ohjasi kameran siirtämään aina
seuraavan ruudun valotettavaksi. Uusi tapa piirtää animaatiota
– itse asiassa tulostaa tietokonegrafiikkaa – oli keksitty. Laitteistoa kehitettiin: lamppu korvattiin lasikuitukaapelilla ja varustettiin suljinläpällä, joka tarvittaessa katkaisi valoviivan. TöötFilmi keksintöineen herätti kiinnostusta maailmalla, mutta yrityksestä ei löytynyt riittävää kaupallista kunnianhimoa sen etulyöntiaseman hyödyntämiseen varhaisilla tietokoneanimaatiomarkkinoilla. Tööt-Filmin oli perustanut epäkaupallinen taiteilijatyöryhmä lähinnä kokeellisten lyhytelokuvien tekemiseen.
Jan-Eric Nyström keksi Animac-viivatesterin 1987. Tätä
nerokasta apuneuvoa on käytetty mm. Disneyn pitkissä piirroselokuvissa Kaunotar ja Hirviö (1991), Aladdin (1992), Leijonakuningas (1994) ja Pocahontas (1995). Animac auttoi animaattoria huomattavasti: sen avulla saattoi tallentaa ja tarkastella piirroksia, kokeilla kuvan ja äänen yhteensopivuutta ja
luoda kuvauslistoja. Animaattori sai palautteen heti ja pääsi
korjaamaan liikkeitä ja kuvia. Aiemmin piirrokset piti kuvata
ensin mustavalkoiselle filmille, kehittää filmi ja tutkia sen jälkeen työtä projektorin kautta.
Digitaalisuus, uudet esityskanavat ja koulutuksen lisääntyminen ovat mullistaneet animaatioalan ja johtaneet tuotannon
voimakkaaseen kasvuun. Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa alkoi vuonna 1994 opistoasteinen 3,5-vuotinen kou-

vattua jatkuvuutta, ja sen viikoittainen lähetysaika pakotti virittämään tuotantolinjaston uudelle tasolle. Filmiteollisuus Fine Oy vastasi sarjan sisällöstä, myynnistä ja tilauksen jatkumisesta. Sen vastaavia tuottajia olivat Haikka ja Riina Hyytiä, joka ohjasi Itse valtiaiden yli 40-minuuttisia musiikkipitoisia erikoisohjelmia tuotantovuoden päätteeksi 2002–2006, mm. Avaruusmusikaalin ja Urheilumusikaalin.
Seuraava askel oli Suomen ensimmäinen kokoillan tietokoneanimaatio Keisarin salaisuus (2006). Se voi vaikuttaa suoraviivaiselta Itse valtiaiden jatkumolta, mutta Anima Vitae uusi
kaikki hahmot ja kehitti uutta tekniikkaa elokuvaa varten. Budjetti kokoillan animaatioelokuvaa varten oli vain 825 000 €, ja
pioneeriasema aiheutti paineita. Kaikki paransivat suoritustaan moninkertaisesti, sillä se pakotti tekijänsä punnertamaan
uudelle korkeudelle asetetun riman yli. Ohjaaja Riina Hyytiän
mukaan elokuva oli jokaiselle tekijälle merkkipaalu, vaikka siitä
ei ylistettyä merkkiteosta tullutkaan. Seuraava pitkä animaatioelokuva Niko – Lentäjän poika (2008) lunasti lupaukset. Suomalais-tanskalais-irlantilais-saksalainen yhteistuotanto keräsi
vuodessa yli kaksi miljoonaa teatterikatsojaa, ja sen levitysoikeudet myytiin yli sataan maahan. Nikon suomalaisohjaaja Kari Juusonen (toinen ohjaaja oli tanskalainen Michael Hegner)
oli murtautunut globaalin animaatioyhteisön tietoisuuteen Pizza Passionata -nukkeanimaatiollaan (2001). Toki maailmalla

innoitti Ruutsaloa, jonka toimintaan
kuuluivat niin maalaus, kuvanveisto,
valokuvaus, kollaasit, piirustus, kuvarunot kuin elokuvakin. Eräässä vaiheessa hänellä ei ollut omaa kameraa,
mutta se ei estänyt animaatioiden tekemistä: ”Käsittelin kuvaamatonta, ylivalotettua tai alivalotettua negatiivia sekä erilaisia
positiivimateriaaleja. Maalasin läpikuultavaan filmipintaan tai
raaputin ja syövytin mustaa materiaalia. Käsittelin näitä väreillä
ja valotin niitä keskenään yhteen. Vahasin mehiläisvahalla filmikalvon ja kirjoitin sille kirjoituskoneella. Annoin sen samalla tavalla syövytettäväksi kuin vieraskielisiin elokuviin syövytetään käännöstekstit. Panin myös mustavalkoista filmimateriaalia erilaisiin kemikaaleihin saadakseni niihin erisävyisiä pintoja. Tein värifilmiä mustavalkoisen kustannuksin.”   
100 vuotta suomalaista animaatiota -kirjaa
voi tiedustella osoitteesta: books.aalto.fi
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Tööt-Filmin animaatiotaiteilija ja keksijä Antti Kari kehitti Nokian tutkimuslaitoksen kanssa stereoskooppista 3D-tekniikkaa elokuviin 1980-luvun puolivälissä.

Animaatio on liikkuviin
kuviin perustuva ilmaisumuoto, jossa liikkeet synnytetään teknisiä menetelmiä hyväksi käyttäen, ei
kuitenkaan elävää elämää
suoraan ja sellaisenaan
taltioimalla.
Tämän itsenäisen taidelajin eri muodoissaan
– teatterissa, televisiossa,
Riina Hyytinen: Keisarin salaisuus (2006). Suomen ensimmäinen kokoillan tietokoneanimaatio siirsi
koulutuksessa, lastenohjelmissa jne. – tulisi antaa tutut poliitikkokarikatyyrit fantasiamaailmaan.
oma tärkeä ja laajamittainen panoksensa maailman
kulttuuriperintöön samalla, kun se omalta osaltaan
etsii myös uusia keinoja
tunnettiin muutama muukin suomalutus, joka sisälsi sekä nuktaiteelliselle ilmaisulle.
lainen animaatiotaiteilija, mutta nyt Viime vuosien
ke- että piirrosanimaatiokotimaisen animaatiostudion oli aika näyttelyt ovat
ta. Sen taiteelliseksi johtanousta kansainvälisten huippustudioi- lähentäneet
jaksi kutsuttiin virolainen
den rinnalle.
Priit Pärn, kurssista vastasi Eija Saarinen. Ensimmäiset opisanimaatiotaidetta
Animaatiotaiteilijat kehittävät ilkelijat valmistuivat 1998. Koulutuksesta tuli samoihin aikoikuvataiteisiin, ja
maisukeinojaan ja kokeellisia elementhin osa Turun AMK:n taideakatemian tarjontaa. Opetussuuntejä sisältyy lähes jokaiseen työhön. animaation asema
nitelmat kuin siihen liittyvä kalusto ovat ajan saatossa muuttuViime vuosien näyttelyt ovat lähentä- kotimaisella
neet. Edelleen sekä animaation ilmaisukieli että tekemällä opneet animaatiotaidetta kuvataiteisiin, taidekentällä on
piminen painottuvat. Alkuaikoihin verrattuna kotimainen anija animaation asema kotimaisella tai- vahvistunut.
maatioala tarjoaa valmistuville opiskelijoille historiallisen modekentällä on vahvistunut. Kaupalli- Kaupallisen
nimuotoisen tehtäväkentän: lyhytelokuvista sarjoihin ja pitkiin
sen animaation rinnalla kulkee omia animaation
elokuviin, mainoksiin, peleihin, fotorealistisiin trikkeihin ja hapolkujaan kokeellinen animaatio, jo- rinnalla kulkee
vainnollistamiseen.
ka rikkoo totuttuja näkemisen rajoja. omia polkujaan
Merkittävä käänne animaatiotuotannoissa tapahtui Anima
Kokeellisen animaation pioneeri Eino kokeellinen
Vitaen Itse valtiaat -sarjan (2001–2008) myötä. Tuottaja Olli
Ruutsalo (1921–2001) heittäytyi luoHaikka oli keksinyt idean poliittisesta, ajankohtaisesta satiirisanimaatio, joka
misen pyörteisiin. Eri taiteenalojen ja
ta, jossa kurkistettaisiin eduskunnan kulissien taakse. Jani Kurikkoo totuttuja
virtausten yhdistäminen oli noussut
rosen ja Laura Neuvosen demo vakuutti animaation sopivan to1950–1960-luvuilla suosioon, Tämä näkemisen rajoja.
teuttamistavaksi mainiosti. Sarja tarjosi Animan studiolle kai-

Animatricks- gallerian näyttely on osoitteessa:
http://www.animatricks.net/galleria/suomalaisenanimaation-juhlaa/
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SPINDRIFT

UTOPIA
PUHTAASTA
TELEVISIOSTA

Suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä syntynyt lyhyt tv-elokuva Spindrift (1966)
on yksi niistä lähihistorian filmeistä, joiden ainoa esityskopio on tuhottu tv-arkistoinnin kevätsiivouksissa. Kyse on suurella todennäköisyydellä sekä Suomen että
Ruotsin ensimmäisestä tietokoneanimaatiosta.

1/2014
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Ruotsalainen säveltäjä, jazz-muusikko Jan Bark (1934–2012) oli kiinnostunut synestesiasta ja otti yhteyttä vuonna
1965 Ruotsin SVT:hen ehdottaen tuotantoon uudenlaista musiikkielokuvaa.
Barkia harmitti, kuinka musiikkia käytetään televisiossa niin kaavamaisesti.
Musiikki on joko a) konserttitaltiointeja, tai b) taustamusiikkia erilaisissa ohjelmissa. Säveltäjä unelmoi tilanteesta,
jossa musiikki ja liikkuva kuva voisivat
kohdata tasavertaisina, ilman että kumpikaan olisi alistetussa roolissa. Ideaalisesti kuvan ei pitäisi ”kuvittaa” mitään
ja musiikki ei saisi jäädä taustalle. Barkin mukaan näiden tulisi pikemminkin
sabotoida toinen toisiaan.
“Jotta voidaan tajuta mitä on “puhdas televisio”, täytyy meidän aluksi ymmärtää mikä on optimaalisinta televisiolle ja kehittää sitä. TV-kulutuksen
määrälliseen kasvuun liittyy myös riski tottumisesta kyseenalaiseen muotovarantoon, joka edelleen rajoittaa välineen ilmaisurekisteriä. On selvää, että
nuori tv-väline kopioi muita taidemuotoja, kuten elokuva aluksi jäljitteli teatteria. Kysymys kuuluu, voiko tv:tä ajatella musiikillisten ideoiden ilmaisuvälineenä? Vai onko se vain kurkistusaukko, josta nähdään “luonnonmukaisia”
kuvia taustamusiikin kera?” Bark pohti luonnostellessaan ehdotustaan tv-pomoille.
Ruotsin SVT lähti mukaan kokeiluun, järjesti rahoituksen ja palkkasi
Barkin tuottamaan projektia itse. Bark
pyysi ystäväänsä Erkki Kurenniemeä (s.
1941) tekemään Spindriftin kuvaosuuden. Bark ja Kurenniemi olivat tutustuneet vuonna 1963, kun Bark oli vieraillut useita kertoja Suomessa erilaisten
yhteispohjoismaisten musiikkiprojektien myötä.
Kurenniemi työskenteli 1962–1968
assistenttina ja tietokoneohjelmoijana
Helsingin yliopiston ydinfysiikan laitoksella, jossa laskentakapasiteetiltaan
tehokas analogiatietokone Pace TR-48

oli tullut tutuksi. Jo vuonna 1963 Kurenniemi oli julkaissut Teekkari-lehdessä muutamia analogialaskimella tuottamiaan abstrakteja geometrisia kuvioita
– “sivutuotteita” sekä Spindriftin esiasteelta näyttäviä elokuvaruutuja.
Kun Spindriftin tuotanto käynnistyi, Kurenniemi ohjelmoi muutamassa päivässä improvisoimalla animaatiot,
jotka sen jälkeen kuvattiin suoraan tietokoneen monitorilta 16mm mustavalkofilmille. Osa animaatioista päätyi elokuvaan sellaisenaan, osa puolestaan käsiteltiin optisella printterillä rasterimaiseksi tekstuuriksi, jolla ei enää ollut viivamaista muotoa.
Elokuva valmistui vuonna 1966 ja
sai ensi-iltansa Espoon Dipolissa järjestetyssä tietokonemusiikin seminaarissa
lokakuussa 1967. SVT esitti Spindriftin
joulukuussa 1968, yli kaksi vuotta sen
valmistumisen jälkeen. Muita esityksiä
elokuvalle ei ole tiedossa. Elokuvan ainoa esityskopio jäi SVT:lle, jossa siitä
on enää jäljellä arkistonumero. Filmikela on todennäköisesti kadonnut vahingossa tai hävitetty poistona 1970-luvun
alkupuolella.
Olimme yrittäneet jäljittää tuloksetta Spindriftin esityskopiota – tai ylipäänsä mitään materiaalia projektista – yli 10 vuotta aiemmin, kun teimme
yhdessä Kurenniemen kanssa elokuvaa
Tulevaisuus ei ole entisensä (2002). Lokakuussa 2012 Statens musikverkin digitalisointiteknikko Mats Lundell otti yhteyttä Tukholmasta ja kertoi löytäneensä Spindriftin leikatun työkopion Barkin jäämistöstä. Alkoi tiedonmurusten jäljittäminen ja eriparisten materiaalien palapeli, jonka tuloksena löytyi lopulta myös Barkin yli 100-sivuiset
työmuistiinpanot projektista sekä hyvälaatuinen ¼” studio-ääninauha elokuvan leikkaamattomasta musiikista.
Perttu Rastas lähti koordinoimaan
rekonstruktio-hanketta, jonka aikatauluksi asetettiin Kurenniemen näyttely Kiasmassa marraskuussa 2013. Alle-

kirjoittanut viimeisteli kuvaleikkauksen Barkin pitkälle työstetystä työkopiosta löytyneiden rasvakynämerkintöjen
(ristikuvat, himmennykset) avulla. Petri
Kuljuntausta paneutui äänimateriaaliin
ja työsti Barkin muistiinpanojen ja
“mixingscheman” pohjalta valmiin ääniraidan vastaamaan mahdollisimman
uskollisesti alkuperäistä. Hienosäätövaiheessa konsultoimme myös teoksen
Dipolissa nähneitä aikalaistodistajia
sekä mukana olleita muusikoita Bengt
Bergeriä ja Bengt Ernrydiä.
On tärkeää muistaa, että käsillä oleva lopputulos ei ole missään tapauksessa alkuperäinen Spindrift, mutta uskomme sen olevan hyvin lähellä sitä.
Rekonstruoitu Spindrift oli esillä Kiasmassa 1.11.2013 – 2.3.2014 ja sen jälkeen se on nähty Rotterdamin elokuvajuhlilla, Madridin La Casa Encendidassa ja Tukholman Moderna Museetissa.
Spindrift oli teknisesti oman aikakautensa pioneerityötä. Nähtyään löytyneen työkopion, suomalaisen animaation historiaa tutkinut Tuula Leinonen
totesi sen olevan ensimmäinen suomalainen tietokoneanimaatio: “Kun tietokoneanimaatiosta puhutaan, ajatellaan
useimmiten digitaalista tietokoneanimaatiota, mutta analogiset tietokoneet
olivat toinen ja oma kehityslinjansa.
Spindrift on näin ollen Suomen varhaisin tietokoneanimaatio, ja suurella todennäköisyydellä ensimmäinen Pohjoismaissa.”
Maailmalla animoituja kuvia oli
tehty tietokoneilla jo toki paljon aiemmin. John Whitney Sr. oli varhaisen
analogisen tietokonegrafiikan ja animaation pioneereja. Hänen tuotantonsa
ulottui psykedeelisistä lyhytelokuvista
mm. Vertigon (1958) alkuteksteihin.
Spindrift oli epätodennäköinen yhtälö. Se oli teknisesti edistyksellinen,
kyberneettinen, eideettistä konemaailmaa heijasteleva animaatio, jonka ääniraita on kuitenkin orgaanisen lämmin ja ei-elektroninen. Myös sisältönsä
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Mika Taanila

Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja
ja taiteilija
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Jan Barkin käsinkirjoitetut työmuistiinpanot Spindriftiin, SVT:n studiokeskustelu ennen
Spindriftin esitystä 15.12.1968, Leinonen Tuula:
100 vuotta suomalaista animaatiota (Aalto ARTS
Books, 2014), Kurenniemi, Erkki: “Kokeita analogialaskijalla”, Teekkari-lehti No: 3-4B, 1963, Kurenniemi, Erkki, Bark, Jan: ”Elokuvaa analogialaskijalla”, Teekkari-lehti No:5 1963, Antti Alanen Film
Diary -blogi (http://anttialanenfilmdiary.blogspot.
fi/ 16.11.2013)
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Mika Taanila, Häxan, sarjasta Mustavalkoisia elokuvia (2013),
60 x 72 cm, kehystettynä 75 x 87 cm.
VHS-kasetti tuhottu polttamalla.

Mika Taanila, Kiss Me Deadly,
sarjasta Mustavalkoisia elokuvia (2013),
60 x 72 cm, kehystettynä 75 x 87 cm.
VHS-kasetti tuhottu räjäyttämällä.

Otin työhuoneeni hyllystä itselle rakkaiden
mustavalko-elokuvien VHS-kasetteja ja tuhosin niitä eri tavoin. Kunkin kasetin tuhoamistapa juonsi juurensa ao. elokuvan tarinaan tai yksittäiseen – yleensä väkivaltaiseen
– kohtaukseen, sellaisena kuin sen muistinvaraisesti vuosien jälkeen hahmotin. Yksi on
poltettu liekinheittimellä, toinen ammuttu
haulikolla palasiksi, kolmas jäänyt auton alle jne.
Kun olin tuhonnut kasetit, tein niistä fotogrammeja ystäväni, valokuvaaja Martti
Jämsän avustuksella hänen pimiössään. Fotogrammit ovat varjokuvia, jotka tehdään ilman kameraa asettamalla esineitä suoraan
valokuvapaperille ennen sen valottamis-

Mika Taanila, Out of the Past , sarjasta Mustavalkoisia elokuvia (2013), 60 x 72 cm, kehystettynä 75 x 87 cm. VHS-kasetti tuhottu ampumalla.

ta. Tekniikka on reilusti yli 100 vuotta vanha ja tunnetaan kenties parhaiten Man Rayn
1920-luvulla tekemistä surrealistisista ”rayographeista”.
Kehitysaltaasta nousi esiin lähes abstrakteja kuvia, joista kuitenkin on havaittavissa
aihioita alkuperäisistä muovikaseteista. Rorschachin musteläiskätestin tapaan voi katsoja halutessaan nähdä niissä mitä tahansa,
lapsuuden kummituksista elokuvan metafysiikkaan, fiktiivisistä tähtikartastoista Torinon
käärinliinoihin.

Tein kuvat pimiössä niin suuriksi kuin
mahdollista (50x60cm). Tämän jälkeen suurennutin niitä vielä hieman digitaalisesti
”elämää suuremmiksi”, kokoon 60x72cm, jolloin ne muistuttavat kooltaan standardimaisia elokuvajulisteita. Kuvia on 39 kappaletta,
joista loppuun asti kehystin 16 kuvaa. Valokuvasarjan nimi on yksinkertaisesti ”Mustavalkoisia elokuvia”. Teosten nimet ovat samat
kuin alkuperäisten elokuvien: Les yeux sans
visage, Honeymoon Killers, White Heat…

Fotogrammit ovat olleet esillä:
Tomorrow’s New Dawn, Museum of
Contemporary Art, St. Louis, USA,
24.5.–4.8. 2013 (yksityisnäyttely)
Aikakoneita, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki,
1.11.2013–2.3.2014 (yksityisnäyttely)
Post Script, De Gouvernestraat, Rotterdam, 23.1.–
1.2.2014 (ryhmänäyttely)
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Jan Bark & Erkki Kurenniemi: Spindrift
(1966, 15 min, mv, 16mm) Käsikirjoitus, kuvaus, äänimiksaus, tuotanto: Jan
Bark. Analogialaskimen ohjelmointi:
Erkki Kurenniemi. Telekuvauksen valvonta: Måns Reuterswärd. Elektronikamera: Wulf Meseke. Leikkaus: Thomas
Öhrström. Ääniteknikko: Bengt Nyqvist. Muusikot: Bengt Berger (tablat),
Jan Bark, Bengt Ernryd (tamburat). Rekonstruktio: Taustatyö: Perttu Rastas,
Mika Taanila. Leikkaus: Mika Taanila. Äänen taustatyö ja masterointi: Petri
Kuljuntausta. 2K-skannaus: Samuli Kytö / KAVI. Värimäärittely: Timo Luomanen / Post Control Helsinki. Tuottaja: Perttu Rastas / Kiasma.

MUISTIN KUVIA

Spindrift oli
epätodennäköinen yhtälö.
Se oli teknisesti edistyksellinen,
kyberneettinen, eideettistä
konemaailmaa
heijasteleva
animaatio,
jonka ääniraita
on kuitenkin
orgaanisen
lämmin ja eielektroninen.

suhteen Spindrift oli radikaali ilmestys.
Se on elokuva, jonka “tapahtumat” ovat
täysin viitteellisiä, eikä se tarjoa katsojalle mitään samaistumispintaa elokuvakerronnan totutussa mielessä.
Mistä Spindrift sitten kertoo?
Miten sitä pitäisi katsoa? Nykypäivän
perspektiivistä katsottuna se on säilyttänyt tehonsa ja arvoituksellisuutensa,
kenties juuri vahvan abstraktionsa ja
Barkin synesteettisen vision ansiosta.
Unelma kunnianhimoisesta musiikkitelevisio-synteesistä on edelleen raikkaalta kuulostava utopia, joka ei tvmaailmassa koskaan toteutunut.
Kun KAVI:n erikoistutkija Antti Alanen näki Spindriftin Kiasmassa Kurenniemen Kohti 2048 -näyttelyssä marraskuussa 2013, kiteytti hän nasevasti elokuvan herättämiä spontaaneja tuntoja blogi-muistiinpanoissaan:
“– there are vertical figures – horizontal figures – diagonal figures – static figures – moving figures – dotted figures
– checkered figures – growing figures –
diminishing figures – black on white –
and white on black – bleached images
– images resembling X-rays – there are
fast, emergining, rotating, and pulsating
movements – throbbing maelstroms –
dancing jellyfish – galaxies – nebulae
– black holes – white noise – this is a
non–figurative, ornamental, patterned
work – visions of the ocean – visions of
heaven – bending – like neon lights in
a big city – crescendoes – ritardandi –
accelerandi – overspeed – ultra–rapid
edits – contractions – swellings – like
meteors in the night sky – like electric
power fields – like thunderballs – like
lightnings – like the big bang.”    

Mika Taanila
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Kuva yllä: Animaatio ” BabyBox ” , katusoittaja Baro torilla.
Kuva ja lavastus Patricia Ortiz Martinez.
Kuva keskellä: Katariina Suuri museon vitriinissä, animaatio ”
Ksenia Pietarilainen”, lavastus Minna Soukka , kuva David Peltan
Kuva alla: Animaatio ” BabyBox ” ,sosiaalikuraattori ja tohtori.
Kuva David Peltan, lavastus Patricia Ortiz Martinez.

M
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Kirjoittaja on animaatio-ohjaaja

kivallalla hengettömäksi, mutta jotakin sen perinteistä on lähtemättömästi kätkeytynyt kaupungin sielunmaisemaan. Ehkä juuri siksi tänne oli niin helppo tulla: kansainvälinen kolhoosimme on otettu avoimesti vastaan, naapureiden uteliaisuus on enimmäkseen ystävällistä, ja ohikulkijat ovat ottaneet jo tavakseen
poiketa iltakävelyllä ihmettelemään viidellä
kielellä kommunikoivaa työryhmäämme.
Tulikaste on kuitenkin vielä edessäpäin.
Isoin haaste museollamme on sen monikulttuurisuusteesien toteuttamisessa: onko pienessä böömiläisessä kaupungissa mahdollista tehdä rasismin vastaista elokuva- ja kulttuurityötä ilman henkivartijoita, valvontakameroita ja
vahtimestareita? Niin kauan kun perusnäyttelymme mielletään suomalais-tsekkiläisen animaatioyhteistyön näyteikkunaksi, museollamme on positiivisen eksoottisuuden aura suojanaan, mutta ensi kevään romani- ja kurdikulttuurin teemaviikot herättävät jo toisenlaisia kysymyksiä: mikä tulee olemaan liikkumavaramme tässä edelleen melko suljetussa ja
ksenofobisessa yhteiskunnassa? Uskon kuitenkin vakaasti siihen, että animaation kautta pystytään myös käsittelemään näitä sitkeitä, ikiaikaisiin pelkoihin perustuvia ennakkoluuloja, ja
satujen ja kansantarinoiden kautta katsojat he-

Onko pienessä
böömiläisessä
kaupungissa
mahdollista tehdä
rasismin vastaista
elokuva- ja
kulttuurityötä
ilman henkivartijoita,
valvontakameroita ja
vahtimestareita?

Kuva David Peltan
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useokaupunkimme on ennenkin
tarjonnut suojaa mitä mielenkiintoisimmille utopioille, itse asiassa
koko sen syntyhistoria liittyy poliittiseen ja uskonnolliseen toisinajatteluun.
Oman aikansa kiivaimmat yhteiskunnalliset uudistajat eli taboriitit perustivat vuonna
1420 liki neljäntuhannen kannattajan voimin
Táborin kaupungin. Täällä haluttiin elää alkuseurakunnan ihanteiden mukaisesti: irti valtiokirkon ja Vatikaanin traditioista, ilman pyhäinjäännöksiä, kiirastulioppia, ehtoollisleipää ja sielunmessuja. Ennen tappiotaan vuonna 1434 taboriitit ehtivät kaivaa kaupungin perustan täyteen katakombeja, linnoittautua ammattimaisen sotilaallisesti vankkojen muurien
sisään ja ylipäätään elää 14 kokonaista vuotta
tasa-arvoisuuden ja veljeyden hengessä – vailla yksityisomistusta, käskynhaltijoita ja kuninkaita. Ensimmäisten tsekinkielisten nukketeatteriseurueiden tiedetään myös esittäneen täällä
yksinkertaisia marionettikuvaelmiaan, joiden
vahvuus piili siinä, että ne vallankumouksellisesti toivat rahvaan korviin Raamatun tarinat
heidän omalla kielellään.
Utopialle kävi kuten utopioille yleensä; se
nujerrettiin poliittisilla kompromisseilla ja vä-

Katariina Lillqvist
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räävät huomaamaan, miten samanlaisia ovat
ihmiselon peruselementit kaikkialla.
Aikoinaan neljän maan kanssa yhteistuotantona toteutettu romanisatujen animaatiosarjamme Mire Bala Kale Hin on vuosien varrella matkannut ympäri maailman, erikielisiä
esitysversioita on sarjasta tehty yli kymmen ja
eri romanimurteillekin käännöksiä on kertynyt
saman verran, mutta paradoksaalisesti kaikkein vähiten on levitystyötä ehditty tekemään
Tšekeissä. Nyt sarjan lavasteet ja nuket ovat paraatipaikalla museossa, ja siihen liittyvät työpajat muodostavat täällä yhden toimintamme
tärkeimmistä muodoista.
Vanhaan persialaiseen legendaan perustuva Faruza on myöskin saanut oman huoneen
museosta, ja toukokuussa lähimaakuntien
luokkaretkeläisillä on mahdollisuus tutustua
elokuvan kautta islamilaisen kulttuurin erityispiirteisiin. Verrattuna naapurimaidensa Saksan
ja Itävallan maahanmuuttotilastoihin on tsekkiläinen yhteiskunta edelleen monokulttuurinen, mutta tilanne tulee muuttumaan nopeasti ja kansainvälisyyskasvatukselle on kohta olemassa valtava tarve. Kenties museomme vahvinta aluetta tulevaisuudessa tulee perinteisen
nukkeanimaation tietotaidon tallentamisen
ohella olemaan juuri ruohonjuuritason elokuvakasvatus ja kansalaistoiminta – sekä suomalaisten toimintamallien esittely niin taidekentän, koululaitoksen kuin sosiaalitoimenkin
ammattilaisille.
Rinnakkain museon kanssa toimii parin
korttelin päässä pieni kokeilustudiomme, jossa kuvataan pienimuotoisempia animaatioita ja
järjestetään nukkeanimaatioon keskittyviä työpajoja. Parhaillaan työn alla on lyhytelokuva
BabyBox, musta komedia hyväntekeväisyydestä, löytölapsista ja adoptiobisneksestä. Espanjalaisen lavastajamme Patricia Ortiz Martinezin
groteskit hahmot saavat syksyllä niinikään nimikkovitriininsä museon seuraavaksi valmistuvasta kerroksesta, ja parhaillaan mietimme
elokuvan ensi-illan oheen järjestettävää teema-

viikkoa – BabyBoxista kun on tulossa hyvinkin poliittinen animaatio keskieurooppalaisen
kaksinaismoraalin, ontuvan sosiaaliturvan ja
lapsikaupan painajaisista.
Omalla urallani museo lienee eräänläinen
puolimatkan krouvi: tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun hiljainen pispalalaistyttö kärräsi lapsensa, mehiläisvahanukkensa
ja kirjansa Puolan laivaan ja aloitti matkan, jolle ei loppua näy. Opiskeluaika Prahassa opetti
ummikon paitsi puhumaan, myös nauramaan
ja pitämään puolensa vanhan ajan ankarien
herrojen hallitsemalla Jiri Trnkan studiolla – ja
niin sai alkunsa myös elämänikäinen ammattisuhde nukkeihin, näihin kummallisiin homunculucsiin joiden perimmäinen arvoitus on säilynyt minulle edelleenkin mysteerinä.

M

useon rakentaminen ja sen ensimmäisen kauden arkirutiinien pyöritys ei
olisi onnistunut ilman suurta ja innokasta talkooväkeä, erityisesti kansainvälisellä Workaway-yhteisöllä on ollut
projektissa merkittävä rooli. Vapaaehtoistyöntekijöitä on saapunut Táboriin niin
Saksasta, Portugalista, Italiasta, Espanjasta,
USA:sta kuin Englannistakin, ja yhteisen ruokapöydän ääressä maailman ja taiteen tilaa on
pantu paikalleen monen sukupolven voimin.
Talon peruskorjauksessa, sisätilojen suunnittelussa ja maalauksessa saimme arvokasta
apua niin TAIKin/ELOn kuin muittenkin suomalaisten taidealan oppilaitosten harjoittelijoilta. Tikkurilan tytäryhtiön sponsoroimat maalit,
paikallisten yhteisöjen kalustolahjoitukset sekä
Táborin kaupungin kulttuuritoimen ennakkoluuloton tuki tekivät mahdottomasta mahdollista, ja melko turvallisin mielin suunnittelen
nyt seuraavan kauden erikoisohjelmaa.
Toukokuussa toteutamme yhdessä läheisen
Anifilm-festivaalin kanssa suomalaisen nukkeelokuvan retrospektiivisen näyttelyn, joka festivaaliripustuksen jälkeen siirtyy museon tiloihin koko kesäksi. Luvassa on nukkeja ja lavasteita niin Turun koulun vuosikymmeniltä kuin
Teatterimuseonkin kokoelmista: ensimmäisen
suomalaisen nukke-elokuvan päähenkilöt, Mona Leon Näkymättömän käden oudot ja naivistisen vahvat sankarit muuttavat kesäksi vitriineihimme kertomaan tsekkiläisille katsojille tarinoita Pohjatuulen maasta Sibeliuksen musiikin säestyksellä. Indiefilmin, Tatu Pohjavirran
ja Anne Savitien aikalaisnuket taas antavat mielenkiintoisen kuvan suomalaisten nukkeanimaattoreiden mielenmaisemasta ja kansainvälisistä kontakteista, joita riittää Puolan Lodzista
aina Perun Limaan ja Kuuban Havannaan asti.
Tervetuloa siis tutustumaan toisen näyttelykautemme antimiin, ja toukokuusta lähtien
museon yhteydessä aloittava taiteilijaresidenssi
ottaa myös mielellään suomalaisvieraita vastaan!
n
www. ta b o rpuppe tmus e um. o rg
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TÀBORIN
MUSEON
TARINOITA

Pieni nukke- ja animaatiomuseomme omalaatuisessa Táborin kaupungissa, tunnin ajomatkan päässä Prahasta etelään, täyttää pian vuoden.
Tammikuun hiljaisina päivinä ehdin restauroida peruskokoelmaa,
suunnitella tulevia näyttelyitä sekä pohtia perusteellisesti, miten tänne
asti on tultu. Paikallaan viihtyville prahalaisille animaattoreille koko
ajatus pääkaupunkiseudun ulkopuolisesta pysyväisnäyttelystä oli sen
syntyvaiheissa vähintäänkin radikaali, mutta koska yhteistyömme
ylipäätään sijoittuvat henkisesti jonnekin Suomen ja Tsekin väliselle
ei-kenenkään-maalle, on projekti vähitellen hyväksytty, ja varsinkin
viikonloppuisin vieraita saapuu jopa junalla.
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jekteja nojaa Labanin liiketeorian keskeiseen ajatukseen, ja todistaa sen paikkansapitävyyttä. Hahmoanimaatiossa
animaattorin luovan työn haaste ei ole
hahmon liikuttaminen tekojen representoimiseksi, vaan luoda liikkeellä illuusio hahmon omasta motivaatiosta.
Animaattorille se, mitä hahmo tekee on
toissijaista – hahmoanimoinnin taide on
siinä, miten hahmo tekee asioita.
Hahmoanimoinnin subjektin luominen on haluttujen metafyysisten merkitysten esittämistä: pahuuden, hyvyyden, jaHahmolomielisyyden, itseksubjektin
kyyden, sosiaalisen aseluominen
man ja niin edelleen.
on mielen Koska metaf yysiset
luomista
merkitykset lausutaan
animoihahmoanimaatiossa
kielen ulkopuolella,
tavalle
hahmolle. animaattorin on löy-

dettävä ensin halutun ominaisuuden
performatiivisuus – ja konstruoitava
sitten oikeiksi koetuista aineksista animoitu esitys hahmon liikkeisiin. Esimerkkinä animaatioelokuvagenren
vetovoimaiset roistot, joiden teot ovat
lähes poikkeuksetta pahuuden esittämisessä toissijaisia, katsojan tunnistaessa
hahmon pahuuden sen tavasta katsoa,
istua, kätellä tai kävellä. Esitys on tekijän kokemuksista ja ideologioista kumpuava käsitys pahan minuudesta ja yhtä lailla katsojan hyväksyntä tuolle tulkinnalle.

sa synnyttämää mielikuvaa. Ulkonäkö, sukupuoli, asennot, puhetapa, kehon liikkeet, kasvojen ilmeet ja niin
edelleen, ovat välineitä esittää minuutta. Muille näyttäytyvä ulkoinen olemus,
”appearance” perustuu sosiaalisesti ja
kulttuurisesti omaksuttuun kehollistuneeseen tietoon. (Goffman 1959.) Kulttuurisessa kontekstissaan tunnistettava käyttäytyminen, ilmeet, eleet, sosiaaliset tavat ja rituaalit ovat tietoisesti ja tiedostamatta tapahtuvaa sosiaalista esittämistä, opitun käyttäytymisen uudelleen käyttäytymistä (Schechner 2002). Esitystutkimus tarkastelee
animaation keho
liikettä ja kehoa ihmisen intertekstuaaEsitystutkimukselle on erilaisia määri- lisena olemassaolona, ja tähän liikkeen
telmiä, mutta niitä kaikkia yhdistää Er- ja kehon merkityksiin ja niiden esittäving Goffmanin (1959) näkemys, jon- miseen tarttuu myös hahmoanimaatika mukaan ihmisen käyttäytymistä so- on liike. Animointi on opitun käyttäysiaalisissa tilanteissa ohjaa motivaatio tymisen uudelleen käyttäytymistä anikontrolloida oman olemuksen toisis- moimalla.

Animointi
on opitun
käyttäytymisen
uudelleen
käyttäytymistä animoimalla.

Artikkelin kuvitukset Ulla Bergströmin luonnoskansiosta.

ANIMOITUA LIIKEAJATTELUA

Ulla Bergström
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Animaation liikeilmaisusta ja visuaalisista järjestyksistä kiinnostunut taiteen maisteri, DocPoint Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin toiminnanjohtaja
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nimaatioilmaisua tuskin voisi karummin ymmärtää väärin, kuin tarkastella sitä kuvataiteesta kehittyneenä, tarinoita kertovana liikkuvana kuvana. Animaatio ei ole plastista
taidetta, kuvia tai piirroksia, jotka tulisi tulkita symboleiksi ja merkeiksi. Pitkän animaatioelokuvan tarpeista kehittynyt hahmoanimaatio ottaa eniten etäisyyttä kuvataiteeseen, sillä kuvallisen ilmaisun sijaan sen juuret ovat kasvaneet
vaudeville-teatterin, mimiikan ja teatterin perinteestä. Tässä artikkelissa tarkastelen animaation lumoa animoidun
liikkeen ja kehon esiin nostavana animoituna esittämisenä.
Elokuvaohjaaja Bryan Singer on sanonut näyttelemisen olevan pohjimmiltaan ”yksinkertainen yritys elää uskottavasti kuvitelluissa olosuhteissa” (Weston
1999). Singerin ajatuksessa heijastuu
liikkeen ja sen laadun merkitys näyttelemisessä. Hahmoanimoinnissa on kyse
samasta asiasta, tosin animaation näyttelijälle, animaattorille, eläminen tapahtuu oman fyysisen kehon ulkopuolella
ja kuviteltavat olosuhteetkin voivat karata kauas todellisen maailman lainalaisuuksista.
Suomen kielessä hieman harhaanjohtavasti hahmoanimaatioksi kääntyvä character animation ei käsitteenä tar-

koita yleisesti animoitua hahmoa, Hahmoanimaatio
vaan erityistä tapaa ottaa eniten
luoda animaation etäisyyttä kuvakeho liikeilmaisul- taiteeseen, sillä
la subjektiksi objek- kuvallisen ilmaisun
tin sijaan. Mekaasijaan sen juuret
niset toimintaa kuovat kasvaneet
vaavat liikkeet eivät
vielä tee objektista vaudeville-teattesubjektia – ainoas- rin, mimiikan
taan liikkuvan ob- ja teatterin
jektin. Hahmosub- perinteestä
j ekt in luominen
on mielen luomista animoitavalle hahmolle liikeajattelun
(Moore & Yamamoto 1992) olemassaolo
tunnustaen.
Liikkeen ominaisuudella paljastaa
mielentiloja ja tilanteeseen kohdistuvia
asenteita on hahmoanimaatiossa aivan
erityinen merkitys. Hahmoanimoinnin
utelias ja tarkkaavainen suhde liikkeen
laatuun on hyvin yhteneväinen tanssitaiteilija ja tanssintutkija Rudolf Labanin
(1988) liiketeorian kanssa, jonka mukaan täydellisen ja mestarillisen liikkeen
tavoittelun ymmärtämiseksi täytyy ymmärtää liike ihmismielen sisäisenä toimintona, ja ajatus liikkeen alkupisteenä.
Disneyn animaatiostudiolla syntyneen hahmoanimaation tavoite luoda
animoimalla ajattelevia ja tuntevia sub-
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En oikeastaan haluaisi tietää,
miten taikatemppuja tehdään.
Tieto paljastaa tempun teknologian, mutta häivyttää samalla taian. Mieltä kiehtonut
magia onkin vain hyväuskoisen silmän hieman häpeällinen hairahdus. Valkokankaan
lumoavin taikatemppu on
hahmoanimaatiolla luotu tuntevan, ajattelevan ja reagoivan
olennon uskottava harhakuva.
Sen luodakseen animaattorin
on tanssijan tavoin rakastettava enemmän kipeitä varpaita
kuin katsomisesta lumoutumista - tiedettävä, miten
taikatemppu nimeltä elävän
elämän illuusio tehdään.
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Millainen on esitystutkimuksen
kautta tarkasteltaessa animoidun kehon
intertekstuaalisen perimä? Ensinnäkin,
animaatiohahmon keho on aina esteettinen keho. Se on yhden tai useamman
henkilön valinnoista luotu visualisoitu
olento, jonka tarkoitus on esittää tiettyjä ominaisuuksia ja herättää tiettyjä tuntemuksia. Animaation kehon perusolemus on kertoa estetisoimalla. Hahmosuunnittelussa sosiaalisen aseman, tunnetilan, ammatin, sukupuolen, älykkyyden, etnisyyden, elintason, ideologioiden ja persoonallisuuden piirteiden kaltaiset ominaisuudet pyritään esittämään
muotona, värinä, kokona, rytminä ja
liikkeenä.
Animaation keho on myös antropologinen keho. Olipa muoto ihmisen,
eläimen tai esineen, animaation keho on
aina kulttuurisessa kontekstissa syntynyt ja sitä käytetään kulttuurin luomien merkitysten esittämiseen. Animaattorin oma keho on medium, jonka suodattamat kokemukset ja havainnot vallitsevasta maailmasta resonoituvat myös
animaationhahmon kehoon. Antropologinen keho estetisoituu animaatiohahmoksi kategorioiden kautta. Kategoriointi ei ole vain animaatioilmaisun
tapa jäsentää todellisuutta, vaan kaikki
havaitsemisemme ja maailman ymmär-

täminen perustuu kategorioi- Animaattorin
hin ja niiden väli- luovan työn
siin hierarkkisiin haaste ei ole
suhteisiin. Ani- hahmon
m a at i oi l m a i s u
liikuttaminen
tosin hyödyntää
tekojen
tätä mielen toimintatapaa poik- representoikeuksellisen te- miseksi, vaan
luoda liikkeellä
hokkaasti.
Kolmannek- illuusio hahmon
si, animaatioelo- omasta motikuvan keho on vaatiosta.
useimmiten kollektiivinen keho.
Lukuun ottamatta yhden henkilön toteuttamia animaatioita, animaatiohahmon kehon syntyy
monien eri työvaiheiden ja eri taiteilijoiden kosketuksen kautta. Animoitujen
kehojen muovautumiseen ovat vaikuttaneet tarinan suunnittelijat, tarinan visualisoijat, käsikirjoittajat, säveltäjät, hahmosuunnittelijat, animaattorit, ohjaajat, ääninäyttelijät ja tuottajat. Ehkä juuri tästä monen suunnan turbulenssista
johtuen animaation kehot ovat kiinnostavia kulttuurisina esityksinä. Irtautuessaan yksittäisen taiteilijan otteesta hahmot ovat kollektiivisen tiedon, käytäntöjen ja mielikuvien kehollistumia, ja tii-

vistävät näin jotain syvää ja irtipääsemätöntä kollektiivisesta mielestä, ajan
virtauksista ja arvoista.
Liikkeen luomiseksi animoitavan
kehon oltava myös toiminnallinen keho, joka perustuu biologiseen referenssikehoon tai tekijöiden ja katsojien yhdessä jakamaan logiikkaan elokuvaan
luodun maailman lainalaisuuksista.
animoinnin somaestetiikkaa

Voisiko hahmoanimoinnin tulkita somaattiseksi menetelmäksi, tekijän liike-esteettiseksi prosessiksi? Ennen animoinnin aloittamistahan tekijä tutustuu hahmoon, analysoi siihen liittyviä
sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä ja
purkaa merkitysten performatiivisuutta. Animoinnin voisi mieltää eräänlaiseksi analyyttisen somaestetiikan muodoksi. Analysoinnin tulos ei saa kirjallista muotoa, vaan dokumentoituu animaation liikkuvaksi kehoksi,
Hahmon liikerepertuaarin ja persoonallisten maailmaan reagoimiseen
tapojen suunnittelu on kehollistuneen
tiedon, rituaalien, tapojen ja oman tunne- ja liikemuistin analysointia. Mikä
estäisi taiteen kentässä tutkimuksen,
jonka tutkimustulos olisi animoitu liike? Hahmoanimointi ilmaisukeinona,
siihen liittyvän taidon käytännöllinen

1/2014

Olisi ilahduttavaa nähdä
animaatioalan
ammattilaisten
hakeutuvan
tanssijoiden ja
näyttelijöiden
seuraan omaa
ilmaisumuotoaan
pohtiessa.
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harjoittelu ja oman animointi-ilmaisun
kehittäminen olisi nähtävissä pragmaattisen somaestetiikan muotona, ja varsinainen animoimalla esittäminen käytännöllisenä somaestetiikkana. Hahmoanimointi on oman liikekokemuksen tapahtumista oman kehon ulkopuolella,
kehollistuneen tiedon uudelleen käyttäytymistä toisen kehon kautta. Animointi ei kuitenkaan ole suoraa projisointia, vaan esteettistä representointia,
tavoitteena tekijän minuudesta tekoprosessin aikana irtautuva hahmo, itsenäisen ja ajattelevan olennon esitys.
Tämä ajatuskaari johtaa ajatukseen
animoidusta kehosta tekijänsä tunnemuistin vaikutuksesta syntyvänä somaattisena teoksena, eletyn kehon representaationa, johon on sekoittunut
mielikuvia ja fantasiaa. Animointityössä reaktio tai liike tehdään usein ensin omalla keholla ja stanislawskilaisen
metodin mukaan liikkeen tunnemuistia
hyödyntäen. Mutta animaattorin oman
kehon liikkeen jähmettyessä fyysisiin tai
taidollisiin rajoitteisiin, animaatiohah-

mon keholla näyttelemisessä liike voi
irtautua tekijänsä kehon rajoitteista ja
syntyä mielikuvituksen voimistamana
kokemusta vastaavana dynaamisuutena, keveytenä, sulavuutena tai voimakkuutena. Hahmoanimaation näytteleminen on animaattorille tunne- ja liikemuistiin pohjautuvan kokemuksen uudelleen elämistä estetisoimalla kokemus
animaatiohahmon kehoon. Hahmoanimoinnin näkeminen somaattisena menetelmänä voi olla rohkea ajatus, mutta se ei ole ristiriidassa animoinnin käytäntöjen kanssa.
Animaation liike ja keho ovat kulttuurietologiaa, yhteiskunnallisten ajassa
vallitsevien merkitysten kehollistumista ja aksentoitumista käyttäytymiseen
– ensin tekijään, josta ne siirtyvät animaatiohahmoon. Hahmo-objektin mekaanisen liikkeen voi teollisessa animaatiotuotannossa kopioida liikekirjastoista, mutta metafyysisistä ominaisuuksista syntyvää hahmosubjektia ei. Animaation ilmaisumuodon performatiivinen
luonne ja sen ilmaisullisesta rikkaudesta

kimaltavat mahdollisuudet tulisi tunnistaa ja tunnustaa useammin animaatiokoulutuksessa, -tuotannoissa ja -tutkimuksessa. Olisi ilahduttavaa nähdä animaatioalan ammattilaisten hakeutuvan
tanssijoiden ja näyttelijöiden seuraan
omaa ilmaisumuotoaan pohtiessa.
Animointi on tunnekokemuksen kipinästä syttyvää liikeajattelua.
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Irtautuessaan
yksittäisen
taiteilijan otteesta hahmot
ovat kollektiivisen tiedon,
käytäntöjen ja
mielikuvien kehollistumia, ja
tiivistävät näin
jotain syvää ja
irtipääsemätöntä kollektiivisesta mielestä,
ajan virtauksista ja arvoista.

Weston, J. (1999). Näyttelijän ohjaaminen. Suom.
P. Hartzell. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Nemo
& TaiK Julkaisut

-lehti 1/2014
-lehti
avek
1/2014
avek

25

doc point

Merkintöjä Jean Rouchista
ja hänen vaikutuksestaan

Jean Rouch (1917-2004) oli esikuvansa Dziga
Vertovin nimeä lainaten (suomeksi ”pyörivä
hyrrä”) ihmishyrrä, joka pyöri läpi etnografian
ja dokumenttielokuvan, tieteen ja taiteen, dokumentin ja fiktion. Mitä hyrrä jätti jälkeensä?
Mikä oli Rouchin merkitys elokuvalle?
Jouko Aaltonen

Kirjoittaja on dokumenttielokuvaohjaaja
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Rouch
halusi käyttää
kameraansa
kuin Louis
Armstrong
trumpettiaan,
improvisoiden
ja hakien yhteistä sävelmää
ja harmoniaa
kuvattaviensa
kanssa.
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A

se oli tehnyt suuren vaikutuksen. Flahertylta Rouch omaksui
metodin: kentällä vietetään pitkiä aikoja ja ihmisiin tutustutaan perusteellisesti. Elokuvanteko on vuorovaikutteista. Flahertyn elokuvissa se ei näy, Rouchin elokuvissa näkyy. Hän palasi yhä uudestaan afrikkalaisten ystäviensä pariin, ystävyyssuhteet kasvoivat elämän mittaisiksi. Flaherty myös näytti materiaalia kuvaamilleen ihmisille. Niin teki Rouchkin. Virtahevon metsästyksestä kertova Bataille sur le grand fleuve (1952)
oli näistä ensimmäinen. Rouch kertoo, miten kyläläiset hämmästelivät ensin projektoria, tunnistivat sitten maisemat, ihmiset ja itsensä valkokankaalta. Kuolleiden ihmisten eläviä kuvia
pidettiin henkinä. Ihmiset oppivat Rouchin mukaan elokuvan
kielen alle kymmenessä minuutissa. Elokuvaa sekä kehuttiin
että moitittiin: virtahepoja oli liian vähän ja musiikkia liikaa.
Metsästäessä pitää olla hiljaa, ja musiikki pelottaa virtahevot
pois. Rouchille ehdotettiin myöhemmässä näytöksessä, että hänen pitäisi tehdä elokuva myös leijonanmetsästyksestä, jonka
hän sitten tekikin (La Chasse au lion à l´arc, 1965). Rouch sai
elokuvistaan palautetta, ihmiset kertoivat kärkkäästi, mikä oli
kuvattu oikein, mikä väärin. Ja Rouch korjasi elokuviaan. Etnografiasta tuli jaettu kokemus, joka laajeni katsomisesta saadusta palautteesta itse elokuvantekoprosessiin. Kohteista tuli
osallistujia ja viime kädessä elokuvantekijöitä Rouchin rinnalle. Rouch kuvasi tätä termillä jaettu antropologia.
Vertovilta Rouch sai teorian, joka kiteytyi dokumenttielokuvan kehityksen kannalta käänteentekevässä Ranskalaisessa
päiväkirjassa (1961). Rouch ja elokuvan toinen ohjaaja, sosiologi Edgar Morin, kutsuvat tätä suoraan todellisuuteen kurkottavaa ja fiktioihin pesäeroa tekevää elokuvatyyppiä cinéma véritéksi, totuuselokuvaksi. Se oli suora käännös Dziga Vertovin
”Kino Pravdasta”. Ranskalaisen päiväkirjan alussa Rouch sanoo, että elokuvassa ei ole näyttelijöitä, ei käsikirjoitusta, että se kertoo suoraan todellisuudesta. Tismalleen samanlainen
julistus oli ollut jo Vertovin Mies ja elokuvakamera -elokuvan
(1929) alussa. Vertoville elokuva oli jotain muuta kuin todellisuutta itsessään tai sen mekaanista jäljittelyä, se oli elokuvan
kaksi esikuvaa
tekoprosessissa synnytetty uusi ”elokuva-todellisuus”, joka kirRouchilla oli kaksi esikuvaa, joihin hän aina palasi teksteissään kasti todellisuuden piirteitä. Vertoville ”totuus” syntyi viime
ja haastatteluissaan: Robert Flaherty ja Dziga Vertov. Flahertyn kädessä leikkausvaiheessa, Rouchille ehkä enemmänkin vuoNanookin (1922) hän oli nähnyt tuoreeltaan jo 6-vuotiaana, ja rovaikutuksessa henkilöittensä kanssa.
inakin hyrrä tuotti käsittämättömän määrän elokuvia.
56 vuoden mittaisen uransa aikana hän sai valmiiksi 105
elokuvaa, kesken jääneitä projekteja on vielä nelisenkymmentä päälle. Hän kuvasi materiaalia, joka saattoi
jäädä vuosikausiksi odottamaan lopullista leikkaamista. Usein prosessi ja elokuvan tekeminen oli tärkeämpää
kuin lopputuloksen hiominen elokuvataiteelliseksi helmeksi.
Rouchin elokuvien joukossa on paljon taltiointeja ja pieniä,
epämääräisiäkin elokuvia, toisaalta useita dokumenttielokuvan klassikoita. Rouch ohjasi myös 17 pitkää elokuvateatterifiktiota.
Rouch syntyi ensimmäisen maailmansodan aikana, kasvoi kodissa, jossa tiede ja taide elivät rinnan, tutustui surrealisteihin, kokeili itsekin taiteen tekemistä, mutta opiskeli kuitenkin insinööriksi. Toisen maailmansodan aikana hän räjäytteli siltoja Ranskan Länsi-Afrikassa, sitten hän rakensi niitä,
kiinnostui etnografiasta ja jatkoi matkaansa etnografista tunnustetuksi elokuvantekijäksi. Rouch oli Ranskan uuden aallon keskeisiä ohjaajia, hieman muita kollegoitaan vanhempana eräänlainen kummisetä, jota erityisesti Jean-Luc Godard ja
Jaques Rivette arvostivat. Rouchin vaikutus, vapaasti liikkuva
kamera ja improvisointi, näkyy esimerkiksi Godardin esikoiselokuvassa Viimeiseen hengenvetoon (1960).
Kun Rouch kuvasi ensimmäistä elokuvaansa Nigerissä
1946, jalusta tippui jokeen. Rouchin oli pakko kuvata käsivaralta. Välttämättömyydestä tuli hyve. Rouch hylkäsi jalustan käytön ja siirtyi joustavaan ja tilanteessa aktiivisesti läsnäolevaan kameraan. Rouch halusi käyttää kameraansa kuin
Louis Armstrong trumpettiaan, improvisoiden ja hakien yhteistä sävelmää ja harmoniaa kuvattaviensa kanssa. Rouch
käytti termiä kävelevä tai osallistuva kamera. Kuvatessaan
Songhay-heimon rituaaleja ja transsia, Rouch tunsi transsin
tarttuvan myös häneen. Elokuvatranssissa (ciné-trance) kuvaaja kokee hetken ja tilanteen vahvasti saavuttaen transsin
kaltaisen psykofyysisen tilan.

Paris vu par...,
ohj. Jean Rouch, 1965.
Kuva KAVI.

Cinéma vérité erottautui samaan aikaan Yhdysvalloissa
syntyneestä suorasta elokuvasta, direct cinemasta, joka perustui neutraalille havainnoinnille. Suoran elokuvan kamera oli
”kärpäsenä katossa”, Rouchin kamera oli vuorovaikutteinen,
reagoiva, kommunikoiva ja usein myös provosoiva. Rouchille cinéma vérité ei ollut valmis lokero tai metodi, se oli ennen
kaikkea itsessään maailman ja elokuvan tutkimista.
dokumentti ja fiktio

Rouchille dokumentin ja fiktion raja ei ollut tärkeä: ”Etnografina ja elokuvantekijänä minulle ei juurikaan rajaa dokumenttielokuvan ja fiktioelokuvan välillä. Elokuva, kaksoisolentojen
taide, on jo itsessään siirtymää todellisesta maailmasta mielikuvituksen maailmaan, ja etnografia, toisten kulttuurien ajatusjärjestelmien tiede, on pysyvä risteyspaikka yhdestä käsitteellisestä universumista toiseen, akrobatiaa, jossa tasapainon
menettäminen on riskeistä pienimpiä.” Rouch menetti ”tasapainon” usein, ja tavallisesti tahallaan. Hän oli surrealistien
hengessä villi kokeilija ja etsijä, yhteenkuulumattomien asioiden yhdistäjä.
Elokuvassa Jaguar (kuvattu 1954–55, ensi-ilta 1967) kolme
nuorta miestä päättää lähteä kotiseudultaan Nigerin alueelta
rannikolle nykyiseen Ghanaan hakemaan töitä. Lähtöpiste ja
päämäärä ovat tiedossa, ei juuri muuta. Rouch lähtee seuraamaan matkaa, jonka aikana henkilöt ja Rouch keksivät ja improvisoivat tapahtumia. Jaguar on samanhenkinen vaellus- ja
harhailutarina kuin Aki Kaurismäen Calamari Union (1985),
nyt ollaan vain Helsingin sijasta Länsi-Afrikassa. Rouchin oivallus oli, että fiktion keinoin pystytään kertomaan kulttuurista jotain olennaista, ja esittämistähän elämä on joka tapauksessa, maailma on suuri näyttämö. Vuorovaikutteisuus on
Rouchille usein performatiivisuutta. Rouch kutsuu näitä elokuviaan etnofiktioiksi. Hän oli aikaansa edellä, ideat performatiivisuudesta tulivat pinnalle oikeastaan vasta postmodernilla 1980-luvulla.
Moi, un noir (1960) kertoo nigerilaisista siirtolaisista
Abidjanissa, Norsunluurannikon pääkaupungissa. Henkilöt
ovat lempinimiltään Edvard G. Robinson, Eddie Constantine
ja Tarzan. Haaveet, unelmat ja unet ovat tärkeä osa elokuvaa
- myös kuvallisesti. Amerikkalaisten gansterielokuvien imitoiminen ja esittäminen uudessa yhteydessä ja performatiivisuuden ideat tulevat vastaan esimerkiksi Joshua Oppenheimer
Indonesian väkivaltaisuuksia kuvaavassa vaikuttavassa elokuvassa The Act of Killing (2012).
Ihmispyramidi (1961) käsittelee rodullisia ennakkoluuloja. Joukko valkoisia ja mustia opiskelijoita kootaan yhteen

ja seurataan, mitä heidän välillään tapahtuu. Elokuva on psykodrama, jossa ei vain taltioida olemassa olevaa, vaan synnytetään omaa todellisuutta. Rouch on sanonut, että hänelle se
mitä tapahtui, oli tärkeämpää kuin itse elokuva. Ihmispyramidi on testi samaan tapaan kuin vaikkapa Morgan Spurlogin
Super Size Me (2004) tai John Websterin Katastrofin aineksia (2008). Elokuvan voi nähdä myös nykyisen tosi-tv:n yhtenä alkumuotona.
Ranskalainen päiväkirja oli etnografinen tutkielma pariisilaisten heimosta ja heidän elämästään. Petit à Petit (1970) jatkaa samaa linjaa. Nyt kyseessä on astetta hulvattomampi ja fiktiivisempi elokuva. Afrikkalaiset päähenkilöt tekevät etnografisen matkan Pariisiin. Järjestetyt kohtaukset, päähenkilöiden
näytteleminen, dokumentti ja pariisilaisten aidot reaktiot sekoittuvat toisiinsa, vaikkapa kohtauksessa jossa Damouré Zika
tekee antropologisia kallonmittauksia kadulla hämmästyneille
pariisilaisille. Metodi on sama, jota Sacha Baron Cohen käytti
myöhemmin menestyneessä Borat-elokuvassaan (2006).

Hän ei vain
tarkkaillut, vaan
teki radikaalisti
elokuvanteosta
havaitsijan ja havaittavan yhteisen
projektin.

kiistanalainen hahmo

Rouch oli myös kiistanalainen hahmo. Hänen tuotantonsa
tuotteliain ja ehkä myös taiteellisesti merkittävin kausi sijoittui 1950-1960 -lukujen taitteeseen, kun maailma oli siirtymässä kolonialistisesta aikakaudesta jälkikolonialistiseen aikaan.
Rouchin työ sekä etnografina että elokuvantekijänä on sitäkin
merkittävämpää, kun muistamme, että hän opiskeli ja työskenteli pitkään Ranskan siirtomaavallan aikana. Hän ei vain
tarkkaillut, vaan teki radikaalisti elokuvanteosta havaitsijan ja
havaittavan yhteisen projektin.
Vaikka Rouchia arvostettiin, edusti hän joillekin afrikkalaisille elokuvantekijöille myös kolonialismia. Esimerkiksi senegalilainen ohjaaja ja kirjailija Ousmane Sembènen mukaan
Rouch tarkastelee afrikkalaisia kuin hyönteisiä. Rouchin hahmon ristiriitaisuus näkyi jo hänen varsinaisen läpimurtoelokuvansa kohdalla. Hullut mestarit (1955) kertoo Hauka-kultista, jossa kolonialistiset hahmot esiintyvät groteskeina karikatyyreinä rituaaleissa. Toisaalta kultin harjoittajat näyttäytyvät myös taikauskoisina ja alkukantaisina syödessään koiranlihaa ja kuolatessaan transsissa. Elokuva kiellettiin ensin kolonialistisena ja sitten sallittiin antikolonialistisena. Vastaanoton
ristiriitaisuuskin kertoo elokuvan tärkeydestä. Se on myös
kaikkien transsia käsittelevien elokuvien äiti.
Rouch kuoli työmatkalla Nigerissa auto-onnettomuudessa
86-vuotiaana. Hän oli valmistelemassa uutta elokuvaa. Monta
projektia jäi kesken. Ihmishyrrä synnytti paljon uutta, ja sen
vaikutus tuntuu yhä. Hyrrä pyörii edelleen.
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IHMISHYRRÄ

Rouchin oivallus oli,
että fiktion keinoin
pystytään kertomaan
kulttuurista jotain
olennaista, ja esittämistähän elämä on
joka tapauksessa,
maailma on suuri
näyttämö.
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raportti

Rotterdamin elokuvafestivaalit

Giant, ohj. Salla Tykkä, Five Years Production Oy, 2014

Perttu Rastas

Kirjoittaja on Kuvataiteen
keskusarkiston
erikoissuunnittelija

NYKYTAITEEN KOKEMISESTA
mediataideajatuksia Rotterdamin muistikirjasta

O

n tietysti täysin mahdotonta, että jokainen teos olisi merkittävä tai itselle miellyttävä kokemus. Katsominen on
pääosin vilkuilua, silmien kiertoajelua, saman tyyppistä,
jonka määrittelee nyky-yhteiskunnan tavaratalomaisuus.
Valikoiva torjuminen on keskeisiä kulttuurisen itsesäilytysvaiston ominaisuuksia.
Silloin tällöin katsojaa palkintaan joko siitä, että on löytänyt teoksen, josta voi ammentaa jotakin uutta tai merkittävää.
Tai siitä että teos koskettaa jotakin omakohtaista, joka on oman
elämänhistorian kautta uudelleentulkittavissa sanattomaksi sopimukseksi; taiteilijan valinnoilla ja omalla elämällä on näkymätön yhdistävä linkki.

ajan manipulointi
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Näin kävi minulle yhdessä pikkunäyttelyssä, joka oli osana
Rotterdamin kansainvälisiä elokuvafestivaaleja tammikuun
lopussa 2014. Keith Sanbornin teoksennimi on The Gillian
Hills Trilogy. Nopeasti katsoen teos vaikuttaa normaalilta videoinstallaatiolta – keskellä iso kangas, kaksi monitoria vieressä. Mutta silmä tarttuu monitoreihin, niissähän pyörii jotakin
kahdesta elokuvahistorian merkkiteoksesta, jotka ovat itsellenikin todella keskeisiä. Toinen on Stanley Kubrikin A Clockwork Orange (1971) ja toinen Michelangelo Antonionin Blow28
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Up (1966). Sanborn on valinnut niistä
otokset, Kellopelistä sen nopeutetun Mediateokset
sänkykohtauksen, jossa päähenkilö käsitteellistävät
touhuaa kahden nuoren naisen kans- elokuvan idean,
sa ja Blow-Up’ista kohtauksen, jossa laajentavat sen
päähenkilö touhuaa kahden nuoren
osatekijöitä ja
naisen kanssa.
tarjoavat sen
Sanborn kertoo Kellopelin olevan intohimonsa kohde, erityisesti tä- katsojalle uudella
mä kohtaus. Kohtaus on kuvattu siten, muodossa ja
että kuvaan on otettu muutama ruutu kontekstissa.
sekunnissa (elokuvan liike on tunnetusti 24 ruutua sekunnissa) ja nopeutettu nämä muutamat ruudut elokuvan reaaliaikaan. Tuloksena pikkuoravatyyppinen pikakelaus, josta ei ihan
tarkkaa näe, mitä henkilöt touhuavat,
mutta ei tarvitsekaan – aivot tekevät
työn puolestamme. Sanborn on tehnyt sen, mitä aivot yrittävät;
hidastanut kohtauksen kuvat reaaliaikaan, jolloin siihen tulee
unenomainen liike. Samoin kohtauksen beethoviaaninen ääniraita muuttuu matalaksi noisetyyppiseksi äänivalliksi. Toisessa ruudussa Antonionin Blow-Up’in kohtaukset on uudelleen-

elokuvakatkelmiin kelloista, joiden pohjalta voi seurata reaalileikattu ja irrotettu kontekstistaan, nuorten tyttöjen kikattava
aikaisesti 24 tunnin ajankiertoa.
lähentely David Hemmingsin esittämän valokuvaajaan kanssa
muuttuu sarjaksi kiertävää kohtausta, jossa mitään ei tapahdu.
elokuva tiivistyy näkökulmiksi
Vähän triviaalia, kunnes trivian määrää lisätään. Molempien elokuvien kohtauksissa toinen tytöistä on sama näytteliKuten tästä raapaisusta jo käsittää, mediateokset käsitteellistäjä: Gillian Hills. Pieni googlettelu naisesta kertoo enemmän.
vät elokuvan idean, laajentavat sen osatekijöitä ja tarjoavat sen
Nainen on näyttelyt aikaisemminkin elokuvassa, joka esitekatsojalle uudella muodossa ja kontekstissa. Osa näistäkin maitään sitten installaation keskikuvassa, isommalla kankaalla,
nituista tavalla, jonka katsomiskokemus rikkoo totaalisesti elojossa on selvästi kaksi elokuvan jaksoa päällekkäin siten, että
kuvateollisuuden meille määrittelemän pakkopaidan. Osaahan
kuvissa on käytetty alkeellista 3D-kuvaustekniikan puna/viher
näistä ei voi edes inhimillisesti katsoa yhtenä teoksena: vuoro-jakoa. Elokuva on Edmond Grevillen Beat Girl (1960), jonkauden katselukokemus hidastetusta Psykosta tai kelloista eloka Roger Gorman julkaisi USA:ssa siistittynä versiona (ja näkuvissa uuvuttaa kestävimmänkin tarkkailijan.
mä eri versiot ovat tässä päällekkäin). Näyttelyvieraalle anneRotterdamin elokuvien yleisövilinä osoittaa selvästi, että aitut punaviherlasit eivät yhdistä kuvia uudeksi 3D-elokuvaksi,
nakin Alankomaissa on hyvä ja laaja modernin elokuvakulttuumutta jos sulkee toisen silmän voi seurata toista elokuvaversiorin perusta. Yleisöä on vanhoista nuoriin, ohjelman monipuota ja jos sulkee viereisen silmän, niin voi seurata toista. Mielenlisuus sekä maiden että liikkuvan kuvakulttuurin eri osa-alueiskiintoista, eikö?
Sanborn on selkeästi teoreettisemmin orientoitunut kuin keskimäärin mediataiteilijat. Hän on ki- ”Alkuperäinen elokuva oli hidastettu kahdenkymmenennelteyttänyt toiminta-ajatuksensa: “The world is alrea- jän tunnin mittaiseksi. Hän tuntui katsovan puhdasta elody filmed; it is now a matter of transforming it”.
kuvaa, puhdasta aikaa. Vanhan kauhuromanttisen elokuvan
Mediataiteen kentällä elokuvallisten transforkarkea jännitys oli haudattu aikaan. Kauanko hänen pitäisi
maatioiden tekeminen on ollut yksi taiteellisen keinovalikoiman keskeisiä metodeja. Yksi pitkäaikai- seistä täällä, kuinka monta viikkoa tai kuukautta ennen kuin
semmin ja sitkeimmin alalla ollelleista on Douglas elokuvan aikateema sulattaisi itseensä hänen aikaansa vai oliGordon jonka 24 Hour Psycho (1993) hidastaa elo- ko se jo alkanut tapahtua? Hän meni lähemmäksi valkokankuvan kestämään 24 tuntia. Teos on myös keskeisesgasta ja pysähtyi alle puolen metrin päähän, näki välähdyksiä
ti mukana amerikkalaisen kirjailijan Don DeLillon
pienoisromaanissa Point Omega (2010, suom. 2011 ja rakeisia katkelmia, värjyvän valon leimahduksia. Hän
nimellä Omegapiste). Gordonin Through a looking kiersi monta kertaa valkokankaan ympäri. Galleria oli nyt
glass (1999) teoksessa taas taksikuski Travis Bick- tyhjä, ja hän saattoi vaihdella etäisyyttä. Hän liikkui taaksele katsoo itseään vastakkaisilta laajakangasseiniltä,
jossa kysyy toistuvasti elokuvapeilikuvaltaan kuu- päin katsoen koko ajan valkokangasta. Hän ymmärsi täydellisesti miksi elokuva esitettiin ilman ääntä. Sen oli pakko olla
luisan lauseen: “Are You Talking To Me?”.
Viime vuosien ehkä keskeisin ja elokuvateema useasti urallaan käyttänyt mediataiteilija on Venetsian
biennaalin voittaja Christian Marclay, jonka teos
The Clock pohjautuu nimensä mukaisesti tuhansiin

mykkä. Sen oli tavoitettava yksilö syvällisellä tasolla vailla
tämän tavanomaisia olettamuksia, vailla sitä mitä hän luulee
ja otaksuu ja pitää selvänä.”

1/2014

Sarjassa tyhmiä kysymyksiä: mitä on nykytaide? Nykytaiteen näyttelyissä
kysymystä pähkäilevä ja ahkeroiva kulkija on tietysti mahdottoman urakan
edessä. Uusia teoksia ja uusi nuoria taiteilijoita on paljon, jatkuvasti enemmän.
Jos katsomishistoriaa on enemmälti, on myös turtuminen teosten
samankaltaisuuteen, keskeneräisyyteen tai ideoiden puolinaisuuksiin yleistä.

Don DeLillo, Omegapiste, suom. Helene Bütsow. Tammi 2011)
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Rotterdam

Mika Taanila filmiprojektoreiden takana. Kuva Perttu Rastas.

takin osoittaa, että elokuva-sanalla ja -käsitteellä on laajempi sisältö kuin kaupallinen teatterielokuva. Rotterdamissa tavoittaa
helposti sen määritelmiltä karkaavan fiiliksen ja rajattomuuden
tunteen, joka monipuoliseen liikkuvan kuvan kulttuurin kuuluu. Mielenkiinto voi kohdistua yhtä hyvin perinteiseen elokuvaan kuin lyhytelokuviin, jotka ovat tehty mitä erilaisimpiin
tarkoituksiin ja tekniikoilla. Lopuksi katsojan silmä saattaa pysähtyy epävarmoina täriseviin galleria- ja klubipläjäyksiin, jotka tehdään tilaan, ja jotka kuolevat saman tien, kun ovi avataan
ja tekniikka kannetaan ulos.
Festivaalin mittasuhteetkin, joita ei lyhyellä pyrähdyksellä
ja yhdellä silmäparilla voi nähdä, ovat mittavat. Rotterdamin
festivaaleja on järjestetty 44 vuotta. Mikä alkoi pienestä autotallifestivaalista, kattaa nyt koko kaupungin keskustan pitäen sisällään kymmeniä teattereita, tapahtumapaikkoja ja isoja
kulttuurikeskuksia, joissa on yhteensä lähes 300.000 käyntiä.
Täällä on vähemmän glamouria, mutta sisältöjä sitten enemmän.
tykkä voitti hienon palkinnon

1/2014

Suomalaisten esiintyminen oli 2014 tiheämpää kuin aikaisemmin. Festivaalin lyhytelokuvasarjoissa oli useita suomalaistekijöitä kuten Pilvi Takalan ja Salla Tykän uusimmat, pitkissä oli
mukana mm. Pirjo Honkasalon Betoniyö. Mika Taanila esiintyi
Rotterdamissa monessa roolissa niin kuraattorina ja elokuvantekijänä kuin taiteilijanakin ja lyhytelokuvasarja Tiger awards
-tuomariston jäsenenä. Hän oli valinnut Erkki Kurenniemeen
liittyvän elokuvasarjan ja vastasi Mind The Gap -tapahtuman
porilaisen kulttibändin Circlen livekonsertin filmillisestä visualisoinnista SSEENNSSEESS nimellä. (Vinyylilevy Kiasman
viime vuoden lopun Pneuma-minifestivaalin konsertista on
juuri ilmestynyt.)
Rotterdamin lyhytelokuvasarjan pääpalkinnon sai Salla
Tykkä teoksesta Giant (2014). Voitto ei tarkoita suuria rahasummia, mutta oli kuitenkin ensimmäinen suomalaiselokuvalle. Sen arvo on Rotterdamin maineen tuomassa tyrkyssä ja kansainvälisessä tietoisuudessa.
Poliittisia vallankumouksia voidaan tehdä päivässä ja toreilla. Mutta kulttuuriset muutokset ovat hitaampia. Giant kuvaa hienosti miten Itä-Euroopan urheilukulttuuriin liittyvä kurinalainen toisto ja ryhmädynamiikka ei muutu länsimaiseksi
ja yksilökeskeiseksi sankaritarinaksi nuorten voimistelutyttöjen harjoitussaleissa.
Tuomariston lausunto: ’’A very focused and pure portrait
of a place and a political history in one. The brilliant editing
and sound design push the seemingly distant observations to a
thrilling friction between dehumanisation and man’s quest for
beauty and grace.’’
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Canon Tiger Awards Competition for Short Films -palkinnon
saivat Salla Tykkä (Giant), Sebastian Buerkner (The Chimera of M.)
ja Dominga Sotomayor and Katarzyna Klimkiewicz (La isla).
Kuva: © 31pictures, Rotterdam Film Festival 2014.

kuva lattiasta taivaaseen

Kirkot ovat merkittäviä rakennuksia ihmiskunnan kulttuurihistoriassa. Yleensä hyvin rakennettuja ja hyvin säilyneitä. Siksi vanhat kirkot ovat mielenkiintoisia, jos ne poistetaan alkuperäisestä käytöstään. Rotterdamin Arminius on tällainen tila.
Vanha jugendtyylinen kirkko 1800-luvun lopulta on muuttunut
uskon lopahdettua “taiteen, kulttuurin ja debatoinnin“ -keskukseksi. Osana Rotterdamin elokuvajuhlia siellä esitettiin harvinainen elokuvailta.
Vertical Cineman tekninen idea on yksinkertainen. Käännetään cinemascope-elokuvakangas pystyyn. Cinemascope
on se kaikkien tuntema laajakangaselokuva 1950-luvulta, jolla
maisema laajeni horisontissa. Laajimmillaan cinemascope-kuvasuhde, jopa 1:2.66, merkitsee esim. televisiomittakaavaan sanottuna sitä, että metrin korkuinen laajakangaskuva on 266 cm
leveä. Vertikaalisesti pystyyn nostettuna se tarkoittaa sitä, että 1
m levyinen kuva on huoneen korkuinen.
Vertical Cinema -projektissa käytetään cinemascopen ehkä yleisintä formaattia, jonka projektiosuhde on 1:2.35. Elokuvamaailmassa se tarkoittaisi sitä, että vaakasuuntainen elokuvakangas ulottui lähes kirkon lattiasta kattoon. Onneksi kirkot
ovat jumalallista yhteyttä tavoitellessaan korkeita ja avoimia tiloja.
Vertical Cinema -esityksen takana on hyvin rahoitettu projekti, jossa elokuvataiteilijoilta pystyttiin tilaamaan tämän uuden kuvatilan mukaisesti tehdyt lyhytelokuvat. Ja pystykankaalla nähtiin lähinnä vilkettä ja vipinää. Useimmat teokset olivat ratkaisultaan jo perinteisiä nykytaiteen visuaalisia, lähinnä ‘äksön tsäksoniä’ eli Jackson Bollockin maalitipparäiskeen
näköistä kankaan maalaamisia, filmin ja elokuvakemikaalien
iloista väärinkäyttöä, pohjustettuna tuhdilla elektronisella noisella. Vain muutama teos käytti hetkellisesti korkean kankaan
alas laskeutuvaa putousta tai rakensi tarkemmin mietittyä kuva-alan erikoisrakennetta.
Mutta Vertical Cinema prosessi ja esitys on kunnioitettavaa
kokeellisen, abstraktin elokuvan jatkumoa, jonka toistaminen
tässä muodossa on haastavaa.
Elokuvataide ei ole kuollut. Kukaan ei syönyt popcornia.
Poistuin niskat jäykkinä, mutta kokemuksen rikkaampana Rotterdamin yöhön.

https://www.youtube.com/watch?v=9lWfajZm9sg#t=115
http://www.av-arkki.fi/en/news/large-selection-of-finnish-media-art-at-rotterdam-film-festival-opens-av-arkkis-25th-anniversary-programme/
http://www.sallatykka.com
http://www.sonicacts.com/portal/2013/09/26/vc/vertical-cinema

Lyonin Cartoon Moviessa oli yli 800 osanottajaa.
Mukana on muun muassa tuottajia, rahoittajia,
tv-ostajia ja peliyhtiöiden ihmisiä.

CARTOONIN MATKASSA
EUROOPPAAN JA MAAILMALLE
Eurooppalainen animaatio on edennyt huikein askelin
25 viime vuoden aikana. Matkassa mukana ja sen vauhdittajana on Cartoon,
eurooppalaisen animaation tukijärjestö.
Heikki Jokinen

Kirjoittaja on Cartoonin hallituksen jäsen

Cartoonin synty liittyy Euroopan unionin Media-ohjelman
käynnistymiseen 1987. Animaatio nostettiin yhdeksi monista tuetuista aloista ja sitä varten perustettiin vuonna 1988 oma
järjestö, Cartoon. Tavoite oli kunnianhimoinen ja uusi: saada
lähes yksinomaan kansallisesti toimivat studiot ja levittäjät toimimaan yhteistyössä.
Ensimmäinen askel oli yhteistuotantotapahtuma Cartoon
Forum. Vuonna 1990 Lanzarotella järjestettyä ensimmäistä Forumia pohjustettiin tuottajien ja tv-yhtiöiden tapaamisissa Barcelonassa ja Roomassa edellisenä vuonna.
Se ei ollut helppoa. Tuottajat ja ostajat eivät tunteneet toisiaan
ja olivat tottuneet toimimaan lähinnä omassa maassa. Ideakin oli
outo, kuka hyötyisi yhteisistä hankkeiden markkinoinnista?
Alusta asti Cartoonia vetäneet Marc Vandeweyer ja Corine
Jenart ajoivat kuitenkin läpi päätöksen. Ensimmäinen tapahtuma päätettin järjestää. Nimikin syntyi helposti Rooman Caffe
Grecossa istuttaessa: Forum.
Cartoon Forum oli menestys alusta asti ja epäilijät kaikkosivat. Sen konsepti on säilynyt hämmästyttävän samana. Tuot-

tajat esittelevät uusia hankkeitaan animaatiosarjoiksi, ja tv-ostajat, rahoittajat sekä levittäjät kuuntelevat.
Hyvä oivallus oli viedä tapahtuma suurkaupunkien ulkopuolelle. Alkuvuosinaan Cartoon Forum kiersi muun muassa
Skotlannin Invernessissä, Azoreilla ja vuonna 1995 eurooppalaisittain eksoottisessa Turussa.
Tällaisiin paikkoihin ei muutoin tule matkatuksi ja yhteishenki syntyy helpommin. Cartoonin tärkeä tavoitehan oli saada alan ihmiset tutustumaan toisiinsa.
Osanottajamäärä kasvoi rivakasti. Alkuun lähdettiin
200:lla, Turussa viisi vuotta myöhemmin oli jo 520 ihmistä. Nyt
määrä on vakiintunut 850 paikkeille, isompi joukko tukahduttaisi jo tapahtuman. Yhdessä Forumissa on nähty 60 – 80 hanketta. Tuotantojen arvo on mittava, viime syksyn Forumissa
207 miljoonaa euroa.
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raportti

tavoitetena siltojen rakentaminen

Suomalaisetkin uivat mukaan melko varhaisessa vaiheessa.
Maamme liittyi EU:n Media-ohjelmaan jo ennen Unionin jä-
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raportti

Cartoon

Aina ei tarvitse olla vakava. Suomalaisen Anima Vitaen edustajat tyylikkäissä punaisissa verkkareissaan uuden Hugo-hankkeensa esittelyssä.

Cartoon Movie pidettiin tänä vuonna Lyonissa maaliskuussa. Se rakentuu eri elokuvahankkeiden esittelyn ympärille. Ranskalaisen Yellowbird-elokuvan esittely oli yksi suosituimpia.

Artikkelin kuvat Valerie de Halleux.

seuraavaksi muu maailma ?

1/2014

Cartoon järjestää vuosittain kolme Masters-seminaaria. Teemat vaihtelevat, ne voivat olla rahoitusta, tuotantoa tai digitaalista tuottamista. Nämä ovat tehokkaita ja korkealuokkaisia symposiumeja. Toukokuussa 2014 pidetään ensimmäinen
Masters-kurssi Suomessa. Masterseihin osallistuneet kehuvat
niitä oivallisena verkostoitumisen paikkana.
Vuosittain Cartoon jakaa Cartoon d’Or -palkinnon. Sen
ehdokkaat kootaan edellisen vuoden aikana tietyillä animaa32
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tiofestivaaleilla palkintoja saaneista eurooppalaisista lyhytanimaatioista. Näistä sitten seulotaan syyskussa palkinnon saava
voittaja.
Viisivuotissuunnitelmilla toimiva EU:n Media-ohjelma on
muuttanut muotoon moneen kertaan. Sen tukimuodot ja tavoitteet elävät. Cartoon on ainoa alusta asti jatkuvasti mukana ollut Median tuen saaja. Tämä kertonee selkeästi sen arvostuksesta.
Media-ohjelman oheen syntynyt Media Mundus pyrkii
rakentamaan eurooppalaisten tuotantojen yhteistyöverkkoa
muuhunkin maailmaan. Se kutsui Cartoonin mukaan työhön,
animaatio on liikkuvinta av-tuotantoa.
Tutun konseptin pohjalle rakentui Cartoon Connection.
Siinä Eurooppa kohtaa muun maailman. Connectioneita on pidetty muun muassa Kanadassa, Etelä-Koreassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Kansainvälistyminen Euroopan ulkopuolelle onkin animaatioteollisuuden seuraava suuri haaste. Ensimmäiset askeleet on jo otettu ja jatkossa saatamme nähdä valittuja muun
maailman hankkeita Cartoon Forumissa ja Cartoon Moviessa.
ajattelutapa on muuttunut

Marc Vandeweyer on johtanut Cartoonia alusta asti. Minkä hän
näkee keskeisenä muutoksena kuluneina vuosina?
Tärkein muutos on jatkuva yhteistyö eurooppalaisten tuottajien kesken. ”Se on ehkä suurin saavutus. Nyt yli puolet hankkeista, joita asetetaan ehdolle yhteistuotantotapahtumiimme,
on jo valmiiksi monen maan yhteistyötä. Tällainen vastuun ja
työn jakaminen on av-tuotannossa mahdollista vain animaatiossa – ja Media-ohjelmakin tietää sen.”
”Toinen tärkeä asia on ajattelutavan muutos. Aikanaan
tuottajat ajattelivat vain omaa maataan. Nyt Eurooppa on olemassa, ja sitä on ajateltava kun hankkeensa käynnistää.”
Me olemme nyt osa maailman animaatiomarkkinoita, Vandeweyer listaa kolmanneksi muutokseksi. ”Näin ei ollut 25

vuotta sitten. Jokin vuosi sitten luin yhdysvaltalaisen tuottajan
haastattelun, jossa hän sanoi, että Euroopan markkina on heille
nyt vaikeampi kuin ennen ja siksi amerikkalaisten on nostettava laatua pärjätäkseen Euroopassa.”
Euroopan on ollut vastattava tähän laaduilla kamppailuun,
Vandeweyer sanoo. ”Meillä onkin nyt korkea taso, esimerkiksi
graafinen asu on hyvä ja monipuolinen. Se on saavutus.”
Eurooppalainen animaatio on alkanut pärjätä myös Euroopassa. ”Animaatioillamme on nyt kymmenen kertaa enemmän
katsojia elokuvatetattereissa kuin Cartoon Movien aloittaessa
1999.”
Neljänneksi Cartoonin saavutukseksi Vandeweyer nostaa
sen, että nyt pienilläkin mailla ja studioilla on mahdollisuuksia
tulla markkinoille. ”Cartoon perustuu hankkeille. Jos hanke on
hyvä, mahdollisuudet ovat olemassa tulee hanke mistä tahansa.” Toimiva kansainvälinen yhteistyö auttaa siinä.
”Näin voimme antaa sysäyksen eteenpäin pieneillekin maille. Tuotantoa on nyt monessakin paikassa, jossa sitä ei jokin aika sitten ollut. Ajatellaan vaikka Anima Vitaen Niko-elokuvia.
Suomalainen animaatioelokuva saa 700 000 katsojaa Ranskassa. Mikä muu suomalainen elokuva on siihen pystynyt? ”Anima
Vitaella oli hyvä konsepti, valittu kohderyhmä ja hyvät yhteistyökumppanit.”
oppii tuntemaan ihmisiä

Ville Rousu Undo-tuotantoyhtiöstä on osallistunut Cartoonin
eri tapahtumiin muutamana viime vuonna. Maaliskussa hän oli
ensimmäistä kertaa mukana omalla hankkeella Cartoon Moviessa. Miltä Cartoon näyttää?
”Jos haluaa kansainvälisiä tuotantoja tehdä, täällä on oltava.
Täällä oppii tuntemaan ihmisiä, ja se on tärkeää.” Tapahtuma
on niin toimivasti ja tehokkaasti järjestetty, että jopa suomalaisetkin tutustuvat täällä muihin, Rousu sanoo.
Tuottajalle on tärkeää nähdä mitä muut tekevät ja miten he
hankkeensa esittelevät, siitä saa uusia ideoita. ”Silläkin on mer-

kitystä, että täällä ainakin kasvot tulevat tutuiksi.”
Onko suomalaisuudesta jotakin etua tai
haittaa eurooppalaisissa ympyröissä? ”Suomalaisilla tuntuu olevan hyvä maine, meitä pidetään varteenotettavina yhteistyökumppaniena. Esimerkiksi Mikael Wahlfors ja Petteri Pasanen ovat olleet tienavaajina meille muille.”
”Lopulta kuitenkin projekti ja sen rahoitus
ratkaisevat eikä suomalaisilla ole isoja mahdollisuuksia rahoittaa yhteistuotantoja.” Tarvitsisimme oman kansainvälisten tuotantojen
tukijärjestelmän, animaatiotuottajien Finnanimation-yhdistyksen puheenjohtajana toimiva Rousu sanoo. Se voisi mennä mukaan
muidenkin hankkeisiin.

Aikanaan tuottajat ajattelivat vain
omaa maataan.
Nyt Eurooppa on
olemassa, ja sitä
on ajateltava kun
hankkeensa käynnistää.

aina pitää uudistua

Suomalaisille Cartoonin merkitys on ollut
suuri ja tullee sitä yhä olemaan. Olemme tasavertaisina mukana samoissa pöydissä isojen maiden ja studioiden kanssa. Eurooppalainen yhteistyö on hoitunut niin hyvin
Cartoonin kautta, että suomalaiset ovat voineet suunnata monta offensiivia omin voimin muualle, esimerkiksi Aasiaan.
Entä tulevaisuus? Cartoonin vahvuus on ollut muuntua aikojen mukana. Uusia avauksia kokeillaan jatkuvasti. Digitaalisuus, monimediallisuus ja yhteistyö peliteollisuuden kanssa
ovat asioita, jotka Marc Vandeweyer listaa lähitulevaisuuden
asialistalle. Näissä Cartoon on jo toiminutkin.
Cartoonin tukema animaatiokoulujen Etna-verkosto kehittyy sekin. Uutena on tulossa ensi vuonna Springboard, juuri animaatiokoulunsa päättäneille järjestettävä oma yhteistuotantotapahtuma.
”Pitää uudistua, aina on kehiteltävä jotain uutta”, Vandeweyer summaa.
-lehti 1/2014
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senyyttä. Animaatiomme oli vielä 1990-luvulla vähäistä, mutta
kasvu oli ponnekasta. Suomen ja muiden pienten tuotantoalueiden näkyvyyttä auttaa Cartoonin linja antaa niille hiukan tasoitusta suurten maiden rinnalla.
Televisioanimaatioon keskittyvä Cartoon Forum oli menestys, mutta se ei riittänyt. Teatterielokuvissa yhdysvaltalaiset
studiot hallitsivat yhä markkinoita käytännössä yksin. Vuonna
1999 aloitti Potsdamissa Cartoon Movie. Konsepti oli Forumista tuttu, mutta mukana nyt vain pitkät elokuvat.
Animaatioelokuvien tuotanto oli muutoinkin kasvussa,
mutta Cartoon Movie antoi sille uusia mahdollisuuksia. Sen
ensimmäisen vuosikymmenen aikana EU-maissa tuotettiin
123 pitkää teatterianimaatiota, edellisenä kymmenvuotiskautena 52. Viime vuosina Euroopassa on tuotettu 30–45 pitkää animaatioelokuvaa vuodessa.
Tietenkään kaikki Cartoon Forumissa ja Moviessa esitellyt hankkeet eivät toteudu. Monelle hankkeelle se on kuitenkin
ollut elintärkeä apu. Yhteistyö on muuttunut arkipäiväksi. Kun
takavuosina esittelyyn tuli lähinnä kansallisia hankkeita, joille etsittiin kumppaneita, nyt hankkeilla on jo valmiiksi useita
kumppaneita eri maista.
Tämä siltojen rakentaminen on ollut Cartoonin raison
d’être, olemassaolon syy. Aikanaan se tuki suoraan rajat ylittäviä studioiden yhteistyöryhmiä. Niitä syntyikin 14 ja ne kokosivat 38 studiota kymmenestä maasta.
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ÄÄNIÄ MUUSTA

MUU RY:N
ÄÄNITAIDETOIMINTAA

nykytaidetta seuratessa tuntuu joskus, että uudet taiteenalat putkahtelevat suomen taidekentälle helposti ja ihan omia aikojaan. tosiasiassa putkahtelua edeltää aina pitkähkö itämisaika. varsinaisen taiteellisen työn lisäksi tarvitaan monenlaista toimintaa ennen kuin hajanaiset yritykset ja kokeilut saadaan
kerättyä yhteen ja järjestettyä siihen pisteeseen, että yleisökin hahmottaa uuden taiteenalan synnyn.
tällainen uusia taiteita edesauttava toiminta kuuluu taiteilijajärjestö muu ry:n tehtäviin. muiden muutaiteiden rinnalla yhdistys on jo viisi vuotta tukenut määrätietoisesti ja aktiivisesti äänitaiteen kehitystä.

Kirjoittaja on
taiteilija

Ä

audio autographs

1/2014

MUU ry:n äänitaideprojekti alkoi vuonna 2009 hankkeella, joka sai nimen Audio Autographs. Hankkeen koordinaattoreina toimivat Rita Leppiniemi ja Timo
Soppela. Päämääräksi asetettiin suomalaisten äänitaiteilijoitten verkostoituminen ja teosten esityskanavien lisääminen.
Koska muu-taiteiden kieli on kansainvälistä ja toisaalta kansainvälistyminen
on myös elinehto muu-taiteiden alueella, haluttiin luoda nimenomaan uusia
kansainvälisiä kontakteja ja yhteistyötä.
Audio Autographs -hanke suuntautui ensin pohjoismaiseen toimintaan ja
sitten laajemmalle taidekenttää kartoittaen. Muutamassa vuodessa se on kutonut merkittävän kansainvälisen äänitaiteen verkoston. Se on avannut äänitaiteeseen keskittyneen nettiradion, julkaissut cd-levykokoelman, hankkinut
vierailevia luennoitsijoita, järjestänyt
työpajoja, vienyt suomalaisia taiteilijoita
kansainvälisiin alan tapahtumiin ja esitellyt ulkomaisia taiteilijoita Suomessa.
Mittavin MUU:n järjestämistä kansainvälisen äänitaiteen näyttelyistä toteu-
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tettiin MUU Galleriassa kesällä 2012. Invisible Time -äänitaiteen katselmukseen
tuli 406 hakemusta 39 maasta eri puolilta
maailmaa. Näyttelyyn valittiin 12 taiteilijan teoksia yhdestätoista maasta.
Näyttelyssä oli neljä ääni-installaatiota. Miriam Akkermannin (Etelä-Korea) interaktiivinen “Info-Room” käsitteli tiedonvaihtoa ja sen asemaa yhteiskunnassa. Derek Holzer (USA) käytti omatekoista elektroniikkaa ja elektroakustisia kaiuttimia. Takashi Mitsuin
(Japani) “Symphony Room Number
L-33” -teoksessa hyödynnettiin Helsingin kaupunkiääniä. Stefan Riebel (Saksa) loi LP-soittimista installaation, joka tehtävänä oli sekä kertoa ajasta että kuluttaa sitä. Lisäksi esillä oli Wall of
Sound, ääniseinä johon kuului 11 ääniraitaa kahdeksalta taiteilijalta. Raidat julkaistiin myöhemmin CD- kokoelmana.
Tammikuussa 2013 avattiin Tukholmassa, Suomen instituutin galleriassa ”Audiovisuaalinen olohuone”. Näyttelyvieraat kutsuttiin nauttimaan mediataiteesta suomalaisella nykydesignilla sisustetussa ympäristössä. MUU ry ja
Suomen instituutti toteuttivat olohuoneen yhdessä, Artekin, Genelecin ja Marimekon kanssa. Muu toi tilaan muun
muassa HK119:n (Heidi Kilpeläinen)
performatiivisia musiikkivideoita, Pekka Sassin ääniteoksia, Juha Valkeapään
ja Kari Sivosen äänimaisemainstallaation sekä Petri Kuljuntaustan ja Klaus Nyqvistin video- ja ääni-installaation. Uusi
”Audiovisuaalinen olohuone” on suunnitteilla Helsinkiin ensivuodelle.
muu for ears

Konkreettisin osa Audio Autographs
-hanketta on MUU ry:n tuottama sarja
äänitaiteen kokoelmia CD-levyjen muodossa: MUU for Ears . Levyjä on julkaistu tähän mennessä kaksitoista, ja seuraava on tekeillä. Sarja kaikkineen on
hieno läpileikkaus äänitaiteen monimuotoisuudesta.

Ensimmäinen, vuonna 2009 julkaistu MUU for Ears -CD, on kokoelma merkittävien kotimaisten äänitaiteilijoiden teoksia. Tupla-CD , kokoelmat 5 ja 6, vuodelta 2010 on läpileikkaus Baltian ja Venäjän äänitaiteesta. Seitsemäs CD esittelee nuorten suomalaisten ja suomalaistaustaisten ruotsalaisten äänitaidetta. Suomalais-norjalaista
äänitaidetta voi kuunnella levyltä numero yhdeksän ja numero 11 sisältää
Invisible Time -näyttelyn ääniseinän
kansainväliset raidat. MUU for Ears 8
on puolestaan performatiivisen äänitaiteen kokoelma, joka esiteltiin yleisölle
Turussa, Performanssi 2011 festivaalin
yhteydessä.
Nykyään MUU:n äänitaiteen jatkuva julkaisutoiminta on olennainen osa
järjestön toimintaa.
äänitaiteen pankki

Performanssi 2011 -festivaalin yhteydessä julkaistiin myös toinen MUU ry:n aikaansaannos: Performanssipankki. Se
on performanssitaidetta, taiteilijoita ja
teoksia esittelevä tietokanta. Uudesta
taidepankki-palvelusta hyötyvät toivottavasti sekä taiteilijat että yleisö.
MUU:ssa on kehitelty ajatusta vastaavanlaisesta Äänitaiteen Pankista jo
parin vuoden ajan. Helmikuussa 2013
yhdistys järjesti Tukholmassa äänitaiteen seminaarin, johon kutsuttiin mukaan ruotsalaisia alan ammattilaisia. Äänitaiteen Pankin suunnittelusta ovat tähän mennessä vastanneet Petri Kuljuntausta, Timo Soppela ja Hannele Romppanen. Nyt hanke on edistynyt niin pitkälle, että sitä varten palkataan tuottaja.
Tavoitteena on luoda korkeatasoinen
ja helppokäyttöinen tietokanta ja sivusto työkaluksi äänitaiteen levittämiseen ja
markkinointiin. Pankista vastaava MUU
ry hoitaa moderoinnin, ja taiteilijat pitävät huolen siitä, että kuultavissa on aina
tuoreita teoksia. MUU tuottaa ja dokumentoi aktiivisesti teoksia ja tapahtumia
Pankissa julkaistaviksi.

1/2014

Liisa
Kanerva

änitaiteen varhaishistoria alkaa
1900-luvun alkupuoliskolta, futuristien, dadaistien ja surrealistien
mielikuvituksellisista äänikoneista
ja -kokeiluista. Nykymuotonsa äänitaide on saanut vasta digitaalitekniikan kehityksen myötä, ja siksi se kuuluukin mediataiteitten kirjoon. Äänitaiteilijoitten teokset voivat olla puhtaasti
ääntä, mutta voivat sisältää myös kaksi tai
kolmiulotteisen visuaaliseen ulottuvuuden. Ääni kaikessa moninaisuudessaan
on sekä taiteen aihe että sen väline. Tietokoneitten ohella äänitaide käyttää soittimia, elollisten ja koneitten ääniä, merkityksellistä äänimateriaalia yhtä lailla kuin
jäsentymätöntä melua. Vaikka äänitaide ja uusi, kokeellinen musiikki ovat paikoin hyvinkin lähellä toisiaan, äänitaiteilijoita näyttää kuitenkin kasvavan enemmän kuvataiteen kuin musiikin piireissä.

Audiovisuaalinen olohuone, Suomen Tukholman-instituutti, 2013. Kuva Rita Jokiranta.
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PAKO, TYYNEYS JA ELÄVÄ PINTA

Mikael Leskinen

Kirjoittaja on vapaa toimittaja

Kyseessä oli masterclass-tilaisuus, joka toimi avajaistapahtumana museon laajemmalle Kaurismäki-retrospektiiville.
Tavoitteena oli tarjota madridilaiselle yleisölle mahdollisuus
tutustua Kaurismäen uran ensimmäisten vuosikymmenten
elokuviin – eli niihin teoksiin, joissa syntyi Kaurismäelle ominainen, tunnistettava ilmaisutyyli ja joiden ansiosta hänet nykyään tunnetaan Suomen ehkä merkittävimpänä elävänä elokuvantekijänä. Esitysjärjestyksessä retrospektiivin elokuvat
olivat: Calamari union, Ariel, Rikos ja rangaistus, Hamlet liikemaailmassa, Tulitikkutehtaan tyttö, Varjoja paratiisissa, Pidä huivista kiinni, Tatjana ja I hired a contract killer. Jokaisen
näytöksen alussa esitettiin myös Kaurismäen lyhytelokuva –
vastaavassa järjestyksessä: Bico, These boots, Rich little bitch,
Rocky VI, Valimo, Those were the days, Dogs have no hell ja
Thru the Wire. Retrospektiivin viimeinen tilaisuus käsitti Kaurismäen valitseman carte blanche -näytöksen, jossa esitettiin
Clyde Bruckmanin lyhytelokuva Fatal glass of beer (1933) ja
Nicholas Rayn kokopitkä Bitter victory (1957).
Noin puolitoista tuntia kestäneen masterclass-tilaisuuden
aikana Kaurismäki poltteli sähkötupakkaa, siemaili valkoviinia

ja keskusteli kahden haastattelijansa Loïc Diaz-Rondan ja Pilar
Carreran kanssa. Diaz-Ronda toimii elokuvakriitikkona jaToulousen nykytaidemuseon ohjelmasuunnittelijana. Hän valitsi
retrospektiivissä esitettävät elokuvat ja vastaa Reina Sofia -museon verkkosivuille kirjoitetusta materiaalista. Carrera puolestaan on journalismin ja audiovisuaalisen viestinnän professori Universidad Carlos III -yliopistossa ja elokuvakirjailija – hän
on myös julkaissut vuonna 2012 Kaurismäen elokuvista kirjan
(Aki Kaurismäki, Catedra, Madrid).
Kommunikaatio heidän ja Kaurismäen välillä ei ollut täysin ongelmatonta. Alun perin keskustelu kuului käydä konsekutiivisen tulkkauksen avulla espanjaksi ja suomeksi. Jostakin
syystä näin ei tapahtunut – sen sijaan kaikki kolme puhuivat
keskenään jokseenkin kangertelevaa englantia. Kielellisistä ongelmista huolimatta, ja usein niistä johtuen, tunnelma oli salissa hilpeä. Kaurismäen karismaattinen habitus ja itseironiset,
toisinaan myös kärkkäät heitot keräsivät yleisöltä nauruja ja taputuksia useaan otteeseen. Ja vaikkei Kaurismäki nähtävästi ollutkaan täysin tyytyväinen haastattelijoihinsa – tilaisuuden loppupuolella hän tokaisi odottavansa jo yleisökysymyksiä – suoriutuivat Diaz-Ronda ja Carrera tehtävästään vähintäänkin tyydyttävästi, kielimuurin huomioon ottaen.
koneet , hitchcock , huumori

Keskustelua rytmittivät näytteet Kaurismäen elokuvista. Ensimmäisenä katsottiin avauskohtaus elokuvasta Rikos ja rangaistus – Kaurismäen ensimmäisestä ohjaustyöstä (käsikirjoituksen hän laati yhdessä Pauli Pentin kanssa). Kohtaus käsittää
esteettisesti kiehtovan montaasin, jossa Markku Toikan näyttelemä Rahikainen (Dostojevskin Raskolnikovin vastine) toimittaa jokapäiväisiä tehtäviään teurastamotyöntekijänä: nostelee
sianruhoja, repii luita, laittaa lihaa sahan läpi, polttaa tupakkaa.
Carrera: ”Tällaisia kohtauksia löytyy muistakin elokuvistasi,
esimerkiksi Hamlet liikemaailmassa loppuu eräänlaiseen mekaaniseen balettiin. Myös Tulitikkutehtaan tytön avauskohtaus
on samalla lailla vaikuttava.”

Kuva Miia Panula

Aki Kaurismäki saapui tiistaina
21. helmikuuta 2014 iltaseitsemän
aikoihin Madridin Reina Sofia-taidemuseoon. Täysinäisessä yleisösalissa
häntä odotti hieman yli 400 espanjalaista
ja muutama suomalainen.
Paikalla oli alan ammattilaisia,
opiskelijoita, toimittajia, Kaurismäki-faneja
sekä tavallisia elokuvaihmisiä.

Kaurismäki: ”Olen intohimoinen kaikkien koneiden suhteen.
Oli kyseessä sitten tappaminen, paperin valmistaminen, hammastikkujen valmistaminen; kaikki koneet, erityisesti moottoripyörät, mikä tahansa mikä toimii, on kiinnostanut minua lapsesta saakka. Näyttelijöiden kanssa on vaikea työskennellä. Pidän koneista enemmän, ne eivät koskaan valita.”
C: ”Dostojevskin romaanissa ei anneta mitään selitystä sille,

miksi rikos tehdään. Sinun elokuvassasi puolestaan annetaan
kyllä joku”.

K: ”Kyllä, hyvin surkea sellainen. Kadun tässä elokuvassa kahta asiaa. Annan itselleni armoa, koska olin nuori ja kunnianhimoinen – molemmat rikoksia. Luin 22-vuotiaana Francois
Truffaut’n haastatteluteoksen, jossa Hitchcock kertoo, että on
yksi kirja, johon hän ei uskaltaisi koskea. Tämä kirja oli Rikos ja
rangaistus. Sanoin: ’Näytän sinulle, vanhus’. Hitchcock oli kuitenkin oikeassa; siihen kirjaan ei tulisi koskea. Otin elokuvaan
mukaan vain kirjan toiminnan. Toinen katumukseni on, etten
laittanut elokuvaan lisää huumoria. En ollut vielä oma itseni.
Siinä on kaksi tai kolme hyvää kohtausta, mutta muuten… jos
olisin te, lähtisin nyt”.
Diaz-Ronda: ”Yhdessä kohtaa Rahikainen sanoo ’en halunnut

tappaa miestä, halusin tappaa periaatteen’. Mistä periaatteesta
on kyse?”

K: ”On kulunut 31 vuotta siitä, kun tein tämän elokuvan, enkä

ole nähnyt sitä sen jälkeen, joten en tiedä. Katsoin sitä nyt ensimmäistä kertaa. Tämä ei tarkoita, että se olisi huono. Sama
asia myöhempien tekemieni elokuvien kanssa, en ikinä katso

niitä. Miksi minun pitäisi? Ohjaan ne, leikkaan ne, kirjoitan ne,
tuotan ne – tunnen ne kuva kuvalta”.
tyhjyys , tyyli ja 80- luvun suomi

Seuraava näyte oli myös avauskohtaus, tällä kertaa Kaurismäen toisesta pitkästä fiktioelokuvasta Calamari unionista. Viisitoista Frank-nimistä miestä sekä yksi Pekka ovat kokoontuneet
hämyiseen baariin valmistelemaan exodustaan Kallion ankeista oloista kohti idyllistä Eiraa – aluetta, ”joka on kuuluisa tasaisista, leveistä kaduistaan ja raikkaasta ilmastaan”. Suomalaisena
oli tainomaista seurata vierestä, miten espanjalaisyleisö tuijottaa mustavalkoista Kari Väänästä ja kuuntelee hiljaa tämän vieraskielistä puhetta:
”Hyvät herrat, en aio väsyttää teitä, enkä varsinkaan itseäni, niillä lukemattomilla syillä, jotka tekevät elämisen tässä kaupunginosassa täysin mahdottomaksi. Kaikki tietävät olosuhteet, joissa olemme joutuneet viettämään lapsuutemme ja nuoruutemme: ahtaus, tietämättömyys, nälkä. Puhumattakaan linja-autojen huonosta ilmanvaihdosta, niiden aikataulujen epäsäännöllisyydestä. Tässä kaupunginosassa on enemmän mäkiä,
kuin missään muualla maailmassa. Irrallaan juoksevat lapset ja
koirat tekevät ulkona liikkumisen mahdottomaksi. Joudumme
piileskelemään sivukujilla kuin spitaaliset houkat. Meitä nöyryytetään, meidän päällemme syljetään, ikään kuin emme olisi lainkaan vapaan ja ylpeän kansakunnan itsenäisiä jäseniä. Sitä paitsi, eräänä päivänä ilkeä vanha mummo potkaisi minua
kipeästi polvitaipeeseen, vain siksi, että olin hänen mielestään
avannut suuni väärässä paikassa. En ole mikään koira. Tiedän,
että me kaikki osaamme jossain määrin arvostaa itseämme -
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Artikkelin alareunan kuvat Mikael Leskinen.
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siksi me olemme täällä. Itkuvirsien aika on ohi, lähdön aika on
koittanut.”
C: ”Mitä Calamari union tarkoittaa?”.
K: ”Jää nähtäväksi. En koskaan ymmärtänyt sitä elokuvaa. Kaik-

ki alkoi typerästä ideasta. Vanhoina hyvinä aikoina Berliinin
elokuvafestivaaleilla, kun suomalaiset elokuvat olivat huonompia kuin norjalaiset, kuulin jonkun sanovan ’calamari union’.
Ajattelin: ’tämä on hyvä otsikko, teen otsikolle elokuvan’. Koko idea ei ole kovin fiksu, eikä sitä ole myöskään elokuva. Joten
mitä se tarkoittaa, löytää merkitystä tyhjyydestä… No, missä
tahansa nykypäivän väkivaltaisessa Hollywood-elokuvassa on
sama tarina: he kävelevät kaupunkiin ja ampuvat toisiaan. Calamari union oli varhainen versio tästä. He yrittävät ampua jotakuta muuta, mutta ampuvatkin itseään polveen. Jotkut menevät myös naimisiin. Eivät monet.”
”Rikoksen ja rangaistuksen – joka oli eräänlainen kunnianhimoinen taide-elokuva – jälkeen tajusin, etten voisi jatkaa ilman
huumoria. Dostojevskilla aloittaminen on vaikeaa kenelle tahansa, jopa minulle, ollakseni rehellinen. Seuraavassa elokuvassani uskon löytäneeni oman tyylini, sikäli kun minulla on tyyli.
Siinä on kyse tyyneydestä [”a question of stillness”], sekoituksesta todellisuutta ja huumoria.”
D-R: ”Tässä elokuvassa on useita asioita, joita löydämme myös
myöhemmästä filmografiastasi. Yksi on pakeneminen, uusien
paikkojen etsiminen. Miksi oli tärkeää paeta? Toinen asia on
se, miten lähestyt Helsinkiä kuvauspaikkana kaksinaisesti. Toisaalta kuvaat outoja paikkoja, outoja baareja tai asuntoja. Teit
samoin myöhemmin Lontoossa ja Pariisissa I hired a contract
killerin ja La vie de bohèmen yhteydessä. Toisaalta lähestyt
kaupunkeja myös suurien panoraamakuvien avulla, näyttäen
enemmän isoja rakennuksia, pelottavammin ja tavallaan epäinhimillisemmin”.
K: ”80-luvun alussa kaikki halusivat ulos Helsingistä. Jos on viisas, niin haluaa vieläkin päästä pois sieltä. Helsingin suhteen
kyse on tavallaan viha-rakkaussuhteesta ilman rakkautta, jos

ymmärrät mitä tarkoitan. Siihen aikaan mikä tahansa paikka
Suomen ulkopuolella edusti jonkinlaista vapautta, henkistä vapautta. Calamari unionin lopussa otetaan soutuvene Eestin. Siihen aikaanhan Neuvostoliitto oli vielä olemassa, mutta suomalaisille jopa Eesti edusti vapautta, koska suomalainen yhteiskunta oli henkisesti niin jumissa.”
”Suomi oli rikas, kapitalistinen maa. Meidät oli hyvin syötetty
ja talous oli kunnossa, meillä oli töitä. Siitä huolimatta koimme
olevamme vankilassa. Ehkä se on osa nuoruutta. Mutta koko
kansakunta koki, että olimme jumissa jossain lännen ja idän välillä. Tietenkin meillä oli passit, olisimme voineet mennä minne vain, mutta emme voineet koska olimme henkisesti halvaantuneita”.
värit , roskat , työläiset

Seuraavaksi katsottiin kohtaus Kaurismäen kolmannesta elokuvasta Varjoja paratiisissa. Farkkutakkinen Matti Pellonpää kävelee marketin kassalle. Kaunis kassaneiti Kati Outinen huomaa, että tämä on haavoittunut: ”Teistähän vuotaa verta”. ”Niin
vuotaa, loukkasin käteni”. ”Laitetaan siihen laastaria, tulkaa
mukaan”. Yhdessä he kävelevät loitommalle, jossa Outinen sitoo tupakka suussa Pellonpään käden. Kohtauksessa on tiettyä
hiljaista taikaa ja lämpöä, kauneuttakin.

”En usko, että on ollut sellaista orjuutta kuin nykypäivänä, jolloin et
voi koskaan tietää, saatko potkut
seuraavalla viikolla. Tämä ei ole
vain kapitalismia, se on sadismia.”

ta, jossa auto poistuu paikalta. Käskin laittamaan lamput päälle.
Kameramies katsoi minua ja sanoi: ’voimme hädin tuskin valaista viiden metrin alueen auton edessä.’ Sanoin: ’OK. Kamera on tässä, näytetään viisi metriä kun auto lähtee’. Opin tyylin, jossa kaikki on tehtävä minimaalisesti, koska meillä oli vain
kolme lamppua ja siinä kaikki. Täytyy työskennellä niillä aseilla, työkaluilla jotka on”.
C: ”Roskalla on paikka elokuvissasi. Jos muistan oikein, elokuvasi Juha lopussa päähenkilö menee kaatopaikalle kuolemaan.
Myös Arielissa Matti Pellonpään hahmo pyytää tulla haudatuksi kaatopaikalle.”

na. 20-luvun alussa oli paljon toivoa, ennen kuin… no, loput
on historiaa. Silloin työväenluokka esitettiin kauniina, heillä oli
toivoa ja kaikkea. Mutta sitten on hyvän kapitalistin ja rehellisen työntekijän työväenluokka, fasistisen John Fordin tehtaiden
työväenluokka. On paljon versioita.”

D-R: ”Tässä elokuvassa kerrotaan roskakuskin ja supermarke-

”Kun olin nuorukainen tein kaikkea: menin isoille rakennustyömäille, paperitehtaalle, olin postimiehenä. Mutta olin aina
vapaa menemään, koska olin nuori eikä minulla ollut perhettä
elätettävänä. En usko, että on ollut sellaista orjuutta kuin nykypäivänä, jolloin et voi koskaan tietää, saatko potkut seuraavalla viikolla. Tämä ei ole vain kapitalismia, se on sadismia.”

K: ”Vain siksi, että se oli katoamassa. Halusin näyttää sen seura-

K: ”Se ei voinut olla valkoinen, koska meillä ei ollut tarpeek-

si lamppuja. Tässä kohtauksessa kuvasimme ulkotiloissa otos-

C: ”Työläishahmosi ovat hyvin individualistisia, heitä ei esitetä
kuten työläisiä yleensä. He ovat ylpeitä, he ovat vapaita – he läpikäyvät monia vaikeita hetkiä, mutta he selviytyvät silti. Mikä
on mielipiteesi, miten mielestäsi työväenluokkaa kuvataan elokuvissa yleensä?”

ta tuntuu. Eilen, ilman mitään syytä, ajattelin ammatteja ja sitä,
mikä ammatti on tärkeä, mitä tarvitaan. Kaikki, jotka siivoavat
katuja, tekevät tärkeää työtä. Mutta pankkiiri, itse asiassa, ei ole
lainkaan tarvittu. Spekulaattoreita ei tarvita. Tämä saattaa olla
tosiasia, en tiedä”.

K: ”Aloin maalata seiniä vasta I hired a contract killerin koh-

C: ”Mutta tässä kohtauksessa on tietty sinisyys, joka ympäröi
kaikkea. Sininen on elokuvan väri, eikö olekin?”

voin. Esität hänet eräänlaisena cowboyna, ylpeänä yksilönä, joka yrittää sopeutua.”

K: ”On rehellinen neuvostoversio, jota ihailen elokuvataitee-

Vaikka kohtaukset ovat tavallaan realistisia, antaa harkittu värien käyttö niille jonkinlaisen abstraktin, tyylitellyn aspektin.”

dalla Lontoossa. Varjoja paratiisissa aikaan studiokulttuuri oli
Suomessa kuollut. Olimme enemmän tai vähemmän rahattomia. Meillä oli tarpeeksi lamppuja valaistaksemme suurin piirtein neliömetrin kokoisen alueen”

D-R: ”Sanoisin, että työläistä ei esitetä elokuvissasi tyypillisin ta-

K: ”Pidän roskasta. Tunnen itseni roskaksi; tiedän miltä roskas-

tissa työskentelevän tytön välinen rakkaustarina. Siinä tavallaan uudelleen asetetaan valkokankaan keskustaan työläisen
hahmo. Tämä ei ehkä ollut kovin yleistä 80-luvun elokuvissa.
Miksi oli tärkeää kuvata työläisiä, vaikka sillä ei ollut mitään
kaupallista potentiaalia? Miksi koit tarpeen tehdä näin sen historiallisen hetken aikana, jolloin luokkataistelu vaikutti heikentyvän – tai katoavan?”

C: ”Tässä elokuvassa alat käyttää värejä hyvin erityisellä tavalla.

elämään, koska elämä ei ole koskaan niin kurjaa minun elokuvissani. Paitsi oma elämäni, ehkä.”

ukset. Siihen erityiseen aikaan suomalaisessa elokuvateollisuudessa kaikki halusivat, kuten he myös nykyään haluavat, mennä
Hollywoodiin ollakseen jonkinlaisia orjia. Orjan ei tarvitse ajatella. Kaikki halusivat sinne ja tehdä elokuvia isolla budjetilla –
ei elokuvataidetta, vaan elokuvia [not cinema, but films – movies, as they call them]. On OK, jos he haluavat tehdä niin, mutta itse ajattelin, että tämä ei voi olla elämäni – jos haluan tehdä
elokuvia, minulla täytyy olla syy. Ja rehellisesti sanoen, ja osin
henkilökohtaisista syistä, päätin keskittyä elämään. Tyyliteltyyn

D-R: ”Näkemämme fragmentti on hyvin kuvaava siitä tavasta,

jolla pyydät näyttelijöitäsi näyttelemään …”

K: [keskeyttäen] ”En pyydä heitä näyttelemään, yritän estää heitä näyttelemästä. Sanon: ’olkaa hyvät ja älkää näytelkö’. Jos otan
uuden näyttelijän, hän alkaa näyttelemään. Joten, helvetti soikoon, älä ikinä palkkaa kahta näyttelijää – ota yksi ja pidä se.
Siksi John Ford piti John Waynen; ei välttämättä kaapin terävin
veitsi, mutta ainakin hän oppi olemaan näyttelemättä.”
D-R: ”Ehkä siksi kuvaat niin paljon koiria ja koneita”.
K: ”Ehkä koiria”.

38

avek--lehti
avek
lehti1/2014
1/2014

1/2014

1/2014

”Suomi oli rikas, kapitalistinen
maa. Meidät oli hyvin syötetty
ja talous oli kunnossa, meillä oli
töitä. Siitä huolimatta koimme
olevamme vankilassa. Ehkä se
on osa nuoruutta. Mutta koko
kansakunta koki, että olimme
jumissa jossain lännen ja idän
välillä. Tietenkin meillä oli
passit, olisimme voineet mennä minne vain, mutta emme
voineet koska olimme henkisesti
halvaantuneita”.
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valta , kumiankat ja korruptio

Kolmas näyte on Kaurismäen Shakespeare-sovituksesta, elokuvasta nimeltään Hamlet liikemaailmassa: kokouspöydän ympärillä istuu joukko pukumiehiä. Pirkka-Pekka Petelius – Hamlet – istuu yksin syrjemmässä pöydässä, piirrellen väriliiduilla
paperille. Miehet ovat kokoontuneet äänestääkseen kumiankkabisnekseen siirtymisestä – tulos on myöntävä. Puheenjohtaja, Hamletin isäpuoli Klaus (näytelmässä ”Claudius”), aloittaa
puheen, mutta hänet keskeytetään: ”Hetkinen! Hyvät herrat…”.
Hamlet asettaa infantiilit piirroksensa ja liitunsa rauhallisesti
sivuun, nousee seisomaan ja astuu kohti miehiä. Hän sytyttää
tupakan. ”Oletteko ehkä unohtaneet, että minä omistan 51 prosenttia tämän konsernin osakkeista – konsernin, jonka isoisän
isäni ja niin edelleen isäni perustivat – vuonna 1812, joulukuun
alussa – ja että tämä osake-enemmistö takaa minulle vastaavaan äänimäärään tässä kokouksessa? Joten, ystäväiseni, ainoatakaan telakkaa ei lopeteta, eikä sahaa myydä – puhumattakaan
siitä, että alkaisimme keinotella kumiankoilla.”
D-R: ”Tämä elokuva on hyvin painava useista syistä johtuen.
Yksi syy on, että se kertoo vallasta, mikä yhdistää sen työläisyyden aiheeseen. Sanoit joskus, että kamerat tulisi antaa työläisille. Tämä on tavallaan se, mitä teet tässä elokuvassa: kuvaat valtaa, sen luonnetta, mitä se tekee ihmisille.”
K: ”Älä koskaan anna kameraa työläisille, älä anna sitä edes kamera-assistentille. Älä koskaan laita kameramiesta paperitehtaaseen – pidetään kamerat ammattilaisilla ja paperikoneet paperikoneammattilaisilla, muuten tulisi sotkua.”

”Elokuvissa voit antaa äänen työläisille, mutta se on sinun äänesi, ei heidän. En usko demokraattiseen elokuvaan, koska enintään yksi, kaksi, kolme ihmistä päättävät minkälainen elokuva
on. Jos näytät elokuvan ihmisille, ja he pitävät siitä, se on silloin kansan elokuva, mutta vain yleisön kannalta. Se on aina sinun elokuvasi – ja sinun vastuusi, ja sinun menetyksesi, ja sinun kuolemasi, ja sinun tuhosi.”
C: ”Tässä elokuvassa Hamlet on tietynlainen romantikko, ras-

kasteollisuuden romantikko, joka vastustaa koko tätä kumiankkojen simulakraa” (”this whole simulacra of the rubber ducks”).
K: ”Se on hyvin outo elokuva. Jopa minun elokuvakseni se on
outo – en vieläkään ymmärrä sitä täysin. Olin hyvin hämmentynyt tehdessäni sitä, koska olin juuri lukenut Shakespearen
tekstin ennen kuin kuvasin sen. Samaan aikaan yritin sovittaa
sen suomalaisen yhteiskunnan tilanteeseen. Täytyy silti sanoa,
että taiteena se on melko selkeä, jollain tavoin. Pidän sitä edelleen ainoana kelvollisena elokuvana, jota olen koskaan tehnyt.
Mutta minun asteikolla kelvollinen on varsin alhainen.”
C: ”Hahmosi ovat yleensä inhimillisiä ja lämpimiä, vaikka he

kulkisivatkin vaikeiden aikojen läpi, mutta tässä elokuvassa
heistä välittyy tietty etäisyys, tietty kylmyys. Paitsi lopussa…”

K: ”Lopussa ei ole enää ketään jäljellä. Se on tässä mielessä

”Elokuvissa voit antaa äänen työläisille, mutta se on sinun äänesi,
ei heidän. En usko demokraattiseen elokuvaan, koska enintään yksi,
kaksi, kolme ihmistä päättävät minkälainen elokuva on. Jos näytät elokuvan ihmisille, ja he pitävät siitä, se on silloin kansan elokuva, mutta
vain yleisön kannalta. Se on aina sinun elokuvasi – ja sinun vastuusi,
ja sinun menetyksesi, ja sinun kuolemasi, ja sinun tuhosi.”
se itse asiassa ennusti suomalaisen talouden täydellisen romahduksen neljä, kolme vuotta etukäteen. Minulla ei ollut siitä mitään ideaa, mutta niin se tapahtui.”
D-R: ”Elokuvassa kaikki suuntautuvat kohti tuhoa. On vain yk-

si poikkeus – ne kaksi hahmoa, jotka eivät tavallaan ole korruptoituneita: Simo, Hamletin autokuski, ja tämän keittäjävaimo.”

K: ”He ovat kyllä korruptoituneita, sillä he ovat ammattiliitosta.

Ja jos olemme täysin rehellisiä – oletko koskaan nähnyt ammattiliittoa ilman korruptiota? Simon on tarkoitus olla elokuvan
hyvä hahmo, rehellinen työntekijä, mutta tein hänestä hyvän,
rehellisen työntekijän karikatyyrin. Jos elokuvan katsoo tarkasti, huomaa, että hänellä on motiivinsa. Hänkin on korruptoitunut. Elokuvan ainoa ei-korruptoitunut hahmo on koira, joka on
ensimmäisessä kuvassa sidottuna pianoon.”

kuin Kurosawan Yojimbon loppu. Siinä samurai lähtee kylästä, kaikki ovat kuolleita, ja hän sanoo: ’nyt täällä on rauhallista’.
Olen koko elämäni ollut kyllästynyt iloisiin loppuratkaisuihin.
Shakespearen tapauksessa minulla ei ollut tätä ongelmaa, seurasin vain hänen tekniikkaansa.”

näyttelijät , raha ja filmi

D-R: ”Tässä elokuvassa huomiota herättää se, miten kokeilet
asioita, joita et kokeile muissa elokuvissasi. On joitain vääntyneitä kuvakulmia – esteettisestä näkökulmasta se on hyvin erilainen muuhun filmografiaasi verraten. Se on myös hyvin synkkä elokuva, sanoisin.”

– Miten ohjaat näyttelijöitäsi? Valitsetko näyttelijät tyypin mukaan? Sanot, ettet halua heidän näyttelevän, mutta oletettavasti
käytät silti ammattinäyttelijöitä. Teetkö paljon hahmonrakennusta heidän kanssaan etukäteen?

K: ”Kaikki kaunis, valoisa, valaiseva ja sydäntä lämmittävä täs-

vaihtaa – näin olen sanonut koko elämäni. Suomi on pieni maa,
joten on helppoa poimia oikeita näyttelijöitä oikeisiin rooleihin.”

sä elokuvassa on minua. Kaikki synkkä, alakuloinen ja kauhea
on Shakespearea.”

C: ”Elokuva on nähty jonkinlaisena parodiana, mutta minusta

se on itse asiassa hyvin suora sovitus Hamletista.

K: ”Kyllä kyllä, puolet ja puolet. Et huomaa eroa kun dialogi

vaihtuu Shakespearesta omaani. En ole ylpeä siitä, olen vain
lahjakas – tämä oli vitsi.”
”Elokuva oli profetia sikäli, että myöhemmin näimme, miten

Tarkoitus oli keskustella vielä Tulitikkutehtaan tytöstä, mutta
aika ei tähän riittänyt, joten siirryttiin suoraan yleisökysymyksiin. Lopuksi muutama esitetyistä kysymyksistä.

voin leikata sen myöhemmin pois. He ovat aikalailla diktatuurin
alaisia, heillä ei ole lainkaan vapautta. He ovat pahempia kuin
orjat – ja lisäksi he tulevat kuvatuiksi. Yleensä elokuvieni näyttelijät tietävät mitä odottaa: surkeaa palkkaa, huonoa ohjausta, ei ruokaa, 25-tuntia päivässä. [Joku huutaa yleisöstä: mutta
tupakkaa!] Minulle kyllä, mutta ei heille.”
”Uskon, että näyttelijöiden suhteen on hyvin yksinkertainen
ratkaisu: palkkaa parhaat, siten sinun ei tarvitse ohjata heitä.
Niin minä aina tein.”
– Vastustat voimakkaasti rahan valtaa. Silti tehdäksesi elokuvia sinun täytyy saada rahaa, joten sinun täytyy jollain tavoin
neuvotella sen maailman kanssa, jossa rahan valta on olemassa. Kun olit nuori mies, oliko sinun vaikea liikkua tämän maailman ja omien periaatteittesi ja ideoittesi välillä?
K: ”Rahan puoli on yleensä yhtä kuin idioottimainen puoli, joten ei tarvitse olla mikään Einstein sen päihittämiseen. Budjettini olivat aina hyvin vaatimattomia – itse asiassa ensimmäisissä kymmenessä elokuvassani ei ollut budjettia lainkaan. Palkkana oli pizza per elokuva. Lupasin aina maksaa myöhemmin,
jos elokuva tuottaisi yhtään rahaa. Calamari Union löi omilleen 2009, se tehtiin 1984. Laskin, että kaikkien kesken jaettuna
palkkioksi tulisi 3 euroa per henkilö. Sen lähettäminen olisi tullut kalliimmaksi – maksan myöhemmin, ehkä ensi elämässä.”

K: ”Ensinnäkin, jos sinulla on hyvä näyttelijä, häntä ei kannata

”1990-luvulla maksoin tavallista palkkaa. Viimeisissä elokuvissa maksoin jopa extra-palkkaa, koska olin niin syyllinen menneistä. – Syyllisyys on viestini maailmalle”.

”Heillä ei ole elokuvissani vapautta näytellä, paitsi kasvoillaan.
Vaadin aina, että he näyttelevät silmillään, koska oman teoriani
mukaan elokuvissa kaikki tapahtuu kameran linssin ja näyttelijän silmän, joka on myös toinen linssi, välillä. Saatan olla väärässä, mutta on liian myöhäistä vaihtaa teoriaa nyt.”

– Mitä mieltä olet – olisivatko Lumièren veljekset valinneet filmin vai digitaalisen formaatin?

”Näyttelijäni eivät saa improvisoida sanoin, mutta he saavat vitsailla vähän jos haluavat, lisätä hieman ylimääräistä draamaa –

K: ”Ero filmielokuvan ja digitaalisen elokuvan välillä on, että digitaalinen kuva on kuollut. Fotokemiallisen prosessin ansiosta
filmielokuva on elossa. Suomessa elokuvaa kutsutaan eläväksi
kuvaksi [”a living picture”] – se on elävä pinta. Uskon, että Lumièret eivät välitä paskaakaan”.
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”Heillä ei ole elokuvissani vapautta näytellä,
paitsi kasvoillaan. Vaadin aina, että he näyttelevät silmillään, koska
oman teoriani mukaan
elokuvissa kaikki tapahtuu kameran linssin
ja näyttelijän silmän,
joka on myös toinen
linssi, välillä. Saatan
olla väärässä, mutta on
liian myöhäistä vaihtaa
teoriaa nyt.”
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PITKÄ TAIVAL SARJAKUVASTA ELOKUVAAN

MUUMIT
RIVIERALLA

KUVATEKSTIT

Muumit Rivieralla on lokakuussa 2014 ensi-iltansa saava kokoillan animaatioelokuva. Elokuva perustuu Tove Janssonin Muumi-sarjakuvaan Familjen lever högt (suom.
Muumiperhe Rivieralla), ja sen ohjaa ranskalainen Xavier Picard.
Johanna Haapianen-Makkonen

M

vulla julkaista englanninkielisenä. Parhaimmillaan sarjakuvat ilmestyivät neljässäkymmenessä maassa ja noin 120
lehdessä.
Mutta mikä sai ottamaan lähtökohdaksi sarjakuvan,
ei maailmalla jo tunnettua piirrossarjaa? Hemilän mukaan idea tuli Tove Janssonin veljentyttäreltä Sophia Janssonilta, joka harmitteli vuonna 2010, ettei vielä kukaan
ole tehnyt elokuvaa Muumit-sarjakuvasta, vaikka kokonainen sukupolvi oli kasvanut sarjakuvaa lukien. Hanna
Hemilä tarttuikin haasteeseen, ja hän ehdotti elokuvalle
ranskalaista ohjaajaa Ranskan merkittävien sarjakuva- ja
animaatioperinteiden takia. Hemilä tapasi ranskalaisohjaaja Xavier Picardin, joka innostui hankkeesta. Kaksikko suunnitteli ja toteutti 2 minuuttisen trailerin, jolla he
vakuuttivat Muumien oikeudenhaltijat. Hemilä ja Picard
saivat luvan edetä hankkeen kanssa.
sarjakuvasta pitkäksi elokuvaksi

tekevät elokuvasta neljä eri kieliversiota: suomi, ruotsi,
englanti ja ranska. Englanninkielisessä versiossa kuullaan englantia brittiläisellä aksentilla. Japanilaiset ja muut
levittäjät valmistavat myöhemmin omat dubbauksensa.
Muumi-sarjakuva oli suunnattu aikuisille, mutta itse Muumit on erityisesti tv-sarjan takia mielletty enemmänkin lapsille tehdyiksi. Hanna Hemilän mukaan osa
levittäjistä suhtautui aluksi produktioon epäilevästi,
koska he kokivat, että kyseessä on lastenelokuva. Vaikka Muumeilla onkin ystäviä ympäri maailmaa, Hemilän
mukaan ei ole ollut mikään läpihuutojuttu saada elokuva
tuotantoon ja levitykseen.
”Esimerkiksi ranskalainen teatterilevittäjä Gebeka,
joka on tuonut Ranskassa levitykseen monia menestyneitä animaatioelokuvia, suhtautui aluksi hankkeeseen
epäilevästi. Tapasimme Xavier Picardin kanssa levittäjän Cannesissa, istutimme hänet alas ja näytimme hänelle Toven originaalisarjakuvia ja kirjojen kuvituksia. Näin levittäjä ymmärsi, millainen rikas visuaalinen
maailma sarjakuvissa ja Toven teoksissa on ja hän innostui elokuvasta.”
Elokuvan budjetti on 3,6 miljoonaa euroa, eli poikkeuksellisen suuri kotimaiseksi elokuvaksi. Elokuva on saanut Suomen elokuvasäätiöltä 800 000 euron tuen. Muita
rahoittajia ovat muun muassa Nordisk Film, YLE, FST5,

Muumi-perhe
hämmästelee
cocktail-tarjoilua
hotelli Grandissa.

1/2014

Kun elokuvan käsikirjoitus pohjautuu sarjakuvaan, käsikirjoittajat joutuvat uudentyyppisten haasteiden eteen.
Sarjakuvissa tarina kerrotaan yksittäisissä stripeissä, mutta elokuvassa tarinan tulee olla yhtenäinen ja jatkuva. Käsikirjoittajilla onkin ollut kuljettavanaan pitkä taival sarjakuvista 80-minuuttisessa elokuvassa kantavaan tarinaan.

Muumit Rivieralla -elokuvan käsikirjoittamiseen ovat
osallistuneet Hanna Hemilän ja Xavier Picardin lisäksi
Leslie Stewart ja Annina Enckell. Vuoden 2012 keväällä valmistuneen käsikirjoitusversion avulla alettiin hakea
rahoitusta elokuvaan. Itse elokuvan tuotanto käynnistyi
keväällä 2013, kun elokuvan rahoitus oli saatu kuntoon.
Muumit Rivieralla on kansainvälinen produktio. Suomalais-ranskalaisessa produktiossa tiimi on tehnyt suuria
päätöksiä. Mustavalkoisiin sarjakuviin perustuvalle elokuvalle on ensinnäkin luotu oma värimaailmansa. Kun
elokuvan hahmoja alettiin suunnitella, haasteeksi muodostui, mitä pidetään lähtökohtana hahmojen ulkonäköä
ajatellen, koska täysin valmista ja yhtenäistä mallia hahmoille ei ollut saatavilla.
Muumi-sarjakuvissa hahmot ovat erinäköisiä lähes
joka stripissä. Tove Jansson muutti esimerkiksi Muumien käsien pituuksia sommitelmien mukaan, Hanna Hemilä selventää.
Muumit Rivieralla on herättänyt kiinnostusta kotimaassa. Kiinnostus on ollut suurta myös Suomen rajojen ulkopuolella, ja elokuvalle onkin saatu laaja levitys.
Elokuva nähdään elokuvateattereissa syksyllä 2014 ja talvella 2015 ainakin Pohjoismaissa, Ranskassa, Japanissa ja
Sveitsissä. Maailmanlaajuisesta myynnistä vastaa Indie
Sales, Nordisk Film vastaa Pohjoismaista. Tuotantoyhtiöt

1/2014

uumit Rivieralla -elokuvassa pääosissa ovat
sarjakuvien aidot ja särmikkäät Muumit.
Elokuvassa Muumit, Niiskuneiti ja Pikku
Myy päättävät lähteä seikkailulle merelle.
Myrskyn jälkeinen taifuuni lennättää heidän
purjeveneensä Rivieralle, missä he päätyvät
Le Grandin kuninkaalliseen sviittiin. Muumipappa alkaa
käyttää nimeä de Moomin ja pääsee piireihin. Niiskuneiti on imarreltu kosmopoliitin playboyn liehittelystä. Pinnallista elämänmenoa vierastava Muumimamma muuttaa mustasukkaisuuden kourissa kamppailevan Muumin
kanssa asumaan perheen vanhan veneen alle. Ensimmäistä kertaa perheen yhtenäisyys on vaakalaudalla.
Muumit Rivieralla -elokuvan ensi-ilta on 10.10. Elokuvan tuottaja Hanna Hemilän (Handle Productions Oy)
mukaan elokuvan animointi on parhaillaan käynnissä.
Kyseessä on käsinpiirretty animaatio, joka vaatii laajamittaista, kurinalaista työtä. Animointi toteutetaan Kiinassa, koska vastaavaa mahdollisuutta ei olisi ollut Suomessa tai muualla Euroopassa.
Suuri yleisö saattaa muistaa Muumit piirrossarjasta,
joka alkoi valloittaa maailmaa 1990-luvulla. Muumit Rivieralla -elokuvassa lähtökohtana ovat kuitenkin Muumi-sarjakuvat, jota maailman suurin iltapäivälehti, Associated Newspapersin lehti Evening News, alkoi 1950-lu-
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MUUMIT
RIVIERALLA
Muumit Rivieralla on
elokuva kaikenikäisille. Tämä luo tekijöille
oman haasteensa
rakentaa elokuvaan
eri tasoja eri-ikäisille.
Elokuvan katsojissa
on niitä, jotka ovat
kasvaneet piirrossarjaa katsellen ja
tottuneet näkemään
Muumit pastellinvärisessä maailmassa.
Elokuvassa seikkailevat kuitenkin aidot
sarjakuvien Muumit,
ja mukana on runsaasti Muumeille
tyypillistä ironiaa ja
sarkasmia.

puolestaan tuttuja studion
johtajalle.
skype yhdistää kansain välisen tiimin

kä hankkeelle sopivaa studiota löytynyt Suomesta. Lähin
mahdollinen studio löytyi kuitenkin Tallinnasta, ja Urpo
& Turpo -sarjan tiimi matkustikin Tallinnaan.
Urpo & Turpo -sarjan toteuttaminen kansainvälisenä yhteistyönä oli Hanna Hemilän mielestä hyödyllinen
ja antoisa kokemus. Sarjassa näkyy Viron pitkä ja merkittävä perinne nukkeanimaatioiden toteuttamisessa.
Tallinnassa oli erilainen tapa tehdä töitä, ja hankkeessa saatiin yhdistettyä kaikkien osapuolten parhaat puolet.
Nykyään animaatiota arvostetaan enemmän, ja kehittynyt tietotekniikka tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa
animaatiota vaivattomammin. Kun esimerkiksi Urpo &
Turpo olivat nukkeanimaatioita, tarvittiin studiota, jossa oli erikoistuttu nimenomaan nukkeanimaatioihin. Nykyään valtaosa animaatioista toteutetaan tietokoneella.

Niiskuneiti
hoitelee
bikiniensä
rahoitusta
kasinolla.

animaation tekeminen on haastavaa ,
mutta palkitsevaa .

”Olen aina innostunut haasteista. Kun Sophia Jansson
harmitteli, ettei kukaan ole tehnyt elokuvaa Muumi-sarjakuvista, minulla alkoi heti raksuttaa, että miten asiat pitäisi ratkaista”, tuottaja Hanna Hemilä kertoo.
Muumi-sarjakuvien stripeissä on tarina ja jatkumo,
jonka Tove Jansson on luonut. Tämä jatkumo nähdään
myös valkokankaalla 10.10.2014, kun Muumit Rivieralla
-elokuva saa ensi-iltansa.
1/2014

Tuottaja Hanna Hemilä toteaa, että Muumit Rivieralla
-elokuvaa on tekemässä ammattitaitoinen ja myös projektiin sitoutunut tiimi.
On ollut onnea, että lahjakkaat ihmiset eri puolilla
maailmaa ovat innostuneet tästä projektista, ja kaikille on
tullut vahva näyttämisen tarve ja halu toteuttaa projekti hienosti.
Kansainvälisen produktion tiimi on jakaantunut Suomeen, Ranskaan ja Kiinaan. Tiimin kommunikoinnissa
keskeisessä asemassa on muun muassa skype, jolla saadaan nopeasti yhteys yli maantieteellisten rajojen.
Produktiossa oma haasteensa on, miten esitellä Muumit katsojille: yhtäältä elokuvan katsojissa on sellaisia
Muumi-faneja, jotka osaavat ulkoa kaikki dialogit, toisaalta katsojien joukossa on niitä, jotka eivät ole koskaan Muumeista kuulleetkaan. Elokuvassa on mukana myös sekundäärejä hahmoja, eli myös Muumi-faneille on luvassa uusia
tuttavuuksia tuntemattomampien hahmojen muodossa.
Muumit Rivieralla on elokuva kaikenikäisille. Tämä
luo tekijöille oman haasteensa rakentaa elokuvaan eri tasoja eri-ikäisille. Elokuvan katsojissa on niitä, jotka ovat

kasvaneet piirrossarjaa katsellen ja tottuneet näkemään
Muumit pastellinvärisessä maailmassa. Elokuvassa seikkailevat kuitenkin aidot sarjakuvien Muumit, ja mukana
on runsaasti Muumeille tyypillistä ironiaa ja sarkasmia.
Muumit Rivieralla on toinen pitkä piirroselokuva Muumeista. Ensimmäinen elokuva, Muumipeikko ja
pyrstötähti, valmistui vuonna 1992. Kun elokuva kertoo
suurelle yleisölle tutuista hahmoista, elokuvan markkinointi on erilaista kuin tilanteissa, jossa yleisölle esitellään täysin tuntemattomia hahmoja.
Suomessa meidän ei tarvitse selvittää yleisölle, mitä ovat Muumit. Voimmekin keskittyä elokuvan laatuun,
Hemilä kertoo.
Hanna Hemilän ensimmäiset kokemukset animaatioista ovat jo yli 20 vuoden takaa. Hän on ollut tekemässä muun muassa Urpo & Turpo sekä Turilas & Jäärä -animaatioita. Kotimaisen animaation tekeminen on Hemilän mukaan muuttunut olennaisella tavalla muun muassa
tietotekniikan kehittymisen myötä.
Kun Urpo & Turpo -sarjaa alettiin tehdä 1990-luvun
alussa, ongelmana oli löytää produktiolle sopivaa studiota. Vaikka sarja olikin nukkeanimaatio, siinä näkyi myös
aikuisia. Eli hankkeeseen tarvittiin studiota, johon myös
aikuiset mahtuisivat liikkumaan.
1990-luvulla animaatio ei ollut nykyisessä arvossaan, päinvastoin animaation tekemistä vedettiin alas, ei-

1/2014

Nordisk film og tv-fond, Svenska kulturfonden, Moomin Characters, Indie Sales, Konstsamfundet, Gebeka ja
Svenska folkskolans vänner.
Vaikka budjetti on suuri, kansainvälisen produktion
toteuttaminen on myös kallista. Tuotantoa toteutetaan
useassa eri maassa. Esimerkiksi äänityöt tehdään Suomessa, musiikki ja dialogi Suomessa ja Ranskassa. Värisuunnittelu ja hahmojen kehittely taas Ranskassa.
Hanna Hemilä korostaa, että koska kyseessä on Tove
Janssonin sarjakuvaan pohjautuva elokuva, hahmojen ulkonäkö on ollut suurennuslasin alla.
Yksi Ranskan arvostetuimmista hahmosuunnittelijoista, Valerie Hadida toimii Pariisissa kehitellen sitä,
miltä hahmot näyttävät eri asennoissa ja millaisia ilmeitä
hahmoilla on. Sophia Jansson on valvonut, että Tove Janssonin kädenjälki näkyy elokuvan hahmoissa.
Animoinnista vastaa Kiinassa studio, jonka johto on
ollut mukana kansainvälisissä produktioissa yli 20 vuoden ajan. Hanna Hemilä kokee, että oli tärkeää löytää
produktioon studio, jolla on aiempaa kokemusta kansainvälisistä produktioista.
Yhteistyötä helpottaa, kun studiolla on totuttu siihen,
että kulttuurieroista johtuvia väärinymmärryksiä tapahtuu, eikä niitä pidä säikähtää.
Yhteistyölle on hyvät puitteet, koska studio on entuudestaan tuttu ohjaaja Xavier Picardille, ja Muumit ovat
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keskustelua

Olen huolissani suomalaisen
fiktiivisen lyhytelokuvan, erityisesti
taide-elokuvan tilanteesta.
Sellainen fiktiivinen lyhytelokuva,
joka ei ole kirjalliseen tarinaan
ja dialogiin perustuva näytelmäelokuva, on tänä päivänä hätää
kärsimässä. Näiden lyhytelokuvien
on entisestäänkin vaikeampi saada
Suomen elokuvasäätiön, AVEKin
ja Taiteen edistämiskeskuksen
tukea.

1/2014

Audiovisuaalisen taiteen rahoitustilanne on kokonaisuudessaan merkittävästi vaikeutunut hyvitysmaksuun perustuvan rahoituksen romahtamisen ja elokuvakulttuurin yleisen rahoituksen jatkuvan pienenemisen seurauksena. Tukirahan väheneminen näkyy fiktiivisen lyhytelokuvan rahoituksen keskittymisenä lähinnä kerronnallista valtavirtaa edustaville, kirjalliseen
tarinaan painottuville projekteille.
Rahoittajat myös keskittävät väheneviä varojaan isompiin yhteisiin fiktioprojekteihin,
kuten jo kolmatta kertaa käynnistyvä Hetki
hauskaa -projektiin. Rahoittajien yhteistyön kehittyminen on sinänsä myönteistä, koska yhtään tuotantoahan ei toteuteta vain yhden rahoittajan tuella. Mutta rahoituksen keskittäminen on samalla valitettavasti johtamassa lyhytelokuvan ilmaisutapojen, genrejen ja diversiteetin merkittävään kapea-alaistumiseen.
Syyt tähän kehitykseen ovat monilta osin
rakenteellisia. Mutta syntyneeseen tilanteeseen
löytyy myös ”korvien välisiä” syitä, joihin toimialalla ja rahoittajien piirissä voitaisiin haluttaessa vaikuttaa.
Tuon tässä kirjoituksessa esiin näkökulmia
ja ehdotuksia, joista olen keskustellut useiden
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taide - elokuvan määrittelystä ja
menestystekijöistä

Käytän käsitettä taide-elokuva tässä yhteydessä tarkoittamaan kaikkea mainstream lyhytelokuvan lajityyppien ulkopuolista elokuvaa. Selvyyden vuoksi on sanottava, että tietenkin kaikki elokuva voi olla taidetta ja taide-elokuvakin
voi lajityypiltään edustaa mm. dialogilähtöistä
draamaa, komediaa, kauhua tai dokumentaarisuutta. Termi on siis varsin kömpelö, mutta
jotakin termiä on käytettävä, jotta keskustelua
voisi käydä.
Käsite taide-elokuva pitää tässä tapauksessa
sisällään mediataiteen piirissä syntyvän lyhytelokuvan, musiikkielokuvan, tanssielokuvan,
kokeellisen, dokumentaarisen, animoidun tai
virtuaalilavastetun lyhytelokuvan sekä interaktiivisen ja transmediaalisen elokuvan.
Suomalainen taide-elokuva on menestynyt viime vuosina tosi hienosti maailmalla. Se
on kansainvälisesti tunnettua ja palkittua. Taide-elokuva on myös toiminut viimeisten vuosikymmenien ajan koko moninaisessa kirjossaan suomalaisen liikkuvan kuvan ja uutta etsivän audiovisuaalisen taiteen tärkeänä kokeellisen toiminnan kenttänä.
Taide-elokuva on käynyt myös elokuvailmaisua rikastuttavaa vuoropuhelua muiden taiteen ja kulttuurin alueiden kanssa, kuten musiikin, tanssin, kuvataiteen, esitystaiteen, multimedian ja pelimaailman kanssa. Nämä vuoropuhelut ovat osaltaan myös laajentaneet taideelokuvan yleisöä.
Menestys ei ole tullut tyhjästä. Taide-elokuvan piirissä vaikuttaa ponteva ja periksiantamaton tekijäkunta, joka työskentee rakastamansa
ilmaisumuodon parissa, vaikka resurssit ovat
olleet äärimmäisen niukat.
Taide-elokuvien tuotannon on mahdollistanut osaltaan rahoituksen moniovisuus ja
koulutuksen moniäänisyys. Uusia teoksia on
voitu kehittää ja toteuttaa pieninkin resurssein, jos ei yhden niin sitten toisen rahoittajan tuella.
Suomalaisen lyhytelokuvan kentän eri toimijat ovat yhdessä muodostaneet elinvoimaisen karheikon, jossa kaikenlaiset liikkuvan kuvan lajityypit ovat voineet hengittää, kehittyä ja
kukoistaa.
Mutta onko taide-elokuvan loistava tulevaisuus nyt takana päin?

karheikosta gm - maissiin

Lyhytelokuvalle kohdentuva rahoitus on viime aikoina tippunut dramaattisesti. Kun jaettavat tukirahat vähenevät, liikkuvan kuvan ilmaisullinen diversiteetti, karheikko, on katoamassa nopeasti.
Moninaisena versova kasvusto joutuu väistymään tarkasti kitketyn ja tuotteistetun kasvimaan tieltä. Uusia lajikkeita ei enää kokeilla, risteymiä ei enää kehitetä ja aiemmin karheikossa kukkineet villivihannekset muuttuvat
rikkaruohoiksi.
Tarkasteltaessa viimeaikaisia fiktiivistä lyhytelokuvaa koskevia AVEKn ja SESn rahoituspäätöksiä vaikuttaa siltä, että juuri uudenlaista ilmaisua etsivät ja erityisesti eri taiteiden
rajapinnoilla liikkuvat projektit jäävät pahasti
jalkoihin ja käytännössä lähes kokonaan tuen
ulkopuolelle.
Syntyneestä todella huolestuttavasta tilanteesta on valitettavasti vaikeaa saada konkreettista dataa pöytään, koska SES ja AVEK eivät
dokumentoi vastaanotettujen hakemusten ja
myönnettyjen tukien jakautumista eri tyylilajeihin ja ilmaisumuotoihin. Asiaa ei voi siis tarkastella kuin valistunein arvauksin ja kentän
vankan tuntemuksen pohjalta.
On vaikeaa uskoa, että perinteisestä mainstreamista poikkeavien lyhytelokuvatuotantojen hakemusten määrä olisi yhtäkkiä merkittävästi romahtanut. Katsellessani liikkuvan kuvan laajaa kenttää – ja varsinkin nousevaa polvea – syntyy pikemminkin vaikutelma, että taide-elokuvan tekijöitä ja uudenlaisten ilmaisumuotojen etsijöitä on enemmän kuin koskaan
aiemmin.
Taide-elokuvasta on selvästikin tulossa lyhytelokuvan rahoitusmaailmassa jonkinlainen
kiusallinen rikkaruoho, joka halutaan kitkeä
pois, jotta lyhytelokuvan mainstream-muotoja voitaisiin turvata vähenevien määrärahojen
tukalassa tilanteessa. Kärsijäksi on joutunut taide-elokuva.
Lyhytelokuvan rahoituksen nykyiset linjaukset laittavat miettimään taide-elokuvan pitkää historiaa, joka on aivan yhtä pitkä, kuin koko liikkuvan kuvan historia. Jos Luis Buñuel,
Maya Deren, Stan Brakhage tai Bill Viola olisivat hakemassa rahoitusta uusille audiovisuaalisille teoksilleen tämän päivän suomalaiselta rahoitustaholta, he saisivat hakemuksiinsa vastaukseksi vain kylmää kyytiä. Heidän teoksensa
rajautuisivat lyhytelokuvan nykyisten linjausten
ulkopuolelle.
En voi välttyä ajattelemasta seuraavaa tulevaisuuden kauhuskenaariota: jos rahoituksen väheneminen ja siitä seuraava rahoituksen kohdentuminen yhä harvemmille liikkuvan kuvan lajityypeille jatkuu pitempään, rik-

MOLOCH - Earthly Gestures”, 2010, interaktiivinen animaatio ja multimediainstallaatio, konsepti ja ohjaus, Marikki Hakola, tuotanto Kroma Productions Oy

kaana rönsyävän karheikon tilalla kasvaa tulevaisuudessa pelkkää tasamittaista, geenimanipuloitua maissia.
keinotekoisia slotteja

Myös lyhyen fiktion kesto, edustaapa elokuva
sitten mitä tyylilajia tahansa, on SESn ja AVEKn
toimesta puristettu viime aikoina alle 30 minuutin tiukkaan muottiin. Tämän seurauksena Suomessa ei ilmeisesti voi tällä hetkellä
tuottaa 30 – 90 minuuttisia fiktiivisiä elokuvia,
jos niiden rahoitus on riippuvainen AVEKin
tai SESin päätöksistä.
Lajityyppejä ja kestoja koskevia rajauksia
perustellaan mm. YLEn vaatimuksilla. YLE Yhteistuotantojen päällikkö Erkki Astala on kuitenkin todennut, ettei YLE aseta yhteistuotannoille kestoon ja tyylilajiin liittyviä rajauksia.
Astalan mukaan tuotantoja tarkastellaan YLEssä yksittäisinä tapauksina. YLElle tärkeintä on
elokuvan sisällön ja toteutuksen kiinnostavuus
ja soveltuvuus suurelle yleisölle.
Kun tarkastellaan YLEn televisiokanavien
tarjontaa, voidaan helposti todeta sen olevan
mm. Uusi Kino -ohjelmapaikan ja YLE Teeman
ohjelmiston perusteella avarakatseista ja monipuolista. Näin varsinkin, jos verrataan muihin
televisioyhtiöihin.
Tietenkin YLE on massaviestin, eivätkä radikaalit taidetuotannot välity yleisölle sen kautta. YLE on Suomen suurin yhteiskunnan yläpitämä kulttuuri-instituutio, jonka tehtäviin taide-elokuvan esittäminen kuuluu. Ja tätä tehtäväänsä se myös pyrkii toteuttamaan.
Miksi siis SES ja AVEK puristavat lyhytelokuvaa jonkinlaiseen keinotekoiseen slottiajatteluun? Ovatko lyhytelokuvan rahoittajat siirtymässä kentältä nousevien projektien arvioin-

nin sijasta sisältöjen tuotteistamiseen ja kuratisointiin?
Yhteiskunnallisten rahoittajien tulisi katsoa
avoimin mielin, minkälaisia projekteja, sisältöjä, erilaisia tyylilajeja ja ilmaisutapoja on tarjolla. Yhteiskunnallisen rahoittajan tehtäviin ei voi
kuulua taiteenalan sisältöjen ja ilmaisumuotojen johtaminen ja rajaaminen ylhäältä alaspäin.
Tehtäviin ei voi kuulua tarkkaan rajattujen sapluunoiden kehittely, joihin ryhdytään sitten etsimään sopivaa materiaalia.
rajanvedosta ja rahoituksesta

Rajanveto on vaikeaa. Varsinkin AVEKin nopeasti vaikeutuva rahoitustilanne on nostamassa esiin rakenteellisia muutospaineita mm. siihen, missä kulkee lyhytelokuvan ja mediataiteen raja.
Kentällä töitä tekevänä ja jatkuvasti erilaisten tekijöiden, levittäjien, jakelijoiden ja yleisöjen kanssa työskentelevänä voin todeta, että sekä tyylilajeja että kestoja koskeva rajanveto ja
reviiriajattelu ovat lyhyen liikkuvan kuvan kohdalla auttamatta vanhentunut lähtökohta.
Entä rahoittajien työnjako? Lyhyttä liikkuvaa kuvaa koskeva AVEKin ja SESin välinen työnjako on parin vuosikymmenen ajan
toiminut suunnilleen seuraavasti: SES on tukenut varsin konservatiivisesti lyhytelokuvan
mainstreamia, ”kovaa ydintä”, vältellen liikkuvan kuvan raja-alueita ja uusia ilmiöitä. AVEK
puolestaan on ollut selvästi avarakatseisempi ja
rohkeampi audiovisuaalisen kulttuurin uusien
ilmenemismuotojen edistäjä.
AVEKin linjauksessa on kuitenkin viime
aikoina tapahtunut muutos konservatiivisempaan suuntaan. Kokonaisrahoituksen tippuminen on tähän kehitykseen ymmärrettävä selitys.

Mutta se ei tarkoita, että
kehityksen suunta oli- Jos Luis Buñuel,
si oikea. Rahojen vähe- Maya Deren,
tessä ei pitäisi kaivautua
Stan Brakhage tai
poteroon, vaan liputtaa
Bill Viola olisivat
näyttävästi uusilla ideoilla ja rohkeilla avauk- hakemassa
rahoitusta uusille
silla.
Jos AVEKin tuki- audiovisuaalisille
toiminnan konservati- teoksilleen tämän
soituminen jatkuu, tar- päivän suomalaikoittaa se erityisen pa- selta rahoitustahaa iskua juuri audio- holta, he saisivat
visuaalisen kulttuurin hakemuksiinsa
uusille ilmenemismuo- vastaukseksi vain
doille, kokeellisuudelkylmää kyytiä.
le, mediataiteelle ja taide-elokuvalle. Mikäli
AVEK päätyy peesaamaan lyhyiden fiktioiden tukemisessa vain
SESin ratkaisuja, kahden oven tilalla onkin
enää vain yksi ovi.
taide - elokuvien tekijöiden laaja kirjo

Taide-elokuvia toteuttaa hyvin monenlaisista
lähtökohdista tulevien tekijöiden joukko. Tekijöistä löytyy käytännössä kaikkien elokuvatyylilajien edustajia fiktiosta dokumenttiin, animaatiosta mediataiteeseen, sekä myös esittävän taiteen (musiikki, tanssi, esitystaiteet), digitaalisen kulttuurin ja pelien maailmasta tulevia
tekijöitä. Tekijät liikkuvat usein hyvin sujuvasti tekemisen tavasta ja ilmaisukeinosta toiseen.
Kuulen usein pitkään elokuva-alalla toimineiden kysyvän, miksi mediataiteilijat eivät hae
lyhytelokuviinsa rahoitusta mediataiteen omista rahoitusmuodoista. Vastaus kysyjille on yk-
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TAIDEELOKUVA
AHDINGOSSA

kollegoiden, audiovisuaalisen alan instituutioiden edustajien ja jakelijoiden kanssa. Näkökulmani on kentällä aktiivisesti toimivan tekijän.
Olen ollut yli 30 vuotta mediataiteen, animaation ja musiikki- ja tanssielokuvan aloilla käsikirjoittajana, ohjaajana, tuottajana ja kouluttajana.
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sinkertainen: mediataiteella ei ole olemassa sellaisia rahoitusmuotoja, joista voisi hakea riittävää rahoitusta elokuvan tuotannolliseen ja tekniseen toteutukseen.
AVEKin ja Taiken mediataiteelle jakamat
yksittäiset tuet ovat keskimäärin muutaman tuhannen euron luokkaa. Jokainen elokuva-alan
ammattilainen ymmärtää, ettei sellaisella budjetilla voi tuottaa lyhytelokuvaa. Mediataiteen
vähäinen rahoitus on lisäksi juuri nyt erittäin
suurten leikkausten kohteena, mikä osaltaan
vaikeuttaa myös taide-elokuvan tilannetta.
Kuulen myös kysyttävän musiikkielokuvan ja tanssielokuvan tapauksissa, miksi rahoitus ei tule musiikin ja tanssin suunnalta. Musiikinedistämissäätiön (MES) av-toimikunta on
valitettavasti päättänyt, että se tukee niinikään
vähenevien määrärahojen tilanteessa enää vain
musiikkivideoita. Musiikkielokuvaa ei siis varsinaisesti tue enää kukaan. Tanssielokuvalla ei
ole koskaan ollutkaan erillistä tukijaa.
Erilaisten lyhytelokuvien tuottamisen ja tekemisen prosessit eivät käytännön tasolla poikkea juurikaan toisistaan. Lyhytelokuvan tekeminen maksaa yhtä paljon, vaikka tekijät olisivat taustoiltaan erilaisia. Tullaanpa elokuvan
tekemisen piiriin sitten miltä taustalta tahansa
tukiorganisaatioiden tulisi kohdella tekijöiden
elokuvaprojekteja tasapuolisesti.
ehdotuksia

1/2014

Liikkuvan kuvan ilmaisumuodot monipuolistuvat. Yleisö laajenee ja samalla pirstaloituu. Esityskanavat kehittyvät ja uusia, kuten online-jakelu ja teattereiden suoralähetystoiminta, syntyy. Rahoitusinstrumentit eivät voi jäädä polkemaan paikoillaan. Niiden on reagoitava toimialan muutoksiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on paraikaa käynnissä prosessi, jonka tavoitteena on
ajanmukaistaa elokuvataiteen edistämistä koskevaa lainsäädäntöä. Valmistelussa on myös
rahoituspohjan laajenemiseen tähtääviä toimia. On välttämätöntä, että valmisteluprosessissa huomioitaisiin laajasti kaikenlaisten tuotantojen, myös taide-elokuvan, mediataiteen,
musiikkielokuvan, tanssielokuvan, animaation, transmedian ja interaktiivisen elokuvan tukeminen.
Kun liikkuvalle kuvalle kohdennetaan yhteiskunnan tukea, on tärkeää turvata tuen hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja oikeudet. Tuen
hakijoita ei voi kohdella eriarvoisesti sen vuoksi, mitä tyylilajia heidän taiteensa edustaa tai
mikä on heidän taustansa.
Tavoitteena tulee pitää audiovisuaalisen
kulttuurin monipuolisuuden ja diversiteetin
turvaamista ja kehittämistä, ja tässä keskeinen
väline on rahoituksen moniovisuuden turvaaminen.
OKMn olisi pitänyt tarttua AVEKin rahoituskriisiin jo paljon aiemmin. Nyt on viimeinen
hetki ratkaista hyvitysmaksujen hupenemisesta seurannut tilanne siten, että audiovisuaalisen
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keskustelua

taiteen ja kulttuurin tekeminen ja tukeminen ei
yksipuolistuisi rajusti.
AVEK ja SES voivat uudistaa ja kehittää lyhytelokuvan rahoitusta osaltaan muutenkin
kuin vain pyrkimällä saamaan alalle lisää rahoitusta. Pitäisi miettiä, miten audiovisuaalisen
taiteen, tässä tapauksessa erityisesti lyhyen liikkuvan kuvan monimuotoisuus, voitaisiin paremmin rahoituspäätöksillä turvata?
Sekä AVEKissa että SESissä tulisi olla useampia kuin yksi lyhytelokuvan ja dokumenttielokuvan tuotantoneuvoja. Kahden tuotantoneuvojan mallissa liikkuvan kuvan laajaalaisuuden asiantuntemus tulisi kattavammin
edustetuksi. Dokumentti- ja lyhytelokuva, mukaan lukien animaatiot ja tv-sarjat, ovat kokonaisuutena niin laaja alue, ettei yksi tuotantoneuvoja mitenkään kykene edustamaan koko
tarvittavaa näkemystä ja kokemusta.
Seurauksena yhden tuotantoneuvojan käytännöstä on, etteivät tekijät koe saavansa oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. Erityisesti taide-elokuva, mediataide-elokuvat ja taiteidenväliset elokuvatuotannot kärsivät tällä hetkellä tästä ongelmasta. En näe tähän muuta ratkaisua kuin asiantuntijuuden eli tuotantoneuvojien määrän lisääminen.
Miten rahoittajien keskinäistä työnjakoa
voisi kehittää? Jos lyhytelokuvan rahoitustoiminnassa jatkossakin toteutetaan kolmen toimijan, YLE, SES ja AVEK, yhteisiä projekteja,
kuten Hetki hauskaa ja Dox@net, olisi tällaisissakin projekteissa turvattava sisältöjen ja tyylilajien diversiteetti. Em. projektien edustamien
komedian ja dokumentin lisäksi tulisi yhteisiä
sparrauskampanjoita toteuttaa esimerkiksi lyhytelokuvamuotoisen mediataiteen, animaation, musiikkielokuvan ja tanssielokuvan alueilla.
Ex-ministeri Paavo Arhinmäki on hiljattain
ilmaissut toiveen, että arthouse-elokuvia esitettäisiin nykyistä enemmän suomalaisissa elokuvateattereissa. Elokuvateattereiden ohjelmiston monipuolistamiseen on myös kohdennettu oma määräraha. Tätä linjausta voi pitää hyvin myönteisenä.
Monipuolisen esitystoiminnan takaamiseksi tarvitaan rikas ja rohkeasti eteenpäin katsova tuotanto- ja rahoituskulttuuri. Ilman niitä
ei synny omaleimaisia arthouse-elokuviakaan.
Tässä prosessissa lyhytelokuvan karheikon vahvistamisella on keskeinen rooli.
Audiovisuaalista tuotantokulttuuria tulisi
tarkastella kokonaisuutena eikä viipaleina. Poterot kuuluvat menneeseen aikaan. Keinotekoisista rajoista olisi vihdoin päästävä irti. Yleisön
näkökulmasta rajat ovat jo murtuneet. Rahoittajien tulisi linjauksillaan rohkaista tekijöitä
ylittämään itsensä ja astumaan mukavuusalueensa ulkopuolelle.
Porvoossa 13. maaliskuuta 2014

Marikki Hakola

elokuvaohjaaja, mediataiteilija, tuottaja
www.kroma.fi

AVEKin
talousahdinko
kurittaa
kaikkia

O

n hyvä, että Marikki Hakola nostaa
esiin AVEKin katastrofaalisen rahoitustilanteen ja mediataiteen rahoitustilanteen radikaalin heikkenemisen.
Keskustelua aiheesta on ollut aivan liian vähän. Siinä mielessä Hakolan kirjoitus on tärkeä puheenvuoro. Hakola on huolissaan lyhtyelokuvan ilmaisutapojen kapeaalaistumisesta. Kirjoituksessaan hän perustaa
ajatuksensa valistuneisiin arvauksiin. Arvaukset menevät kuitenkin paljolti harhaan. Siksi
esitetyt näkökohdat vaativat tarkennusta.
On syytä katsoa, miltä AVEKin päätökset
näyttävät numeroiden valossa. Seuraavassa kokoan pian päättyvän nelivuotisen toimikauteni
kokeellisen, taide- ja tanssielokuvan hakemukset ja niiden saamat myönteiset päätökset. Luen
myös vapaan muodon essee-elokuvat taideelokuviin. Niitä on ollut neljässä vuodessa viisi
hakemusta. Yksinkertaisuuden vuoksi käytän
jatkossa ilmaisua taide-elokuva.
Kausilla 2010-2014 taide-elokuvan käsikirjoitustukihakemuksia tuli 19. Niistä myönteisen
päätöksen sai 13 hanketta (68%). Kielteisiä päätöksiä oli kuusi, joista kaksi sillä hallinnollisella
perusteella, että SES tuki hanketta, emmekä tue
samaa hanketta käsikirjoitusvaiheessa. Lisäksi
yksi kielteisen päätöksen käsikirjoitusvaiheessa saanut hanke sai myöhemmin tuotantotuen.
Taide-elokuvan ennakkovalmistelutukihakemuksia on neljän vuoden aikana ollut 13,
joista myönteisen päätöksen sai kuusi hanketta,
46% hakemuksista. Tosin kielteisissä on mukana yksi hanke, joka sai yhden ev-tuen, mutta ei
enää samaan hankkeeseen toista ev-tukea. Jos
se poistetaan laskelmasta, myönteisten päätösten määrä on tasan puolet. Edelleen kielteisissä
päätöksissä on mukana hanke, jolle haettiin samaan aikaan sekä ev-tukea että tuotantotukea,
jolloin kielteinen päätös oli hallinnollinen eikä
sisällöllinen.
Tuotantotukea taide-elokuvaan on hakenut 26 hanketta, joista myönteisen päätöksen on saanut 17 hanketta (65%). Yhdeksästä
kielteisestäkin yksi on saanut sittemmin tuen

After Everything, ohj. Pekka Sassi, Kristallisilmä, 2014

AVEKin mediataiteen puolelta, jonne ohjasin
islantilais-suomalaisen hankkeen tekijät. Jälkituotantotukea on hakenut yksi taide-elokuvahanke. Se sai kielteisen päätöksen.
Näin ollen kaikista taide-elokuvan eri tukimuotojen hakemuksista 61% on saanut myönteisen päätöksen. Mikäli hallinnollisin syin
kielteisen päätöksen saaneet poistettaisiin laskelmasta, läpimenoprosentti olisi vielä korkeampi. Kaikista AVEKiin kausilla 2010-2014 jätetyistä hakemuksista myönteisen päätöksen
on saanut vain 31 %. Luvut kertovat, että kokeellinen ja taide-elokuva on saanut kaksi kertaa varmemmin myönteisen päätöksen kuin
muut elokuvan muodot. Ainakaan AVEKin
osalta lyhtyelokuvan diversiteetti ei ole tältä
osin päässyt kaventumaan.
Koska AVEKin rahoitustilanne on ollut
kuluvalla kaudella erityisen vaikea, kannattaa
tarkastella myös kauden 2013–2014 päätöksiä.
Toki absoluuttiset määrät ovat pieniä, mutta suuntaa niistä voi ehkä nähdä. Tällä kaudella on AVEKin eri tukimuotoja haskenut 15
eri taide-elokuvahanketta. Niistä myönteisen
päätöksen on saanut 7 hanketta (47%), kun
kaikista AVEKiin tällä kaudella jätetyistä hakemuksista myönteisen päätöksen on saanut
vain 26%. Jälleen kerran taide-elokuva on saanut myönteisen päätöksen liki kaksinkertaisella todennäköisyydellä muihin elokuvan muotoihin verrattuna.Ainakaan AVEKissa taideelokuva ei ole joutunut muita enemmän kärsijäksi, eikä tukitoiminta ole konservatisoitunut,
kuten Hakola väittää. Nimenomaan on otettu
riskejä.
Kauteni ensimmäisenä vuotena, kun tukivaroja oli vielä kohtuullisesti, pystyin tukemaan suurin piirtein kaikkia ansiokkaita hakemuksia. Viimeiset kolme vuotta tuotantoneuvojana ovat olleet poikkeuksellisen raskaita, kun olen joutunut antamaan kielteisiä päätöksiä myös erinomaisille hankkeille. Tunnen
myös hyvin tuensaajan todellisuuden oltuani
neljännesvuosisadan toisella puolella pöytää
ohjaajana, tuottajana ja yrittäjänä.

konservatiivisuutta ja konventioita

Hakola luonnehtii kirjoituksessaan muita kuin
taide-elokuviksi määrittelemiään kerronnan
muotoja konservatiivisiksi. Jonkin elokuvan
ilmaisumuodon määritteleminen lähtökohtaisesti konservatiiviseksi on kuitenkin yksioikoista. Esimerkiksi Elli Rintalan Kiitotie ja
Vision du Réelissä ensiesityksensä saava Jani
Kumpulaisen Savupiippu uudistavat kokeellisuudessaan dokumentaarisen kerronnan keinoja. Luenkin nämä nuorten tekijöiden teokset taide-elokuviksi. Enkä rohkenisi mennä sanomaan Pekka Sassin Kaiken jälkeen -elokuvaa
konservatiiviseksi fiktioksi. Bill Viola tai Maya Deren eivät ole hakeneet tukea, mutta ainakin Jan Ijäs ja Anna Antsalo ovat saaneet tukea
AVEKin lyhytelokuvapuolelta.
En tiedä, mistä nousee kirjoittajan ajatus
päätösten tekemisestä alisteisesti Ylen sloteille. Toimikauteni aikana en ole tehnyt yhtään
lyhytelokuvaa koskevaa päätöstä Ylen slottien keston mukaisesti. Se olisi outoa, kun lyhytelokuvat useimmiten esitetään vapaamittaisella Uusi Kino -ohjelmapaikalla. Sen sijaan olen
tietoisesti tukenut alle 15-minuuttisia ja 30-minuuttisia lyhytelokuvia, koska juuri nuo rajaukset ovat yleisimpiä kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Suomalaisten lyhtyelokuvien kansainvälinen festivaalimenestys kertoo rajauksen olleen varsin onnistunut.
Kun Hakola näkee konventionaalista kerrontaa lyhtyelokuvan mainstreamissa, niin
rohkenen sanoa, että konventionaalista kerrontaa on myös taide-elokuvissa. Vaitiolovelvollisuuttani kunnioittaen sanon, että kovin harva
yli 30 minuuttisen taide-elokuvan tuenhakija
on rohjennut poiketa konventionaalisen elokuvakerronnan keinoista. Nimenomaan pitkä
muoto näyttää kutsuvan konventionaalista kerrontaa esiin.
Kun Hakola on huolissaan AVEKin, SESin
ja Ylen yhteishankkeiden mahdollisesta ilmaisutapoja kaventavasta vaikutuksesta, on sanottava, että Dox@net -hankkeen tavoitteena on
jo hakuilmoituksen perusteella provokatiivis-

ten ja uusien muotojen löytäminen uudelle levitysalustalle. Mainstreamia avoimesti edustavaan Hetki hauskaa -yhteishankkeeseen AVEK
irrottaa tänä vuonna yhden lyhytelokuvan tuotantotukea vastaavan määrän, 25.000 euroa.
Ensimmäisen Hetki hauskaa -hankkeen Oscarnominointiin yltäneistä tuloksista voinemme
kaikki yhdessä iloita. Silloin AVEK pystyi tukemaan hanketta vielä 65.000 eurolla. Tuolloisesta tuesta on siis leikattu 40.000 euroa (62%).
poteroista maan pinnalle

Olen samaa mieltä Hakolan kanssa siitä, että audiovisuaalista kulttuuria tulisi tarkastella kokonaisuutena eikä viipaleina. Tässä suhteessa Hakola on kirjoituksessaan ristiriitainen. Toisaalta hän vaatii nousua pois elokuvan lajityyppien
poteroista. Toisaalta hän nimenomaisesti vaatii
erillisiä tuotantoneuvojia SESiin ja AVEKiin taide-elokuvalle. Mikäli vähenevät taloudelliset resurssit sen sallivat, se on kannatettava ajatus. Silti se ei ole tae siitä, että se vähentäisi elokuvan eri
lajityyppien raja-aitoja. Saattaapa lisätäkin niitä.
Ratkaisu ei ole eriytymisessä, vaan yhteistyössä. Tuotantoneuvojakin voi oppia laajentamaan näköpiiriään. Ainakin AVEKin kahden
tuotantoneuvojan välillä on ollut hedelmällinen keskustelu mediataiteen ja lyhyt- ja dokumenttielokuvan häilyvistä rajapinnoista. Konkreettisen tilan tähän keskusteluun on tarjonnut
AVEKin ainoana Suomessa tarjoama tutkimusja kehitystuki Vieteri. Siitä tuotantoneuvojien
yhdessä tekemät tukipäätökset ovat poikkeuksetta tarjonneet tukea kokeellisille ja uutta etsiville, monesti oudoillekin hankkeille. Toivottavasti tukimuoto voi jatkua tulevaisuudessakin.
Yleisemmän elämänfilosofian kannalta
ajattelen, että näkemys, että elämä olisi varannut meille jotakin, on väärä. Elämä ei ole varannut meille mitään, ei edes vuosikymmenten
työuran jälkeen. Me tulimme tänne paljaina ja
lähdemme paljaina. Siinä välissä on oma paikkansa taisteltava. Onnellista, jos se voi tapahtua yhteistoiminnassa muiden kanssa eikä toisia väheksyen.
Timo Korhonen
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Tuula Mehtonen peräänkuulutti
keskustelua rahoituksen ja tekijän
vapauden välisestä suhteesta,
ensin DoCPointin avajaisten
puheenvuorossaan ja myöhemmin
vielä AVEKin lehdessä. Olen
entinen – ehkäpä vielä tulevakin
– elokuvaleikkaaja, tällä hetkellä
toimin kuitenkin SES:ssä tuotantoneuvojana. Tuula Mehtonen on
oma leikkausopettajani Taikista,
ja olen oppinut häneltä kaiken
olennaisen elokuvaleikkaamisesta.
Onkin jännittävää huomata, että
näen elokuvan tekoprosessin ja
rahoittajakatselut hieman toisin
kuin hän. Osittain varmasti siksi,
että olen nyt nähnyt tilanteen tiskin
molemmilta puolilta. Mutta osittain
myös siksi, että olen leikkaajanakin
kokenut rahoittajakatselut toisin
kuin Tuula.
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Yksi tärkeimmistä syistä hakea aikanaan tuotantoneuvojan paikkaa oli se, että olin leikkaajana istunut lukuisat kerrat rahoittajakatseluissa, eikä minulla ollut näitä tilanteita kohtaan mitään patoutumia, päinvastoin. Monesti olen ollut hyvissä katseluissa, joissa on löytynyt selvyyttä tai jopa konkreettisia ratkaisuja
ongelmiin. Ajattelen, että tuotantoneuvojan ja
leikkaajan työ on monin paikoin samankaltaista; leikkaajakaan ei tee omaa henkilökohtaista
teostaan, vaan yrittää rakentaa parhaan mahdollisen kokonaisuuden siitä materiaalista, jonka tuottamiseen on johtanut monien erilaisten
ihmisten, olosuhteiden ja motiivien summa.
Leikkaajan vapaus on jo lähtökohtaisesti hyvinkin rajoitettua.
tekemisen vapaudesta

Leffa on sillä tavalla kova laji, että sen tekeminen on kallista ja näkyvää – kuten vaikkapa huippu-urheilu. Jos haluat käydä lenkillä
omaan tahtiin, se ei kuulu kenellekään. Mutta jos tyydyt olympialaisissa kohtalaisiin tuloksiin, varaudu kritiikkiin, sillä edustat itsesi lisäksi maatasi ja olet mitä todennäköisimmin
saanut tukea toiminnallesi yhteiskunnan yhteisistä varoista. Tekemiseesi on asetettu odotuksia. Koska taidetta on kuitenkin vaikeampaa
mitata kuin urheilutuloksia, täytyy pelata niillä käsitteillä, jotka meillä on. Mikäli haluat puhua tutullesi ilman rahoitusta, tee se somessa,
julkaise leffasi vaikka youtubessa. Kukaan ei sitä estä eikä sisältöön kenelläkään ole sanomista. Teoksesta voi aivan hyvin tulla erinomainen: elokuvallinen, uraauurtava, tasapainoinen, anarkistinen, rikkinäinen kuppi, hittikin.
Mutta jos haluat teoksellesi näkyvyyttä ja vielä
palkkaa tekemisestäsi, raha täytyy jotenkin järjestää, ja silloin on oltava pelisäännöt.
Niin, mistä lähtien julkisesti rahoitettu taide – puhumattakaan yksityisesti rahoitetusta!

elokuvaa ei voi tehdä yksin

Muistan, että elokuvaopiskelijoina yksi ensimmäisistä isoista kysymyksistämme liittyi siihen,
kenen juttuja ollaan tekemässä: käsikirjoittajan,
ohjaajan vai tuottajan? Leikkaajana itse ajattelin
tekeväni kaikista tärkeintä elokuvallista rajausta, lopullista valintaa. Ilman kuvaajaa ja äänittäjää olisi tosin hyvin vähän rajattavaa. Yleisölle
tulee usein mieleen näyttelijä, kun he miettivät
lempielokuvaansa. Ja ilman yleisöä elokuvasta
kenties puuttuu ”se jokin”. Niin, kaikkia tarvitaan. Kun tätä ajatusta jaksaa seurata tarpeeksi
pitkään, myös rahoittajalle löytyy oma paikkansa systeemissä. On valitettavaa ja erittäin vahingollista, jos elokuva-ala kokee rahoittajat itsestään erillisiksi tai päinvastoin. En osaa nähdä
tällaisen ”tekijät vs. rahoittajat” -ajattelun suuria etuja, mutta haitat kylläkin: riitaisuus on
harvoin kukoistavan kulttuurin kivijalka. On
ymmärrettävää, että kielteisen päätöksen saanut tekijä näkee tilanteen negatiivisena, ja myös
media haluaa toisinaan lietsoa vastakkainasettelua saadakseen juttuihinsa huomioarvoa.
Meidän pitäisi pystyä näkemään myös
isompi kuva. Täytyy muistaa, että kulttuurirahoitus on vain pienenpieni osa yhteiskuntamme
resursseista, ja elokuva puolestaan on vain pieni
osa kulttuurin kenttää. Se, että meillä Suomessa
on ihmisiä, jotka hoitavat elokuvarahoituksen
asiaa, on erittäin tärkeää. Nyt en tarkoita ainoastaan tuottajia tai elokuvasäätiön ja AVEKin
työntekijöitä, vaan myös mm. ministeriössä asioita hoitavia virkamiehiä, jotka saattavat tuntua
tekijästä kovin etäisiltä. Isossa kuvassa olemme
kuitenkin kaikki samassa nurkassa, ja vain yhdessä voimme saada poliitikot ja suuren yleisön
näkemään tarvitsemamme rahan merkityksen.
Elokuvantekijöiden on tärkeää ymmärtää, että
yksi lahjakkuuden osa-alue on pystyä kommunikoimaan yleisön ja rahoittajien kanssa.
voisimmeko tehdä asioita paremmin ?

Eri rahoittajilla on eri intressit, joten rahoittajia ei voi niputtaa yhden nimikkeen alle. Yksi edustaa teatterilevittäjää, toinen tv-kanavaa,
kolmas kulttuurirahoitusta – ja niin edelleen.
Oma kokemukseni on, että rahoittajakatseluiden pitäminen kaikille rahoittajille samanaikaisesti on tekijöille kaikkein selkeintä. On tietenkin mahdollista, että keskustelussa käy Mehtosen kuvailemalla tavalla: rahoittajat alkavat tukea toisiaan puhuen tekijöiden ajattelua vastaan. Mutta useimmiten tällaiselle tilanteelle
lienee syynsä elokuvassa eikä pelkästään sosiaalisessa tilanteessa. Toisaalta myös rahoittajat

Viis varpaista, ohj. Kari Pieskä, 2013

voivat olla keskenään erimielisiä. Tällaisen tilanteen perkaaminen on monimutkaista, ellei
sitä tehdä saman pöydän ääressä. Erilliskatseluiden seurauksena olen usein törmännyt myös
siihen, että rahoittajat antavat tahoiltaan toisistaan poikkeavia kommentteja, joiden perusteella rakentava jatkaminen on sekä tuottajalle,
ohjaajalle että leikkaajalle hankalaa.
Elokuvan tekeminen ei aina ole harmonista tai mukavaa, vaan jatkuvaa epävarmuuden
kanssa kamppailua: ”onko tässä mitään järkeä,
vai onko tässä liikaakin järkeä?” Tämä ei liity siihen, onko mukana rahoittaja vai ei. Leikkausaikojen ja aikataulujen pidentämisen puolella olen ehdottomasti, koska kyseessä on kokonaisuuden kannalta erittäin halpa työvaihe,
mutta vaikutukset elokuvan kannalta voivat olla todella merkityksellisiä. Elokuvan ja vaikkapa tv-ohjelman välinen ero on siinä, että elokuvassa oletamme kaiken olevan hallittua. Kaikkea mitä sanotaan, pitää tarkoittaa. Kauneus,
monimerkityksellisyys tai yllätyksellisyys ei ole
sattumaa lopullisessa versiossa, vaikka sattuma
siihen johtaisikin.
Olen leikkaajana pyrkinyt olemaan aina rahoittajakatseluissa mukana. Rahoittajan asemassa en ole kuitenkaan tavannut aina leikkaajia katseluissa. Tähän toivoisin muutosta, leikkaajan pitäisi ehdottomasti aina olla mukana
kuulemassa keskustelua - ja myös puolustamassa tehtyjä ratkaisuja.
Avainkysymys: ovatko valmiit teokset huonompia, kuin välikatseluissa näytetyt versiot?
Jos eivät, niin mikseivät? Eli haittaako nykyinen
tekemisen kulttuuri olennaisesti elokuvan kehittymistä kohti sitä teosta, jollaiseksi se lopulta
muodostuu? Väite ensimmäisen katselukerran
pettymyksellisyydestä saattaa pitää usein paikkansa. Olen kiinnittänyt tähän erityistä huomiota sen jälkeen, kun Mehtonen tästä puheessaan mainitsi: kyllä, olen yleensä huomattavasti
tyytyväisempi toiseen tai kolmanteen versioon
kuin ensimmäiseen. Osittain siksi, että odotuk-

seni ovat realistisemmat, mutta varmasti myös
siksi, että versiot ovat parempia.
Tärkeää on, missä vaiheessa katselut järjestetään. Olen itse halukkaampi näkemään
ensimmäisen version liian aikaisin kuin liian
myöhään, ja näin olen käsittänyt muidenkin
prosessiin osallistuvien toivovan, aina markkinointi-ihmisiä myöten. Keskeneräisyyden piikkiin voi laittaa paljon asioita vielä tässä vaiheessa, ja kun kuvailtu ”ensijärkytys” on alta pois
nopeasti, on hyödyllisen palautteen oikea-aikainen antaminenkin todennäköisempää.
suomalainen tapa

Nykyään Suomessakin teemme enenevissä
määrin osittain kansainvälisellä rahoituksella rakennettuja projekteja, ja vaikkapa myyntiagentin mielipiteet saattavat olla hyvinkin suoria ja konkreettisia vaatimuksia. Ulkomailla
olen kuullut tarinoita todella kovista asenteista, hyllytyksistäkin. Näitä tarinoita kuulee erityisesti elokuvan menestysmaista, kuten Tanskasta, Ranskasta, Englannista ja USA:sta, jopa
Ruotsista ja Norjasta.
Ajatus rahoittajan tilaamasta työstä osuu
huonosti suomalaiseen rahoituskulttuuriin,
jossa raha on pehmeää ja elokuvarahoittajat etsivät kiinnostavia hankkeita ja tekijöitä sen sijaan, että suunnittelisivat sisältöjä. Meillä on
ehkä perinteisesti päästetty helpolla; tämä on
pienen maan pieni ala, jossa ihmiset ovat elokuviensa lisäksi kiinnostuneita omasta ammatillisesta tulevaisuudestaan. Selän takana mielipiteet ovat kärkevämpiä kuin kasvokkain. Keskustelun kulttuuri ei ylipäätään kuulu kulttuuriimme, vaikka mm. alan think tankeissa on
toistuvasti todettu, että valmiiden elokuvien
purkaminen olisi varmasti hyödyllistä: millaista teosta lähdettiin tekemään, millainen on lopputulos, miten tähän päädyttiin?
Olen usein ihaillut sitä, miten kauniisti kotimaiset kollegani puhuvat rahoittamistaan hankkeista, vaikka jutut ovat vielä kesken, muodottomia tai täynnä epävarmuustekijöitä. Joku neuvoi minua joskus, että jos versio on tarpeeksi huono, ei siihen kannata laittaa
aikaansa. Ainoastaan hyvien juttujen puolesta
kannattaa taistella. Kun me rahoittajat tuomme
esiin ajatuksiamme katselussa, puolustamme
hanketta. Pahin uutinen tekijän kannalta lienee
se, ettei kukaan välitä lopputuloksesta.
Joona Louhivuori

Kirjoittaja on tuotantoneuvoja Suomen elokuvasäätiössä vastuualueenaan lyhytelokuvat
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AJATUKSIA
RAHOITUKSESTA JA
TEKIJÄN VAPAUDESTA

on ollut vapaata? Tarkoittaako ”vapaus” vapautta suunnitella minkälaisia elokuvia tahansa?
Vai vapautta toteuttaa erilaisia elokuvia, kuin
on suunnitellut ja luvannut rahoittajille? Voisiko sama ihminen olla vastuussa rahoituspäätöksistä ja elokuvasta?
Nykyisen järjestelmän kulmakivi sekä
SES:ssä että AVEKissa on rahoittajan vapaus.
Järjestelmään on päädytty erilaisten vaiheiden kautta, pisteytystä tai komiteapäätöksiä ei
ole pidetty alan kehittämisen kannalta parhaina. Havainto ei ole ainoastaan suomalainen, ja
sama malli onkin käytössä mm. kaikissa muissakin pohjoismaissa. Rahoittaja saa (mutta hänen myös täytyy) tehdä oman arvionsa hankkeesta, esitettyjen suunnitelmien pohjalta. Hän
joutuu vertaamaan toisistaan paljonkin poikkeavia hankkeita. Toisinaan hyvällekin on sanottava ei, sillä resursseja on aina rajallisesti, rahamääristä riippumatta. Rahoittajan on toimittava mielikuviensa pohjalta, ja näihin mielikuviin vaikuttaa paitsi esitetty aineisto myös tekijän aiemmat näytöt sekä verrokkielokuvat niin
kotimaasta kuin muualta maailmalta. SES:n tukiohjeen mukaisesti tuotantoneuvojalla on velvollisuus rahoittaa monenlaisia elokuvia, joten
suunnitteilla olevia hankkeita verrataan myös
toisiinsa. Täytyy lisäksi muistaa, että missään
tuotantokulttuurissa kukaan ei tiedä etukäteen,
onnistuuko elokuva lopulta, tai mikä yleisöä
kulloinkin miellyttää. Aina hypätään tuntemattomaan, kun aletaan tehdä elokuvaa.
Rahoittajakatseluiden ensisijainen päämäärä on tuetun toiminnan monitorointi – toteaminen, että rahat on käytetty siihen, mihin ne
on luvattu käyttää. Miksei samalla käytettäisi
mahdollisuutta keskustella siitä, mitä ne hommat olivatkaan, ja miten ne on hoidettu? Palautetta antaessani pyrkimyksenäni on yrittää tuoda esille niitä asioita, joita itselleni katsojana
herää. Kyse ei oman kokemukseni mukaan ole
suinkaan vallankäytöstä, vaan katsojalle mahdollisimman hyvän lopputuloksen tekemisestä.
Toisinaan mielipiteeni ovat kyllä suoria, mutta aina perustelen ne - ja joskus ne kiinnostavat tekijää, toisinaan eivät. Pitäisikö rahoittajan
siis olla sanomatta ajatuksiaan ääneen? Miksi
ihmeessä dialogia ei kannattaisi käydä tekovaiheessa? Keskustelu voi toki olla hyvää tai huonoa, ja arroganssi on aina vaarallista niin rahoittajalle kuin tekijällekin. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen kannalta keskeistä lienee se, koemmeko olevamme samalla puolella,
vai toimimmeko jostain syystä toisiamme vastaan.
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Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori ja elokuva- ja televisiotutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa
sekä erikoistutkija Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.
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Suomen elokuvasäätiö tukee
ammattimaista elokuvantuotantoa
ja edistää maamme elokuvakulttuuria. Tuotantoneuvoja tekee
työtä virkavastuulla. Hän on vapaa
tekemään nämä päätöksensä oman
parhaan kykynsä ja ammattitaitonsa mukaan. Hänen vapauttaan
vartioivat ja sitovat tietyt säännöt.
Elokuvasäätiössä ne ovat tukiohjeet, jotka elokuvasäätiön hallitus
on hyväksynyt. Säätiön hallitusta
ohjaa OKM:n virkamiesten esittelemä ja eduskunnan hyväksymä
elokuvalaki.

E

lokuvasäätiössä työskentelevät asiantuntijat, tuotantoneuvojat ovat määräaikaisia ja myös itse elokuvataiteen ammattilaisia. Mikä on oikein! Taiteen sisällön arviointi ei ole helppoa, sillä objektiivista totuutta, mittareita eikä standardeja ole. Sisällön arvioinnissa tuotantoneuvojalla on työkaluinaan paitsi oma ammattitaitonsa, elämänkokemuksensa myös elokuvan teon tietyt säännöt – elokuvan kielioppi sekä tunnetut konventiot.
Näitä sääntöjä taiteilijat haluavat joskus rikkoa. Se on hyvin ymmärrettävää ja parhaimmassa tapauksessa konventiosta poikkeaminen
voi onnistua hyvin. Joskus ei ollenkaan.
Taiteen tekemisen prosessi on mitä suuremassa määrin tiimityötä, jota ohjaaja ja tuottajat johtavat. Tuotantoneuvoja saa informaatiota tehtävästä työstä pitkin elokuvanteon prosessia aina käsikirjoittamisesta elokuvan levittämiseen saakka. Näin hän on yksi ratas ja käy
läpi koko prosessin. Ottaa huomioon aivan alkuidean. Katselun jälkeen elokuvaleikkaamossa hänen velvollisuutensa on kertoa oma näkemyksensä työryhmälle. Kysyä ja kyseenalaistaa
mielestään huonoja ratkaisuja. Parhaassa tapauksessa hän voi saada aikaan hedelmällistä keskustelua ja positiivista ajattelua. Huonommassa tapauksessa hänen palautettaan ei haluta ymmärtää, ja se koetaan ainoastaan negatiivisena,
jopa vallankäyttönä. Palautteen antamisen ja
vastaanottamisen suhteen meillä elokuvantyöskentelyn prosessiin osallistuvilla on kyllä aina
opittavaa.
Dokumenttielokuvassa leikkaus on yksi
prosessin tärkeimpiä vaiheita. Ohjaajana olen
kokenut, että on ihana tunne, kun ensimmäinen
leikkausversio on kahlattu läpi leikkaajan kanssa. Rahoittajat kutsutaan paikalle, kahvikupit
leikkaamossa pesty, vastaleivottu pulla tuoksuu
ja tuore kahvi porisee pannusta. Tilanne on jän-

nittävä, eikä se ole aina
miellyttävä tunne. Kes- Ja poikkeuksetta
kustelua tarvitaan ai- niistä ”piruista” joku
na. Raakaleikattu ver- huomaa sen kultaisio puhututtaa. Esiin tu- sen virheeni, jota
lee yllättäviä asioita. –
itse olen rakastanut
Ja poikkeuksetta niistä
ja johon olen sokeu”piruista” joku huomaa
sen kultaisen virheeni, tunut. Ja joka on
jota itse olen rakastanut tarpeeton tarinan
ja johon olen sokeutu- kannalta.
nut. Ja joka on tarpeeton tarinan kannalta.
Tuotantoneuvojana
pyrin siihen, että parhaimmillaan kuljen tekijöiden vierellä, innostan ja vaadin. Kerron
myös, mikä mielestäni mättää, voin inttääkin.
Osallistun tähän prosessiin, en vallan käytön
huumassa, vaan inhohimosta ja rakkaudesta
elokuvaan. Samassa veneessä tässä ollaan; välillä vain eri rooleissa.
Tämä kaikki touhuaminen tähtää lopputulokseen, joka on elokuvatuote. Tuote, jonka välityksellä taiteilijat saavat ja haluavat kertoa jotakin elämästä katsojille. Jotakin mistä katsojat
voivat ammentaa voimaa, tietoa ja oivalluksia –
kauneuttakin sekä keinoja purkaa emootioita;
saavat näin toivottavasti työkaluja, jotta jaksavat ehkä edes vain päivän eteenpäin tässä tilassa, jota kutsutaan elämäksi. Jokainen prosessissa mukana oleva on velvollinen vaikuttamaan
siihen osaltaan. Mielellään niin, ettei kukaan
tunne itseään loukatuksi, tietysti.
Loppuun haluan siteerata suuresti ihailemaani ajattelijaa ja edesmennyttä elokuvaohjaajaa Andrei Tarkovskia, jonka kanssa olen samaa mieltä siitä, että taiteilijalla ilmaistessaan
itseään vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä.
”En itse asiassa käsitä lainkaan taiteilijan
”vapauden” tai ”sidonnaisuuden” ongelmaa.
Taiteilija ei ole koskaan vapaa. Keneltäkään vapaus ei siinä määrin puutu kuin taiteilijoilta.
Heitä sitoo heidän oma lahjakkuutensa ja kutsumuksensa. Olen myös vakuuttunut siitä, ettei
yksikään taiteilija ryhtyisi työhön henkilökohtaisen sielullisen kutsumuksensa toteuttamiseksi, jos hän tietää, ettei kukaan voisi koskaan
nähdä hänen teoksiaan. Silti työskennellessään
taiteilijan on ikään kuin laskettava verho itsensä ja muiden ihmisten väliin suojautuakseen
tyhjältä, lattealta päiväkohtaisuudelta. Sillä vain
täydellinen vilpittömyys ja rehellisyys kytkettynä tajuun omasta vastuusta muita ihmisiä kohtaan ovat takeena sille, että taiteilija pystyy toteuttamaan elämäntehtäväänsä.”
Elina Kivihalme

Kirjoittaja on dokumenttielokuvaohjaaja ja
Suomen elokuvasäätiön dokumenttielokuvista
vastaava tuotantoneuvoja

Armoton kauneus

New Yorkissa pitkään vaikuttanut John Anderson on ensimmäinen
kansainvälinen kirjailija-elokuvakriitikko, joka on valinnut aiheekseen
yksittäisen suomalaisen elokuvantekijän täyden kirjan laajuudessa.
Kolmen julkaistun elokuvakirjan lisäksi Andersonin journalistiseen
toimintaympäristöön kuuluvat Wall Street Journal, Newsday, Variety,
Indiewire ja New York Times.

V

alinnan osuminen dokumentaristiin ei
ole yllätys. Suomalainen elokuva tunnetaan maailmalla juuri nyt erityisesti kiehtovista dokumenteista. Yllätys ei ole sekään, että valinta kohdistuu naiseen, kansainvälisesti tunnetuimpaan kotimaiseen
dokumentaristiin Pirjo Honkasaloon. Takakannen mainosteksti osuu kerrankin kohdalleen
kuvatessaan kirjan ja sen kohteen moniulotteisuutta: ”Armoton kauneus on muotokuva
kansainvälisesti arvostetusta elokuvantekijästä,
kulttuuri-ikonista ja poliittisesta agitaattorista.”
Andersonin ei ole ollut vaikeaa keksiä muitakaan verrattomia luonnehdintoja kohteestaan: ”maailman merkittävimpiin dokumenttielokuvan tekijöihin kuuluva” Honkasalo on
”kameran runoilija, ankara esteetikko, ohjaustekniikan virtuoosi ja maailman opiskelija”.
Lähtökohtiin kuuluu myös ajatus naisesta, joka on murskannut draamaelokuvan ja dokumenttielokuvan välisen muurin ”tavalla, joka häikäisee katsojat ja saa muut elokuvantekijät nöyrtymään”.
Puhe faktasta ja fiktioista on tietysti dokumentaarin yhteydessä jo varsin vanha, mutta Honkasalon viittaus Krzystztof Kieślowskin
ajatuksiin ajoittaa ajattelun käänteen melko
tarkkaan vuoteen 1980. Puolalaisohjaaja kertoi
tuolloin Suomessa alkaneensa tehdä draamaa
astuttuaan alueelle, ”jolle ei dokumenttielokuvaa tekemällä pääse”. Honkasalo sanoo, että hän
ei ajatellut samalla tavalla.
”Minulle näiden kahden lajityypin välillä ei ole tällaista eroa”, Honkasalo määrittelee.
”Kummatkin ovat aina subjektiivisia ja voivat
kuvata ihmisen mitä tahansa puolia, myös niitä alueita, jotka eivät näy tai joista ei voi puhua.
Minulle kaikkein keskeisintä elokuvassa on tavoitella ihmisen hiljaisuutta. Eläimen hiljaisuutta ihmisessä. Elokuva taiteenlajina antaa
siihen mahdollisuuden.”
Anderson tekee tästä päätelmän: sanat jäävät suurelta osin kuvan varjoon lähes kaikissa
Honkasalon elokuvissa. Kyse ei ole myöskään
totuudesta, sillä sen tavoittaminen on vaikeaa
missä tahansa taidemuodossa, Honkasalo toteaa. Anderson päätyy tästä suoraan Honkasalon viehtymykseen elämän hengellisiin puoliin – se on johonkin ”immateriaaliseen” tai ”ai-

neettomaan”, kuten ohjaaja itse tuskailee pohtiessaan ”hengellisyys”-termiin liittyviä sanastollisia ongelmia. Sanat kun ovat korruptoituneet
ja muuttavat merkitystään – ja usein alkuperäinen merkitys on jo unohtunut.
Anderson kuittaa alkujaksossa Honkasalon
perheolot ja lapsuuden äärimmäisen tiiviisti,
niin myös kamerataiteen opiskelun Helsingissä
ja antropologisesti viritetyt viestinnän opinnot
Amerikassa. Käytännön elokuvauran alkutaipaleen henkilöistä Rauni Mollbergista ja Jörn
Donnerista ei puhuta, vaikka heidän johdollaan Honkasalokin joutui – ilmeisesti erotuksena teoriasta – todelliseen tekemisen kouluun.
Andersonin teos ei ole perinteinen elämäkerta. Se näkyy myös kirjan rakenteesta. Honkasalon elokuvat otetaan esille eräänlaisessa aatteellisessa järjestyksessä, ei kronologisessa. Kirjan ensimmäinen syväluotaus, tai ehkä
pyrkimys valaistumiseen, toteutuu Honkasalon
uusimman dokumentin kautta. Avauksen kohteena on japanilaisessa kulttuurissa uiva ITO –
kilvoittelijan päiväkirja, joka määrittyy ennen
muuta elokuvaksi kauneuden hetkellisyydestä
ja sen katoavuudesta.
Anderson johdattelee elokuvaan omaperäisesti, hetkittäin jopa hieman vaikeaselkoisesti,
vaikkakin lyhyesti, mutta päätyy lopulta antamaan Honkasalon kertoa tekemisestään, valinnoistaan ja käytännön vaikeuksista siihen lähes
puuttumatta. Vain silloin tällöin kirjailija poimii tarkkanäköisesti esiin jonkin tärkeän avainkäsitteen ja esittelee omia näkemyksiään muutamalla sanalla.
Runsaan puheen dokumentoinnin myötä Honkasalo saa sanoa paljon myös yksittäisten elokuvien ulkopuolelta. Esimerkiksi myytin
siitä, että dokumenttielokuva syntyy leikkauspöydällä, hän kumoaa helposti: ”Leikkaus ei voi
tuoda elokuvaan mitään, mitä kuvissa ei ole [–]
Mitä ei ole, ei ole.”
Honkasalo, joka kuvaa elokuvissaan itse
varsin paljon, oppi säästeliääksi jo filmiaikana, ennen digitaalista aikaa. Hän onkin joskus
sanonut haahuilevansa varsin paljon kameran
kanssa ilman, että painaa kertaakaan kuvausnappia. Tärkeintä on tunnistaa, mitä hetkeä kuvattava eli ja toimia sen mukaan vaistomaisesti,
ei etukäteen suunnitellusti. Usein tämä elämyk-

sellinen elämä toistuu ja kuvauksessa menetetty
hetki voidaan löytää uudelleen. Pettymykseen
menetetystä hetkestä ei ole aihetta, vaikka kyllä
se tekijän mieltä kaihertaa.
Andersonin tallentamat kertomukset avaavat selvästi uusia näkökulmia niillekin, joille
Honkasalon elokuvat ovat tuttuja. Mysterionista (1991) Anderson löytää Honkasalolle tyypillisen tasapainottelun kunnioittavan (eettisen)
näkemyksen ja dokumentaristille tarpeellisen
ronskin otteen välillä. Viattomuuden kadottaminen näyttäytyy teemana myös riivaajien ja
manauksien maailman sijoittuvan Tanjuska ja
seitsemän perkelettä (1993) ja pyhiinvaellusretkeä Intiassa kuvaavan Atmanin (1996) tekemisessä.
Poliittisimmillaan Honkasalo on sekä varhaisissa dokumenteissaan että maailmanmenestystä saaneessa dokumentissaan Melancholian 3 huonetta (2004), jossa sota Tšetšeniassa
saa lapsen hahmon. Näihin näkemyksiin Anderson liittää lyhyet potpurit Pekka Lehdon
kanssa tehdyistä dokumenteista mm. suomalaisista uusnatseista 1970-luvulla, kokemukset
Prahasta 1968 tai Yhdysvalloista, jonne matka
suuntautui Da Capo -elokuvan myötä 1980-luvun puolessa välissä.
Teoksen loppupuolella kirja saa alkua
enemmän journalistista muotoa, kun kirjailija palaa hetkeksi katsaustyylisesti Honkasalon
elokuvien uskonnollisiin tunteisiin – George
Bernard Shaw’n ateismin hengessä. Ennen
teoksen lopettavaa Betoniyö-reportaasia ja analyysiä ääneen pääsee myös ohjaajan kanssa yhteistyötä usein tehnyt kuvaaja Marita Hällfors.
”Pirjo on ollut hyvin tärkeä urani kannalta”,
Hällfors sanoo. ”Hän on raivannut tilaa muille naisille.”
Andersonin teoksen rakenne on hieman
elokuvamainen itsekin, eikä siitä tarvitse sanoa,
että se etenee kuin juna. Monipuolisuudessaan
ja helpoksi tehdyssä lähestyttävyydessään – tästä kiitos myös kustantajalle ja suomentajalle –
se on oivallinen esimerkki nykyaikaisesta elokuvakirjasta: luettavasta, sujuvasta ja silti informoivasta. Suosittelen, ja lisää tällaista.
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Ja keskustelu jatkuu …
Elina Kivihalmeen ajatuksia,
joita Tuula Mehtosen puheenvuoro herätti.

John Anderson: Armoton kauneus. Pirjo Honkasalon elokuvataide. Suomentanut Leena Tamminen. Siltala 2014. 151 s.
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arvio

Marja Heinonen
Kirjoittaja on median asiantuntija, VTT

KÄNNYKKÄ LUO
UUDENLAISIA TARINOITA

Hyppy virtuaaliyhteisöistä
mobiiliyhteisöihin ei ole pitkä
– mobiiliyhteisöt ovat vain
vielä liikkuvampia ja
reaaliaikaisempia.

Joulukuussa 2011 yhden minuutin aikana internetissä julkaistiin
yli 98 000 Twitter-päivitystä, ladattiin yli 600 YouTube-videota
ja tehtiin Facebookiin 695 000 statuspäivitystä.
Kuulostaa uskomattomalta, mutta vauhti ei ole muutamassa vuodessa
ainakaan laantunut. Luvut kertovat sosiaalisen median huikeasta
vyörystä ja herättävät automaattisesti kysymyksen, mitä ihmiset laittavat
toistensa nähtäväksi ja miksi? Syntyykö mitään uutta?
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ja videoita. Myös editoinnin ja jakamisen välineet kehittyvät koko ajan.
Sosiaalinen media on tuonut muutakin
muutosta ihmisten arkeen. Jo kännykästä tiedetään, että se muutti tullessaan ihmisten käyttäytymistä. Vuonna 2000 Timo Kopomaa havainnoi ”Kännykkäyhteiskunnan synty” -kirjassa, miten esimerkiksi ihmisten suhtautuminen tapaamisaikatauluihin oli muuttunut rennommaksi kännyköiden myötä.
Muutos ei jäänyt tähän. Jakaminen sosiaalisessa mediassa on muuttanut edelleen ihmisten tapaa olla ja toimia. Mäenpään väitöskirjan case-tutkimuksessa Porin Jazzfestivaaleilta vuonna 2008 ihmiset olivat valmiita muuttamaan omaa, perinteistä tapaansa olla festareilla. He halusivat löytää sopivia kuvauskohteita
mobiilivideoitaan varten ja toimivat sen mukaisesti. Monelle meistäkin on tuttua se, miten
matkoilla käytetään energiaa ja aikaa sopivien
kuvauspaikkojen ja kuvakulmien löytämiseen,
että saataisiin pätkä Facebookiin tai Youtubeen
laitettavaksi. Senkin kustannuksella, että itse
hetkessä oleva elämys jää kokematta.
lopputulos mahdoton
ennustaa

Kun Mäenpää lähtee väitöskirjassaan tutkimaan mobiilin yhteisen tekemisen mahdollisuuksia tarinankerronnassa, tutkimusaineisto tukeutuu vuosina 2008–2010 Mobile Social
Media -projektissa tehtyihin yksittäisiin hankkeisiin.

Tutkimuksen päätarkoitus oli tutkia tarkemmin kerronnallisia rakenteita yhteisöjen
yhdessä luomissa videoissa. Mobiilit videotarinat (mobile video narratives) eroavat perinteisestä multimediasta siinä, että vuorovaikutus
tapahtuu ihmisten kesken eikä ihmisten ja algoritmien, koneiden, teknologioiden tai koodien välillä. Lisäsi tekijöinä on usein ryhmä.
Mobile Social Media -projektissa syntyneet
filmit olivat fragmentoituneita, lyhyitä otoksia ihmisten elämän tapahtumista. Yksittäisen
filmipätkän pituus ei saanut ylittää 15 sekuntia, sillä aiemmista kokemuksista viisastuneena
kestoa oli rajattu.
Tutkimuksessa kuvatut videot käsiteltiin
MoViE-applikaation avulla. MoVieE järjesteli itsenäisesti tagattuja videoklippejä järjestykseen ja loi teoksen. Näin haluttiin nähdä, onko mahdollista kollektiivisesti luoda tarinoita,
joilla on merkitystä, ja joissa on jotakin tolkkua katsojille.
Mäenpään päätyy väitöskirjassaan siihen,
että muutos mediatuotannon paradigmassa on
ilmeinen. Mobiilissa mediassa tekijöiden yhdessä tekeminen tuo yhteen monia erilaisia
luovia toimijoita, odottamattomia näkökulmia
ja ennalta ennustamattomia tuloksia. Yllätyksellisyys säilyy, vaikka tavoite ja toiminnan rakenne olisi määritelty etukäteen.
Esimerkiksi Joulutarinaa (Christmas Story) tehtäessä tavoite oli synnyttää tarina siitä, miten jouluaattoa vietetään eri maissa. Eri
maista olevilla ihmisillä oli tehtävänä kom-

Christmas remix with 20 video clips. Screeshots fron MoViE (kirjan kuvitusta)

mentoida kuvaamiensa videoiden kautta valmiiksi annettuja teemoja (nekin videoita) jouluaatosta. Näistä MoViE kokosi erilaisia tarinoita kuvaajien laittamien tagien perusteella.
Vaikka kaikki lähtivät liikkeelle annetusta teemasta, lopputulosta ei kukaan olisi osannut
ennustaa.
Yllätyksellisyyden lisäksi Mäenpää huomasi tutkimuksessaan, että kertomusten fokus siirtyy mobiililaitteilla elämän erityishetkistä elämän tavanomaisempiin asioihin ja esineisiin. Kun perinteisesti kameralla ikuistetaan
elämän kohokohtia – häitä, ristiäisiä – kännykkäkuvat ja -videot keskittyvät enemmän arjen
pieniin yksityiskohtiin.

luottamus ja motivaatio
luovuuden lähteenä

Luovan prosessin kannalta on erittäin tärkeää, että ihmiset luottavat siihen, että heidän
luomuksensa ovat merkityksellisiä. Näin myös
mobiilissa sosiaalisessa mediassa. Yhteisiä tarinoita syntyy vain silloin, kun ryhmän jäsenten kesken on riittävä määrää luottamusta ja
motivaatiota liittyä yhteisöön sekä viestiä ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Luottamus
saa ihmiset tuottamaan omia ratkaisujaan, joita toiset kunnioittavat.
Luottamus on jo nyt synnyttänyt netissä laajalle levinneen käytännön esiintyä omalla nimellään ja omalla profiilikuvallaan. Hyvin

harvoille tämä tuottaa mitään ongelmaa. Esimerkiksi Facebookin viehätys perustuu sen kotoisuuteen. Ihmiset myös haluavat jakaa kuviaan, videoitaan, kokemuksiaan ja havaintojaan
enemmän, jos heidän yhteisöllään on sama todellisuus ja samat tavoitteet.
Mäenpää listaa mobiilille medialle tässä ajassa monia tehtäviä – informaation välittäminen, informaation tukeminen ja yhteisön
merkityksen luominen. Verkostot ovat tuoneet
meille uusia ja tehokkaita tapoja osallistua yhteisiin tuotantoihin ja remiksausten tekemiseen. Mäenpään mukaan hyppy virtuaaliyhteisöistä mobiiliyhteisöihin ei ole pitkä – mobiiliyhteisöt ovat vain vielä liikkuvampia ja reaaliaikaisempia.
Ihan vertailun vuoksi kaivoin esille Howard Rheingoldin kymmenen vuotta sitten
kirjoittaman tulevaisuuden vision ”Mobiilijoukot – seuraava yhteiskunnallinen kumous”.
Näin Rheingold näki tulevaan vuonna 2003:
”Mobiilijoukko on ryhmä ihmisiä, jotka kykenevät yhteistyöhön, vaikka eivät olisikaan
koskaan edes tavanneet toisiaan. Mobiilijoukkoihin kuuluvat ihmiset toimivat yhteistyössä tavoilla, jotka aiemmin olivat mahdottomia.
Heillä on käytössään laitteita, jotka pystyvät sekä viestimään, että käsittelemään tietoja”.
Hyvin ennustettu.
Marjo Mäenpää: Co-Created Mobile Narratives.
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A

lun luvut ovat Marjo Mäenpään vuonna 2013 julkaistusta ”Co-created mobile narratives” -väitöskirjasta, jossa
hän etsii vastausta kysymykseen, ovatko uudet mobiilit menetelmät ja teknologiat muuttamassa tapaamme tarinoida jokapäiväisestä todellisuudestamme. Toinen iso kysymys, jota Mäenpää käsittelee Turun yliopistossa tehdyssä väitöstyössään on se,
miten mobiilisuus muuttaa kollektiivisen tarinan rakennetta, tilanteessa, jossa ajan ja paikan
asettamat rajat ovat hävinneet.
Palataan ensin takaisin alun lukuihin. Ne
kertovat siitä, että ihmiset luovat ja jakavat käsittämättömän paljon erilaisia sisältöjä. Sosiaalinen media on kiistattomasti antanut meille uuden kanavan kertoa tarinoita. Tarinoita,
jotka yhä useammin syntyvät mobiililaitteiden
avulla. Sosiaalisen median tarinoiden innoittajana on useimmiten kertomisen ja jakamisen
tarve. Mutta ovatko kerronnan tavat muuttuneet yhtään sitten alkuvuosien?
Kyllä, mobiili audiovisuaalinen media tarjoaa radikaalisti uudenlaisen tavan viestittää
tunteita, kokemuksia ja tapahtumia, summaa
Mäenpää väitöskirjassa. Mobiilit välineet ja
uudet teknologiat ovat tuoneet kaikkien ulottuville uuden tavan kertoa tarinoita omasta
elämästä. Ihmiset julkaisevat ja jakavat visuaalisia elämäntarinoitaan kuvina ja videoina yhteisöissään entistä enemmän. Jos sosiaalisen
median alkuvaiheessa teksti oli ratkaisevassa
asemassa, nyt yhä enemmän käytetään kuvia

Turun yliopiston julkaisuja, sarja B361, 2013
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Intohimoa pikkurahalla
Suurehkossa helsinkiläisessä kerrostalossamme on putkiremontti lopuillaan. Sen
budjetti oli reilut neljä miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin millä AVEK, SES
ja YLE rahoittavat suomalaista dokumenttielokuvaa vuodessa. Eli sadan asunnon vesi, viemäri, sähkö ja kylpyhuone maksavat enemmän kuin mikä on koko
suomalaisen dokumenttielokuvan liikevaihto. Elokuvan tukivaroissa on kysymys
todella marginaalisista summista.

O

kamiseen muiden kanssa. Siitä lähtien olen ollut koukussa tähän kerronnalliseen taidemuotoon.
Minulta on monta kertaa neljän vuoden aikana kysytty, millaisia elokuvia olen halunnut tukea.
En ole suostunut sitä kertomaan,
koska tekijät tarjoavat ja päättäjä reagoi tarjontaan. Mutta edellä
kertomani kokemus alalle tulosta
avaa joitakin painotuksiani. Olen
halunnut tukea aiheita, joiden läpi kuultaa jokin merkittävä eksistentialistinen, olemistamme käsittelevä kysymys. Sen lisäksi kysymyksen on pitänyt olla tekijälle sillä tavalla polttava, että hankkeesta on kuulunut tunnistettava tekijän ääni. Jos lisätään vielä, että kun
olen elänyt yhteiskunnallisesti aktiivisen nuoruuden, on hanke, jossa henkilökohtaisen kautta on tarkasteltu yhteiskunnallisen todellisuuden jännitteitä, on saanut helpommin myönteisen päätöksen.
En ole ollut kovin innostunut vahvistamaan vallitsevaa emotivistista, pelkästään tunteisiin pohjaavaa
maailmankuvaa tukemalla kapeasti henkilökohtaisia tarinoita.
Fiktiivisissä elokuvissa olen
asettanut etusijalle kestoltaan sellaiset elokuvat, joilla on parhaat
mahdollisuudet kansainvälisillä
elokuvafestivaaleilla. Se on tarkoittanut alle 15-minuuttisten ja korkeintaan 30-minuuttisten fiktioiden tukemista.
Juuri lyhytelokuvalla Kirsikka
Saari, Selma Vilhunen ja Elli Toivoniemi tekivät tärkeämmän työn

Kiitos Kirsikka, Selma
ja Elli, että riistitte meiltä
katteettoman alemmuuskompleksimme.
Ette ehkä pysty muuttamaan kansaluonnettamme, mutta saatte meistä
suomalaisista esiin uuden
itsetuntoisemman
kulman.

kuin ehkä osaamme vielä arvioida. Olin katsomassa Pitääkö mun
kaikki hoitaa? -elokuvaa amerikkalaisen yleisön kanssa näytöksessä, jossa esitettiin kaikki Oscar-nominoidut fiktiiviset lyhytelokuvat. Nopea kokemukseni
ja jotenkin perustava oivallukseni oli, että suomalaiselokuva oli
tarkalleen yhtä hyvä, parempikin
kuin ne muut. Yleisö reagoi siihen
voimakkaan positiivisesti, eli mukana ja aplodeerasi pitkään.
Kiitos Kirsikka, Selma ja Elli, että riistitte meiltä katteettoman alemmuuskompleksimme.
Ette ehkä pysty muuttamaan kansanluonnettamme, mutta saatte meistä suomalaisista esiin uu-

den itsetuntoisemman kulman. Ja
tekin teitte elokuvan, jossa kuultaa merkittävä eksistentialistinen
kysymys ja kuuluu tekijöiden oma
ääni. Elokuva muuten maksoi vähemmän kuin tavalliseen perheasuntoomme kohdistuvat putkiremontin kulut.
Kiitän monia tekijöitä lukemattomista inspiroivista keskusteluista, valmistuvien elokuvien katseluista ja väittelyistäkin. Toivotan
parasta menestystä seuraajalleni.
Päättäjät, hoitakaa hyvitysmaksun taloudellinen perusta kuntoon. Se osaltaan takaa sen, että itsetuntomme kansana paranee. Tekin saatte siitä osanne.
Timo Korhonen

Pitääkö mun kaikki
hoitaa -elokuvan
tekijät Elli Toivoniemi,
Joanna Haartti, Kirsikka
Saari ja Selma Vihunen
Oscar-gaalan punaisella matolla. Kuva Timo
Korhonen
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vaa. Se on ollut sekä taloudellisesti
että henkisesti kuristavaa. Tekijälle kun kysymys on aina paitsi elannosta, myös pakottavasta ilmaisun
tarpeesta.
Itse tuli elokuva-alalle hieman
sattumalta. Opiskelin valokuvausta, kun tapahtui asia, joka oli kerrottava elokuvalla. Harrastin ystävieni kanssa riippuliitoa. En ollut
paikalla, kun kaverini päättivät vetää liitimen moottorikelkalla ylös
ja koettaa alas tullessa 720 asteen
kaarrosta. Riippuliidin kuitenkin
hajosi 80 metrin korkeudessa, ystäväni putosi jäälle ja kuoli. Sattumalta paikalla ollut paikallisen sanomalehden valokuvaaja ikuisti
putoamisen kameran neljän kuvan
sekuntirytmillä.
Yht’akkiä kädessäni olivat nuo
traagiset valokuvat ja hämmennys
tapahtuneesta. Kirjoitin käsikirjoituksen, jossa rakensin tapahtumaan johtaneen innostuksemme,
valokuvasarjaan perustuvan kohtalokkaan kohtauksen ja kokemuksemme elämästä menetyksen
jälkeen. Jälkikäteen sanoen on lähes mysteeri, että tuosta 22-vuotiaan käsikirjoituksesta tehtiin fiktiivisen ja dokumentaarisen kerronnan häilyvällä rajapinnalla liikkuva elokuva.
Vasta vuosia myöhemmin ymmärsin, miksi minun oli tehtävä aiheesta elokuva ja miksi siitä syntyi
valmis teos. Juuri elokuvan lineaarinen muoto tarjosi mahdollisuuden oman hämmennyksen ja omien tunteiden jäsentämiseen ja ja-
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n syytä lopettaa kaikenlainen alemmuus tai syyllisyys siitä, että elokuvia
tehdään näillä vaatimattomilla tukivaroilla. Tukien määrään nähden viime vuosien tulokset häikäisevät.
Tuloksia selittää erityisesti seikka, jonka olen havainnut jokaisessa huoneessani lähes neljän vuoden aikana käymässäni palaverissa. Huoneeseeni ei ole tullut yhtään hakijaa, joka ei olisi viestinyt
intohimoa.
AVEKin tukien merkityksestä kertonee se, että tämänvuotisten Tampereen elokuvajuhlien
kotimaisen kilpailun pitkän sarjan kaikki elokuvat olivat saaneet
AVEKin tukea, samoin molemmat
kansainväliseen kilpailuun päässeet suomalaiset ja vielä kymmenen kotimaisen kilpailun lyhyeen
sarjaan valittua. Joukossa oli niin
dokumenttielokuvia, kokeellisia
elokuvia, fiktiivistä draamaa kuin
animaatioita. Intohimoiset tekijät ovat tuottaneet pienellä rahalla
hienoa jälkeä.
Siksi on masentavaa, että tässä maassa ei ole saatu ratkaistua
AVEKin talouden pohjana olevan
hyvitysmaksun taloudellista perustaa. Hyvitysmaksu on romahtanut
parhaiden vuosien 12 miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon ja
AVEKin tukivarat ovat kutistuneet
samassa suhteessa. On ollut raskasta tehdä kielteisiä päätöksiä hyvistä hankkeista, mutta tekijöille se
on ollut enemmän kuin masenta-
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impressio

A view from the other side, IC-98, 2011. Ars Fennica 2014 -näyttelyn yleisöpalkinto.

The Moon is in the House
näkymä vastarannalta . välissä on joki , vastarannalla kivirakennus pilaririvistöineen .

rakennuksen takana on puisto ja katon yläpuolelle kohoaa istuvaa mieshahmoa esit tävä patsas .
katulamppuun sy t tyy valo ja jokea pitkin ajelehtii puun runko .

Jussi Eerola

1/2014

aiteilijaduo IC-98:lla (Patrik Söderlund ja Visa Suonpää) oli kotikaupungissaan Turun taidemuseossa koko alakerran täyttävä suuri näyttely nimeltään Abendland (4.10.2013-5.1.2014). Mäen päällä kohoava vanha
linnamainen ja koristeellinen rakennus sopii hyvin IC98:n teosten näyttämöksi. Sen julkisivu on täynnä yksityiskohtia, sen olemus huokuu arvokkuutta, valtaa ja historiaa.
Samaan aikaan rakennus näyttää fantasialta.
Vastarannalla alkaa tapahtua: tavaraa siirrellään, kauppa
käy, pyykkiä kuivatetaan, ikkunat laudoitetaan ja pamfletteja
julkaistaan, talon sisälle syttyy tuli, tuhkaa lapioidaan ulos ja joelle johtaville portaille asennetaan rauta-aita. Joen yläjuoksulta lipuu purjealuksia, jotka kuljettavat lautoja ja vievät pois kivimurskan ja tuhkan. Ihmisiä ei näy. Näemme vain muutokset
maisemassa. Kun ihminen on poissa, kiinnittyy huomio ihmisen tekojen muokkaamaan maisemaan, elämän ja tapahtumien jättämiin konkreettisiin jälkiin, historiaan ja luontoon, joka
helposti ottaa unohdetun maiseman haltuunsa.
IC-98:n teoksille on tyypillistä hidas tempo. Pitkät kuvat ja
rauhallisuus luovat vaikutelman läsnä olevasta hetkestä ilman
tekijän ilmeistä manipulaatiota. Katsojalla on aikaa olla, tehdä
havaintoja, ajatella ja tuntea. Tarkka, täynnä yksityiskohtia oleva kuva, näyttää välillä oikealta ja samaan aikaan selvästi piirrosmaiselta. Piirrostyyli on dokumentaarisen tallentavaa ja kuitenkin samaan aikaan selvästi metaforaa. Alussa jokin pyyhkii
kuvan yli levittäen katulampun valon aina kuvan toiseen reunaan asti, kuin esirippu vedettäisiin talon edestä. Jatkossakin
esineet ilmestyvät ja katoavat hitain ristikuvin, aika lipuu lähes
huomaamattomasti ja osassa kuva-alaa eletään vielä hetki eri
aikaa. Joillekin aikanaan tärkeät esineet katoavat.
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Istun kovalla penkillä koko 70 minuutin ajan ja katson yhtä hitaasti muuttuvaa kuvaa. En malta lopettaa katselua kesken.
Teos onnistuu luomaan rauhoittavan kiireettömyyden ja seesteisen tunnelman, vaikka sen kuvaamien tapahtumien taustalta
löytyisi varmasti monenlaisia jännitteitä, intohimoja ja murheita. Tunnelmassa on jotakin samaa kuin lapsuuden kiireettömänä sunnuntaina. Haikeuttakin. Turun tuomiokirkon uruilla soitettu musiikki tukee täydellisesti teoksen tunnelmaa.
Muistan teoksen perustuvan Turussa sijaitsevaan todelliseen rakennukseen, mutta katsomishetkellä en tiedä rakennuksen historiaa, en edes tiedä, missä se sijaitsee, enkä osaa verrata
teoksen tapahtumia todellisiin. On kuitenkin ilmeistä, ettei teos
pyri kuvaamaan tapahtumia historiallisella tarkkuudella; se on
todenkaltainen, mutta ei dokumentaarinen.
En muista, milloin viimeksi elokuvan katsominen olisi ollut näin mieltä aktivoivaa ja samaan aikaan rauhoittavaa. Poissa
ovat katsojan omaa ajattelua passivoiva ohjaajan liiallinen halu
manipuloida ja nopea kuvaleikkaus. Andrei Tarkovski varoitti elokuvaohjaajaa ”jäämästä kiinni”. Tämän teoksen tekijät onnistuvat pysyttelemään ”poissa näkyvistä”, vaikka kyseessä on
piirrosanimaatio, täysin rakennettu ”keinotekoinen” kuva.
Huomiopiste siirtyy hitaita muutoksia seuraten kuva-alassa. Veneen masto heijastuu ensin ikkunasta, sitten lipuu kuvaan
etualalle. Vaikka tempo on hidas, edetään ajassa vuosikymmeniä. Kauanko tässä ollaan oltu? Rautaportti hapertuu, puut peittävät rakennuksen. Kymmenen, viisikymmentä vaiko sata vuotta? Yhdessä vaiheessa huomaan patsaan hahmon kadonneen,
jäljellä on vain istuin. Poistettiinko hänet osana mielenosoitusta, vallankaappausta vai putosiko etunojassa istuva hahmo väsyneenä alas?

Abendland (II: The Place That Was Promised), IC-98, 2013

IC-98 onnistuu yhdistämään filosofisuuden elämyksellisyyteen. Teoksia on helppo
lähestyä. Ne näyttävät museon
seinille ripustetuilta piirroksilta. Osa näyttelyn teoksista on
muodoltaan pyöreitä, neliöitä
tai ”pystykuvia”. Muoto tukee
vaikutelmaa tauluista. Hitaasti
elävät piirustukset houkuttelevat katsojan luokseen ja meditatiivisuudellaan kuin huomaamatta houkuttavat pohtimaan
teemojaan.
IC-98:n ajatus vaihtoehtoisesta historiasta on kiehtova. Tähän ”uuteen historian
tulkintaan” on otettu mukaan myös ihmisten toteutumattomat suunnitelmat ja haaveet kuin tien varren maisemat, joille ei koskaan käännytty. IC-98 on kuin spiritualisti, joka kutsuu esiin aavemaiset toteutumattomiksi jääneet tapahtumat.
Samaa aavemaisuutta on mukana myös teosten ennustuksissa tulevasta.
Elokuvakoulun oppien mukaan tärkeää on tarina ja ihminen, päähenkilö, johon samaistua. Leikkaus erottaa elokuvan

Kun ihminen on poissa,
kiinnittyy huomio
ihmisen tekojen muokkaamaan maisemaan,
elämän ja tapahtumien
jättämiin konkreettisiin
jälkiin, historiaan ja
luontoon, joka helposti
ottaa unohdetun maiseman haltuunsa.

monista muista taidemuodoista ja on elokuvaa puhtaimmillaan.
Olen katsonut 70 minuuttia pitkän elokuvan, jossa ei ole mitään
näistä. Kokemus on ollut paljon antoisampi ja aktivoivampi kuin
elokuvissa yleensä. Tämähän on paras kotimainen pitkä elokuva vuosiin!
Mustavalkoinen piirrosjälki tuo mieleen Ylen kielikurssin lavasteet 40:n vuoden takaa. Sarjassa kaksi englantilaista poliisia
etsii kadonnutta kissaa tyylitellyissä, selkeästi piirretyissä pahvilavasteissa. Neil Hardwickin esittämä pelokas poliisi on kiivennyt puuhun ja katsoo ylös taivaalle: ”The cat is in the moon!”.
Poliisit näkevät kuun putoavan hitaasti talon taakse. Seuraavassa
jaksossa poliisit menevät hissillä talon yläkertaan ja löytävätkin
kuun talon sisältä. Näkymä vastarannalta teoksen lopussa kuu lipuu puiden takana taivaalla ja laskee kuvan ulkopuolelle. Kuva
himmenee ja teos alkaa alusta. Katulamppuun syttyy valo ja puun
runko ajelehtii kuvan poikki.
Kun astun ulos museosta, kiinnittyy huomio eri aikakausilta oleviin rakennuksiin. Turku on tästä kiusallisenkin tunnettu.
Kuin jälkikuvana teoksen katselusta näyttävät rakennukset hetken elävän muutosten keskellä. Kun laskeudutaan alas joelle näen purjealuksien mastoja. On helppoa ymmärtää teoksen syntyneen täällä. Näkymä vastarannalta onnistuu avaamaan uuden tason kaupunkimaisemaan, kaupungin sielun betonin, kiven ja asfaltin takaa. Sielun, johon ihmisten vaihtuvat ideologiat ja ajatukset ovat jättäneet jälkensä.
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Kirjoittaja on elokuvaaja, käsikirjoittaja ja ohjaaja
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Luova Eurooppa

moina: parantaa eurooppalaisen av-alan kilpailukykyä, parantaa eurooppalaisten av-alan teosten leviämistä niin EU:n sisällä kuin kansainvälisesti sekä lujittaa alueen kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta.
eurooppalainen vaikuttavuus

Luovan Euroopan Median alaohjelman tavoitteista puhuttaessa kiinnittyi huomioni muutamaan avainsanaan, jotka ainakin ensikuulemalta vaikuttavat monitulkintaisilta. Eurooppalainen vaikuttavuus on yksi ohjelmassa peräänkuulutettu tekijä. Mitä se tarkoittaa käytännössä ja miten sitä mitataan? Miten pienten jäsenmaiden ja kielialueiden hankkeet pärjäävät eurooppalaisessa vaikuttavuudessa suurempien
maiden rinnalla? Onko ranskalaisen elokuvan
eurooppalainen lisäarvo automaattisesti painavampi kuin suomalaisen? Mielenkiintoisia kysymyksiä, joita tuenhakijoiden on syytä tarkkaan pohtia Media-hakemusta täyttäessään.
On mahdollista tulkita, että eurooppalaisella vaikuttavuudella haetaan nimenomaan rajoja ylittäviä ja Euroopan laidalta toiselle matkustavia tarinoita, jonkinlaista kaikkialla avautuvaa yleiseurooppalaisuutta. Mutta tällöin menetetään jotakin siitä arvokkaasta kulttuurisesta monimuotoisuudesta, jota Luova Eurooppa
-ohjelmassa nimenomaan halutaan vaalia. Suomalaisen (tai minkä hyvänsä pienen kielialueen) elokuvan vahvuus maailmalla on yleensä
perustunut sen omaleimaisuuteen ja jäljittelemättömyyteen. Epäilemättä näin on ymmärrettävä myös kansallisen elokuvamme lisäarvo eurooppalaisille yleisöille, ja pyrittävä nostamaan
se mahdollisimman hyvin hakemuksessa esiin.
Greece, Vesa-Pekka Rannikko, 2013

LUOVA EUROOPPA
MEDIAN ALAOHJELMAN
UUDET TUULET
Kaisu Isto
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Kirjoittaja on tv- ja
elokuva-alalla pitkään
työskennellyt vapaa
toimittaja
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Kun Luova Eurooppa -ohjelma lanseerattiin
tammikuussa Mediakeskus Lumessa, tiivisti
toimeenpanovirasto EACEAn yksikön päällikkö Sari Vartiainen Brysselistä napakasti ohjelman haasteet, tavoitteet ja uudet painopisteet.
Eurooppa on edelleen se useita eri kieliä puhuva pirstoutunut markkina-alue kuin Media I
-ohjelman käynnistyessä reilut 20 vuotta sitten.
Keskeiset tavoitteet ovat niinikään pysyneet sa-

yleisö

Yleisön nostaminen keskeiseksi tavoitteeksi
on myös hieman ristiriitaisia ajatuksia herättävä asia. Se, että elokuvat löytävät yleisöä, on
varmasti kaikkien osapuolten intressissä, mutta rajaako yleisötavoite pienemmät tai ns. vaikeammat elokuvat tuen ulkopuolelle? Jos näin
on, on suomenkielinen elokuva jo lähtökohtaisesti pientä ja vaikeaa. Tosin hankkeen ollessa
kehittelyvaiheessa ovat kaikki yleisötavoitteeseen liittyvät arviot ja ennusteet hypoteettisia.
Kuvittelisin, että tietyt tekijät vahvistavat hankkeen uskottavuutta yleisöä löytävänä tuotteena.
Jos elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja ja/tai tuottaja on jo aiemmilla töillään tavoittanut yleisöä
ja matkustanut yli rajojen, on uuden hankkeen
yleisöpotentiaalia huomattavasti helpompi perustella kuin ensikertalaisen kohdalla. Mikäli
hanke on jo kehittelyvaiheessa herättänyt kiinnostusta esim. kansainvälisillä yhteistuotantoja rahoitusfoorumeilla, on tämä selvä osoitus
sen leviämispotentiaalista. Yhteistuotannosta-

Mikäli dokumenteilla
kannuksensa ja kansainvälisen
yleisönsä hankkinut tuotantoyhtiö
hakee uusiutumista esimerkiksi
animaation puolelta, onko kyse
kyvystä uusiutua vai resurssien
hukkaamisesta?

han saa hakemuksen arvioinnissa viisi lisäpistettä, mutta hankkeen ei tarvitse olla yhteistuotanto, sen kansainvälisen kiinnostavuuden voi
perustella muutenkin. Lisäksi hakemuksen levitys/markkinointistrategian suunnitteluun ja
esittelyyn kannattaa todella panostaa, siitä on
jaossa enimmillään 20 pistettä!
innovatiivisuus

Innovatiivisia bisnesmalleja painotetaan erityisesti slate funding -hakemuksissa, ja taustalla
on tavoite vahvistaa ja kansainvälistää av-alan
yhtiöitä. Mitä innovatiivisuus sitten on tuotantoyhtiön toiminnan näkökulmasta? Uusiutumiskykyä, luovaa ajattelua, rohkeutta poiketa
totutuista toimintamalleista, sopeutumista uusiin haasteisiin, riskinottokykyä. Uusien rahoitusmuotojen ja -lähteiden löytäminen tiukan
rahan aikoina on osoitus yhtiön vahvuudesta ja
elinkelpoisuudesta. Valmius siirtyä uusille esitysalustoille ja kyky suhtautua luovasti perinteiseen levitysikkuna-ajatteluun taas osoittavat
yhtiön kykyä sopeutua alaa ravistelevaan murrokseen.
Toisaalta, jos uusiutumiskykyä mitataan
vaikkapa uusien lajityyppien haltuunotolla,
näyttäytyy innovatiivisuus helposti päälleliimatulta piirteeltä. Mikäli dokumenteilla kannuksensa ja kansainvälisen yleisönsä hankkinut
tuotantoyhtiö hakee uusiutumista esimerkiksi
animaation puolelta, onko kyse kyvystä uusiutua vai resurssien hukkaamisesta?
levitystuet & suomi

Tiedotustilaisuudessa tuli esiin myös kiinnostava tieto eurooppalaisten elokuvien levitystuista. Ne ovat muodostaneet Median suurimman tukikakun ollen noin puolet jaetusta tuesta. Vuonna 2014 levitystukiin on varattu 33,4
miljoonaa €, kun esimerkiksi hanketukiin varattu summa on 17,5 miljoonaa €. Suomen saamat levitystuet ovat kuitenkin olleet pieniä ja
harvassa, mikä kertoo vähäisestä eurooppalaisten elokuvien maahantuonnista. Olisiko tässä
mietinnän paikka, elokuvalevittäjät?

luova eurooppa

Kun Media 2007 –ohjelma haudattiin 2013 lopussa, käynnistyi EU:n Luova
Eurooppa 2014-2020 –ohjelma. Ohjelman seitsemän vuoden kokonaisbudjetti
on 1,46 miljardia € ja se koostuu Median alaohjelmasta, Kulttuurin alaohjelmasta
sekä Moni-alaisesta toimintalinjasta. Median alaohjelman osuus kohdennettavista
määrärahoista on 56 %.
Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuurialat ja luovat alat ja tukee
•
kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaisia yhteistyöhankkeita
•
eurooppalaisen kaunokirjallisuuden käännöshankkeita
•
eurooppalaisia verkostoja
•
eurooppalaisten foorumeiden hankkeita
Median alaohjelman tavoitteet:
•
eurooppalainen vaikuttavuus
•
yleisöjen löytäminen
•
teosten leviäminen, rajojen ylittäminen
•
innovatiiviset bisnesmallit
•
yhtiöiden vahvistaminen
Median alaohjelma sisältää 13 av-alalle kohdennettua tukimuotoa, joista
kolme on uusia, kun taas aiemmista tuista kahta ei jatketa:
•
i2i Audiovisual ja koulutustuki elokuvakouluille.
•
hankekehittelytuki fiktioille, animaatoille ja dokumenteille
•
UUSI: hankekehittelytuki peleille
•
televisiolevitystuki
•
UUSI: tuki yhteistuotantorahastoille
•
koulutustuki
•
festivaalituki
•
automaattinen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
•
harkinnanvarainen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
•
tuki myyntiagenteille
•
tuki elokuvateatteriverkostoille
•
UUSI: tuki yleisötyö- ja elokuvakasvatushankkeille
•
tuki myynninedistämiseen
•
Video on Demand –tuki
Muita muutoksia/uutuuksia:
•
hankekehittelytuet yksittäisille hankkeille jaetaan genresidonnaisina
määräsummina: dokumentit 25.000, fiktiot 30.000 tai 50.000 ja
animaatiot 60.000 €
•
määräsummiin siirtymistä seuraa myös kevennetty raportointi
•
pienet jäsenmaat saavat nyt 10 lisäpistettä, ennen vain yhden
•
yhteistuotantohankkeet 5 lisäpistettä
•
lapsille suunnatut hankkeet 10 lisäpistettä
•
slate fundingin kohdalla painotetaan yhtiön innovatiivisuutta
•
paperiton haku, ei enää paperiliitteitä
•
jokaisella asiakkaalla oltava PIC-numero (Participant Identification Code)
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Valmistuneita
tuotantoja
Kurdrjavka
– Pikku kippura
Lyhytelokuva
Kesto 5 min

Miten sopeutua
moderniin elämänmenoon
Luovuttuaan makuuhuoneessa tupakoimisesta
Jaakko K. siirtyi olohuoneeseen. Myöhemmin
matka jatkui liesituulettimen alle.
Liesituulettimen suhina sai Jaakko K.n vaimon nukkumaan huonosti. Jaakko K. katsoi
parhaaksi olla tupakoimatta sisätiloissa.
Seuraavalla viikolla Jaakko K. jääväsi itsensä kesämökkinaapurin siltarumpuasiassa. Kolme vuotta aiemmin hän oli laskenut kustannusarvion eräälle toiselle salaojitushankkeelle. Hankkeella ei oikeastaan ollut mitään tekemistä naapurin kanssa, eikä se koskaan toteutunut, mutta jollakin tavalla se esti Jaakko K.ta
äänestämästä lautakunnan kokouksessa.
Jaakko K. oli kiltti mies. Hän oli hyvä myös
taulukkolaskennassa. Kadulla hän ei osannut
väistää keväisiä koiran ulosteita ja käveli usein
päin punaista. Kokouksissa hän vaikeni, jos tiesi muiden olevan väärässä. Sisäisesti häntä häiritsi epäoikeudenmukaisuuksien virta, jolle ei
näyttänyt tulevan loppua.
Epäoikeudenmukaisuuksiin tarttuminen ja
oikeudenmukaisuuden vaatiminen ei tosin ol-

lut muodissa. Se oli jopa epätrendikästä. Painetut sanomalehdet, joita vielä tuolloin julkaistiin
esittelivät pääasiassa ihmisiä ja heidän ajatuksiaan, joiden eettisyyden rinnalla palkkamurhaajan moraalia sopi ihailla.
Olennaiseksi osaksi Jaakko K.n henkistä hyvinvointia oli muodostunut oman rauhan tehokas vaaliminen. Se oli kuin täydellinen vastaisku itseään täynnä oleville lähimmäisille, jotka kilpailivat milloin mistäkin. Lähimmäisiin kohdistuvaa inhoa hän ei enää tuntenut. Sekin oli haihtunut monen muun tunteen
mukana.
Kaikkeen tähän liittyi kasvava yksinäisyyden tarve. Vuosien varrella hänen vaimonsa oli
oppinut vaikenemaan ilman ääneen lausuttuja huomautuksia. Pikku-ukkojen kanssa hän
oli tehnyt sopimuksen antamalla alkoholin himonsa laantua ikään kuin itsestään.
Tänään. Istuessaan M-junassa ja matkatessaan tapaamaan vankilassa avioituneen adoptoidun poikansa ainutta lasta hän mietti, miksi
oli koskaan aloittanut tupakoinnin.

laajenevassa maailmankaikkeudessa
juhlapuheiden kosmisessa hälyssä
silmä mustaksi lyötynä
aina
Kurdrjavka – Pikku kippura on pääosin arkistomateriaaleista koostettu
teos, jonka lähtökohtana
on ollut Laika-koiran
lähettäminen avaruuteen
vuonna 1957. Kurdrjavka
on Laika-koiran alkuperäinen nimi.
Käsikirjoitus ja ohjaus:
Risto-Pekka Blom
Äänityöt: Petri Koskimäki / Dramatic Sound
Ensi-ilta: 24.5.2013

     Viktiga Papper

Viktiga Papper

Olga

Children of the Lost Era

Giant

Animaatioelokuva
Kesto 9 min

Dokumenttielokuva
Kesto 58 min

Lyhytelokuva
Kesto 8 min

Lyhytelokuva
Kesto 13 min

Kaksi naapurusta työskentelee samassa avokonttorissa. Toinen rakastaa rutiinia ja järjestystä,
toinen on hedonistinen
laiskuri. Ääripäät ajautuvat yhä uudestaan törmäyskurssille. Kohtalo
antaa lopulta synkeän
muistutuksen siitä, että
elämää ei voi hallita, muttei sitä kannata tuhlatakaan.

Koskettava ja lämmin tarina nuoresta Olgasta, joka elää yksin Pohjois-Venäjällä. Karuista olosuhteista huolimatta hän löytää elämästä kauneutta.

Children of the Lost Era
viittaa fasismin syntyyn
1930-luvun Euroopassa,
ja ilmiön yhtymäkohtiin
omassa ajassamme. Teos
käsittelee tapaa, jolla lapsia on kuvattu ajan fiktiossa sekä dokumentaarisessa elokuvassa.

Giant on kuvattu romanialaissa sisäoppilaitoksissa, joissa telinevoimistelua on harjoiteltu
1960-luvulta alkaen. Välähdykset arkistomateriaaleista sekä voimistelijoiden haastattelut rikkovat kuvia harjoitussaleista. Laji näyttäytyy lähihistorian jäänteenä, reliikkinä diktatuurin ajasta.

Käsikirjoitus: Lassi Vierikko,
perustuu Jarkko Martikaisen
novelliin
Ohjaaja: Kalle Kotila
Kuvaus: Heikki Färm
Leikkaus: Tita Jänkälä &
Tuukka Kovasiipi
Tuotanto: Juho Harjula /
Las Palmas Films Oy
Ensi-ilta: 25.9.2013

Käsikirjoitus ja ohjaus:
Paul- Anders Simma
Kuvaus: Elen Lotman
Ääni: Matti Turunen
Leikkaus: Esa Kotilainen
Tuotanto: Paul-Anders Simma /
Safi Oy
Ensi-ilta: 24.11.2013 (IDFA)

     Children of the Lost Era

Ohjaus, editointi, tuotanto:
Hanna Ojamo
Musiikki & äänisuunnittelu:
Mikko Väärälä
Alkuperäinen filmimateriaali:
found footage
Ensi-ilta: 29.11.2013

Käsikirjoitus, ohjaus, leikkaus:
Salla Tykkä
Kuvaus: Samuli Saastamoinen
Äänisuunnittelu: Janne Jankeri
Comissioned by Baltic Centre for
Contemporary Art, Gateshead 2013
Ensi-ilta: 23.1.2014

     Giant

1/2014

1/2014

     Kurdrjavka

     Olga
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Presidentintekijät

Paratiisin avaimet

Eedenistä pohjoiseen

Cycle

Tuulensieppaajat

Dokumenttielokuva
Kesto 77 min

Lyhytelokuva
Kesto 28 min

Dokumenttielokuva
Kesto 73 min

Animaatio
Kesto 10

Dokumenttielokuva
Kesto 90 min

Poikkeuksellisen mediahuomion kohteena ollut
elokuva Presidentintekijät
on elokuva Sauli Niinistön
presidentinvaalikampanjasta. Se kuvaa kampanjatyöryhmän ydintä ja toimintaa koko kampanjan
ajan aina siihen asti, kun
Niinistö valitaan tasavallan presidentiksi.

Iran 1984. Kodittomat
veljekset Majid (15) ja
Adel (11) yrittävät selvitä
jokapäiväisestä elämästä sotaa käyvässä maassa.
He käyvät koulua ja työskentelevät vapaa-aikanaan, mutta elämä muuttuu päivä päivältä tukalammaksi.

Eedenistä pohjoiseen on
dokumentaarinen rakkauselokuva suomalaisista pariskunnista, joilla on
intohimoinen suhde puutarhanhoitoon.

Cycle -animaatio kertoo elämän kiertokulusta vanhojen valokuvien
kautta. Löydetyt ja ohjaajan kotialbumista peräisin olevat kuvat heräävät
henkiin uudessa ympäristössä.

Elokuva neljästä ystävyksestä São Paulossa, Brasiliassa. Jotkut kutsuvat
heitä taiteilijoiksi, toiset
anarkisteiksi tai rikollisiksi. He itse pitävät itseään
sotilaina.

Käsikirjoitus ja ohjaus:
Tuukka Temonen
Kuvaus: Tuukka Temonen
Ääni: Joonas Jyrälä
Leikkaus: Katja Pällijeff
Tuotanto: Miia Haavisto,
Tuukka Temonen/ Helsinki-filmi Oy,
Optipari Oy
Ensi-ilta: 6.3.2014

     Paratiisin avaimet

Käsikirjoitus ja ohjaus:
Amir Escandari
Kuvaus: Peter Flinkenberg
Leikkaus: Søren B. Ebbe
Äänisuunnittelu: Patrik Strömdahl
Musiikki: Michel Wenzer
Tuotanto: Miia Haavisto /
Helsinki-filmi
Yhteistuottajat Miriam Nørgaard/
Fridthjof Film ja Tobias Janson /
Story AB
Ensi-ilta: 1.2.2014

After Everything
– Kaiken jälkeen

Dokumenttielokuva
Kesto 56 min

Dokumenttielokuva
Kesto 55 min

Lyhytelokuva
Kesto 30 min

Dokumenttielokuva suomalaisesta opiskelijasta
Yrjö von Grönhagenista,
joka päättää lähteä Sorbonnen yliopistosta kävelläkseen Pariisista Helsinkiin keväällä 1935.
Matkan varrella, Saksassa, hän tapaa Heinrich
Himmlerin, joka on kiinnostunut suomalaisesta kanteleesta. Himmler
palkkaa Yrjön tutkijaksi
Ahnenerbe-instituuttiin
etsimään arjalaisuuden
juuria Suomen Karjalan
runolauluperinteestä.

Kuka välittää? Who cares?
on vahva visio olemassaolon taistelusta nykypäivän Itä-Helsingissä. Vuodenajat vaihtuvat, mutta leipäjono kasvaa. On
nälkää, kodittomuutta
ja yleistä kurjuutta. Mutta on myös ihmisiä, jotka
oikeasti välittävät ja toimivat.

Tarina tuntemattoman
kohtaamisesta äärimmäisissä olosuhteissa.

Käsikirjoitus ja ohjaus:
Huttu-Hiltunen Heikki
Kuvaus: Pekka Uotila
Äänisuunnittelu: Nikopetri
Paakkunainen
Sävellys: Ari Taskinen
Leikkaus: Tuuli Kuittinen
Grafiikka: Patrik Pesonius
Tuotanto: Pertti Veijalainen /
Illume Oy
Ensi-ilta: 30.1.2014

Käsikirjoitus ja ohjaus: Mikko Piela
Kuvaus: Timo Peltonen
Ääni: Kari Hautanen
Leikkaus: Katja Pällijeff
Musiikki: Ari Taskinen
Tuotanto: Mika Ritalahti,
Niko Ritalahti / Silva Mysterium Oy
Ensi-ilta: 6.3.2014

Käsikirjoitus, ohjaus & musiikki:
Pekka Sassi
Kuvaus: Jussi Eerola
Lavastus- ja pukusuunnittelu:
Tiina Paavilainen
Maskeeraus: Leila Mäkynen
Leikkaus: Heikki Kotsalo
Äänisuunnittelu: Peter Nordström
Näyttelijät: Juho Rantonen, Juuso
Timonen, Jorma Uotinen
Tuotanto: Ilppo Pohjola /
Kristallisilmä Oy
Ensi-ilta: 7.3.2014

     After Everything

Keinolumikylä

Näin unta elämästä

Dokumenttielokuva
Kesto 52 min

Dokumenttielokuva
Kesto 78 min

Ryhmä kiinalaisia jäänveistäjiä saapuu Suomeen Leville rakentamaan eksoottista jäämaailmaa. Heidän mukanaan
saapuu nuori kiinalainen
opiskelija Huang Sheng,
joka unelmoi paremmasta toimeentulosta. Joka
päivä Huang pukeutuu
pandapukuun houkutellakseen turisteja jäämaailmaan. Vaeltaessaan Levin
hiihtokeskuksen maisemassa hän pohtii kulttuurien eroavaisuuksia sekä
kiinalaisten asemaa modernissa maailmassa.

Näin unta elämästä kertoo yhdestä suomalaisesta tabusta,
itsemurhasta. Elokuvassa seurataan tositapahtumiin perustuvaa nuoren miehen matkaa lapsuudesta mielenterveyden järkkymiseen ja lopulta
itsemurhaan. Animoitua tarinaa tukevat kuuden muun ihmisen tarinat itsemurhasta:
läheisen menettämisestä ja
omista itsemurhayrityksistä.

Käsikirjoitus & ohjaus: Rautio Ilkka
Kuvaus: Jan-Niclas Jansson
Äänitys: Ilkka Rautio
Äänisuunnittelu: Svante Colerus
Sävellys: Tuomas Norvio
Tuotanto: Pertti Veijalainen /
Illume Oy
Ensi-ilta: 30.1.2014

Käsikirjoitus: Jukka Kärkkäinen, Sini
Liimatainen, Sami Jahnukainen
Ohjaus: Jukka Kärkkäinen, Sini
Liimatainen
Animaatio-ohjaus: Gregor Dashuber
Kuvaus: J-P Passi
Leikkaus: Illusia Sarvas, Timo Peltola
Dramaturgia: David Wingate,
Magnus Gertten
Äänisuunnittelu: Michał Krajczok
Musiikki: Conny Malmqvist
Yhteistuottajat: Dagmar Jacobsen /
Alias Film, Lennart Ström & Magnus
Gertten / Auto Images, Joakim Strand /
Film i Skåne
Tuotanto: Sami Jahnukainen /
Mouka Filmi
Teatteriensi-ilta: 28.3.2014

     Kuka välittää?

1/2014

     Presidentintekijät

Käsikirjoitus, ohjaus, animaatio:
Milla Moilanen
Leikkaus: Raimo Uunila, Milla
Moilanen
Valokuvaus: tuntemattomat
kuvaajat, Milla Moilanen
Musiikki ja äänisuunnittelu:
Ilkka Olander
Animaatioassistentit: Viggo
Holländer, Tapani Tolonen
Tuotanto: Milla Moilanen / FILMILL
Ensi-ilta: 7.3.2014

Kuka välittää?
Who Cares?

1/2014

     Eedenistä pohjoiseen

Ohjaus: Hamy Ramezan
Käsikirjoitus: Ilmari Aho & Hamy
Ramezan
Kuvaus: Arsen Sarkisiants
Lavastus: Burak Yerlikaya
Leikkaus: Hanna Kuirinlahti
Äänisuunnittelu & musiikki: Toni Teivaala
Tuotanto: Cilla Werning / For Real
Productions Oy
Ensi-ilta: 1.2.2014 (ClermontFerrand lyhytelokuvafestivaali) / 6.3.2014 (Tampereen elokuvajuhlat)

Käsikirjoitus ja ohjaus: Virpi Suutari
Kuvaus: Heikki Färm F.S.C.
Äänisuunnittelu: Olli Huhtanen
Leikkaus: Jussi Rautaniemi
Musiikki: Sanna Salmenkallio
Tuotanto: Ulla Simonen / Made Oy
Ensi-ilta: 5.3.2014

Himmlerin kanteleensoittajat

     Cycle
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tukipäätökset syksy 2013

Hetki hauskaa 2

Koulutusapurahat

Kulttuurivientituki

Yli-Luopa Sanna
1 000
Neill Gorton’s Prosthetic Boot Camp -koulutus 		
24.–28.7.13 (Chesham, UK)

AV-arkki ry / Anttila Hanna-Mari
Suomalaisen mediataiteen kv.levitys 2013

Kokko Jaana
Ruotsin Filminstitutetin ”Vexx - Visible Evidence
International Conference on Documentary Film and
Media” 15.–18.8.2013 Tukholmassa

Laulu

Taskuparkki

Verhon takaa

Hyvä ihminen

Fasisti

Dokumenttielokuva
Kesto 82 min

Lyhytelokuva
Kesto 11 min

Lyhytelokuva
Kesto 7 min

Lyhytelokuva
Kesto 10 min

Lyhytelokuva
Kesto 5 min

Laulu on koskettava musiikkielokuva Suomen viimeisestä runolaulajasta
Jussi Huovisesta ja hänen
oppilaastaan Hanneriina
Moisseisesta. Elokuvassa
kuva- ja sarjakuvataiteilija
Hanneriina menee Jussin
luo opiskelemaan runolaulua. Matkalla molemmat saavat lohtua ja iloa
laulusta.

Mies lähtee siirtämään
humalassa kotiin palanneen vaimon parkkeeraamaa autoa, jotta se varmasti on pysäköity oikein. Perustuu tositapahtumaan.

Pienen maalaiskoulun
laulukoe 80-luvulla.
Mikko on kovasti harjoitellut Joulupuu on rakennettu -kappaletta, mutta
muiden oppilaiden edessä laulaminen ei ole niin
helppoa.
Elokuva perustuu ohjaajan lapsuudenkokemuksiin.

Komedia maailmanparantajasta, jonka suvaitsevaisuus joutuu testiin öisellä
bussimatkalla.

Nuori pysäköinninvalvoja kohtaa uransa vaikeimman sakotettavan.

Käsikirjoitus, ohjaus:
Selma Vilhunen
Kuvaus: Selma Vilhunen, J-P Passi,
Päivi Kettunen, Sari Aaltonen
Leikkaus: Okku Nuutilainen
Äänitys: Rauno Mynttinen,
Tuomas Klaavo
Äänisuunnittelu: Tuomas Klaavo
Graafinen suunnittelu: Timo Klaavo
Tuotanto: Elli Toivoniemi / Tuffi
Films
Ensi-ilta: 11.4.2014

Käsikirjoitus ja ohjaus: Heikki
Kujanpää
Kuvaus: Risto Jokela F.S.C.
Leikkaus: Jussi Lehto
Äänisuunnittelu: Tuomas Järnefeldt
Rooleissa: Kristo Salminen, Joonas
Saartamo, Saska Pulkkinen,
Jessica Grabowsky
Tuotanto: Klaus Heydemann /
Inland Film Company Oy
Ensi-ilta: 3.6.2013

Käsikirjoitus ja ohjaus: Teemu Nikki
Kuvaus: Jyrki Arnikari FSC
Pukusuunnittelija: Tiina Kaukanen
Maskeeraaja: Mari Vaalasranta
Äänisuunnittelu: Sami Kiiski
Musiikki: Janne Huttunen
Leikkaus: Kerttu Jaatinen &
Teemu Nikki
Rooleissa: Valtteri Koivumies,
Olavi Niemi, Pekka Huotari
Tuotanto: Teemu Nikki /
It’s Alive Productions
Ensi-ilta: 23.9.2013

Käsikirjoitus ja ohjaus: Paula Korva
Kuvaus: Jarkko Virtanen
Leikkaus: Hanna Kuirinlahti
Äänisuunnittelu: Svante Colerus
Rooleissa: Pirjo Heikkilä, Kai Vaine,
Seppo Pääkkönen
Tuotanto: Seija-Liisa Eskola /
Matila Röhr Nordisk Oy
Ensi-ilta: kevät 2014

Käsikirjoitus: John Lundsten
Ohjaus: Taneli Mustonen
Kuvaus: Daniel Lindholm
Ääni: Karri Niinivaara
Leikkaus: Aleksi Rai
Tuotanto: Melli Maikkula / TACK
Films

528

Hägerfelth Hans
250
Nordisk av-översättningskonferens -tapahtuma		
Tukholmassa 13.–14.9.13.

500

Illume Oy / Pertti Veijalainen
Kuka ryösti hylyn?-dokumenttielokuvan kv. rahoitus,
Baltic Sea Forum, 4.–8.9.2013

512

Saaren-Seppälä Iiris
459
The Norwegian International Film Festival,		
Haugesund 19.–21.8.2013

650

Hirvonen Tahvo
Oslon Digital Cinema Conference (IMAGO) 6.–8.9.13

300

Mäkelä Marianne
Focalin (Foundation for professional training in cinema
and audiovisual media) Digital Production Challenge kurssi Varsovassa 28.–30.11.13

650

Halttunen Tuija
Naapurit-dokumenttielokuva Prix Europe -tapahtumassa
Berliinissä 22.–25.10.2013

208

Helsinki Film Festival Ry / Kultanen Sanna
The Finnish Film Affair -tapahtma Rakkautta &Anarkiaa
-elokuvafestivaalin yhteydessä 24.–26.9.13

Hällfors Marita
The 4th IMAGO/FNF Oslo Digital Cinema Conference tapahtuma Oslossa 6.–8.9.13

309

Mediakulttuuriyhdistys m-cult / Minna Tarkka
615
Robin Hood-projekti Connecting Cities -		
tapahtumassa 6.–7.9.2013

Järvikallas Marko
230
Stalkkeri-tv-sarja Prix Europa -tapahtumassa		
Berliinissä 19.–23.10.13
Kamula Toni
Opiskeleminen elokuvakoulu Super 16:ssa (Kööpenhamina) 2013–2016, ensimmäinen lukukausi

1 200

Lindholm Ami
European Film Academyn Master Class -koulutus:
Animation Today, Ludwigsburg (Saksa) 9.–15.9.2013

1 000

Paananen Kari
Keudan Tv-dokumenttikoulutus 9.9.13–31.12.14 (Pasila)

650

Pohjavirta Tatu
European Film Academyn Master Class -koulutus:
Animation Today, Ludwigsburg (Saksa) 9.–15.9.2013

840

2 000

Kärkkäinen Jukka-Pekka
500
Kovasikajuttu-dokumenttielokuva Prix Europa -		
tapahtumassa Berliinissä 19.–27.10.13
Yli-Annala Kari
VILKE –Artists´ collection of eletronic art works esitelmä Media Art Histories 2013: Renew -konferensissa,
Riika 8.–11.10.2013

421

Malkki Tomi
Tulikoura-animaatio Animacursed-kauhuelokuvafestivaalilla 6.–15.9.2013

950

Pihlaja Marja
Labyrintti-lyhytelokuva Varsovan elokuvafestivaalien kilpailusarjassa 15.–18.10.2013

300

Luxian Productions Oy / Mika Koskinen
Green Mine -dokumenttielokuvan kv. rahoitus,
Baltic Sea Documentary Forum, 6.–9.9.2013
Medeia Oy / Marita Liulia
Techfest 2013 -tapahtuma Mumbaissa, tammikuu 2014

Koulutustapahtumien tuki
Tampereen ammattikorkeakoulu / Salonen Kai
1 500
Resonanssi – Kun ääni kohtaa kuvan -seminaari 		
11.–12.10.13 (Tampereen Tohloppi)

10 000

680

1 100

Karppinen Anneli
Betoniyö-elokuva Varsovan elokuvafestivaalilla
11.–20.10.2013

550

Epidem / Wahlforss Mikael
Useiden hankkeiden kv. rahoitus MIPJunior- ja
MipCom-tapahtumat Cannesissa 5.–10.10.13

1 348

Illume Oy / Aaltonen Jouko
Norden 1934-dokumenttielokuvan kv. rahoitus
Nordisk Forumissa, Malmö 22.–24.9.2013

470

Studio Outo / Ronkainen Taina
Hullabalooba Cinekid-tapahtumassa Amsterdamin
dokumenttielokuvafestivaalilla 23.–25.10.2013

410

Videokuu Oy / Oroza Juhani
Voices of El Alto -dokumenttielokuva Amsterdamin
dokumenttielokuvafestivaalilla 23.–29.11.2013

984

Suomen Elokuvakontakti Ry / Rislakki Elina
Nordisk Panoramaan valittujen suomalaistekijöiden
matkakulut, Malmö 20.–25.9.2013

1 422

Lehtomäki Jussi
Tampereen elokuvajuhlien opiskelijapalkinnon
palkintomatka IDFA-festivaalille 2013

		

     Verhon takaa

Kantola Vesa
Nordisk Panoraman Hackaton-tapaaminen 20.–22.9.13

Koskinen Kristiina
Keudan TV-dokumenttikoulutus 9.9.13–31.12.14 (Pasila)

Suuronen Sakari
National Film and TV Schoolin dokumenttielokuvan
ohjauksen MA-ohjelma (Beaconsfield, UK) 6.1.–31.12.2014

     Hyvä ihminen

12 000

966

First Floor Productions Oy / Pauli Pentti
620
”Kalervo Palsa ja kuriton käsi” -elokuva		
Nordwind-tapahtumassa Berliiinissä 29.11.2013

Käsikirjoittajien kilta / Peltomaa Petja
TV-sarjatuotantoon liittyvä ”Showrunner”-seminaari
15.11.13 (Ylen Iso Paja)

1 500

Illume Oy / Jouko Aaltonen
465
”Kuninkaan punikit” ja ”Muisteja” -elokuvat		
Northern Character -tapahtumassa Murmanskissa
20.–24.11.2013

Finnanimation / Vähäkylä Liisa
”Cartoon Digital” -tapahtuma Helsingissä 5.–7.5.2014

3 500

Luxian Productions Oy / Mika Koskinen
The Green Mine -elokuva IDFAn dok.elokuvien
rahoitusfoorumissa Amsterdamissa 21.–30.11.2013

Helsingin Dokumenttielokuvafestivaali / Ulla Bergström
”DocPoint Encounters -tapahtuma teemalla ”Dokumenttielokuvan viimeiset metrit - rough cut ja maailmalle”
30.1.14 (Iso Paja)

3 500

1 325

Napafilms Oy / Koski Jenni
470
Äiti-dokumenttielokuva Clermont-Ferrandin		
Euro Connection yhteistuotantofoorumissa 2.–6.2.2014
Renvall Seppo & työryhmä
Suomalaista mediataidetta ”Papay Gyro Nights”tapahtumassa, Orkney (UK) 14.–21.2.2014

1 050

1/2014

1/2014

Nordic TD Forum -yhdistys / Haikala Antti
4 000
Nordic Technical Directors Foorum 14.–17.11.13 		
Tykkä Salla
337
(Helsingissä)		
Yksityisnäyttelyn tekniset kulut Baltic Center		
for Contemporary Art -keskuksessa (Gateshead,
UK) 21.11.2013–2.3.2014

     Laulu
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tukipäätökset syksy 2013
1 504

Rahkonen Jenni
423
Kettupäivien 2012 palkintomatka Animateka-		
festivaalille Ljubljanaan 4.–9.12.2013
AVEK / SES
25 000
Kulttuurivientitoiminta 2013		

10 000

Illume Oy / Hannu Pihlajasalo & Salla Kivinen
Sikakuva Dokumenttielokuva eläinaktivismista

8 000

Tuffi Films Oy / Anna Antsalo
Aikakylä – käki soikoon Lyhyt dokumenttielokuva
kylästä, jossa rakennetaan aikaa ja pojasta, jonka sydän uupuu

8 000

Tuotantotuki

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki
Käsikirjoitustuki
Humaloja Timo

Filmimaa Oy / Anu Kuivalainen
Sielunmetsä Dokumenttielokuva suomalaisen ihmisen
ja metsän suhteesta

2 500

1200 kilometriä Dokumenttielokuva Suomen itärajan

mittaisesta vaelluksesta
Haapasalo Alli
Ex Patria Dokumenttielokuva neljän sukupolven
amerikansuomalaisista

3 000

Koskinen Kristiina ja Kataja Suvi Tuuli
Puolitettu äitiys Lyhyt dokumenttielokuva kohtuun
kuolleen lapsen äitiydestä

3 500

New Dawn Oy / Paul J. Helin
Pimeällä polulla Lyhytelokuva, jossa yliluonnollinen
uhka pakottaa kahdeksanvuotiaan pojan pakomatkalle
metsän sydämeen

10 000

Periferia Productions Oy / Aarne Nordberg
Cyklisten Lyhytelokuva uskosta, toivosta ja pyöräilystä

10 000

24h Enterprises Oy / Tomi Brotherus
Salattua diplomatiaa Dokumenttielokuva
suomalaisdiplomaattien salaisesta toiminnasta Chilen
vallankaappauksen aikaan

25 000

1/2014

Napafilms Oy / Jenni Koski
Äiti	 Lyhytelokuva 10-vuotiaasta pojasta äidin psyykkisen
sairauden ehdoilla

68
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5 000

Luxian Productions Oy / Mika Koskinen & Sampsa
Oinaala
Green Mine Dokumenttielokuva kaivoksesta, josta piti tulla
vihreä ja päästötön

10 000

Pohjola-Filmi Oy / Kirsi Mattila
Naisten Afganistan Dokumenttielokuva nuoren
afganistanilaisen naisen valinnoista rakkauden ja
vapauden ristiriidassa

10 000

Pohjola-Filmi Oy / Wille Hyvönen
Onnen ammattilaiset Dokumenttielokuva
onnellisuusbisneksestä ja onnellisuudesta

6 000

Pystymetsä Oy / Anna Korhonen
Ville ja Veeti Lasten dokumenttielokuva veljeksistä,
jotka asuvat samassa huoneessa, muta eivät ole koskaan
puhuneet sanaakaan keskenään

7 000

Millennium Film Oy / John Webster
Little Yellow Boots Dokumenttielokuva
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lapsenlapsen lapsiimme

7 000

Cinema World of Alexander Sokurov		
Dokumenttielokuva Aleksander Sokurovin		
elokuvallisesta maailmasta

Långfilm Productions Finland Oy / Mikko Mattila
Helsinki Outsiders Dokumenttielokuva
pyörätuolisalibandyjoukkueen todellisuudesta

15 000

Yellow Film & TV / Jarkko T. Laine & Marko Talli
Sininen uni Lyhytelokuva isän ja 18-vuotiaan pojan
Thaimaan matkasta

20 000

10 000

Blom Risto-Pekka
2 000
3 x 3 Kolmiosainen kokeellinen lyhytdokumentti, 		
sarjan yhteisenä nimittäjänä liike maisemassa
Terho Iina

3 000

Making of Dokumentaarinen videoteos kahden taiteilijan

Pohjola-filmi Oy / Kirsi Mattila
Naisten Afganistan Dokumenttielokuva nuoren
afganistanilaisen naisen valinnoista rakkauden ja perinteen
ristiriidassa

25 000

näyttelyn rakentamisen eri vaiheista, Forum Box

Bufo Oy / Janne Reinikainen & Iddo Soskolne
Kohtaaminen Lyhytelokuva armosta ja anteeksiannosta

22 500

Pallasvuo Jaakko & työryhmä
Suomen paviljonki Fiktiivinen videoteos kolmesta
taiteilijasta, jotka on valittu edustamaan Suomea Venetsian
Biennaalissa, Sinne Galleria

Napafilms Oy / Christy Garland
Ice Queens Dokumenttielokuva cheerleader-joukkueesta,
sen omistautuneesta valmentajasta ja jäsenistä matkalla
aikuisuuteen

25 000

2 500

Kuoppala Riikka & työryhmä
8 000
Singing for Lenin Kokeellinen lyhytelokuva 1970-luvun
taistolaisliikeestä taistolaisten lapsen näkökulmasta,		
Le Fresnoy, Panorama 2014
1 500

Mediataide

Javitsa Alisa
Sisäpiha Kokeileva video- ja valokuvainstallaatio,
joka tutkii liikkuvan kuvan ja valokuvan suhdeta sekä niiden
tapaa välittää kokemusta, Hippolyte Studio
Renvall Markus

3 000

Käsikirjoitustuki

Kokeellinen lasten tanssi Lasten omaehtoisiin

Kokot Ung

Kinoproduction Oy / Anna-Sofia Nylund
6 000
Irti-purjehdus Dokumenttielokuva rikkinäisen lapsuuden
Mäkelä Ville
3 500
kokeneista nuorista purjehduksella
Kuinka Somali kotiutuu Somaliaan		
Mediatehdas Dakar Oy / Pasi Riiali & Mikko Peltonen
24 000
Dokumenttielokuva suomalaisesta somaliperheestä
Game Plan Dokumenttielokuva pelibisneksestä
maahanmuuttohistoriansa käännekohdassa
Inland Film Company Oy / Ville Mäkelä
20 000
Mattila Mika
4 000
Uusi suomalainen Dokumenttielokuva suomalaisesta
Forger / Väärentäjä Dokumenttielokuva
virolais-somalilaisesta perheestä
puertoricolaistaustaisesta Alfredo Martinezista, josta kehittyi
Vaski Filmi Oy / Suvi West
22 500
loistava Basquiatin ja Haringin töiden väärentäjä
Kahden sielun siskoni Dokumenttielokuva kahden
Vartiainen Mika
4 000
alkuperäiskansan tulkinnoista homoseksuaalisuudesta
Confront Dokumenttielokuva thainyrkkeilystä sen
Filmimaa Oy / Jari Hietanen
20 000
alkuperäisessä miljöössä
Apollo Lyhytelokuva, jossa perhonen osoittaa miehelle
Sipola Juho
4 000
elämänarvot
Signmark Dokumenttielokuva muusikko Signmarkista
Helsinki-filmi Oy / Tuukka Temonen
30 000
Kebede Mergia
3 000
Presidentin tekijät Dokumenttielokuva Sauli
Diribssa Ililta: The Bridge Without Maids of Honor		
Niinistön presidenttikampanjan kampanjatyöryhmästä
Dokumenttilelokuva naisten oikeuksista Etiopiassa
Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro /
14 000
Haji Sherwan
3 000
Katariina Lillqvist
Pieni toivo Lyhyt fiktio kohtaamisesta syyrialaisessa
Babybox Nukkeanimaatio Prahan viemärikatakombien		
vankilassa
lannistumattomasta romaniyhteisöstä
Kuosmanen Vesa
2 000
Avanton Productions Oy / Mina Laamo
20 000
Moottorisahajonglööri Lyhyt komedia miehestä,
Toinen maailma Dokumenttielokuva nuorista naisista,
joka joutuu syyttä psykiatriseen sairaalaan
jotka rakentavat minäkuvaansa blogeihin
		
Illume Oy / Leena Kilpeläinen
20 000

Ennakkovalmistelu

Pohjankonna Oy / Hannes Vartiainen ja Pekka
Veikkolainen
Erään hyönteisen elämä Lyhyt dokumenttielokuva
kaupunkilaisten peloista, reviireistä ja yhteiselosta luonnon
kanssa

2 000

Dear Entropy! Lyhytelokuva / animaatio kasvi- ja
eläinlajien häviämisestä Suomessa ja maailmalla

Pälviranta Harri

2 000

gun.doc / ase.doc Suomalaista asekeskustelua
analysoiva, performatiivinen dokumentti

Bruno Diego

2 000

There might be no inside… Elokuvateos 60-luvun

1 000

Tuotantotuki
Checkpoint Helsingin kannatusyhdistys / Maija Blåfield
Chimney Project: Ahmet Ögüt Dokumenttielokuvan
muotoinen kokeellinen mediateos Checkpoint Helsingin
ensimmäisestä teostuotannosta

Pugliese Roberto & työryhmä
Space of a Year Audiovisuaalinen installaatio, Muu Galleria

3 000

Wright Timo
Paintil Abstrakti videoteos, jossa aika ja liike silpoutuvat,
festivaalilevitys

3 800

Salminen Pauliina

3 000

Talo sisältä ulos Videoteos, joka projisoidaan kerrostalon

Latinalaisen Amerikan intellektuellien poliittisen
keskustelun rajoittuneisuudesta
Oikarinen Maaria
Karuselli Videoteos kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä

liikkeisiin perustuva tanssivideokonsepti ja installaatio,
Av-arkki, päiväkodit, museot

6 000

julkisivuun ja kuvan avulla luodaan uusi julkisivu, Les Journées
du patrimoine (Marseille), Artova Film Festival (Helsinki),
Karjalainen Hannu
Sokeripala Kokeellinen elokuva kokeellisesta modernistiarkkitehdistä, Hippolyte

2 500

Salmi Kaisa ja työryhmä
2 000
Fellmanin pelto Vuoden 1918 punavankileiristä kertovan
videoteoksen yksikanavainen versio 		

Elokuvatuotantoyhtiö Ölk Oy /Adel Abidin
5 000
Festivaali- ja muu audiovisuaalisen
Adel Abidin I Love to Love		
kulttuurin tuki
Installaatio alistamisen eri muodoista, Forum Box		
Nykytaiteen museo Kiasma / Pajula Sanni
3 500
Pneuma – Taanila/Kurenniemi minifestivaali 		
Kohdeapurahat
Kiasmassa 22.–24.11.2013
Söderlund Patrik & työryhmä
6 000
Nekropolis John Ruskinin saastepilveä kuvailevaan luentoon
perustuva, katsojan liikkeisiin reagoiva piirrosanimaatio, Salon taidemuseo

Oulun Elokuvakeskus Ry / Pesonen Sauli
Oulun 32. kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien
festivaali 18.–24.11.2013

10 000

Lähteenmäki Saana
1 400
Simpanssi Kokeellinen lyhytelokuva nuoren naisen 		
kauneudesta, festivaalilevitys

Suomen elokuvakontakti / Elina Rislakki
Helsingin lyhytelokuvafestivaali 12.–17.11.2013

4 000

Tampereen elokuvajuhlat ry / Juhani Alanen

13 000

Tampereen kv.elokuvafestivaali 5.–9.3.2014
2 300
Medusan nauru (aik. Modern Ruins)		
Lens Politica ry / Nina Toppila
4 000
Kokeellinen lyhytelokuva androgyynin hahmon
Lens Politica - Yhteiskunnallisen elokuvan ja 		
matkasta ja muodonmuutoksesta Lauttasaaren
taiteen festivaali 19.–24.11.2013 Helsingissä
vesitornissa, Sydney Biennale 2014
Helsingin Dokumenttielokuvafestivaali / Ulla Bergström
13 000
Halonen Henna-Riikka

Avanton Productions Oy / Malin Andersson
10 000
Blood sisters Dokumenttielokuva sisaruudesta ja omaksi 		
itseksi kasvamisesta
Saamifilmi Oy / Paul-Anders Simma
15 000
Olga Dokumenttielokuva juurensa menettäneen 		
saamelaisnaisen elämästä Venäjän tundralla
Millennium Film Oy / Georg Grotenfelt
20 000
Spelingar / Heijastuksia		
Dokumenttielokuva von Wright-veljesten		
luomasta kuvitteelisesta maailmasta
Zone2 Pictures Oy / Markku Heikkinen
Talvivaara Dokumenttielokuva työn tekemisen
kunniasta kriisiyhtiössä

25 000

It’s Alive Films Oy / Teemu Nikki
Tissit Lyhytelokuva, jossa nuori nainen luulee saavansa
uuden elämän uusilla tisseillä

10 000

Viita Milja & Turakka Purhonen Pauliina
Katoava saari Installaatio aaltoihin tuhoutuvasta saaresta

2 000

Mäki Aino-Marjatta & työryhmä
Never cross a picket line Ääni-installaatio
modernista työläisyydestä, Galleria Huuto

2 600

Ripatti Mika J.
Tilinpäätös Videoteos masentuneesta miehestä, joka
käsittelee tuntojaan liiketaloudellisin termein

4 000

Lecklin Johanna

3 200

Doc Point - Helsingin dokumenttielokuvafestivaali
28.1.–2.2.2014		

Eräs joulutarina Mykkäfilmi, joulukuvaelma siitä,

miten lapset reagoivat kun pieni tyttö paljastaa tovereilleen,
ettei joulupukkia ole, Forum Box
Viitahuhta Marja & työryhmä
Kuoleman puutarha Mediateos/lyhytelokuva
kahdeksanvuotiaan tytön päivästä hautausmaalla

1/2014

Härmä Iiris
Kettupäivien 2012 palkintomatka DocsDF-festivaalille Meksikoon 23.–29.10.2013

3 500
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tukipäätökset syksy 2013
A. Wik Productions Ab Oy /Anders Wik
20:20 - Perfect Vision 20:20 – for once, you’ve got
PERFECT vision! Sama tapahtuma useasta eri
kulmasta nähtynä

23 000

Intervisio Oy / Antti Seppänen
Entä jos? Entä jos?-paneelishow

10 000

Routa -Kajaanin tanssin edistämisyhdistys /
5 000
Maria Tolonen 		
Kulttuurinen tanssipalvelu

Dreammill Oy / Harri Haanpää
10 000
Neurogaming Finland Oy, geADVENTURE		
Building environments and gameplay for		
therapeutic approaches

Oy Anima Vitae Ltd / Antti Haikala
Kirppu Animaatiosarja Kirpusta, joka pelastaa päivän
– pilattuaan sen ensin itse

15 000

Rukki Finland Oy / Laura Hyvärinen
Pakkauskonsepti elintarvikkeelle

Oy Jaskari Worldwide Ltd / Jaakko Jaskari

12 500

Esmes Digital Oy / Mika Suhonen
ARC	 Lisätty todellisuus oppimisen apuvälineenä

jack ja transkaunottaret

Viitala Mika

4 000

Frogs Tasoloikkapeli liike- ja eleohjauksella		
4 000
mobiililaitteille
IMU – interaktiivinen musiikkivideo		

Arola Sami & työryhmä

Interaktiivinen 3D-musiikkihanke
Blackburn Daniel

4 000

Camera Obscura Innovative searching game for

tablets and phones
Ekofy Oy / Henri Paltemaa
Ekofy Opas eettisten brändien ja yritysten löytämiseen

4 000

Hackenberg Henrik & työryhmä
Treasure Tribes Elokuvamainen runner-peli

4 000

Hallava Filmi oy / Joonas Allonen
4 000
Asiakaspalvelijat Dokumentaarinen animaatiosarja,
jonka ympärille rakentuu yhteisöllinen crossmedia-kokonaisuus
Hatara Kirsi & työryhmä
4 000
Vegeagentit Vegaanisen ruuan saatavuutta ja tunnettuvuutta
edistävä monimediallinen konsepti
Ironized / Markku Voho
4 000
Evil Beam Kosketuseleitä hyödyntävä, tunnelmallinen, 		
muokkautuvaa ympäristöä hyväksikäyttävä 		
strateginen toimintapeli mobiilialustoille
Kalabalik Studio Oy / Juha Salonen
Foxströms World Tour Monikanavaisen
sisältöstrategian suunnitteleminen lasten brändille

4 000

Karhula Virpi

4 000

Samu-apinan seikkailut Eläintarhaan sijoittuva
mobiilipeli tarjoaa uudenlaisen alustan hyväntekeväisyysvarojen
keräämiselle ja ohjaamiselle

Kontio Pertti & työryhmä
Space Stingrays Bringing storytelling to mobile gaming

4 000

Kulttuuriosuuskunta Uulu / Henna Leisiö
Musiikkiseikkailupelin luominen Maailman
musiikkikulttuureja esittelevän seikkailupelin luominen

4 000

Kustannusosakeyhtiö AtlasArt / Risto Pekkanen
DigiAtlas palvelu DigiAtlas tuotteiden pilvipalvelu
kehityshankesuunnitelma

4 000

Dodreams Oy / Ilkka Haavisto
The Bus Game -iOS-peli The Bus Game – uniikki
”Infinite runner” -peli iOs-alustalle

Fisher King Oy / Matti Halonen
Replacements Kuinka pitkälle olet valmis menemään
pitääksesi rakkaasi hengissä?
Flatlight Films Oy / Miika Niemi
Revontulet kaupallistava digitaalinen konsepti
Haituva Innovations Oy / Mikko Joensuu
Chicken Blow -mobiilipeli Chicken Blow mobiilipeli
nostaa käyttäjien liikuntamotivaatiota
Havina Productions / Riitta Annala
Hawina Productions Puheentunnistuksella toimiva
kieltenopetuspeli
Iceflake Studios Oy / Lasse Liljedahl
Ice Fishing Monipuolinen talvikalastuspeli mobiililaitteille

10 000

4 000

4 000
15 000

18 000

Mustonen Harri

4 000

Historiallisiin lähteisiin pohjautuvaa, mahdollisimman
realistista ja tarkkaa kaksintaistelupeliä, jossa pelaajat
ottavat mittaa toisistaan
Mindfield Games Oy / Ville Kivistö
Signal Innovatiivinen ja uniikki seikkailupeli tuleville
virtuaalilaitteille

4 000

NordicEdu Oy / Tatu Laine
Mish Math Kosketusnäyttölaitteille kehitetty elämyksellinen
matematiikan pulmapeli

12 000

4 000

NMP Games Oy / Antti Ervasti
Circuit Hero Kolmiulotteinen ajopeli mobiililaitteille

4 000

AAR – Lisätty äänitodellisuus		

Sarviharju Johanna & työryhmä
Palscan Palscan – hakukone tulevaisuuteen

4 000

Takatalo Jari
CogFut Digitaalinen peli kognitiivisten jalkapallotaitojen
harjoitteluun
Toiminimi Teemu Kivikangas / Teemu Kivikangas
House of Sand (Hiekan Talo) Alustariippumaton,
tilallista kerrontaa tutkiva kokeellinen pelitrilleri

Planetboard Oy / Matti Kuha

14 000

Virtuaalinen äänimaailma todellisen maailman
päälle rakennettuna
16 000

4 000

PRFCT ENTERTAINMENT OY / Niko Waaralinna
BBBbattle, social game Bändi- ja showmaailmaan
sijoittuva yhteisöllinen peli, joka kuuluu Eggstreme Family
Entertainment -konseptiin

4 000

Rival Games Oy / Jukka Laakso
The Detail Thrilling stories, dramatic choices

25 000

Secret Exit Oy / Jani Kahrama
The Burden of Command Scifi-sodanjohtopeli ja
hahmovetoinen draama

20 000

Snowmillcode / Petri Hannula
Aarrekartta creator! Peli tarjoaa käyttäjälle
mahdollisuuden hyödyntää luovuuttaan valmiilla
reaalimaailmanympäristöihin viittavilla palikoilla

1/2014

Tree Men Games Oy / Jussi Pullinen
Ruotu Tactial team action game
Tuotanto Rinki Oy / Kari Piirainen
eco survival -mobiilipeli Mobiilipeli, jossa viihteen
lisäksi on myös ekologisuuteen kasvattava funktio

Anbion Oy / Tommo Reti
Co-In-Drama Interactive Dramaturgy

5 000

Heselius Kajsa & työryhmä
5 000
Smirfy ja Buu Lasten animaatiosarjan tuotteistaminen ja		
konseptointi

Konola Sanna

5 000
5 000

Convivial Clothing Osallistavien tuote- ja

Kähkönen Outi

9 000

Timo Wright Productions / Timo Wright
FloVid Yleisölle suunnattu, yhteisöllinen videosovellus

5 000

uup tmi / Yoshimasa Yamada
5 000
Saarni C Saarnin muodon mukaisesti valmistettu 		
kalustesarja

Creadesign Oy / Heidi Hyytiäinen
win win design service Uudenlaisen muotoilupalvelun
luominen Kiinaan (demo)

16 972

Elävän musiikin yhdistys Elmu ry / Salla Vallius
Sähköisen kulttuurialan tuotantotyökalun pilotointi (demo)

10 000

Fox Force One / Anna-Maria Rusi
Music Sync Helsinki Musiikin synkronointitoiminnan
välittäjähanke (demo)

7 902

Kayiwa Oy / Lincoln Kayiwa
3D-tekniikalla toteutettava design-naulakko Dino (demo)

8 700

Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry/
10 000
Saara Rautavuoma		
Teatteri 2.0:n taiteellis-tuotannollisen		
”Kantaesitystekstien parissa” - palvelun pilottihanke (demo)
Laulau Oy / Minna Lappalainen

10 000

Laulupiirtämisen menetelmän kokonaispalvelu-

palveluratkaisujen konseptointi vaatetusalalle
5 000

konsepti Oppimista ja hyvinvointia edistävän
laulupiirtämisen menetelmän tuotteistaminen ja
kokonaispalvelukonsepti (demo)

Wonder of Voice Online Singing Course 		

Laamanen Krista

4 500

WoodenGarden Brändin kehitys ja lanseeraus

Lapin taiteilijaseura / Merja Björlin

5 000

Pop-up Art Space Lappiin

Lukukeskus - Läscentrum ry/ Tomi Purovaara
Virtuaalisen kirjailijavierailukonseptin kehittäminen

5 000

Luoma Venla & työryhmä
5 000
Audiomatka Paikkasidonnainen, 3D-äänitysteknologialla		
toteutettava, osallistava kuulokuva-installaatiokonsepti
Mattila Aleksi & työryhmä
5 000
Popstamatic Popstamatic tekee musiikin passiivisesta		
kuluttajasta aktiivisen osallistujan

Lille Clothing Oy / Kirsi Lille
Osallistava digitaalinen naistenvaatekonsepti
tuo asiakkaan osaksi suunnitteluprosessia (demo)

25 000

Tmi Toni Jokinen / Saara Konttinen
9 800
SUTI Gallery Suomalaisen kokeellisen kuvataiteen galleria		
verkossa (demo)
Tuli Group Oy / Timo Korhonen
MusicForest™ Vuorovaikutteinen oppimisympäristö
musiikkialalla
Kirjonen Leo & työryhmä

20 000

5 000

Arthouse Production Lé Space Esitystila taidekentälle		

Musavisio Oy / Heini Merkkiniemi
5 000
Musavisio Oy.n musiikillisen työnohjaus- ja		
valmennuspalvelun tuotteistaminen ja konseptointi
Mysteeriteatteri / Mikko Niemistö
Pop-up -teatterihanke Pop-up -teatterihankkeessa
mikä tahansa tila voidaan muuttaa teatteriksi

5 000

Pakarinen Outi

5 000

Kuuntele kuluttajaa – konseptin suunnittelu

25 000
Metapopulus-virtuaaliterraario		
Luonnontieteistä kiinnostuneille suunnattu strategiapeli

avek--lehti
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Virtuaalinen laulunopetuskonsepti
4 000

5 000

Yhteismaa / Pauliina Seppälä
5 000
Kuukausittain toistuva taidegalleriakierros-		
konsepti

W-päähineet Miesten päähinemalliston konseptointi

Suippo osakeyhtiö / Samuli Turunen
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TopSpot - Spotting the Top Talent! TosiTV
-formaatin pilotti, jossa seurataan nuorten afrikkalaisten
pelaajien unelmaa päästä Afrikasta ammattilaiseksi
Eurooppaan

Karvinen Mari

Mäkynen Mervi
Tyylieditori Tyylieditori-pukeutumispalvelun konseptointi

Westerlund Mika
4 000
Pianoband Pianoband-metodi pianonsoiton alkeiden 		
ryhmäopetukseen

25 000

AV-arkki ry / Hanna Maria Anttila
5 000
Videowall Palvelukonsepti mediataiteen esittämiseen		
ja jakeluun

4 000

Pedart Oy /Simo Hillo
Rami rakettimies Virheellisen äänteen poisoppimista
harjoittava sovellus

Grand Migration Toimintapeli, jossa eläydytään
muuttolintujen elämään

Liikkuva esiintymisareena nykysirkukselle

Ludibrium Ltd / Sebastian Haapahovi

4 000

Kaisa Lipponen -monimediakonseptin mobiilisovellusten kehittäminen

Susamuru Oy / Sari Isotalo
21 000
Game Over Pelien tekeminen on tällä hetkellä yksi
kiehtovimmista aloista, ja suomalaiset ovat siinä		
maailman parhaita

CreaDemo

Motion Oy / Ari Heinilä
4 000
WRECK WATCH WRECK WATCH -nettisivusto aktivoi
harrastajasukeltajat vaalimaan yhteistä vedenalaista 		
Moskito Television / Juha Ponteva
4 000
kulttuuriperintöämme
Kaisa Lipponen -mobiilisovellukset		

Lucky Tribe / Aaltmo Osuuskunta / Pekko Parikka
Snake Runner The real world Snake Runner

Sirkusyhdistys Circus Uusi Maailma ry /

Ipanapa Brand Management / Reetta Ranta
4 000
Ipanabasso Uudenlainen lastenkulttuurisovellus lasten		
ehdoilla
Viggiani: historiallisesti tarkka miekkailupeli		

5 000

Seija Hakkarainen		
Hullabalooba TV-ohjelmapilotti		
Nykysirkusta kontissa		
Merirosvot + slapstick = Hullabalooba

TopSpot Oy / Mikko Perälä
4 000

2 349

Salonen Sanna-Kaisa & työryhmä
5 000
”Tehdas 108” . Tehdassaaren Luova Keskus, Nokia
Luovien alojen monialaisen yhteisön 		
kokonaistoiminnan konseptointi

25 000

Studio Outo / Janne Kariniemi
15 000

Rousseau Gregoire
EXCERPT Live video manipulation

16 000

Rajala Pirjo

5 000

Fit for a kid Uudistetut lastenvaatteiden peruskaavat

Rask Heidi-Maria
Eccu Mou Muotoilua lemmikin ehdoilla

5 000
1/2014

DigiDemo

4 000
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KANSAINVÄLINEN
INPUT-MEDIAKONFERENSSI
NYT ENSIMMÄISTÄ KERTAA SUOMESSA
NELJÄ PÄIVÄÄ, 80 OHJELMAA,
MIELENKIINTOISIA KESKUSTELUJA
JA UUSIA KANSAINVÄLISIÄ KONTAKTEJA
VARMISTA PAIKKASI HETI JA
REKISTERÖIDY OSOITTEESSA
input-tv.org
Konferenssin hinta on 100 euroa

12. - 15.5.2014
MARINA CONGRESS CENTER, KATAJANOKKA, HELSINKI

LISÄTIETOJA:
jouko.salokorpi@yle.fi
liselott.forsman@yle.fi
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#Input2014
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