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Alkanut toimikausi on taloudellisesti kurja, mikä ei tietysti 
ole enää mikään uutinen; näin on ollut jo aivan liian pitkään. 
Olemme miettineet tilanteeseen erilaisia ratkaisuja. Näitä ei 
ole monta, ja ne kaikki liittyvät toiminnan supistamiseen. To-
ki on olemassa vaihtoehto, jossa AVEKin rahoitus perustuu 
muulle kuin hyvitysmaksulle, mutta mielellään katsoisi, onko 
hallituslupauksille katetta. Istuvalla hallituksella on noin puoli 
vuotta aikaa lunastaa lupauksensa hyvitysmaksujärjestelmän 
uudistamisesta. 

Edistämistoimintaa joudutaan supistamaan. Hyvitysmak-
sun kertymä ei riitä täysimääräisen toiminnan ylläpitämiseen. 
Romahduksen tapahduttua nelisen vuotta sitten AVEKin  
käyttöön osoitetut varat laskivat ensin runsaasta kolmesta 
miljoonasta reiluun kahteen ja sitten kohtalokkaan tuntuises-
ti noin puoleentoista miljoonaan euroon. Tällä kaudella jää-
dään senkin alle. 

Tuotantotuki on ollut AVEKin keskeisin tukimuoto, jota 
on pidetty toimintakuntoisena osittain muiden tukimuotojen 
kustannuksella. Viime kausi viimeistään osoitti, että tämä tie 
on lyhyt; varat eivät yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Olemme 
nyt tehneet linjauksen, jossa tuotantotuen painopistettä muu-
tetaan ja muiden tukimuotojen kurjaa tilanne helpotetaan – 
kyse on toki vain suhteellisesta helpotuksesta. Kahden seuraa-
van kauden aikana  tuotantotuki kohdennetaan painotetusti 
elokuvien valmisteluun, siis käsikirjoitus- ja ennakkovalmis-
teluvaiheeseen. Varsinainen tuotantotuki säilytetään vain me-
diataidepuolella. Lisäksi käytössä on jälkituotantotuki. Linja-
uksen voi olettaa aiheuttavan jonkin verran ”määrittelyjä”; on-
ko tukea hakeva tuotanto lyhytelokuvaa vai mediataidetta. Ra-
jankäyntiä tullee olemaan myös dokumenttielokuvan ja pit-
kän fiktion välillä; ns. poeettiset tai esseistiset elokuvat kun 
kuuluvat tuen piiriin. 

Niin kuin muutoksilla aina, on tälläkin myönteisiä ja kiel-
teisiä vaikutuksia. Huonossa tapauksessa Suomessa valmis-
tuu muutama elokuva vähemmän, jos korvaavaa rahoitusta ei 
löydy muualta. Myös päätösvallan siirtymisestä Elokuvasää-
tiön suuntaan on puhuttu. Aika näyttää, mitä sen suhteen ta-
pahtuu. Elokuvien ennakkovalmistelu on kuitenkin keskeinen 
tuotantovaihe, jonka perusteella varsinaiset tuotantotukipää-

tökset tehdään. Eikä AVEKilla ole mitään tarkoitus eristäytyä 
muista rahoittajista… 

Positiiviselle puolelle voidaan toivottavasti kirjata se, et-
tä tehdyt elokuvat ovat paremmin valmisteltuja. Suomalaisten 
elokuvien muita Pohjoismaita kevyempään valmistelutasoon 
on kiinnittänyt huomiota mm. NFTF:n johtaja Petri Kemppi-
nen (ks. Ulla Simosen haastattelu). Toivottavasti parantunut 
ennakkovalmistelu lisää elokuvien mahdollisuutta saada kan-
sainvälistä rahoitusta hupenevaa kotimaista täydentämään. 

”Eteenpäin elävän mieli!”, kuten AVEKin toinen tuotanto-
neuvoja Pena Penttilä (vv.1991–1992) tapasi todeta. Tuolloin 
nykyinen dokumentti- ja lyhytelokuvien tuotantokulttuuri oli 
vasta muotoutumassa. AVEKilla oli tässä oma roolinsa, ja alal-
le tullut uusi raha mahdollisti paljon asioita. Ajat ovat nyt tiu-
kat, mutta oikein kohdennettuina vähilläkin varoilla voi vielä 
saada paljon aikaan.

kiitoksia

Timo Korhonen toimi tuotantoneuvojana max. ajan eli  neljä 
vuotta. Hän joutui kokemaan edistämisvarojen voimakkaan 
laskun ja sen seurauksena AVEKin roolin pienentymisen. Kii-
tos Timolle, työ ei ollut aina helppoa. Outi Rousu on nyt aloit-
tanut uutena tuotantoneuvojana, onnea hänelle!

Johtokunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Georg Dolivo 
jätti keväällä paikkansa 13 vuoden urakan jälkeen. Ajanjak-
soon mahtuu kaikenlaista, suuret kiitokset hyvin hoidetusta 
pitkästä rupeamasta! Ja samaten onnea uudelle puheenjohta-
jalle, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiselle. Haasteita riit-
tää…

Jukka Liedes, yksi AVEKin perustajista ja suomalaisen ny-
kyisen audiovisuaalisen kulttuurin tärkeimmistä kehittäjistä, 
jäi täysin palvelleena eläkkeelle opetus- ja kulttuuriministeri-
ön johtajan paikalta. Uskallan sanoa, että koko ala kiittää! 

Loppuun suru-uutinen: Peter von Bagh on kuollut. Me-
netys suomalaiselle kulttuurille ja elokuva-alalle on iso. Yksi 
vapaa radikaali on poissa, eikä heidän määränsä näytä kasva-
van. Ja miten tärkeitä he ovatkaan kulttuurille; aikana, jolloin 
kulttuurista kirjoittamisen kuuluu olla kevyttä ja pinnallista, 
oman alansa perusteellisella tuntemisella ja tarvittaessa myös 
vastakarvaan olemisella on arvaamattoman suuri merkitys.

Juha Samola

Muutoksia
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AVEK-palkinto  
Annette  
Arlanderille
Mediataiteelle kohdennettu  
11. AVEK-palkinto on myönnetty 
taiteillija Annette Arlanderille.  
Palkinto luovutettiin uuden 
toimikauden avajaistilaisuudessa 
mediakeskus Lumeesa 4.9.2014. 
Palkintoraadin puheenjohtajana 
toimi taiteilija Eija-Liisa Ahtila ja 
jäseninä Taidehallin johtaja Jan 
Förster, säveltäjä ja muusikko  
Sanna Salmenkallio sekä media-
taiteilija ja AVEKin tuotantoneu-
voja Elena Näsänen. Palkinto on 
15 000 euroa.

PalkintoPuhe

ensimmäinen asia, minkä jokainen palkin-
toraati joutuu kohtaamaan, on määrittää 
se, minkälainen on alue, jolla toimitaan ja 
mikä kuuluu tuohon ajateltavaan taiteen 
alueeseen. tässä tapauksessa kysymys kuu-
lui: mistä tällä hetkellä muodostuu media-
taide, mikä on tuon taiteenalueen sisältö, 
ja toisaalta millaiset taiteilijat vuonna 2014 
näkevät itsensä mediataiteilijoina?

useimmiten – niinkuin nytkin – rajauk-
set ovat tarkoitukseen ja päämäärään liit-
tyvää spekulaatiota, parhaimmillaan hyviä 
työkaluja jonkinlaisen kuvan hahmottami-
seksi taiteen kentästä ja sen tapahtumista. 
mediataiteella on jo pitkä historia – sen voi 
katsoa viettävän kuluvana vuonna 50-vuo-
tisjuhliaan – jos ajatellaan mediataiteen al-
kaneen nam jun Paikin teoksista. suomes-
sa ensimmäinen videoteos esitettiin galle-
riatilassa 1974. varsinaisen kasvun media-
taide koki 90-luvulla tietokoneavusteisen ja 
interaktiivisen taiteen vallatessa alaa. 

voi siis hyvällä syyllä sanoa, että ky-
seessä on vakiintunut taidemuoto. silti se, 
mitä taiteen alue pitää sisällään, herättää 
edelleen hämmennystä – ei niinkään tai-
teilijoissa itsessään vaan taiteen tukijärjes-
telmissä. tämä todennäköisesti johtuu me-
diataiteen liikkuvuudesta, monimuotoisuu-
desta ja sen yhtäaikaisesta sitoutumisesta 
moniin perinteisempiin taidealueisiin,  ja 
usein juuri niiden uudistavana voimana.

rajapinnalla liikkuminen nostaa esiin 
monenlaisia kysymyksiä: esim. miten me-
diataide koskettaa kuvataidetta tai teatteria, 
entä elokuvaa, musiikkia tai äänitaidetta? 
tulisiko mediataide myös nähdä kiin- 

teän yhteyden kautta ja suhteessa perintei-
sempiin taiteen jaotteluihin jonkinlaisena tä-
mänhetkisen ilmaisun ja tekniikan etenemi-
sen väylänä, esim. osana kuvataidetta tai elo-
kuvaa ilmaisua uudistavana ja uudet ilmaisun 
mahdollisuudet esittelevänä toimintana?

olipa vastaus kysymyksiin millainen ta-
hansa, kysymysten kautta hahmoteltu tilan-
ne on tällä hetkellä todellisuutta. monet te-
kijät mieltävät mediataiteen jonkinlaisena 
sateenvarjokäsitteenä ja  mediataiteen sopi-
vaksi määritelmäksi tekemiselle, joka sivuaa 
useaa eri perinteisen tekemisen lajia, ja jo-
ta kuvaa esitystekniikan käyttö ja eri taiteen 
aloilta poimittujen ilmaisukeinojen yhdistä-
minen ja eri taustan omaavien taiteilijoiden 
yhteistyö. tästä ehkä selkeimmät esimer-
kit löytyvät äänitaiteesta, teatterin ja esitys-
taiteen alueelta tai elokuvasta. mediataitee-
seen sitoutuminen merkitsee siis usein myös 
yhteyttä ”emäalukseen” ja vakavaa työsken-
telyä sen ilmaisumuotojen kehittämisen pa-
rissa. 

raati tapasi useaan kertaan kevään aika-
na. edellämainitunkaltaiset pohdinnat taus-
tana kävimme läpi mahdollisten ehdokkai-
den runsautta. suomessa on tällä hetkellä 
lukuisia taiteilijoita, joiden työ on vakavaa, 
haastavaa ja oivaltavaa, ja jotka tulevat me-
diataiteen eri ääristä ja keskustoista. raati oli 
valinnassaan yksimielinen ja päätyi tekijään, 
jonka vaikutus taiteeseen on ollut pitkäai-
kaista ja moninaista. 

halusimme palkita tekijän, jonka taiteel-
linen toiminta on ollut merkittävää usealle 
muulle taiteilijalle yli taiteen aluemääritysten. 
tekijän, jonka opetustehtävät ja tutkimuksel-
linen toiminta ovat olleet meille kaikille esit-
tämisen, taltioinnin ja keston kanssa työsken-
televille silmiäavaavia ja korvaamattomia. te-
kijälle, joiden hienovaraiset videoteokset nos-
tavat esiin suuria kysymyksiä havainnosta, 
ymmärtämisestä ja todellisuuden kuvasta. 

hänen teoksensa kuvaavat maisemaa ja 
sen osatekiöitä – ihmistä yhtenä niistä. Kat-
soja joutuu teosten äärellä kohtaamaan odo-

Annette Arlander. 
Kuva Touko  
Yrttimaa.

Docventures voitti Formaatti-Finlandia -palkinnon 

Kuva Yle 
(Docventures)

sirPa Pietikäinen 
aVekin johtokunnan  
Puheenjohtajaksi

europarlamentaarikko sirpa Pietikäinen 
on valittu aveKin johtokunnan puheen-
johtajaksi. 

”on mielenkiintoista päästä vaikutta-
maan luovan alan kehittämiseen aveKin 
kautta. Luovat alat muodostavat lähes vii-
si prosenttia suomen bruttokansantuot-
teesta, joten niillä on merkittävä vaikutus 
suomalaiseen yhteiskuntaan taloudelli-
sesti, kulttuurillisesti ja työllistäjänä”, kom-
mentoi Pietikäinen. 

Koulutusjaoston puheenjohtajaksi ja 
johtokunnan varapuheenjohtajaksi valit-
tiin elokuvaohjaaja taru mäkelä. 

entinen johtokunnan puheenjohtaja, 
espoon kaupungin entinen kulttuurijoh-
taja georg dolivo ja johtokunnan varapu-
heenjohtaja ohjaaja auli mantila luopuvat 
tehtävistään. 

Peter von Bagh
1943–2014

tuksensa ja opitut liikkuvan kuvan esit-
tämisen ja katsomisen normit ja hitaasti 
luopumaan niistä ymmärtääkseen teok-
sia ja nähdäkseen sen, mitä teokset kat-
sojalle havaittavaksi asettavat.

teoksissa käsitys ajasta suhteutetaan 
ympäristöön, ja se laajenee yli ihmisen 
ajan havaitsemisen ja nostaa mukaan 
toisten elollisten olentojen ajan olemuk-
sen ja sen avulla planeettamme ajan ja 
olemassaolon moninaisuuden. 

teokset muodostuvat kuin porteik-
si nähdä ja ymmärtää toisin kuva todelli-
suudestamme. ne avaavat mahdollisuu-
den astua alueelle, joka on luonamme, 
mutta on usein rajattu  ulos esittämise-
sen piiristä. 

tämän vuoden mediataiteen palkin-
non saa taiteilija annette arlander.

eija-Liisa ahtila
Palkintoraadin puheenjohtaja

Kotimaisten TV-formaattien kannus-
tamiseksi jaettava Formaatti-Finlan-
dia -palkinto jaettiin elokuun alussa 
Media & Message -tapahtuman yhte-
ydessä Naantalissa. Jo 14. kerran jae-
tun palkinnon sai Tuomas Milonoffin 
ja Riku Rantalan juontama, dokument-
tielokuvia esittelevä Docventures, joka 
on Gimmeyawallet Productions Oy:n 
ja Not Guilty Ltd:n YLE TV2:lle tuotta-
ma sarja.

Formaatti-Finlandian voittajan valit-
si gary Carter (shine group). Palkinnon 
suuruus on 20 000 euroa. 

suomen suurimman tv-alan palkin-
non rahoittavat yleisradio oy, mtv oy 
ja nelonen media. Kilpailun esituoma-
ristoon kuuluivat puheenjohtajana vas-
taava tuottaja sari valtanen (mtv), oh-
jelmapäälliköt Pentti väliahdet ja ri-
ku saaranluoma (yLe) ja kanavapäälli-
köt ville toivonen ja elina mustelin (ne-
lonen).
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Finnish  
Film  
Affair
tekee kotimaista elokuVaa 
 tunnetuksi ulkomaisille  
ostajille

rakkautta & anarkiaa -festivaalin ammatti-
laistapahtuma Finnish Film affair esitteli tä-
nä vuonna kolmatta kertaa kotimaista eloku-
vaa kansainvälisille elokuvaostajille ja lehdis-
tölle. Kolmipäiväisen tapahtuman (23.-25.9.) 
ohjelma koostui elokuvanäytöksistä, valmis-
teilla olevien tuotantojen esittelytilaisuudes-
ta, elokuvaprojektien kehittelyklinikasta, pa-
neelista ja verkostoitumistilaisuuksista. ta-
pahtuma sai kotimaisen alan hyvin liikkeelle 
verkostoitumaan kansainvälisten vieraiden 
kanssa ja keräsi kaiken kaikkiaan lähes 200 
kotimaista ja 70 ulkomaista akkreditoitunut-
ta alan ammattilaista.

sekä itse tapahtuman että suomalaisen 
elokuvan hyvä maine houkuttelivat kiitet-
tävän tasokkaan ja laajan joukon ammatti-
laisia osallistumaan tapahtumaan ulkomail-
ta. aiempien vuosien tapaan enemmistö vie-
raista koostui kansainvälisistä myyntiyhtiöis-
tä (mm. Wild Bunch, Fortissimo Films, me-
mento Films, Films transit) sekä levitysyh-
tiöistä (mm. Koch media, jupiter Films). Li-
säksi tapahtumaan osallistui mm. festivaa-
livalitsijoita (mm. sundance, sarajevo), tv-
ostajia (mm. ZdF/arte) ja lehdistön edusta-
jia (mm. the hollywood reporter, screen, Le 
film français). 

tapahtuma esitteli kansainvälisille vie-
raille kaiken kaikkiaan lähes 50 kotimaista 
valmistunutta tai kehitteillä olevaa elokuvaa. 
esiteltyjen projektien taso sai kiitosta ja tar-
jontaa pidettiin erittäin monipuolisena. ta-
pahtuman suosituin ohjelmanumero oli  val-
misteilla olevia projekteja esittelevä Works 
in Progress: Finnish Films in development 

2/2014 lyhyesti

muistatko vuorovaikutteisen draaman 
uranuurtajan Daisy`s Amazing Discoveries 
(1996)? entä muovailuvaha-animaation 
yleisölle kokeiltavaksi tuoneen Animaa-
tiokoneen (2002) tai virtuaalisen rekonst-
ruktion ja elokuvan suomen Paviljongis-
ta Pariisin vuoden 1900 maailmannäytte-
lyssä (2012)?

nämä ja monta muuta innovatiivis-
ta mediaprojektia ovat lähtöisin aalto-
yliopiston medialaboratoriosta, joka juh-
li syyskuussa 20-vuotistaivaltaan uuden 
median opetuksen ja tutkimuksen kou-
luttajana. uuden median maisteriohjelma 
ma in new media käynnistyi syyskuussa 
1994, aikana jolloin internet oli vielä un-
tuvikko.

yhteinen visio ja luovien ihmisten ryh-
mä taiteen ja designin välimaastossa sil-
loisessa taideteollisessa korkeakoulussa 
sai 90-luvulla laman keskellä alkuun jota-
kin, joka on kantanut pitkälle. epäsovin-
naisuus ja kokeilunhalu ovat alusta lähti-
en olleet medialabralaisia ajava voima.

– tuolloin teimme esimerkiksi pre-
sidentti martti ahtisaarelle verkkosivut, 
mikä oli hyvin harvinaista aikana, jolloin 
suunnitteluvälineitä ei vielä lähestulkoon 
ollut olemassa, kertoo professori Philip 
dean, joka toimii taiteiden ja suunnitte-
lun korkeakoulun median laitoksen johta-
jana. dean sai 1993 tehtäväkseen kehittää 
uutta osaamisaluetta ja on siitä lähtien ol-
lut medialaboratorion johtohahmo.

medialaboratorio on  
edelläkäVijä – tänäänkin

medialaboratorio on poikkitieteellisen 
koulutuksen edelläkävijä suomessa ja 
myös aalto-yliopistossa.

media- ja pelialan suosion kasvusta 
huolimatta medialaboratorio on edelleen 
ainoa yliopistotason uuden median kou-
lutuksen ja tutkimuksen tuottaja suomes-
sa. medialab on alusta alkaen ollut erityi-
sesti kansainvälisen kiinnostuksen koh-
teena: ulkomaisia opiskelijoita on aina ol-
lut reilu kolmannes ja henkilöstöä ja opis-
kelijoita parhaimmillaan yli 30 maasta. 

sopeutumiskyvystä on ollut hyötyä 
teknologisen ja yhteiskunnallisen mai-
seman muuttuessa. Koulutusta on viety 
suuntaan, jota on alan kehityksen kannal-
ta pidetty tärkeänä.

Pelisuunnittelussa Destinies-seikkailupe-
lidemosta (1996) on loikattu pitkälle ja ke-
hitystä on tapahtunut erityisesti pelien ää-
nisuunnittelussa. medialabin kädenjälki nä-
kyy esimerkiksi Blue sky studiosilla (mm. Ice 
Age, Rio, Salainen valtakunta) työskentele-
vän mika ripatin – yksi tietokoneanimaation 
pioneereista ja animaattoreiden kärkinimis-
tä maailmalla – sekä rovion pelien äänisuun-
nittelusta vastaavan ilmari hakkolan työs-
kentelyssä.

– suomalaiset pelisäveltäjät kuten hak-
kola kykenevät liikkumaan eri genrejen, tyy-
lillisten alakategorioiden ja musiikkikerron-
nan tradition moniulotteisessa avaruudes-
sa. suomalainen pelimusiikki ja pelien ääni-
maailmat ovat omaleimaisia, monipuolisia ja 
huolellisesti toteutettuja, sanoo lehtori antti 
ikonen, joka vastaa uuden median äänisuun-
nittelun pääaineesta.

tutkimuskohteena  
digitaalinen maailma

medialaboration tutkimus on sekin alusta as-
ti ollut monialaista ja soveltavaa ja sitä on 
tehty tiiviissä yhteistyössä yritysten ja yhtei-
söjen kanssa. tutkimus on järjestetty viiteen 
temaattiseen ryhmään, jotka linkittyvät ope-
tukseen. tutkimusryhmät tuovat verkostoja 
sekä arkiseen kokemusmaailmaan linkittyvät 
tutkimusaiheet.

yksi vahvoista tutkimusalueista on uu-
denlaisten oppimisympäristöjen kehittämi-
nen. esimerkiksi yli 2500 eurooppalaisessa 
koululuokassa pilotoitu Edukata-työkalupak-
ki auttaa opettajia identifioimaan oppimi-
seen liittyviä haasteita ja parantamaan op-
pimista.

– digitaalisen työkalupakin avulla opet-
tajat pystyvät kokeilemaan ja viemään uusia 
oppimismenetelmiä käytäntöön sekä hyö-
dyntämään paremmin teknologiaa. myös op-
pilaiden yhteistyö- ja oppimistaitoja voidaan 
kehittää Edukatan avulla, sanoo oppimisym-
päristöt-tutkimusryhmästä vastaava profes-
sori teemu Leinonen.

teknologia on vahvasti taiteen ja desig-
nin ohella kolmantena komponenttina me-
dialaboratorion toiminnassa, mutta se ei yk-
sin ole vastaus toimivan ja tiedostavan me-
diayhteiskunnan kehittämiseen. taiteilijoilla, 
designereilla ja alan tutkijoilla on keskeinen 
rooli teknologian kehitykseen liittyvän kes-
kustelun edistämisessä.

– jatkossa on yhä tärkeämpää saada kan-
salaiset mukaan yhteiskunnan ja arjen digi-
talisoitumisen ympärillä käytävään keskuste-
luun ja kehittämiseen. samanaikaisesti myös 
poliittisten päättäjien tulisi nähdä, että tek-
ninen ja tieteellinen kehitys kulkevat käsi kä-
dessä demokraattisen kansalaisyhteiskun-
nan ytimessä, sanoo Philip dean.

Anne Tapanainen
Viestintäpäällikkö 

Aalto-yliopisto 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

medialaboratorio verkossa:  
hhttp://medialab.aalto.fi/ 

Uuden median pyörteissä  
kaksi vuosikymmentä

showcase, jossa tekijät pitchasivat 17 projek-
tia lähes 150 kuulijalle. 

Painotus kehittelyvaiheen merkityksessä 
ja nuoremmassa tekijäpolvessa

tämänvuotinen tapahtuma painotti ke-
hittelyvaiheen merkitystä kansainvälisille 
markkinoille tähdätessä. ohjelmassa keski-
tyttiin erityisesti nuoremman polven tekijöi-
hin, joille tarjottiin erilaisia välineitä kansain-
välistymiseen. 

aiheen tiimoilta toteutettiin how to de-
velop a Film that travels -paneeli. tilaisuu-
dessa kuultiin esimerkkejä tuottajan ja oh-
jaajien välisestä pitkäjänteisestä yhteistyöstä 
ruotsissa ja virossa. moderaattori simon Per-
ryn johdolla kansainväliset asiantuntijat kes-
kustelivat runsaslukuisen yleisön kanssa kan-
sainvälisen festivaalilevityksen ja myynnin 
kannalta huomionarvoisista seikoista eloku-
van kehittelyvaiheessa.

Lisäksi tapahtuma esitteli kokonaan uu-
den ohjelmaosion – Project development 
Clinic -työpajan. Klinikkakonsepti ja siihen 
valitut 10 elokuvaprojektia saivat innostu-
neen vastaanoton. Kehittelyklinikassa ohjaa-
jansa ensimmäistä tai toista kokoillan eloku-
vaa kehittelemässä olevat elokuvantekijät 
saivat pienryhmissä hankkeensa eteenpäin 
kehittelylle palautetta ja neuvoja kansainvä-
lisiltä asiantuntija- ja ostajavierailta.

tapahtuman päätyttyä Finnish Film af-
fairin online-elokuvakirjasto kontaktitieto-
kantoineen on edelleen käytettävissä ympäri 
vuoden osoitteessa www.finnishfilmaffair.fi. 

Finnish Film affairin pääjärjestäjä on hel-
sinki international Film Festival – rakkaut-
ta & anarkiaa. Pääyhteistyökumppaneita ta-
pahtuman suunnittelussa ja toteuttamises-
sa ovat Favex - Finnish Film & audiovisual ex-
port, suomen elokuvasäätiö, Luova eurooppa  
-yhteyspiste, Commission helsinki ja suomen 
elokuvatuottajien keskusliitto. tapahtuma to-
teutetaan lisäksi mm. opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön, ulkoministeriön ja aveKin tuella.  

Sanna Kultanen
FFAn tuottaja

Animaatiokone,  
Mikko Lindholm,  
2002

Hetki  
hauskaa
suomen elokuvasäätiön, yLen ja aveKin 

kolmannessa hetki hauskaa -hankkeessa 

toteutettavat elokuvat on valittu. Lyhyitä, 

koko perheen komediallisia elokuvaehdo-

tuksia lähetettiin 87 kappaletta. elokuvien 

on määrä valmistua ensi keväänä, ja ne esi-

tetään tulevaisuudessa yLe:ssä. 

valitut hankkeet ovat:

”mersusta seuraava”  
Käsikirjoitus aino Lappalainen. ohjaaja reetta 
aalto. tuottaja Kaisa astikainen/Lumo Films

”Pieniä kömpelöitä hellyydenosoituksia”  
Käsikirjoitus miia tervo, Laura immonen.  
ohjaaja miia tervo. tuottajat mikko tenhunen, 
yrjö nieminen/mjöLK  movies

”lasikatto”  
Käsikirjoitus sanna stellan. ohjaaja iris olsson. 
tuottaja annika sucksdorff/helsinki-filmi  

”käty – kämppä tyhjänä” 
Käsikirjoitus Lassi vierikko, Lotta Kaihua. oh-
jaaja ville vierikko. tuottaja swati goya/Balan-
sia Films 

”hyvää joulua” 
Käsikirjoitus juha Lehtola, matti ijäs. ohjaaja 
matti ijäs. tuottaja juha Lehtola/scenes oy.  

kuva: Mari Laukkarinen

2/
20

14

2/
20

14

http://medialab.aalto.fi/
http://www.finnishfilmaffair.fi/


8 avek-lehti 2/2014 avek-lehti 2/2014                9

R
isto Jarva -seuran yhteistyössä Kan-
sallisen audiovisuaalisen instituu-
tin kanssa järjestämä ja jo perinteek-
si muodostunut syysseminaari keskit-
tyi tänä vuonna lähinnä 60- ja 70-lu-
kujen elokuvaan tuotantoyhtiö Filmi-

norin kautta sekä Risto Jarvan ja Jaakko Pak-
kasvirran tuotantoon. Pontimena seminaarille 
oli se, että tänä vuonna tuli kuluneeksi 80 vuot-
ta kummankin syntymästä. Kaksipäiväinen ta-
pahtuma järjestettiin Orionissa 13.–14.9.2014.

Seminaarin avasi Jarvan ja Pakkasvirran 
yhteistyöelokuva Yö vai päivä, joka johdatti yh-
teen päivän pääteemoista: yhteiskunnallisuu-
teen. Tekijöihin johdattivat puolestaan tutkija 
Sakari Toiviaisen videohaastattelut, joissa hän 
analysoi ohjaajien tuotantoja ja niiden taustoja.

Jarvan dokumenttia Nainen ja yhteiskunta 
alusti sosiologi Risto Alapuron esitelmää ”Yh-
teiskunnallisuus Risto Jarvan elokuvissa”, jossa 
hän seurasi Jarvan elokuvien teemoja sosiolo-
gian näkökulmasta. Esitys herätti vilkkaan kes-
kustelun, olihan paikalla monia Jarvan eloku-
vissa mukana olleita sekä elokuvatutkijoita.

Seminaaripäivän toisen teeman avasi  elo-
kuva Työtä ylioppilasteatterissa, jonka oli oh-
jannut Jarva ja jonka teksti oli Pakkasvirran. 
Pakkasvirtaan näyttelijänä kuljetti teatterintut-
kija, dosentti Pentti Paavolaisen esitelmä ”Jaak-
ko Pakkasvirran ajan Ylioppilasteatteri ja teat-
terin modernismi”, jossa erityisesti keskityttiin 
50- ja 60-lukujen taitteeseen ja Pakkasvirran 
Yt-vuosiin. Pakkasvirran näyttelijäntyötä tuo-
tiin kankaalle lyhytelokuvalla Ystävykset, jonka 
esitteli elokuvan ohjaaja Anssi Mänttäri kertoen 
myös Pakkasvirrasta näyttelijänä.

Yhteiskunnallisuuteen palattiin elokuvatut-
kija Markku Varjolan esitelmällä ”Esteettinen 
ja yhteiskunnallinen radikalismi Jarvan ja Pak-
kasvirran tuotanossa”, joka poiki hedelmällisen 
keskustelun, joka jatkui ”Elämää Filminorissa”-
teemalla ja filminorilaisten kommenteilla ja 
muisteluilla. 

Päivän päätti Pakkasvirran elokuva Kesä-
kapina, joka oli Filminorin ja FJ-Filmin yhteis-
tuotanto, ja jonka tekijöistä paikalla olivat mm. 
Milja Ahola, Anssi Blomstedt, Timo Linnasalo, 
Lasse Naukkarinen ja Erkki Peltomaa.

Toisen seminaaripäivän avasi harvoin näh-
ty Niilon oppivuodet, joka oli aikanaan ainutlaa-
tuinen Elokuvakoulun jaTeatterikoulun yhteis-
produktio, ja jonka ohjaus oli Pakkasviran ja 
käsikirjoitus työryhmän. 

Tietokirjailijat yms. Eero Tammi ja Lauri 
Timonen päästettiin irti seuraavaksi aiheenaan 
”Työ vai päivä – nykyaikaa etsimässä”. Vuoro-
puhelu ja sen myötä analyysi Jaakko Pakkasvir-

ran toistaiseksi viimeisestä pitkästä näytelmä-
elokuvasta Linna toi seminaarin lähemmäksi 
tätä päivää. Elokuva näytti myös päättävän yh-
den kauden ja herätti vilkkaan keskustelun.

Elokuvatutkijat Ilkka Kippola ja Jari Seder-
gren (taustaryhmässä myös ohjaaja Jouko Aal-
tonen) veivät seminaaria lähemmäs Filminorin 
juuria keskittyen yhtiön rooliin suomalaisen ly-
hytelokuvan tuomisessa veronalennuslokuvis-

lyhyesti

Jarva ja  
Pakkasvirta

ta sponsoroitujen elokuvien kautta 
kohti uuden suomalaisen tekijäläh-
töisen elokuvan aikaa. He  pohdis-
kelivat myös ns. Postipankkieloku-
vien pohjalta, missä kulkee mainon-
nan raja. Esitykseen liittyivät lyhy-
et dokumenttielokuvat Tietokoneet 
palvelevat ja Kaupungissa on tule-
vaisuus.

Loppuohjelman aikana siirryt-
tiin Dubrovnikiin,  jossa näyttelijä-, 
tekijä- ja yleisöpuheenvuoroin käy-
tiin keskustelua 60-80-lukujen elo-

kuvasta. Keskustelijoina mm. Pekka Aine, Ris-
to Alpuro, Päivi Istala, Markku Kopisto, Mark-
ku Koski, Antti Litja, Anssi Mänttäri, Tuula Ny-
man, Erkki Peltomaa ja Eija Pokkinen.

Seminaarin päätti jälleen Orionissa Jarvan 
elokuva Jäniksen vuosi.

ov (olli vesala)
Kirjoittaja on eläkeläinen freelance-elokuvantekijä

Tietokoneet palvelevat,  
ohj. Risto Jarva, Filminor, 1968. 

Työtä ylioppilasteatterissa,  
ohj. Risto Jarva, Teekkarien elokuvakerho 
Montaasi, 1961. Kuva KAVI.

5th Antarctis  
Film Festival
 
Etelänapamantereen ainoa lyhyt-, do-
kumentti- ja animaatioelokuvafestivaa-
li järjestettiin viidettä kertaa viime vuo-
den vaihteessa Suomen tutkimusasemal-
la Aboalla (73°03’S, 13°25’W) Kuningatar 
Maudin maalla. 

Festivaalin ohjelmistossa oli 22 eloku-
vaa 15:sta maasta, suomesta ja Koso-
vosta aina Kuubaan asti. suomen abo-
an lisäksi festivaali vieraili toista kertaa 
saksan neumayer iii -asemalla (70°40’s, 
008°16’W) ”talvehtijoiden” (overwinte-
ring team) ilona. Festivaalin yleisö koos-
tuu tutkijoista ja asemien ylläpidosta 
vastaavista henkilöistä. viime talvena fes-
tari oli menossa myös Brittien rothera- 
asemalle (67°34’s, 68°08’W), mutta ohjel-
misto katosi matkan varrella – etelänapa-
manner on suuri ja ikäviäkin asioita vali-
tettavasti tapahtuu...

suomen retkikunnan tehtäviin kuu-
lui FinnarPin (Finnish antarctic rese-
arche Program) nettisivujen mukaan: 
”aboa-tutkimusaseman huollon lisäksi 
tutkimusta tukevia tehtäviä ja ympäris-
tön tilan seurantaa. Kauden aikana sää- 
ja havaintoaseman energiajärjestelmää 
parannetaan, aseman voimakone huol-
letaan, jätteenpolttouuni asennetaan ja 
aboan sääasema päivitetään.

tutkimuspuolen töihin kuuluu ympä-
rivuotisen datan keruu geodeettisen lai-
toksen satelliittipaikantimesta, helsin-
gin yliopiston seismologian instituutin 
seismometristä sekä helsingin yliopiston 
vertikaalin lämpötilaprofiilin mittausjär-
jestelmästä. retkikunta myös lähettää 
matkaan norjan ilmatieteen laitoksen ja 
smith-yliopiston kontrolloituja sääha-
vaintopalloja, asentaa retken ajaksi kak-
si seismometriä ja tekee gPs-tarkkuus-
mittauksia. ”

elokuvafestivaali oli osa tutkimusryh-
män vapaa-ajan ohjelmaan, ja suurin osa 

ryhmästä siihen osallistuikin. jo useam-
man vuoden ajan festivaalilla on jaet-
tu ”audience award”-diplomi  parhaalle 
elokuvalle. vuonna 2011 palkinto meni 
venäläiselle nikolai volkovin dokumen-
tille The Polar Explorer. seuraavana vuon-
na suomalaiset ja saksalaiset, toisistaan 
tietämättä, valitsivat suosikikseen Petra 
Lüschoin komedian Der Kleine Nazi (kyllä 
– saksalainenkin voi tehdä natsikäsitteis-
tä hauskan elokuvan!). viime festivaalilla 
aboan katsojiin vaikutuksen teki jukka 
Kärkkäisen ja jP.Passin ympäri maailmaa 
palkintoja kerännyt, kehitysvammaisten 
Pertti Kurikan nimipäivät -punk yhtyees-
tä, kertova dokumentti Kovasikajuttu.

saksan neumayer iii -aseman talveh-
tijat sen sijaan valitsivat saksalaisella pe-
rinpohjaisuudella parhaat elokuvat eri 
kategorioissa: 

Paras dokumentti: eestiläisen jaak 
Lõhmusin Dances for the Milky Way, Len-
nart Meri’s Film Journeys

Paras fiktio: Oslo, ohjaus Luis ernesto 
doñas, Kuuba

Paras kokeellinen: Velo – Mysterium, 
ohjaus jörg staeger, saksa

Paras animaatio: sveitsiläisen dustin 
reesin Ransom

Kansainvälinen etelämannersopimus 
etelämantereen tutkimuksesta ja tieteel-
lisestä käytöstä rauhanomaisiin tarkoi-
tuksiin allekirjoitettiin Washingtonissa 1. 
joulukuuta 1959 12 maan voimin. suo-
mi allekirjoitti sopimuksen vuonna 1984. 
allekirjoittaneita maita on tällä hetkel-
lä 50, joista osalla on aluevaatimuksia 
mantereella. sekavasta sopimustilan-
teesta huolimatta ensimmäinen joulu-
kuuta on kuitenkin mainio tilaisuus nos-
taa lasi kuohuvaa tai jäinen drinkki aino-
alle rauhassa elävälle mantereelle, jota 
ihmiset eivät käytä hyväksi.

dead line kuudennelle Festivaalille on 
nyt  lokakuun lopussa.

Simojukka ruippo
www.antarctis.com, info@antarctis.com 

www.antarctica.fi

Etelämantereen filmi-
festivaaleilla Atka Bays-
sä Saksan Neumayer- 
tutkimusasemalla ete-
län kesän sadat keisari-
pingviinin poikaset ei-
vät olisi mahtuneet fes-
tivaalinäytökseen. Kuva 
Mika Kalakoski/FINNARP

Saksa-Suomi
 
Heikki Paakkasen luoma eripurainen pa-
rivaljakko, Sissi ja Siviilipalvelushenkilö, 
jalostavat pasifistis-militaristista yhteyt-
tään. Sissi muistelee uraansa Hitlerin hen-
kilääkärinä pahan ytimessä, sotaa käyväs-
sä natsi-Saksassa. Paakkanen paljastaa al-
bumissa salaista ja arkaluonteista infor-
maatiota Suomen ja Saksan väleistä toi-
sen maailmansodan aikana.

Paakkasen Saksa-Suomi im Bunde -sarja-
kuva-albumi (Zum teufel) julkaistiin van-
halla yo-talolla 5.9.2014.

heikki Paakkanen (s. 1948) on some-
rolainen animaatio- ja sarjakuvataiteilija, 
pilapiirtäjä ja kuvittaja. hänen edellinen 
sarjakuva-albuminsa Amerikka palkittiin 
sarjakuva-Finlandia -palkinnolla yhdes-
sä Kati Kovácsin albumin kanssa. vuon-
na 2013 suomen sarjakuvaseura myönsi 
Paakkaselle Puupää-hatun. Paakkasen pi-
lapiirroksia on julkaistu jo vuosikymme-
nien ajan mm. ilta-sanomissa ja somero-
lehdessä. hän on myös toiminut ammat-
timaisena posetiivarina.

aiemmin ilmestyneet sissi ja siviilipalve-
lushenkilö -albumit:
Sissi ja Siviilipalvelushenkilö (hyvä Luoja, 
1998), Pariisiin! (tammi, 2000), Tukholma-
syndrooma (tammi, 2002), Marssiopas Ve-
näjälle (tammi, 2004) ja Amerikka (arkti-
nen Banaani, 2010)

im Bunde

S
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ISBN 978-952-5754-41-4

9 7 8 9 5 2 5 7 5 4 4 1 4

Sissi ja Siviilipalveluhenkilö jalostavat 
pasifistis- militaristista yhteyttään jo 
kuudennessa taistelu kertomuksessaan ja 
tunkeutuvat Pahan Ytimeen, Natsi-Saksaan. 
Sissijermu muistelee salaista tehtäväänsä 
Adolf Hitlerin henkilääkärinä.

Teoksen on varustanut sotahistoriallisin 
kommentein poliittisen historian tutkija, 
VTT Markku Jokisipilä.

Heikki Paakkanen. Kuva Touko Yrttimaa.
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M
itä tekemistä tällä on showrunner-asian kans-
sa?  Paljon. Minulle jäi sairaalassaolosta niin po-
sitiiviset muistot, että kun tarjoutui mahdollisuus 
kirjoittaa sairaalaan sijoittuva draamasarja, tiesin 
millaisen sävyn siihen haluan. Jännittävän, mo-
dernin, suurkaupunkimaisen ja dramaattisen. Ja 

sairaanhoitajat pääosaan. Päässäni alkoi muodostua visio. 
tällä hetkellä olemme keskellä Syke-sairaalasarjan mark-

kinointiprosessia. Ykköskautta viimeistellään,  kakkoskauden 
leikkausprosessi on kesken. Sarjan tekemisessä ei ole ollut vai-
hetta, jossa en olisi noita sarjan tyyliä määritteleviä adjektiive-
ja toistellut. viimeksi viime viikolla luonnehdin näkemystäni 
sarjan sisällöstä mainostoimistolle, joka toteuttaa sarjan ulko-
mainoskampanjan. Suomessa, jossa ei ole totuttu käsikirjoit-
tajan läsnäoloon sen jälkeen kun viimeinen käsikirjoitusver-
sio on palautettu, läsnäoloni on koettu välillä kummalliseksi. 
Suomessa televisiosarjat on mielletty ohjaajan valtakunnaksi.  

Käsikirjoittajien Kilta järjesti yhdessä Ylen ja Favexin 
kanssa marraskuussa 2013 ns. Showrunner-seminaarin, jossa 
pyrittiin valottamaan suomalaisille elokuva- ja tv-alan tekijöil-
le mitä termi tarkoittaa.  Seminaarissa oli vieraina amerikkalai-
nen käsikirjoittaja Steven Kronish (mm. The Kennedys), tans-
kalainen tuottaja Camilla hammerich (mm. Vallan linnake) ja 
islantilainen käsikirjoittaja-tuottaja Sigurjón Kjartansson. 

Petja Peltomaa
Kirjoittaja on käsikirjoittaja  

ja Käsikirjoittajien Killan puheenjohtaja

vietin lapsuudessani paljon aikaa sairaalassa, 
sillä sairastin astmaa ja siihen aikaan potilaita 
pidettiin pitkään toipumassa osastolla. Muis-
telen viettäneeni sairaalassa joskus jopa kaksi 
viikkoa yhteen menoon. Minusta sairaala oli 
maailman jännittävin paikka ja sairaanhoita-
jat ihania. astma helpotti teini-iässä, enkä ole 
vieraillut osastolla sen koommin. 

SHOWRUNNER
termi on kotoisin usa:sta

Showrunnerilla tarkoitetaan siis henkilöä, jolla on tv-sarjas-
sa ylin taiteellinen ja tuotannollinen valta.  Showrunner-mal-
li on yleisesti käytössä USa:ssa ja nimike on peräisin sieltä.  
amerikassa showrunner on lähes aina sarjan käsikirjoittaja, 
joka joko kirjoittaa itse sarjan tai johtaa kirjoitusryhmää. hän 
valitsee ohjaajat ja päänäyttelijät, kuvaajat ja säveltäjät, valvoo 
editointia, ja hänellä on siihen final cut -oikeus. Showrun-
ner-termiä ei koskaan käytetä kreditoinnissa, lopputeksteissä 
showrunnerin kohdalla lukee executive producer. tuotanto-
malli on käytössä myös Briteissä ja Kanadassa, mutta ei ainoa-
na tekemisen tapana. Monessa euroopan maassa, esim. tans-
kassa, työtä tehdään käytännössä saman mallin mukaisesti, 
mutta varsinainen showrunner-termi ei ole siellä käytössä.  

Steven Kronish selvitti seminaarissa, että jenkkikäytän-
nön taustalla on erilainen tuotantorytmi kuin esim. meillä. 
amerikassa sarjoilla on useampia ohjaajia ja tuotantoryhmät 
ovat valtavia. Sarjat myös ajetaan nopeammin ulos. ohjaajal-
la ei ole aikataulusyistä mahdollisuutta ohjata 10 jaksoa, vaan 
hän ohjaa vain muutaman, jotta ehtii tehdä ennakkosuunnit-
telun, ohjata kuvaukset ja valvoa jälkityöt, jotta jaksot saadaan 
ajoissa ruutuun. tarvitaan siis joku joka valvoo kokonaisuutta 
ja pitää huolen siitä, että sarjan maailma säilyy ehjänä huoli-
matta ohjaajavaihdoksista. Showrunner on vastuussa studiolle 
kokonaisuuden onnistumisesta. ”Studio ostaa käsikirjoittajal-
ta näkemyksen. Mitä puhtaampi näkemys, sitä onnistuneempi 
sarja”, Kronish totesi ja selitti vielä systeemiä: ”Kyse ei ole pel-
kästään siitä, että onnistut luomaan niin hyvän käsikirjoituk-
sen, että studio ostaa sen. Kyse on myös siitä, että he luotta-
vat sinun pystyvän tekemään sen jokaisesta kuvatusta jaksosta 
mahdollisimman hyvän.”

tanskan ihme

Showrunner-seminaarin toisena päävieraana oli Vallan lin-
nake -sarjan tuottaja Camilla Hammerich. Myös sarjan pää-

Artikkelin kuvat:  Syke, ohj. Joona Tena & Aleksi Mäkelä, 
Yellow Film & TV Oy, 2014. Kuvat Yellow Film & TV/Yle  
Kuvapalvelu.
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na; yksi näkemys kulkee sarjassa alusta loppuun. 
Olettaen tietenkin, että ohjaaja osaa myös kirjoit-
taa tai toisinpäin. 

Se, että sarjan ohjaaja ja kirjoittaja on sama 
henkilö, on kuitenkin aikataulujen kannalta han-
kalaa. Mikäli sarja on menestys, kanava haluaa 
sarjaa lisää nopealla tahdilla. Silloin uuden kau-
den ennakkosuunnittelua on vaikea aloittaa en-
nen kuin jaksot ovat valmiina, leikkausproses-
si voi alkaa vasta kun viimeinen jakso on kuvattu 
jne. Siksi lienee yleisempää, että kirjoittaja ja oh-
jaaja ovat eri ihmisiä. Tässäkään tapauksessa en 
näe estettä sille, miksei ohjaaja voisi toimia show-
runnerina, mikäli viestikapulan siirtoon käsikir-
joittajalta ohjaajalle varataan tarpeeksi aikaa. 

Usein sarjoissa on kuitenkin monta ohjaa-
jaa. Juuri tässä tapauksessa näkisin showrunnerin 
käyttämisen järkevänä. Katsojalle on tärkeää se, 
että lempisarja näyttää ohjaajavaihdoksista huoli-
matta samalta, eikä tyyli muuttu ohjaajavaihdok-

sen myötä. 
Showrunner-seminaarin keskusteluista välittyi, että tuot-

tajat tuntuivat ymmärtävän mallia, mutta eivät uskoneet meil-
lä olevan kirjoittajia, jotka kykenisivät showrunnerin saappaita 
täyttämään. On totta, että osa kirjoittajista ei ole edes kiinnos-
tut toimimaan showrunnerina. Kyse ei kuitenkaan ole ensisijai-
sesti siitä, onko meillä sopivia tyyppejä, vaan työkulttuurista, 
joka on meillä hyvin ohjaajakeskeinen. Ei osata ajatella, että kir-
joittajasta olisi hyötyä lukuharjoituksissa tai editissä. 

Haluaisin kannustaa tuottajia ottamaan käsikirjoittajia mu-
kaan tuotantoprosessiin ja kuuntelemaan mitä heillä on sanot-
tavaa. 

mitEn shoWrunnEriksi tullaan? 

Tanskalaiset kertoivat kasvattavansa showrunnereita systemaat-
tisesti käsikirjoitusryhmissä. Oma polkuni lienee aika tyypilli-
nen. Minulla on elokuva-alan pohjakoulutus. Aloitin kirjoit-
tamisen yli 10 vuotta sitten ”rivikirjoittajana” ryhmässä.  Ko-
kemuksen kartuttua minua pyydettiin pääkirjoittajaksi, ja sen 
jälkeen olen toiminut pääkirjoittajana kuudessa TV-sarjassa. 
20-osainen sairaalasarja Syke on mittasuhteiltaan sekä budje-

tiltaan suurempi kuin mikään aikaisemmin kirjoittamani sarja. 
Sykkeessä on kaksi eri ohjaajaa, ja olen parhaani mukaan pitä-
nyt huolta jatkuvuudesta kausien välillä. Pääohjaaja on vastan-
nut visuaalisesta ilmeestä, mutta minä osallistuin näyttelijöiden 
valintaan, keskustelin heidän kanssaan rooleistaan. Vietin viik-
kokausia ohjaajan kanssa käyden läpi jaksoja ja uudelleenkir-
joittaen niitä hänen toiveestaan.  Vierailen myös tiuhaan editis-
sä ja kommentoin versiota. Jälkityöt ovat näkökulmastani vai-
he, jossa sarja ikään kuin kirjoitetaan uudestaan – se hauras ää-
ni joka on tuotantoa siihen mennessä kantanut, kirkastetaan ja 
vahvistetaan katsojalle kuuluvaksi.  En pidä tarpeellisena osal-
listumista kuvauksiin, tärkeimmät vaiheet ovat keskustelut oh-
jaajan kanssa, näyttelijävalintoihin osallistuminen sekä jälkitöi-
den valvominen. Olen ollut sarjan kanssa naimisissa päätoimi-
sesti yli kaksi vuotta, eikä se ole vielä edes alkanut TV:ssä.

Mikäli showrunner-malli alkaa nostaa päätään myös Suo-
messa, meidän pitäisi alkaa aktiivisesti kouluttaa siihen sopivia 
henkilöitä. Koulutuksella en tarkoita kirjoittajien lähettämistä 
ulkomaille seminaariin enkä showrunnerlinjan perustamista 
Taideteolliseen korkeakouluun, vaan pitkäkestoista satsaamis-
ta potentiaalisiin kirjoittajiin. Sen turvaamista, että kirjoittajat 
saavat rauhassa kasvaa kirjoittajaryhmissä ja kerätä kirjoitus-
kokemusta. Koska kirjoittamaan ei opi kirjoittamalla, vaan nä-
kemällä kirjoittamansa tekstin kuvattuna, on kirjoitettava pal-
jon ennen kuin voi alkaa johtaa muita. Kirjoitusryhmien vetä-
minen opettaa johtajantaitoja, ei tule itku silmään ensimmäi-
sen ristiriidan kohdalla. Itse asettaisin työhakemukseen vähin-
tään 35-vuoden ikärajan, sillä nuoruus ja kokemus mahtuvat 
harvoin samaan henkilöön. Maailmalla showrunnerit näyttävät 
olevan viisikymppisiä. Missä ovat meidän viisikymppiset kir-
joittajamme? 

Koska meidän tuotantovolyymimme on huomattavasti pie-
nempi kuin jenkkien, en näe syytä ottaa sieltä mallia. Kään-
täisin katseeni Tanskaan ja kuuntelisin herkällä korvalla tuo-
ta maailman parhaita tv-sarjoja tekevää maata.  He ovat kerto-
neet menestyksen takana olevan satsaamisen käsikirjoittami-
seen. He ovat tietoisesti nostaneet käsikirjoittajan äänen kuulu-
viin ja pitäneet huolta, että se soi eheänä eikä huku tuotannon 
syövereihin. Nähtäväksi jää, kuinka minun lapsuuden sairaa-
lakokemusteni perusteella värittynyt ääneni katsojalle välittyy, 
kun Syke-sarja alkaa muutaman viikon kuluttua.

SHOW
RUNNER

kirjoittaja Adam Price on vieraillut Suomessa kertomassa sar-
jan tekemisestä. Näiden kahden tekijän kertomukset siitä, kuka 
sarjan tekemistä johtaa, eroavat hiukan toisistaan. Price painot-
taa sitä, että käsikirjoittaja on sarjassa kuningas, eli kantaa ylin-
tä sisällöllistä valtaa ja vastuuta. Price on myös painottanut lä-
heistä yhteistyötä Tanskan yleisradioyhtiön tilaajan kanssa. Ca-
milla Hammerichin mielestä tuottaja ja kirjoittaja muodostivat 
yhdessä showrunner-parin. Totuus lienee jossain tuolla välissä. 

Kun Hammerichilta kysytttiin, mikä on nostanut Tanskan 
TV-sarjat maailman huipulle, hän vastasi että satsaaminen kä-
sikirjoittamiseen. Tanskan draama rypi 90-luvulla alennustilas-
sa ja silloin päätettiin, että jotain oli tehtävä. Silloin myös alet-
tiin tietoisesti ”kasvattaa” showrunnereita. Tähän upotettiin 
Hammerichin mukaan valtavasti aikaa ja rahaa. 

Tanskan tuotantomalli eroaa Suomesta siinä, että heillä teh-
dään vain muutama tuotanto vuodessa, mutta budjetit ovatkin 
sitten aivan eri luokkaa kuin meillä. Sarjan tekemisen kaikkiin 
vaiheisiin käytetään enemmän aikaa ja rahaa. Sarjan ensim-

mäinen ohjaaja on pääohjaaja, jonka jälki 
määrittelee tyylin, jota muut ohjaajat seu-
raavat. Adam Price on kertonut, että yh-
teistyö ohjaajien kanssa on tiivistä: ”Jos 
haluaa parhaat ohjaajat, on myös kuun-
neltava heitä”. Ohjaajien kanssa käydään 
käsikirjoitukset huolella läpi, ja ohjaajat 
saattavat pyytää siitä uusia versioita. Li-
säksi Tanskassa eri ohjaajilla on omat ku-
vaajansa ja leikkaajansa, jotka he valitse-
vat itse. Esim Vallan linnakkeessa pääoh-
jaaja valitsi päänäyttelijän, mutta show-
runner-pari hyväksyi valinnat. 

Käytännön syy siihen, miksi show-
runner on Tanskassakin käsikirjoittaja, 
on sama kuin USA:ssa; ohjaajia on usei-
ta. Hammerich kertoi, että heillä on vain 
muutama tyyppi, jotka toimivat show-
runnerina, mutta koska sarjat kirjoite-
taan useimmiten ryhmätyönä, kirjoitus-
ryhmissä kasvaa uusia tekijöitä. Tällä het-

kellä heiltä on muutama lupaava uusi showrunner tulossa.

miksi juuri kirjoittaja on shoWrunnEr?  

Miksei joku muu, esimerkiksi tuottaja? Koska showrunner-
käytäntö on peräisin juuri Amerikasta, jossa tv-teollisuus on ai-
na pyörinyt kaupallisista lähtökohdista, on vaikea kuvitella, että 
syynä voisi olla mikään muu kuin voiton tavoittelu. Miksi muu-
ten kirjoittajat, useimmiten hiukan epäsosiaaliset ja muutenkin 

vetäytyvät tyypit, olisi nostettu kalliin viihdeteollisuuden hui-
pulle? Sen jälkeen kun käsikirjoittajalle on annettu valta vas-
tata kokonaisuudesta, on tapahtunut jotakin sellaista, joka on 
saanut katsojat pitämään näkemästään niin paljon, että rahaa 
on kilissyt kassaan. 

mikä sittEn on tilannE tällä hEtkEllä suomEssa? 

Ainakin meillä on aivan erilainen tuotantomalli ja paljon vä-
hemmän rahaa käytössä. Ilmeisesti budjettisyistä käytämme 
usein vain yhtä ohjaajaa, jos jaksoja on alle kymmenen. Koska 
rahaa on vähän, myös aikaa on vähän ja näin yhden ihmisen on 
mahdollista ohjata koko sarja.

Meillä showrunnerin käyttäminen ei ole ollut yleistä, mut-
ta se yleistyy. Yhtiöissä, joissa on käsikirjoittaja palkkalistoilla 
ja joissa kehitellään itse konsepteja, on usein tapana palkata oh-
jaaja mukaan vasta kun käsis on valmis ja sarja on saanut ellei 
vihreää, niin ainakin haalean vihreää valoa 
joltakin kanavalta. Ohjaaja saa siis käteen-
sä jo melko valmiin paketin, jonka tuotan-
toyhtiö on yhdessä käsikirjoittajan kanssa 
kehitellyt. Tuotantoa saatetaan tarjota use-
ammallekin ohjaajalle, joista sitten vali-
taan se, jonka koetaan tuntevan sarja eni-
ten omakseen ja jolla on sille eniten annet-
tavaa. Näissä tapauksissa työtapa kuulostaa 
aika samanlaiselta kuin Tanskan malli. 

Suomessa showrunner-malli on jois-
sakin tuotantoyhtiöissä jo käytössä, mut-
ta sitä kohtaan esiintyy myös vastustusta. 
Maa on pieni, samoin ala, jossa samat ih-
miset työskentelevät sekä elokuva- että tv-
sarjatuotannoissa. Elokuvapuolella ohjaa-
ja on perinteisesti kaiken valtias. Leffas-
sa ennakkosuunnitteluajat ovat moninker-
taiset sarjoihin verrattuna, jolloin ohjaajal-
la on aikaa ottaa käsikirjoitus perinpohjaisesti haltuun. Lisäksi 
jälkityöt alkavat vasta, kun koko elokuva on kuvattu, eikä kak-
kososa paina päälle. Elokuvan koko tuotantomalli tukee ajatus-
ta, että ohjaaja pitää alusta loppuun kaikkia lankoja käsissään. 
Mutta kun näiden elokuvan kuninkaiden/kuningattarien pitäi-
sikin luovuttaa tv-sarjaa ohjatessaan valta käsikirjoittajalle, ti-
lanne synnyttää hämmennystä. 

Toisaalta myös Tanska on pieni maa, pienempi kuin Suomi. 
Siellä esim. Vallan linnaketta ohjasivat elokuvaohjaajat. Kuiten-
kin TV-puoli on siellä vahvasti kirjoittajavetoinen. Miksi malli 
toimii heillä? Löydän tähän ainoastaan yhden vastauksen: kos-
ka tuottajat ovat halunneet niin. Showrunner-seminaarissa kes-
kusteltiin siitä, voisiko tämä olla mahdollista Suomessa. Asiaan 
suhtauduttiin yllättävän varauksellisesti, pohdittiin jopa sitä, 
että uskaltaisiko asiaa ehdottaa ohjaajille. Jäin pohtimaan, mie-
titäänkö meillä tosiaankin enemmän sitä, miltä TV-alan am-
mattilaisista tuntuu kuin tavoitellaan menetystä? 

ohjaaja Vai kirjoittaja?

Meillä Suomessa kokonaisuuden eheydestä vastaava henki-
lö on siis perinteisesti ollut sarjan pääohjaaja. Häntä voisi var-
maan kansainvälisestä näkökulmasta kutsua showrunneriksi. 
Sille, etteikö pääohjaaja voisi toimia showrunnerina, ei liene 
mitään käytännön estettä, jos tuotantoon vain on jätetty riittä-
västi aikaa käsikirjoituksen sisäistämiselle. Parhaiten tämä toi-
minee silloin, kun käsikirjoittaja ja ohjaaja ovat sama henkilö.  
Esimerkkeinä tästä menestyksekkäät Taivaan tulet (Kari Vää-
nänen) sekä Klikkaa mua (Johanna Vuoksenmaa). Äkkiseltään 
ajatellen pitäisin tällaista käsikirjoittaja ja ohjaaja ovat sama 
henkilö -mallia katsojan näkökulmasta kaikista palkitsevimpa-
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mediamaisemaa...

Vuoden 2014  tammikuussa viimeiste-
lin James Joycen mammuttiromaanista 
Ulysses / Odysseus vuonna 1982 tehdyn 
jättimäisen kuunnelman remix-version 
uusintaa varten. Prosessi palautti eläväs-
ti mieleen keskeisen havainnon, joka sil-
loin kiteytyi ääniteosten mahdollisuuk-
sista, ja nimenomaan radiossa. Työsken-
tely radioteatterissa oli elokuvaohjaajalle 
tajuntaa avaava mahdollisuus tutkia elo-
kuvan kannalta sen toista kantavaa ulot-
tuvuutta – ääntä, joka oli tuohon aikaan 
lähes täysin alistettu tukemaan kuvan 
tuottamaa kerrontavirtaa. 

1980-luvun alussa media tilanne 
oli hyvin toisenlainen kuin tällä hetkel-
lä. Vuonna 2014 remix-prosessia hallitsi 
vahva tunne siitä, miten medioituneek-
si ajat ovat muuttuneet. Vuonna 1982 ei 
juuri edes käytetty sanaa media. Oli elo-
kuvaa, teatteria, kuunnelmaa, kirjalli-
suutta, sanomalehtiä. Toisaalta remix 
näytti Odysseus-teoksen olleen vaiston-
varaisesti aikaansa edellä. Se oli jo sil-
loin todella media-tietoinen ja rakensi 
monimediallista tajuntakenttää 20 vuot-
ta aikaansa edellä. Samalla tavalla James 
Joyce hyödynsi oman tajuntapiirinsä 
1920-luvun mediakentän 100%.

 Joycen aikana käytössä olleet varsi-
naiset jakelumediat olivat ymmärrettä-

västi rajallisia, mutta Joycen tapa hyö-
dyntää printtimedian erilaiset muodot 
liitettyinä suullisen esityksen kirjaviin 
variaatioihin ja niihin sisältyviin mo-
niin tapoihin luoda lajityyppejä kertoo 
täydestä mediatietoisuudesta. Joycehan 
hyödyntää oopperan, kansanmusiikin, 
teatterin, varieteen jne. lajityypit tietoi-
sina valintoina. Vuoden 1982 ohjaukses-
sa tämä potentiaali hyödynnettiin ääni-
ilmaisun muodostamassa teknisessä ke-
hikossa.

elokuVaa ilman kuVaa ... 

Vallitseva aggressiivinen visuaalisuus, 
jota tukee kehittyneet tekniset äänijär-
jestelmät, viittaa itse asiassa siihen,  että 
elokuvan vaikuttavuuden ydinalue on-
kin itse asiassa ääni. Tai selventääkse-
ni ajatusta; vaikuttavuuden ydin toteu-
tuu katsojan ja läsnäolijan tajunnassa, 
jossa visuaalisten ärsykkeiden rinnal-
la vaikuttaa yhtä voimakas, assosiatii-
visen kokemuksen taso. Siinä ratkaise-
vaa ei ole se, missä muodossa informaa-
tio tulee aivoihin, vaan millaisen vaiku-
tuksen viestien ja ärsykkeiden kokonai-
suus saa aikaan. Pornoelokuvan katso-
jan reaktio on erektio, mutta onko pe-
niksellä silmät?

Ääniteknologioiden huima kehitys 
paljastaa, että elokuvan vaikuttavuut-

Näytelmädramatiikan opetuksessa ja 
näytelmien analyysissä on puhuttu arti-
kuloimattomasta, rivien väliin sijoitetus-
ta tekstistä. Tässä on kyse samasta asias-
ta. Se, mitä ei sanota tai ilmaista, on kui-
tenkin olennainen osa teoksen syntyä. 
Tämä osa syntyy tajunnassa. Ääni ete-
nee fyysisesti paineaaltoina, mutta muut-
tuu tajunnaksi ja mielteiksi. Tässä on se 
syntymekanismi, jolla tehdään elokuvaa 
ilman kuvaa.

Ärsyttämällä kuulon kautta opittu-
ja älyllisiä kategorioita ja mielikuvia pys-
tyy ohjaaja kirjoittamaan ja toteuttamaan 
elokuvia, joissa ei ole kuvaa lainkaan. Pys-
tyy itse asiassa toteuttamaan elokuvia, jot-
ka muuten olisivat mahdottomia tai liian 
kalliita.

näkymä, haVainto, mielle... 

Monimediallisessa maailmassa näkemi-
nen, kuuleminen, koskettaminen (tak-
tiilisuus) ja myös muut aistit kietoutuvat 
toisiinsa luovalla tavalla. Monimedialli-
suus on osa nykytaidetta ja heijastaa mo-
nimutkaisella tavalla maailmassa olemi-
sen muotoja ja siitä syntyvää kokemus-
ta. Elokuva muuttuu myös tässä konteks-
tissa. Olen jo viitannut kaupallisten toi-
mintaelokuvien äänen sensomotoriseen 
luonteeseen. Galleriakontekstissa eloku-
vailmaisu on ollut käytössä jo pitkään, ja 

ELOKUVA  
ILMAN KUVAA

timo humaloja
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja ja tuottaja

siellä sen perusnarraatio on purettu mo-
nisärmäisessä katsomistilanteessa koke-
muksen ja mielteiden ohjaamiksi teok-
siksi.

Kuunnelmailmaisussa ja äänitaitees-
sa korostuu nykytaiteen monipuolinen 
kokemuksellisuus. Äänihavainnot virit-
tävät vaihtelevia tunne- ja tietotasoja, 
joita ihminen on elämänsä aikana oppi-
nut. Kyse on mielteestä, mielleyhtymis-
tä, jotka ovat ihmisen päänsisäisiä pali-
koita. Rakenne muistuttaa sitä, kun elo-
kuvaaja etsii ympäriltään montaasin pa-
lasia. Äänitaiteilija aktivoi käsitteellisiä 
ja konkreettisia muistin elementtejä ja 
järjestää niitä haluamallaan tavalla. Ää-
nitaiteilija pyrkii myös tuntemattomil-
le alueille, jotka viittaavat arkaaisiin ta-
junnan kerrostumiin. Äänitaiteessa tyy-
pilliset kauhun, mystiikan ja terrorin ää-
net virittävät linkkejä ihmisen alkukan-
taisimpiin tajunnan kerrostumiin, joiden 
visuaalinen vaste on heikosti kehittynyt. 
Tällä kaikella yritän väittää, että eloku-
vakin pohjimmiltaan ei ole näkemistä, 
vaan havainnon kautta syntyvää miellet-
tä. Voimakkainta elokuvaa syntyy aivois-
sa ilman visuaalista stimulaatiota. 

Klassinen elokuva on vahvasti näky-
mään perustuvaa. Katsoja ja itse elokuva, 
ja myös sen sisältämä draama, on erotet-
tu toisilleen vastakkaisiksi pareiksi. On 

ta haetaan nimenomaan äänen ja senso-
motorisen kiihotuksen avulla. Kaikki tie-
tävät vatsanpohjaa kutkuttavat äänenpai-
neen bassoefektit. Miikka Peltomaan ko-
koomateoksessa Ääni kuvataan värien ja 
äänten yhteyttä.  Äänimaton taajuudella 
on tutkimusten mukaan ainakin osittai-
nen yhteys aivoissa syntyvään värin ko-
kemukseen. 

Nykyisessä mediatutkimuksessa kes-
keisiä sanoja ovat immersiivisyys, lisätty 
todellisuus, affektiivisuus ja monet muut 
käsitteet. Kaikissa tuntuu olevan läsnä 
jonkinlainen tyytymättömyys eri taide-
muotojen vanhanaikaiseksi koettuun to-
dellisuuskuvaan. Ikään kuin se ei riittäisi, 
halutaan tunkeutua syvemmälle johon-
kin sellaiseen maailmaan, jonka olemus-
ta ei osata kunnolla artikuloida. Minul-
le radio ja ääni ovat tätä syvempää todel-
lisuutta, jossa elokuvia syntyy ilman läs-
nä olevaa kuvaa; syntyy elokuvallisuut-
ta muistuttavaa tajunnanvirtaa, joka on 
mahdollisuuksiltaan vapaampaa kuin 
kuvaan kahlittu kerronta. Toki nyt 3D-
animaatioiden aikana rajat on siirretty 
kauemmaksi. Mutta vuoden 1982 Odys-
seuksen alkuperäisen, lähes seitsemän 
tunnin keston aikaan, äänen maailma 
oli mahdollisuuksiltaan, ehkei ihan va-
lovuosia, mutta kymmeniä vuosia edel-
lä elokuvaa.

valkokangas ja niitä vastapäätä penkkiri-
vit; elokuvaan on aina liitetty tietty ark-
kitehtuuriltaan kanonisoitu tilanne. Ti-
la on pimeä ja pyhitetty tälle vastakkain 
asettelulle. On kiehtovaa ajatella tätä ase-
telmaa eräänlaisena vallankäytön tilan-
teena, jossa elokuva on ritualistinen to-
teemi, jolle katsojaksi asettunut ihminen 
uhraa puolentoista tunnin aikana suun-
nattoman määrän emotionaalista energi-
aansa – ja vielä maksaa siitä. 

Ääni-ilmaisussa ei ole tätä raken-
teellisesti määriteltyä tilaa, vaan näyttä-
möksi muodostuu päänsisäinen paikka, 
jonka voisi visuaalisesti kuvata kaikkiin 
suuntiin leviäväksi pallopinnaksi, jonka 
keskipisteessä on havainnoitsija.

Joycen Odysseuksessa ja myös pari 
vuotta aiemmin toteuttamassani Olavi 
Paavolaisen teoksiin perustuvassa kuun-
nelmasarjassa Eurooppalainen Odysseia 
syntyi kokemustilanteita, joissa ääni-
draama ohitti edellä kuvatun  katsomis-
rituaalin, mutta myös toteutti miellesti-
mulaation avulla ”elokuvallisia” kulje-
tuksia, jotka eivät olisi olleet mahdolli-
sia konkreettisen elokuvatuotannon kei-
noin.

Ääni-ilmaisun synnyttämää miel-
teen ominaisuutta voi myös yrittää  ku-
vata sillä vaikutuksella, mikä äkillisel-
lä pelkotilanteella tai shokinomaisella 

Entusiasmi, ohj. Dziga Vertov, 1930. Viereinen sivu: kuva Timo Humaloja.
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kokemuksella on ihmismielessä. Oman 
kokemuksen perusteella tuollaisessa sa-
lamannopeasti tapahtuvassa tilanteessa 
aika puristuu hyvin tiheäksi ja elastisek-
si. Samalla aika ja keston yksiköt muut-
tuvat suhteellisiksi, kunnes hermostolli-
nen koneisto saa tilanteen hallintaansa, 
ja ajattelun ja tunne-elämän opitut ka-
tegoriat palaavat päällimmäisiksi – aika 
palaa lineaariseen muotoon.  Ihmismie-
li on shokissa koukannut puhtaan miel-
teen kautta.  

Elokuvan kuvailmaisussa on vaikea 
tai mahdoton toteuttaa  tällaista kerron-
taa, koska kuvan läsnäolo ja ylivalta on 
niin suuri. Kuvalla on vahvat rajansa. 

james joyce ja  
sergei eisenstein...

Sergei Eisenstein unelmoi kirjoituksis-
saan elokuvan muodoista ja tulevaisuu-
desta.

Tarkkanäköinen ja hyvin lukenut 
Eisenstein viittaa usein Joyceen eräänä 
formaalisena esikuvana mm. artikkelis-
sa Saavutus 1939 sekä kuuluisassa essee-
kokoelmassaan Film Form ja The Film 
Sense. 1

Miksi Eisenstein? Elokuvan varhai-
sen mestarin läsnäolo on upotettu eloku-
vahistorian ja elokuvakerhojen pimeisiin 
saleihin. Kuitenkin hänen esseensä pitä-
vät sisällään kaikkein kaukonäköisim-
män vision ihmiskunnan visuaalisten ja 
kertovien taiteiden kehityksestä ja tule-
vaisuudesta. Väitän, että hän unelmoi in-
ternetin ja verkkotodellisuuden mahdol-
listamasta ilmaisullisesta maailmasta. 

Jos Eisenstein ja toinen kokeilevan 
elokuvan mestari Dziga Vertov eläisi-
vät tänään, tässä digitaalisen ajan ja in-
ternetin maailmassa, olisivat he taatus-
ti innoissaan niistä mahdollisuuksista, 
joita on avautunut koko elokuvallisen 
ajattelun uudistamiseksi. Transmedia ja 
cross media rakentavat sellaista todelli-
suutta, josta Eisenstein unelmoi yrittä-
essään hahmottaa, miten montaasi ke-
hittyessään muuttuu älylliseksi eloku-
vaksi, elokuvan ”neljännessä ulottuvuu-
dessa.” Silloin elokuvan teko ja sen ole-
mus muistuttaisivat ajattelun prosessia. 
Ei ole ihme, että uusmedian klassises-
sa perusteoksessa, Lev Manovichin  The 
Language of New Media -kirja avautuu 
laajana Vertovin Mies ja elokuvakame-
ra -elokuvaan pohjautuvana kuvakaval-
kadina, jossa luodaan linkki 1920-luvun 
ja 2000-luvun mediatodellisuuksien vä-
lille.

liikaa, että nykyinen verkkotodellisuus 
on vain insinöörien keksintöjen tulosta. 
Unohdetaan, että teknistä kehitystä edel-
tävät suuret unelmoijat.

Neljä strategista lainausta:
” Valkokangas ei tyydy pelkän lavas-

tuksen todenmukaisuuteen, metsämme 
ja kukkulamme tulevat tanssimaan... Yh-
dessä ainoassa kohtauksessa elokuva se-
koittaa ihmisiä, yksilön kaupungin ja 
maaseudun. Se yhdistää ne huimaavilla 
siirroksilla ja muutoksilla...

” Joskus me unohdamme, että meil-
lä on käsissämme aito ihme, teknisten ja 
taiteellisten kykyjen ihme, jonka mah-
dollisuuksista me osaamme käyttää hy-
väksemme vasta murto-osan....

” Ja näin, rakenteittensa ja menetel-
miensä avulla, ne pyrkivät rekonstruoi-
maan ja heijastamaan todellisuutta ja en-
nen kaikkea ihmisen tietoisuutta ja tun-
teita. Mikään aiemmista taiteista ei ole 
kyennyt saavuttamaan tätä täydellises-
ti ... Mikään niistä ei pysty tavoittamaan 
koko ihmisen sisäistä  maailmaa, ulkoi-
sen maailman koko tulkintaa.

” Sankarillisimman yrityksen kir-
jallisuuden piirissä teki James Joyce... ” 
Tässä kirjallisuus ... saavuttaa lähes fyy-
sisen koskettavuuden.. lyriikan ja kuva-
kielen rekonstruoidessa tunteen sisäi-
sen logiikan, sen kaikkein olennaisim-

man kohdan, Joyce rakentaa siihen tun-
teiden fysiologian mallin mukaisen jär-
jestelmän ... vaikutus on ajoittain hät-
kähdyttävä...

Tässä kohdin on syytä palata takai-
sin kirjoituksen lähtökohtaan, James  
Joyceen.

Mistä Joyce itse asiassa oikeastaan 
muistuttaa? Unelmoimisesta, siitä että 
taiteeseen on aina kuulunut rajojen ylit-
täminen, mahdottoman tehtävän yrittä-
minen, tuntemattomuuden testaaminen. 
Tässä suhteessa Eisenstein ja Joyce ovat 
hengenheimolaisia.  Sergei oli tarkkanä-
köinen ja oivaltava eli ei ole ihme, että 
hän jo varhain näki, mitä Joycen moni-
äänisen kirjoitustavan, tai teoksen konst-
ruointitavan, takana piili.

On valitettavaa, millaiseksi tun-
nemössöksi elokuvan teko on viimeisen 
parin vuosikymmenen aikana suurel-
ta osin muuttunut. Sitä leimaa epä-älyl-
lisyys, ajatuksellinen velttous, suoranai-
nen teorian ja syväluotaavuuden halvek-
sunta. Elokuvakoulutuksessa elokuvan 
historia ja teoria ovat välttämätön pak-
kopulla, joka nyt vain on oltava muka-
na, koska muuten opetuskokonaisuus ei 
näyttäisi tarpeeksi siistiltä. Koulutuksen 
epä-älyllisyys alkoi jo 1990-luvun puo-
lella, jolloin kaupallisen elokuvanteon 
kikkojen kloonaus vei kaiken huomion.  

1  Hän tosin joutui aikakauden poliittisten pai-

neiden takia tuomitsemaan arvostamansa teoksen 

porvarillisena muotokokeiluna ja siten arvottomana. 

n      elokuvan muuttuminen pää-
sääntöisesti tuotantotapahtumaksi  
viimeisten kahdenkymmenen  
vuoden aikana on katastrofaalinen 
tie, jonka päässä on ihmisiä,  
jotka eivät tiedä, eivät ymmärrä, 
eivätkä halua ymmärtää todelli-
suuden ja teoksien välistä moni-
mutkaista suhdetta.  
he eivät ole siitä kiinnostuneita, 
koska heidät on opetettu  olemaan 
kiinnostumatta. ajatuksellinen, 
teoreettinen, älyllinen pinnistely ei 
kiinnosta, koska siitä ei makseta! 

Siksi Joycen tapaisten tekijöiden ja Ei-
sensteinin kaltaisten ajattelijoiden esiin 
nostaminen tuntuu raikkaalta muistu-
tukselta elokuvan syvien valtavirtojen 
olemassaolosta.

Elokuvassa, elävien kuvien ja ään-
ten maailmassa on vielä tutkimattomia 
alueita. Tutkimattomuus ei ole pelkäs-
tään uusia vielä kirjoittamattomia aihei-
ta ja tarinoita, vaan kyky nähdä eloku-
van (tai nykyään on varmaan sanottava 
elävän kuvamaailman olemuksen yti-
meen) maailmassa, jossa mediat lähen-
tyvät, yhtyvät ja konvergoituvat, ja jossa 
elokuvakin muuttaa muotoaan. Eloku-
van muuttuminen pääsääntöisesti tuo-
tantotapahtumaksi on katastrofaalinen 
tie, jonka päässä on ihmisiä, jotka ei-
vät tiedä, eivät ymmärrä, eivätkä halua 
ymmärtää todellisuuden ja Teoksen vä-
listä monimutkaista suhdetta. He eivät 
ole siitä kiinnostuneita, koska heidät on 
opetettu  olemaan kiinnostumatta. Aja-
tuksellinen, teoreettinen, älyllinen pin-
nistely ei kiinnosta, koska siitä ei mak-
seta! Tuotantokaavojen, tuotannollisten 
tarinatyyppien väsääminen, siitä mak-
setaan!

Siksi James Joyce on niin tärkeä. Ja 
Sergei Eisenstein.  – Ja elokuva ilman ku-
vaa!

Tämä koukkaus Eisensteinin kaut-
ta ei ole turhaa esseistiikkaa, vaan siinä 
on halu muistuttaa, että nykyinen me-
diatodellisuus on rakentunut pikku hil-
jaa visionääristen unelmoijien, teknis-
ten innovaattoreiden ja vuosikymmeni-
en avantgardististen tekijöiden työn tu-
loksena. Aikakaudellamme kuvitellaan 

n

Aukeaman  
kuvat:  
Entusiasmi, 
ohj. Dziga 
Vertov, 1930. 
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Tarina lähtee 
liikkeelle siitä, 
että neljä keski-
ikäistä kaverus-

ta tulee kaverinsa Alvon (Ben Chaplin) kutsusta viikonloppu-
lomalle Englannin koleudesta Mallorcan lämpöön. Alvo on 
lyönyt Espanjassa rahoiksi ja asuu syrjäisessä, kauniissa hu-
vilassa Palman yläpuolisilla vuorilla. Pihalla on uima-allas, ja 
sen kuumalla kiveyksellä tekevät hidasta matkaa pienet, kuo-
lettavat skorpionit. Kukkulalla päivystää vuohi. Ilma väreilee 
kuumuutta ja rinteitä kiipeilevien villiyrttien tuoksun melkein 
tuntee. Loma hehkuvan kuumassa, okran värisessä maisemas-
sa tuntuu vierailulta paratiisissa. Juhlat alkavat heti. Ilmassa 
on hieman vierastamista ja kateuttakin.

Woody (Max Beesley) on kovia kokenut raitistunut juoppo, 
joka elättää itsensä hanttihommilla. Baxter (John Simm) on asi-
anajaja. Rick (Marc Warren) olisi mielellään talouselämän kon-
sultti, mutta on vain kirjanpitäjä; hän kimpaantuu joka kerran, 
kun muut muistuttavat häntä siitä. Quinn (Philip Glenister) 
toivoisi olevansa yliopiston lehtori mutta on tavallinen opet-
taja. He ovat pitäneet toisiinsa harvakseltaan yhteyttä vuosien 
varrella, auttaneet toisiaan vaikeuksissa, mutta myös pettäneet 
toistensa luottamuksen. Rick on tainnut viedä Quinniltä nai-
senkin. Nelikymppisten miesten kohtaloissa näkyy nuoruudes-
sa koettu 90-luvun lama, kova yrittäminen ja epäonnistumiset. 
He tietävät toisistaan ikäviä ja likaisia salaisuuksia. Kun pinnat 
kiristyvät, pintaan nousevat takavuosien loukkaukset ja pilkka. 
Jokaisella tuntuu olevan takanaan ainakin yksi särkynyt perhe 
ja vakavia taloudellisia ongelmia. Sarjan loppupuolella Quinn 
tiivistää nelikon suhteen: he eivät välttämättä pidä toisistaan, 
mutta eivät osaa olla ilman toisiaan. 

Toisena iltana huvilan olohuoneeseen tunkeutuu pie-
ni, Tony Blair -naamioon sonnustautunut mies. Hän ampuu 

Alvon ja häipyy yhtä vikkeläs-
ti kuin on ilmestynytkin. Mikä 
nyt eteen? 

Sarjaa tehtiin 14 jaksoa vuo-
sina 2011–13, brittiläisen lasku-
tavan mukaan neljä kautta. Suo-
messa Mad Dogsin kahdek-
san ensimmäistä osaa esitet-
tiin TV2:ssa keväällä 2014, kuu-
si viimeistä osaa ilmestyi Ylen 
Areenaan loppukesästä. 

Kausi kaudelta, jakso jak-
solta tarina muuttuu yhä hur-
jemmaksi, miesten tilanne epä-
toivoisemmaksi. He eivät tahdo 
millään päästä kotiin Englan-
tiin, vaan päätyvät ensin Mal-
lorcalta Ibizalle (vaikka ovat 
menossa Barcelonaan), sieltä 

Marokkoon ja salaiseen vankilaan Saharan erämaahan, siel-
tä Etelä-Afrikkaan uusien henkilöllisyyksien turvin, lyhyeksi 
ajaksi Englantiin ja sieltä takaisin Kapkaupunkiin. Siellä hei-
dät teloittaa mallorcalainen poliisi, jonka vammautumisen 
miehet ovat aiheuttaneet sarjan ensimmäisessä osassa. Min-
kä taakseen jättää, sen edestään löytää. Tämän yksinkertaisen 
kostotarinan aikana miesten kohtaloihin puuttuvat, tai mie-
het luulevat että heidän kohtaloonsa puuttuvat korruptoitunut 
poliisi, serbialainen mafia, CIAn suojissa toimiva kansainväli-
nen huumekauppias, Afganistanista puntikselle lähtenyt brit-
tiläinen naissotilas ja eläkkeellä oleva CIA-agentti. Melkein 
kaikki haluavat heidät hengiltä, vaikka he ovat aivan tavallisia, 
alemman keskiluokan brittimiehiä. Tarinaan sekoittuu tieten-
kin myös naisia ja yliluonnollisia olentoja, kuten afrikkalai-
nen, kuolemaa ennustava demoni, joka yllättäen tulee kerran 
pelastaneeksi miesten hengen. 

Ja koko ajan nämä odysseukset haluavat vain yhtä asiaa: 
kotiin. Antiikin sankarin lailla hekin ovat varmaan suutut-
taneet jonkun korkeamman voiman, kun kotiin näyttää en-
sin olevan mahdoton päästä. Kun he vihdoin sinne pääsevät, 
siellä kyllä odottaa iloinen perhejuhla, Baxterin tyttären häät, 
mutta tasainen perhe-elämä vaimojen ja lasten rinnalla ei ole 
mahdollinen näille jokamiehille. Liikaa väkivaltaa, valheita ja 
julmuutta on koettu ja tehty. 

draaman laki

Tuntui aivan loogiselta kun Wikipediasta luin, että käsikir-
joittaja Cris Colea ovat innoittaneet David Lynch ja Coenin 
veljekset. Hän halusi heidän tapaansa kertoa tarinaa, “joka ei 
koskaan kulje ihan niin kuin sen odottaa kulkevan”. Tuttu ja 
yllättävä on vastustamaton yhdistelmä. Ihminen kiintyy sii-
hen, minkä tunnistaa. Samalla tunnemme vetoa uuteen, tun-
temattomaan. Yllätys nostaa hymyn huulille. Jotta saisi hen-
gästyttävän tarinansa toimimaan ja sen rajut, koomiset ja 
traagiset käänteet pysymään tasapainossa, Cole käyttää va-
pautuneesti tuttuja palikoita. Odysseia on kestävä assosiaa-
tiopohja ja kaikki aristoteelisen dramaturgian elementit ovat 
kohdillaan hybriksestä peripetiaan. Hamartia, lyhytnäköisyy-
destä tai tietämättömyydestä johtuva virhe tai rikos, on kovas-
sa käytössä, tietenkin, ovathan miehet sanan kaikissa merki-
tyksissä vieraalla maalla. 

Nelikymppinen, valkoihoinen, heteroseksuaalinen mies 
on nykyfiktiossa ihmisen paradigma, tunnistettava ja turval-
lisen tuttu. Raitistuminen on tehnyt Woodysta rohkean, vaik-
ka tuttu heikkous on vielä läsnä. Quinn tuntuu ryhmän aikui-
simmalta, isolta veljeltä. Bax on älykäs, mutta tosikko. Rick on 
tunteellinen ja yksinkertainen. Henkilökemia toimii sekä roo-
lihahmojen että näyttelijöiden kesken. Tarinan uskottavuus 
syntyy epätoivon vimmasta, jolla miehet reagoivat koettele-
muksiinsa, helposti samastuttavaa sekin. 

Tarina syvenee ja hidastuu, kun se vie meidät Euroopasta 
Afrikan pohjoisrannikolle ja sieltä sen eteläisimpään kärkeen. 

VIERAALLA  
MAALLA

tove  
Idström
Kirjoittaja on  
käsikirjoittaja

mad dogs

2011–13, 14 x n. 42 min.

Käsikirjoitus Cris Cole, ohjaus Adrian Shergold 
Pääosissa Max Beesley, Philip Glenister, John Simm, Marc Warren 
Tuotanto Left Bank Pictures, Palma Pictures, levittäjä BSkyB, BBC Worldwide

Heinäkuun puolivälissä tiedotettiin, että Cole on kirjoittamassa  
Amazon Studiosille sarjan amerikkalaisen version pilottia.

Kun viime keväänä seurasin Mad Dogsin 
kahta ensimmäistä kautta jännitin henki-
löiden puolesta niin, etten oikein tahtonut 
pysyä juonessa mukana. Katsoin jaksot 
yleensä heti ensilähetyksen jälkeen Aree-
nasta ja jotkut asiat kirkastuivat, mutta 
eivät suinkaan kaikki. Riittävästi kuitenkin. 
Mad Dogs on enemmän keski-ikäistymisen 
kuvaus, ja tunteiden, ei pisteestä A pistee-
seen B tutusti jolkottava juoni.

Tuttu ja yllättävä on  
vastustamaton yhdistelmä. 
Ihminen kiintyy siihen, 
minkä tunnistaa. Samalla 
tunnemme vetoa uuteen, 
tuntemattomaan. Yllätys 
nostaa hymyn huulille.  

Kuvat Yle
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Paahtava aurinko, uhkaavat eläimet ovat 
tarinassa edelleen mukana, mutta hiljai-
suus lisääntyy, kohtaukset pitenevät. Mie-
het vaihtavat ajatuksia vakavista asioista, 
mutta lyhyesti, lakonisesti. Kun ensimmäi-
set jaksot kattavat joitakin päiviä, tehdään 
sarjan loppupuolella kuukausien ja vuosi-
en aikahyppyjä. 

Mad Dogsin tyylikirjo on vähintään-
kin hämmentävä. Koska ollaan tekemisis-
sä väkivallan, globaalin rikollisuuden ja 
korruption kanssa, sarjan huumoriin tulee 
väistämättä irvokas sävy. Kaverukset eivät 

ole hauskoja, eivät sutkaile, eivät lataa gagejä peräkkäin. He 
ovat kauhuissaan ja pelkäävät henkensä puolesta. Jokainen ti-
lanne, johon he joutuvat, on vieras, he eivät voi luottaa kuin 
toisiinsa. He syyllistyvät kauheisiin tekoihin, joiden kanssa 
joutuvat elämään loppuelämänsä. He eivät koskaan voi kertoa 
kokemastaan kellekään ulkopuoliselle. Tästä kumpuaa sarjan 
huumori: on niin hirveää että naurattaa, mikä on kaikille jo 
lapsuudesta tuttu tunne. On hyvä pitää mielessä Billy Wilde-
rin kommentti Piukoista paikoista: jos Josephine ja Geraldine 
riisuvat naisten vaatteensa, heidät tapetaan. Pikimusta on hy-
vä taustaväri huumorille. 

Cris Cole soveltaa toistakin perustotuutta: tapahtuma, jo-
ka on kokijalle kauhistava tai traaginen, voi sivusta seurattu-
na, eli katsojan näkökulmasta, olla koominen. Pahassa pulassa 
räpiköivä ihminen on aina vähän hassu. 

Lajityyppi on sarjassa sekä kaksijakoinen että selkeä. Vaik-
ka ollaan ulkomailla ja tehdään matkaa, Mad Dogs on enem-
män klaustrofobinen kamarinäytelmä kuin road movie. 

Sarjan nimi juontuu Noël Cowardin 1930-luvun renku-
tuksesta, jossa lauletaan “... only mad dogs and Englishmen go 
out in the noonday sun”. Se kuvaa imperiuminaikaisia brittejä, 
jotka olivat kyvyttömiä sopeutumaan siirtomaiden olosuhtei-
siin. Nimikin on siis tarinaa sävyttävä voima. 

Äkkinäiset juonenkääteet ja rytmi heijastavat miesten 
tunnetilaa ja siirtävät sen katsojan sisään. Siksi sydämeni lä-
pätti kuin lampaansaparo katsoessani sarjaa, siksi minun piti 
palata rauhallisemmalla mielellä katsomaan jaksot uudestaan. 

Vielä Pieni esimerkki toimiVasta draamasta. 

Nykyaikaa kuvaavissa rikossarjoissa, olivat ne ns. laatua tai 
bulkkia, juoni etenee kännykän akun voimalla. Henkilöt kän-
nyköivät lakkaamatta. Joskus leikataan ristiin puhelun osa-
puolten välillä, joskus toinen osapuoli kuuluu vain äänenä. Ta-
vallisinta on, että henkilö vastaa puhelimeen, kuuntelee toista 
vakavana ja lopettaa puhelun hyvästelemättä. Sitten hän ker-
too vieressään seisovalle, mitä äsken kuuli. Käsikirjoittaja pää-
see helpolla, kohtaus on halpa kuvata. Katsoja natisee kylläs-
tyneisyyttään. 

Palaan tuon tuostakin tapaan, jolla Cole saa hullut koiran-
sa irti kännykästä. Pidän sitä suorastaan nerokkaana. Kun ne-
likko asettuu Alvon taloon, tämä julistaa heidän lomansa al-
kaneeksi: nyt unohdetaan kolea Englanti perhe-, työ- ja ra-
hahuolineen. Kännykät suljetaan kassakaappiin, isäntä sää-
tää numeroyhdistelmän ja kaappi naksahtaa lukkoon. Alvon 
kuoltua miehillä ei ole mitään keinoa päästä puhelimiinsa kä-

siksi. Huvilan lankaliittymä on suljettu. Pystyykö nykyihmi-
nen toimimaan ilman kännykkäänsä? Draamallisesti tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki tapahtuu tässä ja nyt, samassa tilas-
sa ja tilanteessa olevien ihmisten kesken, ei jossakin muualla, 
josta raportoidaan puhelimitse. 

ennustus

Episodinen, kaudesta kauteen samantahtisena toistuva, valta-
virta-tv-sarja on tulossa tiensä päähän. Syitä on kaksi. USA, 
tv-viihteen ykkösmaa, on kaapelisarjoillaan opettanut katso-
jat ympäri maailmaa haluamaan uudenlaista laatua (Sopra-
not, Mad Men, Breaking Bad, Nurse Jackie ...). Ennen ns. laa-
tua teki käytännöllisesti katsoen vain BBC klassikkodramati-
sointeineen ja nykyaikaan sijoittuvine minisarjoineen. Lyhyt 
kesto kertoi katsojalle tekijöiden kunnianhimosta ja riittävistä 
resursseista. Katsojalla oli oikeus odottaa muutakin kuin nau-
lakkoa, johon ripustaa aivot; tunteet ja ajattelu joutuivat koet-
teelle. Maisema on nyt toinen: Skandinaviassakin, erityisesti 
Tanskassa on tehty pitkiä, onnistuneesti yhteiskunnallista ja 
ihmissuhdetematiikkaa yhdistäviä ja sekoittavia sarjoja. Ne 
ovat levinneet ympäri maailman mm. kunnianhimoisen tuo-
tantotavan ja hyvien henkilöhahmojen siivittäminä. Mitään 
kielimuuria ei ole. Siltaa ja Rikosta on esitetty mm. USAssa ja 
Britanniassa alkukielellä ennenkuin niistä tehtiin “jenkkiver-
siot”. Tosin esim. Sillan amerikkalaisversiossa on katsomista 

helpottavia tekijöitä, tunteiden yksinkertaistamista, kyynelei-
tä, kohtaloiden pehmentämistä - mutta ei paljon. Kun kaivelee 
sarjojen taustoja, saa lukea miten alkuperäinen tilaava kanava 
on antanut tekijöille vapaat kädet toteuttaa hankkeensa ilman 
kanavan puuttumista sen enempää juoneen, tyyliin kuin si-
sältöönkään. Tämä koskee Mad Dogsia siinä missä esim. Val-
lan linnakettakin. Kokeneet tekijät tietävät mitä tahtovat, ko-
keneet tilaajat uskaltavat luottaa heihin ja kaikki voittavat. 

“Laatusarja”-käsitteen laajeneminen muutaman jakson 
mittaisista usean kauden pituisiin sarjoihin on yksi syy yksi-
toikkoisten House- ja CSI-tyyppisten sarjojen lopun aikojen 
alkamiselle. Toinen on katsomistavan muutos. Ennen katsot-
tiin oman suosikkisarjan jaksot  sinä viikonpäivänä ja siihen 
kellonaikaan, kun ne esitettiin. Kaikki katsoivat yhtä aikaa ja 
samaa. Seuraavana päivänä katsomiskokemus purettiin kah-
vipöydässä. Sitten tulivat boxit. Hyviä sarjoja ostettiin kodin 
kirjahyllyyn siinä missä hyvää kirjallisuuttakin. Niitä katsot-
tiin ahmimalla (binge watching), yhtä menoa vaikka kuinka 
monta jaksoa putkeen. Nykyään on Netflix ja muut sen kaltai-
set kanavat, joista voi katsoa minkä tahansa sarjan kokonaan 
halutessaan. Keskustelut sarjan tapahtumista ovat tyrehtyneet 
ja vaihtuneet “Ei juonipaljastuksia!” -parahduksiin. 

Tämä tulee muuttamaan sarjojen dramaturgiaa eeppiseen 
suuntaan: tapahtumat voivat edetä ilman toistoja pitkiäkin 
prosesseja, katsojalle ei joka jakson alussa tarvitse opettaa sar-

jan kerronnan sääntöjä, jakson loppu-
ratkaisu ei ole aina sama. Parhaana esi-
merkkinä mieleeni nousee Mad Menin 
kahden päähenkilön, Don Draperin ja 
Peggy Olsenin, kehitys. 

Hankkimalla boxin, kaapeli- tai 
nettikanavan halutuin, eli valistunein 

yleisö lyö pöytään rahaa ja saa sillä oikeuden todellisiin tun-
ne- ja taide-elämyksiin. Ellei hän niitä saa, hän häipyy. 

Käsikirjoitettu tosi-tv, tilannekomediat ja päivittäissaip-
puat tulevat säilyttämään asemansa toki. Mutta yleisöt pola-
risoituvat; joku on voinut katsoa jokaisen Boardwalk Empiren 
jakson neljään kertaan, mutta ei ole nähnyt minuuttiakaan 
Emmerdalea, Big Brotheria tai Erilaisia äitejä. Toinen ei jaksa 
Nurse Jackien moraalista ambivalenssia, koska se vaatii katso-
jaa punnitsemaan omia arvojaan ja on siksi hankala katsotta-
va: Jackie on yhtä aikaa tosi hyvä muija, mutta samalla nark-
kari, valehtelija ja petturi. 

Mad Dogsia olisi mahdoton ajatella formaattisarjana. Sen 
kauheat tapahtumat, helpottavien “samaan aikaan toisaalla”-
kohtausten puute, pökerryttävä, jotakin helvetillistä huvipuis-
tolaitetta muistuttava poljento, irvokkaan huumorin ja vaka-
vien elämänpohdintojen saumaton yhdistäminen edellyttävät 
katsojalta keskittymistä, johon kaikki eivät ole valmiita. 

Hyvä niin.

He syyllistyvät kauhei-
siin tekoihin, joiden 
kanssa joutuvat elämään 
loppuelämänsä. He 
eivät koskaan voi kertoa 
kokemastaan kellekään 
ulkopuoliselle. Tästä 
kumpuaa sarjan huu-
mori: on niin hirveää 
että naurattaa, mikä on 
kaikille jo lapsuudesta 
tuttu tunne. 

Pikimusta on 
hyvä taustaväri 
huumorille. 

Hankkimalla 
boxin, kaapeli- 
tai nettikanavan 
halutuin, eli 
valistunein ylei-
sö lyö pöytään 
rahaa ja saa sillä 
oikeuden todel-
lisiin tunne- ja 
taide-elämyk-
siin. Ellei hän 
niitä saa, hän 
häipyy. 
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Jäädytetty aika  
ja maiseman  

tapahtuminen

Luonnon syklinen aika suhteessa 
videoinstallaatioiden luuppeihin 
ja toiston avulla tuotettu kokemus 
pitkäkestoisuudesta ovat olennaisia 
työtavalleni, jota kutsun maiseman 
esityksellistämiseksi. Seuraavassa 
mietin näitä ja muita maiseman  
aikaan liittyviä kysymyksiä  
esimerkkinäni videoteosten sarja 
Animal Years.

annette arlander
Kirjoittaja on taiteilja, 
joka sai v. 2014 AVEK-palkinnon

eläinVuodet 

Kahdentoista vuodenmittaisen projektin sarja Animal Years 
tai Eläinvuodet on kuvattu Harakan saarella Helsingin edustal-
la. Hevosen vuonna 2002 käynnistämäni ja käärmeen vuonna 
2013 (tammikuussa 2014) päättämäni sarja perustuu kiina-
laiseen kalenteriin ja sen kahdentoista vuoden sykliin, jossa 
jokainen vuosi on nimetty tietyn eläimen mukaan. Kunakin 
vuonna olen valinnut uuden näkökulman maisemaan, uuden 
piirteen ympäristöstä ja uuden suhteen ruumiini ja paikan vä-
lille. Kunakin vuonna olen tutkinut eri tavoin kysymystä, mi-
ten esityksellistää maisema tänään. Työn pääasiallinen tarkoi-
tus on ollut kiinnittää huomio vuodenaikojen, säätilojen ja il-
maston muutosten tuottamiin maiseman muutoksiin. Tosiasi-
assa työ näyttää myös ajan, sen kulumisen. Esittämällä maise-
man prosessina, tapahtumana (Massey 2005,130), kuvaan itse 

asiassa aikaa, siinä missä maisemaakin, ’veistän aikaa’ omalla 
tavallani. Maisema on erilainen joka hetki.

Kerran viikossa vuoden ajan samassa paikassa toistetut 
esitykset jalustalla seisovalle staattiselle kameralle, jotka tii-
vistetään editoimalla lyhyiksi videoiksi tai monikanavaisik-
si installaatioiksi, näyttävät ajan kulumisen maisemassa pitä-
mällä tilan, paikan ja kuvan rajauksen samana. Hyödynnän 
toistoa tuottaakseni jatkuvasti varioituvaa materiaalia, jonka 
voin sitten koostaa kronologisesti käyttäen kaikki ’ajan siivut’ 
siinä järjestyksessä kuin ne on kuvattu. Vaihtelevat olosuhteet 
ja satunnaiset ilmiöt tuottavat muutoksia muutaman perusva-
linnan varaan jäsentyvän rakenteen puitteissa. 

Nämä eläinvuodet on esitetty kameralle tiettynä vuonna 
kiinalaisen kalenterin mukaan, jossa vuosi vaihtuu tammi- tai 
helmikuussa, ja asetettu näytteille yleensä seuraavana vuon-
na. Vuodet ovat Hevosen vuosi (2002–2003), Vuohen vuosi 
(2003–2004), Apinan vuosi (2004–2005), Kukon vuosi (2005–
2006), Koiran vuosi (2006–2007), Sian vuosi (2007–2008), 
Rotan vuosi (2008–2009), Härän vuosi (2009–2010), Tiikerin 
vuosi (2010–2011), Jäniksen vuosi (2011–2012), Lohikäär-
meen vuosi (2012–2013) ja Käärmeen vuosi (2013–2014). 
Tätä kirjoittaessani elämme jälleen hevosen vuotta (2014) ja 
kierto on täytetty.

Projekti jatkaa jossakin mielessä klassisten pitkäkestoisten 
performanssien perinnettä, kuten vaikkapa Tehching Hsieh’n 
vuoden mittaiset performanssit tai Linda Montanon tiettyyn 
väriin keskittyvät vuodet, vaikkakin vaatimattomassa muo-
dossa ja vailla mitään koettelemuksen tai sankarillisen suo-
rituksen piirteitä. Mainituista legendaarisista teoksista poi-
keten Eläinvuosien alkuperäinen tarkoitus oli kiinnittää huo-
mio ympäristöön, ei niinkään esittäjän kokemuksen, ja doku-
mentoida muutokset maisemassa. Siksi palaaminen samaan 
paikkaan oli oleellista. Esittäessäni pysähtyneen eleen tai yk-
sinkertaisen toiminnan videokameralle myös maiseman muut 
osatekijät ja tapahtumat pääsevät esiin. Toistamalla esityksen 
säännöllisin väliajoin, kerran viikossa, vuoden ajan, ja tiivis-
tämällä materiaalin editoidessa, voin näyttää hitaat muutok-
set, joita reaaliajassa ei havaitse. Jatkaessani työtä kahdentois-
ta vuoden ajan tavoitteekseni muotoutui myös näyttää ajan 
kuluminen, mikä aluksi oli eräänlainen sivutuote. (Arlander 
2012, 308-319) Esityksellistämällä maiseman voin näyttää 
ajan kehkeytymisen tai tapahtumisen. 

Projekti keskittyy planetaarisen aikamme syklisestä luon-
teesta johtuvaan vuodenaikojen vaihteluun, joka perustuu 
maan kiertoliikkeeseen auringon ja oman akselinsa ympäri. 
Se dokumentoi muutokset maisemassa tietyssä yksittäises-
sä paikassa vuoden ajan, sekä kunakin vuonna myös yhden 
vuorokauden ajan, kahden tai kolmen tunnin välein, samas-
sa paikassa. Kokemuksellisen ajan näkökulmasta tämä prak-
tiikka tuottaa lisää aikaa henkilökohtaisella tasolla, sillä palaa-
minen samaan paikkaan viikoittain on myös elvyttävä ja vah-
vistava kokemus. Yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla 
maiseman esityksellistäminen tuottaa “matkamuistoja” siitä, 
miltä ympäristö näytti Suomenlahden pohjoisrannalla näinä 
2000-luvun alkuvuosina.

ajat muuttuVat

Vetoomuksessaan maallisten tieteiden puolesta, ”A plea for 
earthly sciences” (2007) Bruno Latour viittaa ekologiseen 
kriisiin käyttäen Peter Sloterdjikin luomaa käsitettä ’explici-2/
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Vaikka tämänkaltainen muutosten dokumentointi ei ole 
tarkkaa tai luotettavaa sellaisenaan, se voi kuitenkin toimia ni-
menomaistamisena tai ’ilmeistämisenä’, muistutuksena katso-
jalle panna merkille muutokset ympäristössä. 

syklinen ja lineaarinen aika

Luonnon syklinen aika, joka juontuu maapallon liikkeistä, 
poikkeaa ihmisen luomista ajan sykleistä. Luuppeina toistu-
vien videoinstallaatioiden syklinen aika muodostaa kontras-
tin useimpien elokuvien ja esitysten lineaarisesti etenevälle tai 
kerronnalliselle ajalle. Se on verrattavissa yhtäältä sykliseen, 
staattiseen ja progressiiviseen dramaturgiaan, klassisen draa-
ma-analyysin termein, ja toisaalta ajan vääristämisen teknii-
koihin draamanjälkeisessä  dramaturgiassa.

Syklisen ja lineaarisen ajan kontrasti on tässä tapauksessa 
kiinnostava ainakin kahdella tasolla: maiseman aikana ja vi-
deoinstallaation aikana. Videoinstallaatioiden syklinen aika 
(joka perustuu niiden esittämiseen nonstop luuppeina) eroaa 
useimpien elokuvien ja esitysten lineaarisesta tai narratiivises-
ta ajasta, jolla on alku, keskikohta ja loppu. Useimmat taitei-
lijat eivät pidä videoluuppien, näyttelyissä vallitsevan video-
teosten esittämistavan, syklistä luonnetta dramaturgisena on-
gelmana. Tai jos pitävät, he useimmiten päätyvät kieltämään 
ongelman käyttämällä lineaarista elokuvallista rakennetta sil-
loinkin, kun teos esitetään luuppina eli ohjelmasilmukkana. 
Vuodenkierron parissa työskenteleminen tarjosi aikoinaan 
luontevan ratkaisun tähän luuppidilemmaan. 

Vuodenaikojen vaihtelu muodostaa eräänlaisen luupin tai 
silmukan; tietyn vuoden tammikuu on suhteellisen samanlai-
nen kuin seuraavan vuoden tammikuu. Luonnon syklinen ai-
ka erottuu ihmisen tekemistä sykleistä kuten seitsenpäiväises-
tä viikosta tai kaksitoistavuotisesta kiinalaisesta kalenterista, jo-
ta käytän päästäkseni vuotta pitempään sykliin; vuosikymmen 
ei ole sykli. Syklinen aika on helppo yhdistää rauhoittavaan (tai 
ehkä kauhistuttavaan) ’ikuisen paluun’ ideaan, erotukseksi li-
neaarisesta, eksistentiaalisesta ajasta, joka aina kuluu loppuun. 
Kuljemme kohti kuolemaa ja syklinen aika on eräänlainen vas-
tamyrkky tai lohdutus, selvimmillään juuri vuodenaikojen kier-
tokulussa. Luonnon kuolema syksyllä ja talvella viittaa kevään ja 
uuden elämän palaamiseen, uudesti syntymiseen, ainakin ver-
tauskuvallisella tasolla, elämän jatkuvaan kiertokulkuun. Vah-
vistanko siis tahtomattani staattista aikakäsitystä korostamalla 
ajan syklisiä piirteitä? Vahvistanko kuvaa maailmasta, jossa pla-
neetta kääntyy akselinsa ympäri päivästä toiseen ja kiertää au-
rinkoa vuodesta toiseen muuttumattomana, ikuisen paluun ke-
hässä, toisin sanoen staattista maailmakuvaa?

Guy Debord toteaa Spektaakkelin yhteiskunnassa (2005) 
että syklinen aika, nomadisten kulttuurien aika, on aikaa vail-
la konflikteja, kun sen sijaan nykyinen pseudo-syklinen aika 
on kulutuksen aikaa; se perustuu syklisen ajan jäänteille uusi-
na yhdistelminä kuten työaika ja viikoittainen vapaa-aika, lo-
ma-ajat jne. Kaikki kulutettavissa oleva aika käytetään raaka-
aineena uusille tuotteille ja sosiaalisesti organisoidulle ajalle 
(§150–151). Hän tiivistää: ”Siinä missä syklinen aika oli muut-
tumattoman, todella eletyn harhan aikaa, on spektakulaari-
nen aika muuttuvan, harhaisesti eletyn todellisuuden aikaa.” 
(§155) 

Syklinen rakenne on yksi vaihtoehto klassisessa draama-
analyysissa staattisen tai progressiivisen dramaturgian rinnal-
la. Manfred Pfister tiivistää perinteisten draaman rakenteiden 

tation’, jonka voisi ehkä suomentaa, ’nimenomaistamiseksi’, tai 
’ilmeistämiseksi’, ilmeiseksi tekemiseksi. Hän toteaa: ”Kaikki 
mikä aiemmin oli pelkästään ’annettua’ on muuttunut ilmei-
seksi; se mikä aiemmin oli vain läsnä taustalla, kuten ilma, ve-
si tai maa, on ’nimenomaistunut’ sillä olemme hitaasti oival-
tamassa että ne saattavat kadota – ja me niiden mukana” (La-
tour 2007, 2). Hän ehdottaa, että olemme jatkuvan emansi-
paation historian sijasta siirtyneet ”nimenomaistusten ja si-
dosten aikakauteen”, johon liittyy hidas kaikkien niiden sidos-
ten selvittäminen ja ilmeiseksi tekeminen, jotka ovat välttä-
mättömiä meidän hauraan olemassaolomme ylläpitämiseksi 
(Latour 2007, 3) Hän poimii termin ’earthling’, maan asukas, 
James Lovelockilta, ja toteaa: ”Meillä on ollut yhteiskuntatie-
teet ihmisten modernisoimiseksi ja vapauttamiseksi … mut-
ta minkälainen yhteiskuntatiede tarvittaisiin maan asukkaita 
varten, heidän uppoutuessaan tehtäväänsä nimenomaistaa ja 
ilmeistää vasta löytämänsä sidokset.” (Latour 2007, 3)

Tähän laajaan meneillään olevaan prosessiin, joka pyr-
kii selvittämään ja ’ilmeistämään’ sen mikä on olennaista elä-
män ylläpitämiseksi, haluan kytkeä myös oman maiseman esi-
tyksellistämisen projektini. Työhuone saaressa saa tietoiseksi 
muutamista perustavista sidoksista, kuten säästä: mikäli tuu-
lee liikaa, erityisesti idästä, ei saareen voi soutaa; jos jää on 
heikkoa, sinne tai sieltä ei voi kulkea, ei veneellä eikä jalan. 
Kovassa tuulessa kamera kaatuu, jos sataa liikaa, kamera lak-
kaa toimimasta jne.

monet tekijät

Kunakin vuonna olen valinnut eri paikan saarelta, eri toi-
minnan tai asennon ja erivärisen huivin harteilleni, joten eh-
kä nämä ovat tärkeimmät esityksen osatekijät: paikka, asento 
ja huivi. Olennaista on myös kameran asettaminen jalustalle, 
jotta voin esiintyä kuvassa itse. 

Ainakin seuraavat sidokset tai kytkökset ovat tärkeitä tä-
män tyyppiselle työtavalle: a) paikka – jalusta – videokamera 
ja b) ruumiinasento – huivi – tuuli. 

Voimme ehkä erottaa kahdenlaisia tekijöitä tai yhteistyö-
kumppaneita: vakauttavia (tai ylläpitäviä) tekijöitä ja horjut-
tavia (tai muuttavia) tekijöitä. Maiseman yksityiskohdat, jot-
ka auttavat merkitsemään kuvan rajauksen, jalustan paikan 
ja esiintyjän paikan maastossa, ovat vakauttavia tekijöitä, sil-
lä ne ylläpitävät kuvan perusrakenteen ja siten jatkuvuuden 
toistoissa. 

Keskeinen horjuttava tai muuttava tekijä on säätila kytket-
tynä vuodenaikojen muutoksiin. Valon luonne vaihtelee vuo-
denajan ja vuorokaudenajan mukaan. Pilvet muuntelevat va-
loa ja ovat visuaalisesti hallitsevia. Kosteus ja lämpötila vai-
kuttavat maiseman ulkonäköön (jää, lumi, sumu ja sade), ka-
meraan ja esiintyjään. Ehkä voimakkain vaikuttava tekijä on 
tuuli, joka muokkaa merta, kasvillisuutta, huivin liikkeitä ja 
esiintyjää. Esimerkiksi Sian vuoden (2008) kohdalla kaupun-
gin silhuetti oli tärkein vakauttava osatekijä, joka pysyessään 
ennallaan korosti taivaan muodonmuutoksia. 

Pitämällä maiseman hitaimmin muuttuvat tekijät, maise-
man ulkoiset muodot ja niiden avulla kuvan rajauksen, mah-
dollisimman vakaina, ajankohdan tuottamista muutoksista 
tulee tärkein näkyvän muutoksen lähde; esimerkiksi tuuli voi 
esittää pääosaa. Ja sen se tekee ainakin kahdella tasolla: vai-
kuttamalla esiintyjän kokemukseen ja tuottamalla muutoksia 
maiseman visuaaliseen ilmeeseen ja siten kuvan tunnelmaan. 

taustalla vaikuttavat aikakäsitykset kolmeen historiallises- 
ti merkittävään vastakkainasetteluun: objektiivinen krono-
metria vastaan subjektiivinen havainto ajasta, eteneminen 
vastaan pysähtyneisyys ja lineaarinen vastaan syklinen liike 
(Pfister 1999, 288). Animal Years tukeutuu pääosin persoonat-
tomaan kronometriseen aikakäsitykseen, jota hallitsevat ka-
lenteri ja kello, ainakin esitysten suhteen (kerran viikossa vuo-
den ajan tai joka toinen tai kolmas tunti vuorokauden ajan), 
vaikka kunkin yksittäisen kameralle toteutetun esityksen to-
dellinen kesto määräytyy täysin subjektiivisesti. Installaatioi-
den kohdalla perusvaikutelma dramaturgiasta on staattinen, 
koska samankaltaiset kuvat samasta maisemasta toistuvat 
(Pfister 1999, 289). Pfisterin mukaan käsitys ajasta eräänlai-
sena syklisenä samankaltaisten ilmiöiden toistona liittyy aja-
tukseen pysähtyneisyydestä tai kestosta. Vaikka jonkinlaista 
edistystä tapahtuu, loppu palaa aina alkuun luonnollisten elä-
män kiertokulkujen tapaan kuten päivä, kuukausi, vuodenajat 
ja sukupolvet (Pfister 1999, 290). 

Staattisuus, pysähtyneisyys tai ajattomuus syntyy seurauk-
sena syklisesti toistuvista vuodenajoista; esimerkiksi lumen 

tulo ja sen katoaminen ovat tässä tapauksessa usein kaikkein 
silmiinpistävimmät tapahtumat. Usein lineaariset ja sykliset 
kehityskulut ilmenevät samanaikaisesti, ja riippuu katsojan 
näkökulmasta kumpi niistä on hallitseva (Pfister 1999, 291). 
Työn tavoitteena on kuitenkin korostaa jatkuvaa muutosta; 
yksikään hetki maisemassa ei muistuta edellistä.

ajan Vääristämiset

Hans-Thies Lehmann korostaa ajan merkitystä nykyteatterin 
esityksissä. ”Uusissa aikadramaturgioissa on keskeisenä aja-
tus, jonka mukaan ajassa on kysymys kaikkien jakamasta ko-
kemuksesta… tosiaika on yhdessä jaettu tilanne.” (Lehmann 
2009, 306) Nykyteatterin estetiikassa ”pyrkimyksenä on käyt-
tää teatterin erityisluonnetta esittämismuotona, tehdä ajasta 
sellaisenaan eli ajasta aikana teatteriesteettisen kokemuksen 
kohde” (Lehmann 2009, 308). Ironista kyllä, aika aikana on 
nimenomainen kiinnostuksen kohteeni Eläinvuosissa, vaik-
kakin täysin päinvastaisella tavalla. Esiintyjien ja katsojien yh-
dessä jakaman eletyn ajan sijasta tuotan ikään kuin säilöttyä, 
’jäädytettyä aikaa’ tulevaisuutta varten. Lehmann mainitsee 

Kuljemme kohti  
kuolemaa ja 
syklinen aika on 
eräänlainen vasta-
myrkky tai lohdu-
tus, selvimmillään 
juuri vuodenaiko-
jen kiertokulussa.

Artikkelin kuvat:
Year of the Snake – 
Swinging -installaatio, 
Annette Arlander, 2014
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teoksen katsojan kokemuksesta. Yhdestä tuotannon kestos-
ta voidaan muokata monenlaisia kulutuksen kestoja. Elävässä 
esityksessä tuotannon ja kulutuksen kesto oletetaan jossakin 
mielessä samanaikaiseksi, kun esitys syntyy katsojien ja esiin-
tyjien vuorovaikutuksessa (ajatus joka sivuuttaa kaiken val-
mistelutyön). Näissä esimerkkiteoksissa tuotannon kesto, ai-
ka esiintyjän kannalta, ja kulutuksen kesto, aika katsojan kan-
nalta, eivät käy yksiin. Esiintyjän kokemus kestosta kameran 
edessä maisemassa poikkeaa katsojan keston kokemuksesta 
videoteoksen äärellä. 

Olennaista on, että yksi tuotannon kesto voidaan muut-
taa moniksi erilaisiksi kulutuksen kestoiksi. Esimerkiksi do-
kumentointi siitä, miten pyörin tuuliviirin lailla kalliolla sian 
vuonna 2008 on editoitu kolmeksi erilaiseksi versioksi; osak-
si kolmekanavaista installaatiota (82 min.), yksikanavaiseksi 
työksi, jossa vuosi on tiivistetty 23 minuuttiin ja miniversi-
oksi, jossa kuva vaihtuu jokaisella pyörimälläni kierroksella 
(4 min. 42 s.). Tai tuorein esimerkki: sarjan viimeisestä osasta 
Käärmeen vuosi keinutellen (2014), jossa istun haapaan kiin-
nitetyssä pienessä keinussa Harakan saaren länsirannalla, on 
olemassa versio osana nelikanavaista installaatiota (36 min. 
30 s.) ja myös erillinen miniversio (3 min. 6 s.). Lienee tar-
peetonta lisätä, että nämä versiot tuovat maisemasta esiin eri 
ulottuvuuksia ja ovat katsomiskokemuksina hyvin erilaisia.

toisto ja jatkuVuus

Toisto voi tuottaa kokemuksen pitkäkestoisuudesta, mikä-
li ajan hetkiä yhdistetään jatkuvasti toistaen. Katsojalle voi-
daan tuottaa illuusio reaaliajasta ja kestosta, mikä kuitenkin 
eroaa perinteisen performanssin käyttämän reaaliaikaisen es-
tetiikan kokemuksesta. Toistosta voi tulla kestoa myös esiin-
tyjän kokemuksessa ajan mittaan, jos toisto tuottaa eräänlai-
sen kertosäkeen, ehkä jopa eksistentiaalisen sellaisen (Deleu-
ze & Guattari 1987).

Käyttämääni tekniikkaa voisi kutsua karkeaksi ’time-lap-
se’ tekniikaksi – toistan saman kuvan yhä uudestaan, vaikka-
kin manuaalisesti, ’low-tech’ -muodossa, eräänlaisina toistu-
vina performansseina, jotka sitten tiivistän yhteen. Editoin-
ti tuottaa illuusion reaaliajasta, ajan kulumisesta ja jatkuvuu-
desta, kun esiintyjän liike kuvaan ja kuvasta leikataan pois. 
Tämä luo mielikuvan kuvitteellisesta jatkuvuudesta, ja esityk-
sen, joka on olemassa ainoastaan videon kuvatilassa (Auslan-
der 2006, 2). Siten katsoja voi emotionaalisesti kokea tapah-
tuman pitkäkestoisena, vaikka esiintyjän kokemus tosiasiassa 
koostuu toistuvista suhteellisen lyhytkestoisista teoista. 

Toisto voi tuottaa kokemuksen pitkäkestoisuudesta myös 
esiintyjälle, sillä toistuvat ’ajan siivut’ samassa paikassa ko-
ettuina luovat tunteen jatkuvuudesta. Pysähtyneen teon tai 
eleen toistaminen vahvistaa tietoisuutta ajan kulumisesta. Pa-
laaminen samaan paikkaan toistuvasti ja viettämällä siinä het-
ken auttaa aistimaan tuon hetken, ja sen mitä tapahtuu ym-
pärillä siinä paikassa juuri sillä hetkellä. Tällainen toisto on 
paitsi keino esityksellistää maisema tai toimeenpanna paik-
ka, myös keino tuottaa aikaa tekijälle itselleen. Jokainen toisto 
tuottaa eräänlaisen katkoksen ajan virrassa, aukon jokapäiväi-
syyden jatkumossa, joka mahdollistaa sen, että ”jokin muu” 
voi saada tilaa. Ja jokainen vierailu maisemassa vahvistaa sa-
malla seuraavia kokemuksia. (Arlander 2012, 365) Tämä ei 
välttämättä välity videoteosten katsojalle, vaikka se ehkä oli-
si yksi tärkeimpiä asioita, joita niiden avulla haluaisin jakaa.

kolme postdraamallisessa teatterissa ajan tai keston korosta-
miseksi ja sen havaitsemisen helpottamiseksi usein käytettyä 
ajan vääristämisen strategiaa: hidastaminen, pysäyttäminen ja 
toisto (Lehmann 2009, 318).  

Nämä strategiat esiintyvät Eläinvuosissa sekä varsinaisis-
sa esityksissä kameralle että editoiduissa videoteoksissa kuin 
myös näytteille asetetuissa videoinstallaatioissa (eri versioi-
den samanaikainen toisto). Toisto on ilmiselvä strategia kai-
killa tasoilla. Saman kuvan ja kuvanrajauksen toistaminen 
auttaa tarkentamaan pieniin yksityiskohtiin ja niiden muu-
toksiin. Saman kuvan keston toistaminen osassa videoteok-
sia luo vääjäämättömän rytmin. Monikanavaisissa installaati-
oissa saman kuvan eri versioiden toistaminen synkronoidus-
ti rinnakkain korostaa variaatioiden eroja. Pysäytys tai liik-
kumattomuus on kuvissa kaksinkertaista; paitsi että kamera 
on staattinen, olen käyttänyt pysähtynyttä tekoa (still-act) toi-
mintana. Hidastus syntyy paitsi pysähtyneisyydestä ja toistos-
ta myös editoinnin kautta; perinteiseen elokuvan leikkauk-

seen tottuneelle katsojalle kolmekymmentä sekuntia voi vai-
kuttaa hyvinkin pitkältä kestolta. 

ekoelokuVa

Kysymys kestosta on syytä suhteuttaa myös liikkuvan kuvan 
piirissä käytyyn keskusteluun, jota tosin tunnen melko vähän. 
Ekoelokuvan (ecocinema) kohdalla hitautta ja pitkäkestoisia 
staattisia kuvia on pidetty yhtenä ekologisen lähestymistavan 
tunnuspiirteenä. Scott MacDonald esimerkiksi määrittelee 
ekoelokuvaksi tietyt teokset ”ensisijaisesti koska ne tarjoavat 
yleisölle elokuvakokemuksen puitteissa kuvauksen luonnosta, 
joka mallintaa kärsivällisyyttä ja tarkkaavaisuutta (mindful-
ness) – tietoisuuden laatuja, jotka ovat ratkaisevia luonnon-
ympäristön syvän arvostamisen ja siihen sitoutumisen kan-
nalta.” (MacDonald 2013, 19) Hänen mielestään ekoelokuvan 
perustehtävä ei ole tuottaa ympäristötietoisuuden puolesta 
puhuvia perinteiseen Hollywood-tyyliin kuvattuja kertomuk-
sia tai edes tavanomaisia dokumenttielokuvia, vaikka ne voi-

vatkin olla hyödyllisiä, vaan ”tarjota uudenlaisia elokuvako-
kemuksia, jotka osoittavat vaihtoehdon sovinnaiselle median 
katsomistavalle ja auttavat vaalimaan edistyksellisempää ajat-
telutapaa ympäristön suhteen.” (MacDonald 2013, 20) 

Oletukset tietynlaisen ’taiteellisen’ estetiikan vaikutta-
vuudesta on myös kyseenalaistettu (Ingram 2013,  43). Ad-
rian Ivakhiv puolestaan näkee ekoelokuvan maailmojen luo-
misena muiden elokuvien tapaan ja toteaa, että ”molemmat 
päät elokuvatuotannon ja kulutuksen ketjussa ovat viimekä-
dessä juurtuneet niitä samalla vastustavaan omavaraiseen ja 
aktiiviseen materiaalisuuteen, joka tarjoutuu meille – territo-
riona, maana, luontona, resursseina – ja joka samaan aikaan 
ottaa sen meiltä pois: aikana, kuolemana, mysteerinä.” (Ivak-
hiv 2013, 100)

tuotannon kesto – kulutuksen kesto

Tuotannon kesto ja kulutuksen kesto eivät käy yksiin esityk-
sissä kameralle; esiintyjän kokemus kestosta poikkeaa video-

Esiintyjien ja 
katsojien  
yhdessä jaka-
man eletyn 
ajan sijasta 
tuotan ikään 
kuin säilöttyä, 
’jäädytettyä 
aikaa’ tulevai-
suutta varten. 

Pysähtyneen teon 
tai eleen toista-
minen vahvistaa 
tietoisuutta ajan 
kulumisesta.  
Palaaminen 
samaan paikkaan 
toistuvasti ja 
viettämällä siinä 
hetken paikallaan 
auttaa aistimaan 
tuon hetken, ja 
sen mitä tapahtuu 
ympärillä siinä 
paikassa juuri sillä 
hetkellä. Tällainen 
toisto on paitsi 
keino esityksel-
listää maisema 
tai toimeenpan-
na paikka, myös 
keino tuottaa aikaa 
tekijälle itselleen. 
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käsikirjoitus Vai resePti

Mikä on käsikirjoituksen rooli tämänkaltaisessa työskentelys-
sä? Ensimmäinen impulssini on sanoa: ei mikään, käsikirjoi-
tusta ei ole, eikä sitä tarvita. Tarkkaan ottaen tämä ei kuiten-
kaan pidä paikkaansa. Eräänlainen tapahtumapartituuri tai 
toimintakäsikirjoitus, ’score’ tai resepti muotoutuu toistojen 
myötä. Aloitan katselemalla, kuuntelemalla ja kokeilemalla, 
sen sijaan että kuvittelisin ja kirjoittaisin tapahtumat etukä-
teen. Esimerkkinä vaikkapa Jäniksen vuosi – katajan kanssa 
(2011), jossa lähtökohtana oli paitsi tietty kataja Harakan saa-
rella myös ajatus kehitellä erilaisia tapoja toimia tuon katajan 
kanssa. Niinpä ensimmäisillä kerroilla kiersin katajan, harja-
sin lumet sen oksilta, suihkutin niille vettä, poimin marjan 
talteen kultakin vierailulta jne. Pian luovuin kuitenkin näis-
tä ylimääräisistä toimista ja päädyin vain seisomaan katajan 
kanssa käsikkäin, pitäen kiinni sen oksasta, hengittäen huivin 
alla. Näin syntyneen reseptin voisi muotoilla seuraavaan ta-
paan: ”Etsi kataja, ota sen oksasta kiinni, seiso sen kanssa het-
ki käsikkäin. Toista kerran viikossa vuoden ajan. Halutessasi 
peitä pääsi huvilla.” Olennaista verrattuna yleiseen tapaan aja-
tella käsikirjoitusta on ehkä se, että tässä tapauksessa resepti 
on tulos eikä lähtökohta. 

loPuksi

Kontrasti lohdullisen syklisen ajan ja lineaarisen ajan peruut-
tamattomuuden välillä tulee ajankohtaiseksi syklin päättyessä. 
Tämän kaksitoistavuotisen prosessin päätteeksi, esityksellis-
tettyäni maisemaa sananmukaisesti vuosikausia, kysyn itsel-
täni, mitä olen oppinut ajasta. Ja pääasiallinen havaintoni on 
hämmentävän triviaali: aika tapahtuu jatkuvana muutoksena, 
eri mittaisina sykleinä, mutta muodonmuutoksia ei huomaa 
ellei huomioi staattisilta vaikuttavia osatekijöitä ja toistoja. 
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”Etsi kataja, 
ota sen oksasta 
kiinni, seiso 
sen kanssa 
hetki käsik-
käin. Toista 
kerran viikossa 
vuoden ajan. 
Halutessasi 
peitä pääsi 
huvilla.”
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KAKSI AIKAA
Pasolinin 
elokuvakäsikirjoitus 
Paavalista
Kari hukkila
Kirjoittaja on esseisti, näytelmäkirjailija ja käsikirjoittaja.

1. Pier Paolo Pasolini kirjoitti elokuva-
käsikirjoituksen apostoli Paavalis-
ta lyhyinä ajanjaksoina vuosina 1966 
ja 1968 ja palasi työhön vielä kertaal-
leen 1974.

Elokuvaa käsikirjoituksesta ei kos-
kaan tullut, mutta käsikirjoituksella on ollut 
merkittäviä seurauksia.

Kolmisenkymmentä vuotta käsikirjoituk-
sen kirjoittamisen jälkeen, 1990-luvulla usea fi-
losofi – mm. Jacob Taubes, Giorgio Agamben ja 
Alain Badiou – kirjoitti kirjan Paavalista. En ole 
missään nähnyt arviota siitä, kuinka paljon Pa-
solinin käsikirjoitus on toiminut eräänlaisena 
esihistoriana aiheelle, mutta esimerkiksi Agam-

ben tunsi nuorena Pasolinin ja jopa näytteli Fi-
lippuksen roolin Matteuksen evankeliumissa. 
Badiou puolestaan kirjoittaa muutaman sivun 
Pasolinin käsikirjoituksesta omassa kirjassaan.

Pasolini on kaikkein parhaiten osoittanut, 
miten käsittämättömän ajankohtaista Paavalin 
proosa edelleen on, Badiou kirjoittaa.

2. Käsittämättömän ajankohtaista!
Pasolinin käsikirjoituksessa 

ajankohtaisuus toteutuu konkreet-
tisestikin. Paavalin elämä on siir-
retty pois sen omasta historiallises-
ta ajankohdasta nykyaikaan. Paa-

valin konversio Damaskuksen tiellä tapahtuu 2/
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Toisen maailmansodan aikana ja apostolinen 
toiminta päättyy Paavalin väkivaltaiseen kuole-
maan halvassa hotellihuoneessa 1960-luvun lo-
pun New Yorkissa.

Käsikirjoitusta lukiessa hämmästyttää 
luontevuus, jolla Paavalista tulee aikalainen. 
Tekijän tavoitteena oli siirtää Paavalin puheet 
sellaisinaan meidän aikaamme. Tämä ei aivan 
toteudu – Pasolini pikemmin sämplää Paavalin 
puheita – mutta siitä huolimatta Paavalin voi 
kuvitella osaksi viime vuosikymmenten histo-
riaa, suoraan ja brutaalisti.

Käsikirjoituksen esipuheessa Pasolini kir-
joittaa, että Paavali osoittaa sanansa meidän 
yhteiskunnallemme. Meidän vuoksemme Paa-
vali itkee ja kiroaa, on hyökkäävä ja antaa an-
teeksi.

Tämän lisäksi Paavalissa on palava tahto 
tuhota yhteiskuntamalli, joka perustuu epäta-
sa-arvolle, imperialismille ja orjuudelle.

3. Viimeistään tässä voi kuvitella en-
simmäiset vastaväitteet.

Ajankohtaista? Ehkä 1960-lu-
vun lopulla, ja niin edelleen. Mutta 
Pasolini on kirjoittanut kaikki nä-
mä vastaväitteet käsikirjoitukseen 

mukaan, tapahtumien kulkuun ja henkilöhah-
mojen asenteisiin. Samoin monet paljon var-
teenotettavammat vastaväitteet – kuten erilai-
set psykoanalyyttiset kommentit Paavalin äiti-
suhteesta ja infantilismista – joita lukiessa tulee 
mieleen, tekeekö Pasolini Paavalista myös risti-
riitaista omakuvaa.

Mitä tulee meidän oman aikamme brutaa-
liuteen, Pasolinin käsikirjoitus ei ole menettä-
nyt teräänsä. Sama maailma, sama raakuus ja 
ristiriidat. 

Tarina alkaa saksalaisten miehittämästä Pa-
riisista, joka vastaa historian Paavalin Jerusale-
mia ja sen roomalaisia valloittajia. Käsikirjoi-
tuksen Paavali on varakas porvari ja kollabo-
ratööri, joka vainoaa vastarintaliikkeen jäseniä. 
Vastarintaliike on yhtä kuin orastava kristilli-
nen yhteisö.

Pariisissa Paavali näkee Stefanuksen, nuo-
ren ja enkelimäisen vastarintaliikkeen jäsenen 
teloituksen. Kun Stefanus on ammuttu teloit-
tajat ja heidän seuralaisensa kävelevät maassa 
makaavan nuorukaisen ympärille. Viimeisinä 
sanoinaan tämä antaa heille anteeksi sen mitä 
he ovat tehneet.

Kaksi kohtausta myöhemmin Paavali lähtee 
komennukselle Barcelonaan –  historian Paava-
lin Damaskukseen – vangitsemaan vastarinta-
liikkeen jäseniä.

tävät alkuperäisen tarkoituksensa. Kaikki insti-
tuutiot korruptoituvat.

Kaiken huipuksi Paholainen ottaa kätyrik-
seen Luukaksen, kun tämä kirjoittaa Apostolien  
tekoja. Lopputulos on kalkyloitua, äitelää ja 
väärennettyä kuvausta kristinuskosta, mikä so-
pii niin kirkolle kuin Paholaiselle.

6. Jos elokuva olisi tehty, se olisi 
edennyt episodimaisesti historian 
Paavalin toimintaa seuraten. Jo-
kaisen episodin alussa kerrotaan 
tapahtumien aika ja paikka, mutta 
todellisen, ei nykyiseen aikaan si-

joitetun Paavalin mukaan.
Niinpä episodi, joka alkaa ajalla 60 Anno 

Domini kertoo siitä, kuinka Paavali viedään 
tuomittavaksi Roomaan. Kun Roomasta anne-
taan ensimmäinen näkymä, siinä on nykyinen 
New York mereltä nähtynä.

Paavalin tarinassa ei siis ole kyse pelkästä 
tapahtumien dramatisoimisesta nykyaikaan, 
vaan kahden eri ajan välisestä jännitteestä, sa-
manaikaisesta oppositiosta ja analogiasta.

Tässä tullaan Pasolinin taiteellisen mene-
telmän ratkaisevaan kohtaan.

Kun Pasolini kesällä 1963 suunnitteli elo-
kuvaa Matteuksen evankeliumista, hän lensi 
yhdessä katolisen papin kanssa Roomasta Tel 
Aviviin tarkoituksena etsiä kuvauspaikkoja to-
dellisista paikoista, joissa Kristus oli rukoillut, 
kuten hän asian muotoili.

Matkasta tehtiin mustavalkoinen elokuva 
Sopralluoghi in Palestina. On hieman epäsel-
vää oliko Pasolini tosiasiassa päättänyt kuvata 
Matteuksen evankeliumin Etelä-Italiassa jo en-
nen matkaa, mutta Sopralluoghin kuvaus mat-
kan tarkoituksen epäonnistumisesta on infor-
matiivinen. Pasolini toteaa, että elokuvaa ei 
voisi kuvata historiallisilla tapahtumapaikoil-
la, koska maisema oli muuttunut modernik-
si. Edes statisteja elokuvaan ei löytyisi, nykyai-
ka oli jättänyt jälkensä myös ihmisten kasvoi-
hin ja eleisiin.

Pasolini päätti kuvata Matteuksen evanke-
liumin Etelä-Italiassa, ”analogiana” Etelä-Itali-
an köyhiin, joita Pohjois-Italian poliittinen ja 
taloudellinen eliitti ei vielä ollut evankelioinut 
kunnon kuluttajiksi.

Kolmisen vuotta myöhemmin, käsikirjoi-
tuksessa Paavalista, kahden eri ajan asetelma 
on kääntynyt ylösalaisin.

Käsikirjoituksessa Paavali kulkee halki mo-
dernin maiseman, kuten tekstissä erityisesti 
mainitaan. Moderni maisema ei enää torppaa 
Uuden Testamentin aihetta, vaan aihe kirjoite-
taan suoraan moderniin maisemaan.

Mutta Matteuksen evankeliumi -elokuvan 
ajoista jokin muukin oli muuttunut, maailma 
ympärillä. 

Kulutusyhteiskunta oli pyyhkäissyt tieltään 
kaikki ”tuonpuoleiset” periaatteet, uskonnon, 
kirkon, historian edistymisen hahmotukset, 
kaiken mikä oli ristiriidassa välittömän mieli-
hyvän kanssa. 

Samalla todellisuuden hierarkia ja elämän 
päämääriin kytkeytyvät merkitykset olivat ha-
jonneet. Siihen asti sellaiset olivat antaneet tai-
deteokselle perustan ja uskottavuuden.

Nyt merkitykset joutui hakemaan sieltä 
missä niitä vielä oli, menneisyydestä.

7. Näin kaksi aikaa, menneisyys ja ny-
kyisyys, ovat myös oppositiossa toi-
siinsa. 

Pasolinin käsikirjoituksessa Paa-
valista nykyaika antaa kysymykset, 
mutta ei kykene vastaamaan niihin. 

Mennyt aika, historian Paavalin aika, antaa vas-
taukset.

Nykyaika on umpikujassa, mennyt aika 
edustaa kumousta, tai vallankumousta, kuten 
käsikirjoituksen tekijä saattaisi asian muotoilla.

Nykyaika ei anna taideteoksille todellisia 
rakennusaineita ja perustaa (merkityksiä ja niin 
edelleen), menneisyys antaa.

Näin Paavalista tulee Pasolinin erään ru-
non sanamuotoa seuraten eräänlainen voima 

Konversio tapahtuu Barcelonan tiellä. Paa-
vali voi pahoin ja astuu ulos virka-autostaan. 
Jumala puhuttelee häntä, hänen seuralaisensa 
eivät puhuttelua kuule, ja Apostolien tekojen 
alkutekstiä seuraten Paavali sokeutuu.

Barcelonassa Paavali saa näkönsä takaisin 
ja liittyy vastarintaliikkeeseen. Tästä alkaa Paa-
valin apostolinen toiminta.

4. Käsikirjoitusta lukiessa paitsi va-
kuuttuu Paavalin siirtämisestä ai-
kalaiseksi, kiinnostuu myös hah-
motteilla olleen elokuvan visuaali-
suudesta.

Tukea mielikuvitukselle voi 
hakea muutamasta Pasolinin samoihin aikoi-
hin toteutuneesta elokuvasta. 

 Paavalin tarinan alkuvaiheissa dokument-
timateriaali sodanaikaisesta Pariisista olisi vie-
nyt tarinaa eteenpäin arvattavasti samaan ta-
paan kuin dokumenttijaksot Afrikkalaisessa 
Oresteiassa. Siinä veriset kuvat Biafran sodas-
ta kertovat samaan aikaan sekä Afrikan nyky-
historiasta että antiikin kreikkalaisesta myytis-
tä. Biafrassa palava öljyjalostamo on myös pala-
va Troija ja niin edelleen.

Kun Paavali sokeutuu Barcelonan tiellä, ti-
lanne muistuttaa Oidipus-elokuvan loppujak-
soa, jossa sokea Oidipus kulkee nykyisen Mi-
lanon kaduilla.

Sen sijaan hahmotetut tilanteet saarnaa-
vasta Paavalista poikkeavat Matteuksen evan-
keliumin saarnaavasta Kristuksesta. Jälkimmäi-
sestä nähdään lähikuvia kasvoista, kuuntelijoita 
nähdään tuskin ollenkaan. Paavalin saarnat oli-
sivat olleet joukkotapahtumia.

5. Kristuksen ja Paavalin saarnatilan-
teiden eroon voi olla monia syitä, 
myös temaattisia.

Matteuksen evankeliumissa 
Kristuksen sanat ovat suhteessa 
johonkin muuhun kuin sosiaali-

seen, ne ovat totuutta joka tulee niin sanotus-
ti taivaista.

Käsikirjoituksen Paavali sen sijaan on hen-
kilönä jakautunut. Myös hänen tarinansa ker-
too pyhyyden ja totuuden epätoivoisesta yrityk-
sestä selviytyä hengissä.

Paavalin henkilöhahmo ja toiminta jakau-
tuvat kahteen yhteensovittamattomaan osaan. 
Toisaalta hän on pyhimys tai ”mystikko”, toi-
saalta hän organisoi varhaiskristillistä liikettä ja 
perustaa kirkon.

Jälkimmäinen, ”papillinen” puoli tuo tari-
naan petoksen teeman. Kaikki instituutiot pet-

menneisyydestä, joka tunkeutuu keskelle ny-
kyaikaa.

Runo sisältyy Pasolinin elokuvaan Ricot-
ta, jossa aiheena on elokuvan teko Kristuksen 
kärsimyshistoriasta. Elokuvaohjaajaa esittävä 
Orson Welles vastaa runolla häntä haastattele-
maan tulleelle toimittajalle. Runon raakakään-
nös voisi mennä seuraavaan tapaan:

Minä olen voima menneisyydestä.
Vain traditiossa on kaikki rakkauteni.
Nousen raunioista, kirkoista,
vanhoista alttareista, hylätyistä
kylistä Apenniineilta tai Alppien juurelta,
joskus niissä asui veljiä.
Harhailen pitkin Tuscolanaa kuin hullu,
pitkin Appiaa kuin koira ilman isäntää.
Hämärissä katselen aamun sarastusta
Roomassa, Giociariassa, maailmassa,
kuin Historian jälkeisen ajan ensimmäisiä  
      hetkiä,
joita syntymän etuoikeudella todistan
hautaan heitetyn aikakauden uloimmalta
laidalta. Hirviömäinen se joka on
syntynyt kuolleen naisen sisälmyksistä.
Ja minä, aikuiseksi kasvanut sikiö, kiertelen
modernimpana kuin yksikään moderni,
etsiessäni veljiä joita ei enää ole.

8. Lopuksi, kun numeron aiheena on 
mm. käsikirjoitus.

Vuonna 1965 Pasolini kirjoit-
ti esseen aiheena elokuvakäsikir-
joitus. Häntä kiinnosti elokuvakä-
sikirjoitus itsenäisenä ”tekniikka-

na”, teoksena joka on valmis ja lopullinen sel-
laisenaan.

Toisaalta elokuvakäsikirjoituksessa oli ”dy-
naaminen rakenne”, muoto joka ikään kuin si-
sältää tahdon liikkua kohti toista muotoa (elo-
kuvaa).

Tämä muistuttaa myös Pasolinin moniai-
kaisuutta, Paavalin aika antaa meidän ajallem-
me sen todellisen käsikirjoituksen. 

KAKSI AIKAA

La ricotta, ohj. Pier Paolo Pasolini, 1962. Kuvat KAVI.

Pasolini toteaa, että  
elokuvaa ei voisi  
kuvata historiallisilla  
tapahtumapaikoilla,  
koska maisema oli  
muuttunut moderniksi. 
edes statisteja elokuvaan 
ei löytyisi, nykyaika oli 
jättänyt jälkensä myös  
ihmisten kasvoihin ja 
eleisiin.

Pasolinin 
elokuva- 
käsikirjoitus 
Paavalista
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Installaatiossa 16 siivoojaa avaa videohaastattelujen muodos-
sa kokemuksiaan työstä ja arjesta. Projektiin osallistuneet ovat 
voineet valita esiintyvätkö omilla kasvoillaan vai anonyymei-
nä. Kaikki haastateltavat ovat myös halutessaan voineet puhua 
omaa äidinkieltään. Eripituisten videoitujen puheiden koko-
naiskesto on tällä hetkellä noin 6,5 tuntia ja haastatteluissa pu-
hutaan kuutta eri kieltä: arabiaa, englantia, jorubaa, suomea, 
venäjää ja viroa. Kun teosta esitetään galleriatilassa, haastatel-
tavien puheet kuuluvat kaiuttimista päällekkäin monikielisenä 
puheensorinana. Katsojan on mahdollista kuunnella yksittäisiä 
kertomuksia erillisiltä näytöiltä kuulokkein. Siivoojan ääni on 
prosessinomainen projekti, jossa haastateltavien määrää on ta-
voitteena kasvattaa ajan kuluessa. 

Oikeus olla olematta hiljaa on manifesti siivoojille, lyhyt elo-
kuvallinen teos, joka taustoittaa installaation rinnalla siivous- 
alalla tapahtuneita muutoksia ja haasteita Suomessa. Teos kä-
sittelee muun muassa työlainsäädännöllisiä ongelmia korosta-
en siivoojien merkitystä ja vaikutusmahdollisuuksia. Kahden 
erillisen työn avulla olen pyrkinyt tuomaan siivousalaan ja yli-
päänsä prekaarityöhön liittyviä lainalaisuuksia laajemmin esil-
le. Installaatio toimii ikään kuin yksittäisten ihmisten kokemus-
ten kuorona, elokuva taas käsittelee siivousalaa yleisemmin.

Tässä artikkelissa pyrin avaamaan pitkäkestoista, yhä jat-
kuvaa taiteellista prosessia mm. tuotannon ja rahoituksen nä-
kökulmasta.

Prosessin alku

Olen tehnyt viimeisen 15 vuoden ajan sekä vakituisesti että 
opintojeni ohella useita matalapalkkatöitä: mm. puhelinmyyn-
tiä, siivousta, keittiö- ja puutarhuriapulaisen hommia, tehdas-

työtä pakkaajana ja koneenhoitaja-
na sekä erilaisia asiakaspalvelutöitä. 
Usein työt ovat olleet pitkäkestoisia 
ja mahdollistaneet tutustumisen työ-
yhteisöön sekä työpaikalla ilmeneviin 
ongelmakohtiin. Ehkä osin tästä syys-
tä työkulttuuri, -yhteisöt ja erilaisten 
työpaikkojen hierarkiat ovat nousseet 
myös aiemmin esiin teoksissani. 

Siivoojan työnkuvaa ja arkea käsitte-
levän teoksen idea alkoi rakentua vuosina 
2010-2011. Olin tuolloin valmistumassa 
Tampereen ammattikorkeakoulun kuva-
taiteen koulutusohjelmasta ja käyttänyt 
opintotukikuukaudet viimeiseltä vuodel-
ta loppuun. Siivoustyö opiskelujen ohessa 
oli monesta syystä hyvä valinta. Aikaiset 
aamuvuorot ja ajoittaiset iltatyöt mahdol-
listivat koulunkäyntini. Samalla rutiinin-
omainen työ antoi mahdollisuuden työs-
tää siivoustyöhön liittymättömiä ajatuk-
sia.

Vuoden aikana siivouskokemusta kertyi muun muassa ta-
varatalo-, elintarvike-, hotelli- ja toimistosiivouksesta. Matala 
palkkaus ja erittäin lyhyet, välillä jopa vain tunnin pituiset työ-
vuorot eivät taanneet riittävää toimeentuloa, joten tein kaikkea 
mahdollista tarjolla olevaa työtä monenlaisissa kohteissa. Tun-
sin töissä ollessani oloni ristiriitaiseksi, ikään kuin sulloutues-
sani työpukuun muuttaisin muotoani inhimillisestä ihmisestä 
epätoiminnalliseksi koneeksi, jolle joko lässytetään, huudetaan 
tai joka jätetään kokonaan huomiotta. Esimiesten ja asiakkai-
den, jopa täysin ulkopuolisten ihmisten käyttäytyminen tuntui 
usein kohtuuttomalta. Huomioidessani tragikoomisia kohta-
uksia työajalla lähes päivittäin aloin kirjoittaa tapahtumia ylös. 
Tein töitä talon räikeimmissä vaatteissa, ja silti ihmiset katsoi-
vat ohi. Koin olevani erityyppisissä tiloissa juoksenteleva, hiellä 
kyllästetty keltapunainen kummitus.

Siivousalalla työskentely rakentui voimakkaaksi kokemuk-
seksi. Hajota ja hallitse -taktiikka sekä rakenteellinen työehto-
jen murtaminen hiljaisen hyväksynnän saattelemana on näyttä-
nyt toimivan siivousalalla jo niin pitkään, että useimmiten alan 
toimijat, oli sitten kyse esimiehistä tai alaisista, vaikuttavat elä-
vän täysin toisenlaisessa oikeusjärjestelmässä. Mitä tahansa voi 
käskeä tekemään, ja  mitä tahansa suostutaan tekemään.

Siivousalan rakenne alistaa työntekijän helposti heikkoon, 
epäsuotuisaan asemaan. Kireät työajat, alhainen palkkaus,  
työnantajan eduksi laadittu työehtosopimus, lakisääteisestä kil-
pailutuksesta johtuvat jatkuvat yt-neuvottelut ja tämän myötä 

Näkymätön  
esiin ja  

vaiennettu  
kuuluviin

Martta tuomaala
Kirjoittaja on kuvataiteilija

Siivoojan ääni on dokumentaarinen 
pitkäkestoinen projekti, jonka yhtenä 
tavoitteena on nostaa näkymättömän 
työvoiman ääni kuuluviin.  
Lisäksi projekti pyrkii taiteen ja  
tutkimuksen keinoin aktivoimaan  
eri sidosryhmiä: siivoojia, tutkijoita 
sekä eri järjestöjä yhteistoimintaan 
siivousalan työntekijöiden oikeuk-
sien eteen. Teoksen uusin, tänä 
vuonna valmistunut toinen versio 
sisältää siivoojien haastatteluihin 
pohjautuvan 15-kanavaisen Siivoojan 
ääni -installaation sekä elokuvallisen 
teoksen Oikeus olla olematta hiljaa.

Olen jonkun 
aikaa kyllä  
kokenut hyvän-
kin ajan, jolloin 
olin kunnan 
työntekijä ja oli 
ihan siivoojan 
virka. Kirsti

Nuorempana aattelin, 
et mä oon tämmönen 

siivouksen super-
stara. -- Kaikki ei osaa 

siivota. Mä osaan! 
Aino-Maija 
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epävarmuus töiden jatkuvuudesta painavat siivoojan arvoas-
teikon alimpaan kastiin. Muun muassa nämä huomiot alkoivat 
kiinnostamaan minua myös taiteellisen tutkimuksen näkökul-
masta. Siivoojan ääni -installaation idea alkoi avartua. Jos mi-
nulla oli useita tarinoita kerrottavana työoloista, kuinka paljon 
sanottavaa olisikaan kokeneemmilla siivoojilla?

haaVeet ja naiiVi suuruudenhulluus

Vuoden 2011 syksyllä aloin esivalmistella projektia. Otin yh-
teyttä erilaisiin siivousalan järjestöihin sekä ihmisoikeusver-
kostoihin. Eri tahojen sekä projektistani kiinnostuneiden yk-
sittäisten ihmisten avulla keräsin installaatioon ensimmäiset 
haastateltavat.

Projektin ideointivaiheessa minulla ei ollut kunnollista kä-
sitystä tulevan työprosessin painolastista, mutta intoa sitäkin 
enemmän. Pääni sisällä näin valtavan satakanavaisen installaa-
tion, jossa lukuisat siivoojat puhuvat ja jakavat kokemuksiaan 
erillisiltä näytöiltä isossa tilassa. En osannut ensi-innostuksen 
hurmassa käsittää, miten paljon työtä haastattelujen keräämi-
nen, tuotannon käynnistäminen sekä jälkityöt litterointeineen 
ja käännöksineen vaativat. Tavoitteenani oli vuoden aikana 
tuottaa noin 100 haastattelua sisältävä teos. Kuten arvata saat-
taa näyttelypaikkoja en saanut, rahoituksesta puhumattakaan. 
Nyt teosta lähes kolme vuotta tehneenä ja alle 20 haastattelua 
keränneenä ymmärrän paremmin realiteetteja.

näyttelyt Projektin tuleVaisuuden tukena

Hömelön alkuinnostuksen hälvennyttyä hain näyttelyaikoja  
uudella suunnitelmalla, pienemmällä installaatioversiolla, jo-
hon sisältyi kahdeksan siivoojan haastattelut. Vuonna 2012 
Laura Köönikkä kuratoi teosideani Virka Gallerian Unelmia 
Helsingissä -yhteisnäyttelyyn, ja yksityisnäyttelyhakemukse-
ni hyväksyttiin Galleria Rajatilaan Tampereelle vuodelle 2013. 
Näyttelyiden järjestämiseen sain tukea kolmelta eri instanssilta: 
AVEKin silloinen mediataiteen tuotantoneuvoja Heidi Tikka, 
Kansan sivistysrahasto sekä Taideteollisen korkeakoulun tuki-
säätiö myönsivät teoksen työstämiseen pienimuotoiset kohde-
apurahat. Kaiken kaikkiaan tukea myönnettiin yhteensä 2 800 
euroa. Rahat käytettiin gallerian, kuvauskaluston ja esityslait-
teiston vuokriin sekä käännös- ja tulkkauspalveluihin. Teos-
ta tehtiin ilman työskentelyapurahaa työryhmän voimin sillä 
oletuksella ja toiveella, että jossakin vaiheessa prosessia myös 
työskentelyyn myönnettäisiin tukea. Työryhmän solidaarisesta 
asenteesta olen yhä kiitollinen. Omaa rahoitusta projektiin ku-
lui tuolloin muutamia satoja euroja.

Alun perin tavoitteena oli kasvattaa installaatiota jo Gal-
leria Rajatilan yksityisnäyttelyyn, mutta lisärahoituksen puut-
teessa teos esitettiin sisällöltään samanlaisena. Installaationa te-
os tosin erosi huomattavasti ensimmäisestä esityskerrasta. Hel-
singin kaupungintalon Virka Galleriassa, isossa rakennukses-
sa, siivoojien monikielinen huuto kaikui vaaleassa, laajassa ti-

lassa, kun taas Galleria Rajatilan pie-
nessä alakerran black box -kellarissa 
siivoojat olivat valloittaneet tilan ko-
konaisvaltaisesti.

Ensimmäiset näyttelyt toimivat 
näyttönä niin itselleni, työryhmäl-
le kuin varmasti rahoittajillekin. Ky-
kenimme muuttamaan suunnitelmat 
konkretiaksi. Lisäksi oli erityisen 
tärkeää, että projektiin osallistuneet 

näkivät haastattelunsa osana teosta pian, eivätkä vasta useiden 
vuosien päästä, jolloin elämäntilanteet olisivat voineet jo mer-
kittävästi muuttua.

Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen projekti sai laajem-
min tukea. Teoskokonaisuutta kasvatettiin työstämällä instal-
laatiosta 15-kanavainen versio, jonka rinnalle tuotettiin lyhyt 
elokuvallinen teos. Toinen teoskokonaisuus esitettiin Galleria 
Jangvassa, ja näyttelyn toteutusta lähtivät tukemaan AVEK/Ele-
na Näsänen, Koneen säätiö, Kiila ry ja Taiteen edistämiskeskus. 
Jangvan näyttelyyn tukea myönnettiin yhteensä 15 800 euroa ja 
kykenin ensimmäistä kertaa maksamaan palkkiot työryhmäl-
le. Tuesta suurin osa kului palkkioihin sekä vuokralaitteistoon.

Koko prosessissa raskainta on ollut rahoitukseen liittyvät 
haasteet: odottelu, jännittäminen, kielteiset päätökset sekä bud-
jetin venyttäminen rahojen puutteessa. Jos taiteilijana vahin-
gossa ylihinnoittelen projektini, rahoituksen saaminen toden-
näköisesti epäonnistuu. Toisaalta tuntuu, että tukea on pyrit-
tävä saamaan keinolla millä hyvänsä, etenkin jos on onnistu-
nut onkimaan itselleen näyttelypaikan. Ylihinnoittelun pelossa 
päädytään usein alihinnoittelemaan tuotannon kustannuksia, 
mikä taas vaikuttaa koko työryhmään sekä teoksen onnistumi-
seen. Voinkin todeta olevani onnekas, että elokuva-alan am-
mattilaisista koostuvan työryhmäni jäsenet ovat yhä halukkaita 
tekemään töitä projektissani. Tämä ei tosin poista tunnetta sii-
tä, etten ole kyennyt maksamaan hyvin tehdystä työstä kunnol-
lista palkkaa.

jälkiPuintia ja tuleVaisuutta

Siivoojan ääni on yhdenlainen esimerkki alati kasvavasta teos-
prosessista, jota työstetään pitkällä aikatähtäimellä. Prosessin 
edetessä esiin on noussut monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. 
Ilmeiseksi on käynyt, että installaation osalta erilaisten versioi-
den esittäminen on ollut hyvä ratkaisu. Aika ajoin pidetyt näyt-
telyt ovat toimineet todisteena laajan kokonaisuuden etenemi-
sestä ja mitä luultavimmin auttaneet lisärahoitusta haettaessa.

Toisaalta minulta on usein kysytty, miksi jatkan projektia 
näinkin pitkään. Itse olen prosessin edetessä päätynyt yhä var-
memmaksi siitä, että teoskokonaisuuden laajentaminen on tar-
peellista, jopa välttämätöntä. Haastattelujen otannan kasvaes-
sa teoksen sisältö on muuttunut erilaiseksi. Ensimmäisessä ver-
siossa painottui alalla tapahtuvat väärinkäytökset, toinen ver-
sio toi mm. esiin enemmän siivoojien ammattiylpeyttä. Instal-
laatio ei myöskään käsittele ainoastaan siivousalaa, vaan kuvas-

taa suurempia yhteiskunnallisia 
rakenteita ja asenneilmapiiriä. 
Toivon, että ajan kuluessa, ikään 
kuin diakronisesti, teoksella on 
potentiaalia osoittaa haastatelta-
vien puheiden kautta olosuhtei-
den muutoksia. Koen, että pro-
jektia olisi järkevää työstää ikään 
kuin pitkittäistutkimuksen kal-
taisesti, ja työtä voisi myöhem-
min laajentaa myös muihin pre-
kaarialoihin. Mitä enemmän 
olen aiheeseen perehtynyt, si-
tä enemmän huomaan teemoja, 

joita vielä tulisi käsitellä. 
Teoksen laajuus ja koko on myös herättänyt kysymyksiä. 

Miksi kolme haastattelua tai vaikkapa kymmenen ei olisi jo tar-
peeksi? Installaation voimin on mahdollista tuoda esiin vallit-
sevia valtarakenteita laajemmin. Installaatio korostaa äänillä 
ja visuaalisuudella massan voimaa sekä alan monikulttuurista 
kirjoa. Teoskokonaisuus tuo laajuudellaan näkyville, ettei ky-
se ole vain yksittäisistä huutelijoista. Pienimuotoisemmassa, 
esim. yksikanavaisessa teoksessa sisältöjä tulisi typistää ja yk-
sinkertaistaa. Installaation haastattelujen ideana on, että jokai-
sen osallistujan on mahdollista puhua niin pitkään kuin sanot-

Oon tykännyt siivous-
työstä senkin takia, 
että siinä näkee 
kättensä jäljet taikka 
näki, ennen kuin alkoi 
tää huippukilpailutus. 
Tuula

Ei täällä ole ihmisiä, 
täällä on vain sii-
vooja. Tuntematon

tavaa riittää. Näin on toivon mukaan mahdollista välttää stereo-
tyyppinen uhriuttaminen ja nostaa esiin yksilöt kasvottoman 
työvoiman sijaan.

Prosessinomainen työskentely on kantanut hedelmää myös 
erilaisten yhteistyökuvioiden kannalta. Suunnitteilla on toimia 
yhdessä tutkijoiden kanssa. Teokseen kuvattua materiaalia käy-
tettäisiin tutkimusaineistona, jonka avulla tietoisuutta siivoo-
jien oikeuksista ja vaikutusmahdollisuuksista olisi mahdollis-
ta laajentaa.

Ennen kaikkea projektin haastateltavat todistavat olemas-
saolollaan ja puheillaan sitä, että jatkamisessa on järkeä. Alla 
teokseen osallistuneen Aino-Maijan suoraa puhetta ammattiyl-
peydestä; tekstiä, jota toivoisin jonakin päivänä kuultavan use-
ammin myös eri medioiden ajankohtaisista ohjelmista:

Mun mielestä se on valtavan loukkaava ajatus, että siivous-
työtä ei nähdä semmosena työnä, jonka osaava ammattilainen 
tekee.  Vaan se nähdään niinku rangaistuksena siitä, ettei oo saa-
nu mitään muuta. Tai että ei oo jaksanu käydä kouluja, tai ei oo, 
ei oo fiksu tai ei oo, ei oo jotain ni sit se on tavallaan se pohja, mi-
hin tiputaan. Se ei ole niin. Siivoustyö ei oo rangaistus. Se on am-
mattilaisen työtä. Ja meitä on muitakin kuin minä, jotka nimen-
omaan haluaa tehdä tätä työtä maailmassa, vaikka valinnanva-
raaki olis. Mä ajattelen, että että se ois tosi hyvä, että tulis sem-
mosta vanhaa kunnon duunariylpeyttä vähän takaisin että, sii-
voojat itsekin ei näkis itseensä vaan siivoojana. n

Artikkelin kuvat: Siivoojan ääni -installaatio, Martta Tuomaala, 2014. Kuvat Kerttu Hakkarainen.
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Tämän taiteenlajien iloisen sekoittumisen ja rinnan esiin-
tymisen keskellä voisi hyvin kysyä, onko enää edes tar-
peen tehdä erottelua kuvataiteilijoiden liikkuvan kuvan 
teosten ja elokuvaohjaajien lyhyt- ja pitkien elokuvien vä-
lille? Samaan hengenvetoon täytyy kuitenkin todeta, et-
tä rajat ja erottelut ovat edelleen hyvin voimissaan mo-
nella tasolla, vaikkakin edellä mainituilla esitysareenoil-
la rajanvedoille tätä nykyä usein viitataan kintaalla. Näke-
mys toisen erosta omaan verrattuna tuntuu istuvan vielä 
verrattain tiukassa, ja lähentymisestä huolimatta raja-ai-
doista pidetään tiukasti kiinni, usein varsin ymmärrettä-
vistä – esimerkiksi koulutukseen, rahoitukseen ja esitysti-
laisuuksiin liittyvistä – syistä. 

Kuvataiteilijoiden liikkuvan kuvan teoksista kiinnostunee-
na tutkijana, mutta liikkuvaan kuvaan hyvin avoimesti suhtau-
tuvana nykytaiteen kuraattorina, koen erottelun usein hyvin 
keinotekoisena. Oman näkemykseni mukaan esimerkiksi kura-
toriaalisissa sisältövalinnoissa on keskeistä edetä niin sanotus-
ti sisältö edellä: tavallisesti en jää pohtimaan tekijän taustaa ja 
koulutusta teosvalintoja tehdessäni, jos teos itsessään vakuuttaa 
ja vaikuttaa tiettyyn teemaan tai näyttely-yhteyteen sopivalta.

mikä erottaa?

Lyhytelokuva on se genre, johon kuvataiteilijoiden liikkuvan 
kuvan teokset tai videotaide usein rinnastetaan. Lyhyteloku-
vaa voisi luonnehtia pitkän elokuvan pienemmäksi sisaruk-
seksi, jota ei vanhemman sisaruksen tapaan rajoita muut kuin 
sen pituuteen liittyvät määritelmät.  Usein sanotaankin, että ly-
hytelokuvan ilmaisukeinot ovat rikkaammat kuin pitkän elo-
kuvan. Samanlaisesta ilmaisukeinojen vapaudesta nauttii myös 
videotaide, jonka teokset saattavat usein olla kovin saman oloi-
sia kuin lyhytelokuvat. Siksi pitääkin pureutua tarkemmin nii-
den taustaan, jotta mahdollisia eroja olisi helpompi hahmottaa. 

Nopealla analyysillä lyhytelokuvan ja videotaiteen väliset 
erot tuntuvat sijoittuvan enemmän tekijöiden koulutukseen, 
teosten rahoitukseen ja tuotantoprosessiin kuin niiden sisäl-
töihin ja esteettisiin ominaisuuksiin. Varsinaisia sisällöllisiä 
tai teknologian hallintaan ja esteettisiin ratkaisuihin liittyviä 
eroja taideteoksista ja lyhytelokuvista myös tuntuu löytyvän 
– tosin hieman siitä riippuen, kummalta puolelta raja-aitaa 
vastausta pyytää. Elokuvantekijöiden ja -tutkijoiden puolel-
la eron lyhytelokuvan ja videotaiteen välillä nähdään kulke-
van selkeimmin siinä, että kun elokuvan tekijä on sidottu ta-
rinaan ja draaman kaareen, videotaiteen tekijät nähdään täs-
tä vapaampina, ilman tarvetta esittää havaittavaa muutosta 
kuvatussa asiantilassa. Kun elokuvantekijän teoksessa alusta 
loppuun etenevä tarinankerronta on keskiössä, videotaitei-
lijan teoksessa kuva puolestaan nousee usein keskeisimpään 
asemaan – kerronta voi olla fragmentaarisempaa ja tukeutua 
vahvemmin tunnelman välittämiseen tai kysymysten herättä-
miseen tarinan sijaan. 

Kuvataiteilijoiden liikkuvan kuvan teokset vaikuttavat tä-
tä nykyä kuitenkin niin laajalta spektriltä – mukana on mo-
nen monituista tekemisen tapaa, muotoa ja sisältöä – että ko-
vin tarkka rajanveto tuntuu lähestulkoon mahdottomalta. Täs-
tä johtuen kuvataiteilijoiden liikkuvan kuvan teokset tuntuvat 
rinnastuvan helpommin kokeelliseen elokuvaan, joka sekin on 
hankalasti hahmotettava elokuvan osa-alue, ja joka pakenee 
tarkkoja määritelmiä (tai rajoja).

Missä lyhytelokuva  
loppuu ja  
videotaide alkaa? Kati Kivinen

Kirjoittaja on kuraattori ja taide- 
historioitsija (FT), joka väitteli 2014: 

”TOISIN KERTOEN:  
Kertomuksen tilallistaminen ja  
kohtaaminen liikkuvan kuvan  

installaatiossa,” Kuvataiteen  
keskusarkisto, Valtion taidemuseo, 

Helsinki, 2013. 

Liikkuvat kuvat 
aidan molemmin

          puolin
Tänä päivänä kuvataiteilijoiden käsistä lähtöisin ole-
via liikkuvan kuvan teoksia, tai lyhyesti ilmaistuna 
videotaidetta, näkee yhä useammin myös perintei-
sesti elokuvalle pyhitetyillä areenoilla, kuten erilaisil-
la elokuvafestivaaleilla, toisinaan myös televisiossa. 
Hieman samaan tapaan myös niin kutsuttu kuva-
taidemaailma on vastavuoroisesti raottanut oveaan 
elokuvan suuntaan; taidemuseot ja taidegalleriat 
ovat jo pitkään esitelleet myös elokuvantekijöiden 
kamerasta peräisin olevaa liikkuvaa kuvaa – niin 
dokumentaarista kuin myös kokeellista elokuvaa – 
sekä erilaisia installaatiomuotoisia liikkuvan kuvan 
teoksia.

erottaVat tuotantotaVat

Elokuvakontekstissa kuvataiteilijoiden 
liikkuvan kuvan teoksia nähdään usein, 
ainakin täällä Suomessa kuten myös esi-
merkiksi Keski-Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa, erilaisilla lyhytelokuville 
pyhitetyillä elokuvafestivaaleilla. Vaikka 
festivaaleilla ollaan kiinnostuneita elo-
kuvan marginaaleista ja elokuvan rajan-
käynnistä toisten taiteenlajien kanssa, 
jokseenkin oireellista on kuitenkin se, 
että niin kutsuttu videotaide tai ei-elo-
kuvakoulutuksen saaneiden tekijöiden 

teokset esitetään usein omissa sarjoissaan, kokeellisten ja ”nor-
maalista” poikkeavien teosten kokonaisuuksina; näin tapahtuu 
monilla festivaaleilla ainakin Suomessa, kun taas esimerkiksi 
Oberhausenin lyhytelokuvafestivaaleilla Saksassa ei tehdä min-
käänlaista jaottelua teoksille niiden tekijän koulutustaustan, 
kokemuksen tai teoksen genren mukaan. 

Usein kuvataiteilijoiden liikkuvan kuvan teoksia esitetään 
elokuvakontekstissa myös kokeellisen elokuvan otsakkeen al-
la. Tämä ei kuitenkaan tuo tilanteeseen sen enempää selvyyt-
tä, sillä kuvataiteilijoiden liikkuvan kuvan teosten tavoin ko-
keellinen elokuva on käsiteameba, josta on hyvin hankala saa-
da otetta, ja jonka osa elokuvapuolen tekijöistäkin kokee asen-
teellisena ja negatiivisesti arvottavana. Toisin kuin niin kutsut-
tu valtavirtaelokuva tai edes lyhytelokuva, kokeellinen elokuva 
voi olla lähes mitä tahansa. Se ei edellytä juonen tai näyttelijän 
olemassaoloa, saati sitten edes kameran käyttöä. Tästä johtuen 
kokeellisen elokuvan koetaan olevan lähempänä kuvataidetta 
kuin perinteistä elokuvaa, joka on säännellympi ja standardoi-
dumpi ilmaisumuoto. 

Esteettisten eroavaisuuksien sijaan selkeämmän eronteon 
voi kenties hahmottaa elokuvan tuotantostrategioiden kautta. 
Näennäisestä vapaudestaan huolimatta lyhytelokuva altistuu 
pitkälti rahoitukseen liittyvistä syistä samalle elokuvan tuotan-
tomallille kuin pitkä elokuva; saadakseen rahoitusta perintei-
siltä elokuvan rahoitustahoilta, kuten Suomen elokuvasäätiöl-
tä, elokuvan tulee täyttää tietyt kriteerit, ja sen tuotannon tulee 
edetä tiettyä vakiintunutta polkua. 

Videotaiteessa puolestaan päätös teoksen tekemisestä ei ole 
välttämättä lainkaan sidoksissa rahoituspäätökseen, koska tai-
teilija saattaa itsenäisesti valmistella teosta pitkään keräten ku-
vamateriaalia ja muuta tietoa ilman varsinaista päätöstä teok-
sen tulevasta muodosta ja toteutuksesta. Konkreettisimmillaan 
ero näkyykin useimmiten siinä, että kuvataiteilijoiden liikku-
van kuvan teokset ovat usein melko minimaalisella budjetilla 
ja pienen työryhmän – jos lainkaan – avustuksella toteutettu-
ja teoksia, kun taas lyhytelokuva vaatii usein perinteisen rahoi-
tusmallin mukaisesti myös vakiintuneemman elokuvatuotan-
toprosessin käsikirjoituksineen, tuotantotyöryhmineen, jälki-
töineen ja levityksineen. 

rakenteiden Vaikutus

Oma vaikutuksensa yhä vallitsevalle eronteolle on myös kou-
lutuksella, joka edelleen suuntaa tekijöitä tiettyyn työskentely-
malliin. Kuvataiteilijat pitävät kiinni tekemisensä vapaudesta ja 
sen rajoittamiseen liittyvät tekijät, kuten tuotantoprojektia ve-
tävän tuottajan tai vaikkapa käsikirjoitusta kommentoivan ra-

Kuvataiteilijoiden  
liikkuvan kuvan  
teosten tavoin  
kokeellinen elokuva on 
käsiteameba, josta on 
hyvin hankala saada 
otetta, ja jonka osa 
elokuvapuolen tekijöis-
täkin kokee asenteel-
lisena ja negatiivisesti 
arvottavana. Toisin 
kuin niin kutsuttu val-
tavirtaelokuva tai edes 
lyhytelokuva, kokeel-
linen elokuva voi olla 
lähes mitä tahansa. 

Artikkelin kuvat:
Kello ja Kulta, ohjaus ja käsi-

kirjoitus Lena Séraphin, 2007.  
Kuvassa Erikin roolissa Mikko 
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hoittajan roolit, voivat istua huonosti tai-
teilijan tapaan tehdä liikkuvan kuvan te-
osta. Tekemisestä löytyy tätä nykyä pal-
jon eroja, ja moni kuvataiteilijakin tätä 
nykyä käyttää tuottajaa apunaan video-
teosten tuotannossa. Tästä esimerkkei-
nä mainittakoon vaikkapa aiemmin tä-
nä vuonna Rotterdamin elokuvafestivaa-
leilla palkittu Salla Tykkä, jonka tuottaja-
na on usein toiminut Misha Jaari, tai ku-
vataiteilija Lena Séraphin, joka on tehnyt 
yhteistyötä muun muassa tuottaja Tuu-
li Penttinen-Lampisuon kanssa. Eloku-
vapuolelle kouluttautuvat ohjaajat puo-
lestaan omaksuvat jo opintojensa aika-
na elokuva-alan vakiintuneet tuotanto-
prosessit, joita ei välttämättä lähdetä ko-
vin helpolla kyseenalaistamaan, ellei sit-
ten haluta lähteä irrottelemaan ja teke-
mään tietoisesti jotain selkeästi kokeel-
lisempaa.

Elokuvan puolella kuvataiteilijoi-
den liikkuvan kuvan teokset nähdään usein selkeästi elokuvas-
ta eroavina, eikä ainoastaan koulutuksen, tuotantoprosessien 
tai rahoituksen näkökulmista tarkasteltuina. Elokuvapuolella 
koetaan usein, että kuvataiteen parissa elokuvan historian, sen 
tekniikkojen ja estetiikan ymmärrys ja tuntemus on heikkoa, 
ja näin myös elokuvan omimpien välineiden kanssa työsken-
tely tuottaa usein jälkeä, joka on kömpelöä ja hapuilevaa. Vi-
deotaiteeseen yhdistyvää kokeilevuutta sekä elokuvan perintei-
siä rajoja ja keinoja rikkovaa toimintaa ei elokuvan puolella ai-
na nähdä yksinomaan hyvänä ja traditiota muokkaamaan pyr-
kivänä toimintana. Toisaalta, samankaltainen on varmasti osin 
myös kokeellisen elokuvan osa nk. kertovan elokuvan ja mui-
den vakiintuneiden elokuvagenrejen, kuten dokumenttieloku-
van tai vaikkapa animaation kyljessä. Kokeellisella on paikkan-
sa omissa esityssarjoissaan ja erilaisissa elokuva-alan tapahtu-

1 Kivinen 2013, 61–62.

Kirjoittaja haluaa kiittää seuraavia henkilöjä kommenteista ja kes-
kusteluista: Hanna Maria Anttila, Mariette Dölle, Lars Henrik Gass, 
Saara Hacklin, Jarkko T. Laine, Joona Louhivuori, Saija Mäki-Nevala, 
Olaf Möller, Tuuli Penttinen-Lampisuo, Antti Selkokari, Sami Sän-
päkkilä, Mika Taanila ja Martta Tuomaala
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missa, mutta valtavirtaelokuvan kaupallisiin teattereihin se ei 
eksy, koska yleisön hyljeksivän reaktion pelko tuntuu ohjaavan 
niin voimakkaasti valtavirtaelokuvan kenttää. 

kohti osallistuVaa taidekokemusta

Kuvataiteen puolella liikkuvan kuvan teosten suurin haaste 
mm. museokontekstissa on teoksen kesto, muutoin niin sisäl-
löt kuin myös teosten esteettinen ilmaisu ovat pitkälti taiteilijan 
vapaasti valittavissa ja määriteltävissä. Noin 1 ½ tunnin museo-
käynteihin tottuneelle museovieraalle monen liikkuvan kuvan 
teoksen pituus ylittää kestokynnyksen eikä teosta yksinkertai-
sesti ehditä tai jakseta katsoa kokonaisuudessaan. 

Nykymuseokävijä alkaa kuitenkin olla jo melko tottunut vi-
deotaiteeseen tai filmipohjaiseen liikkuvaan kuvaan osana ku-
vataidenäyttelyitä, eikä sen läsnäoloa museossa enää ihmetel-
lä. Päinvastoin, voisi jopa väittää, että videotaide – ja aivan eri-
tyisesti videoinstallaatiot – on osoittautunut nykytaideinstituu- 
tioille mieluisaksi taidemuodoksi, joka ”media-orientoitunees-
sa esillepanossaan” korostaa osallistuvaa ja ruumiillista taide-
kokemusta sopien siksi erinomaisesti 20. vuosisadan taide-
museoon, jota on kutsuttu muun muassa taiteen fyysiseen ja 
psyykkiseen kokemukseen tähtääväksi ”kokemusinstituutiok-
si”.1 

Kuvataiteen liikkuvan kuvan teokset yhdistyvät edelleen 
voimakkaasti myös elokuvaan eivätkä yksinomaan kuvatai-
teen omaan traditioon. Näin ollen kuvataiteen liikkuvan kuvan 
teoksia arvioidaan yhtä lailla suhteessa elokuvan traditioon, sa-
moin kuin myös suhteessa taidehistoriaan ja menneitten vuosi-
satojen kuvataiteeseen. n

T V - D R A A M A  M Y Y T I N  M U R T A J A
CARLOS
N

äitä epäselviä linjoja kartoit-
taa Sodankylän elokuvajuhlilla 
esitetty, alun perin televisiole-
vitykseen ranskalais-saksalai-
sittain tuotettu Carlos (2010). 
Kolmiosaisen elämäkerralli-

sen draaman ohjasi ja osin käsikirjoitti – 
yhteistyössä Dan Franckin ja Daniel Le-
conten kanssa – ranskalaisohjaaja Oli-
vier Assayas, yksi juhlien päävieraista. 
Trilogiasta on leikattu myös elokuvaver-
sio, jota ohjaaja ei kuitenkaan pidä ka-
nonisena.

Carlos on realismiin, vaikkakaan ei 
välttämättä objektiivisuuteen, pyrkivä 
kuvaus Ramírez Sánchezin vuosista ra-
dikaalivasemmistolaisena militanttina 
alkaen tämän liittymisestä Palestiinan 
vapautuksen kansanrintamaan PFLP:en 
1973 ja päättyen tämän kiinniottoon Su-
danissa 1994. Jokaisen jakson alussa kyl-
lä ilmoitetaan, että vaikka elokuva poh-
jautuukin laajaan lähdetutkimukseen, 
on se ”ennen kaikkea fiktiota”. Tällais-
ta lähtökohtaa on silti katselijana vai-
kea sisäistää tai edes muistaa, varsinkin 
pääosanäyttelijä Edgar Ramírezin rooli-
suoritusta seuratessa. Hänen tulkintansa 
Carlosin katseesta kertoo eniten: alussa 

Venezuelassa 1949 syntynyt Ilich Ramírez Sánchez, lehdistön lempinimeltään 
Šakaali, koodinimeltään Carlos: palkkasotilas, vapaustaistelija, sadistinen terro-
risti, sankari; vallankumouksellinen, joukkomurhaaja, megalomaaninen narsisti, 
asefetisisti, soturi. Mitä näistä, vaiko kaikkia? Poissulkevatko nämä toisensa? 
Missä pisteessä ne tekevät niin? Missä kulkevat rajat niiden välillä – voiko niitä 
merkitä lainkaan tarkasti?

vahva, itsevarma ja määrätietoinen, lo-
puksi epäröivä, väsynyt ja periksianta-
nut.

Juuri nyt Ramírez Sánchez istuu 
ranskalaisessa Clairvaux’n vankilassa 
elinkautista, vailla oikeutta ehdonalai-
seen, kahden Ranskan tiedustelupalve-
lun agentin ja yhden libanonilaisen il-
miantajan murhasta. Nämä kolme kuu-
luvat niiden 83 hengen joukkoon, jotka 
hänen oletetaan tappaneen. Tuomionsa 
langettamisen yhteydessä 1997 Carlos 
totesi: ”Verta virtaa paljon, kun käy so-
taa 30 vuoden ajan – minun ja muiden. 
Mutta emme koskaan tappaneet ketään 
rahan, vaan päämäärän takia – Palestii-
nan vapauttamisen”.

Rakenteeltaan Carlos on hyvin klas-
sinen kuvaus noususta, uhosta ja tuhos-
ta; Ramírez Sánchezin kehityksestä nuo-
resta, idealistisesta vallankumoustaisteli-
jasta maailmankuuluksi kultti-ikoniksi, 
eräänlaiseksi veriseksi robin hood -hah-
moksi, ja edelleen fyysisesti ja ideologi-
sesti rappeutuneeksi, loismaiseksi totali-
taristivaltioiden almuilla sinnitteleväksi, 
humalassa toikkaroivaksi aaveeksi. Si-
sällöllisesti kyse ei kuitenkaan ole mis-
tään naiivista kertomuksesta viattomas-

ta nuoruudesta kohti korruptoitunutta 
vanhuutta. Ramírez Sánchezia ei esitetä 
alkuvaiheissaankaan minään puhtaana 
hahmona. Alusta alkaen kyseenalaistet-
tuna ovat hänen perimmäiset motiivin-
sa ja innoituksen lähteensä, yleisemmäl-
lä tasolla ehkä aseellisen taistelun oikeu-
tus ja vilpittömyys ylipäätään.

VäkiVallan etiikasta

Ensimmäisen jakson alkupuolella Car-
los tokaisee ystävättärelleen (Juana 
Acosta), ettei sotaa voiteta mielenosoi-
tuskulkueissa marssimalla. Vain kan-
sainvälisen aseellisen vastarinnan kautta 
voidaan saavuttaa ”gloria”, ja lisää koh-
ta perään: ”tulet kuulemaan minusta 
vielä, tämä on vasta alussa”. Mitä glori-
aa lopulta Carlos tarkoittaakaan, masso-
jen vai hänen omaansa, on trilogian läpi 
leikkaava kysymys.

On selvää, ettei Carlosia liikuta ai- 
noastaan altruistinen tahto taistella  
heikkojen ja köyhien puolesta, vaan 
myös paljon alkukantaisemmat halut. 
Yksi näistä on hänen yksinkertainen, 
raaka kunnianhimonsa. Tästä juontuu 
myös hänen traagisuutensa. Vielä Neu-
vostoliiton kaaduttuakin hän uskotte-

Mikael  
Leskinen
Kirjoittaja on  
vapaa toimittaja
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lee olevansa merkityksellinen, vaikka ei 
tosiasiassa enää herätä edes länsimais-
ten tiedustelupalveluiden mielenkiin-
toa. Samaa tarinaa tosielämän Carlosista 
kertoo hänen tyttärensä Rosa Kopp osit-
tain Suomessa tuotetussa viimevuotises-
sa dokumentissa In the Dark Room: Pi-
mennossa. Heidän tavattuaan ensi ker-
taa vuosikausiin ei Ramírez Sánchezia 
kiinnostanut kysyä tyttärensä kuulumi-
sia, vaan hän puhui mieluummin vaiku-
tusvaltaisista ystävistään, jotka auttaisi-
vat hänet takaisin vapauteen.

Voi alkaa vaikuttaa siltä, että ko-
ko hänen poliittinen vakaumuksensa 
on vain tekosyy dominoida ympäris-
töään, vietellä naisia ja paistatella mai-
neessa. Olisi silti liian helppoa sanoa, 
että Carlos olisi täydellinen huijari, jo-
ka vain teeskenteli vallankumouksellis-
ta saadakseen tyydytettyä itsekkäät mie-
litekonsa. Pikemminkin päinvastoin: 
hän vaikuttaa uskovan itseensä ja teh-
täväänsä niin vahvasti, että on enintään 
vain puolitietoinen kaikista niistä ylly-
keistä, jotka sikiävät hänen alitajunnas-
taan ja jotka ohjaavat hänen toimintaan-
sa. Edgar Ramírezin tulkinnan hienoim-
pia ansioita on kyky osua näihin ristirii-
taisuuksiin Carlosin persoonassa. Eikä 
Carlos olisi tietenkään samalla lailla ro-
manttinen tai traaginen hahmo, jos hän 
ei ennen lopullista dekadenssiaan olisi 
todella uskonut asiaansa.

Ei voida kiistää, etteikö elokuva liit-
täisi Carlosin hahmoon paljon roman-
tiikkaa, varsinkin ensimmäisten jakso-
jen aikana. Ääniraidan 1970- ja 80-lu-
kujen populaarimusiikin tarkasti ajoi-
tettu soveltaminen vahvistaa tätä vai-
kutelmaa. Aikanaan Ramírez Sanchéz 
oli eräänlainen salaperäinen anti-san-
kari, joka eteni dramaattisesta välikoh-
tauksesta seuraavaan, väistäen aina kuin 
ihmeen kaupalla kiinnijäämisen. Car-
los selvästikin ammentaa tästä Ramírez 
Sánchezin statuksesta populaarikulttuu-
rissa. Eri kysymys sitten on, onko tällai-
nen romantisointi välttämättä myös ido-
lisointia.

Tämä tasapainoittelu romantisoin-
nin ja tuomitsemisen välillä onkin eh-
kä trilogian ulosannin mielenkiintoisin 
piirre. Rajat jätetään siinä määrin epä-
selviksi, että lopullisen tuomion langet-
taminen jää lopulta katsojalle. Tietty, ei-
hän hänen, tai edes Assayasin, tätä vält-
tämättä tarvitse tehdäkään. Elokuvan ei 
tarvitse olla teesi.

myös osan omaa seksuaalisuuttaan, toi-
sen sukupuolielimensä.

Joissakin arvosteluissa väitettiin, et-
tä Carlos esittää päähenkilönsä sankari-
na ja antaa siten terrorismille legitimi-
teetin poliittisena vaikutuskeinona. Kui-
tenkin kokonaisvaikutelmaa seuratessa 
ja rivien välistä luettaessa sanoma ilme-
nee pitkälti täysin päinvastaisena. 

sarja ilmaisumuotona

Carlos on myös näyte sarjaformaatin 
ilmaisumahdollisuuksista ja malliesi-
merkki siitä, miten lisätty pituus mah-
dollistaa leveämmän juonellisen kehi-
tyskaaren sekä syvällisemmän sisällöl-
lisen paneutumisen. Kokemus leikattua 
elokuvaversiota katsoessa oli sekavam-
pi ja pinnallisempi; tapahtumat ja hah-
mot, joita käsiteltiin sarjassa pitkään ja 
seikkaperäisesti, vilahtavat ohi nopeas-
ti. Vaikutelma voisi toisaalta olla erilai-
nen, jos katselujärjestys olisi ollut päin-
vastainen.

Joka tapauksessa pidempi versio 
tuntui Ramírez Sánchezin tarinan suh-
teen sopivammalta. Yksi kolmitunti-
nenkin elokuva taas vaikuttaisi aivan 
liian lyhyeltä vaihtoehdolta. Aiheeseen 
liittyy tosin niin paljon poliittisia mo-
nimutkaisuuksia, että vielä kolmea use-
ampaan episodiin jakaminen olisi voi-
nyt helpottaa ymmärrystä. Jokainen kol-
mesta jaksosta kestää täyspitkän eloku-
van verran, viimeinen lähes kaksi tuntia, 
joten kokonaisuudesta olisi saanut leik-
kaamalla helposti vaikka kahdeksan-
osaisenkin. Toisaalta fragmentaarisuus 
voisi ehkä vain lisätä hämmennystä.

Elämäkerralliseen kerrontaan sarja-
formaatti soveltuu ideaalisesti. Esimer-
kiksi edellä mainittujen Che-elokuvien 
tapauksessa kolme osaa kahden sijas-
ta olisi ollut vähintäänkin yhtä toimiva 
valinta ja parhaimmillaan mielenkiin-

toisempi kokonaisuus. Kuvaus Gueva-
ran Kongon kampanjasta olisi sopinut 
kronologisestikin hyvin nykyisten osi-
en väliin.

Carlosin näytös oli Sodankylän pi-
sin, yli viisi ja puoli tuntia. Sen päätyttyä 
noin puoli viiden aikaan oli Lapinsuun 
pimeydestä valoisaan Lapin aamuyöhön 
astuvan olo vähintäänkin epätodellinen. 
Jaksojen kokonaisuus, rytmi ja tunnel-
ma pysyivät kuitenkin niin hyvin koos-
sa, että väsymys ehti iskeä vasta loppu-
tekstien ilmestyttyä kankaalle.  

lyhyt keskustelu  
oliVier assayasin kanssa

Seuraava haastattelu tehtiin Sodan- 
kylän elokuvajuhlilla kesäkuussa 2014 
heti Assayasin aamukeskustelun  
jälkeen.

ML: Sain elokuvastasi käsityksen, että 
Carlos on jonkin sortin teeskentelijä, et-
tä hänen motiivinsa eivät ole täysin po-
liittiset. Pitääkö tämä paikkansa?

OA: Paras vastaus, jonka voin antaa si-
nulle on, että kaikki elokuvassa perustuu 
tositapahtumiin, joten sinun täytyy tehdä 
omat johtopäätöksesi. Kun lähestyt Car-
losin kaltaista aihetta, siihen liittyy jän-
nitteitä, erilaisia näkökulmia, erilaisia 
ideoita siitä, mitä Carlos on. En halunnut 

Samalla Carlos on kuvaus eräästä 
menneestä aikakaudesta ja sen hengestä. 
Varsinkin kahden ensimmäisen jakson 
tunnelmassa velloo paljon nostalgisuut-
ta, mikä lienee täysin harkittua. Aihe on 
selvästi kiehtonut Assayasia, hänen kah-
ta vuotta myöhempi Jotain ilmassa ku-
vasi samoiten 1970-luvun eurooppalai-
sia vasemmistopiirejä, tosin viattomam-
pien opiskelijaliikkeiden näkökulmasta. 
On mielenkiintoista verrata jälkimmäi-
sen hahmojen lapsenomaista, suhteel-
lisen viatonta vallankumouksellisuutta 
Ramírez Sánchezin määrätietoiseen so-
dankäyntiin. Voidaan spekuloida, kum-
pi on loppujen lopuksi parhaiten selvillä 
omista teoistaan ja vastuustaan?

mikä taistelussa kiehtoo?

Eräs entinen chileläinen vasemmis-
tosissi painotti minulle muutama vuosi 
sitten erään haastattelun yhteydessä, et-
tei vallankumoustaistelu ole yhtä kuin 
aseellinen taistelu. Se on yksi työkalu 
monien joukossa, poliittisella ja sosi-
aalisella toiminnalla on yhtä lailla paik-
kansa ja hetkensä. Riippuu tilanneyh-
teydessä milloin ja missä määrin yhtä 
taistelun muotoa sovelletaan ja miten 
niitä sovitetaan yhteen. Nykypäivänä 
ensin mainittu on poistettu sekä käy-
töstä että harkinnasta sekä vasemmis-
tossa että oikeistossa, ainakin suhteelli-
sen turvallisissa länsimaissa. Väkivalta 
on poliittisella kentällä hylätty ja unoh-
dettu. Se mielletään osaksi mennyttä 
maailmaa ja mustavalkoisempaa aikaa 
– tosin ei silti välttämättä sen takia, että 
maailmamme olisi muuttunut parem-
maksi (miksi, siis?).

Ehkä juuri tämän takia Ramírez 
Sánchezin kaltaiset hahmot ovat nous-
seet viime vuosina jälleen esille elokuva-
fiktiossa: he tyydyttänevät jonkin puut-
teen, joka kaikesta edistyksestä huoli-
matta yhä edelleen sykkii aina vain si-
vistyneemmän kuoremme alla. Samaan 
ilmiöön on ilmeistä sisällyttää mm. Uli 
Edelin Der Baader Meinhof Komplex se-
kä Steven Soderberghin Che-elokuvapa-
ri (molemmat 2008). Kummankin pää-
henkilöinä on samalla tavoin moraali-
sesti ristiriitaisia hahmoja.

Väkivalta kiehtoo yhä – tosin sitä se 
on tehnyt jo varmasti niin pitkään, kun 
väkivaltaa on ylipäätään ollut olemassa. 
Olemme ulkoistaneet väkivallan fiktiol-
le, emme halua sitä enää takaisin konk-
reettiseen elämäämme. Mutta eivätkö 
elokuvat, yleensäkin taide, silti ole osa 
konkreettista elämäämme – siis, eivät-
kö ne aina tyydytä jonkin konkreetti-
sen halun – ja mitä ylipäätään edes olisi 
ei-konkreettinen halu? Miksi palaamme 
näihin menneisyyden soturihahmoihin? 
Onko sodassa ja taistelussa siltikin jäl-
jellä jotain sellaista, josta emme halua 
päästää vielä irti, jotakin alkukantais-
ta vetoa? Samaa voitaisiin kysyä vuosit-
taisesta kansallisrituaalistamme, Tunte-
mattoman sotilaan televisioesityksestä. 
Vai onko kiinnostuksemme todella vain 
puhtaasti historiallista...?

Carlos on tutkielma väkivallan etii-
kasta ja sen mekanismeista, toisaalta 
sen houkutuksesta ja viehätyksestä. Mi-
kä saa ihmisen tarttumaan aseisiin? Ra-
mírez Sánchezin tapauksessa vastaus on 
kompleksinen. Ei ole totta, että hänellä 
ei olisi myös aidosti ideologisia motivaa-
tioita – tuskin kukaan, joka asettaa hen-
kensä alttiiksi, tekee niin vain itsekkäistä 
syistä. Siltikään tämä ei tarkoita, että hä-
nen valintansa ei voisi sisältää paljon ir-
rationaalisia syitä. Lähdetäänkö sotaan 
aina vain pakosta, vai vetoaako sota juu-
ri tietyn tyyppiseen ihmiseen?

Väkivallan takana on usein himo 
väkivaltaan sen itsensä takia. Erääs-
sä avainkohtauksessa Carlos viette-
lee naisen apunaan salkullinen aseita. 
Hän nostaa neuvostoliittolaisen pistoo-
lin esille ja sanoo, suudellen sitä: ”Pelot-
taako se sinua? Koske siihen. Aseet ovat 
koskettelua ja hellää kohtelua varten”, ja 
hieman myöhemmin: ”Aseet ovat ruu-
miini jatke, ne ovat kuin käsivarteni”. 
Näin hän tekee väkivallasta ei pelkäs-
tään vallankumouksen työkalun, vaan 

Carlos (2010) 

Ohjaus: Olivier Assayas 
Käsikirjoitus: Olivier Assayas, Dan Franck, Daniel Le-
conte 
Tuotanto: Daniel Leconte (Films en Stock; Ranska), 
Jens Meurer (Egoli Tossell Film; Saksa), yhteistyössä: 
Canal+ (Ranska) sekä Arte France (Ranska). 
Pääosissa:Édgar Ramírez (Ilich Ramírez Sánchez), 
Alexander Scheer (Johannes Weinrich), Nora von 
Waldstätten (Magdalena Kopp), Fadi Abi Samra 
(Michel Moukharbel), Christoph Bach (Hans- 
Joachim Klein), Carlosin nimeämätön ystävätär  
(Juana Acosta).

lisätä sekaannusta. Laitoin ruudulle kai-
ken todennetun tiedon, mitä löysin.

ML: Kuinka paljon siitä on siis totta?

OA: Kaikki on totta siinä mielessä, että 
elokuva ei ole täsmälleen fiktiota. Se mi-
kä ei perustu täsmällisesti todennettuun 
tietoon on keskustelut naisten kanssa, 
koska makuuhuoneissa ei ollut mikro-
fonia – vaikka välillä kyllä olikin, kuten 
joissakin kohtauksissa Unkarissa. Paljon 
perustuu nauhoituksiin todellisista kes-
kusteluista, jotka tulivat turvallisuuspal-
veluiden arkistoista.

ML: Carlos on televisiolle tehty pienois-
sarja. Mitä mielto olet siitä suhteessa 
elokuvaan, toimiiko se paremmin?

OA: Minulle se ei ole ongelma. Carlos oli 
television tuottama, joten meidän täytyi 
leikata se kolmeen osaan, mutta minulle 
se on viisi- ja puoli-tuntinen elokuva ja 
siinä kaikki. Ja sitten minun täytyi leika-
ta se uudelleen, koska lupasin tehdä ly-
hyemmän version – mutta on vain yksi 
todellinen versio elokuvasta.

ML: Kysymys on siis vain teknisestä sei-
kasta?

OA: Kyllä.

            carlos on myös näyte sarja- 
formaatin ilmaisumahdollisuuk-
sista ja malliesimerkki siitä,  
miten lisätty pituus mahdollis-
taa leveämmän juonellisen kehi-
tyskaaren sekä syvällisemmän 
sisällöllisen paneutumisen.

n

n

           olisi silti liian helppoa 
sanoa, että carlos olisi täy-
dellinen huijari, joka vain 
teeskenteli vallankumouk-
sellista saadakseen tyydy-
tettyä itsekkäät mielitekon-
sa. Pikemminkin päinvas-
toin: hän vaikuttaa usko-
van itseensä ja tehtäväänsä 
niin vahvasti, että on enin-
tään vain puolitietoinen 
kaikista niistä yllykeistä, 
jotka sikiävät hänen alita-
junnastaan ja jotka ohjaa-
vat hänen toimintaansa.

n

In the Dark Room,  
ohj. Nadav Schirman, 

Pandora Film, July  
August Productions , 

First Floor Productions , 
FSL Filmproduktion ,  
Hi Film Productions , 

Palomar, 2013.  
Kuvassa Rosa Kopp. 
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Vuosi 
Oslossa

Petri kemPPinen Valittiin  
Viime Vuonna Pohjoismaisen  
elokuVa ja tV-rahaston 
nFtF:n johtajaksi.

Ulla Simonen
Kirjoittaja on elokuvatuottaja ja DocPoint-festivaalin taiteellinen johtaja

US: Sopimuksesi on nelivuotinen, op-
tio kahteen kauteen eli kahdeksaan vuo-
teen. Puhuimme helmikuussa siitä, et-
tä suunnittelit viipyväsi ainakin sen en-
simmäiset neljä. Milllaiset tunnelmasi 
ovat nyt, miltei vuoden pestin alkami-
sen jälkeen?

PK: Hyvät. Nordic Talents, joka on mei-
dän omista tapahtumistamme isoin, 
saatiin juuri päätökseen, ja kaikesta pa-
lautteesta päätellen onnistuneesti. Vuosi 
on ollut hektinen, siinä on ollut sopivas-
ti rutiinia ja riittävästi yllätyksiä. Seu-
raavaksi valmistelen ensi vuoden bud-
jettia ja uutta, genre-elokuvien kehit-
tämisprojektia, samalla kun tukihake-
muksia tulee mukavasti sisään.

US: NFTF on alkanut jo edellisen toi-
mitusjohtajan aikana esitellä uusia stra-
tegisia linjauksia. Näistä ensimmäinen 
oli kehittämistuen poistaminen ja tuen 
painopisteen siirtäminen top financing 
-muotoiseksi tarkoittaen, että hankkeen 
kansallisen ja muun rahoituksen on ol-
tava kunnossa, ja NFTF:n myöntämän 
rahoituksen on tuotava lisäarvoa hank-
keelle. Miten tämä muutos on otettu 
vastaan, ja onko NFTF:n tuella ollut se 
hankkeita vahvistava vaikutus, jota uu-
distuksella haettiin?

PK: Kehittämistuen poistamiseen liitty-
en soraääniä ei juuri ole tullut, ja edel-

leenkin meillä on mahdollisuus aloit-
taa strategisia kehittämishankkeita, jois-
sa voidaan keskittyä johonkin tärkeäk-
si katsottuun osa-alueeseen. Esimerk-
kinä vaikkapa parin vuoden takainen 
High Five for Kids ja tulossa oleva genre-
hanke. Top-financing on oikeastaan ol-
lut politiikkana jo aiemminkin, mutta 
vuoden 2013 alusta alkaen on hankkeil-
ta edellytetty entistä pontevammin levi-
tyspotentiaalia, samalla kun tukikritee-
rit artikuloitiin ensisijaisesti kokeneem-
pia tuottajia ja tekijöitä priorisoivaksi. 
Nämä muutokset ovat herättäneet jon-
kin verran porinaa. Levityspotentiaa-
lin osoittaminen ei ole yhtään sen hel-
pompaa kuin aiemmin ja toisaalta koke-
neempien tekijöiden priorisointi on ai-
heuttanut huolta alalle tulossa olevien 
parissa. Viime mainittu kriteeri ei kui-
tenkaan ole millään muotoa ehdoton, 
jos levityspotentiaali on vahva, ja hanke 
on sisällöltään hyvä. Vaikutuksia ei vielä 
täysin voi arvioida, mutta aivan valtavaa 
“isojen hankkeiden” ryntäystä ei kuiten-
kaan ole tullut.

US: Millä perustein NFTF:n tukea elo-
kuvaprojekti voi saada?

PK: Yleisöpotentiaali on ensisijainen 
kriteeri, ja tällä tarkoitetaan nimen-
omaan potentiaalia pohjoismaissa ja 
toissijaisesti maailmalla. Isot, pelkästään 

Eedenistä pohjoiseen,  
ohj. Virpi Suutari, Made, 2014

2/
20

14

2/
20

14



44 avek-lehti 2/2014 avek-lehti 2/2014                45

kansalliseksi arvioitavat hankkeet eivät 
siis ole vahvoilla. Yleisöpotentiaalia pys-
tyy osoittamaan levitys- ja tv-sopimuk-
silla ja hyvällä levityssuunnitelmalla, jo-
ka ulottuu myös kotimaan rajojen ul-
kopuolelle. Budjetti ja rahoitussuunni-
telma arvioidaan myös, samaten sisältö 
eli tuotantoyhtiö ja tekijät sekä tieten-
kin käsikirjoitus. Näiden kaikkien teki-
jöiden kokonaisarviointi suhteessa mui-
hin käsillä oleviin ja käsiteltyihin hake-
muksiin. 

Lisäksi priorisoimme erityisesti lapsille 
ja nuorille suunnattuja hankkeita.

US: Olet sanonut, että myöhäinen tai 
kiireinen hakemus ei ole vakuuttava. 
Missä vaiheessa hakemus on hyvä jättää 
sisään, ja miten nopeasti pystyt hake-
muksia käsittelemään?

PK: Viime tingassa tuleva hakemus an-
taa ehkä vähän huonon kuvan tuotan-
non ennakkosuunnittelusta. Saattaa he-
rätä kysymys, että mitä meidän tukem-
me avulla saadaan aikaan. Käsittelyaika 
on lyhyt, neljästä kuuteen viikkoon siitä 
hetkestä, kun hakemus täyttää meidän 
minimikriteerimme. Useimmiten kyn-
nyksenä näyttää olevan levitysvahvis-
tuksien saaminen.

US: Miten näet suomalaisten hankkei-
den asettuvan pohjoismaisten hankkei-
den joukossa? Onko nähtävissä kansal-
lisia vahvuuksia tai heikkouksia?

PK: Suomalaisissa fiktiohankkeissa on 
muihin Pohjoismaihin verrattuna teh-
ty ennakkoon selvästi vähemmän töitä 
pohjoismaisen ja kansainvälisen levityk-
sen suhteen. Mikään kansallinen erityis-

piirre tämä ei kuitenkaan voi olla, sil-
lä monet dokumenttielokuvahankkeet 
ovat tältäkin osin aivan samaa euroop-
palaista huipputasoa. 

US: AVEK luopuu alkaneella kaudella 
tuotantotuen jakamisesta ja siirtyy jaka-
maan käsikirjoitus- ja kehittämistukea. 
Millaisena näet tämän kehityksen ja  
tuen muutoksen merkityksen? 

PK: En ole aivan selvillä muutoksen 
käytännön tavoitteista. Tuntuu, että  
AVEKin merkitys Suomessa joiltain osin 
suurenee, jos tarkoitus on vankentaa joi-
denkin hankkeiden kehitttämistä jopa 
suuremmilla tuilla. Jos taas kehittämis-
tuet pysyvät pieninä, niin silloin tieten-
kin voi käydä niin, että toisten rahoittaji-
en merkitys kasvaa aiempaa isommaksi. 
Meidän kannaltamme tukimuodon ni-
mellä ei sinällään ole merkitystä, AVEK 
on osa kokonaisrahoitusta niin kuin  
aiemminkin.

US: Nyt kun NFTF toimii vain korkeim-
malla rahoituksellisella tasolla, tuotan-
non kehittäminen tapahtuu päätuotan-
tomaissa. Millaisena näet suomalai-
sen elokuvan kehittämisen tilan? Mihin 
mielestäsi pitäisi kiinnittää enemmän 
huomiota?

PK: Yhtiörakenteeseen ja liiketoimin-
nan kehittämiseen. Jatkuvuuden kan-
nalta suomalaiset yhtiöt ovat keskimää-
rin kovin pieniä, jotta elokuvatuotta-
misen ammattimaisuus vahvistuisi. Voi 
myös olla, että liian monien hankkeiden 
kehittämistä tuetaan.

US: Nordic Talent on NFTF:n tärkein 
kehittämiseen tähtäävä hanke. Se järjes-

tettiin totuttuun tapaan syyskuussa. Mi-
kä tapahtuman merkitys on NFTF:lle, 
ja millaisena näet tapahtuman tulevai-
suuden?

PK: Nordic Talents on suorin kontak-
timme alalle tulossa oleviin, elokuva-
kouluista ammattilaisiksi valmistuviin 
tekijöihin. Tänä vuonna avasimme osal-
listumismahdollisuuden kuudelle uu-
delle koululle. Suomesta ehdokkaita lä-
hettivät ELOn lisäksi myös Tampere 
ja Turku, ja yksi palkinnoista menikin 
Tampereelle. Toisaalta samalla tiuken-
simme seulaa, eli kisaan valittiin vain 15 
projektia aikaisemman 18:n sijaan. Tä-
mä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Itse 
tapahtuman tulevaisuus on valoisa – sen 
näki myös esimerkiksi siitä, että perin-
teinen etabloituneempien tuotantoyhti-
öiden pitchausosio keräsi enemmän tar-
jokkaita kuin mukaan mahtui. On hyvä, 
että myös kokeneemmat tuntevat tarvet-
ta esittäytyä nuorille.

Toinen tulossa oleva kehittämishan-
ke on jo mainittu genreprojekti. Lisäk-
si rahoitamme muiden järjestämiä ta-
pahtumia, kuten Nordisk Panoramaa, 
CPH:Doxia, Göteborgin Nordic Film 
Markettia, Malmön FInancing Foru-
mia ja Haugesundin New Nordic Films 
-tapahtumaa, joissa yhtenä osiona ovat 
foorumit kehittämisvaiheessa olevilla 
hankkeille.

n perustettu 1990, toimitusjohtaja Petri Kemppinen, 
7 työntekijää
n toimitusjohtaja tekee päätökset kaikista muista 
projekteista paitsi dokumenttielokuvista, joista päät-
tää Karolina Lidin.
n nFtF:n budjetista kolmannes tulee Pohjoismaiselta 
ministerineuvostolta suoraan, kolmasosa kansallisilta 
elokuvasäätiöiltä ja kolmasosa tv-kanavilta. maakoh-
tainen osuus määritellään suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen ja väkilukuun. nFtF saa tuloja myös elo-
kuvien tuotto-osuuksista.

n vuoden 2013 toteutunut budjetti oli 82 046 926  
norjan kruunua, eli noin 10 miljoonaa euroa.
n vuonna 2013 nFtF tuki yhteensä 70 945 000 norjan 
kruunulla eli n 8,5 miljoonalla eurolla 28 pitkää fiktiota, 
10 tv sarjaa, 20 luovaa dokumenttia. 
n hakemuksia oli kaikkiaan 133, joista 103 sai myön-
teisen päätöksen. näistä 27 projekteille jotka olivat 
suunnattu lapsille ja nuorisolle.

n Lisätietoja www.nordiskfilmogtvfond.com

nordisk Film & tV Fond – Pohjoismainen elokuVa- ja tV –rahasto

Viereisen sivun kuva: Miesten vuoro, ohj. Joonas 
Berghäll & Mika Hotakainen, Oktober, 2010

n
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”Tämä on parempi kuin Can-
nes!”, arvioi Norjan yleisradio-
yhtiön draamapäällikkö ja Nor-
disk Film & TV Fondin hallituk-
sen puheenjohtaja Ivar Köhn pien-
tä Séries Mania -festivaalia huh-
tikuussa 2014. Festivaalille kut-
sutaan vuosittain noin sata TV-
draaman kansainvälistä toimijaa 
verkostoitumaan ja esiintymään. 
Meidät oli bongattu vieraiksi Gö-
teborgin elokuvajuhlien TV-draa-
malavalta. Elokuvakulttuurin ym-
märtäjämaana tunnettu Ranska 
kunnostautuu nyt nostamalla te-
levisiodraaman taiteiden jouk-
koon. Maan suurten TV-festivaa-
lien (Cannesin MIPTV, FIPA, La 
Rochelle) rinnalle on noussut kak-
si pientä ja tehokasta tapahtumaa, 
joilla molemmilla on sama tarkka 
rajaus: television draamasarjat. 

Huhtikuun lopussa eurooppa-
laiset fiktioekspertit kokoontuvat 
Pariisiin Séries Mania -festivaa-
lille ja heinäkuun alussa Fontai-
nebleaun pikkukaupunkiin Série 
Series -festivaalille.  Molemmis-
sa satsataan ammattiseminaarei-
hin, yleisöesityksiin, sisältöana-
lyysiin ja ennen kaikkea tehok-
kaaseen verkostoitumiseen. Séries 
Manian loppulounaalla festivaalin 
johtaja Laurence Herzberg totesi: 
”Tänä vuonna teitä alan ihmisiä 
oli 120 ja se laitetaan kattoluvuksi. 
Liian suuri yhteisö ei syväverkos-
toidu”. Séries Mania ei kuitenkaan 
ole mikään suljettu pikkukerho. 
Noin 18 000 sarjafania ja -tekijää 
osallistui keväisessä Pariisissa fes-
tivaalin kansainvälisten televisio-
sarjojen ranskalaisiin ensi-iltaesi-
tyksiin. 

tiin oman lajityyppinsä edustaja-
na. Yhdistämällä Game of Thrones 
-esityksen ja Walking Dead -mara-
toonin tuntemattomimpiin sarjoi-
hin Séries Mania onnistui houkut-
telemaan kaikenlaista  ja -ikäistä 
katsojakuntaa paikalle. 

Myös uudet sarjat täyttivät sa-
lit. Näiden joukossa oli sattumoi-
sin kolme sarjaa, joita itse esitte-
lin viime toukokuussa kansainvä-
lisellä INPUT-televisiofestivaalilla 
(jota Yle isännöi Helsingissä). Is-
raelilainen minisarja Mekimi pu-
huu pitkissä dialogeissa uskoon tu-
lemisesta niin kiinnostavasti, että 
katsojana jännittää, tuleeko pää-
henkilö uskoon vai ei. Fisher Kin-
gin (ja MTV3:n) sarja Nyfmit, jo-
ta tuottaja Matti Halonen esitteli 
Pariisissa, veti puolestaan suuren 
salin täyteen nykyajan fantasiasta 

kiinnostuneita. DR:n uusin suur-
menestys Arvingarne-sarja (Peril-
liset) kiinnosti myös odotetusti, 
mutta varman päälle tätäkään sar-
jaa ei ole tehty. Tuottaja Karoline 
Lethin sanoin ”Otimme tietoisia 
riskejä. Palkkasimme tuoreen kä-
sikirjoittajan ja näyttelijänä tunne-
tun ohjaajan, jolle televisio oli uu-
si väline (Pernilla August). Päätim-
me olla käyttämättä entisiä menes-
tysareenoitamme, kuten politiikka 
tai rikos ja keskittyä perinteiseen 
perhekonfliktiin pitkissä kohta-
uksissa.” DR kulkee edelleen ihan 
omaa tietänsä trendeistä välittä-
mättä ja menestys jatkuu. 

Séries Manian levittäjäkeskus-
telussa esitettiin kansainvälisil-
le myyjille se pakollinen kysymys: 
”Mitä etsitte seuraavaksi?” Panee-
lissa todettiin tietenkin yhteen ää-

ranskalaiset rakentaVat tV-draamaan  
kansainVälisiä yhteisöjä

séries mania

Kunniavieras True Detective -sar-
jan luoja Nic Pizzolatto sai aikai-
seksi miltei hartaan tunnelman 
seitsemänsadan katsojan täpötäy-
dessä elokuvasalissa. Lavalla rans-
kalainen kulttuuritoimittaja te-
ki kovaa työtä pysyäkseen yliopis-
tolehtori/kirjailijan kyydissä. La-
konisella tyylillään Pizzolatto pal-
jasti, että hän oikeasti halusi käy-
dä televisiossa filosofista keskuste-
lua, ja kun sille piti keksiä muoto, 
rikostarina oli Dashiell Hammet 
-ihailijalle sopivin ratkaisu. And 
the rest is history: Tähtinäyttelijät 
Matthew McConaughey ja Woo-
dy Harrelson innostuivat Pizzola-
ton käsikirjoituksesta, jonka jäl-
keen amerikkalaisyhtiöt kilpailivat 
sen tuottamisesta. Pizzolatto va-
litsi HBO:n, koska yhtiö ”edelleen 
edustaa kultaista laatua”. 

Pizzolatto puhui omasta tinki-
mättömyydestään, mitä tuli taiteel-
lisiin ratkaisuihin – ”siinä samassa 
opiskelin showrunneriksi”. Eloku-
van auteur-ajattelu on laskeutunut 
sarjadraamaan, ja missä muualla 
sitä voisikaan puoltaa kuin Rans-
kassa. Pizzalatto oli myös pohdis-
kelevan tarkka kaikissa vastauk-
sissaan. Kun kulttuuritoimittaja 
puhui True Detective -sarjan pää-
henkilöistä vastakkaishahmoina, 
kirjaili korjasi nopeasti: ”Vastak-
kaisia hahmoja ei ole olemassa, ei 
elämässä, eikä sarjassani. Päähen-
kilöistäni toinen vain on oikeasti 
sitä, mitä toinen esittää olevansa”. 
Näin syntyy fiktio fiktiossa. Haas-
tattelijan tivatessa sarjan oppe-
ja Pizzolatto lopuksi suostui anta-
maan yhden ainoan määritelmän: 
”The only thing the show is real-
ly against is against not thinking”. 
Sali riemastui ja ilmassa oli suuren 
urheilujuhlan tuntua.

Toinen vieras Game of Thrones  
-tähti Oona Chaplin toi festivaa-
lille fantasiasarjan hehkua. Euge-
ne O’Neillin lapsenlapsenlapsena 
ja Charlie Chaplinin lapsenlapsena 
hänen läsnäolonsa myös muistut-
ti esittävän fiktion matkasta teat-
terista elokuvaan ja elokuvasta sar-
jadraamaan. Jokaista taidemuotoa 
on jossain vaiheessa kohdeltu ali-
arvostettuna ajanvietelajina. Parii-
sissa mitään genreä ei pidetty pa-
rempana, ja jokaista teosta tutkit-

neen: ”Sitä, mitä emme osaa odot-
taa.” Matkimalla ja pelkäämäl-
lä uutta ei ainakaan löydä. Ylen 
esittämän Les Revenants -sarjan 
(Kuolleista palanneet) tuottaja Ca-
roline Benjo kiitti sarjan Emmy-
voiton yhteydessä Canal Plus -ka-
navaa rohkeudesta. Ranskan pe-
rinteiset, suuret kanavat kun ei-
vät lähteneet rahoittamaan sarjaa. 
Canal Plus rajasi selkeästi ja in-
nostavasti, millaista sarjadraamaa 
se haluaa rahoittaa. Kanava ei hae 
mitään turvallista yleiskivaa kai-
kille: ”edgy, provocative, ground-
breaking, distinctive with comp-
lex characters and high production 
values”. Yhdysvalloissahan HBO:n 
laatu lähti nousuun, kiitos maksu-
television, joka mahdollisti Pizzo-
laton mainitseman laatutuottami-
sen pienemmille yleisöille, mutta 

teksti ja kuvat
Liselott  
Forsman

Vastaava tuottaja  
kansainväliset hankkeet,  

Yle Draama
Head of EBU Ficton  

Bureau, EBU
(liselott.forsman@yle.fi)

Nic Pizzolatto 
hurmasi yleisön  
tinkimättömyy-
dellään.

Israelilainen  
kirjailija Yael  
Hedaya ja  
ranskalainen 
tuottaja Caroline  
Benjo löysivät 
molemmille tär-
keän aiheen.  

laajemmilla alueilla. Myös Netfli-
xin SVOD-palvelu on profiloitu-
nut nimenomaan omilla ”edgy” 
-sarjoillaan. 

Parhaassa tapauksessa kan-
sainvälinen levitys antaa tekijöil-
le lisäpontta seurata omaa uniik-
kia ääntään. Göteborgin televisio-
päivillä esiintyi tammikuussa ka-
rismaattinen israelilainen kirjai-
lija Yael Hedaya, jonka ala tuntee 
yhtenä In Treatment (Terapiassa) 
-sarjan BeTipul -alkuperäisteok-
sen  käsikirjoittajana. Kansainvä-
lisillä foorumeilla hän on nyt löy-
tänyt yhteisen vision Les Revenants 
-tuottajan Caroline Benjon kans-
sa. Tällaisista uusista projekteis-
ta Séries Manian johtaja Laurence 
Herzberg ilahtuu. Hän sanoo ha-
luavansa tuoda eurooppalaiseen 
televisiodraamaan ”voimaa ja so-

Voimaa ja solidaarisuutta!
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lidaarisuutta”. Koska hyvät yhteis-
tuotannot lähtevät yhteisestä, mut-
tei yksinkertaisesta visiosta, on fes-
tivaalin avainsanoiksi valittu: ”Mo-
nimuotoisuus, taiteellinen luo-
vuus, yhteistuottaminen ja globaali 
levitys”. Yhteistyö tarkoittaa myös 
yhteistyötä muiden tapahtumien 
kanssa. EBU:n televisiojohtaja Bet-
tina Brinkmann ja allekirjoittanut, 
EBUn fiktioryhmän puheenjohta-
ja, saivat heti yhteistyötarjouksen 
Herzbergiltä. Tarkoituksenamme 
on etsiä synergiaetuja oman syys-
kuisen Fiction Creative Forum -ta-
pahtumamme ja keväisen Séries 
Manian välille. 

séries serie

Pari kuukautta Séries Manian jäl-
keen oli vuorossa Séries Serie, 
Ranskan toinen sarjadraamaan 
keskittyvä festivaali, joka järjestet-
tiin heinäkuun alussa kolmannen 
kerran Fontainebleaun pikkukau-
pungissa. Vierastehtäviini kuului 
kertoa suuren elokuvateatterin la-
valla Ylestä ja suomalaisesta tele-
visiodraamasta. Pääsin myös osal-
listumaan strategisiin suljettujen 
ovien keskusteluihin, joiden kaut-
ta verkostoituminen saattoi nousta 
aivan uudelle tasolle. Suljetun huo-
neen luottamuksellisessa ilmapii-
rissä emme olleet projektineuvot-

rin johtaja Mika Myllyaho painot-
ti, että hänen valtiolta saamansa 
tehtävä on nimenomaan edesaut-
taa suomalaisen teatterin ja näytel-
mien kehitystä. Uuden luominen 
sisältyy siis luovan johtajan vastuu-
seen, eikä uutta luoda pelaamal-
la varman päälle. Samasta aiheesta 
puhui hienosti toinen menestynyt 
suomalaisjohtaja, Supercellin Ilkka 
Paananen Helsingin INPUTin pe-
lisessiossa. Eräs hänen teeseistään 
kuului: ”If you don’t fail often, you 
are not taking enough risks”.

Fontainebleaussa painotettiin 
festivaalin Think tank -luonnetta: 
”Séries Serie on tapahtumapaikka 
niille, jotka intohimoisesti ajattele-
vat ja luovat televisiosarjoja”. Me-
nestyssarjojen tekijät nostivat Rans-
kassakin esille prosessin riskiteki-
jät. Päävieras, Borgia-sarjan (2011) 
luoja Tom Fontana kertoi projektin 
haasteista. Sarjan kehittelyhän läh-
ti sattumoisin käyntiin samanaikai-
sesti irlantilaisen Neil Jordanin The 
Borgias -sarjan (2011) kanssa. Kun 
kävi ilmi, että kaksi vahvaa tekijää 
on tarttumassa saman suvun tari-
naan, harkittiin hetki sarjojen yh-
distämistä. Molemmat herrat piti-
vät kuitenkin kiinni omista näke-
myksistään ja menestyivät kumpi-
kin tahollaan. 

Yhdysvaltalainen Fontana toi 
Borgian kehittely- ja tuotantopro-
sesseissa ennakkoluulottomasti yh-
teen amerikkalaisia ja eurooppa-
laisia tekijöitä. Ranskasta hän löysi 
nuoria käsikirjoittajia kokeneiden 
amerikkalaisten rinnalle. Fontana 
arvioi, että television käsikirjoitus-
prosessit ovat jo hyvin samanlai-
sia ympäri maailmaa. Tärkeintä on 
jaettu näkemyksellisyys ja visio si-
sällön suhteen. Tarvittavaa syvyyt-
tä ei voi kouluissa opettaa. 

Eräs tärkeä yhteinen piirre Pa-
riisin ja Fontainebleaun festivaa-
leilla on, että molemmat tekivät te-
levision sarjadraamojen katseluis-
ta kulttuuritapahtumia. Kun vie-
raassa maassa kokee suuressa sa-
lissa haltioituneen yleisön joukos-
sa kolmannen maan TV-sarjan en-
si-iltahuumaa, tulee selväksi, että 
eurooppalaisella televisiodraamal-
la on väliä. 

Tapasin molemmilla festivaa-
leilla myös suurten levitysyhtiöi-
den päälliköitä, joita kiinnosta-
vat nimenomaan suomalaiset sar-
jat. Suomi on pohjoismaana erit-

telijoita, vaan nopeasti muuttuvan 
alan ajatusten ja tiedon vaihtajia. 
Täälläkin syntyi uusia kansainväli-
siä yhteistuotantoideoita mm. kii-
tos BBC:n skarpinhauskan kome-
diatuottajan, Jon Plowmanin (Ab-
solutely Fabulous, The Office). 

Pikkukaupungissa verkostoi-
tuminen oli muutenkin helppoa. 
Mahdolliset yhteistyökumppanit 
löytyivät helposti seminaarihuo-
neiden käytäviltä tai kaupungin ul-
koilmakahviloista. Kysymykseen, 
miksi Ranskaan tarvitaan kaksi 
pienen yhteisön sarjadraamafesti-
vaalia, Fontainebleaussa vastattiin: 
”Täällä sisällöstä päättävät teki-
jät”. Keskustelut olivat usein rans-
kalaisten käsikirjoittajien vetä-
miä, ja lavoilla oli enemmän käsi-
kirjoittajia, näyttelijöitä ja ohjaajia 
kuin Pariisissa. Sisällön ohella pu-
huttiin täälläkin bisneksestä, mut-
ta aina tekijänäkökulmaa muista-
en. Esimerkkinä tästä oli Remake 
and Original – Intimate Enemies? 
-seminaari, jossa oltiin huolissaan 
käsikirjoittajien työtilanteista kiih-
tyvässä remake-maailmassa. Olin 
itse tammikuussa Göteborgin la-
valla väittänyt, että TV-yhtiö, jo-
ka kieltää remaket on kuin teatteri-
johtaja, joka kieltää Shakespearen, 
koska kirjoittaja on ulkomainen ja 
teksti jo toteutettu muualla. 

jutun  
kV-taPahtumat:

séries mania  
22.-30.4.2014 Pariisi

inPut tV  
12-15.5.2014 helsinki

série series  
2.-4.7.2014 Fontainebleau

ebu Fiction day and  
Fiction creative Forum  
(european broadcasting uni-
on) 15.9.2014 berlin

c21 international drama  
summit  
18.-20.11.2014 london

Fontainebleaun keskustelu alkoi 
tuosta samasta ajatuksesta, mutta 
toisin kuin Göteborgissa, sille löytyi 
runsaasti käsikirjoittajien vastaväit-
teitä. Huolestuneille tekijöille semi-
naarin puheenjohtaja, ruotsalainen 
ohjaaja Harald Hamrell kertoi laval-
la uutisen: Hänen ohjaamansa Äkta 
människor -sarjasta eli Ylen yhteis-
tuottamasta Hubotit – melkein ihmi-
siä -sarjasta tehdään englanninkie-
linen remake. Kun ääneen ilahduin 
siitä, että brittinäyttelijätkin pääse-
vät tulkitsemaan sarjan jännittäviä 
ihmisrobotteja, Hamrell komppa-
si ajatusta todeten, että remake-ver-
sio voi olla jopa parempi kuin alku-
peräinen. Näin ollen käsikirjoittajien  
tulisi nähdä remake-markkinat sekä 
taloudellisena että taiteellisena mah-
dollisuutena. Asiassa päädyttiin yh-
teiseen loppulauselmaan: ”On ym-
märrettävää, että käsikirjoitukset 
matkustavat entistä vilkkaammin, 
mutta päättäjien tulee taata kunnol-
linen rahoitusosuus myös kotimai-
sille alkuperäisteoksille”. 

Näkökulmaa voi rinnastaa teat- 
terikentän vastaavaan. Helsingin  
Savoy-teatterissa keskusteltiin  
syyskuussa  yleisötavoitteista suh-
teessa sisältöön ja taiteelliseen ris-
kinottoon. Savoy-teatterin johta-
jan Päivi Loponen-Kyrösepän ve-
tämässä paneelissa Kansallisteatte-

tavaikutuksista. Hän suri, että osa 
hänen kotimaansa tekijöistä miet-
tii, miten miellyttäisi ulkomaisia 
rahoittajia, silloin kun heidän tu-
lisi miettiä mitä oikeasti haluavat 
kertoa. 

drama summit

Brittiläinen mediatoimija C21 Me-
dia järjestää marraskuussa TV- 
väen Drama Summit -tapahtuman 
Lontooseen ja houkuttelee parai-
kaa puhujia viestillään: ”Bringing 
the world drama community to-
gether”. Siinä missä ranskalaiset 
puhuvat eurooppalaisesta yhtei-
söstä, britit siis lähtevät heti alus-
ta rakentamaan globaalia yhteisöä. 
Eivätkä yksinomaan he. Vuoden 
2014 aikana minulle on tarjottu 17 
erilaista draamasarjoihin liittyvää 
tehtävää (puhujana, moderaatto-
rina, juryjäsenenä) kansainvälisis-
sä televisiotapahtumissa. Ja tuskin 
olen ainoa suomalainen, jolle näitä 

Ruotsalainen ohjaaja  
Harald Hamrell juonsi  
Fontainebleaussa.

Supercellin toimitusjohtaja  
Ilkka Paananen nostaa  
riskit kunniaan. 

Sodankylässä yleisö jonotti  
kotimaisten tekijöiden  
keskusteluun kesäkuussa 2014.

täin houkutteleva, nyt kun läntiset 
naapurimme ovat vuosia raivan-
neet tietä. Alalla on paljon liikeh-
dintää ja tahti kiihtyy. 2000-luvul-
la olen päässyt keskustelemaan te-
levisiodraamasta niin EBUn kuin 
globaalin televisiofestivaalin IN-
PUTinkin lavoilla viidellä mante-
reella. On kiinnostavaa nähdä, mi-
ten uudet mantereet nousevat, ku-
ten tällä hetkellä erityisesti Etelä-
Amerikka. 

creatiVe Forum

Ylen tärkein yhteistuotantofoo-
rumi on jo vuodesta 1959 toimi-
nut Pohjoismaiden julkisen palve-
lun yhtiöiden Pohjoisvisio-orga-
nisaatio. Toinen avain skandidraa-
man nousuun on Nordisk Film & 
TV Fond, joka jakaa topfinance-
tukea yhteistuotannoille. Pohjois-
vision kautta Yle Fem tuo seuraa-
vaksi katsottavaksi DR:n Arvin-
garna-sarjan. Pohjoisvisiotoiminta 
perustuu pitkäaikaiseen verkostoi-
tumiseen ja aktiiviseen yhteistuot-
tamiseen. Tätä kautta myös noin 
kymmenen Yle-draamaa on vii-
me vuosina löytänyt uutta yleisöä 
muista pohjoismaista. 

Syyskuun puolivälissä EBUn 
Creative Forumissa Berliinis-
sä Teemu Nikin ja Jani Pösön (It’s 
Alive Productions) Ylelle luoma 
nettidraamasarja Love Milla, voit-
ti ansaitusti ja ylivoimaisesti EBUn 
ensimmäisen draamaformaattikil-
pailun. Foorumin puheenjohtaja-
na olisin äänestänyt vain, jos ää-
net olisivat menneet tasan kahden 
tuotannon välille. Ei tarvinnut. 
Menestynyt kansainvälinen tuotta-
ja/levittäjä kuiskasi minulle voiton 
jälkeen ”Tällaista ohjelmaa olen 
odottanut kymmenen vuotta!”. 

Hienot projektit, kuten netti-
sarja Love Milla, tehdään suurel-
la sydämellä omalle yleisölle. Tar-
peeksi hyvä ”strictly domestic” -te-
levisiosarja, kuten DR:n Borgen 
(Vallan Linnake) -sarja, karkaa 
jossakin vaiheessa maailmalle. Ti-
lanteessa, jossa kaikki kilpailevat 
omaperäisestä talentista, kansain-
väliset levittäjätkin haluavat mie-
luummin satsata jo yhteiskehitte-
lyyn kuin valmiin ohjelman levi-
tykseen. Tärkeää on olla avoin ja 
samalla pitää pää kylmänä. Israeli-
lainen TV-tuottaja (Mekimi-sarja)
puhui INPUT-keskustelussamme 
myös maailmanmenestyksen hait-

tulee enemmän kuin kalenteri sal-
lii. Meillä on hyvää av-vientiener-
giaa, kiitos alan aktiivisten tuottaji-
en, toimijoiden ja järjestöjen, mut-
ta olisiko aika perustaa Suomeen-
kin televisiodraamaan keskitty-
vä foorumi? Yhteistuottamisen 
mahdollisuuksia, saloja ja vaaroja-
kin voisi puntaroida ammattipiiri-
en kokouksissa. Suuremmissa sa-
leissa TV-draaman tekijät voisivat 
sitten kohdata yleisönsä. Kymme-
nen vuoden ajan olen Sodankylän 
elokuvajuhlien kotimaisten vierai-
den paneelissa nauttinut yleisön 
ja tekijöiden dialogista. Yleisölle 
on hienoa kuulla tekijöiden näkö-
kulmia, mutta tekijätkin nauttivat 
yhtä lailla keskustelusta yleisön-
sä kanssa. Konsepti toimii monilla 
elokuvafestivaaleilla ja Ranskassa 
nyt myös TV-festivaaleilla. Miksei 
toimisi meilläkin? Jos ajatus kiin-
nostaa: Olkaa yhteydessä! n
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raportti

Edellinen Suomen Taiteilijaseuran suu-
ri suomalaisen taiteen kansainvälinen 
näyttely, Arctic Hysteria järjestettiin 
vuonna 2008 New Yorkin P.S.1 Nyky-
taiteen keskuksessa. Haila kuratoi sen 
yhdessä Alanna Heissin kanssa. Silloin 
näyttelyn aiheena oli suomalaisen kult-
tuurin kliseet, joita näyttelyn teokset eh-
kä enemmänkin vahvistivat kuin pyr-
kivät kyseenalaistamaan. Näyttelyssä 
oli vain suomalaissyntyisiä taiteilijoita, 

tua ja osittain myös maneerista nykytai-
teelle tunnusomaisella tavalla. Kontrasti 
Meksikoon ei olisi voinut olla räikeäm-
pi. Historialliset ja nykyiset konfliktit 
ovat kaupungissa läsnä. Jopa 85 vuo-
den takaiset Diego Riveran ja David Al-
faro Siqueirosin luokkatietoisuutta nos-
tattavat muraalit ovat hienosti säilyneet 
ja niitä myös aktiivisesti ylläpidetään. 
Vaikka Diego Rivera on yksi Meksikon 
tunnetuimpia taiteilijoita ja hänen tuo-
tantoaan koko ajan kaupallistetaan, nä-
mä muraalit eivät ole menettäneet po-
liittista voimaansa. Meksikon Yliopis-
ton ylläpitämä Tlatelolcon joukkomur-
halle omistettu museo, Memorial del 
68 kuuluisalla Kolmen kulttuurin auki-
olla (Plaza de las Tres Culturas) kertoo 
vuoden 1968 opiskelijamielenosoituk-
sen verisestä päätöksestä, jossa poliisin 
ja sotilaiden luodeista kuoli 300 opiske-
lijaa yhden yön aikana. 

Memorial del 68 -museon näkö-
kulma historiaan on radikaali. Histori-
aa ei kirjoiteta valtaapitäviä kaunistel-
len eikä poliittisia merkityksiä neutrali-
soiden kuten luultavasti Suomessa teh-
täisiin. Museon näyttelytekstit kertovat 
valtion pyrkimyksistä eliminoida miel-
tään osoittavat opiskelijat vuoden 1968 
kiistanalaisten Meksikon olympialais-
ten alla. Poliisin ja armeijan harjoitta-
ma silmitön väkivalta analysoidaan, ei 
hetkellisenä selittämättömänä hulluute-
na, vaan valtiovallan harjoittamien jat-
kuvien sortotoimien kulminoitumisena. 

Museonäyttelyn vaikuttavuutta li-
säävät tapahtumaa käsittelevät nykytai-
deteokset, mm. Francis Alÿsilta, Santia-
go Sierralta, Mariana Boteyolta ja Tho-
mas Glassfordilta. Taideteokset ovat in-
tegroitu kiinteäksi ja sulavaksi osaksi 
museonäyttelyn kerrontaa. 

Parallax-näyttelyn avajaisten aikaan 
poliittisuus aktualisoitui Meksikon kes-
kustassa jatkuvana mielenosoitukse-
na Plaza de la República -aukiolla, jos-
sa vastustettiin opettajien ammattietuja 
polkevaa reformia sekä uusliberalismin 
mukaisia sosiaalisia uudistuksia. Sen si-
jaan Meksikon pääukio ja perinteinen 
‘kansalaistori’ Plaza de la Constitución, 
jonka äärellä sijaitsee muinainen ats-

RINNAKKAISET MAAILMAT

‘Parallax - Geographies in Resonance’ -ryhmä-näyttely 
Laboratorio Arte Alamedassa Meksikossa 1.5. – 6.7.2014 
lähti liikkeelle freelance-kuraattori Giovanna Esposito 
Yussifin aloitteesta. Ideallaan Meksikon ja Suomen 
välisistä vastavuoroisista näyttelyistä hän lähestyi Suo-
men Taiteilijaseuraa Marketta Hailan esittelemänä pari 
vuotta sitten. Haila toimi Parallaxin toisena kuraattorina. 

Minna  
henriksson
Kirjoittaja on  
kuvataiteilija ja yksi  
Parallax –  
Geographies in  
Resonance -näyttelyn 
osallistujista  
Meksikossa

teekki-temppeli, ja jossa 
erityisesti alempien so-
siaaliluokkien edustajat 
ovat historiallisesti puo-
lustaneet oikeuksiaan, oli 
aidattu umpeen. Aukio-
ta koristivat massiiviset 
paavi Franciscuksen kas-
vokuvat.

teoksia  
teknologiasta

Kaupunkikonteksti, jo-
hon Parallax-näytte-
ly hetkellisesti rakennet-
tiin, on politisoitunut ai-
van eri mittakaavassa 
kuin mihin olemme Suo-
messa tottuneet. Tässä 
ympäristössä näyttelyn analysoiminen 
on kiinnostavaa, ja teokset resonoivat 
eri tavalla kuin mitä ne saman kokoon-
panon ryhmänäyttelyssä täällä tekisi-
vät. Näyttely oli upeassa Laboratoire Ar-
te Alamedassa, joka on vanha 1600-lu-
vulta peräisin oleva katolinen San Diego 
de Alcalán konventti ja kirkko Meksi-
kon keskustassa. Näyttelyn vahva kura-
toriaalinen ote näkyi siinä, että teospai-
kat olivat tarkaan pohdittuja. 

Tulkitsin näyttelyn eräänlaisena 
reittinä, joka lähti Laboratoire Arte Ala-
medan portin vieressä olevasta puutar-
hasta. Portin viereen Kinobox Obscura 
-ryhmä rakensi liikkuvan kuvan kame-
ra obscuran, jonka seinät oli rakennet-
tu vanhoista peltisistä filmilaatikoista, ja 
jonka suojassa pystyi yksityisesti tiiraile-
maan Arte Alamedan edustan vilkkaal-
le kävelykadulle, jonka iltaisin valtaavat 
rullalautailijat ja katutanssijat. Puutar-
hassa oli myös Kalle Hammin ja Dza-
mil Kamangerin teos Emigranttitarha 
(2006–), joka on puutarha ja kirja. Sii-
nä esiteltiin eri kasveja, joita kasvaa Suo-
messa, mutta jotka ovat lähtöisin Etelä-
Amerikasta. Rinnastus termistöön, jol-
la myös ihmisistä ja heidän liikkuvuu-
destaan puhutaan, on installaatiossa il-
meinen. 

Rakennuksen sisäänkäynniltä avau-
tuu näyttelytilojen keskus, entisen kir-
kon upea ‘nave’, päälaiva. Tässä tilassa 

poikkeuksena saksalaissyntyinen Oliver 
Kochta-Kalleinen, joka Tellervo Kallei-
sen työparina oli päässyt joukkoon mu-
kaan. 

Parallax-näyttelyssä Meksikossa 
osallistujakaarti oli etnisesti huomatta-
vasti rikkaampi. Arctic Hysteria -näyt-
telyn taiteilijoista Veli Granö, Kalleiset, 
Erkki Kurenniemi ja Mika Taanila osal-
listuivat myös Parallaxiin. Muita näytte-
lyn taiteilijoita olivat Adel Abidin, Clea-
ning Women, Tommi Grönlund & Pet-
teri Nisunen, Kalle Hamm & Dzamil 
Kamanger, Sasha Huber & Petri Saa-
rikko, IC-98, Elina Juopperi, Kaisu Koi-
visto, Antti Laitinen, Kinobox Obscu-
ra, Seppo Renvall, Roi Vaara, Elina Vai-
nio sekä allekirjoittanut. Parallax-näyt-
telyssä ei heilunut Suomen lippu myös-
kään aiheensa kautta, vaan teemana 
oli maantieteelliset perspektiivit ja nii-
den vaikutus maailman jäsentämiseen. 
Maantieteelliset sijainnit olivat moni-
kossa, Meksikon ja Suomen suhteissa, 
periferia-keskus- sekä pohjoinen-ete-
lä -suhteissa, ja suhteissa maantieteelli-
sesti läheisiin suurvaltoihin, Yhdysval-
toihin ja Venäjään. Näyttelykonsepti ei 
paikallistunut pelkästään kansallisvalti-
oihin, vaan siinä zoomattiin mikrotason 
suljetuista yhteisöistä, kuten pakolais-
leireistä tai säilöönottokeskuksista suu-
riin monikansallisiin alueisiin. 

Paikan käsite Arturo Pérez-Rever-
teä lainaten nähtiin myös mielentila-
na, epävarmuuden alueena. ‘Parallaxis’ 
on kreikkalainen termi, joka James Jo-
yceen ja Slavoj Žižekiin viitaten käsitet-
tiin metaforana, jatkuvana ja muuttuva-
na, monikollisena maailmassaolon ase-
mointina. 

Monista eroista ja välimatkasta huo-
limatta Suomelle ja Meksikolle on yh-
teistä uusliberaali talouspolitiikka, jo-
ka mullistaa yhteiskunnat hyvinvoinnin 
kustannuksella.

latautunut konteksti  
meksikossa

Suomesta  kansainvälisesti promotoitu 
taide on useimmiten poliittisesti avoin-
ta, ja sen painopiste on taiteen estetii-
kassa, joka on muodollista ja harkit-

suomesta  kansain-
välisesti promotoitu 
taide on useimmiten 
poliittisesti avoin-
ta, ja sen painopis-
te on taiteen estetii-
kassa, joka on muo-
dollista ja harkittua 
ja osittain myös ma-
neerista nykytaiteel-
le tunnusomaisella 
tavalla.

Snow Business, ohj. Roi Vaara, Pettufilmi, 2009.
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pääosan saivat Erkki Kureniemen vide-
ot useissa tv-monitoreissa: Electronics In 
The World of Tomorrow  (1966), Compu-
ter Music (1964), The Punch Tape of Li-
fe (1964), Flora & Fauna (1965), Firenze 
(ca. 1970) ja Winterreise (1965). 

Tilan perällä oli vaikuttavasti instal-
loitu Mika Taanilan kolmekanavainen 
videoinstallaatio, The Most Electrified 
Town in Finland (2004–2012). Olen aina 
ihmetellyt Taanilan teoksen äärellä, mi-
ten hän on onnistunut vuosia Olkiluo-
don ydinvoimalan rakentamista seura-
tessaan luomaan teoksessaan niin ehe-
än ja ristiriidattoman kuvan rakennus-
prosessista, kun samanaikaisesti voima-
lan rakentamisen vaikeuksista on vä-
hän väliä uutisoitu. Muutama vuosi sit-
ten ilmestyi kirjailija ja kansanedustaja 
Anna Kontulan kirja Näkymätön Kylä - 
Siirtotyöläisten asemasta Suomessa (In-
to pamfletti, Like 2010). Ongelma Kon-
tulan mukaan syntyy työehdoista, jot-
ka ovat suomalaisille ja ulkomaalaisil-
le, erityisesti EU-Euroopan ulkopuolel-
ta tuleville työntekijöille erilaiset. Taani-
lan teoksessa Olkiluodon rakentamises-
ta saa paljon ylevämmän kuvan. Voima-
la nousee melkein kuin itsestään. Lisäk-
si Taanilan teoksessa näkee työmaan sei-
nillä suomenkielistä tekstiä, vaikka to-
dellisuudessa työarsenaali on hyvinkin 

kansainvälinen, Anna Kontu-
lan mukaan “elokuussa 2009 
Olkiluodon kolmatta ydin-
voimalaa rakensi 4 347 työn-
tekijää, joista suomalaisia oli 
noin viidennes.”

Taanilan ja Kurenniemen 
teokset edustavat näyttelyssä 
rikkumatonta utopiaa, puh-
taan teknologian ihannoin-
tia. Tämä illuusio onneksi ky-
seenalaistuu useissa muissa 
näyttelyn teoksissa. Päätilas-
ta, näyttelyn ‘navasta’ avautuu 
näkymä oikealle ‘kappeliin’ 
jossa on esillä Veli Granön te-
os A Prophet (2011). Sakraali 
huone, jonka päädyssä yhä on 
suuri fresco, saa uusia henki-
siä sävyjä Granön kiehtovassa 
pakanauskonnollisessa teok-

sessa. Videon päähenkilö kertoo elä-
mästään, joka on täysin erillään tekno-
logian maailmasta. 

Päähuoneesta vasemmalle johtava 
reitti vie sokkeloihin, joissa useissa pie-

talvisodassa (1939–40) kaatuneet Uu-
denmaan-, Turun-, Porin-, ja Viipu-
rin läänin sotilaat sotilaspuvussaan. Li-
säksi aina välillä kuvaruudussa vilah-
taa sekunnin murto-osan myös ns. ly-
hytsakarainen hakaristi, eli vapauden-
risti. Meksikolaisella katsojalla on vielä 
vähemmän eväitä yrittää ymmärtää tä-
män hakaristin reittiä suomalaisiin val-
tiollisiin symboleihin kuin suomalaisil-
la. Heille se luultavasti näyttäytyy natsi-
Saksan sotilaallisen ja ideologisen liit-
tolaisuuden symbolina, mikä onkin eh-
kä lähempänä totuutta, kuin miten sitä 
Suomessa perustellaan. Renvall ei teok-
sessaan kyseenalaista ristiä tai sen al-
kuperää. Taiteilija ei edes kyseenalais-
ta Suomen sodissa viljeltyä termiä ‘va-
pautemme’, jonka hän on ottanut suo-
raan lähdemateriaalina käyttämästään 
Suomen Kuvalehden vuonna 1941 jul-
kaisemasta kirjasta. Näyttelyn teosteks-
tien kääntäjä oli tehnyt positiivisen vir-
heen teoksen nimen käännöksessä, tai 
ehkä hän oli tietoisesti yrittänyt tasoit-
taa teoksen kansallispoliittista sävyä. 

ParallaX – gEograPhiEs in rEsonanCE/  
rEsonanCias gEográfiCas
1.5.-6.7.2014 Laboratorio Arte Alameda,   
Mexico City, http://museoartealameda.mx

Adel Abidin, Cleaning Women, Veli Granö, Tommi Grönlund & Petteri  
Nisunen, Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Minna Henriksson, Sasha 
Huber & Petri Saarikko, Ic-98, Elina Juopperi, Tellervo Kalleinen & Oliver 
Kochta-Kalleinen, Kaisu Koivisto, Erkki Kurenniemi, Antti Laitinen,  
Kinobox Obscura, Seppo Renvall, Mika Taanila, Roi Vaara, Elina Vainio. 

Oheisohjelma: Terike Haapoja:  Toisten Puolue  – poliittinen interventio

Screening-ohjelma: Veli Granön, Seppo Renvallin ja Mika Taanilan  
lyhytfilmejä

Suomalaisen mediataiteen maraton: Adel Adibin, Cleaning Women,  
Sasha Huber,  Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen ja Seppo 
Renvall 

Dokumenttielokuvia Cine Tonalá –elokuvateatterissa:  Mika  
Ronkainen: Laulu koti-ikävästä (2013), Katja Gauriloff:  Säilöttyjä unel-
mia (2012),  Joonas Berghäll  & Mika Hotakainen: Miesten vuoro (2010), 
Juha Suonpää: Hukkamies (2013)

Linkki Antti Seppäsen videoon näyttelystä: http://vimeo.com/99008797

raportti

Espanjaksi teoksen nimi oli ‘El precio 
de la libertad’, eli jonkin määrittelemät-
tömän, abstraktin ‘vapauden’ hinta, ei 
nationalismin retoriikassa tavanomai-
sen ‘meidän vapautemme’, jolla myös 
hyökkäyssotia ja sisällissota on histori-
assamme oikeutettu. 

Vaikkakin Parallax-näyttely esitte-
li taidetta Suomesta, suomalaisuuden 
manifestit olivat näyttelyssä enemmän 
poikkeus kuin sääntö. Voikin jälkeen-
päin pohtia, olisiko näyttelyhankkeelle, 
joka kärsi myöhäisistä apurahapäätök-
sistä ja budjettivajeesta, löytynyt parem-
min rahoitusta: asiaankuuluvat taiteili-
japalkkiot olisi voitu suorittaa ja myös 
Suomen Taiteilijaseuran henkilökuntaa 
olisi voinut matkustaa Meksikoon, jos 
näyttely olisi Suomenliput tanassa julis-
tautunut suomalaisuuden promootiok-
si ulkomailla.

Toivon, että vastaus on EI!

Jään mielenkiinnolla odottamaan Paral-
lax-näyttelyn toista osaa, meksikolaistai-
teilijoiden näyttelyä Suomessa.

ammattien katoamista kuvastaa se, et-
tä kahdeksan menneisyyden ammat-
tinimikettä on kohopainettu valkoi-
sille paperiarkeille ilman mustetta. Ne 
ovat siis lähes näkymättömiä ja luetta-
vissa vain tietystä kulmasta. Nämä ka-
donneet ammatit kertovat nykyistä sel-
keämmin luokkajakoisesta yhteiskun-
nasta, jossa oli neitejä, asioitsijoita ja 
moottorimiehiä sekä tehtailijoita. Teos 
saa katsojan miettimään nykyajan am-
mattinimikkeitä ja niiden soveltuvuut-
ta kuvaamaan nykyisiä työnkuvia. Yri-
tetäänkö nykyaikana piilottaa luokka-
konfliktia epäselkeillä tai mairittelevil-
la työnimikkeillä? 

Luultavasti kaikkein erikoisin te-
osvalinta näyttelyssä on Seppo Renval-
lin Vapautemme hinta (1990), joka on 
tekniseltä toteutukseltaan kiinnostava. 
Kahdeksan minuutin kestoisessa elo-
kuvassa näytetään suuri määrä nuor-
ten miesten kasvokuvia. Videolla kuvat 
vaihtuvat niin nopeasti, ettei yksittäisiä 
kasvoja ehdi tunnistaa. Poliittisen teok-
sesta tekee se, että kuvissa ovat kaikki 

nemmissä huoneissa on Taanilan ja Ku-
renniemen edustamaa teknologiauskoa 
kyseenalaistavia teoksia. Näistä mainit-
takoon Elina Juopperin Kaikki kielen 
puhujat miinus 30 (2010) jossa taiteilija 
esittää yhden kielen lähes pelkästään va-
lokuvamuotokuvien keinoin. Installaati-
on keskellä on myös ääninauhoite kielen 
puheesta, mutta se hukkuu tilaan ja jää 
helposti huomaamatta valokuvien halli-
tessa installaatiota. Juopperi redusoi kie-
len henkilömuotokuviin. Pyrkimyksenä 
hänellä on näyttää kielen puhujien lu-
kumäärä, tai siis yhden kielen pienuus, 
hauraus ja katoavuus. Siihen viittaavat 
valokuvissa lukuisat ikäloput vanhukset. 
Dokumentoidessaan kielenpuhujat va-
lokuvan keinoin, hän myös viittaa etno-
grafian historiaan ja kommentoi riittä-
mättöminä keinoja, joita ulkopuolisella 
on kielen tai kulttuurin tallentamiseen. 
Nämä erään kielen puhujat ovatkin si-
doksissa tiettyyn kulttuuriin, kuten joi-
denkin saamelaispuku paljastaa. 

Toinen kiinnostava teos on Eli-
na Vainion Edesmenneet (2012), jossa 

‘Parallaxis’ on kreikka-
lainen termi, joka  
james joyceen ja slavoj 
Žižekiin viitaten  
käsitettiin metaforana, 
jatkuvana ja muuttu- 
vana, monikollisena 
maailmassaolon  
asemointina.  

Profeetta, Veli Granö, 2011. Kuva Veli Granö.

RINNAKKAISET MAAILMAT

The Most Electrified Town in Finland -installaatio, Mika Taanila, 2004-2012. Kuva Antti Seppänen.
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T
ämä Ernst Schmidt Jr:n tuottaja-lentäjä 
Howard Hughesille omistama teos Hells 
Angels (1969, Itävalta) koettiin tasan 
kymmenen vuotta sitten marraskuussa 
2004 Helsingissä kokeellisen elokuvan 
ja musiikin Avanto-festivaalilla Kiasma-

teatterissa. Tapahtumassa esitettiin myös yh-
deksän muuta elokuvan käsitteen rajoja koette-
levaa teosta, jotka festivaalin elokuvaohjelmis-
tosta vastannut Mika Taanila oli valinnut Film 
without Filmiksi nimeämäänsä näytökseen.

Samalla teoksella käynnistyi myös Taani-
lan kuratoima Memories Can’t Wait – Film Wit-
hout Film -teemasarja Oberhausenin lyhyt-
elokuvajuhlilla toukokuussa 2014. Elokuvat-
toman elokuvan erikoisteema juhlisti osuvas-
ti ennakkoluulottomuudestaan ja kokeellisesta 
painotuksestaan tunnetun kansainvälisen fes-
tivaalin 60-vuotista historiaa. Taanila oli va-
linnut kymmeneen näytökseen liki neljäkym-
mentä käsitteellistä anti-elokuvaa, joiden ajal-
linen kaari ulottui 1930-luvulta tähän päivään, 
ja joista peräti yhdeksän oli festivaalin tuotta-
mia uusia tilausteoksia. Suomalaisia oli muka-
na kolme: Pilvi Takalan Bag Lady (2006), Ju-

ha van Ingenin Web Safe (2008) ja festivaalin 
lounge-tilaan installoitu Marko Vuokolan RGB 
Light (1996/2014). Yksi näytöksistä omistettiin 
Erkki Huhtamon esi-elokuvallisia liikkuvia pa-
noraamoja käsittelevälle ja niiden esityskon-
ventioita mukailevalle esitykselle.

Teemasarja haastoi käsityksiämme eloku-
vasta, ja kysyi mitä elokuva oikeastaan on. Mi-
tä jää jäljelle, kun vakiintuneesta yhtälöstä pois-
tetaan kokonaan filmi tai jokin muu keskeinen 
elementti? Avauselokuvaa Hells Angelsia voitai-
siin nimittää eräänlaiseksi elokuvan nollapis-
teeksi, jossa toteutuvat elokuvan minimiedelly-
tykset: projektori, valkokangas ja yleisö. Näim-
me/koimme myös filmittömiä elokuvia, jotka 
koostuivat pelkistä äänistä tai tekstistä ilman 
kuvaa, elokuvia ilman liikettä, liikkuvaa ku-
vaa ilman projektoria ja preparoiduilla laitteil-
la toteutettuja nykyaikaisia taikalamppuesityk-
siä. Muutamissa lukemalla, puhumalla tai piir-
tämällä välitetyissä esityksissä eivät edellä mai-
nitut vähimmäisvaatimuksetkaan täyttyneet, ja 
joissain tapauksissa elokuvien täydellinen im-
materiaalisuus vaati uskoa käsitteelliseen aja-
tusleikkiin. Lettristinä tunnetun Roland Sabar-

tierin “elokuvan” Respirez (1968, Ranska) “ko-
piot” välitettiin yleisölle kirjallisena paperise-
na kehotuksena, jota noudattamalla – hengittä-
mällä - voi osallistua elokuvan toteuttamiseen. 
Ernst Schmidt Jr:n Nothing (1968, Itävalta) taas 
oli olemassa ja koettavissa pelkästään teostie-
toina festivaalikatalogissa.

Itsetarkoituksellisen reduktionismin tai ah-
taasti elokuva-apparaattiin sitoutuneen mää-
ritelmän sijasta Taanilaa kiinnosti elokuvalli-
sen kokemuksen ja elokuvallisen tilan synty-
minen. Sarjan erilaisten poissaolon muunnel-
mien yhteisenä nimittäjänä esiintyi elokuvate-
atteri, jossa katsojan kokemukset ja tulkinnat 
muotoutuvat suhteessa yhteisesti jaettuun ti-
laan. Tarkastelu on kiinnostavaa aikana, jolloin 
liikkuvan kuvan katsominen siirtyy yhä enem-
män pois teatterista yksityisiin tiloihin ja laittei-
siin. Digitaalinen saavutettavuus on tosin usein 
vain käyttämättömäksi jäävä mahdollisuus, sil-
lä vaikka elokuvat ovat vain yhden klikkauksen 
päässä, monet niistä jäävät vaille katsojia. 

Elokuvasali tarjoaakin digitaalisen kuvatul-
van uuvuttamalle katsojalle ylellisen käyttöliit-
tymän, jonka avulla voi paneutua rauhassa elo-

kuvallisiin teoksiin. Erityisesti tämä koskee nii-
tä ainutkertaisia esityksellisiä teoksia, jotka pe-
rustuvat tekijän ja yleisön samanaikaiseen läs-
näoloon tilassa. Käsikirjoituksesta huolimatta 
elokuvateatteri sattumanvaraisten tapahtumien 
ja kohtaamisten paikkana tuottaa joka kerral-
la erilaisen kollektiivisen ja yksityisen elämyk-
sen – juuri yleisö luo elokuvan kokemuksen, ei-
kä siihen voi osallistua etänä. Liikkuvan kuvan 
kiihtyvässä muodonmuutoksessakin verkottu-
neen ja mobiilin median aikakaudella yksi te-
kijä elokuvan esittämisen ja vastaanoton yhtä-
lössä pysyy: elokuva tapahtuu vain katsojan läs-
näollessa.

Monet Memories Can’t Wait – Film Wit-
hout Film -teeman teoksista kuuluvat ns. laa-
jennetun elokuvan (expanded cinema) käsit-
teen piiriin. Sarjassa nähtiin lukuisia esimerk-
kejä 60-70 –lukujen elokuvaperformansseista, 
tai pikemminkin niiden tähän esityskontekstiin 
mukautettuja uudelleentulkintoja, jotka päivit-
tyivät Oberhausenissa tähän päivään. Esimer-
kiksi William Rabanin festivaaliviikon aikana 
rakentuva, itse itseään kerroksellisesti uusinta-
va prosessielokuva 2’45 (1973-2014) taltioi ylei-

PEHMEÄN TEHTAAN  
VARJOSSA

Elokuvanäytös alkaa. Valkokangas, elokuvaprojektorin valo, odottava hiljaisuus  
– kunnes joku yleisöstä heittää paperiliidokin projektorin valokeilan editse.  

Pian muutkin intoutuvat taittelemaan istuimille jaettuja ohjelmaesitteitä,  
ja valkokankaalle heijastuu lentokoneiden, paperimyttyjen ja  

sormien varjojen taistelu. Elokuvateatteri täyttyy puheensorinasta,  
hilpeästä puuhailusta, yhä äänekkäämmäksi yltyvästä naurusta  

ja huudahduksista. Muutaman minuutin kuluttua projektori sammutetaan,  
näytös on päättynyt.

tiina erkintalo
Kirjoittaja on Checkpoint Helsingin toiminnanjohtaja

sön reaktioita, ja Valie Exportin yksinkertai-
suudessaan lumoava cinema povera -perfor-
manssi Abstract Film No.2 (1967/2014) kutsui 
lapsiyleisön mukaan tuottamaan elävää kuvaa 
ja jakamaan tekijyyttä. Uusista tilausteoksista 
vaikuttavimpia oli Chris Petit’n ja Emma Matt-
hewsin post-cinema -performanssi Museum of 
Loneliness presents Lee Harvey Oswald’s Last 
Dream (2014, Iso-Britannia), joka tutki eloku-
vallista tilaa ja kerrontaa yhdistämällä proosa-
runoutta, kaoottista audiokollaasia sekä ylei-
söä kuvaavaa suoraa lämpökamerakuvaa yllät-
tävään live-interventioon.

Historiallisten teosten laajasta esittelystä 
huolimatta sarja ei sortunut nostalgiseen ret-
rospektioon tai menneiden formaattien ikävöi-
miseen, vaan tarkensi katsettaan myös tähän 
päivään ja tulevaisuuteen kysyen, miltä “filmi 
ilman filmiä” näyttää tai mitä se voisi tulevai-
suudessa olla. Erkki Huhtamon media-arkeo-
loginen luentoperformanssi asetti myös yksit-
täiset liikkuvan kuvan mediumit pidempään 
jatkumoon ja laajempaan kulttuuriseen kon-
tekstiin muistuttaen samalla siitä hämmästyt-
tävästä kollektiivísesta unohduksesta, johon 

monet aiemmat ja jopa elokuvan kanssa sa-
manaikaiset teknologiat ovat joutuneet.

Muista poiketen teemasarjan viimeinen 
näytös oli kunnianosoitus yhdelle tekijälle. 
Avanto-festivaalillakin vierailleelle avantgarde-
elokuvan pioneerille Michael Snow’lle omiste-
tussa ohjelmassa nähtiin nähtiin Hollis Framp-
tonin kirjoittama ja Snow’n selostama teräväs-
ti elokuvan illusionististista luonnetta käsittele-
vä elokuva A Lecture (1968, USA) sekä Rachel 
Mooren sanoin ja piirroksin toteuttama, fyy-
sisesti eläytyvä tulkinta Drawing Wavelength 
(2010, Iso-Britannia) Snow’n tunnetuimmasta 
elokuvasta. Hyllytettyjen muistojen erikoisnäy-
töksen päätti taiteilijan oma minimalistinen, 
yhdestä 35mm diasta ja erillisestä ääniraidasta 
koostuva A Casing Shelved (1970 Kanada), jos-
sa taiteilija haparoiden luettelee kuvassa näky-
vän hyllynsä sisältöä ja esineiden historiaa. Täs-
tä filmistä ilman filmiä muotoutui sarjan pai-
nokas epilogi, nöyrä kumarrus niin kokeellisel-
le elokuvalle kuin muistin hauraudelle ja inhi-
milliselle vajavaisuudelle tänä eksessiivisen tal-
tioimisen ja täydelliseen muistamiseen pyrkivä-
nä aikana. 

Tony Hillin performanssi Point Source (1973, 8 min). Konehuone ja projektori (taiteilija taskulampun kanssa) ovat katsojien ja valkokankaan välissä.
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Ranskalainen vasemmistolainen sa-
nomalehti Libération ilmestyi koko-
naan ilman valokuvia 14.11.2013. Te-

hokkaiden lehtikuvien tilalla oli ohuilla viivoil-
la kehystettyjä tyhjiä kohtia. Elettä kommen-
toitiin ”visuaalisena shokkihoitona” ja siihen 
suhtauduttiin intohimoisesti. Elämme kuval-
lisen yliannostuksen aikakautta. Jos kulutetta-
viksi tarkoitetut kuvat otetaan pois, seuraa le-
voton huimaus. Pohjimmainen syy lehden ku-
vattomaan päivään oli huomion kiinnittäminen 
ranskalaisten free lance -lehtikuvaajien heiken-
tyneisiin työehtosopimuksiin.

Syyskuun 18. päivänä 2013 milanolainen 
levy-yhtiö Alga Marghen julkaisi kokoelma-
LP:n Sounds of Silence, joka koostuu tallenne-
tuista hiljaisuuksista. Levyllä on 30 kappalet-
ta ”ei-mitään” eri musiikkigenreistä, hip hopis-
ta black metalliin, Crassista Orbitaliin, Afrika 
Bambaatasta John Denveriin. Jokainen levyn 
artisteista on aikanaan päätynyt julkaisemaan 
hiljaisuutta omalla levyllään erilaisista henkilö-
kohtaisista syistä. Milloin syy on runollinen tai 
absurdi, milloin poliittinen tai yksinkertaisesti 
käytännöllinen.

Vasta viime vuonna tutustuin pienen kieli-
alueemme erääseen merkkipaaluun. Osmo Jo-
kisen Nollapiste (1964) on 64-sivuinen runo-
kirja, joka koostuu lähes kokonaan tyhjistä, sa-
nattomista sivuista ja huolellisesta graafisesta 
ilmeestä. Vuonna 2004 teos ”käännettiin” hol-
lanniksi nimellä Nulpunt. Kriitikot ovat ku-
vailleet Jokisen teosta ”neo-dadaistiseksi hiljai-
suuksien, taukojen ja tyhjien tilojen kollaasiksi”.

Nämä kolme aikamme hiljaista signaalia 
resonoivat mukavasti Oberhausenin 60. lyhyt-
elokuvafestivaalin teeman kanssa: Memories 
Can’t Wait – Film without Film. On aika palata 
perusasioihin. Mobiililaitteidemme ja jotakuin-
kin neuroottisen on-line -touhottamisen aika-
na ”filmittömät filmit” yrittävät viedä meidät 
hetkeksi hieman rauhallisempiin tilanteisiin. 
Kirja on edelleen käytännöllinen, aistillinen ja 
ylellinen ”käyttöliittymä”, kuten elokuvateatte-
ri. Mikä on elokuvateatteri? Voisi kai sanoa, että 
se on yhteisöllinen, poliittinen ja kollektiivinen 
paikka yksityisten muistojen ja julkisten ajatus-
ten tuottamiseksi – eräänlainen pehmeä tehdas.

Paikka itsessään tarjoaa mahdollisuuksia 
poissaolon variaatioiksi. Kun näemme lehtiku-
van hylätystä huvipuistosta tai rappeutunees-
ta elokuvapalatsista, ne ovat täynnä latautu-
nutta inhimillistä menetystä. Nuo paikat olivat 
muinoin täynnä elämää ja jännitystä. Vuonna 
1978 japanilainen valokuvaaja Sugimoto Hiro-
shi dokumentoi amerikkalaisten elokuvateatte-
reiden sisätiloja ja drive in -paikkojen aineeton-
ta henkeä mustavalkoisessa valokuvasarjassaan 
Theatres. Kamera näyttää tyhjän valkokankaan 
majesteettisissa otoksissa, tyhjän 35mm fil-
miprojektorin toimiessa ainoana valonlähtee-
nä. Sugimoto käytti ylipitkiä valotusaikoja – 
yksi ruutu per kokoillan elokuva – ja saavutti 
siten kuviinsa hyperrealistisen, aavemaisen läs-
näolon tunnelman.

Ohjelmakokonaisuus Memories Can’t Wait 
– Film without Film tarkastelee sitä, mistä elo-
kuvallinen tilakokemus syntyy. Mitä ”filmitön” 
elokuva voisi tarkoittaa meille tulevaisuudessa? 
Tämän sarjan unelma on luoda spekulatiivi-
nen tilanne, joka haastaa totutun tavan ajatella 
ja katsoa elokuvaa. Ydinajatus on se, että eloku-
van ei tarvitse yksisuuntaisesti tarjota elämystä, 
vaan itse katsoja on päähenkilönä tapahtumi-
en keskipisteessä. Inhimilliset erehdykset, epä-
onnistumiset ja yleinen mokailu ovat oleellisia 
näissä kokeiluissa. Yhdistävä tekijä sarjan elo-
kuville on se, että ne tarjoavat luurankomaisen 
kehyksen mahdollisille elokuville, jotka katso-
jat luovat yhdessä tai erikseen, välittömästi pai-
kan päällä tai hiljaa vasta ajan kuluttua. Sarjan 
otsikko tulee Talking Headsin samannimises-
tä Fear of Music -albumin (1979) kappaleesta, 
jossa yksityinen kokemus saa villit mittasuhteet 
julkisella paikalla.

Eräät sarjan käsitteelliset ideat liippaavat 
läheltä Fluxus-liikkeen ja lettristien projekteja, 
heidän ajatuksiaan ”super-temporaalisesta tai-
teesta” (yleisö osallistuu taideteoksen luomi-
seen) tai ”äärettömästä taiteesta” (teokset, jot-
ka eivät koskaan täysin toteudu, mutta tarjoa-
vat silti esteettistä mielihyvää ja ajattelemisen 
aihetta). 

Lähtölaukaus ja ensimmäinen sarjaan valit-
semani teos oli Ernst Schmidt jr:n harvoin esi-
tetty ilmailuelokuva Hell’s Angels (1968).

ELOKUVA  
ILMAN ELOKUVAA

Alkaessani kuratoida sarjaa asetin itselleni 
seuraavat säännöt:
– ei projisoitua liikkuvaa kuvaa (ei filmiä, vi-
deota, DCP:tä tai tiedostoja)
– teoksen täytyy tapahtua elokuvateatterissa
– on hyvä, jos teoksella on ajallinen tai esittävä 
ulottuvuus, mutta se ei ole välttämätöntä

Kuten aina luovissa prosesseissa, nämä 
säännöt muuttuivat matkan varrella. Sovelsin 
ja rikoin niitä aina silloin, kun tarvetta ilme-
ni. Lopulta mukaan valikoitui useitakin muo-
doltaan perinteisiä filmi- ja videoteoksia. Mutta 
toki vain sellaisia, jotka mielestäni käsittelevät 
syvällisesti poissaolevia kuvia, tyhjää valkokan-
gasta tai niitä omituisia mielentiloja, jota kut-
sun ”muisti-liipasimiksi”.

Memories Can’t Wait – Film without Film 
käsittelee myös elokuva-arkistoinnin kysy-
myksiä ja rekonstruktioiden tekemisen pul-
mia. Meidän aikamme DCP:t, Apple ProResit 
ja mp4-tiedostot ovat lähes mahdottomia kat-
soa sellaisenaan 60 vuoden kuluttua, mutta osa 
näistä ”aineettomista” teoksista ehkäpä putkah-
telee siellä täällä esille, kiitos niihin sisäänra-
kennetun cinema povera -elementin. Nämä 
teokset eivät ole riippuvaisia elokuvateollisuu-
den viimeisimmistä teknologisista formaateis-
ta. Päinvastoin, ne väärinkäyttävät teknologiaa, 
tekevät siitä pilaa, vääntävät ja kääntävät sitä, 
repivät sen paljaaksi, kohti elokuvakerronnan 
ja viihteen tee-se-itse -juuria, kohti taikalyhtyjä 
ja luolamiesten camera obscuroita. 

Olisi ollut suuri houkutus valita mukaan di-
gitaalisia glitch-projisointeja, ”tyhjiä” video- ja 
filmi-installaatioita, kuvattomia puhdistuska-
setteja tai kirkkaaksi kuluneita Portapak-nau-
hoja, erilaisia musiikkiesityksiä, kirjallisia oh-
jeita elokuviksi, laser-teoksia, kuunnelmia ja 
niin edelleen. Kiitos tarpeellisen yhdeksän oh-
jelman ylärajan, minun oli lopulta 
helppo tehdä rajaus, ja ottaa mu-
kaan ainoastaan erityisen eloku-
vallisia teoksia.

Mika taanila
Koko teksti ja teoskohtaiset esittelyt ovat luettavissa:  
mikataanila.com/texts 

O H E S S A  L Y H E N N E L M Ä  M I K A  T A A N I L A N  S A A T E S A N O I S T A  
O B E R H A U S E N I N  L Y H Y T E L O K U VA J U H L I E N  K A T A L O G I S S A  2 0 1 4 .

Hans Scheuglin 
elokuvan  
zzz: hamburg  
special (1968)  
esitys käynnis-
sä. Lanka kulkee 
35mm projektorin 
kuvaportissa,  
kunnes koneen-
käyttäjä  
leikkaa sen  
saksilla poikkki.
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Lasse Naukkarinen on totisesti ollut vuosikym-
menten mittaan siellä missä tapahtuu: Vanhan 
ylioppilastalon valtauksesta vaikkapa Persian 
shaahin ja Miina Äkkijyrkän lehmien Helsin-
gin vierailuihin.

Tohtori ja dokumenttiohjaaja Jouko Aalto-
nen on nyt tehnyt vanhemmasta ohjaajakolle-
gastaan muhkean kirjan. Dokumentaristi! seu-
raa ja tutkii Naukkarisen uraa niin perinpoh-
jaisella otteella, että sitä tohtii oikeastaan ver-
rata vain erääseen klassikkoon: tarkoitan Ja-
mes Boswellin pääteosta Tohtori Johnsonin elä-
mä (1791).

Muistan, kun jokunen vuosi sitten toinen 
filminorilainen, ohjaaja ja leikkaaja Timo Lin-
nasalo tuli innostuneena puhumaan Naukka-
risen hienovireisen nostalgisesta esseedoku-
mentista Olipa kerran Utopia (2005): ”Se on 
säästänyt kaiken, kaikki liput ja laput ja julis-
teet!”

Utopia on hieno teos, jolle olisi suonut 
isomman yleisömenestyksen, mutta ilmeisesti 

Odotukset olivat siis korkealle ja kyllähän 
järkälemäinen kirja niitä lunastaa. Se on pää-
osin kiehtovaa luettavaa eikä jää ”Naukkari-
sen vangiksi Naukkarisen valtakunnassa”, vaan 
kohdehenkilön uran läpi heijasteleiksen aimo 
annos maamme kulttuurihistoriaa.

Tässä yhteydessä täytyy taas todeta, et-
tä kyllä nämä ns. 1960-lukulaiset ovat ker-
ta kaikkiaan ainutkertainen sukupolvi. En us-
ko, että heidän jälkeensä tulleista sukupolvis-
ta enää kirjoitetaan mitään laajoja opuksia saa-
ti että heidän kunniakseen järjestetään mitään 
70-vuotisjuhlaseminaareja kuten juurikin Las-
se Naukkariselle ja Peter von Baghille hiljattain 
järjestettiin. Tuskin edes elävät niin pitkään. 
Aki Kaurismäki voi olla poikkeus.

Sanon tämän ilman mitään kateutta tai kat-
keruutta jonkinlaisena ”musta vaan tuntuu täl-
tä” -tosiseikkana. Olen aina viihtynyt parhai-
ten juuri tämän itseäni vanhemman sukupol-
ven parissa muutenkin, ja kyllä he ovat semi-
naarinsa ansainneet. Sitä paitsi eihän myöhem-

millä sukupolvilla edes ole sellaisia mannhei-
milaisia avainkokemuksia kuten Lapualaisoop-
pera tai se, että helsinkiläiset ylioppilaat valtaa-
vat oman rakennuksensa....

Dokumentaristi! on kaikkien ohjaajamo-
nografioiden tavoin siinä mielessä työläs-
tä luettavaa, että mielenkiinto tuppaa lopah-
tamaan niiden teosten kohdalla, joita luki-
ja ei ole sattunut näkemään. Tunnustan, etten 
ole nähnyt esimerkiksi uskontoa käsittelevää 
elokuvaa Armon vuonna (1974). Silti, nämä-
kin jaksot kyllä jaksaa dokumenttina ”työstä 
ja taistelusta” ja Aaltosen yleisen sujuvakynäi-
syyden tähden.

Kirjassa on tämmöiselle lähes kuusikymp-
piselle nuorelle tekijälle paljon sekä lohdullis-
ta että kannustavaa. Sanoin hiljattain tehtyä-
ni kolmisen vuotta mm. leipäjonoja kuvaavaa 
köyhyysdokumenttiani, että tämmöiseksi tämä 
nykyään on mennyt: leffa pitää etukäteen ku-
vata melkein valmiiksi, että pystyy vakuutta-
maan rahoittajat. Nykyään? Huvittava ajatus, 

Matka  
ihmiseen  
ja yhteis- 
kuntaan

arvio

kun joutuu huomaamaan, että näinhän Lasse 
Naukkarinen aina on tehnyt!

Liian tiukkojen käsikirjoitusten tekemisen 
välttely, prosessin pitäminen avoimena ja tilan 
jättäminen assosiaatioille ja improvisoinnille, 
kaikki tämänhän on ollut olennaista Naukka-
risen metodille, kuten Aaltonen tuloksissaan 
summaakin, ja pitkät kuvausajat ja ideoiden 
kypsyttelyajat näkyvät havainnollisesti teoksen 
lopussa olevista kaavioista.

Se, että Naukkarinen on pystynyt meto-
diaan kaikki nämä vuosikymmenet noudatta-
maan ja noudattaa varmaan edelleenkin, an-
saitsee ihailua ja hatunnoston.

Asiaa on tietysti auttanut se, että Lasse kuvaa 
itse. Ja se taas on varmaan auttanut myös hänen 
tuotantoyhtiönsä Ilokuva Oy:n sankarillista pys-
tyssä pysymistä. Itse asiassa ajattelen usein, että 
kaikkien dokumentaristien pitäisikin kuvata it-
se, ja hävettää että olen itse tämmöinen puolikir-
jallinen tyyppi, jonka olisi parempi häipyä alalta 
kirjoittamaan puolivillaisia romaaneja.

Se saattoi olla vuosi 2007, talvea. Seison  
eduskuntatalon portailla. Kuvaamme henkilö- 
kohtaista dokumenttiani ”Matka Sokoloviin”  
taiteilijoiden ja pätkätyöläisten mielen- 
osoituksessa. Väkijoukon seasta erottuu pitkä  
tuttu hahmo kameroineen: Lassehan se siellä,  
tietysti, tekemässä jotain omaa juttuaan. 
Mikko Piela
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Nyt tuli mieleeni muisto jostakin 1990-lu-
vun loppupuolelta. Istuin Suomen elokuva-
säätiön auditoriossa seminaarissa, jossa kä-
siteltiin tätä ikuisuuskysymystä dokument-
tielokuvan käsikirjoittamisesta. Silloinen 
AVEKin tuotantoneuvoja Pauli Pentti sanoi 
mieleenpainuvan huvittavasti: Mitä tästä ru-
tistaan, ettei muka voi käsikirjoittaa? Mitä 
nämä työpöydälläni olevat paperikasat sit-
ten ovat?

Samassa seminaarissa TV1:n rahoittaja Ei-
la Werning sanoi jotenkin näin: Kyllä teidän 
nyt täytyy vaan niitä papereita kirjoittaa, mutta 
Lassen ei enää tarvitse!

Täytyy myöntää, että kohottelin hieman 
kulmakarvojani. Naukkarisella oli siis jo tuol-
loin eräänlainen grand old manin asema, ja hän 
sai rahoittajilta luottamusta.

Aina ei näin ole todellakaan ollut ja niistä-
kin vaiheista saa kirjasta lukea. Ja minusta on 
sitä paitsi hyvä ja paikallaan, että rahoittaja sitä 
luottamusta varsinkin kokeneemmille tekijöille 

joukossamme on viljalti ihmisiä, jotka eivät ha-
luakaan muistaa, vaikka muistaminen on oleel-
linen osa ihmisyyttä. Tästä voimme päätellä, 
että he ovat epäihmisiä tai nykyihmisiä, mikä 
lienee sama asia.

Jouko Aaltosella on todellakin ollut mistä 
ammentaa ja mitä tonkia. Paitsi että ”liput ja la-
put” ovat tallella, ne on myös järjestetty, kuu-
lemma riippukansioihin, jokainen tuotanto 
erikseen, myös toteutumattomat. Sitten on tie-
tysti myös teokset ja yhteistyöhaluinen tekijä it-
se haastateltavana, tekijä, joka on ollut kirjoit-
tajan ystävä ja työtoverikin jo 1970-luvun lop-
pupuolelta. Viimeksi mainittua seikkaa en ollut 
muistanutkaan.

Dokumentaristi! kuvaa ja kertaa Naukkari-
sen uraa, mutta on myös niitä käsittelevä tut-
kimus. Aaltonenhan omaa tutkimuksen vaati-
mia teoreettisia valmiuksia, kuten hänen doku-
menttielokuvan tekoprosessia käsittelevä väi-
töksensä Todellisuuden vangit vapauden valta-
kunnassa (2006) osoittaa.

Olipa kerran Utopia, ohj. Lasse Naukkarinen, Ilokuva, Naukkarinen & Co, 2004.
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E
i siis ihme, että akateeminen maailma suol-
taa uuden maailman tutkimuksia kiihtyväl-
lä tahdilla. Tuorein teos tällä rintamalla on 
Kai Huotarin Experientializing – How C2C 
Communication Becomes Part of the Service 
Experience, jossa tarkastellaan live-twiittai-

lua osana television katsomista. Asetelma laaje-
nee kirjassa pohtimaan vertaisviestinnän mer-
kitystä myös television ulkopuolisten elämysten 
uudelleenmäärittäjänä. 

Tv-twiittailussa kyse ei ole turhasta ilmiös-
tä. Lokakuussa 2013 yhdysvaltalaisista tv-kat-
sojista 15-17% osallistui sosiaalisessa mediassa 
käytäviin reaaliaikaisiin keskusteluihin tv-oh-
jelmista, ja luvut ovat koko ajan kasvussa. Sosi-
aalisen median lippulaivat Facebook ja Twitter 
näkevät television ympärillä käytävän keskuste-
lun kanavana lisätä käyntejä sivustoillaan ja ha-
luavat kasvattaa markkinaosuuttaan sen avulla. 
TV-yhtiöt taas näkevät second screenissä suu-
ria mahdollisuuksia tulevaisuuden televisioko-
kemuksen rikastuttajana. Tässä reaaliaikainen 
sosiaalisen median kautta tapahtuva kommuni-
kointi on avainasemassa. Live-twiittailu on il-
meisesti tullut jäädäkseen, kunnes sen korvaa 
joku toinen kommunikointitapa, jolla nuori 
polvi voi erottua vanhemmista. 

Fanaattiset, systemaattiset,  
satunnaiset

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin Yh-
dysvalloissa vuosina 2011-12. Väitöstä varten 
Huotari haastatteli 21 Glee -tv-shown, 20 NHL-
jääkiekon ja neljä rokkikonsertin live-twiittaa-
jaa. Tutkimusaineistoon kuului myös yli 4000 
tv-live-twiittiä. 

Tv:n live-twiittaajat jakautuivat neljään 
ryhmään. Fanaattiset twiittaavat paljon ja sään-
nöllisesti. Heillä on vahva tunneside kulloinkin 
katsomaansa ohjelmaan, ja he keskittyvät pää-
osin twiittaamaan vain suosikkiohjelmistaan.

Systemaattiset live-twiittaajat katsovat 
säännöllisesti suosikkiohjelmaansa, ja lähes yh-
tä säännöllisesti he twiittaavat siitä. Vaikka lo-
jaalisuus ohjelmaa kohtaan on jo lähtökohtai-
sesti hyvissä kantimissa, Twitter vahvistaa sitä 
entisestään. 

Satunnaiset live-twiittaavat tv-ohjelmista 
silloin tällöin. Tämä satunnaisuus näyttää liit-
tyvän samankaltaiseen satunnaisuuteen televi-
sion katsomisessa. Kun he katsovat, silloin he 
myös useimmiten twiittaavat. Tässä ryhmässä 
hajonta on kuitenkin suurta, toiset visertelevät 
runsaasti ja toiset hyvin harvoin.

Aktiiviset Twitterin käyttäjät kirjoittavat pi-
kaviestejä pitkin päivää lähes kaikesta mitä te-
kevät. Koska he eivät systemaattisesti live-twiit-
taa ohjelmista eivätkä näytä pitävän twiittaus-
ta olennaisena osana television katsomistaan, 
Huotari ei pidä heitä television live-twiittaajina. 

Luokitteluja rakastava Huotari löytää tut-
kimuksessaan myös neljän kategorian tv-li-
ve-tweettejä. Kohteliaisuus-twiiteillä ylläpide-
tään ystävyyssuhteita. Outlet-twiiteillä kerro-
taan spontaanisti tunteista ja mielipiteistä. Va-
likoivilla twiiteillä valitaan tv-ohjelmasta vain 
tärkeät kohdat ja ohjataan keskustelua tiettyyn 
suuntaan.  Analyysitwiitit nimensä mukaisesti 
analysoivat tv-ohjelmaa.

Luokitteluja ei varmasti voi siirtää suoraan 
Suomeen, koska Yhdysvalloissa twiittauskult-
tuuri on elänyt pidempään ja paljon vahvem-
pana kuin meillä. Käytännöt ovat vakiintuneet 
pidemmän ajan kuluessa. Kuitenkin Twitterin 
suosio on kasvanut voimakkaasti Suomessa-
kin viime vuosien aikana. Olisikin kiinnostavaa 
ymmärtää suomalaista twiittauskulttuuria ny-
kyistä syvemmin.

tV-kokemus on  
toisenlainen

”Second screen” -ajattelussa – televisio-ohjel-
man seuraamiseen television lisäksi kännykäl-
lä, tietokoneella tai tabletilla – Huotarin väi-
tös lisää ymmärrystä Twitterin menestykseen 
televisiotwiittailussa.  Twitter on integroitu-
nut muita sosiaalisia medioita paremmin osak-
si tv-katsomista. Sen joustava käyttöliittymä te-
kee täysin vieraiden ihmisten seuraamisen yhtä 
helpoksi kuin ystävien tai tuttujen seuraamisen. 
Sen avulla voi myös tavoittaa laajempia yleisöjä 
risuaitojen (hashtags) ja uudelleentwiittauksen 

(retweets) kautta. Silti jokainen voi halutessaan 
pysyä anonyyminä. Reaaliaikaisesti tv-ohjelmia 
twiittaavat arvostavat näitä ominaisuuksia, joi-
ta ei ole esimerkiksi Facebookissa. Siellä vies-
tintä toimii pääosin ystävien ja tuttujen kesken.  

Konkreettisena antina tv-tuottajille ja bran-
dinrakentajille kirja tarjoaa muutakin lisäym-
märrystä live-twiittaajien käyttäytymisestä. 
Väitöskirjassa tarkastellaan, mistä twiitataan, 
miten ja milloin sekä sitä, miten katsojat käyt-
tävät Twitterin ominaisuuksia hyväkseen kom-
mentoidessaan televisio-ohjelmia. 

liVe-twiittaaja  
ei Vaihda kanaVaa

Live-twiittaus on vahvasti vertaisviestintää en-
nemmin kuin vaikkapa kommunikointia ohjel-
man tekijöiden kanssa.  Ylivoimaisesti voimak-
kain motivoiva tekijä live-twiittaukseen tv:ssä 
on halu kommunikoida samanmielisten ihmis-
ten kanssa. Näin kävi sekä NHL-twiittaajien et-
tä Glee-twiittaajien kohdalla.  Vaikka tv:n kat-
sojat saattavat aloittaa live-twiittauksen julkkis-
ten seuraamisella, suurinta tyydytystä he saa-
vat vertaisviestinnästä.  Live-twiittien lähettä-
minen ja vastaanottaminen ns. voimaannuttaa 
katsojia. 

Viserryksen  
verran syvempi  
tv-elämys

Marja heinonen
Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, median  
muutosta 25 vuotta tutkinut ja aikaansaanut  
kirjoittaja ja asiantuntija. Hän on Ilona Oy  
viestintä- ja hyvinvointiyrityksen omistaja. 

Television katselussa passiivinen 
sohvaperuna on enää kaukainen 
muisto.  Nykyisin se on vimmais-
ta vuorovaikutusta twiittaamalla, 
Facebookissa kommentoimalla tai 
jo lähes vanhanaikaisesti teksti-
viesteillä tai sähköposteilla. Viestit 
kulkevat kuvaruutujen alareunassa, 
niistä poimitaan kysymyksiä studi-
oiden haastateltaville, ja katselijat 
ovat alkaneet elää omaa elämäänsä 
niiden kautta kuvaruudun ulko-
puolella. 

Huotari kannustaakin tv-yhtiöitä vaali-
maan fanien ja tv-ohjelmien välistä vuorovai-
kutusta. Erityisesti hän kehottaa mainostelevi-
sioyhtiöitä olemaan hereillä, sillä tutkimuksen 
mukaan live-twiittaaja ei hevin vaihda kanavaa. 

Huotari tarjoaa kiinnostavia, pohdittu-
ja ajatusrakennelmia ja kuvaa grounded-teo-
rian mukaisen oikeaoppisen polun, jota pitkin 
hän on edennyt alun haparoinnista loppupää-
telmiinsä. Grounded-teoriassa tavoitteena on 
aineistojen jatkuvalla laadullisella analyysilla 
tuoda esille uutta teoriaa.  

Media on aiheena haastava, mutta kiitolli-
nen tälle lähestymiselle, sillä median kenttä on 
tunnetusti jatkuvassa muutoksen tilassa. Siinä 
vaiheessa, kun tutkimusta alkaa hahmottaa, ei 
voi olla varma, mitkä ovat olennaiset kysymyk-
set loppuvaiheessa. 

Huotarin tutkimus on säilyttänyt hyvin 
ajankohtaisuutensa. Eniten ehkä jäin kaipaa-
maan suomalaisen mediakentän ymmärryksen 
laajenemista. Nyt olisin varovainen pitkälle me-
nevien johtopäätösten vetämisessä, koska yhtä-
läisyyksistä huolimatta Suomi ja USA ovat vies-
tinnässä kovin erilaisia. 

exPerientializing on  
uusi kuluttajakokemus

Kiinnostavin pohdinnan aihe löytyy Huotarin 
väitöksen ytimestä.  Se on termi ”experientia-
lizing”,  joka tiivistyy tv-katsomisen kokemuk-
sen muutokseen, kun mukaan tulee reaaliai-
kainen tv-twiittaus. Siihen sisältyy myös uusi-
en käytäntöjen syntymisen sekä tv:n katselun 
ja twiittauksen vahva sidos. Jo väitöksensä al-
kuvaiheessa Huotari toteaa, että hän tarkastelee 
viestintää osana palvelukokemusta, ei niinkään 
kuluttajien välisenä keskusteluna palvelukoke-
muksena. 

Hän rakentaa uutta teoriaa siitä, miten ku-
luttajien välinen viestintä nähdään. Tähän as-
ti ollaan oltu kiinnostuneita ensisijaisesti keski-
näisviestinnän sisällöstä ja sen markkinointiar-
vosta.  Huotari toivoo väitöksensä kannustavan 
yrityksiä paneutumaan myös siihen, miksi ku-
luttajat ovat kiinnostuneita keskinäisviestinnäs-
tä, ja miten tämä viestintä vaikuttaa koko kulut-
tajakokemukseen. 

Huotari on valmis siirtämään samanlaisen 
kuluttajien keskinäisen kommunikaation vaik-
kapa työmatkakokemukseen tai museovierai-
luun. Kun kuluttajalla on mahdollisuus vaihtaa 
ajatuksia toisten kanssa sosiaalisessa mediassa, 
itse kokemuskin muuttuu toisenlaiseksi. 

Tämän uuden kokemuksen ymmärtämi-
nen on haaste ja mahdollisuus. 

Kai Huotari: EXPERIENTIALIZING – HOW C2C COM-
MUNICATION BECOMES PART OF THE SERVICE EX-
PERIENCE. The case of live-tweeting and tv-viewing. 
Hanken School of Economics. Department of Marketing, 
Edita Prima Ltd. Helsinki 2014

edes joskus osoittaa. Se on pitkäjänteisen työs-
kentelyn elinehto.

Aaltonen antaa tilaa Naukkarisen uralla 
eri teoksille ensituntumalta liiankin tasaises-
ti, mutta tarkemmassa katsannossa pääteok- 
set kyllä erottuvat, ennen kaikkea tietysti No 
Comments (1984), käänteentekevä dokumentti, 
joka niin sanotusti kolahti allekirjoittaneeseen 
tuoreeltaan siten, että ilman sitä tuskin koskaan 
dokumenttielokuvan tekemisen pariin olisin 
eksynyt.

1970-luvun yhteiskunnallisista dokumen-
teista näin esimerkiksi Tasavallan päiväkirjan 
(1972) vasta pari vuotta sitten ensimmäisen 
kerran Ateneumin juhlaseminaarissa. Ei se ol-
lenkaan vanhentuneelta tuntunut, vaikka oh-
jaaja sitä siellä selvästi hieman vähättelikin.

Kirjassa sanotaan Tasavallan päiväkirjas-
ta: Tarkastelun kohteena ovat armeija, poliisi ja 
kansan sumuttamiseen keskittyvä joukkotiedo-
tus.

Juuri nyt tuntuu siltä, että tämä elokuva pi-
täisi esittää heti miten Moskovassa! Vaikuttai-
si sopivan sinne nyt hyvin. No, tämä heitto ku-
vastakoon sitä, miten todellisuus tosiaan mää-
rää ja vangitsee ja suoraan sanoen ahdistaa tä-
män tekstin kirjoittajaa.

Samassa seminaarissa muuten Naukkari-
sen myöhempien aikojen luottoleikkaaja Tuuli 
Kuittinen ilmaisi tavallaan viehättyneensä Las-
sen yhteiskunnallisten dokumenttien skarvien 
hurjuudesta ja radikaalisuudesta. Minusta tämä 
oli kiintoisaa. Ehkä Kuittinen oli nähnyt ne jo-
tenkin tuorein silmin ja muodon kannalta raik-
kaasti juuttumatta propagandapuheeseen. For-
maaliselta kannalta hyppy No Commentsiin ei 
ehkä olekaan niin pitkä.

No Commentsissa Naukkarinen tavoitti sen 
mitä Eisenstein ajoi takaa ”yläsävelmontaasil-
laan” ja pääsi syvempään todellisuuden hah-
mottamiseen antamalla osatodellisuuksille tilaa 
ja happea. Hän löysi muutoinkin mykän eloku-
van kauniin estetiikan: samaan aikaan toisaal-
la...

Huomaan innostuvani ja unohdan koko 
Aaltosen kirjan. Tämä on kohteliaisuus Do-
kumentaristia! kohtaan. Avataanpa se taas No 
Commentsin kohdalta ja annetaan Lassen itse 
puhua. (Erkki Astalan haastattelu 1985):

”Lähtökohtana oli ajatus siitä, miten erilai-
sia näiden ihmisten maailmat ovat. Ennen elet-
tiin maaseudun kyläyhteisössä, jossa ihmis-
ten todellisuudet olivat lähellä toisiaan. Ja nyt, 
tälläisessäkin pienessä 5 miljoonan asukkaan 
maassa, miten hirvittävä määrä todellisuuksia 
meillä on! Me olemme pirstoutuneita, pieniä 
alakulttuureita on ihan tavaton määrä – ja toi-
saalta, kuinka vähän ihmisillä on todellisia va-
linnan mahdollisuuksia.”

Miten totta ja yhä todempaa armon vuon-
na 2014!

Sitaatti myös ilmentää Naukkarisen elämää 
ja uraa: hänhän on kotoisin Heinävedeltä pie-
nestä kylästä ja No Comments on todellakin kää- n

nekohta, sillä kuvattuaan siinä pirstoutunutta  
helsinkiläiskulttuuria hän kääntyi takaisin maa-
seudulle päin. Siitä syntyi lukuisten Karjala-elo-
kuvien sikermä, ja eikös Miina Äkkijyrkän traa-
ginen yritys elää lehmineen urbaanilla alueel-
la ole ehyen maalaiselämän kaipuun ilmentymä!

Lähtikö Naukkarinen etsimään Miltonin 
Kadonnutta paratiisia samalla tavoin kuin Mark-
ku Lehmuskallio lähti Nenetsien pariin? Sakari 
Toiviainen kirjoittikin Lehmuskalliosta ansiok-
kaan kirjan, jossa tätä puolta korostettiin. Se ni-
mikin oli Kadonnutta paratiisia etsimässä.

Dokumentaristi! on Aaltosen alkusanojen 
mukaan tekijälähtöinen tutkimus. Vaikka ns. 
hiljainen tieto kiinnostavasti siellä täällä ään-
telehtii, huomaan silloin tällöin kirjaa lukiessa 
kaipaavani teoslähtöisyyttä. Tai pikemminkin 
teoriain soveltamista teosten analyysiin.

Kun esimerkiksi, taas kerran kuten Timo 
Korhosen ja Aaltosen itsensä väitöskirjoissa si-
teerataan Bill Nicholsia, Linda Williamsia ja Vi-
vian Sobchackia ja kerrataan heidän luokituk-
sensa dokumentaristin katseesta: kliininen kat-
se, sattumanvarainen katse, avuton katse, vaa-
rantuva katse, humaani katse ja asiaan puutu-
va katse. Niin ei ole todellakaan mikään yllätys, 
että Naukkarisen katse katsotaan enimmäkseen 
humaaniksi.

Tarkoitan sitä, että tämäkin teoreetti-
nen katsehäkkyrä on jotenkin yksinkertaista-
van yleinen. Kaipaisin enemmän niiden kohti-
en osoittamista teoksissa, joissa tämä humaani 
katse ilmenee.

No, jotain pitää nupista. Yleisesti ottaen 
Dokumentaristi! on tärkeä tapaus ja hieno saa-
vutus. Asetan sen hiljaisena, tiedon vallassa, 
kirjahyllyyn Peter von Baghin Chaplin -kirjan 
ja Toiviaisen mainitun Lehmuskallio -kirjan vä-
liin täynnä ihailua Jouko Aaltosen uutteruutta 
ja tietysti itse Lasse Naukkarista kohtaan.

Palaan kirjoittamaan seuraavan dokument-
tielokuvani käsikirjoitusta (!).

Jouko Aaltonen

arvio arvio
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paremmin uutta aikakautta myötäilevään libe-
raalin kansalaisyhteiskunnan kuosiin. 

Nyt elokuun lopulla Edinburghin taide-
festivaalilla esitettiin Kentridgen ohjaama Ja-
ne Taylorin Ubu and Truth Commission. Ar-
vostelut kertovat sen menettäneen jonkin ver-
ran alkuperäisestä anarkistisesta terästään, jon-
ka johdosta sitä ylistettiin ensi-illassa Johan-
nesburgissa 1997, mutta vielä sitä pidettiin 
esittämisen arvoisena suurella kansainvälisel-
lä taidefestivaalilla. Oli miten oli, Alfred Jarryn 
1800-luvun lopulla kirjoittama ja vasta hänen 
kuolemansa jälkeen esitetty Ubu Roi on kuva-
elma aivan moraalittomasta kuninkaasta taval-
la, jota on pidetty absurdin teatterin ensimmäi-
senä näytelmänä. 

Ubu Roita on sanottu moderniksi Macbeth-
versioksi, jossa on kaikuja Learista ja Richard 
kolmosesta. Niin aikalaisnäytelmä kuin Ubu 
and Truth Commission onkin se totta kai juu-

Iloinen elefantti,  
kenties valkoinen

T
aiteilija William Kentridge syntyi Jo-
hannesburgissa lakimiesperheeseen, 
jonka sanotaan avustaneen apartheidin 
uhreja. Lienee oletettavaa, että kun po-
jalta kysyttiin mikä hänestä tulee isona, 
kysymykseen kätkeytyi toive lakimiesu-

rasta isän ja äidin työn jatkajana. Toisin kuiten-
kin kävi. Yliopistolla aloitettuja opintoja seu-
rasivat taideopinnot Johannesburgissa ja myö-
hemmin teatteri- ja mimiikkaopinnot Pariisis-
sa. Vaikka hän piti itseään kelvottomana näyt-
telijänä, hän viipyi aina vuoteen 1991 johannes-
burgilaisessa teatteriryhmässä. Piirtäminen ja 
graafiset kokeilut sekä myös lavastaminen py-
syivät matkassa. 

Kentridge saattaisi olla tuiki tuntematon, el-
lei viimevuosisadan lopun liberaalin demokrati-
an korkea aalto olisi ulottunut myös Etelä-Afrik-
kaan, joka oli ollut eristetty ja saarrettu monin 
pakottein. Kun demokratia oli voittanut paljolti 
väkivallattomasti neuvotteluteitse ja ovet länteen 
avautuivat, Kentridge saavutti nopeasti ihaillun 
ja arvostetun taiteilijan aseman. Kasselin Docu-
mentasta 1997 alkanut voittokulku hakee ver-
taistaan. 

Taidemaailman innostukseen oli varmasti 
monia syitä eikä niistä vähäisin ollut Kentrid-
gen varma (visuaalinen) osaaminen, joka seu-
rasi hänen siirtyessään välineeltä toiselle ja pro-
duktiosta toiseen. Kenties läntisen taideyleisön 
suosion kannalta yhtä olennainen seikka lienee 
ollut taiteilijan valkoisiin sortajiin kohdistama 
säälinsekainen inho, jota utopiansa sortumises-
ta vielä kärsivä romanttinen vasemmisto kai-
pasi. Kentridgen yhteistyö- ja johtamistaidon 
näytteet saattoivat nekin olla läntisten taideylei-
söjen suosion lähteinä. Niitä hän todella on tar-
vinnut, sillä hän on heittäytynyt tavanomaista 
suurempia tuotantoryhmiä vaativiin projektei-
hin menettämättä omaa erityistä herkkyyttään. 

Tämän kirjoittajalle Etelä-Afrikka on ol-
lut J.M. Coetzee, viisitoista vuotta Kentridgeä 
vanhempi ja vuodesta 2001 Australian Adelai-

dessa asuva palkittu, maineikas kirjailija. Kum-
mankin taiteilijan kotiseutu on Etelä-Afrikka, 
Kentridgen kaupunkilaisempi, Coetzeen maa-
laisempi. Molemmat taiteilijat kohdistavat ar-
vostelunsa valkoisten maailmankuvaan ja mo-
raaliin ja siten vastintavat toisiaan. Mutta ”van-
han koulun” kirjailija otti ja lähti, hän ei koke-
nut kuuluvansa enää kotiseudulleen ja hänestä 
tuli pakolainen. 

Kentridge ei osoittanut lähdön merkkejä, 
vaikka ilmeisesti matkusteli tiuhaan maailmalla 
kuten myös Coetzee. Jos kirjailija ei sittenkään 
sopeutunut uuteen demokratiaan, Kentridge 
näyttää liikkuneen siinä kuin kala vedessä. To-
ki heissä on havaittavaa mentaalista erilaisuut-
ta: Coetzee on vakava ja analyyttinen, Kentrid-
ge ironinen ja kaoottinen. Kentridge pysyi koti-
seudullaan eikä hänellä liene ollut aihetta edes 
tutkia, osuiko Francis Fukuyama oikeaan puke-
malla Hegelin yhteiskuntaa koskevat ajatukset 

William Kentridge: other faces (2011) 
musiikki ja ääni Philip miller 
videoeditointi Catherine meyburgh  
teos on hankittu saastamoisen säätiön  
taidekokoelmiin.
William Kentridge: the refusal of time 
(2012) 
dramaturgia Peter galison 
Koreografia dada masilo 
musiikki ja ääni Philip miller 
videoeditointi Catherine meyburgh  
teos ensiesitettiin Kasselin 13.  
documentassa, ja se oli tilaustyö. 

ranskalainen Éditions Xavier Barral  -kus-
tantamo julkaisi samana vuonna projektin 
kaksi vuotta kestäneestä suunnittelu- ja to-
teutusvaiheesta komean kirjan, joka sisäl-
tää tekstiaineiston Kentridgen ja Peter gali-
sonin keskusteluista projektin aikana. gali-
son on harvardin professori ja fyysikko, jo-
ka tuntee suhteellisuusteorian ja on kehitel-
lyt yhteisiä keskustelutapoja eri tieteiden se-
kä tieteen ja taiteen väillä. myös kirjan muu 
tekstiaineisto on hyvin kiinnostava. teoksen 
mustavalkoinen kuva-aineisto puolestaan 
avaa runsaan tilannenäkymän projektin kul-
kuun. tämä kirja on erinomainen väylä teok-
sen taustalla olevien monien lähteiden ym-
märtämiselle. 

William Kentridge (s. 1955) on kansain-
välisesti erittäin arvostettu taiteilija. hänen 
tuotannostaan saa hyvän kuvan englannin-
kielisestä Wikipediasta. joitakin kokonaisia 
teoksia ja monia otteita hänen teoksistaan 
on nähtävillä internetissä. 

rii syvälle läntiseen teatteritraditioon ja kirjal-
lisuuden keskeiseen tematiikkaan. Ehkäpä juu-
ri näyttämöllä, jossa uuden ja vanhan, illuusion 
ja toden ainekset käyvät katkeraa kamppailua, 
sijaitsee Kentridgen taiteellinen energialaitos, 
josta riittää virtaa moneen projektiin.

Espoon Emmassa kesällä esitetty animaa-
tioelokuva Other Faces (2011) on kuvaus val-
koisen eliitin ja mustan väestön kulttuurises-
ta kolaroinnista. Hieno äänimaailma reunustaa 
ahdistuksen, surun ja raivon tuntemuksia. Teos 
on myös oivallinen esimerkki Kentridgen hii-
lipiirrosten pehmeästä rosoisuudesta, joka ver-
hoilee kuvahahmoja eloisalla kerrostumalla. 
Tämän saa aikaan piirroksien haurautta suoje-
leva tekniikka: liikkeen vaatimat vähäiset muu-
tokset tehdään jos suinkin mahdollista yhteen 
ja samaan kuvaan.   

Toinen Emmassa esillä ollut teos, The Re-
fusal of Time, vuonna 2012 Documentassa en-

siesitetty, sijoittuu lähemmäs teatteriproduk-
tioita kuin animaatioelokuvat. Viidelle proji-
sointipinnalle parin kolmen sadan neliön esi-
tyshuoneeseen sijoitetun tietokonein ohjatun 
videoinstallaation suuri kolmiulotteinen ele-
mentti on mekaaniset keuhkot, ”elefantti”, jon-
ka väsymätön huohotus luo äänimaailman poh-
jimmaisen autonomisen kerroksen. Teoksen vi-
suaalinen maailma rakentuu useista jaksoista, 
joissa kuvien ilmestyessä tai vaeltaessa proji-
sointipinnoilla naturalistiset elementit vaihte-
levat abstraktien kanssa, tunnistettavat henki-
löt varjokuvien kanssa, kojeet ja käyttöesineet 
veistosten kanssa, ja jossa kaksiulotteiset piir-
rokset muuttuvat huonetiloiksi ja huoneiden si-
sustuksiksi. 

Teoksen kuva- ja äänimaailma on lavea ja 
vaikuttava mutta myös haastava: tuskin kukaan 
koskaan voi nähdä tai kuulla sitä kaikkea mikä 
esitetään. Hajoaako teos esitysmuotonsa joh-
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A
jatuksen esittely tässä yh-
teydessä perustuu kahteen 
asiaan: 1) kokemukseeni, 
joskin ei lainkaan omape-
räiseen sellaiseen, jossa te-
okseni ollessa joko valmii-

na, suunnittelussa tai keskeneräisi-
nä, kohtaan tilanteita, joissa eloku-
va käännytetään kuvataiteen piiris-
tä takaisin elokuvan kontekstiin ja 
päinvastoin. Pidän näitä tilantei-
ta vihjeenä siitä, että elokuvasuun-
tautuneisuuteeni on tarttunut jota-
kin myös kuvataiteesta. 2) Siihen 
hartaaseen toiveeseen, että näin on 
käynyt samalla kun olen tavoitellut 
omilla erityspiirteillään paikkansa 
lunastavia teoksia. 

Elokuvan ja liikkuvan kuvan 
rajankulun tarkastelun tarpeelli-
suuden voinee tekijänäkökulmasta 
helposti kyseenalaistaa, mutta yh-
tä kaikki, mielenkiintoista se on. 
Joten:

”Historiallisesti videota voi-
daan tarkastella joko elokuvan 
tai television kontekstissa. Phillip 
Auslander tekee kirjassaan Liveness 
seuraavanlaisen karkean jaon elo-
kuvan ja videon välillä: siinä mis-
sä elokuvan ontologiset juuret ovat 
valokuvassa, videot asettuvat sa-
malle janalle television kanssa, kos-
ka niitä molempia sävyttää sähköi-
syys, teknisyys.

Toisenlaisen näkemyksen vide-
on historiallisesta kontekstista tar-

vakiinnuttanut muotonsa ilman, 
että se muuttuessaan luonteeltaan 
sirkuksen kiertävästä taikatempus-
ta tarinankerrontavälineeksi, oli-
si kokenut murrosta, jossa elokuva 
tarkkailisi itseään ja tämän tulok-
sena tuottaisi sisältönsä itsestään, 
välineestä. Tämän ansiota lienee 
myös se, että elokuvan digitalisoi-
tuminen on voinut tapahtua ilman 
vahvaa taiteellista murrosta. 

Televisiolla taas ei ole ollut sen 
historian aikana oman mullista-
vuutensa jälkimainingeissa tarvet-
ta kyseenalaistaa itseään. Televisi-
on ominaisin piirre tiedotusväli-
neenä on sitä maaperää, jossa tele-
vision muutokset tapahtuvat, mut-
ta vaikka analogisista lähetyksistä 
siirrytään teräväpiirtoon, ja kolmi-
ulotteinen kuva saapuisi koteihin, 
ei televisio näytä viitteitä tarpees-
ta tutkia itseään välineenä, objekti-
na tai materiaalina kuvataiteen ta-
voin.

Itselläni mielenkiinnon koh-
de elokuvan, kuvataiteen tai vide-
on parissa ei koskaan ole tarkentu-
nut fyysiseen välineeseen (gelatii-
ni, VHS-nauha, maali, pinta jne.), 

vaan välineen jo hyväksytyiksi tul-
leisiin ohjaimiin (leikkaus, kuva-
us, näyttelijäntyö, teksti, kuva-ai-
heet, sommittelu), joilla synnyte-
tään niin liikkuvan kuvan kuin elo-
kuvan ja televisionkin sisältö. Raja-
usta edellisten sisällä kuitenkin teh-
dään. Esimerkiksi, hakiessaan uut-
ta tila-aikataiteen lehtoria Kuvatai-
deakatemiaan teksti tiivistää liikku-
van kuvan seuraavasti ”Liikkuvan 
kuvan opetuksen voi sanoa jakau-
tuvan karkeasti yhtäältä narratiivi-
seen ja toisaalta kokeelliseen tradi-
tioon”. Kun nämä ovat vaihtoehdot, 
omat teokseni tukeutuvat aiem-
paan. Yhtäkaikki, konteksti työn-
telee niin teosta kuin tekijäänsäkin 
näiden rajojen molemmin puolin.

Vuosien 2011–2014 aikaan-
saannoksiini kuuluvat mm. kol-
me pitkää näytelmäelokuvaa 
Ovia&Lukkoja (käsikirjoitus ja oh-
jaus Elina Reinikan kanssa), Nöy-
ryydestä ja Onnesta (käsikirjoitus 
ja ohjaus Elina Reinikan kanssa). 
Näistä Ovia&Lukkoja -elokuvan 
leikkaus on ensimmäinen konteks-
ti, joka tutustutti tekijänsä kuvatai-
teen ja elokuvataiteen välillä käy-

Dave Berg
Kirjoittaja on kuvataiteilija ja ohjaaja

Artikkelin kuvat: Onnesta, ohj. Dave Berg, 2014

Työskentelyssäni olen säännön mukaisesti ohittanut 
ajatuksen itse muodon rikkomisesta, vaikka se tekee-
kin selkeintä eroa kuvataiteen piirissä olevan liikku-
van kuvan ja elokuvan välillä. Turvaan estoitta siihen 
selkeään polkuun, nojatuolimatkaan, jota tarinaksi 
kutsutaan. Elokuva monivälineisenä taiteen alana 
antaa omien osa-alueidensa sisällä varsin riittävästi 
tekijälleen tilaa tuottaa omilla erityispiirteillään paik-
kansa lunastavia teoksia. 

dosta ja menettää kiinnostavuutensa? Ehkä-
pä päinvastoin esitysmuoto vahvistaa keskeisiä 
tarkoituksia tehdä havaittavaksi absoluuttisen 
aika-avaruuden teoreettinen heikkous ja edel-
leen paljastaa sen yhteys kolonialismin reaali-
seen ytimeen.

Aika-avaruuden suhteellisuuden ja illuso-
risuuden kimpussa ärisevä suuri tuotantoryh-
mä on tietenkin hyvin faustinen ilmiö, mut-
ta tuloksessa näkyy Kentridgen kyky käsitellä 
”suuria aiheita” riemukkaasti.  Tässä on tieten-
kin mainittava hänen roolinsa eräänlaisena esi-
tyksen tirehtöörinä, joka suorittaa muun muas-
sa näyttävän ”sisyfos-kävelyn”, sellaisen jossa ei 
kiivetä vuoria, mutta tehdään sitäkin turhem-
paa askellusta loputtomasti. 

Kentridgen The Refusal of Time on niin gi-
ganttinen, lukuisin yllätyksin höystetty vide-
oinstallaatio, että sen onnistuu paljossa piilou-
tua yksityiskohtaisilta tulkinnoilta. Haitannee-
ko tuo? Suunnitteluvaiheessa Kentridge itsekin 
sanoi: ”I am not yet certain what the work will 
ultimately express, but that is not the same as 
saying that it has nothing to say”. 

Mikä on varmasti totta!  

teksti ja kuvat 
Sakari Sunila

Kirjoittaja on helsinkiläinen  
valokuvaaja ja kriitikko

joaa elektronisen taiteen ja median 
tutkija Gene Youngblood: hän liit-
tää videon henkilökohtaisen elo-
kuvan perinteeseen ja korostaa vi-
deon elokuvallista ominaislaa-
tua. Youngbloodin mukaan video 
ei asetu samalle janalle television 
kanssa, koska televisio on pääsään-
töisesti viestintäväline, kun taas vi-
deo (tässä yhteydessä) toteuttaa 
taidetta, ja taiteen ja viestinnän ta-
voitteet ja olemus ovat erilaiset”.¹ 

Auslanderin näkemys tuntuu 
asettuvan parhaiten kuvataiteen si-
sälle tarkastellessaan välinettä sen 
fyysisen muodon kautta. Tämä nä-
kemys nostaa päätään taiteen ja 
erityisesti maalauksen kuollessa ta-
saisin väliajoin, jolloin banaalit si-
sällöt kertomuksineen ja tunne-
kuvauksineen saavat väistyä inter-
tekstuaalisten taidefilosofiaviida-
koiden tai vaikkapa kuraattoritai-
teen tieltä kuten: ”Rajat tekemisen, 
teoretisoinnin ja esillepanon välillä 
ovat murentuneet. Taiteellinen työ 
tunnistetaan tiedon tuotannoksi, 
kun taas teoreettiset ja kuratointiin 
liittyvät tehtävät ovat saaneet entis-
tä kokeellisemman ja luovemman 
ulottuvuuden.”²  

Käytäntöjä ei voi olla huomaa-
matta: gallerioissa tai museoissa vi-
deo nimetään yksikanavaprojisoin-
niksi tai -installaatioksi, eikä kävi-
jälle mainosteta videoteattereissa 
nähtäviä videoita. Elokuva taas on 

tyyn keskusteluun. Todettakoon, 
että tällainen asettelu on todellakin 
olemassa. Leikkaus siis esimerkiksi 
on liikaa tai liian vähän. 

Liiallisuus ilmenee (ajatuksen 
selkeyttämisen toiveessa kärjistä-
en) siinä päässä neuvottelupöy-
tää, jonka ohjekirjassa lukee sään-
tö elokuvan ensimmäisistä 15 mi-
nuutista ja katsojan johdattamises-
ta tarinan turvaan tänä aikana. Tä-
mä linjaus piirtyy esiin tarkastelta-
essa vaikkapa Yleisradion ja Eloku-
vasäätiön novellielokuvahankkeita, 
joiden käsikirjoituksia nämä sään-
nöt ohjaavat (kuratoiden). 

Näkemys lähtee liikkeelle ”vas-
takohtansa” tavoin elokuvan mer-
kityksestä Maya Derenin sanoin 
”niin kuin melkein minkä tahansa 
taiteen tarkoituksena, tuottaa elä-
mys”.³ Ajatus on sekoittunut kysy-
mykseen, millainen on tuo koke-
mus? Merkittävällä tavalla vasta-
usta tähän kysymykseen muodos-
tavat juuri rahoittajatahot. Kysei-
nen kokemus perustuu niin vah-
vasti aristoteliseen tarinaan, että se 
huomaamattaan aliarvioi katsojan 
kykyä rakentaa kokemus ilman ta-

rinaa – tai paremminkin kykyä lu-
kea tai muodostaa tarina annetuis-
ta elementeistä.  Esimerkkistä käy-
köön Matthew Barneyn Cre-Mas-
ter Cycle -sarja, jonka synopsik-
sen kiikuttamista Yleen tai Eloku-
vasäätiöön hädin tuskin voi kuvi-
tella. Ajatus kokemuksesta näivet-
tyy myös päätyessään suoremman 
linjauksen televisioon, joka äärim-
millään toimii 12 minuutin sykleis-
sä mainosten välissä.

lukkoja

Ovia&Lukkoja -elokuva lähtee liik-
keelle nopeatempoisella kollaasil-
la, jonka pituus leikkausvaihees-
sa heitteli 5 ja 35 minuutin väil-
lä päätyen lopulliseen muotoon-
sa 10 minuuttisena ”sisäänheittäjä-
nä”. Voidaan siis ajatella, että katso-
ja on etäännytetty liialla taiteella 10 
minuuttia ennen elokuvan ”alkua”. 
Kuvataiteen kontekstissa tämä 
taas on liian vähän; loput 65 mi-
nuuttia ovat liikaa tarinan seurai-
lussaan. Jos laskee yhteen kuvatai-
teen alojen liittojen vuosinäyttelyi-
den videoiden maksimikestot, saa 
pituudeksi lyhyehkön tv-elokuvan 

Yleistyksiä
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siitä, miten hyvä kokemus katso-
jassa toimii. Yleisesti ottaen elo-
kuva nojannee juuri kokemukseen 
siinä missä kuvataiteelta odotetaan 
informatiivista panosta. Näin ol-
len taiteenlajien juuria katsoen ja 
Youngbloodin ajatusta televisios-
ta soveltaen voi todeta elokuvan ja 
kuvataiteen näiltä osin vaihtaneen 
jossakin kohtaa takkejaan.

Väärinymmärrys on kuvatai-
teen erinomaisen rakastettava piir-
re. Väärinymmärrys ei näe virhet-
tä, vaan tekee tulkintaa näkemäs-
tään, jolloin tekijäkään ei voi pitää 
kiinni irtipäästämästään teoksesta, 
vaan joutuu hyväksymään sen ko-
kijoiden synnyttämät teoksen uu-
det todellisuudet. Elokuvalla tämä 
maasto tuntuu olevan yksioikoi-
sempi, sillä jokainen ihminen on 
elokuvan asiantuntija. Tarkalleen 
ottaen jokainen ihminen on oman 

näkemänsä ja kokemansa asian-
tuntija, mutta elokuvan kohdalla 
jokainen myös tuntuu tiedostavan 
tämän paremmin. 

Kynnys elokuvan arvioimi-
seen on matala, jos sitä verrataan 
samaan tapahtumaan kuvataitees-
sa. Elokuva on opettanut katsojal-
leen koodiston, josta voi seurata, 
onko virheitä tehty ja jos on, missä 
mittakaavassa: jokainen tietää, että 
kulmakarvojen päältä rajattu ko-
kokuva elokuvassa on harrasteli-
jan virhe. Samaan aikaan on mah-
dotonta kuvitella galleriassa het-
ken seisseen katsojan jättävän vää-
rin päin ripustetusta tai muutoin 
virheellisestä teoksesta palautetta, 
vaikka katsoja tuijottaisi kaksi tun-
tia palosammutinta Kiasman au-
lassa. Nämä nimenomaiset seikat 
eivät kuitenkaan vie sen enempää 
elokuvataiteilijalta kuin kuvataitei-

mitan. Kuvataiteen sisällä rajan-
käynti O&L -elokuvan kiinnosta-
vuudesta sijoittuu siis samoille se-
kunneille, jolloin aristotelinen kat-
santokanta vasta alkaa kyetä muo-
dostamaan mielipidettä. 

Typistettynä linjaukset ovat 
selkeät: tihennetyn kokemuksen 
saavuttamiseksi olisi sopivaa jo-
ko riisua turha taiteilu elokuvas-
ta tai turhan kaavamaisuuden hä-
vittäminen periaatteessa kelpo vi-
deosta.

Poikkeus vahvistaa säännön. 
Tästä sopivana esimerkkinä toimii 
Eija-Liisa Ahtila, joka kerää suo-
sionsa suhteellisen tasapuolisesti 
molemmilta leireiltä teostensa kes-
toista riippumatta. Tämä sillä huo-
miolla, että edes suomalaisen etu-
rivin auran kärjessä kyntävä Ahti-
la ei päädy installoiduksi elokuva-
teattereihin. Ollessaan museoitui-
na taidelaitoksissa teokset pysyvät 
videoina ja installaatioina. Yksika-
navaiset versiot on suunnattu pää-
tymään kotiteattereiden soittimiin, 
televisioon ja lukemattomille elo-
kuvafestivaaleille. Koskaan asetel-
ma ei päädy ratkaisuun, jossa vi-
deo olisi elokuva tai päin vastoin. 

Vaikka lopputuloksen nimeä-
mistavan huomioiminen tässä 
tekstissä olisikin saivartelua, vi-
deoteokset ovat yhtä lailla eloku-
vaa Disneyn piirrettyjen kans-
sa, mutta museo tai galleria ei ole 
yhteneväinen Finnkinon palatsi-
en kanssa. Erotukselle on epäile-
mättä tarve niin tekijän kuin mak-
sajankin puolella. Eri kultuureilla  
tuntuu olevan ainakin käytän-
nön sääntöjä teostensa lajittelusta, 
vaikka nämä eivät varsinaisina ju-
listuksina ilmenisivätkään; esim. 
Ahtilan toive Helsingin Sanomi-
en haastattelussa vuonna 2013 et-
tä katsoja valitsisi edes yhden teok-
sen, johon tutustuu sen alusta lop-
puun asti. 

Toki ylipäätään monikanavais-
ten teosten näytteillepanossa vah-
vimpana motiivina toimii kuvatai-
teen kaipuu tilallisuuteen ja kat-
sojan sekä teoksen roolien muok-
kaukseen. Tällaisten tavoitteiden 
puuttuminen omista teoksista-

ni antaa lisäpontta niiden tarkas-
teluun elokuvana juuri galleria- 
kontekstissa. Samaan aikaan nii-
den poiketessa karvan verran puh-
taasta elokuvasta rytmillään, draa-
man kaarellaan ja kuvallaan eloku-
van konteksti tarjoaa niille taiteen 
osaa. Keskustelu näistä asetelmista 
on tekijäkohtaisesti kiinnostavaa 
siksi, että kunkin leirin tarjoamaa 
totuutta joutuu tekijänä perustele-
maan moninaisissa teoksen elin-
kaareen vaikuttavissa tilanteissa. 

Perusteluiden puuttuessa to-
tuus löytyy lähtökohdasta, joka lie-
nee omani lisäksi yhden jos toisen-
kin tekijän tapauksessa tarve tari-
nan kerrontaan. Omalla kohdalla-
ni lisättäköön rimpsuun tahto häi-
käilemättä vaikuttaa katsojan tun-
teisiin. Tämän saavuttamiseksi te-
okseni tavoittelevat elokuvan kei-
noin katsojan mielenkiintoa istut-
taakseen tämän eteensä koko kes-
tonsa ajaksi – harkittu tunnevai-
kuttaminen vaatii rakennetta. Elo-
kuvani koettavat myös ammentaa 
kuvataiteen logiikattomasta logii-
kasta syvyyttä kykyyn tuottaa kat-
sojalle jotakin, mikä voi synnyt-
tää katsojassa uutta tai jättää jäljen: 
kokemuksen. Entä mitä ovat siis 
nämä kokemukset, joita väline vä-
littää ja sisältö syventää?

ja kokemus

Kuvataiteella – sen sisältä ja vaa-
timuksena ulkopuolelta – on vah-
va tilaus yhteiskunnallisena, po-
liittisena ja yhteisöllisenä toimija-
na, kuten voi todeta Helsingin sa-
nomien riveistä Adel Abidinista: 
”Abidin tietää, että hänen yhteis-
kuntakriittiset teoksensa ovat saa-
neet ilmaa siipiensä alle osittain 
hänen taustansa takia. Esimerkiksi 
Abidin Travels oli merkittävä, kos-
ka teoksen teki juuri irakilaistaitei-
lija. ”Pelkkä estetiikka ei riitä”, hän 
myöntää. Pitää olla myös uskotta-
vuutta. Ja Abidinilla sitä on.

Poliittinen taide on siis hyvää 
taidetta. Tilaus on niin selkeä, että 
sen voi nähdä itseisarvona. Suun-
ta näkyy suomalaisessa teatterissa 
dokumenttiteatterin otettua paik-
kansa tiedostavan teatterin voit-

tokorokkeella, suomalaisen kuva-
taiteen kansainvälistymisvaateissa, 
pitkässä rivissä ARS Fennica -pal-
kintoehdokkaita ja vaikka Mani-
festan ja Documentan kiihtyvässä 
kasvussa. En näe syytä kieltää omi-
en teosteni tulkintaa yhteiskunnal-
lisesta perspektiivistä, ovathan ne 
lähtökohtaisesti inhimillisyyden 
kuvauksia, ja kuten tiedetään: in-
himillinen on yhteiskunnallista. 

Tekijänä lähtökohtani kuiten-
kin on mittakaavassaan paljon pie-
nempi, esim.Pauliina Kaasalaisen 
kirjoittamaa WHATEVER II -näyt-
telytiedotetta lainaten ”tematiik-
kaa ihmismielestä sen särkymis-
pisteessä. Hetkessä, jossa osat py-
syvät vielä kutakuinkin paikoil-
laan, mutta leikkausviivat ovat jo 
piirtyneet esiin”. Tekijälle tämä ti-
la kiinnostuksen kohteena on riit-
tävä. Tarkalleen ottaen ainoa lähel-

tamatta olen suhteellisen varma 
että SES:n, AVEKin ja YLE:n Het-
ki hauskaa -hankkeen perustamis-
päätöksistä löytynevät toteamuk-
set, että nauru on poliittinen teko, 
pidentää ikää, torjuu syrjäytymistä 
niin varhaisteineissä kuin vanhuk-
sissakin sekä maininnat mielenter-
veysliitosta ja eläkeläisten liitosta 
yhteistyökumppaneina. 

Kuvataiteella olisi oppimista 
uskosta taiteen inhimilliseen vai-
kutukseen, uskosta teosten koke-
misen merkitykseen itseisarvona. 
Ajatukseen siitä, että teos toimies-
saan katsojan kanssa on jo yhteis-
kunnallinen, muutosvoimainen ta-
pahtuma, eikä teosta tarvitse sitoa 
palvelemaan suoraan mitattavaa 
hyötyä. Hyvän elokuvan katsomi-
nen on positiivinen kokemus, hy-
vin käytettyä aikaa. Se riittää, eikä 
tekijää tarvitse hakea vastuuseen 

lekään taidefilosofialta haiskahta-
va ajatukseni teosten tai taiteen oi-
keutuksesta on seuraava: vain teki-
jän ollessa rehellisesti ja inhimilli-
sesti kiinnostunut aiheestaan voi 
tämä myös välittyä sen kokijalle. 
Joten, Veli-Matti Saarisen sanoin 
”tarvitsemme loputtomasti uusia 
romattisia esitystapoja, elävät tai-
teet, jotta todellisuutemme ei ty-
pistyisi typistymistään.”4

Yhteiskunnallisen tietouden ja 
kollektiivisen käyttöarvon osalta 
elokuvan maailma tuntuu olevan 
kuvataidetta armollisempi. Elo-
kuvalla ei ole modernismin ja sen 
kuolinkamppailun taakkaa kan-
nettavanaan. Yhteiskunnallisuu-
den vaatimukset epäilemättä pii-
lottelevat myös elokuvan riveissä, 
mutta näkemys muodosta ensi si-
jaisena eroaa kuvataiteesta. Haku-
ammuntana asiaa mistään tarkis-

lijaltakaan mahdollisuutta hyväk-
sikäyttää näitä ominaispiirteitä. 

Olkoon elokuva siis typistetty-
nä katsojan ohjaamista ja kuvatai-
de katsojan hämentämistä, joiden 
yhteisvaikutuksena, yhä edelleen: 
kokemus. 

Dave Berg
kirjoittaja on kuvataiteilija ja ohjaaja
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2.Leevi Haapala: Tiedostamaton nykytai-
teessa, 2011

3.Maya Deren: Anagram of Ideas on art, 
Form and Film by Maya Deren, 1946

4.Veli-Matti Saarinen: Taiteen elämä ja kuo-
lema, 2011
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keskustelu

Taiken taideneuvosto päätti kesän 
kynnyksellä uusista taidetoimi-
kunnista. 

Uudistusta vastustettiin, kuten 
kaikkia taidetoimikuntalaitoksen 
uudistuksia on aina vastustettu. 
Taidejärjestöistä on tahtomattaan 
muodostunut suljetun ammatti-
kuntaklaanin tapainen saavutet-
tuja asemia suojaava järjestelmä, 
jonka vapauden rautahäkki yleen-
sä paalutetaan siten, että uudis-
tuksia voidaan tehdä, kunhan ette 
koske meidän pieniin etuihimme, 
rahoihimme ja päätösvaltaamme.

Uudistamisen varaa on, ja 
kaikki sen yleensä tunnistavat. Tai-
detoimikuntien mahdollisuuksis-
sa on eroja, jos asiaa katsoo mate-
maattisesti. Vapaalla taiteilija-ark-
kitehdillä oli viime jaossa monin-
kertainen mahdollisuus saada vuo-
siapuraha verrattuna vaikka pah-
nanpohjimmaiseen sarjakuvatai-
teilijaan. Tänä vuonna 20:lle arkki-
tehtuuriapurahaa hakeneelle voi-
tiin myöntää 14 apurahavuotta eli 
saantiprosentti on 70. Kuvitus- ja 
sarjakuvan hakijoita oli 96 ja apu-
rahavuosia 5,5 eli saantiprosentti 
oli 6. Tässä on eroa, josta on voi-
tava keskustella. Elokuvataiteella 
samat luvut olivat 85 hakijaa ja 27 
apurahavuotta, saantiprosentti 32. 
Mediataiteella 96 hakijaa ja apura-
havuosia 15, prosentti 16; toiseksi 
pienin muuten.

Mutta lukuihin ei voi suhtau-
tua mekanistisesti, vaan mieluum-
min poliittisesti – hyvässä tai pa-

Pelkoa ja  
inhoa  
taidetoimi- 
kunnissa

1 blogs.aalto.fi/visioblogi/2013/05/24/taiteellisen-toiminnan-laatua-on-voitava-arvioida
2 Watanabe S (2013) Preference for and Discrimination of Paintings by Mice
3 minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/rahoitus_ja_ohjaus
4 palkkavertailu.com
5 Fifi Näkökulma 21.02.2012: Esa Leskinen: Taide pelastaa kilpailulta

Se on taidetta?

V
irkamies on Suomessa kingi. Hän on se, joka päättää voiko avo-
auto olla taksi, saako kauppa myydä irtosaippuaa omaan pul-
loon tai tilallinen kanojensa leimaamattomia munia ravinto-
laan. Nyt näyttää vahvasti siltä, että virkamies jatkossa määritte-
lee myös sen, mitä voidaan kutsua taiteeksi.

Yhteiskuntamme on yhä taidevihamielisempi. Taidekenttä 
on odottanut jo yli vuoden sydän syrjällään uusia taiteen arvioinnin kri-
teereitä. Aalto-yliopiston dekaani kertoi blogissaan toukokuussa 2013, 
että Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ollaan vihdoinkin luomas-
sa käytäntöjä ja työkaluja taiteen arviointiin. Seikat, joita taiteilijan toi-
minnassa arvioidaan, ovat mm. alkuidea ja sen toteutuksen onnistumi-
nen, taiteellisen tuotoksen kytkökset yhteiskuntaan, teoksen vaikutta-
vuus sekä sen herättämä huomio, etenkin kansainväliset palkinnot.1  Tä-
hän on lukijan helppo liittää myös virkamiehen jo käytössä oleva mittari: 
teoksen hyödyllisyys.

Alkuperäinen tarkoitus Aalto-yliopistossa lienee ollut luoda arvioin-
timenetelmiä kansainvälisiä vertailuja varten. Mutta tähän ei ole maltet-
tu jäädä: blogin mukaan arvioinnin tavoitteena on myös, että kriteeristön 
pohjalta muutkin kuin taiteen asiantuntijat pystyisivät a) tekemään ja b) 
ymmärtämään hallinnollisia taiteen alaa koskevia päätöksiä. Lisäksi Aal-
to-yliopisto haluaa tarjota myös c) suurelle taidetta kuluttavalle yleisölle 
enemmän tietoa hyvän taiteen määrittämisestä.

Työryhmä on siis rakentamassa virkamiehille työkaluja taiteellisen 
päätöksenteon tueksi ja legitimoimiseksi. Esimerkiksi opetus- ja kult-
tuuriministeriön jakama kulttuurin tuki ei alistu vertaisarvioinnille, eikä 
ministeriön päättäjillä lähtökohtaisesti ole taiteen substanssiosaamista, 
heidät kun on valittu tehtäviinsä poliittisin perustein. Mittareiden turvin 
virkamies kykenee jatkossa perustelemaan tukipäätöksensä myös puh-
taasti taiteellisin argumentein, niin ettei häntä enää voi narauttaa mutui-
lusta, sisältöosaamisen puutteesta eikä huonosta mausta. 

Tutkija Shigeru Watanabe on havainnut, että kun hiirille annetaan 
riittävä annos morfiinia, ne pitävät enemmän Picassosta ja Kandinskystä 
kuin Renoirista ja Mondrianista. Sama tutkija on todistanut, että kyyh-
kyset pitävät kubistista taidetta ehdottomasti parempana kuin impressio-
nistista.2  Minkäs teet; makuasioita. Näiden uusien taidemittarien tehtä-
vänä olisi blogin mukaan auttaa hallitsijoita, hallinnon kohteita ja vielä 
rahvastakin ymmärtämään ja hyväksymään virkamiesten päätöksiä. Täs-
sä kenties jopa halutaan, että demokratian tulee kurottautua lopulta tai-
teen sisältöön saakka. Taiteen asiantuntijoita ei tähän väliin haluta pää-
töksiä sotkemaan.

Hankkeen takana on luultavasti kuitenkin taiteellisen huolen sijasta 
byrokraatin hätä: koneiston on todistettava olevansa tarpeellinen jatku-
vien leikkausten ristipaineessa. Kaikki me luonnollisesti haluamme pitää 
kiinni joskus hyvinkin kalliista työpaikoistamme. Kun valtion taiteen ja 
kulttuurin budjetista (vuonna 2013 noin 434 miljoonaa) on ensin jaet-
tu kaksi kolmasosaa laitoksille ja tämän jälkeen vajaa kolmannes harkin-

nanvaraisina avustuksina mm. yhteisöille, ohjataan loput kokonaisbud-
jetista, peräti 3%, eli alle puolitoista miljoonaa euroa apurahoina taiteili-
joille.3  Opetus- ja kulttuuriministeriön omat toimintamenot ovat lähem-
mäs 28 miljonaa euroa. Taiteilija-apuraha on tällä hetkellä 1 669,77 euroa 
kuukaudessa. Se on toki merkittävästi enemmän kuin työmarkkinatuki, 
jonka avulla ei taidetta saa tehdäkään. 

Mutta eihän taiteen tekeminen mitään oikeaa työtä olekaan. Oikeis-
sa töissä opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelee kuusitoista kap-
paletta hallitusneuvoksia, joiden kuukausipalkka on rapiat 6 000 euroa. 
Ministeriön neuvotteleva virkamies saa keskimäärin 5 100 ja kulttuuri- 
asiainneuvos 4 900 euroa kuukaudessa.4  Onkohan mahdollista, et-
tä taiteen rahoitus uppoaakin virkamieskunnan ylläpitämiseen? Ja mitä 
enemmän virkamiehiä, sitä enemmän mittareita? Ottaen huomioon, et-
tä sivilisaatiot jättävät jälkeensä vain tekemänsä taiteen, on asetelma täy-
sin nurinkurinen.

Viran hoito on julkisen vallan käyttöä, ja jos kansalainen uskaltaa 
ajatella omilla aivoillaan, virkamies näpäyttää heti. Joskus mummun ai-
kaan oli sallittua se, mitä ei oltu erikseen kielletty, mutta nykyään näin 
salliva periaate koetaan vanhanaikaiseksi ja viranomaisen harkintavaltaa 
liiallisesti rajoittavaksi. Toinen todennäköinen syy tähän mittariälyttö-
myyteen lieneekin yritys luoda suuren yleisön mieleen varmuus, että asi-
at ovat päättäjien näpeissä. Aalto-yliopiston aloite heijastaa sitä, että ko-
timainen byrokraattinen koneisto hallitsee yleisen mielipiteen muokka-
uksen, alamaisia kun ollaan. Ajatusten todellinen kilpailu puuttuu. Hiipi-
vä epäilys siitä, ettei taidetta voisikaan mitata rahassa, määritellä, laittaa 
ruotuun ja lokeroida on ajatuksena aivan liian pelottava. Siksi se on py-
rittävä ottamaan haltuun keinolla millä hyvänsä. 

Hyvä ja hyödyllinen taide voi myös helposti mennä päättäjällä sekai-
sin. Virkamies ei kuitenkaan voi mitata taiteen arvoa tai hyötyä mittareil-
laan, koska tehtävä on mahdoton: taide on maailman katsomista toisesta 
näkökulmasta, toisella tavalla.

”Taide ei pyri mihinkään. Taide ei ole jotain, mitä kulutetaan, että 
jaksaisi taas tehdä töitä. Taiteen päämäärä ei ole kasvattaa kansanta-
loutta, kiillottaa Suomi-kuvaa tai tuottaa ihmisille hyvää mieltä. Taide 
on radikaalisti jotain muuta kuin se järjen ja hyödyn kenttä, jossa mei-
dän arkimaailmamme sijaitsee. Taiteessa ei ole mitään järkeä. Taitees-
ta ei ole mitään hyötyä. 

Siksi on itsekunnioituksen rippeiden nimissä tärkeää sanoa halli-
tuksen Suomi-brändityöryhmälle, Aalto-yliopistolle ja luovaa taloutta 
”innovaatiopolitiikan ytimestä” kaivavalle kulttuuriministeriölle: pon-
nistelunne vaarantavat taiteen turhuutta.” 5

n  arkkitehtuuri-, muotoilu- ja ympäristötaidetoimikunnan toimiala on ark-
kitehtuuri, muotoilu, ympäristötaide ja maisema-arkkitehtuuri. toimikun-
nan yhteydessä on arkkitehtuurijaosto ja muotoilujaosto.

n  audiovisuaalisen taidetoimikunnan toimiala on elokuvataide, mediatai-
de sekä valo- ja äänitaide.  toimikunnan yhteydessä on elokuvataidejaosto, 
mediataidejaosto sekä valo- ja äänitaidejaosto.

n  esittävien taiteiden toimikunnan toimiala on näyttämötaide, perfor-
manssi- ja esitystaide, tanssitaide ja sirkustaide. toimikunnan yhteydessä 
on näyttämötaiteen jaosto, performanssi- ja esitystaiteen jaosto, tanssitai-
teen jaosto sekä sirkustaiteen jaosto.

n  Kirjallisuustoimikunnan toimiala on kirjallisuus ja taidejournalismi. toi-
mikunnan yhteydessä on taidejournalismin jaosto.

n  musiikkitoimikunnan toimiala on musiikki. 

n  visuaalisten taiteiden toimikunnan toimiala on kuvataide, valokuvataide 
sekä sarjakuva- ja kuvitustaide.  toimikunnan yhteydessä on kuvataiteen 
jaosto, valokuvataiteen jaosto sekä sarjakuva- ja kuvitustaiteen jaosto.

n  taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunnan 
toimiala on monialainen taide, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kult-
tuuritapahtumat. toimikunnan yhteydessä on monikulttuurisuusjaosto.

Lisätietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Taiteen_edistämiskeskus

http://www.taike.fi 

hassa, eri näkökulmista. Muutama 
mediataiteen moniottelija sai myös 
apurahan kuvataidetoimikunnalta, 
mikä on normaalia. Mediataiteen 
alueella on paljon tekijöitä ja teos-
muotoja, jotka tänä päivänä ovat 
kuvataiteen ydintä. Maamme tun-
netaan kansainvälisesti hyvin me-
nestyvistä mediataiteilijoista, joille 
olisi kansainvälistä vientiä enem-
mänkin. 

Kulttuuripolitiikassa pitää ol-
la painopisteitä. Siellä pitäisi näkyä 
tasa-arvoperiaatteet käytännössä, 
ja sen pitäisi olla läpinäkyvää. Tai-
deneuvoston päättämässä uudessa 

Perttu rastas
Kirjoittaja on Taiteen edistämis- 
keskuksen Media-, sarjakuva- ja  
kuvitustaiteen toimikunnan  
puheenjohtaja v.2014.

toimikuntamallissa on seitsemän 
toimikuntaa ja niillä on useita jaos- 
toja. Miten toimikuntien koko-
naisarviointi, sisäinen keskustelu 
ja suhde jaostotyöskentelyyn toi-
mii, jää nähtäväksi. Organisaatiot  
ovat kanavia ja alustoja, eivät bunk- 
kereita. Koska taidemaailmassa, 
taiteilijoiden käytännöissä rajo-
jen ylittäminen, uusien materiaa-
lien, työvälineiden ja medioiden ja 
esitystapojen kokeileminen on ar-
kipäiväistä, osa taiteen tekemisen 
luovaa prosessia, eivät jähmetty-
neet organisaatiot saa olla este uu-
den kasvamiselle, vaan tuki.

Palsa, ohj. Pekka Lehto, 
First Floor Productions 
Oy, 2014
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keskustelu

“Oh how Shakespeare would have loved  
cinema!”  
– Derek Jarman, Dancing Ledge 

Olemme tarinallisia olentoja, selittää Jonathan 
Gottshall kirjassaan “The Storytelling Animal: 
How Stories Make Us Human”. Tarinat erilaisis-
sa ilmaisumuodoissaan ovat koko ihmiskunnan 
historian ajan auttaneet prosessoimaan, käsit-
telemään ja ratkaisemaan monimutkaisia sosi-
aalisia ongelmia sekä yhteisöjen sisällä että yh-
teisöjen välillä. Syvä ymmärrys ihmisten välil-
lä on mahdollista saada vain yhteisen tunne-
kokemuksen kautta. Tästä syystä ehkä mitään 
puhuttua kieltä vanhempi tarinoiden välitys-
muoto on ollut musiikki. Musiikin avulla pääs-
tään kiinni suoraan tunteeseen ja välitetään in-
formaatiota, jota ei pystytä sanallistamaan. Voi 
väittää, että musiikissa on pohjimmiltaan kysy-
mys universaalista kielestä, jossa on myös tari-
nallisia elementtejä. Musiikki kielenä on aina-
kin 50 000 vuotta vanhaa. 

Elokuvan suhteen voidaan samoin perustein 
puhua kielestä. Universaalista kielestä, joka sa-
malla tavalla kuin musiikki ei vaadi yleisöltään 
erityistaitoja koodiensa purkamiseen. Vaikka 
elokuvan kieli on vain runsaat sata vuotta vanha, 
on se teknisen aikakautemme, television ja inter-
netin ansiosta levinnyt super-lyhyessä ajassa ym-
päri maailman. Johonkin tämä tarinallinen olen-
to sitä tarvitsee evoluutionsa tässä vaiheessa. 

Musiikkia ei kukaan pidä vanhentunee-
na ilmaisumuotona. Jokainen meistä ymmär-

tää, että vaikka musiikin kuunteleminen ei vaa-
di kuulijalta mitään erityisiä taitoja, niin nau-
tittavan musiikin tuottaminen sen sijaan vaa-
tii. Joko lahjakkuutta, työtä, osaamista tai kou-
lutusta. Musiikin hallittu tekeminen edellyt-
tää musiikin lainalaisuuksien ymmärtämistä. 
Noita lainalaisuuksia on ollut mahdollista tut-
kia ja niiden ympärille on voitu kehittää eri-
laisia teorioita, metodeja yms. Lainalaisuuksi-
en tutkiminen on mahdollistanut vähemmän 
synnynnäisille lahjakkuuksille musiikin 
salaisuuksien opiskelemisen oman tahtonsa ja 
sinnikkyytensä mukaisesti. 

Kun sinfoniaorkesteri esittää sävellystä, 
maallikko saa nauttia teoksen emotionaalisista 
kuljetuksista. Nuo kuljetukset tuntuvat hänes-
tä vaivattomilta ja helpoilta. Musiikin ammat-
tilainen kuulee teoksen taustalla myös säveltä-
jän, orkesterin ja koko tuotantopolun ammat-
titaidon; säveltäminen, partituurin kirjoittami-
nen, orkestrointi, orkesterin johtaminen. Or-
kesterin joka ikinen instrumentti vaatii pitkäl-
le vietyä osaamista. Mitä pidemmälle muusik-
ko haluaa kehittyä, sitä enemmän kehittyminen 
vaatii kovaa henkilökohtaista työtä ja yksilöllis-
tä ohjausta. 

Sama pätee elokuvalliseen kerrontaan, jos-
sa sovitetaan yhteen käsikirjoittamista, kuvaa-
mista, leikkaamista, ohjaamista, näyttelemis-
tä, äänittämistä, äänisuunnittelua, valaisua, 
lavastusta, puvustusta, puhumattakaan tuo-
tannosta sen lukuisine osa-alueineen. Musiikin 
opetuksen suhteen olemme sisäistäneet kuin-

Tarinoita  
kertova 
eläin

ka tärkeää on suoraan emootioihin vaikutta-
van taiteen muodon opetuksen leikkaavuus ko-
ko kulttuurin läpi sekä sen koulutuksen por-
rastamisen selkeiksi eri asteet muodostaviksi 
poluiksi. Noita polkuja pitkin musiikkia opis-
keleva voi edetä kohti haluamaansa osaami-
sen huippua. Musiikissa voi tietysti olla myös 
ns. ”itseoppinut”. Henkilö voi ottaa kitaran kä-
teensä, ja teknisen osaamattomuuden korvaa 
sisäsyntyinen muodon taju. Sana ”itseoppinut” 
ei kuitenkaan poista oppimisen tarvetta. Se on 
vain yksi mahdollinen polku muiden joukossa, 
joka vaatii myös tuhansia tunteja. Ohjattu opis-
kelu voi tarjota nopeamman reitin.

“Stories can conquer fear, you know. They can 
make the heart bigger.”  
– Ben Okri 

Vaikka kaikki elokuva ja elokuvallinen kerron-
ta, johon luen myös kaiken tv-kerronnan, ei 
olekaan aina pelkkää tarinankerrontaa, on ta-
rinallisuus pakko nostaa keskiöön. Hyvin usein 
miellämme sanat ”tarina” tai ”tarinallisuus” asi-
oiksi, jotka ovat meidän ulkopuolellamme lu-
kitsemassa ilmaisumme vapautta. Että tarina 
on joku tylsä, pakotettu muoto, jota yritäm-
me pakonomaisesti toistaa tehdessämme omaa 
”taidettamme”. Meidän pitää ensin ymmärtää, 
että tarinat eivät tapahdu kirjoissa tai valkokan-
kaalla, vaan meissä itsessämme. 

Tarinoita kertovan eläimen ominaisuus on, 
että tämä pyrkii kaiken aikaa löytämään jär-

arto Koskinen
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja,  
käsikirjoittaja ja käsikirjoituksen ja  
ohjauksen lehtori Tampereen  
Ammattikorkeakoulun  
elokuva- ja tv-linjalla.

kuinka elokuVallinen 
ilmaisu tekee meistä 
enemmän ihmisiä.

Pauli, ohj. Jesse Jalonen, TAMK

Elokuvataidetta toimikuntakoostumuksen 
muutos koskee siten, että valtion elokuvataide-
toimikunta lakkaa olemasta. Elokuvataide tu-
lee yhdessä mediataiteen ja valo- ja äänitaiteen 
kanssa osaksi audiovisuaalisen taiteen toimi-
kunnan työsarkaa. Taideneuvoston ajattelus-
sa audiovisuaalinen taide tuntuu siis olevan sa-
teenvarjotermi, jonka alla ovat  elokuvataide, 
mediataide sekä valo- ja äänitaide. On totta, et-
tä taideilmaisun välineinä näissä kaikissa taide-
muodoissa ovat kuva ja ääni, mutta niin on lai-
ta myös ainakin teatterissa, tanssitaiteessa, sir-
kustaiteessa, performanssi- ja esitystaiteessa se-
kä oopperassa. En tiedä suunnitteliko taideneu-
vosto sellaisen taidetoimikunnan perustamista, 
jossa kaikki edellä mainitut visuaalista ja au-
ditiivista ilmaisua käyttävät taiteenlajit olisivat 
mukana, mutta sekin lienee olleen mahdollista. 
Kuvaa ja ääntä yhdistävän taiteen valtavan laaja 
tukiaiskonglomeraatti olisikin ajatuksena kieh-
tova,  mutta varsinaisen taidetoimikuntatyös-
kentelyn kannalta luomus olisi auttamattoman 
epäkäytännöllinen.

Taidetoimikuntalaitoksen tuenjakaminen 
tapahtuu vertaisarviointia hyödyntäen. Vertais-
arvioinnin ydin on siinä, että apurahoista päät-
tävät ovat hakijoiden vertaisia  – esim. siten et-
tä kuvataiteilija on kuvataiteilijan ja muusik-
ko muusikon vertainen. Voidaan olettaa, että 
graafikko tuntee ja ymmärtää riittävästi kuvan-
veistoa ja orkesterimuusikko kansanmusiikkia, 
mutta jossakin kulkee taidetoimikuntatyön ver-
taisarvioinnissa vaadittavan asiantuntemuksen 
raja. Pragmaattisesti ajatellen on epätarkoituk-
senmukaista koota yhden toimikunnan yhtey-
teen taiteenaloja, joissa vertaisarvioinnin  edel-
lyttämä asiantuntemus on kovin kaukana toisis-
taan. Näin on asian laita esim. elokuvataiteessa, 
mediataiteessa sekä  valo- ja äänitaiteessa. 

Mediataiteen vertaisarvioinnin asiantun-
temus on visuaalisen taiteen kentän tuntevil-

la henkilöillä, ja valo- ja äänitaiteen tuntemus 
on esittävän taiteen asiantuntijoilla. Audiovi-
suaalisen taiteen toimikunnan kokoonpanossa 
ei johtoajatuksena siis mitenkään ole voinut ol-
la vertaisarvioinnin mahdollisimman luonteva 
toteutuminen. Mieleen nouseekin ajatus, että 
perustamisen pontimena saattaa olla tarve kor-
jata erityisesti mediataiteen merkittävää rahoi-
tusvajetta.  

Elokuvataiteen ja mediataiteen suhdetta on 
leimannut mediataiteen halu ratkaista taiteen-
alakohtainen rahoitusvajeensa elokuvataiteen 
rahoitusta hyödyntäen ja  elokuvataiteen penseys  
tätä pyrkimystä kohtaan. Valitettavasti tämä 
epäinto on joskus tulkittu myös penseydeksi it-
se mediataidetta kohtaan, mikä on vikatulkin-
ta tilanteesta. Oma tulkintani on, että elokuva-
taide rakastaa mediataidetta, mutta haluaa pi-
tää omat rahansa itsellään. Mediataide on niin 
iso ja tärkeä taiteenala, että sen rahoitus on rat-
kaistava sen omilla ehdoilla eikä yrittämällä liit-
tää sitä elokuvataiteen rahoituksen yhteyteen.

Ratkaisu valo- ja äänitaiteen liittämisestä 
elokuvataiteen ja mediataiteen kanssa saman 
taidetoimikunnan yhteyteen on itselleni täy-
sin avautumaton. Käsittääkseni valo- ja äänitai-
teen tukemiseen ei suoraan ole osoitettu mini-
teriön myöntämiä tukivaroja, joten pimennossa 
on myös se, mitä tukia valo- ja äänitaiteen jaos-
ton on tarkoitus jakaa. Tähän asti valo-ja ääni-
taiteen avustushakemukset lienee käsitelty val-
tion näyttämötaidetoimikunnassa.

Olen sitä mieltä, että elokuvataide on yksi-
näänkin niin monimuotoinen kokonaisuus, et-
tä sillä olisi syytä jatkossakin olla oma taiteen-
alakohtainen taidetoimikuntansa. 

Marjo valve
valtion elokuvataidetoimikunnan pj (2009-2012)
taiteen keskustoimikunnan jäsen  (2009-2012)
valtion elokuvataidetoimikunnan jäsen (2006-2008)

keskustelu

Järki ja  
tunteet
Vuoden 2013 alussa työnsä aloittanut taideneuvosto on päättänyt  
vähentää valtion taidetoimikuntien lukumäärää, mutta lisätä niiden 
yhteydessä toimivien jaostojen määrää. Muutos astuu voimaan 1.1.2015. 
Uudistuksen aiheuttamaa keskustelua on väitetty tunnereaktioksi,  
jonka takana mahdollisesti on saavutettujen etujen varjeleminen.  
Pyrin siis tilanteen tarkasteluun järkinäkökulmasta.

jestystä ympäröivästä kaaoksesta. Kirjat, ru-
not, elokuvat yms. ainoastaan tarjoavat tietyllä 
mekanismilla toimivalle mielellemme elemen-
tit muodostaa nuo tarinat (Jonathan Gottshall). 
Vaikka säveltäjä ja orkesteri tarjoilevat kuulijal-
le emotionaalisen kokemuksen tuottavat musii-
killiset elementit, ihmisessä itsessään on tarve 
musiikin kokemiseen ja ihminen itse myös si-
sältää musiikin harmonisen kokemisen mah-
dollistavat komponentit. Tarinoiden suhteen 
ihmisessä toteutuvat samat mekanismit. Gott-
shallin mukaan juuri tarve tarinoiden kokemi-
seen tekee meistä ihmisiä.

”Se että kaikki maailman kolkat voidaan yh-
distää samalla sekunnilla seuraamaan samaa 
reaaliaikaista näytöstä, on synnyttänyt glo-
baaleja leirinuotioita.” 
– Juhana Torkki, Tarinan Valta 

1990-luvulla suomalainen elokuva saatiin mää-
rätietoisella työllä nostettua jaloilleen. Ylei-
sö kiinnostui jälleen suomalaisista tarinoista. 
Ammatilliseen osaamiseen käsikirjoittamisesta 
tuottamiseen alettiin kiinnittää huomiota. Lie-
neekö sattumaa, että myös elokuva- ja tv-alan 
koulutusta alettiin lisätä ensin ammattiopis-
toissa ja myöhemmin ammattikorkeakouluis-
sa. Samoin vahvistettiin alalla jo olevien hen-
kilökohtaista jatkokouluttamista, mikä tapahtui 
myös kansainvälisesti koko EU:n tasolla. Elo-
kuvan ja television kielen opetus alkoi ensim-
mäistä kertaa laajassa mittakaavassa läpäistä 
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O
len ammatti-identiteetiltäni kä-
sikirjoittaja, mutta ottanut joi-
takin askelia myös tuottami-
sen puolella. Se on ollut silmiä 
avaava kokemus ja tehnyt mi-
nusta paremman käsikirjoitta-

jan. Olen huomannnut miten vähän tie-
sinkään tuottajan työstä, niistä paineista, 
haasteista ja järjettömästä työmäärästä, 
joiden puristuksessa tuottajat operoivat 
- puhumattakaan taloudellisen vastuun 
painosta. Suhtaudun tuottajiin nyt astet-
ta ymmärtäväisemmin. 

Halusin nähdä rakenteiden taakse 
ymmärtääkseni elokuvantekoa esituo-
tantoa tuonnemmas. Käsikirjoittajahan 
kiehuu sisällön tulikattilassa niin kauan 
kunnes elokuva saadaan myydyksi tuo-
tantoon, mutta kun keitto on valmis, sitä 
unohtuu ja jos muistetaan, pääsee ensi-
iltaan maistamaan valmista soppaa tie-
tämättä mitä siinä välissä tapahtui. Mo-
tiivini ovat totta puhuen olleet myös it-
sekkäät. Olen halunnut olla viemässä 
juuri minun projektiani eteenpäin, enkä 
vain odotella josko hengentuotteeni eh-
tisi tuottaja lukea. Reaktiivisesta tekemi-
sestä proaktiiviseen, päätin.

Apurahan turvin pääsin osallistu-
maan Young Producers Club-koulu-
tukseen Cannesiin 16.–18.5.2014. Var-
sinainen tuottajan koulutukseni ovat 
kuitenkin ne kolme lyhytelokuvaa, joi-
den parissa olen häärännyt. Kaksi niis-
tä oli esillä myös Cannesin Short Film 
Cornerissa. Nyt toista kertaa järjestet-
ty koulutus tarjosi osallistujilleen luen-
toja, verkostoitumista ja kurkistuksen 
pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

Näin ruotsalaisten, norjalaisten ja 
tanskalaisten läiskivän toisiaan selkään 

ja suomalaisten ja islantilaisten seuraa-
van menoa hieman varautueempina. 
Näky oli kliseinen ja sain itsekin ponnis-
tella, ettei sisälläni asuva mykistyvä kor-
pijuntti hiljentäisi minuakin. Pulputin 
kuin ruotsalainen, jakelin käyntikortte-
jani kädet viuhuen, smalltalkkasin ven-
tovieraiden kanssa suu proseccovaah-
dossa ja kaaduin päivien päätteeksi ho-
tellihuoneen sänkyyn yhtä voipuneena 
kuin kaikki muutkin Cannesin hullun-
myllyssä pyörivät leffaraakit. Joku luen-
noitsijoista kuvasi Cannesin filmifesti-
vaalia kuin jättimäisiksi kotibileiksi, joi-
hin sinua ei ole kutsuttu. Siltä se tosiaan 
tuntui. Mutta paikka on myös uskoma-
ton mahdollisuuksien ja kontaktien el-
dorado, jos vain suorittaa agendansa fo-
kusoituneesti.

Sain koulutuksesta reppuuni kuiten-
kin myös eväitä tulevaisuutta varten ja 
tukun ammattilaisneuvoja, joista osa so-
pii toimintaympäristööni Suomessa pa-
remmin, osa huonommin. On kovin eri 
asia tuottaa megabudjetin suomin va-
pauksin kansainvälisiä kassamagneette-
ja kuin vaikkapa pohjoismaista arthou-
sea rajatulle kielialueelle. Näenkin oman 
roolini Suomessa enemmän kulttuurin-

Young  
Producers  
Club 
cannes 16.–18.5.2014

tuottajana enkä oikein varauksetta niele 
Hollywoodista tänne pohjolaan kopioi-
tuja tuotantotapoja. Tuottajuutta, johta-
juutta on monenlaista ja sen täytyy läh-
teä tuottajasta itsestään ihmisenä. Myös 
toimintaa ohjaavassa filosofiassa on 
eronsa: tekeekö bisnestä vai onko taiteen 
äärellä... Toisaalta elokuvateollisuudessa 
näiden premissien ei tarvitse sulkea toi-
siaan pois.

Cannesin koulutuksen jälkeen mm. 
minua aina vaivannut toimenkuvien 
hierakkisuus saa ainakin hieman enem-
män ymmärrystä monimutkaista pro-
sessia suojaavana kilpenä. Toisaalta vuo-
rovaikutteinen, rinnakkain tekeminen 
on minua henkilökohtaisesti kiehtova, 
moderni työtapa. Näin ehkä koska te-
kijätaustani on teatterissa, mikä on voi-
makkaasti yhteisöllinen työympäristö.

Suosittelen Young Producers Clu-
bia kurkistuksena tuottajuuden ytimeen. 
Varsinaiseksi koulutukseksi sitä ei eh-
kä voi kutsua, mutta se kylläkin tarjo-
aa alalla haluttua ”accessia” rahoittajien, 
kansainvälisten kollegojen ja kokenei-
den tekijöiden tapaamisen muodossa.

Melli Maikkula

Kuva Melli Maikkula

kulttuuriamme. 90-luvulla nähtiin oikein, kuin-
ka sähköinen media tulee mullistamaan maail-
maa. Myöhemmin 2000-luvulla alettiin jo pu-
hua elokuva- ja tv-alan ylikoulutuksesta, vaik-
ka samaan aikaan internetissä kasvatettiin stre-
amaus-kapasiteettia kovalla kiireellä. Suomessa 
siis ala yllättäen koettiin ylikoulutetuksi, vaikka 
toisaalta todistettiin vanhan paperin painatuk-
seen pohjautuvan median alasajoa. 

kollektiiVisen tajunnan sattuman-
Varaista kohinaa

Ennustukset olivat siis osuneet täsmälleen oi-
keaan, mutta maltettiinko ajan heilurin liiket-
tä seurata loppuun asti? Onko vahingossa pu-
huttu väärillä termeillä? 50 000 vuotta musiikin 
historiaa tekee musiikillisen kielen olemuksen 
ymmärtämisen helpommaksi kuin runsas sata 
vuotta elokuvallista kieltä?

Olen opettanut elokuvan tekemistä sään-
nöllisesti 90-luvun lopusta lähtien. Nähnyt elo-
kuva-alan elpymisen ja välineen teknisen kehi-
tyksen kaiken kansan saataville. Helppokäyttöi-
syyden vuoksi internetiin leviävän videomate-
riaalin määrä moninkertaistuu joka päivä. Ma-
teriaalin ainoa ongelma on, että se on suurim-
maksi osaksi kuin kollektiivisen tajunnan sat-
tumanvaraista kohinaa. Ikään kuin miljoonat 
ja miljoonat ihmiset, osaamistasostaan riippu-
matta, ottaisivat käsiinsä jonkin musiikillisen 
instrumentin ja alkaisivat tuottaa niillä saman-
aikaisesti ääntä. Viimeisimpien tilastojen mu-
kaan pelkästään Youtubeen ladataan 100 tuntia 
materiaalia joka minuutti. Siitä tuskin edes pro-
mille muodostaa mitään järjellistä katsottavaa. 
Kuitenkin kaikki 20-30 luvuilla havaitut kes-
keiset elokuvakerronnan lainalaisuudet päte-
vät yhä. Leikkaus ei tämän päivän musiikkivi-
deoissa ole välttämättä yhtään nopeampaa kuin 
esim. Eisensteinin Lokakuussa (v.1928), mutta 
epätarkempaa ja vähemmän huolellista kyllä. 

Uusi kieli on kiehtova, siihen tarvittavat in-
strumentit ovat tänä päivänä edullisia ja hel-
posti saatavilla. Julkaisualustoilla ei enää ole ra-
joituksia. Dokumentaarinen ilmaisu mahtuu 
niin televisioon kuin taidegalleriaankin. Kuka 
tahansa voi ottaa taskustaan kännykän ja aloit-
taa oman elokuvansa tekemisen siltä istumalta. 
Napin painaminen on yhtä helppoa kuin kita-
ran käteen ottaminen. Mutta entäs se sisältö? 
Itse en ainakaan pysty edes virittämään kitaraa 
korvakuulolta saati soittamaan sitä.

tarVitsisiko jotakin  
tehdä toisin? 

Tässä on tarjolla suunnattoman suuri mah-
dollisuus, joka vain pitäisi osata hyödyntää. 
Meidän tulisi nimittäin tarjota lisää elokuva- 
ja tv-alan koulutusta. Eikä vain lisää, vaan sys-
temaattisemmin, järjestelmällisemmin, koko 
kulttuurimme läpäisten – samalla tavalla kuin 
se toteutuu musiikin opetuksessa ja musiikki-
kasvatuksessa kaikkialla maailmassa.

Emme osaa sijoittaa elokuvan ja tv:n koulu-
tusta oikeaan kontekstiin. Koulutuksessa on alet-
tu puhua yleisemmin ”mediasta ja media-alasta”, 
mikä on suuri virhe. Media ei ole kieli. Media on 
tekninen alusta tai väline, joka tarvitaan viestin – 
joskus tarinan – välittämiseen eteenpäin. 

media on leirinuotio 

Voimme opettaa, kuinka tuota nuotiota pide-
tään yllä, mutta eikö meidän tulisi enemmän 
keskittyä niihin, jotka istuvat tuon nuotion ym-
pärillä odottaen, että joku opettaisi heitä kerto-
maan tarinoita muille jaettavaksi.

“Cinema is a matter of what’s in the frame 
and what’s out”  
– Martin Scorsese 

Mediamaailman nopea murros on pakottanut 
ministeriöt ja erilaiset instituutiot reagoimaan 
murrokseen. Elokuva- ja tv-kerronnan opetuk-
sessa on ajauduttu tilanteeseen, jossa ongelmak-
si on alkanut muodostua opetuksen sisällön ja 
laadun rapauttaminen olettamuksella, että ”ala” 
vaatii tulevaisuudessa enemmän ns. ”moniosaa-
jia”, jotka hallitsevat tuon nuotion sorkkimisen 
kepillään. Musiikissa tämä tarkoittaisi sitä, et-
tä luovuttaisiin eri instrumenttien yksilöllises-
tä opetuksesta ja opeteltaisiin soittamaan vähän 
”sitä sun tätä”. Eräässä alan oppilaitoksessa on 
esitetty, että opinnot tehtäisiin avoimiksi mas-
saluennoiksi välittämättä opiskelijoiden erilaisis-
ta lähtötasoista, valmiuksista ja soveltuvuuksista. 
Kuka haluaisi kuunnella muusikkoa, joka ei osaa 
instrumenttiaan täydellisesti? Jokainen muusik-
ko tietää, että yhden välineen huippuunsa vie-
ty osaaminen vaatii tuhansia tunteja omistau-
tumista, opettelua, harjoittelua, mikä myöhem-
min mahdollistaa osaamisen laajentamista myös 
muihin instrumentteihin. 

Elokuvakerronnan osa-alueiden hallitse-
misessa on kysymys tismalleen samasta asias-
ta. Musiikin kieltä voi massaluennoilla opettaa 
johonkin rajaan saakka, mutta soittaminen ja 
sen opettaminen on totaalisen toinen juttu. Sa-
malla tavalla kuin musiikissa joudutaan testaa-
maan pyrkijän valmiuksia, pitää elokuvallisen 
kerronnan opiskelemisessa testata tiettyjä val-
miuksia ja ominaisuuksia. Jossakin alan kor-
keassa oppilaitoksessa oli joskus esitetty vaati-
muksia alan pääsykokeiden ”yleistämisestä” si-
ten, että hakijan valmiuksia esim. kuvaukseen, 
ohjaukseen tai käsikirjoittamiseen ei testattaisi 
erikseen, vaan osaamista testattaisiin vain yleis-
luonteisesti. Musiikin koulutuksessa tämä tar-
koittaisi sitä, että luovuttaisiin hakijan musi-
kaalisuuden laadun mittaamisesta. 

Koska musiikin kieli on kuulijalleen help-
po, voisi olla täysin mahdollista, että ilman mu-
siikin opetuksen koulutusjärjestelmää, joku jol-
la ei ole edellytyksiä esim. viulun soiton opis-
keluun, hakeutuisi alan korkeakouluun. Tämä 
olisi väärin niin opiskelijaa,  opettajia kuin ylei-

söäkin kohtaan. Tarvittavien valmiuksien löy-
täminen jo pääsykokeissa helpottaa opiskelijaa 
itseään ymmärtämään, mihin hän on hakeutu-
massa, paikantamaan niin omat osaamisalu-
eensa kuin heikkoutensakin. Sen vuoksi pitää 
olla kyseiseen ”kieleen” oikealla tavalla suhtau-
tuva kulttuuri, kasvatus sekä oma, selkeä kou-
lutusjärjestelmänsä, jonka kautta kukin voi en-
sin tunnistaa omat valmiutensa ja myöhemmin 
kehittää niitä.

”Suomalaista musiikkikasvatusta edustava 
Musiikinopetus Suomessa -työryhmä pyrkii 
kehittämään moniarvoista ja -muotoista mu-
siikkikasvatus- ja musiikkikoulutusjärjestel-
mää, jossa jokaiselle halukkaalle löytyy oma 
”polku” harrastaa ja opiskella musiikkia ha-
luamallansa tavalla.”
– www.musiikinopetussuomessa.fi 

Musiikin eriasteiset oppilaitokset ovat Suomes-
sa yhdessä laatineet ”hierarkian”, miten musii-
kin opetus Suomessa rakentuu, mitä opetus-
ta kullakin tasolla on tarjolla jne. Tarvitsemme 
sellaisen myös elokuvallisen ilmaisun ja kielen 
opetukseen, koska tuo kieli ja sen lainalaisuu-
det tulevat olemaan keskeisessä roolissa sähköi-
sen median kehityksessä. Kaiken ytimessä tulee 
olemaan tarinallisuus. Tukeeko nykyinen kou-
lujärjestelmä tarinallisuutta tarpeeksi? Ei. Kui-
tenkin tarinallinen ajattelu on kulttuurin liima. 

elokuVallisen kielen oPetukseen 
tarVitaan järjestelmä

Pitäisikö elokuva- ja tv-alan koulutusta tarjoa-
vien oppilaitosten kokoontua kirjaamaan ylös, 
mitä ja millaista opetusta kullakin koulutuk-
sen asteella tarjotaan? Millaisista elementeistä 
elokuvallinen kerronta muodostuu, ja millaista 
opetusta, kursseja yms. kukin osa-alue ja kou-
lutuksen taso vaatii? Voisimmeko erottaa selke-
ästi elokuvallisen ilmaisun alemmat, BA-, MA- 
ja DA-tasot siten, että kun yksi taso on yhdessä 
oppilaitoksessa suoritettu, voidaan se toisen op-
pilaitoksen ylemmässä tutkinnossa lukea suori-
tetuiksi. Näin on musiikissa.

Sen jälkeen noita kriteerejä laajennettaisiin 
mediakasvatukseen, koululaitokseen yleisesti, 
niin varhaiselle tasolle kuin uskalletaan. Göte-
borgin yliopiston elokuvan ja tv:n koulutusoh-
jelmassa on ollut kokeiluhanke, jossa elokuva-
kerrontaa on opetettu jo päiväkodeissa esikou-
luikäisille. Saataisiinko tällä tavalla enemmän 
kiinnitettyä huomiota siihen, että tuota kiel-
tä osataan myöhemmin käyttää UNIVERSAA-
LIN KIELEN maailmanlaajuisen tason vaati-
malla tavalla harrastelijasta ammattilaiseksi?

Kyettäisiinkö näin paremmin kohtaamaan 
kaiken visuaalisen kerronnan lisääntyvä paine, 
ja kerronnan rapautumisen sijaan oppimaan 
sen laajempi hallitseminen. Näkyisikö tämä pa-
rempana laatuna tv:ssä, internetissä ja – ehkä 
vielä tulevaisuudessakin – valkokankaalla. n

raporttikeskustelu
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https://www.goodreads.com/author/show/12133.Martin_Scorsese
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tuotantoneuvojattuotantoneuvojat

O
n miltei mahdotonta löytää kansainvälistä nykytai-
teen museonäyttelyä tai biennaalia, jossa ei olisi esil-
lä liikkuvan kuvan teoksia. Osa teoksista voi olla eri-
laisia mediataiteen teoksia tai vaikkapa tilaan levittäy-
tyviä audiovisuaalisia installaatioita, mutta usein kyse 
on elokuvallisista teoksista, jotka esitetään yhden tai 

useamman kuvan projisointeina, ja jotka sijoittuvat muodol-
taan hyvin lähelle elokuvaa, ja oikeastaan ovat elokuvaa. 

Yleisö voi liikkua tilassa vapaasti. Teoksen voi katsoa halu-
tessaan useita kertoja tai vain osan, kun perinteisemmät lyhyt- 
ja dokumenttielokuvat on suunniteltu katsovaksi alusta lop-
puun. Toisaalta usein myös ns. galleriaelokuvia näytetään elo-
kuvafestivaalilla, jolloin niistä on saatettu tehdä erillinen festi-
vaaliversio. 

Perinteisemmässä elokuvassa painottuu juoni tai tarina, 
kun galleriaelokuva pyrkii rikkomaan muotoa. Kiinnostavim-
mat elokuvat esitetään nykyään galleriassa ja taidemuseossa, 
letkautti eräs elokuvatutkija. Galleriaelokuvasta on tullut nyky-
taiteen valtavirtaa.

miksi elokuVa on siirtynyt museoon

Liikkuvasta kuvasta on tullut yhä kiinteämpi osa ihmisten ar-
kipäivää. Ihmiset myös tulkitsevat sujuvasti erilaisia elokuva-
kerronnan tapoja. Kun vielä vuosikymmen sitten taidenäyt-
telyssä luuppina pyörivästä videoteoksesta odotettiin turhaan 
loppua, niin nykyään valta-osa tavallisista museo- ja galle-
riakävijöistä osaa katsoa perinteisestä elokuvasta poikkeavaa 
kerrontaa.

Esitystilana museo tai galleria tarjoaa enemmän mahdol-
lisuuksia kuin teoksen esittäminen teatterissa tai televisios-
sa. Myös tuotantovaiheessa tekijöillä on yleensä suurempi tai-
teellinen vapaus kuin perinteisemmän elokuvan puolella, jossa 
raskas tuotanto- ja rahoitusrakenne rajoittaa tekijän ilmaisuva-
pautta, puhumattakaan kaupallisista paineista. 

Pieni budjetti takaa ehkä taiteellisen VaPauden 
mutta ajaa tekijöitä ahdinkoon

Usein galleriaelokuvan työryhmä on hyvin pieni, ja joskus teki-
jä tekee kaikki työvaiheet itse.

On teoksia ja tekijöitä, joille tuotantotapa sopii, ja pienel-
lä budjetilla syntyy timantteja. Toisinaan timantti jää hiomatta, 
koska budjetti ei riitä työryhmän palkkakuluihin. Pahimmas-
sa tapauksessa teoksen äänisuunnittelu tai esim. värimääritte-
ly jää puolitiehen tai kokonaan tekemättä. Osa tekijöistä kokee 
kuitenkin taiteellisen vapauden suurempaa tuotantobudjettia 
tärkeämmäksi. 

suomalaisen galleriaelokuVan  
Pullonkaulana on leVitys 

Mikäli galleriaelokuva kiertää useammassa museonäyttelyssä, 
teoksen kävijämäärä hyvinkin yltää, tai jopa ylittää, suomalai-
sen keskivertoelokuvan katsojamäärän. Yhden museonäytte-
lyn kesto on useista kuukausista vuoteen, ja kävijöitä näyttelys-
sä voi päivässä olla satoja. Galleriaelokuvan festivaaliversio voi 
myös kiertää kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja saada sitä 
kautta lisää katsojia.

A
VEK on vuosien saatossa vakiinnuttanut paikkansa dokument-
tien ja lyhytelokuvien rahoittajana. Tämä ei muutu miksikään 
tälläkään kaudella, vaikka rahaa on jaettavana vähemmän. Vä-
hemmän rahaa ei merkitse ei rahaa lainkaan. Rahan muodolla 
ja värillä ei sinänsä ole merkitystä, vaan sillä että AVEK on yhä 
edelleen mukana rahoittamassa elokuvateoksia. Jokainen alalle 

tuleva euro on tervetullut. 
Joitakin muutoksia on kuitenkin tehty. Tällä kaudella painotetaan 

varhaisen vaiheen tukea käsikirjoittamiselle ja ennakkovalmistelulle. 
Varsinaista tuotantotukea ei jaeta lainkaan lyhyt- ja dokumenttielokuvil-
le. Uutena kohotetaan jälkituotantotuen merkitystä.  Sama elokuva voi 
saada tukea kaikissa työvaiheissa. Hakuaikoja ei ole, ja tukiohjeita ja si-
toumuksia on tarkennettu vastaamaan nykytilannetta. 

Kategorisesti AVEK tukee elokuvia, joilla on vakaa mahdollisuus to-
teutua. Mutta kaikki teokset eivät toteudu suunnitellusti, ja jotkut teok-
set eivät toteudu lainkaan hyvästä yrityksestä huolimatta. Tätä dilemmaa 
koetan pitää mielessäni. 

Uusi tilanne muuttaa ennakkovalmistelutuen merkitystä astetta va-
kavammaksi. Ohjataan enemmän resursseja sellaisiin työvaiheisiin, jois-
sa vaikutetaan elokuvan laatuun, ja sitä kautta ehkä voidaan edesauttaa 
elokuvaa löytämään kansainvälistä rahoitusta.  Näin AVEK pyrkii omal-
ta osaltaan tukemaan elokuvan mahdollisuutta päästä tuotantoon. Tä-
mä myös vaatii tiivistä yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa. Työnja-
koa tehdään elokuvakohtaisesti.     

Toisaalta on myös annettava liikkumavaraa vapaalle tarjonnalle, tuet- 
tava kokeilua ja etsimistä, joka ei aina tuota valmista lopputulosta, tai 
tuottaa sitä pitkällä aikavälillä. AVEKin näkökulmasta tämä toteutuu 
pienin askelin. Valmistelutukea voi hakea samalle elokuvalle useammas-
sa erässä. Varhaisemmassa valmisteluvaiheessa tuki voi olla aluksi pie-
nempi, mutta valmistelun edetessä tukea voi hakea lisää, mikäli hanke on 
kehittynyt. Jos tuotannon tilanne on vakaa, ja tuotantovaihe häämöttää, 
valmistelutuki voi olla suurempi, ja se myönnetään kerralla. 

Jälkituotantotuki on eräänlainen viimeinen varmistus, että elokuva 
saadaan valmiiksi. Se on kertaluonteinen tuki. 

Jokainen teos on uniikki. Myös jokainen tukipäätös on yksilöllinen. 
Se ei perustu yksistään mihinkään genreen, tyyliin tai tekijään, vaan ko-
konaisuuteen. Ennen kaikkea koetan aina muistaa katsojan näkökulman. 

Lopuksi pieni käytännön pyyntö. Toivon, että hakemuksia ei lähetet-
täisi sähköpostitse. Syyskaudella avattava sähköinen hakujärjestelmä tu-
lee helpottamaan hakumenettelyä. Ja koska ei ole hakuaikoja, käsittely-
kin tapahtuu saapumisjärjestyksessä. Aina ei ole ruuhkaa.  

KÖYHÄ  
KEINOT KEKSII

outi rousu
Kirjoittaja on 
AVEKin  
tuotanto- 
neuvoja, joka on 
aloittanut työnsä 
1.8.2014

Moni hieno suomalainen galleriaelokuva on esillä kuiten-
kin vain muutamassa näyttelyssä. Tehokkaita rakenteita gal-
leriaelokuvien levittämiseksi ei ole. Esim. suomalaisen me-
diataiteen levityskeskuksen AV-Arkin pääpaino on video- 
teosten festivaalilevityksissä. Suomeen ei ole kehittynyt sellais-
ta kaupallisella periaatteella toimivaa galleriaverkostoa kuin 
esimerkiksi Ruotsissa on (tai galleriaelokuvaan erikoistunei-
ta tuotanto- ja levitysyhtiöitä). Galleriaelokuvan levittäminen 
on suurimmaksi osaksi riippuvainen tekijöistä itsestään. Le-
vityksen tehokas hoitaminen vaatii kuitenkin runsaasti aikaa 
ja oikeita kontakteja, joita yksittäisellä tekijällä useinkaan ei 
ole. Sama koskee tietysti koko nykytaiteen kenttää. Kansain-
välisiin gallerioihin tai museoihin ei yleensä voi suoraan ot-
taa yhteyttä, vaan kuraattorit itse haluavat löytää sopivat teok-
set tai taiteilijat. Visuaalisen taiteen keskus Frame solmii toki 
siltoja kansainvälisten kuraattoreiden ja suomalaisten taiteili-
joiden välille, mutta sen työsarka, koko nykytaiteen kenttä, on 
niin valtava, ettei yksittäisten tekijöiden tuotannon systemaat-
tinen edistäminen ole mitenkään mahdollista.

Tarvittaisiin uusia tehokkaita rakenteita, esimerkiksi gal-
leriaelokuviin erikoistuneita tuotanto- ja levitysyhtiötä, jotta 
suomalaiset galleriaelokuvat leviäisivät paremmin.  

tuotantotuen PainoPisteet

Koko laajan elokuva ja mediataiteen kentän yhteinen huoli 
on tietysti se, että rahaa on liian vähän. Tuetaanko harvem-
pia teoksia isommilla summilla vai useampia teoksia pienil-
lä summilla? Jos päädytään tukemaan harvempia, niin uhka-
na on, että samalla rajautuvat pois marginaalisimmat ja vai-
keimmat teokset. Samoin tuen piiristä karsiutuu osa uusista 
tekijöistä. 

Jos taas tuetaan laajasti, niin rahoitus ei kata yksittäisen 
teoksen kaikkia tarpeellisia tuotantokuluja. 

Kumpikaan vaihtoehto ei sinällään ole mielekäs. 
Galleriaelokuvan levitystä tehostamalla ja budjetteja kas-

vattamalla moni teos, joka nyt jää turhaan vaille ansaitse-
maansa huomiota, saisi lisää kotimaista ja kansainvälistä nä-
kyvyyttä. Samalla luotaisiin elokuva-alalle lisää työtä. Laajem-
masta kirjosta hyötyisi myös perinteisempi elokuva. 

elena näsänen
Kirjoittaja on AVEKin mediataiteen tuotantoneuvoja

ELOKUVA ON  
NYKYTAITEEN VALTAVIRTAA

Singing for Lenin, ohj. Riikka Kuoppala, 2014

Kuva  
Milla Moilanen2/
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Valmistuneita  
tuotantoja

ParEmPi Elämä - haPPinEss

Dokumenttielokuva 
Kesto 77 min

elokuva pienestä pojasta ja siitä, 
kuinka televisio saapuu Bhuta-
nin kuningaskuntaan. Pyangke, 8 
v, asuu äitinsä kanssa bhutanilai-
sessa vuoristokylässä. äidillä ei 
ole varaa kouluttaa poikaa, joten 
hänet laitetaan luostariin opis-
kelemaan munkiksi. samanaikai-
sesti Bhutanin kuningas laillistaa 
television. näin länsimaalainen 
kulttuuri saapuu myös Bhutaniin 
ja Pyangken kotikylään.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Thomas Balmès 
Kuvaus: Thomas Balmès & Nina Bernfeld 
Leikkaus: Alex Cardon & Ronan Sinquin 

Musiikki: British Sea Power 
Tuottajat: Thomas Balmès, Patrick Winocour, 
Kaarle Aho, Juliette Guigon 
Tuotanto Suomessa: Kaarle Aho/ Making 
Movies 
Ensiesitys: 11/2013, IDFA, Amsterdam  

savuPiiPPu

Dokumenttielokuva 
Kesto 24 min 

ikuinen kesä. ikuinen nuoruus. 
utopia uudesta ihmisestä. Kuu-
kausi ennen toisen maailmaso-
dan alkua hotelli aulangolle  
saapui juhlaseurueen mukana 
19-vuotias näyttelijä sirkka sari. 
mitä hänelle tapahtui? mitä meil-
le tapahtui?

Käsikirjoitus ja ohjaus: Jani Peltonen 
Kuvaaja: Jarmo Kiuru 
Lisäkuvaus: Arthur Franck, Teemu Koivisto 
Leikkaus: Arthur Franck, Anniina Kauttonen 
Äänisuunnittelu: Antti Onkila 
Tuotanto: Oskar Forstén / 4KRS Films 
Maailman ensi-ilta: 26.4.2014, Visions du 
Réel (Nyon, Sveitsi)

Musiikki: Lotta Savolainen 
Tuotanto: Pete Eklund / Moshfish Helsinki 
Teatteriensi-ilta: 5.9.2014

Palsa

Fiktio 
Kesto 68 min

Palsa on elokuva suomalaisesta 
kuvataiteilijasta Kalervo Palsas-
ta jonka hänen oma aikansa hyl-
käsi. elokuva on yritys ymmär-
tää Palsan sisäistä maailmaa. ei 
kronikka tai taiteilijamuotokuva. 
Palsa keskittyy uniin ja maalauk-
siin, ei taiteilijan rooliin yhteis-
kunnassa.

Käsikirjoitus: Iiro Küttner 
Ohjaus: Pekka Lehto 
Kuvaus: Kasimir Lehto 

brooklynin Pojat

Dokumenttielokuva 
Kesto 71 min.

inderjit Kaur Khalsan esikoisoh-
jaus on omakohtainen kuvaus 
perheestä ja isättömistä pojista 
kolmessa polvessa. suomalaisäiti 
haluaa ottaa selville, miksi hänen 
poikansa isänpuolinen suku on 
jo useassa polvessa joutunut elä-
mään ilman arjessa läsnä olevaa 
isää. onko kenties isien brookly-
nin-italialaisuudella jotain teke-
mistä asian kanssa?

Ohjaus, käsikirjoitus: Inderjit Kaur Khalsa 
Kuvaus: Hannu Käki 
Leikkaus: Jaani Kivinen 
Äänisuunnittelu: Jyrki Rahkonen / Kalevala  
Studio 

Leikkaus: Joona Louhivuori, Jussi Rautaniemi 
Äänisuunnittelu: Jyrki Rahkonen 
Tuotanto: Pauli Pentti / First Floor Productions 
Ensi-ilta: 12.9.2014

monstErimiEs

Dokumenttielokuva 
Kesto 85 min

elokuva euroviisut voittaneesta 
Lapin hirviöstä, mr Lordista, joka 
menettää kaiken, melkein.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Haase Antti 
Kuvaus: Marita Hällfors F.S.C, Antti Haase 
Äänisuunnittelu: Rune Hansen 
Sävellys: Håkon Gebhardt 
Leikkaus: Mikko Sippola 
Tuotanto: Jouko Aaltonen, Venla Hellstedt / 
Illume Oy 
Teatteriensi-ilta:26.9.2014

ulvilan murhamystEEri

Dokumenttielokuva 
Kesto 82 min

neljälapsisen perheenäidin soit-
tama hätäpuhelu miehensä puu-
kotuksen aikana vuonna 2006 
aloitti suomen historian kohu-
tuimman ja pisimmän tutkinta-
prosessin.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Pekka Lehto   
Kuvaus: Hannu-Pekka Vitikainen, Mika Purola 
Leikkaus: Matti Näränen  
Musiikki: Marko Nyberg 
Tuotanto: Pauli Pentti /First Floor Produc-
tions, osatuottaja Hans Robert Eisenhauer /
Ventana Film   
Ensi-ilta: 13.6.2014/ teatteriensi-ilta 
3.10.2014

in lovE With amElia Earhart

Lyhytelokuva 
Kesto 6 min

Keski-ikäinen erja kohtaa lapsuu-
denkodissaan uudelleen kaksi jo 
unohtunutta rakkauttaan, ame-
lia earhartin ja oman itsensä.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Leena Jääskeläinen  
Äänisuunnittelu: Janne Laine 
Kuvaus ja valaisu: Jari Uusitalo 
Animointi: Kaisa Penttilä, Jessica Koivis-
toinen 
Tuotanto: Leena Jääskeläinen / Animaatio-
kopla 2014 
Ensi-ilta: lokakuu 2014

IN LOVE WITH AMELIA EARHARTBROOKLYNIN POJAT

PALSA MONSTERIMIESPAREMPI ELÄMÄ

SAVUPIIPPU

ULVILAN MURHAMYSTEERI
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tilastot

AVEKin tukihakemuksista todel-
la pääosa jätetään Helsingistä. Vii-
meisen neljän vuoden aikana ly-
hyt- ja dokumenttielokuvan hake-
muksista 69,3 prosenttia ja media-
taiteen hakemuksista 69,7 prosent-
tia tuli Helsingistä. Helsinkiläisten 
osuus molempien ryhmien haki-
joissa on hämmästyttävän lähellä 
toisiaan. Asuvatko siis kaikki teki-
jät Kalliossa? Katsovatko he maa-
ilmaa vain Vallilan näkökulmasta?

Kaikkiaan neljän vuoden aika-
na Helsingistä jätettiin 669 lyhyt- 
ja dokumenttielokuvan ja 431me-
diataiteen hakemusta (koko maas-
ta 965 ja 618 hakemusta). Luvuissa 
ovat mukana niin yksityishenkilöi-
den käsikirjoitushakemukset kuin 
tuotantoyhtiöiden jättämät ennak-
kovalmistelu- ja tuotantotukihake-
mukset. 

Niin dokumentti- ja lyhytelo-
kuvan kuin mediataiteen hake-
muksista merkittävin osa tuli Hel-
singin Pitkänsillan pohjoispuoli-
sesta kantakaupungista, postinu-
meroista 00500–00580, alueelta jo-
hon kuuluvat mm. Alppila, Vallila, 
Itä-Pasila, Kallio, Hakaniemi, Sil-
tasaari, Merihaka, Sörnäinen, Her-
manni, Toukola ja Kumpula. 

Dokumentti- ja lyhytelokuvan 
hakemuksista tältä alueelta tuli 241 
hakemusta, 36% kaupungin hake-
muksista. Pelkästään Herman-
nin ja Sörnäisten postinumerosta 
00580 tuli liki joka kymmenes ha-
kemus (9,7%). 

Myös Helsingin niemeltä Ei-
rasta Kruununhakaan (00100-
00170) tuli merkittävä osa, 24 %, 
helsinkiläisten hakemuksista. Kui-
tenkin postinumeron 00580 jäl-
keen eniten hakemuksia yhdel-
tä postinumeroalueelta tuli Länsi-
Pasilasta, 50 kpl eli 7,5% koko kau-
pungin hakemuksista. 

Sen sijaan Meilahdesta, Munk-
kiniemestä, Pitäjänmäeltä, Haku-

ninmaalta, Kulosaaresta, Malmilta, 
Pihlajamäestä, Pukinmäestä, Jako-
mäestä, Tapaninvainiolta, Öster-
sundomista, Puotinharjusta, Var-
tiokylästä, Myllypurosta, Vartio-
harjusta ja Vuosaaren Porslahdesta 
ei tullut lainkaan hakemuksia. 

Tehdyt myönteiset päätökset 
seurasivat varsin tarkkaan eri alueil- 
ta tulleiden hakemusten määrää. 
Kalliosta Hermanniin ulottuvalta 
alueelta jätettyjen hakemusten saa-
mien myönteisten päätösten osuus 
kaikista myönteisistä päätöksis-
tä oli 38,3%. Helsingin niemeltä 
jätettyjen hakemusten myönteis-
ten päätösten osuus puolestaan oli 
23,9% kaikista myönteisistä pää-
töksistä. Vain Länsi-Pasilasta jätet-
tyjen hakemusten menestys poik-
kesi muista alueista. Kun sieltä jä-
tettiin 7,5% hakemuksista, oli alu-
een myönteisten päätösten osuus 
13,5% kaikista myönteisistä pää-
töksistä. 

mediataide Versoaa  
kiVikauPungissa

Mediataiteen hakemukset tuli-
vat lähes samoilta alueilta kuin ly-
hyt- ja dokumenttielokuvan. Niin-
pä myös mediataiteeseen tuli Kal-
liosta Hermanniin ulottuvilta pos-
tinumeroalueilta merkittävin osa 
pääkaupunkilaisten hakemuksista 
(28,8%). Erona oli lähinnä se, et-
tä Hermannin ja Sörnäisten sijas-
ta yksittäiseltä alueelta tuli eniten 
mediataiteen hakemuksia Haka-
niemen ja Kallion alueelta, posti-
numerosta 00530 (12% hakemuk-
sista).

Selkeä poikkeama lyhyt- ja do-
kumenttielokuvaan oli vain siinä, 
että Pitkänsillan pohjoispuolen jäl-
keen eniten hakemuksia mediatai-
teeseen tuli Eirasta, 38 kpl (8,8%) 
sekä Ruoholahdesta, 35 kpl (8,1%). 

Sen sijaan koko itäisestä kau-
pungista, Laajasalon Yliskylää lu-
kuun ottamatta, ei mediataiteeseen 
tullut juuri hakemuksia, eikä ha-
kemuksia tullut lainkaan Pitäjän-
mäen, Hakuninmaan, Tammisa-
lon, Pakilan, Torpparimäen, Puis-
tolan ja Tapulikaupungin omako-
tialueilta.

Mediataiteessa myönteiset pää-
tökset seurasivat tarkasti eri alueil-

ta tulleiden hakemusten määrää. 
Kun Kalliosta Hermanniin ulottu-
valta alueelta tuli 28,8% hakemuk-
sista, oli alueiden myönteisten pää-
tösten osuus 27,1% kaikista myön-
teisistä päätöksistä. Myös Helsin-
gin niemeltä (24,8% / 25,2%) ja Ei-
rasta (8,8% / 10,1%) jätettyjen ha-
kemusten ja myönteisten päätös-
ten osuudet vastasivat toisiaan. 

luoVa luokka Viihtyy  
keskustan laitamalla

Meilahdesta, Hakuninmaalta, Ja-
komäestä, Österdundomista ja 
Puotinharjusta tai Vartiokylästä ei 
tullut lainkaan kummankaan, ei 
lyhyt- ja dokumenttielokuvan eikä 
mediataiteen hakemuksia.

Edellä oleva pohdinta ei kui-
tenkaan kerro sitä, missä lyhyt- ja 
dokumenttielokuvan ja mediatai-
teen tekijät asuvat. Koska hake-
muksissa ovat mukana tuotanto-
yhtiöiden jättämät hakemukset, se 
kertoo enemmän siitä, mihin tuo-
tantoyhtiöt ovat sijoittuneet. Tu-
lokset vahvistavat mm. Richard 

koulutusaPurahat

Laurila Atte 3 500
EAVE (Media-ohj.)-koulutus (Luxembourg (10.–17.3), 
Bolzano (16.–23.6.) ja Istanbul (20.–27.10.14) 

Nykyri Anna 1 000
Koreografian jatko-opinnot, Trinity Laban Conservatoire  
of Music and Dance, Lontoo 6.1.–28.3.2014

Suni Aino–Maria 400
Nisi Masa European Short Pitch Bratislava   
(Slovakia) ja Luxembourg 7.–12.1. ja 27.2.–3.3.14

Flink Markku 4 000
Ateliers du cinéma européen (ACE) tuottajakoulutus, 
lokakuu –13 (Pariisi), marraskuu –13 (Halle, Saksa) 
ja huhtikuu –14 

Räty Harri 200
Viron kuvaajayhdistyksen (ESC) Christian Berger– 
master class -koulutus Tallinassa 29.–30.11.13 

Ronkainen Mika & Aakko Merja 2 500
Sources 2 Script Development -työpaja 3.–4.4.2014 
Berlin-Brandenburgissa 

Parikka Jussi & Krysa Joasia 2 500
Erkki Kurenniemi: In 2048 -kirjan kirjoittaminen  
kevään 2014 aikana 

Hellstedt Antti 336
Danish Association of Cinematographersin vedenalais– 
kuvausseminaari 1.2.2014 (Kööpenhamina) 

Hemmi Henriikka 800
EDN:n Workshop and Pitching Forum -työpaja   
19.–23.3.14 (Thessaloniki, Kreikka) 

Kajander Janika 650
Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto: lifestyle- 
ja urheiluohjelmien tuotanto, Keuda 1.6.2014–31.10.2015

Kantola Maija 1 000
OpiskeleminenPekingin viestinnän ja median yliopiston  
International Journalism & Communication -linjalla  
(kevät 2014) 

Maikkula Merja 750
Young Producers Club–koulutus Cannesissa 16.–18.5.

Pätilä Kaisa 1 500
Cinema Makeup Schoolin Prosthetic Makeup -kurssi  
Hollywoodissa 19.5.–13.6.2014 

Rislakki Elina 930
Osallistuminen Visions du Réel -festivaalille,  
Nyon (Sveitsi) 27.–30.4.2014 

Saari Kirsikka 1 400
Scriptwriting for Film and Television -kurssi, National Film  
and TV School (Beaconsfield, UK) 28.5.–4.6.14

Virta Teemu 750
Young Producers Club–koulutus Cannesissa 16.–18.5.

koulutustaPahtumiEn tuki

Suomen elokuvaohjaajaliitto Ry / Pulkkinen Anssi 2 500
Ohjaajaklubi–tapahtumasarja  (Orion) 18.1.–13.12.14

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto / Koskenniemi Anni 1 000
Luonnontieteen kieleen keskittyvä koulutusristeily  
av-kääntäjille 23.–25.5.14 (Tukholma) 

Piknik Frequency / Aubert Natalie 2 200
Open source -ohjelmistoihin ja laitteisiin keskittyvä  
työpajasarja (Pixelversity) keväällä 2014  

Suomen Näyttelijäliitto ry / Vesajoki Helena 5 000
Elokuvanäyttelemisen kurssi 11.–18.6.2014 

Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry / Hirvonen Tahvo 1 500
ACES IIF -seminaari Helsingissä (maaliskuu 2014) 

Dokumenttikilta 700
Intuitio ja dokumenttielokuva –seminaari 9.4.14 Helsingissä

Lavastus– ja pukusuunnittelijat / Karttunen Anne 2 000
Perus- tai jatkotasoinen mallinnuskurssi  (SketchUp)  
Helsingissä  

Teurastamon  
taiteilijat

tukipäätökset kevät 2014 

Floridan tutkimuksissaan toden-
taman asian, että luova luokka ha-
keutuu vuorovaikutukseen tois-
ten luovaan luokkaan kuuluvien 
ihmisten kanssa. Ehkä yllättävin-
tä tuloksissa on, että mediataiteen 
hakemukset tulevat samoilta alu-
eilta kuin lyhyt- ja dokumenttielo-
kuvan hakemukset, vaikka media-
taiteen hakemukset ovat pääosin 
yksityishenkilöiden jättämiä.

Tuotantoyhtiöt ja tekijät ei-
vät ole sijoittuneet ns. kaupungin 
parhaille alueille, eivätkä omako-
tialueille, mutta eivät myöskään 
itäkaupungin tai pohjoisen lähiöi-
hin. Sen sijaan tekijät ja tuotanto-
yhtiöt hakeutuvat vuokratasoltaan 
edullisiin kaupunginosiin. He 
myös halunnevat identifioitua esi-
merkiksi teurastamoalueen kal-
taisten muuttuvien ja trendikkäi-
den kaupunginosien ilmapiiriin. 

timo Korhonen
Kirjoittaja toimi  

AVEKin tuotantoneuvojana  
kausina 2010/11–2013/14

helsingin osuus aVekin koko maan  
lyhyt- ja dokumenttielokuVan hakemuksista

Helsinki
69,3 prosenttia

Muu Suomi
30,7 prosenttia

valmistuneita

frontiErs

Mediataideinstallaatio

Frontiers-installaatio koostuu vi-
deoprojisoinnista, soundtrackis-
ta ja metallisista, nuottitelineille 
asetelluista reliefeistä. reliefit pe-
rustuvat kuvanveistäjä jarmo vel-
losen Vision-teokseen. videopro-
jisointi ja soundtrack käyvät ha-
vaitsemista ja havaitun tulkintaa 
pohtivaa vuoropuhelua reliefien 
kanssa.

aPollo

Lyhytelokuva 
Kesto 17 min

mies kohtaa perhosen kohtalok-
kain seurauksin.

Käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus: Jari Hietanen 

Leikkaus: Jussi Rautaniemi 
Äänisuunnittelu: Kyösti Väntänen 
Dramaturgit: Tarja Kylmä, Johannes Wist 
Näyttelijät: Jari Hietanen, Ari Piispa, Dick 
Idman 
Tuottaja: Panu Vauhkonen 
Vastaava tuottaja: Markku Tuurna / Filmimaa

Suunnittelu: Jarmo Vellonen, Marikki Hakola, 
Epa Tamminen 
Veistoselementit: Jarmo Vellonen 
Kamera, editointi: Marikki Hakola 
Soundtrack: Epa Tamminen 
Puupuhaltimet: Jone Takamäki 
Tuotanto: Kroma Productions 
Ensiesitys: 4.10.2014, Suomesta Galleria, 
Berliini

AVEKin tuotantoneu-
vojana tuntui usein siltä, 
että kaikki hakemukset 
tulevat Helsingin  
Kalliosta, Vallilasta tai 
Hermannista. 

eräät kauPunginosat koko helsingin  
lyhyt- ja dokumenttielokuVan hakemuksista

Alppila, Vallila, Itä-Pasila, 
Kallio, Hakaniemi, Siltasaari, 
Merihaka, Sörnäinen, Her-
manni, Toukola ja Kumpula
36%

Helsingin niemi 24%Länsi-Pasila 7,5 %

Muu Helsinki 

2/
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Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry / Toivonen Aku 1 500
”Pohjoismaiset elokuvamusiikkipäivät” -tapahtuma   
(Hanasaari ja Espoon kulttuurikeskus) 29.–30.8.14 

Euphoria Borealis ry / Haukka Emilia 1 100
Elokuvaleikkauksen master class -koulutus Kino Euphoria 
-tapahtuman yhteydessä 11.–20.7.14 Helsingissä 

kulttuuriviEntituki

Talikka Pauliina & työryhmä 319
Maria–lyhytelokuva ”Picture This” -festivaalilla 
(Calgary, Kanada) 8.–12.2.2014 

Wright Timo  350
Race Code -teos Stuttgarter Filmwinter – Festival  
for Expanded Media” -tapahtumassa 16.–19.1.14

Oktober Oy / Joonas Berghäll 1 356
Kuun metsän Kaisa -dokumenttielokuvan kv. rahoitus  
EDN:n ”Below Zero” -rahoitusfoorumissa  
Tromsössa 16.–19.1.2014 

Made Oy / Tolmunen Ilona 335
Kääntöpaikka-lyhytelokuva European Short Pitch Forum  
-tapahtumassa 27.2.–2.3.14 Luxemburgissa

Illume Oy / Merja Ritola 485
”Share Your Slate” -tapahtuma Berliinissä 8.–10.2.14

Ramezan Hamy 1 500
Osallistuminen”Nordic Factory” -hankkeeseen keväällä 2014 

Vilhunen Selma 1 500
Osallistuminen”Nordic Factory” -hankkeeseen keväällä 2014 

Tuffi Films Oy / Toivoniemi Elli  4 000
Lyhytelokuvan ”Pitääkö mun kaikki hoitaa?”   
Oscar-ehdokkuuden edustustoimenpiteisiin 

Van Ingen Juha 1 000
Suomalaisen videotaiteen esittely ”Papay Gyro Nights Arts”  
-tapahtumassa Hongkongissa3.–13.4.14 

Suomen Taiteilijaseura Oy / Tuomainen Marketta 2 500
Suomalaisen nykytaiteen näyttelyn, On A Moebius Strip, 
 järjestäminen Mexico Cityssä huhti–heinäkuussa

Laine Toni 1 118
New York Stories -dokumenttielokuvan kv.rahoitus  
EAVE:n workshopissa, Luxemburg, 10.–17.3.14

Illume Oy / Pertti Veijalainen 1 350
Sky City -dokumenttielokuvan kv. rahoitus   
Sunny Side of the Doc -pitchausfoorumissa,   
Chengdu (Kiina) 18.–21.3.2014 

Muu ry / Uusi–Seppä Hanna 1 000
Kv. videoperformanssisarjan ”Performance Voyage 4”  
tuotanto ja markkinointi 

Intergalactik Oy / Mia Halme 893
A Minute Ago We Were Married -dokumenttielokuvan  
kv. rahoitus Visions du Réel -tapahtuman pitchaus– 
foorumissa (Pitch du Réel), Nyon (25.4.–3.5) 

Riikonen Taina 600
A Painful Embrace -ääniteos Prix Marulic -tapahtumassa,  
Hvar (Kroatia) 17.–24.5.2014 

Pieskä Kari 600
Annecyn animaatioelokuvafestivaali 8.–15.6.14, 
Tampereen elokuvajuhlien opiskelijapalkinto 

Oktober Oy / Joonas Berghäll 2 144
Kuun Metsän Kaisa -dokumenttielokuvan kv. rahoitus  
Sunny Side of The Doc -tapahtumassa, 
La Rochelle 23.–26.6.2014 

Safi Oy / Simma Paul 900
Olga-dokumenttielokuvan kv. levityskopiot 

Illume Oy / Ritola Merja 1 062
Kyoto Girls -elokuvan kehittely Sources2 Script  
Development Workshopissa, Berliini & Pariisi 

lyhyt– ja dokumEnttiElokuviEn tuotantotuki

käsikirjoitustuki

Gallen–Kallela Maria & Hakulinen Daniela 2 500
naBoU Lyhyt dokumenttielokuva Suomessa asuvan  
senegalilaisen naisen yrityksestä saada tyttärensä Suomeen 

Lindfors Kauko 2 500
SaarI Lyhytelokuva luopumisesta, lähestymisestä ja 
vanhoista rakkauksista 

Suni Aino–Maria 2 500
KääntöPaIKKa Lyhytelokuva 12-vuotiaasta, joka haluaa 
olla aikuinen  

Suuronen Panu 3 000
PeLSon vanKILa Dokumenttielokuva nuoren vangin- 
vartijan ja elinkautisvangin suhteesta 

Välimäki Kimmo & Turun Anikistit -työryhmä 2 000
MaDonreIKä Lyhyt animaatioelokuva kolmiodraamasta  
Osmon, Emman ja Freudin välillä 1900-luvun alun Wienissä  

EnnakkovalmistElu

Illume Oy / Peter von Bagh 5 000
norDen 1943 Dokumenttielokuva kohtalon vuodesta 1943   
neljässä Pohjoismaassa  

Intergalactik Oy / Miia Halme 5 000
ParaSta MItä MeILLe voI taPahtUa Dokumenttielokuva  
avioerosta  

Gig Films Oy / Gideon Gitai 5 000
JUMaLan nIMISSä Dokumenttielokuva siitä, voiko valtion  
oikeutta maahan perustella Jumalan ilmoituksella 

Lumo Films Oy / Anna ja Aino Lappalainen 5 000
haUDanKaIvaJat Dokumenttielokuva oikeuslääkäri Helena  
Rannan toiminnasta  

Monami–Agency Oy / Juan Reina 5 000
DIvIng Into the UnKnown Dokumenttielokuva omien  
eksistentialististen rajojen etsimisestä sukeltamalla  
ääriolosuhteissa 

tuotantotuki

Pohjola–filmi Oy / Wille Hyvönen 15 000
onnen aMMattILaISet Dokumenttielokuva onnellisuus- 
bisneksestä ja onnellisuudesta  

Emerald Gate Industries Oy / Oskari Pastila 7 500
SPanDex SaPIenS Dokumenttielokuva showpainijasta,  
joka on toteuttanut lapsuutensa unelman  

Illume Oy / Ville Suhonen 30 000
oMPeLIJa Koskisen tapaus Dokumenttielokuva viimeisestä  
valtiovallan teloittamasta naisesta, Martta Koskisesta  

DocArt / Petteri Saario 25 000
KaSvUn vUoDet Dokumenttielokuva kaivosbuumista  
kaivosmiesisän ja kaivosta vastustavan tyttären suhteen 
kautta nähtynä  

Tühma Audio/Visual Oy / Susanna Kuparinen, 10 000
Jari Hanksa, Konsta Väänänen ja Anna Rombach 
areenan LeIJonat Ja LaMPaat (dox@net–hanke)  
Lyhyiden tuokiokuvien sarja Porin Suomi Areenasta  ja sen  
vihreillä niityillä vaeltavasta Suomen kermasta

Napafilms Oy / Marika Väisänen 10 000
KarSInaSta KaUPPaan (dox@net–hanke) Interaktiivinen  
nettidokumenttisarja, jossa katsoja pääsee tutustumaan  
suomalaisen tuotantoeläimen elinkaareen 

Zodiak Finland Oy / Katri Lautamatti,
Sari Lempiäinen ja Jarkko Virtanen 10 000
MannerheIMIt (dox@net-hanke) Lyhytelokuvien sarja tuo  
dokumentaarisen muotokuvan internet -aikaan 

Pohjola–filmi Oy / Salla Sorri, Wille Hyvönen,
Reetta Aalto, Iris Olsson, Markus Kåhre 10 000
KLIKKaUSSota (dox@net-hanke) Viisi tekijää julistaa  
keskenään kilpailun siitä, kenen video saa eniten klikkauksia 

tv–draaman käsikirjoitustuki

Bengts Ulrika & Enckell Annina 7 500
ett PrIvat InItIatIv Kuusiosainen sarja siitä, miten  
yksityinen raha sekoittaa ruotsalaisen alakoulun talven 

Lehti Timo 5 000
tUhKa Kolmiosainen sarja sodan ja terrorismin maailmasta,  
jossa kaksi nuorta yrittää selviytyä ja löytää toisensa ja  
syntyvän lapsen  

Mononen Paula 5 000
KUIn avoInta KIrJaa Kaksiosainen minisarja kolmesta  
kirjoittavasta ihmisestä ja heidän elämänkokemustensa  
törmäämisestä kesän aikana 

Hakulinen Daniela, Muhonen Ville, Räisänen 7 500
Noora, Sirola Kiira ja Juulia Unhola 
SaarI Kuusiosainen komediallinen perhesarja uusperheiden  
ja sukulaisten tilasta ja suhteista kesäsaarella 

Idström Tove 5 000
raKKaUDen raJoILLa Neliosainen draama eri ikäpolvien ja  
kulttuurien välisistä rakkauksista yhden kesän aikana 

mEdiataidE

käsikirjoitustuki

Orenius Marika 2 000
ParoUSIa Installaatio ruumiissa olemisen kokemuksesta 
suhteessa ympäristöön  

Lillqvist Katariina 2 000
raDIo DoLoreS Monimuototeos Espanjan sisällissodan  
perinnöstä Tampereella, YLE, Työväinmuseo Werstas,  
MEAM Museo (Barcelona)  

Ripatti Mika J. 2 500
SUBStanDarD Videoinstallaatio ja lyhytelokuva tuotannolliset 
laatustandardit alittavista ihmisistä  

Tykkä Salla 3 200
enD Kaksiosaisessa teoksessa lähestytään sitä mitä 
ihmissilmä ei näe  

Roberts Liisa 3 000
PeterSBUrg UnDergroUnD Teos tutkii Venäjän  
nykytilannetta sijoittamalla sen maan historian kontekstiin 

EnnakkovalmistElutuki

Haaslahti Hanna tmi / Hanna Haaslahti 1 000
haBItUS Vuorovaikutteinen installaatio, joka tarkastelee 
kriittisesti hahmopsykologi Max Wertheimerin luomia  
hahmolakeja, RIXC Center for New Media Culture, Riika 

tuotantotuki

Kroma Productions Oy / Marikki Hakola 3 000
PartItIon oF LIght – vaLon PartItUUrI Video- 
installaatiossa animoitua videokuvaa heijastetaan Jarmo  
Vellosen Vision–installaatioon, Suomesta galleria  

Valokuvataiteilijoiden liitto / Tiina Salmia 1 500
heLSInKI PhotograPhY BIennaL 2014   
Tuula Närhisen teoksen tuotantokulut  

Haaslahti Hanna tmi / Hanna Haaslahti 3 000
haBItUS Vuorovaikutteinen installaatio, joka tarkastelee 
kriittisesti hahmopsykologi Max Wertheimerin luomia  
hahmolakeja, RIXC Center for New Media Culture, Riika  

Kristallisilmä Oy / Eija–Liisa Ahtila 9 000
tUtKIMUKSIa DraaMan eKoLogIaSta 1 Liikkuvan kuvan  
installaatio esittämisen keinoista polkuna toisten elollisten  
olentojen luo, Serlachius-museo, Marian Goodman Gallery   
(New York), Kunsthalle Budabest, Hämeenlinnan taidemuseo,  
Oi Futuro Belo Horizonte (Brasilia), Charlotte Lund Gallery  
(Tukholma), Gaelrie Forsblom  

kohdEaPurahat

Saloranta Elina 1 500
voICeS oF ConSoLatIon Tanskalaisen Vilhelm  
Hammershoin maalauksiin pohjaava videoteos, Ateneum  

Tjader-Knight Maria 4 000
vUorovaIKUtteInen MeDIaInStaLLaatIo BCIM  
Media-installaatio, joka koostuu kahdesta vuorovaikutteisesti  
ohjattavasta videoprojisoinnista ja äänimaisemasta,  
Desing museo, Tallina  

Koponen Tanja 3 000
verho Videoinstallaatio, jonka perustuu illuusioon,  
Galleria Anhava  

Kokko Jaana 1 300
SataMa Lyhyt mediatutkielma post-kommunismin naisista, 
AV-Arkki, Suomi-Instituutti, Tukholma  

Niskanen Pekka & Oksala Juuso 400
SoUth BY eaSt & eaSt BY north Teoksen lyhyemmän  
version tekemiseen Mäntän kuvataideviikoille  

Kina Jonna & työryhmä 4 000
SCeneS Videoteos, jossa ääntä tutkitaan visuaalisin keinoin  

Kramer Samy & työryhmä 3 200
…FroM tUrtLeS one LearnS to waLK… Audiovisuaalinen  
installaatio joka koostuu sadoista äänilähteistä joiden välillä  
ääni liikkuu, Titanik-galleria  

Tuomaala Martta 5 000
SIIvooJan äänI Monikanavainen installaatio sekä  
dokumentaarinen teos joka kuvaa eri kansallisuuksia olevien  
siivojien työtä heidän omasta näkökulmastaan, Galleria Jangva  

Oja Marjatta 5 000
a CraCK In the waLLPaPer Tutkiva teos siitä miten kuvata  
tuntematonta ja pimeää, Esitystaiteen keskus  

Sutela Jenna 3 000
aJateLLa, JoS voISIMMe eLää IKUISeStI… Videoessee  
kehon ja ympäristön, sekä energian ja kulttuurin vuorovaikutus– 
suhteista, Kiasma 

Straschnoy Axel 2 700
neoMYLoDon LIStaI aMeghIno – Cave FILM Installaation  
osana esitettävä mustavalkoinen filmi luolasta, josta on löydetty  
esihistoriallisia fossiileja, Muu Galleria, Museum of Evolution 
(Upsala), Museum of La Plata (Argentina),  Galleria del Infinito  
(Buenos Aires)  

Ijäs Jan 6 500
hoUSe oF the MoSt wICKeDeSt Man In the worLD  
Dokumentaarinen elokuvataeos autiotalosta, jossa aikoinaan  
asui okkultisti, runoilija, kirjailija, ja taidemaalari  
Alester Crowely  

Laitinen Tuomas 5 000
tranSItIonS: ConDUCtor / JohDIn Nelikanavainen  
installaatio, joka käsittelee energiaa ja valtarakenteita kuparin  
kiertokulun kautta, EMMA  

Suominen Niina 4 500
BreaKIng UP IS So harD to Do Kuvaus turhien esineiden  
tuhoamisesta, Galleria Huuto  

Rossi Vappu 2 800
avIoLIItto Valokuvapohjainen mediataide–animaatio, jossa  
kehystetyn kaksoismuotokuvan pariskunta muuttuu hitaasti  
toisikseen, Muu Galleria 

Blåfield Maija & työryhmä 3 000
KULta-aIKa Lyhytelokuva Kulta-aika -videoinstallaation  
pohjalta  

Blom Risto–Pekka 1 200
teeMaPUISto Videoteos ostoskeskuksen ilmatäytteisestä  
hahmosta, AV-arkki, festivaalit 

Kokko Jaana 4 000
MItä on nähDä? Videoinstallaatio työstä, liasta ja  
näkemisestä, Åboa Vetus & Ars Nova  

Berg Dave 2 494
whatever III Videoteos kertoo rakkaussuhteen etenemisestä 
katkeruudesta ja vihasta onneen, Kluuvin Galleria  2/
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tukipäätökset kevät 2014 

Koivumäki Juhani & työryhmä 1 500
vIIMeInen ehtooLLInen Teos käsittelee kristinuskon  
alkuaikojen henkisyyttä, anarkistisuutta, uskonnollista  
kokemusta ja sen ympärille kietoutunutta taidetta 

Långström Minna 3 750
ohUt KaLvo Installaation Dubaissa kuvattava versio,  
ISEA 2014, Dubai  

Ijäs Mikko & Kaunismaa Maija 4 000
orIgInS Kokeellinen mykkä dokumenttielokuva ihmisen  
kulttuurin alkuperästä elävän orkesterin säestyksellä, Kiasma  

Mika Tuomola & työryhmä 1 600
antIKYthera Audiovisuaalista kerrontaa ja runoutta  
yhdistävä päätelaiteteos  

Gorzna Ewa 2 400
wInDSwePt Videoteoksessa odottamaton tuulen puuska  
luo kaaosta ja epäjärjestystä tarkoin järjestetylle juhlapaikalle,  
Forum Box  

Ala Sami 2 044
SUoMI F. eUroPean Videoteos saamelaisten pakko– 
suomalaistamisesta  ja suomen vapaaehtoisesta  
eurooppalaistumisesta, Galleria Rajatila (Tampere) ja  
Galleria Huuto (Hki)

Wrede Stuart 1 500
garDen oF LIFe Lyhytelokuva (animaatio) symbolisesta   
puutarhasta joka on suunniteltu, mutta ei rakennettu,  
Amos Anderssonin taidemuseo 

Rönkkö Nastja Säde 2 400
where the oCeanS Meet Mediataidekokonaisuus merestä,  
majakoista ja haaksirikkoutuneista laivoista ,  Oriel Sycharth 
Gallery Wales 

fEstivaali– ja muu audiovisuaalisEn kulttuurin tuki

Palikka ry / Annika Vainio 4 000
Animatricks-festivaali Helsingissä 25.–27.4.2014

MAD Tanssimaisterit ry / Anni Leino 3 000
Loikka tanssielokuvafestivaalin 3.–6.4.2014 Helsingissä

Sodankylän elokuvafestivaali ry /Juhani Alanen 10 000
Sodankylän elokuvajuhlat 11.–15.6.2014 

Mediakulttuuriyhdistys m–cult ry / Minna Tarkka 5 000
Media Facades Festival Helsingissä 18.–24.8.2014

digdEmo

Aurinkokunta osk / Sandra Mahlamäki  5 000
MY BeaUtIFUL horSe Ratsuhevosten kasvatus-, koulutus- ja  
kilpailuaiheinen peli mobiililaitteille 

Enström Toni 4 000
FragMentIa Kokeellinen pulmanratkontapeli mobiililaitteille

Epicit Oy / Pekka Tiainen 5 000
vaU–taikakoirahetki pienelle potilaalle 

Jussiniemi Sami & työryhmä 5 000
Be a BeaSt -PeLIKonSePtI Petojen maailmassa olet ihmisen  
vihollinen

Karppi Mikko 2 000
CrIMe SCene noveL Paikannusteknologiaa käyttävä  
kaupunkinovelli

KeljausBiz/ Antti Kovanto 4 000
LUoStarI – ”MUnKKIMaInen MYSteerI” Luostari on  
trappistin makuinen seikkailupelitarina nuoresta munkista  
luostariyhteisössä  

Lemmenlehti Lauri & työryhmä 5 000
vaLoPILLerI Valaisimia designin, tekniikan ja sisällön  
välimaastosta 

Mustajoki Pinja 5 000
FaUnatarU Puheohjelman muotoa äänidramaturgisin  
keinoin uudistava eläinaiheinen podcast-sarja

Not Guilty Oy / Risto Kuulasmaa 5 000
SoCIaL teLevISIon -hanke 

Ollikainen Antti 3 000
vaLttI e-KIrJa Lapsille suunnattu post–apokalyptinen   
digitaalinen kuvakirja 

Otus Games / Timo Elsilä 5 000
MYra & MarvIn Meksikon kadonneet mysteerit heräävät  
eloon Myran ja Marvinin seikkailun täyteisessä pelissä

Paula Lehto Tmi / Paula Lehto 5 000
aIKa MetKa retKI -PeLI Lapsille suunnattu pelisovellus,  
joka pohjautuu kulttuurihistorialliseen Aika metka retki 
-lastenkirjaan 

Puhakka Harri 5 000
Street FooD revoLUtIon – FI Katuruoka uudelle tasolle 

Roger! pictures Oy / Teemu Virta 5 000
SIgnMarKIn – Be Brave -CroSSMeDIatUotanto  
Viittomakielinen musiikkivideo crossmedian keinoin 

Ruohonen Teemu 5 000
PoPhaPS PopHaps on popup-avustaja 

Tespack Oy / Tero Peltoniemi 5 000
teSaPP Jaa karttasi ja seuraa henkilökohtaista aurinkoenergia- 
tuotantoasi 

Tikkanen Heikki & työryhmä 5 000
SoUnDSCaPe Soundscape on kaksiulotteinen tasohyppely- 
ja pulmapeli musiikin periaatteiden mukaan toimivassa  
maailmassa 

Uphill Films Oy / Mika Rantonen 5 000
MInDCrawLer: aLone In toKYo Uudenlainen tapa kertoa  
tarinaa 

Vilmusenaho Sanna & työryhmä 5 000
taLvItarU Talvinen seikkailu– ja pulmapeli mobiililaitteille

Aarmark Oy / Aarne Kempas 21 000
LIL’ DInoS Liikkeentunnistuksella toimiva tasoloikkapeli  
mobiililaitteille (demo) 

Delicode Oy / Julius Tuomisto 23 000
Z veCtor LIve Syvyyskamerateknologia tulevaisuuden   
tapahtuma- ja elokuvatuotannossa (demo) 

Eleven Productions Oy / Henri Brandt 10 000
avengIng angeL art nouveau/jugend -estetiikkaa  
hyödyntävä interaktiivinen tarina pelin muodossa (demo)

Fat Lemon Entertainment Oy / Jani Pääjärvi 15 000
CarDBoarD heroeS DeMo Roolipelimäinen lautapeli  
tablettitietokoneille uniikilla, fyysisellä nopanheittotaistelu-  
pelimekaniikalla (demo) 

Fragment Production Oy / Mikko Tyni 26 000
UrBan eMPIre Poliittinen strategiapeli kaupungin  
johtamisesta (demo) 

Fundox Oy / Ville Lundberg 18 000
PIxeLeM Opetuksellisella otteella ja tieteellisellä taustalla  
hauskuuttava puzzle-peli mobiililaitteille (demo)

H&E Nygren Oy / Eeva Nygren 26 000
MoBCoaCh MobCoach on ratsastajien interaktiivinen  
valmennuspäiväkirja (demo) 

Aaltmo Osuuskunta/ Lucky Tribe /Pekko Parikka 15 000
SnaKe rUnner The real world snake game (demo) 
Production House Oy / Liisa Akimoff 25 000
SUoMI SeLvIää Alkoholittomiin päiviin kannustavan   
kilpailullisen transmediakonseptin nettidemo

Rammin’Speed / Jim Stenman 16 000
PawS DeMo Simulaatio koiran omistamisesta (demo) 

Super Useful Applications SUOAPPS Oy / Arttu Volanto 10 000
BLaSt FroM the PaSt DeMo Palvelu, joka tekee  
käyttäjän videoista digitaalisia muistikuvia (demo) 

Susanne Miessner tmi /Susanne Miessner 12 000
UrBan aLPhaBetS Urban Alphabets lets smartphone users   
capture letters in their environments and reuse the  
typographical elements to write their own messages (demo) 

Twisted Films Oy / Jussi Louhelainen 25 000
nIghtSatan-PeLI Nightsatan-pelin rahoitus 

CrEadEmo

Bare Bone Business / Kirsi Reinola 5 000
Bare Bone neSt Matalan kynnyksen hautomo ja  
kohtaamispaikka  kulttuurialan ammattilaisille (konsepti) 

Emanuele Pizzolorusso 5 000
ULKoILMateKStIILI Innovatiivinen tekstiili ulkoiluun  
retkeilyhengessä (konsepti) 

Heidi Tikka Mediaproductions/ Tikka Heidi 5 000
MoDULaarInen e-neULe Elektronisia osia ja neuletta  
yhdistävä vaatekonsepti 

Kostas Irene 5 000
onar Ekologisin ja eettisin prosessein toimiva turkis- 
brändikonsepti 

Kulttuuriosuuskunta Kick! / Sanna Karinmäki– Nuutinen 5 000
SaDw Ja JoUKon voIMa Yhdessä tuotetun taide- ja  
designkonsepti 

n.j.a.b design Oy  / Johanna Vainio 4 780
Kaava-arKKI Lastenvaatekonsepti kotiompelijoille 

Naarajärvi Pia & työryhmä 5 000
av-tUottaJIen SISäLLöntUotannon haLLInnoIntI- 

SoveLLUS Sisällöntuotannon liiketalouden ja -juridiikan 
hallinnointisovellus (konsepti) 

Nomerta Kustannus Oy / Maarit Nermes 5 000
BottoM–UP -tIetoKIrJaKUStannUSKonSePtI  
Tietokirjakustannuskonsepti, joka on osallistavaa  
yhteisömediaa  

Norman Aleksi & työryhmä 4 080
MU PorI -KUvatoIMISto Yhteisöllistä kulttuurituotantoa  
(konsepti) 

OiOi Collective Oy  / Antti Kaukinen 5 000
aUgMenteD ILLUMInatIon SYSteM Projisoitua  
vuorovaikutteista videokuvaa julkiseen tilaan (konsepti) 

Osuuskunta DraamaRäätälit / Kati Sirén 5 000
YtYä Hanke kokoaa valtakunnallisesti yhteen yhteisöteatterin  
osaamisen, verkostot ja tekijät (konsepti) 

Osuuskunta Kirjasin / Veera Vähämaa 5 000
KUonon KoSKetUS! Vanhuksille suunnatut eläinavusteiset  
taidetyöpajat (konsepti) 

Partanen Lotta & työryhmä 5 000
haLtIJa Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kannustavan 
tuotteen konseptointi  

Rantanen Katariina 5 000
heavY PetaL tUoKSUSertIFIKaattI Ja tUoteKonSePtI 
Hanke luo sertifikaattia tuotetehtaan ja kuluttajan välille ja  
tuottaa tuotemerkkiä, jossa kukin molekyyli on open dataa  
(konsepti) 

Stage in motion / Luc Gerardin 5 000
a theatre anD ConteMPorarY DanCe  

InternatIonaLIZatIon New services to support  
internationalization of Finnish theatre and contemporary  
dance (konsepti)

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry / Pulkkinen Antti 5 000
taIteILIJoIDen toIMeentULon Ja tYöLLISYYDen  

KehIttäMInen SeKä vaPaan Kentän tUKI  

Elokuvantekijöiden ja tuotantoyhtiöiden yhteisiä etuja  
ajavan levitysosuuskunnan suunnittelu, organisointi ja  
perustaminen (konsepti) 

Thorström Tarmo 5 000
thorStröM LaCe DeSIgn Pitsin kulttuuriperinnön  
designstudion konseptin kehittäminen 

Tuominen Terhi & työryhmä 5 000
CItY LIvIng Asumiseen liittyvän kokoelman tuotekehitys– 
hanke (konsepti) 

E–BROADCAST OY / Ilmari Mäenpää 10 000
e-KoeLaULUn KehItYStYö aMMattILaISILLe 
e-audition platform (demo) 

Lovia Oy / Outi Korpilaakso 8 000
eLYSIan oY Kestävän asustemalliston tuotantoketjun 
skaalaus ja läpinäkyvyys (demo) 

Ervin Latimer  4 800
ervIn LatIMer hanDMaDe aCCeSSorIeS’S  

Handmade accessories from recycled materials (demo) 

Foreign Element / Dimitry Tolonen 7 410
PLaStICIne Digitaalinen käsikirjoitustyökalu (demo) 

Frenn Company / Jarkko Kallio 25 000
Frenn–mittamuutospalvelu (demo) 

Ikahu / Pasi Rauhala 20 000
vIDeovaLLI Videovalli luo uusia mediataiteen esitys– ja   
levitysratkaisuja (demo) 

Jeje Oy / Jenni Erkintalo 25 000
etana hUB Monikanavainen lastenkirjallisuuden julkaisu– 
tapa (demo) 

Juhan Sähkö ja Kone Oy / Juha Koivisto 8 000
Personoitava valokytkin (demo) 

Lax Creation Oy / Janne Lax 25 000
Uuden tuotantotavan kehittäminen Saint Vacant  
-jalkinemerkille (demo) 

Nomadi ry / Helmi Saksala 5 000
LIve CLothIng Puvustoproto näyttämölle, kiertuetoimintaan  
ja ekologiseen muotisuunnitteluun (konsepti) 

Robust North Oy / Emmi Jouslehto 22 200
varg – vIrtUaL ar gaLLerY Virtuaalinen galleria tuo  
taiteen kaupunkitilaan demo) 

Tanssiteatteri Glims & Gloms / Riitta Aittokallio 20 000
Terapeuttista tanssia Parkinson-potilaille (demo)

Tmi Knif / Jonte Knif 8 000
PLanar FerrUM Valurautarunkoisen paneelikaiuttimen  
suunnittelu- ja muotoiluprojekti (demo) 

Uploud Audio Oy / Lassi Laitinen 8 000
Nordic Soundsystem Experience (demo) 

Cd²–taPahtuman jatkokEhitysPalkinnot

digidEmo

Kempas Aarne & Kempas Antti 2 500
Liikuntakortisto 

Tihveräinen Frans 2 500
Himmee Creative/ARTarra 

Volanto Arttu 2 500
Blast from The Past, paras pitchaus 

Volanto Arttu 2 500
Blast from The Past 

Koskinen Tommi 2 500
Z-Vector/ Depth Jockey 

Laitanen Maiju & Vial Vincente 2 500
Sampoa etsimässä 

CrEadEmo

Pölkki Terhi 2 500
Puukengät 

Koivisto Juha 2 500
Valokytkin 

Lemmenlehti Lauri 2 500
Valopilleri 

Ruotsalainen Teemu 2 500
Project Papillon 

Laitinen Lassi & Kingelin Tuukka 2 500
Uploud Audio Michelin Guide 

Asikainen Janne 2 500
EWÄS 

Meriläinen Katja 2 500
DIY Showroom 
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