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KANSI 1/ 2018
FAST (Jumissa)ohj. Ria Bäcktröm (elokuva)
ja Tomi Korhonen (teatteriosio), Teater KvG,
2018. Kuva: Frans Rinne.

DigiDemo ja CreaDemo
Milla Moilanen, tavoitettavissa maanantaisin klo 13–15
(CreaDemo) ja tiistaisin klo 10–12 (DigiDemo).
puh. 040 900 9199
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@avek.kopiosto.fi.
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AJAT
MUUTTUVAT
Elokuva-alalla on levotonta. #metoo-kampanja alkoi meillä
viime syksynä vähän vierasvetoisesti, mutta vauhtiin päästyään hyvin tehokkaasti. Löytyi sopiva Syyllinen, joka saa
kantaa sukupuolisen syrjinnän suureksi kasvanutta taakkaa. Tapauksia on toki ollut ennenkin, mutta silloin meillä
ei ollut Hollywood-julkisuuden vetoapua. Tämä on kuvaavaa Suomelle; täällä hyvä veli -verkostot ovat ennen hoitaneet tällaiset asiat, jos ne edes ovat julkisuuteen päätyneet.
Onneksi ajat muuttuvat.
Tuoreempi tapaus on Aku Louhimiehen ohjaustyyliin
kohdistuneet syytökset. Tapauksilla on vissi, varsin kiinnostava ero, vaikka ne julkisuudessa on surutta niputettu
samaan kategoriaan, jossa on kyse naissukupuolen syrjinnästä tai kaltoin kohtelusta.
Perusero on tietysti se, että #metoo-kampanjassa kohteena on naisiin kohdistunut seksuaalinen ahdistelu, kun
Louhimiehen tapauksessa kyse on viime kädessä ammatillisista linjauksista. Edellistä ei tietenkään pidä hyväksyä
missään muodossa, eikä kumpaankaan sukupuoleen kohdistuvana. Niinpä se ei ole niin ”kiinnostava”, vaikka sopii tietysti hyvin julkisuuteen; tarinat ovat henkilökohtaisia ja dramaattisiakin ja tarjoavat erinomaista materiaalia
loputtomaan some-pyöritykseen. Sukupuolisen syrjinnän
vastustamisesta ei juuri voi olla erimieltä, korkeintaan keinoista, joille sen saisi loppumaan.
Voi kysyä, auttaako tämä kampanja oikeasti sukupuolten välisen todellisen tasa-arvon toteutumista. Pääsevätkö
naiset suuryritysten johtoon? Vahvistuuko naisten euro?
Kyse on julkisuuden kannalta niin hyvästä aiheesta, että
voimme hyvin olettaa tapauksia tulevan lisää. Kirjallisuudella on jo oma Syyllisensä, ja vastaava keskustelu tullaan
varmaan käymään vielä ainakin musiikin puolella. Myös
tieteen puolella asia on nostettu esille. Teatterin puolellakin asiasta on puhuttu, mutta siellä asia vaikuttaa vakavammalta kuin sopimattomista ehdotuksista tai suoranaisesta vonkaamisesta syyttäminen. Julkisuudessa olleiden
tietojen mukaan teatterikoulussa tapahtuneessa välikohtauksessa kyse oli todellisesta rikoksesta eli raiskauksesta.
Asiaa ei ole kuitenkaan enää puitu. Ehkä asianosaiset eivät
ole riittävän tunnettuja.
Taide- ja tiedemaailmat ovat yhteiskunnallisesti katsottuna marginaalissa. Niinpä se, mitä siellä tapahtuu kiinnostaa ihmisiä ”lööppijulkisuuden” verran. Näitä Syyllisiä voidaan kauhistella ja hämmästellä seuraavaa Putouksen kautta tai Paavo Väyrysen esille tuloa odotellessa.
Vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän kannalta kyse on

4 AVEK-LEHTI 2 | 2017

Sami van Ingen: Polte © Testifilmi 2018

eräänlaisesta varaventtiilli-ilmiöstä, jonka harmittomuuteen Herbert Marcuse aikanaan viittasi termillä ”repressiivinen toleranssi”; hyväksytään ja jopa vahvistetaan jotakin yhteiskunnallista epäkohtaa kritisoivaa ilmiötä, jolloin paine purkautuu ilman vakavia, yhteiskuntajärjestykseen meneviä seurauksia. Puhe haiskahtaa marxilaiselta,
jota Marcusen edustama Frankfurtin koulukunta myös
avoimesti oli. Nykyisessä markkinataloudessa mekanismi
ei tietenkään enää toimi samalla tavalla; konsumerismi ja
vapaa markkinatalous kun kykenevät hyödyntämään käytännöllisesti katsoen lähes minkä tahansa ilmiön markkinataloutta eteenpäin vieväksi voimaksi.
Arveluttavaksi tilanne muuttuu, jos Syyllisten ura ja siihenastinen tekeminen halutaan kokonaan pyyhkiä pois.
Vähän surkuhupaisa esimerkki tästä oli hiljan, kun Käpylässä sijaitsevan Karjalatalon edessä oleva Evakkoäidin
muistomerkki -patsas haluttiin siistiä poliittisesti korrektiksi peittämällä patsaan jalustassa ollut Lauri Törhösen teksti. Patsaan veistäneen Juhani Honkasen puututtua asiaan Törhösen tekstin peittänyt laatta poistettiin ja
patsas palautettiin alkuperäiseen asuunsa. Jonkun työn tai
teosten mitätöinti on tietysti historiasta tuttua; natsi-Saksassa paloivat kirjaroviot ja Stalinin ajan Neuvostoliitossa

epähenkilöiksi joutuneita ihmisiä retusoitiin pois valokuvista ja historian kirjoista.
Palataan siihen kiinnostavaan eroon. Toisin kuin seksuaalisen ahdistelun kohdalla, josta Louhimiestä ei siis
syytetä, hänen tapauksessaan näyttäisi olevan kyse ammatillisista näkemyseroista. Voi olla, että tämä on yliyksinkertaistus, mutta pohditaan asiaa hetki. Kyse on siis
tavasta hahmottaa ohjaajan työ, ja erityisesti sen näyttelijöitä koskeva osa. Näyttää selvältä, että ”julkisuudessa
esitettyjen tietojen” perusteella Louhimies on vähintäänkin liioitellut keinoja, joilla on hakenut näyttelijältä haluamaansa tulkintaa, mutta tässä hän ei ole ollut yksin. Jokainen asiasta viime päivinä kirjoittanut on muistanut
mainita merkittäviä ohjaajia, joiden elokuvat ovat jättäneet syvät jäljet elokuvan historiaan, ja jotka ovat kohdelleet näyttelijöitä huonosti: Hitchcock, Kubrick, Herzog,
Trier…Lista on pitkä, ja elokuvat vaikuttavia. Teatterikoulunkin tapauksessa on näkevinään taustalla Jouko Turkan hahmon, joka 1980-luvulla opetti hyvin fyysistä, iholle
käypää näyttelemistä. Louhimiehen ensimmäinen elokuva
Levottomat valmistui vuonna 2000.
Ajat muuttuvat. Näyttelijöiden esille tuloa on helppo
pitää merkkinä ohjauskulttuurin murroksesta, jopa para-

digman muutoksesta, jossa vanha, hyvin ohjaajakeskeinen systeemi muuttuu kohti kollektiivistä tekijyyttä, ja
auteur-teorian rippeetkin karisevat historian romukoppaan. Tuloksena on toivottavasti edelleen vahvan näkemyksen leimaavia elokuvia, mutta ilman näyttelijöiden tai
muiden elokuvan tekoon osallistuvien henkilöiden traumatisoitumista. Taiteilija-neron myytti on haastettu.
Alan sisäinen keskustelu käydään nyt ”julkisuudessa
esitettyjen tietojen” pohjalta. Louhimies toimi ohjaajaliiton puheenjohtajana vuosina 2011–2014, mutta silloin aika
ei vielä ollut kypsä vanhanajan maskuliinisen ohjaajakäsityksen haastamiseen. Nyt kahdeksan näyttelijää on tuonut
asian julkisuuteen. Ajankohta on mielenkiintoinen; Louhumiehen Tuntematon sotilas on hiljan ylittänyt historiallisen miljoonan katsojan rajan, ja Jussi-juhlat olivat juuri.
Haiskahtaako tässä hyvin öljytyn markkinamekanismin
vähän tympeä tuoksu? Ei siksi, että olisi syytä epäillä näyttelijöiden tunteita, vaan sen hanakkuuden perusteella,
jolla media on aiheeseen tarttunut. No, kyynisyys sikseen;
media toimii niin kuin markkinataloudessa toimitaan. Toivottavasti olemme matkalla todelliseen sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
Juha Samola
22.3.2018

AVEK-LEHTI 2 | 2017 5

Eurooppalaisten tärkeimpien draamatapahtumien johtajat Lontoon C21:sta
ja Lillen Serie Maniasta, Göteborgin TV
Visioniin kertovat Helsingissä, miksi he
haluavat nähdä lisää suomalaisia tapahtumissaan. Muu ohjelma julkistetaan myöhemmin.
Helsinki Script kutsuu koko av-alan ja
kaikki TV sarjoista kiinnostuneet Savoy-teatteriin 7.9.2018. Erittäin edullinen (€60) pääsymaksu sisältää seminaarin lisäksi lounaan ja edullinen
(€70) pääsymaksu näiden lisäksi myös
networking-tapahtuman.

HELSINKI SCRIPT
GOING DEEP WITH
TONY GRISONI AND
OTHERS

Tervetuloa!

The Young Pope, Westworld, Suburra,
Follow the Money ja Vallan linnake/Huuto
syvyydestä -sarjojen tekijöitä nähdään
Helsinki Scriptin lavalla 7.9.2018. Käsikirjoitustapahtuman syksyn teemoja ovat
mm. ”Supernatural as a tool to go deep”
ja ”Creating series dream teams”.

WOMARTS-HANKE

Brittiläinen käsikirjoittaja Tony Grisoni
tunnetaan meillä Paolo Sorrentinon ohjaamasta ja Jude Lawn tähdittämästä The
Young Pope -sarjasta sekä Terry Gilliamin
ohjaamasta ja Johnny Deppin tähdittämästä Fear and Loathing in Las Vegas -elokuvasta. Uusimmissa TV-töissään (The
City and the City ja Electric Dreams) hän
käyttää yhä enemmän yliluonnollisia elementtejä. Yhdessä näyttelijä David Morrisseyn (mm Walking Dead ja The City
and the City) Grisoni miettii, miten selittämätön voi syventää. Pelipuolen johtaja
Kalle Kaivola tietää puolestaan miksi
Walking Dead -sarja ja Bladerunner 2049
-elokuva toimivat myös peleinä.
Käsikirjoittaja Adam Price ja tuottaja Camilla Hammerich muodostavat työparin, joka löi läpi realistisella Vallan linnake
-sarjalla yhdessä kanssakirjoittaja Jeppe
Gjervig Gramin kanssa. Kolmikon vieraillessa Helsingissä Jeppe suunnittelee pääkirjoittajana Follow the Money -sarjansa
kolmatta kautta, ja muut viimeistelevät
Huuto syvyydestä (Herrens Veje) -sarjan
toista kautta. Palkittu tarina pappisperheestä tutki henkisyyttä, ihmisen tarvetta
uskoa. Kirjoittajametodien ohella tanskalaiset paljastavat, miten saadan projektille paras mahdollinen ohjaaja ja muu
dream team.
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KUVA: MIKKO LYYTIKÄINEN/MOVISION.

Tony Grisoni

AVEK lahjoitti 2000 euron Loikka
Award -palkinnon kotimaisen tuomariston valitsemalle parhaalle
tanssielokuvalle. Palkinnon voitti
romanialaisen Simona Deaconescun
elokuva Sonder.
Lahjoituksellaan AVEK haluaa paitsi
osoittaa kiitoksensa 10. juhlavuottaan viettävälle Loikka-festivaalille
myös kannustaa ammattimaisia
tanssielokuvantekijöitä uusiin suorituksiin.
Loikka-festivaali on vuosien ajan
määrätietoisesti kehittänyt tanssielokuvan kulttuuria ja tuotantoa
Suomessa nostaen samalla tanssielokuvan arvostusta maassamme.
Festivaali tuo esiin hyviä tanssielokuvia ja niiden tekijöitä.
Loikka-tanssielokuvafestivaali vietti
kymmenettä juhlavuottaan Helsingissä 5.–8.4.2018.

L I S E LOT T F O R S M A N
H E L S I N K I S C R I P T O H J E L M A J O H TA J A

tuo esiin naisten asemaa
eurooppalaisessa kulttuuri- ja
taidehistoriassa
Suomessa käynnistyi naisten asemaa
eurooppalaisessa kulttuuri- ja taidehistoriassa esiintuova Womarts-hanke.
Sukupuolten välisessä tasa-arvotyössä
Womanarts nostaa naiset esille aktiivisina toimijoina taiteen kentällä monialaisen yhteistyön kautta. Yhteistyö sisältää taiteilijoiden näkyvyyttä ja heidän taiteensa levittämistä lisääviä toimenpiteitä, uuden tiedon sekä uusien
tasa-arvotyössä tarvittavien työkalujen
ja toimenpiteiden luomista. Hanke tekee yhteistyötä myös luovan alan yrittäjyyttä ja työllistymistä lisäävien toimenpiteiden ja niitä tukevien tapahtumien järjestämisessä.
Womarts on luonut lähettiläiden verkoston edustamaan hanketta sekä sen
näkyvyyttä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Masterclasseja pidetään kahdessakymmenessä Euroopan
maassa vuosina 2018-2020. Ensimmäiseksi pohjoismaiseksi lähettilääksi
kutsuttiin tanskalainen ohjaaja Christina Rosendahl, joka piti avoimen masterclassin Helsingissä 5. huhtikuuta. Tilaisuudessa ohjaaja avasi omaa uraansa
elokuvantekijänä ja kertoi inspiraatiostaan elokuviensa takana. Muita Womartslähettiläitä ovat mm. ohjaaja Isabel Coixet, näyttelijät Maria de Medeiros ja Mira Furlan sekä kapellimestari
Paul Daniel.

Sonder, ohj. Simona Deaconescu, Tangaj Dance, 2018.

KUVA: ANDREI DASCALESCU.

AVEK LAHJOITTAA
LOIKKA AWARD
-PALKINNON
PARHAALLE
TANSSIELOKUVALLE

LYHYESTI

Jörn Donner.

BERGMAN 100
Tämän vuoden heinäkuussa tulee
kuluneeksi sata vuotta Ingmar Bergmanin syntymästä. Suomen Bergman
100 -juhlavuosi lanseerattiin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa tammikuussa.
Jörn Donner tapasi Ingmar Bergmanin
ensi kertaa vuonna 1953 tämän pistäytyessä Helsingissä Harriet Anderssonin kanssa. Kysymykseen ”Kuka oli
Ingmar Bergman?” Donner vastasi yli
60 vuoden tuttavuuden ja yhteistyön
pohjalta: ”En tiedä. Tiesiköhän hän sitä
itsekään?”
Elokuva-asiantuntija Andrea Reuterin
johtamassa keskustelussa olivat mukana myös näyttelijä Lena Endre, Stiftelsen Ingmar Bergmanin toimitusjohtaja Jan Holmberg, Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman, Pasi
Lampela, Espoon kaupunginteatterin
Höstsonatenin ohjaaja sekä näyttelijä
Satu Silvo.
Hanasaaren kulttuurikeskuksen koordinoiman “Elokuvahistorian suurimman
juhlavuoden” kunniaksi järjestetään
luentoja, elokuvailtoja ja erilaisia tapahtumia yhteistyössä KAVIn ja Ruotsin Helsingin -suurlähetystön kanssa.
https://www.hanaholmen.fi/event/
kuukauden-bergman-huhtikuu/

AVEK PAINOTTAA
KANSAINVÄLISYYTTÄ
Tammikuun alussa alkanut kautemme 2018 näyttää valoisalta. AVEKilla
on käytettävissään tukitoimintaan
suunnilleen yhtä paljon varoja kuin
vuonna 2017, eli reilut 3 miljoonaa
euroa.
Vuoden 2018 painopisteenämme on
kansainvälisyys. Kansainvälisyys on
näkemyksemme mukaan vastavuoroista ja verkostomaista, audiovisuaalisen alan osaamisvaihtoa ja yhdessä tekemistä. Näitä näkökulmia
korostaen aiemmin kulttuurivientitukena tunnettu tukimuoto on nimetty uudelleen kansainvälistymistueksi.
Kehittelytuki Vieterin toivotaan löytävän vuonna 2018 aiempaa selkeämmin paikkansa ja kohderyhmänsä. Vieteri-tuen tavoitteena on
kehittää audiovisuaalisen ilmaisun
eri osa-alueita ja edesauttaa alan
ammattilaisten yhteistä luovaa prosessia teosten kehittämisvaiheessa.

Tuen hakemisen selkeyttämiseksi
Vieterissä siirryttiin hakuaikoihin.
Ensimmäinen haku päättyi 5.3. ja
toinen haku päättyy 14.5.2018.
Kuluva kausi on ensimmäinen, jolloin AVEK toimii kalenterivuoden
mukaisesti: kausi siis alkoi tammikuun alusta ja päättyy joulukuun
2018 loppuun.
Vuoden 2018 ajan toimistollamme
teitä palvelevat samat tutut ihmiset
kuin ennenkin. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantoneuvojamme
Outi Rousun kautta on jatkettu vuodella päättymään kesäkuun loppuun
2019 ja samoin mediataiteen tuotantoneuvojamme Tuuli PenttinenLampisuo jatkaa pestissään tuonne
saakka.
Nettisivuiltamme löydät ajantasaiset tiedot kustakin tukimuodosta
sekä ajankohtaisista hankehauista.
Seuraa meitä myös Facebookissa ja
Twitterissä!
M A R I A B R E G E N H ØJ

KORJAUSLIIKKEITÄ
”Elokuva- ja tv-ala ei hyväksy seksuaalista häirintää eikä minkäänlaista epäasiallista kohtelua työelämässä, koulutuksessa tai rekrytointitilanteessa. Jokainen alalla toimiva on omalta osaltaan
vastuussa työyhteisönsä ilmapiiristä ja
hyvinvoinnista. Jokaisella on myös oikeus tulla kohdelluksi asiallisesti. Luova
työ ei tee seksuaalisesta häirinnästä hyväksyttävää.”
Elokuva- ja tv-alan toimijat ovat julkaisseet ohjeistuksen avuksi seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn tv- ja elokuva-alalla. Se
suunnattu kaikille osapuolille: sekä häirintää kohtaavalle, häirinnästä syytetylle
että työnantajalle. Myös Kopiosto /
AVEK on osana alan laajaa yhteisrintamaa
hyväksynyt ohjeistuksen. Ytimekäs opas
on ladattavissa mm. SES:n ja Temen verkkosivuilta.
AVEKin kehittely- ja tuotantotukisopimuksiin lisätään uusi työturvallisuuslauseke. Siinä velvoitetaan tuensaaja huolehtimaan, että tuotannossa noudatetaan
työturvallisuuslakia ja erityisesti sen häirintää koskevia pykäliä.
Tuotantoyhtiöiden on hyvä tarkistaa, että
vastedes työturvallisuus ja häirinnän ehkäisy huomioidaan myös tuotantoihin
osallistuvien alihankintayritysten kanssa
tehtävissä sopimuksissa.
AVEK-LEHTI 1 | 2018 7

TEEMME TÄSTÄ
IHMISTEN
ELOKUVATEATTERIN

Suomen elokuvaajien yhdistyksen FSC:n isännöimä Euroopan elokuvaajien yhdistyksen IMAGOkattojärjestön 25-vuotisjuhla järjestettiin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 28.10.2017. Juhlassa
jaettiin ensimmäistä kertaa IMAGO AWARDS -palkinnot. Niiden valintaraadit koostuivat kunkin
jäsenmaan elokuvaajayhdistysten jäsenistä. FSC:n mukaan Suomessa ei ole koskaan aiemmin ollut paikalla yhtä mittavaa joukkoa Hollywood-kuvaajia.
Kuvassa IMAGOn hallituksen puheenjohtaja Paul René Roestad (FNF) ja Suomen elokuvaajien
yhdistyksen FSC:n puheenjohtaja Tahvo Hirvonen.
Brasileirinho, ohj. Mika Kaurismäki,
Marianna Films, 2005

MIKA
KAURISMÄELLE
AHO & SOLDAN
-ELÄMÄNTYÖPALKINTO
DocPoint myönsi ohjaaja Mika Kaurismäelle Aho & Soldan -elämäntyöpalkinnon tunnustukseksi merkittävästä
urasta dokumenttielokuvaohjaajana.
Kaurismäki on syventynyt pitkällä urallaan musiikin ja ihmisten väliseen suhteeseen.
Kaurismäen musiikkidokumenteissa
sukelletaan maailman ympäri erilaisiin
maailmoihin, joissa musiikilla viestitään ja ilmaistaan tunteita. Dokumenteissa näytetään, että musiikilla on
voima rikkoa rajoja ja yhdistää ihmisiä.
Palkinto myönnettiin Kaurismäelle
29.1.–4.2.2018 järjestetyn 17. DocPoint-festivaalin yhteydessä. Festivaaleilla esitettiin 118 elokuvaa eri puolilta
maailmaa. Elämäntyöpalkinto on jaettu
ansioituneille ja merkittävän uran tehneille suomalaisille dokumenttielokuvaohjaajille vuodesta 2002.
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AVEK JA
EMMA
HAKEVAT
UUTTA
MEDIATAIDETEOSTA
AVEK ja EMMA - Espoon modernin
taiteen museo avaavat kertaluontoisen haun, jossa tarjolla on jopa 40
000 euron tuki yhden uuden mediataideteoksen tuotantoon. Haku on
avoinna 20.5.2018 asti.
Uusi teos saa ensiesityksensä EMMAn Areena-näyttelytilassa keväällä
2019. ”Mediataide tarvitsee rohkaisua isompiin tuotantoihin. Haluamme
mahdollistaa teoksen tuotannon ja
tarjota sille ensiluokkaiset näyttelypuitteet. Samalla vahvistamme taiteilijan roolia ja lisäämme tuotantoyhtiöiden kiinnostusta mediataidetta
kohtaan,” kertovat AVEKin mediataiteen tuotantoneuvoja Tuuli

Tuomas A. Laitisen teos Receptor
Penttinen-Lampisuo ja EMMAn intendentti Henna Paunu.
EMMAn ja AVEKin yhteistuotantotukea
voivat hakea Suomessa aktiivisesti toimivat taiteilijat ja suomalaiset tuotantoyhtiöt. Hakemus laaditaan AVEKin hakujärjestelmässä. Tarkemmat ohjeet ja
havainnekuvat näyttelytilasta löytyvät
AVEKin nettisivuilta.
Kyseessä on toinen AVEKin ja taidemuseon yhteistuotantohanke. Ensimmäinen
käynnistyi mediataiteen tuotantoneuvoja Elena Näsäsen aloitteesta Nykytaiteen museo Kiasman kanssa. Tällöin yhteistuotantotuella toteutettiin Tuomas
A. Laitisen teos Receptor, joka oli esillä
ARS17-näyttelyssä viime vuonna.

KUVA: MIKKO LYYTIKÄINEN/MOVISION.

KUVA: MIKKO LYYTIKÄINEN / MOVISION

LYHYESTI

Lyhytelokuvalle jaettiin Jussi-palkinto 38 vuoden odotuksen
jälkeen. KATTO–elokuvan tekijät Teppo Airaksinen, Melli
Maikkula ja John Lundsten hakivat palkinnon, taustalla
palkinnon jakaja, dokumentaristi Virpi Suutari.

APFI

Elokuva- ja tv-alalle on syntynyt 1.3.2018
uusi kotimaisten sisällöntuottajien yhdistys Audiovisual Producers Finland – APFI
ry. Sen tavoitteena ja tehtävänä on suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta, kansainvälistymisen edistäminen sekä tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen kattavaa
markkinatietoa ja kontakteja sekä järjestää erilaisia kansainvälistymiseen
tähtääviä räätälöityjä tilaisuuksia. Yhdistys koordinoi audiovisuaaliseen tuotantokannustimeen liittyvää vaikuttamista, viestintää, toimenpiteitä ja kehittämistä tiiviissä yhteistyössä toimialan
vaikuttajien, muiden toimijoiden
Elokuvatuottajat ry:n, Suomen Audiovisekä kansainvälisten asiantuntijoiden
suaalisen alan tuottajat - SATU ry:n, Aukanssa. APFI ry tekee suomalaisia sidiovisual Finland ry:n sekä av-tuottajien
sältötuotantoja
tunnetuksi ulkomailla
tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry:n toiminsekä
edistää
kansainvälisesti
Suomen
tojen yhdistämisprosessi käynnistyi viime
tunnettuutta kuvauspaikkana.
vuoden elokuussa. Tulevaisuuden markAudiovisual Producers Finland ry:n tehkinoiden kehitys, av-alan edistäminen,
vahva edunvalvonta, tekijänoikeuksien en- tävänä on myös tuotantoyhtiöiden tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi,
tistä asiantuntevampi hallinnointi sekä
alan kansainvälistyminen ja kasvu edellyt- tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien käytön valvominen, käyttöä koskevien kortävät yhä tehokkaampaa sekä
vauksien kerääminen sekä niiden tilittäasiantuntevampaa palvelua yhdistyksen
minen oikeudenhaltijoille. APFI ry edisjäsenille, asiakkaille ja sidosryhmille.
tää tekijänoikeudellisesti suojattujen
APFI ry valvoo jäsentensä (televisio-, eloelokuvateosten ja liikkuvaa kuvaa sisälkuva-, sekä mainoselokuvatuotantoyhtävien audiovisuaalisten teosten tuottiöt) etuja ammatillisissa, taloudellisissa
tajien oikeusaseman kehittymistä sekä
ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä
näiden kulttuuripoliittista asemaa. Yhniin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhdistys
distys seuraa tekijänoikeusasioiden kepalvelee koko alaa järjestämällä Media&hitystä koti- ja ulkomailla.
Message -tapahtuman ja Formaatti-FinYhdistyksen
ensimmäisen kauden hallandia -kilpailun sekä Voitto-mainoselokulituksen
varsinaisia
jäseniä ovat: Mika
vakilpailun ja -gaalan. Lisäksi yhdistys halToivainen/Endemol
Shine Finland Oy
linnoi ja järjestää Televisioakatemia ry:n
(pj),
Nina
Laurio/Solar
Films Oy (1. vaKultainen Venla -kilpailua ja -gaalaa.
rapj), Lotta Backlund/Warner Bros.
Kotimaisten sisältöjen kansainvälistyITPV Finland Oy (2. varapj), Riina Hyymisen edellytykset, kasvu sekä kilpailutiä/Dionysos Films Oy, Elina Pohjola/
kyky ovat parantuneet viime vuosien aiPohjola Filmi Oy, Jarkko Hentula/Yelkana. Audiovisual Producers Finland ry ot- low Film&TV Oy, Katariina Lehtonen/
taa suuremman roolin suomalaisen auOtto Tuotanto Oy, Riina Kullas/Mosdiovisuaalisen sisältötuotantoalan vienkito Television Oy ja Martti Sivonen/
ninedistämishankkeiden järjestämisessä
Banijay Finland Oy.
sekä koordinoi alan toimijoiden osallistuEERIKA VERMILÄ
mista kansainvälisiin vientitapahtumiin.
Y H D I S T YS P R OJ E K T I N P R OJ E K T I PÄ Ä L L I K KÖ

Suomen elokuvateattereiden kruununjalokivi, Lasipalatsin Bio Rex tekee näyttävän
paluun elokuussa 2018. Perinteikkäässä
teatterissa on tehty laaja peruskorjaus,
jonka tavoitteena on ollut säilyttää Rexin ainutlaatuinen funkkishenki, mutta lisätä samalla tilojen monikäyttöisyyttä. Säännöllistä elokuvateatteritoimintaa pyörittää Korjaamo Kino.
Kun Bio Rex avautui yleisölle ensimmäisen
kerran 5.2.1936, tuolloin 800-paikkainen elokuvasali oli Helsingin toiseksi suurin, mutta
kiistatta uudenaikaisin. Yli 80 vuoden ajan
Viljo Revellin, Niilo Kokon ja Heimo Riihimäen suunnittelema, suomalaisen funktionaalisen arkkitehtuurin helmi on tarjonnut
arvokkaan paikan kokea suuria tunteita Helsingin sydämessä.
”Lasipalatsin Bio Rex on ollut minulle ja kaikille
elokuvaan intohimoisesti suhtautuville merkittävä paikka festivaalien näyttämönä. Ainutlaatuinen funkkisteatteri palaa nyt pitkän tauon
jälkeen aktiiviseen elokuvateatterikäyttöön, ja
kotimainen elokuva saa siitä ansaitsemansa
arvokkaan ensi-iltateatterin. Vuonna 2016 avatun Korjaamo Kinon kasvaneiden kävijämäärien valossa olemme vakuuttuneita siitä, että
monipuolisille elokuvasisällöille ja erilaisille
elokuvateattereille on kysyntää”, sanoo Sara
Norberg, Korjaamo Groupin toimitusjohtaja.
Töölön kulttuurikeskuksessa kahta elokuvasalia pyörittävä Korjaamo Kino tulee operoimaan Bio Rexin säännöllistä elokuvatoimintaa. Yleisönäytöksiä järjestetään pääasiassa
viikonloppuisin, yksityis- ja kutsuvierasnäytöksiä arkisin. Tekniseltä varustukseltaan
teatteri tarjoaa harvinaista herkkua elokuvan
ystäville, koska digitaalisen 4K-projisoinnin
ja klassisten 35 millimetrin filminäytösten lisäksi Bio Rexissä voidaan esittää elokuvia
myös 70 mm filmikopioina – ainoa Suomessa.
Bio Rexin ohjelmistossa painottuvat laadukas
ulkomainen ja kotimainen draama, jotka ovat
omiaan 550-paikkaiseen elokuvasaliin. Erilaiset leffakerhot, festivaalinäytökset sekä klassikkosarjat saavat siellä uuden kodin, ja taidemuseo Amos Rexin näyttelyiden teemat
jatkuvat myös elokuvasalin puolella.
Amos Rex on toteuttanut Bio Rexin entisöinnin yhteistyössä arkkitehtitoimisto JKMM:n
ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Tavoitteena on ollut ennallistaa funkkiselokuvateatteri ja samalla lisätä tilojen monikäyttöisyyttä. Laajennetut aulatilat mahdollistavat
monenlaisten tapahtumien ja kutsuvierastilaisuuksien järjestämisen. Teatterisaliin rakennetaan myös esiintymislava valkokankaan
eteen, salin kaikki tuolit entisöidään ja esitysja konferenssitekniikka uudistetaan.
JA N N E H AO N P E R Ä
K U LT T U U R I T E H DA S KO R J A A M O
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Susanna Helke

LYHYESTI

Kirjoittaja on Aalto-yo:n professori ja elokuvaohjaaja

MITEN VOI OPETTAA SITÄ,
MITÄ EI VIELÄ OLE?

CUT TO THE CHASE
R&A Shorts on oodi
lyhyelle muodolle

Vuosittain syyskuussa järjestettävän
Helsinki International Film Festival –
Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin lyhytelokuvatapahtuma Cut to the
Chase – R&A Shorts kutsuu elokuvantekijät osallistumaan vuoden 2018 kotimaiseen lyhytelokuvakilpailuun.
Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin lyhytelokuvaohjelmistoa on kehitetty kunnianhimoisesti jo useamman vuoden ajan. Festivaalin alkutaipaleella lyhytelokuvia esitettiin pitkien elokuvien alkukuvina, mutta
tänä päivänä lyhytelokuville on R&A:ssa
omistettu kokonaan oma osionsa. Lyhytelokuvaohjelmiston päätavoite noudattaa festivaalin linjaa: pääkaupunkiseudun elokuvatarjontaa halutaan täydentää tuomalla
teattereihin elokuvia, joita Suomessa ei
muuten olisi mahdollista nähdä. Leffasaleihin kokoontuvien cinefiilien lisäksi myös
kotimaisia elokuvantekijöitä halutaan palvella esittämällä laajalti heidän elokuviaan.
Lyhytelokuva on lunastanut paikkansa
pitkistä elokuvista tunnetussa R&A:ssa, ja
festivaalista on erityisesti viimeisen viiden
vuoden aikana tullut merkittävä lyhytelokuvien esittäjä. Some-aikana lyhyt muoto
tuntuu pääsevän uudella tavalla oikeuksiinsa, ja se synnyttää myös uusia tapoja
tehdä elokuvaa. Suomalaisten lyhytelokuvien viime vuosien menestyksen innoittamana R&A nosti vuonna 2017 lyhytelokuvat
festivaalilla valokeilaan ensimmäisen kerran, jolloin myös yleisö sai antaa äänensä
kotimaiselle suosikilleen. Elisa Kulman
sponsoroiman yleisöpalkinnon pokkasi
Johannes Östergård lyhytdokumentillaan
Tarfala.
Laadustaan tunnettuna ja maamme
suurimpana elokuvafestivaalina R&A haluaa määrätietoisella yleisötyöllään synnyttää lyhytelokuville uusia yleisöjä ja
nostaa lyhytelokuvien arvostusta ja näkyvyyttä. Erillisen sub-festivaalin tavoitteena
on rohkaista katsojia uusien elokuvakokemusten pariin ja synnyttää monipuolista
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Lauri Laine (Lyhytelokuvan kansainvälisen levityksen koulutuspäivä)

keskustelua lyhytelokuvan ympärille. Ruotsalaisen Ninja Thybergin retrospektiivi
vuoden 2016 festivaalilla sai täysien elokuvasalien lisäksi paljon huomiota. Näytös kiersi myös ympäri Suomea osana kansainvälistä lyhytelokuvapäivää. Erityisesti
pieniä katsojia ajatellen kuratoidut lyhytanimaatiosarjat ovat täyttäneet salit paitsi
festivaalin Pulpettikino-näytöksissä myös
kymmenissä esityksissä valtakunnallisella
ja ympärivuotisella R&A-kiertueella.
R&A Shorts -ohjelmistossa nähdään lähes 200 lyhytelokuvaa kymmenissä kuratoiduissa, erilaisiin teemoihin keskittyvissä
sarjoissa. Ohjelmiston ytimessä on kotimainen ja pohjoismainen elokuva, joka nostaa
erityisesti nuoria nousevia kykyjä ammattilais- ja opiskelijatöiden kautta. Pohjoismaisen fokuksen lisäksi ohjelmistossa näkyy korkeatasoinen ja monimuotoinen uusi
eurooppalainen lyhytelokuva. Laajaan lyhytelokuvaohjelmistoon kuuluu vuosittain
myös lukuisia erikoisnäytöksiä, keskustelutilaisuuksia ja retrospektiivejä. Ohjelmisto esittelee niin ikään tuoreita oppilastöitä mm. Aalto-yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitokselta, Metropolia ammattikorkeakoulusta sekä Tallinnan Baltic Film and Media Schoolista. Monille alan

opiskelijoille festivaali on usein ensimmäinen paikka saada elokuva suuremman yleisön eteen. Siinä missä Finnish Future -näytös valottaa aloittelevien tekijöiden tuotantoja, Finnish Future Masters -osiossa kurkistetaan lyhytelokuvilla profiloituneiden
elokuvantekijöiden varhaisiin tuotantoihin ja nähdään maistiaisia heidän pitkistä
hankkeistaan. Näytöksessä pohditaan myös
lyhytelokuvien merkitystä oman uran ja pitkän elokuvan työstämisessä.
Tänä vuonna R&A Shorts avaa kilpailun
kotimaisille lyhytelokuville. Kilpailuun voi
hakea 1.1.2017 jälkeen valmistuneella alle
30 minuuttisella fiktio-, dokumentti- tai animaatioelokuvalla. Elokuvien ilmoittaminen
alkaa maaliskuussa ja päättyy toukokuun lopulla. R&A Shorts järjestetään 26.-30.9.2018.
Uuden kilpailukategorian kautta R&A
haluaa ennen kaikkea osoittaa tukensa kotimaisille tekijöille, tuoda esille lyhyen muodon ja kotimaisen lyhytelokuvakentän monipuolisuutta sekä tarjota niille paraatipaikan
pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumissa.
Kauan eläköön lyhytelokuva!
Veera Kotila
Kirjoittaja on R&A:n lyhytelokuvatapahtuman
vastaava tuottaja

ähän kysymykseen kiteytyy se,
mitä kaiken taiteen ja myös
elokuvan opetuksessa loputtomasti ratkaistaan. Parhaimmillaan jokainen uusi sukupolvi murtaa vanhaa, ottaa askeleen tuntemattomaan. Modernissa maailmassa taide ei enää ole vain tradition siirtämistä mestareilta oppipojille. Taiteet
murtavat omaa perustaansa, koska vain katsomalla toisin näkyy se, mikä on aiemmin jäänyt
näkemättä. Mikään taiteen murroskohta ei ole
syntynyt tyhjiössä tai tyhjänpäiväisenä kokeilunhaluna. Taiteen vallankumoukset ovat aina
syntyneet enemmän tai vähemmän yhteydessä
maailmankuvan murroksiin. Kun ihmiskunnan
kosmologiassa historiaa ei enää nähty vain luomiskertomuksen ja tuomiopäivän välisenä transit-hallina, jossa kärsivällisesti odoteltiin varsinaisen elämän alkamista Jumalan valtakunnan
karkeloissa, myös taide kiinnostui maanpäällisestä. Ihmiselämän liha, veri, arki ja pöly tuli
näkyväksi, kohotettiin taiteen aiheena merkitykselliseksi. Taiteesta tuli – enemmän kuin valtaintressejä kätkevien jumalsatujen kertomista –
ihmisyhteisöjen peili, josta ne saattoivat katsoa
itseään, historiaansa, paikkaansa maailmassa
läheltä, tarkemmin ja kuitenkin jonakin toisena.
Niin kuin pelikuvaa katsotaan.
Elokuvakoulut mallintavat toiminnassaan
elokuvanteon prosesseja, mutta ennen kaikkea niitä arvoja, joista hyvien elokuvien uskotaan syntyvän. Elokuvakoulu voi olla paikka,
jossa alan olemassa olevia käytäntöjä, ajattelua
ja näkemystä lajista kierrätetään sellaisenaan.
Tärkeimmäksi päämääräksi voi hyvin helposti
muodostua vääränlainen ammatillisuus. Elokuva ymmärretään vain työllisyydenalana, joka
otetaan annettuna, pysyvänä ja rajansa jo määrittäneenä. Uusien sukupolvien sujuva sijoittuminen vallitsevaan pelikenttään tulee tärkeimmäksi päämääräksi. Maestrot saapuvat olemassa olevan vallan linnakkeista kertomaan
kisälleille millainen temppu elokuva on ja miten se tehdään. Tietoa, taitoa ja käsitystä taiteen

lajin vallitsevasta hyvästä ja arvokkaasta siirretään salakavalasti opetuksen nimissä. Tällaisen ihanteen sisässä piileskelee myös helposti
asenne, että on vain hyvä, jos nuorisolta otetaan
turhat luulot pois. Pyöröovesta tulee sisään taivaanrannan maalareita. Siitä kiepautetaan takaisin maailmaan pensseli kädessä realisteja,
jotka ymmärtävät, minkävärisin maalein ja millaisin vedoin maailman bulkkitehtaissa kannattaa maalata.

Kuuma ydin
Hyvä elokuvakoulu on ydinvoimalan kaltainen.
Sen ydinpolttoaine on rohkeimpien ja parhaimpien tulevaisuuden tekijöiden intohimo, idealismi ja omnipotentti usko omaan kykyynsä
tehdä jotakin, mitä kukaan ei koskaan ole aikaisemmin uskaltanut. Niiden, jotka eivät halua sovitella taiteensa ehtoja uraoptimointiin.
Tällaisia hourupäisiä nuoria naisia ja miehiä
myös elokuvakoulujen ovien sisäpuolelle aika-ajoin livahtaa. Heissä on kiukkua ja yltiöpäisyyttä, he ovat usein niitä hankalia tapauksia, joiden kanssa kärhämöidään, ja joiden tekemisiä selitellään byrokraateille. Ydinvoimalassa on riittävän lujarakenteiset seinät, joiden
sisällä voi rauhassa ylittää sovittujen sääntöjen
raja-aitoja, hiljaisia ja näkymättömiä sopimuksia ”alan” käytännöistä. Kuumasta ytimestä pidetään huolta, sen unia kuunnellaan. Ovesta
ulos lähtiessään yltiöpäiset nuoret hullut ihmiset ovat pysyneet terveinä, löytäneet kaltaisiaan,
eivätkä he vain usko taivaanrantojen maalaamisen välttämättömyyteen, vaan he tietävät miten
se tehdään.
Jos taidekouluilla on ylipäätään mitään arvoa, se on siinä, että se muodostaa yhteisön, joka
pystyy varjelemaan arvokkaintaan. Hyvin harvoin mikään taiteen uudistus on syntynyt yksittäisen sankariyksilön voimavaroin. Historiaa
kirjoitetaan usein yksilöistä, mutta suuri osa
mullistuksista on tapahtunut porukassa, jossa
uskallus toisin ajattelemiseen on synnytetty yhdessä. Ihminen on yksinäinen susi vain kääntyessään historian pimeälle puolelle. Rohkeus
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nähdä maailma toisella tavalla sen sijaan hyvin
usein syntyy jaetun näkemyksen ympärille. Ei
siksi ole toisarvoista, että taiteen historiassa jonkin uuden käynnistyminen on usein tapahtunut
erilaisten ”liikkeiden” voimin. Avantgarde tarkoittaa sanan mukaisesti kärkijoukkoa.
Elokuvanteon prosessi on parhaimmillaan
yhteen hitsautunutta kollektiivista maailman
näkemistä, jossa yksittäisten lahjakkaiden yksilöiden näkemys, taito ja osaaminen palvelevat yhteistä päämäärää. Hyvin harvoin elokuvaa tekee yksittäinen taiteilija yksin. Hyvän elokuvakoulun pitäisi saada rauhassa muodostua tämän lajin ydinominaisuuden mukaisesti yhteisöksi. Yhteisö ei ensisijaisesti synny
luokkahuoneista, taloista ja pääsystä kalliiden teknisten työvälineiden äärelle, vaan ihmisistä joilla on ajatuksia ja näkemyksiä, joita
heidän pakko jakaa muiden kanssa. Puolalaisen elokuvan suuri nimi Krzysztof Kieślowski
muisteli eräässä haastattelussa opiskeluaikaansa Łódźin elokuvakoulussa. Hän muisti
koulun tärkeimmäksi paikaksi portaikon, jossa
käytiin kiihkeitä keskusteluja, väiteltiin taiteesta,
ja jossa tupakkaa paloi. Kyseisen puolalaisen
elokuvakoulun tähän päivään asti kantanut kansainvälinen maine ei syntynyt opintopistekertymiä mittailemalla, vaan opiskelijoiden ja opettajien yhteisöstä, jossa vallitsi intohimoinen suhde
omaan taiteen lajiin. Vain sellaisesta, josta välittää enemmän kuin itsestään, jaksaa väitellä.

Normaalin rajat
Mihin tässä kaikessa sitten opettamista tarvitaan? Tekniikan ja perustaidotkin lahjakas ihminen oppii nopeasti. Tekniikkaa ja taitoja voi
ja pitääkin oppia, mutta tarinoiden kertomisen
niksit ja viimeisimmät teknologiset murrokset
päivittyvät sen tärkeimmän ohessa. Taiteessa
on kysymys halusta tutkia maailmaa sen takana,
mitä normaaliksi väitetään. Vallitsevan normaalin rajoja voi tehokkaasti sekä ylläpitää, mutta
myös muuttaa elokuvan kaltaisen kertomustaiteen keinoin.
Yhdysvalloissa saamme seurata jälleen kerran poliittisen vastarinnan sykähdyttävää syntyhetkeä. Traumaattisen kokemuksensa keskellä
ystäviensä joukkomurhaa todistaneet ja itsekin
kuolemaa silmästä silmään katsoneet nuoret ihmiset nousevat esiin ja inspiroivat miljoonia ihmisiä kadulle. Eettisesti veltot ja omia etujaan
optimoivat ihmiset eivät laita tällaisia murrosvoimia liikkeelle.

Samanaikaisesti länsimainen elokuva-ala on
herännyt emansipaation prosessiin.
Tämä on välttämätöntä ja väistämätöntä. Mikään muutosprosessi ei ole kivuton. Kun ruumis kasvaa, sen luihin sattuu. Murrosten tapahtuessa monet menettävät itseoikeutetun voittajan osansa.
Yksilöiden virheiden tunnistaminen on aina
se helpoin tehtävä. Kivuliainta ja vaikeinta on
nähdä, millä moninaisilla ja näkymättömillä
tavoilla ideologisesti vääristynyt kuva maailmasta kätkeytyy siihen, mitä pidämme normaalina. Puhumme emansipaation yhteydessä
usein rakenteista, mutta sanassa rakenne on
jo itsessään jotakin ongelmallista. Enemmän
kuin mistään niinkin tekniseltä kuulostavalta
kuin rakenteista, kysymys on ajattelun tapoihin
pinttyneistä normaalin rajoista ja miten ne –
näkymättömin tavoin – muovaavat meitä.
Joskus oli täysin normaalia ja myös poliittisesti järkevää olla samaa mieltä niiden kanssa,
jotka uskoivat maailmamme litteäksi lätyksi.
Toisenlaista näkemystä esittäviä vaadittiin kidutuksen ja yhteisön hylkiöksi julistamisen uhalla
perumaan houreensa. Vääristynyt yhteiskunnallinen rakenne ei ole talo, jonka voi purkaa ja
rakentaa uudestaan. Se on ihmisten yhteisöissä
ja yhteiskunnissa vallitsevia normalisoituneita
luuloja siitä, keitä olemme, ketkä ovat niitä ”toisia” ja millaisiksi nämä ”toiset” paketoimme.
Tämä kaikki on piilossa ajattelussamme; mitä
mielessämme näemme kun sanomme ”eurooppalainen”, ”maahanmuuttaja”, ”mies”, ”nainen”,
”rikas” tai ”köyhä”. Vai kieltäydymmekö kokonaan tällaisista lokeroista, tutkiaksemme maailmaa näiden yksinkertaistusten takana. On olennaista, millaista tarinaa, uudestaan ja uudestaan,
kansakunnastamme, omasta historiastamme
kerromme.
Erityisesti valtavirtaelokuvan tekijöille on
äärimmäisen tärkeää ymmärtää millaisella voimalla elokuva vallitsevaa maailmankuvaa normalisoi. Jos Hollywoodin elokuvateollisuudelle
olisi edullista yhä uskoa, että maailma on lituska
ja dinosaurukset salaliiton tuottamaa pahantahtoista propagandaa, suuri osa maailman väestöstä uskoisi yhä samoin.
Kysymys on tunteiden, identifikaation ja kuvan voimallisesta kolmiyhteydestä. Olemme
yhä apinoita, jotka oppivat, tuntevat, tunnistavat toistensa tunteita eläytymällä ja matkimalla.
Aivomme ovat lajinkehityksessä sillä tavalla rakentuneet. Kun meille näytetään tuntevat kasvot,

Oikealla:
To the Unknown,
ohj. Liinu
Grönlund, 2017
Puoli yhdeksän raivo (Prime Time Rage), ohj. Sanni Priha, 2018
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Historiaa kirjoitetaan usein
yksilöistä, mutta suuri osa
mullistuksista on tapahtunut
porukassa, jossa uskallus
toisin ajattelemiseen on
synnytetty yhdessä. Ihminen
on yksinäinen susi vain
kääntyessään historian
pimeälle puolelle.

aivojen peilisolut tuottavat vastinetunteen. Jos
näemme toisen kaltaisemme hakkaavan lajitoveriamme, on tarinan rakentamasta identifikaatiosta kiinni, simuloivatko peilisolut hakkaajaan
vai hakatun kokemusta.
Ei ole merkityksetöntä, kuinka johdonmukaisesti esitetyissä tarinoissa nuo tuntevat kasvot ovat tietyn väriset, kuuluvat tietyn sukupuolen edustajalle, edustavat niitä, joilla pyyhkii
muutenkin kaikin tavoin hyvin. On merkityksellistä, kenet ja millaiset ihmiset esitetään maailman ”toisina” ja ennen kaikkea on merkityksellistä, miten ja kenen äänellä tuo ”toiset” kuvataan.

Elokuvien näkeminen
Maailman esittäminen, representaatio, on hyvienkin ja kulkevien tarinoiden huomaamaton
sivutuote. Ja tässä on läsnä oleellisin elementti:
elokuva tekee ja rakentaa maailmankuvaa, tekee epämukavistakin historian käänteistä mukavia elämys- ja tunnetuotteita. On ollut esimerkiksi aivan normaalina pidettyä, että sellaisen kansanmurhan ja kolonialistisen invaasion
kuin Amerikan mantereen eurooppalaistaminen ja alkuperäisväestön tuhoaminen on elokuvateollisuudessa ollut tuottoisan genre-elokuvan jännittävä draamallinen mauste. ”Pum
pum ja paljon hevosia” muistuu lapsuudesta
sukulaissedän luonnehdintana kyseisestä lajityypistä. Näitä eeppisiä kertomuksia oli mukavaa ja kotoista katsella villapeiton alla sohvalla,
suomalaisen valkoisen perheen ympäröimänä.
Sinne tänne hevosen selästä sinkoilevien punanahkojen ihmiskasvoja ei ollut. Niiden tilalla oli
valkoisen ilveilijän sutatut kasvot.
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Elokuvateollisuudessa on ollut ajanjakso,
jolloin tällainen historiantulkinta on ollut aivan
normihommaa ja hyvää bisnestä.
Taiteen opetuksessa tekniikoita tärkeämpää on ymmärtää jotakin siitä etuoikeudesta
ja vallasta, joita maailman tarinankertojilla on.
Tämä valta viihtyy rahan seurassa. Markkinaehtoiseen maailmankuvaan uskoessamme lopulta teemme aina kompromisseja. Massamarkkinoilla maailman tarinassa kannattaa oikoa mutkia, koska ihmiset ottavat helpommin
vastaan sen, minkä jo entuudestaan hyväksyvät.
Hegemonia on rakennelma, jota pidetään yllä
myös pehmein keinoin, myös niiden toimesta,
jotka istuvat sohvalla ja tuntevat olonsa mukavaksi esitetyn maailman edessä. Jos nainen
on uudestaan ja uudestaan vain miehen halun
kosteahuulinen objekti, jos köyhiä afrikkalaisia
saapuu uudestaan ja uudestaan auttamaan hyvää tahtova valkoinen eurooppalainen mies tai
nainen, jos kokonaiset maanosat monimutkaisine historioineen ovat vain stereotyyppisten
tarinahahmojen kuvapankkeja, jos uudestaan
ja uudestaan sodat kerrotaan miehisinä sankarieepoksina sen sijaan että näytettäisiin se,
millaiseksi ihminen todellisuudessa äärimmäisen väkivallan tilanteissa muuttuu ja millaisena
hän kotiinsa palaa - normaali ei siirry, vaan pysyy paikallaan. Elokuvateollisuuden vallitseva
normaali on yhä valkoisen länsimaisen ihmisen – yleensä miehen – määrittämää.
Elokuvia voi oppia tekemään, mutta niitä pitäisi oppia myös näkemään. Elokuvakouluissa
pitäisi istua portaikossa väittelemässä maailmasta. Yhdessä ajatella, millaisia unia meidän
pitäisi kertoa ja nähdä, jotta kuva valveiden todellisuudesta tulisi tarkemmaksi.
Emma Gonzalesin, Yhdysvaltain järjettömiä aselakeja vastaan protestoimaan lähteneiden nuorten keulakuvan facebook-sivulla
joku voimaantunut kansalainen siteerasi Charles Darwinia: “Eivät vain vahvimmat tai älykkäimmät lajit selviydy, vaan ne, jotka ovat kykenevimpiä reagoimaan muutokseen”. Taide on
ihmiskunnan muistijärjestelmä, silmät, korvat
ja omatunto, jotakin, jolla historian voimavirtoja ja vaaran hetkiä nähdään ja tehdään näkyväksi. Taiteen lajien evoluutio ei ole itseisarvo.
Se on välttämättömyys maailmassa, jossa ihmislajin selviytymisen ehdot käyvät yhä vähäisemmiksi.

OPETAN,
SIIS OLEN
Tove Idström
Kirjoittaja on käsikirjoittaja

O

len opettanut dramaturgiaa, käsikirjoittamista ja tarinankerrontaa
liki neljäkymmentä vuotta. Olen
tehnyt sitä kuukausipalkalla ja keikkatyönä.
Koulujani ovat olleet Yleisradion Ammattiopisto, Teatterikorkeakoulu ja nykyisen
Aallon Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Elokuva- ja lavastustaiteen osasto
(ELO) ja Median laitoksen Medialaboratorio. Olen opettanut aineitani suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suurin osa oppilaistani
on taiteilijoita.
Lapsena ja nuorena tykkäsin käydä koulua. Olin hyvämuistinen ja utelias, joten
koulu – matematiikkaa lukuunottamatta –
ei tuottanut minulle kovinkaan paljon vaivaa. Viihdyin myös Teatterikoulussa, joka
1970-luvun lopulla oli ankara ja sivistävä
koulu.
Dramaturgian opetusta oli Outi Nyytäjän johdolla annettu koulussa seitsemisen vuotta, kun aloitin opintoni. Koulu kesti
neljä vuotta, ja valmistuminen ammattiin,
jolla pystyy elättämään itsensä, oli varmaa.
Opintovuosieni aikana dramaturgian opetus
alkoi muuttua kohti kirjoittamisen opettamista, kohti kirjailijakoulua.
Kun minua sitten alkoi kiinnostaa elokuva- ja tv-käsikirjoittaminen yhä enemmän,
eikä työ teatterissa vetänyt puoleensa, minun
piti alkaa opetella uutta aluetta tosissani. Metodini oli rämäpäinen: aloin opettaa sitä.
Opettaja kantaa vastuuta tuntitilanteesta, kustakin oppilaasta erikseen, oppilaiden ohjauksesta kohti sitä, mitä he haluavat
tehdä, tai sitä, mitä he eivät vielä tiedä haluavansa tehdä. Opettajan kuuluu valmistaa oppilasta niihin kolmeen vaatimukseen, joita

ilman taiteilijan työ on mahdotonta. Ne ovat:
kyky sietää epävarmuutta, voimakas tahto
ja (vasta kolmantena) lahjakkuus. Mikään
näistä ominaisuuksista ei tule koskaan valmiiksi, niitä vaaditaan joka päivä kaikki ne
vuodet, jolloin taiteilijan ammattia harjoittaa.
Käsikirjoittaminen on lahjakkuuden laji,
joka vaatii erilaisten tekniikoiden opettelua ja harjoittelua, kuten kaikki taiteet. Käsikirjoittajan lahjakkuus ei ole esimerkiksi
”visuaalista” lahjakkuutta, vaan kertomisen.
Erityisen haasteen muodostaa se, että
vaikka kirjoitamme sanoja paperille, niistä
muodostuu omin kielemme, elokuvan kieli,
joka on liikkuva kuva. Kirjallisuuden kieli
on kieli ja näyttämön kieli on puhe, eli
dialogi. Koska meidän kielemme on valoa
ja liikettä, katson, että elokuvan kirjoittamisella on enemmän tekemistä runouden ja
musiikin kuin kirjallisuuden kanssa.
Taiteen opiskelu ei eroa taiteen tekemisestä mitä tulee asenteeseen työtä kohtaan.
Lääkäriopiskelija opettelee ensin, leikkelee
nukkeja ja tikkaa kuolleita sikoja. Me lähdemme heti liikkeelle, teemme heti oikeasti.
Olen joskus joutunut pedagogisiin seminaareihin, jossa puhaltavat uudet tuulet.
Erityisesti muistan ajan 1990-luvun alkupuolella, jolloin puhuttiin oppijoista: ”kaikki
opetustilassa olevat ovat oppijoita”. Karvani nousivat pystyyn kuin kissalla ukkosella. Ensinnäkin, minä en opeta missään
tiloissa (paitsi innostuksen mielentilassa),
vaan luokassa, ja vaikka opin oppilailtani
paljon, emme ole tasavertaisia. Minä seison luokassa muiden edessä, koska tiedän
opetettavasta aiheesta, tai ”aineksesta”, kuten nykyään kuuluu sanoa, enemmän kuin

oppilaani. Siksi minulle maksetaan palkkaa,
ja siksi minä olen vastuussa jokaisesta oppilaasta ja tunnista ja koko jaksosta. On minun vastuullani luoda luokkaan sellainen
ilmapiiri, että oppilaat voivat osallistua vapaasti keskusteluun, kuunnella toisiaan, puhua niistä yksityisistä tunteista ja kokemuksista, joista he kertovat tarinansa. Heidän on
saatava pohtia rauhassa, turvallisesti, ilman
epäonnistumisen pelkoa.
Olen siis todella vanhanaikainen ope.
Vanhanaikaista vaikutelmaa lisää tietenkin se, että opetusvälineinä käytän fläppitai muuta taulua ja tussia. Minulla on luja
usko siihen, että käsin kirjoittamisen vaatima hienomotoriikka kehittää aivoja enemmän kuin näpyttely. Ja ilman toimivia aivoja
ei voi kirjoittaa eikä ajatella, koska kirjoittaminen on ajattelemista.

Metodi vai rajattomuus?
Outi Nyytäjä työtovereineen opetti Teatterikoulussa alunperin itäsaksalaista näytelmän analyysimetodia, Leseartia, eli lukutapaa. Se oli uuvuttavan tarkka tapa lukea näytelmää, joka purettiin suurmuodosta
näytösten ja kohtausten kautta yksittäisiin
repliikkeihin. Saattaa olla, että lopuksi repliikit pilkottiin myös tavuihin ja analysoitiin
niitä, mutta siitä en ole varma. Samalla tutkittiin näytelmän historialliset taustat, tekijän ja hänen aikalaistensa henkilöhistoriaa ja tuotantoa. Se oli pyörryttävää, mutta
sivistävää. Lukutapa opetti lukemaan. Ahkeralla opettelulla tekstianalyysi muuttui
luontaiseksi, omaksi lukutavaksi.
Toinen aine, jota opiskelimme ahkerasti oli havaintojen teko. Opettelimme
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Opettajan kuuluu valmistaa
oppilasta niihin kolmeen
vaatimukseen, joita ilman
taiteilijan työ on mahdotonta.
Ne ovat: kyky sietää epävarmuutta,
voimakas tahto ja (vasta
kolmantena) lahjakkuus.

METSÄMÖKIN
TARINOITA
Iiro Küttner

Kirjoittaja on käsikirjoittaja ja Aalto-yliopiston
käsikirjoituksen professori

Puoli yhdeksän raivo (Prime Time Rage), ohj. Sanni Priha, 2018

Bellboy, ohj. Terhi Kokkonen, 2017. Kuva: Joel Grandell.

tuntitolkulla rekisteröimään ympäristöämme ilman tulkintaa, sellaisena kuin se on.
Kysyimme millainen, emme mikä tai mitä.
Aluksi se oli liki hysteeristä inventaarion tekoa, mutta luontevoitui harjoittelun myötä.
Lisäksi se paransi muistia.
Omien kokemusteni takia pidän metodin opettamista hyvänä tapana opettaa taiteilijoita. Tarkoitus ei ole, eikä saa
olla se, että taiteilija toteuttaa nuoruudessaan oppimaansa tekemisen tapaa viimeiseen henkäykseensä asti. Metodi suojelee
nuorta tekijää, antaa hänelle tavan ryhtyä toimeen. Samalla hän pääsee kehittämään omaa metodia koulussa oppimansa
”sisällä”.
Olin asunut Tampereella n. puolitoista
vuotta ja kirjoitin vapaa-ajallani ensimmäistä kuunnelmaani. Se pohjautui Willy Kyrklundin romaaniin Solange. Päätin, etten kirjoita sitä pöydän ääressä, enkä aloita alusta,
vaan siitä romaanin kohtauksesta, josta pidin eniten. Koska olen perin romanttinen,
menin aurinkoiseen puistoon, istahdin nurmelle puun varjoon ja aloin kirjoittaa kuunnelmaa käsin muistikirjaan. Kyllä, se oli kiinalainen ja silkkikantinen. Romaanin olin
jättänyt tahallani kotiin. Silloin tapahtui jotakin salaperäistä ja ainutkertaista. Tunsin
fyysisesti, miten koulussa oppimani tekemisen tapa lohkesi yltäni kuin kipsi, ja sen alle
oli kasvanut oma tapani ajatella. Tarkkaa lukutapaa ja havaintojen keräämistä olen silti
noudattanut, mutta tuosta käänteestä lähtien omalla tavallani.
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Storytelling 1 & 2
Olen opettanut tarinankerrontaa Aallon
Medialaboratoriossa niin kauan, ettei kukaan enää muista koska aloitin, en itsekään.
Elettiin markka-aikaa, ei ollut Aaltoa, vaan
TAIK ja koulu sijaitsi Helsingin Arabiassa.
Minua liikuttaa, että oppilaita tulee kaikkialta maailmasta, kaikilta mantereilta Espoon Otaniemeen opiskelemaan ja tutkimaan uutta mediaa. Osa heistä viettää kanssani syksyn mietiskellen erilaisia kulmia tarinankerrontaan. Opetuskieli on englanti,
joka on melkein meille kaikille vieras kieli.
Oppilaita on yleensä muutama kymmen
kerrallaan, enimmillään heitä on ollut lähes
50. Harjoituksia ei voi niin isolle porukalle
teettää, keskustelu vaatii oppilailta kärsivällisyyttä ja valppautta. Se, että emme kirjoita,
on kuitenkin kertomiseen oiva lähestymistapa, koska kaikki tarinat alkavat suullisesta
perinteestä. Kertoa on vuorovaikutusverbi,
se pitää sisällään kertojan ja kuulijan. On
tehtävä itsensä ymmärretyksi.
Opetusmateriaalina käytän kaiken muotoisia kertomuksia: novelleja ja satuja, esseitä, runoja ja lauluja, elokuvanpätkiä, musiikkia … Omat kertomukseni nousevat juutalaiskristillisestä kulttuuriperinteestä, niiden aikakäsitys on länsimainen. Aasialaisilta oppilailtani olen oppinut uusia tapoja
ajatella kertomista, toisenlaisia aikakäsityksiä ja estetiikkoja.
Kurssin muoto on minulle kaikkein
oleellisin osa Medialabin kokemustani. Taidekouluissa opetetaan usein vaikeitakin

asioita intensiivillä kursseilla, päivästä toiseen, aamusta iltaan, viikko, kaksi. Nykyään
kieltäydyn tuollaisesta opettamisesta koska
– kärjistetysti – siinä ei kukaan opi mitään, kaikki vain väsyvät. Ei ehdi ymmärtää, ”sielu ei ehdi mukaan”. Opetan storytellingiä joka perjantai-iltapäivä kolme tuntia
syyskuusta joulukuuhun. Viikon aikana oppilailla voi olla jokin lukemistehtävä ja aina
heidän pitää tehdä havaintoja ja tulla seuraavaan tapaamiseen havainnon tai tarinan
kanssa. Joskus iltapäivämme ovat pitkäveteistä ininää, joskus kolme tuntia on pelkkä
hetki. Molemmilla on tarkoituksensa, molemmissa ilmenee ajan perimmäinen, joustava olemus.
Kertominen, millä tahansa metodilla, on
ihmisen osan ja maailman järjen pohtimista,
se on siis ajattelemista. Ajatteleminen vaatii aikaa ja hiljaisuutta, joutenoloa ja itsekuria. Kertomuksen syntyessä sen impulssina
ollut väite kehittyy tai syvenee, kun kertoja
oppii siitä enemmän, kyseenalaistaa sitä, argumentoi puolesta ja vastaan kertomuksen
vaiheiden ja henkilöiden kautta. Jos tekijä
on sama ihminen saatuaan kertomuksensa
valmiiksi kuin oli sen aloittaessaan, työ on
tavallaan tehty turhaan.
Käsikirjoittaminen ja opettaminen eivät
siis eroa toisistaan kovinkaan paljon. Kirjoittaminen on yksinäistä, opettaminen toteutuu kahdenkeskisissä tapaamisissa tai
ryhmässä. Opettaja kertoo oppilaille, käsikirjoittaja kuvitteelliselle katsojalle, joka näkee hänen elokuvansa.

eväällä 2014 Taideyliopisto järjesti Helsingissä kansainvälisen taidekirjoittamisen symposiumin, missä professori Binnie
Kirshenbaum Columbian yliopistosta kertoi kiinnostavasta pedagogisesta kokeesta. Joku vuosi takaperin eräässä toisessa amerikkalaisessa yliopistossa, jossa myös opetetaan luovaa kirjoittamista, 9 vapaaehtoista opiskelijaa oli kuljetettu keskelle tiettömiä korpimaita, ja suljettu
siellä erämaamökkiin. Jokainen yksin
omaan mökkirähjäänsä, ilman minkäänlaisia yhteyksiä ulkomaailmaan.
Sääntö oli yksinkertainen; kenellekään opiskelijoista ei ollut lähteminen
pois omasta mökistä ilman vähintään
400 sivun mittaista romaanin käsikirjoitusta. Ei poikkeuksia, eikä armoa
kenellekään, riippumatta siitä kuinka
kauan aikaa tehtävästä suoriutumiseen menisi. Yliopisto sitoutui totta
kai järjestämään opiskelijoille ruokatarvikkeita, polttopuita ja tuoreita
akkuja läppäriin niin kauan, kunnes
ulospääsyn edellytykseksi asetettu
romaanin käsikirjoitus olisi kullakin
opiskelijalla valmis.
Valmista tuli. Joka iikalla. Hitain
kirjoittaja vietti mökissään liki pitäen
kaksi vuotta, mutta kaipasi niin paljon muuta ihmiskuntaa hänkin, että
viimeisteli kirjansa lopulta.
Ja nyt tulee yllätys.
Valmistuneet käsikirjoitukset eivät
yksikään olleet mitään hullun houretta, vaan kaikki erittäin korkeatasoisia kaunokirjallisia teoksia. Ne kaikki
löysivät itselleen pian kiinnostuneen
suuren kustantajan, ja peräti 7 niistä
ylsi julkaisun jälkeen vuoden kymmenen myydyimmän kirjan listalle Yhdysvalloissa!
Yliopiston maineikkaasta kirjoitusohjelmasta oli aikaisemminkin

valmistunut julkaisseita kirjailijoita,
toki, useitakin, mutta mökkikokeen
’tulos’ ylitti kaiken aiemmin koetun.
Moninverroin. Vastaavanlaista kirjallista menestystä yhden satunnaisen
vuosikurssin opiskelijoille ei olisi kukaan voinut aikaisemmin edes kuvitella.
Mitä kokeen tuloksista voi siis
päätellä? Varmaan kaikenlaista. Minussa ne aikaansaavat ainakin seuraavan päättelyketjun:
Ehkä kaikki meistä osaavat tarinoida taitavasti ja kiinnostavasti. Ehkä kaikilla meistä on kyky käydä sisäistä dialogia, muistaa muistoja, mielikuvitella läsnäolemattomia ja ratkaista kerronnallisia ongelmia. Todennäköisesti
kaikki ihmiset osaisivat laatia laajoja
fiktiivisiä kokonaisuuksia paljon paremmin, kuin mitä sitä ikinä arvaisi.
Tätä tarkoitusta varten tarvitaan
vain täysin eristyksissä oleva erämaamökki, josta ei pääse pois, ennen kuin
työ on valmis.
Yleensä käytössä ei kuitenkaan ole
erämaamökkiä, eikä ole ketään luotettavaa tyyppiä, joka kantaisi sen kuistille ruokaa vuosikaudet.
Vain ihminen, joka pystyy rakentamaan sopivan mökin omaan päähänsä
ja luomaan itse sen käytölle järkevät
ehdot, on ihminen jonka kannattaa
kirjoittaa fiktiota elääkseen. Muiden
ei kannata. Voi olla vaikka kuinka paljon kykyjä, voi olla miten rikas mielikuvitus tahansa, mutta ei ole sopivia
taipumuksia.
Binnien kertomuksella oli nimittäin oudosti mollivoittoinen loppu.
Kaikki kokeeseen osallistuneet opiskelijat kohtasivat ennennäkemätöntä
menestystä kirjallisessa maailmassa,
mutta vain yksi ainut heistä jatkoi
työtä romaani-kirjailijana. Kokemus oli ollut suurimmalle osalle liian

kamala. He alkoivat tehdä elääkseen
jotain ihan muuta.
Kaksi asiaa on selvästi eduksi ihmiselle, joka harkitsee fiktion kirjoittamista ammatikseen; tällainen ihminen sietää hyvin suuria määriä kirjoittamista, sekä siihen väistämättä
kuuluvaa yksinäisyyttä ja tällainen
ihminen miettii kirjoittaen. Asiat paljastuvat hänelle kirjoittamisen kautta,
ja mitä visaisempi ongelma hänellä
on vastassaan – MITEN HELVETISSÄ
PÄÄSEN ULOS TÄSTÄ MÖKISTÄ! –
sitä todennäköisemmin hän pyrkii
nimenomaan kirjoittamalla selättämään sen.
Mainitut taipumukset kehittyvät
ihmisessä yleensä kauan ennen kuin
hän hakeutuu korkeakouluopintojen
piiriin. Hyvä niin. Sillä fiktion kirjoittamista – ainakin merkityksessä; sen
sietäminen ja suurimmassa hädässä
siihen turvautuminen – on mahdoton varsinaisesti kenellekään opettaa.
Niinpä elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella käsikirjoituksen opiskelijoille
opetetaan dramaturgiaa.
Ja me voimme tehdä tämän hyvällä
omallatunnolla. 19 miljoonan näytelmäesityksen, 337   849 pitkän näytelmäelokuvan ja 101   204 loppuun
saakka pyörineen televisio-sarjan jäljiltä me tiedämme ihmiskuntana huomattavan paljon siitä, miten draamamuotoinen esitys kannattaa muodostaa, silloin kun me haluamme, että
mahdollisin moni kanssaihminen innostuu sen seuraamisesta. Oleellisin
osa tästä tietämyksestä on jopa kerätty taitavasti kirjoitettuihin kirjoihin,
jotka käsittelevät aihetta eri kanteilta.
Yleisesti ottaen dramaturgia määrittelee ja nimeää esityksen erilaiset
kerronnalliset elementit, arvioi niiden
suhteita toisiinsa sekä pyrkii säätelemään syntyvää kokonaisvaikutelmaa
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suhteessa katsojaan ja tämän ennakko-odotuksiin. Elokuva-dramaturgia
menee tässä asiassa pidemmälle, kun
se usein ottaa tehtäväkseen täyttää
nämä odotukset, mielellään kaikki.
Tuleville käsikirjoittajille pitää
opettaa elokuva-dramaturgiaa, ja paljon, sillä jokainen käsikirjoittaja työnsä
ääressä on aina myös oman työnsä ensisijainen dramaturgi. Ja lopulta katsoja on se ihminen, joka hänen pitäisi
työnsä kautta tavoittaa. Lisäksi dramaturgia määrittää sen kielen, jolla tärkeimmät keskustelut valmisteilla olevasta elokuvasta käydään, joten tätä
kieltä on paras sujuvasti osata.
Antoisimmillaanelokuva-dramaturgia
on kirjoittajalle itselleen kuitenkin silloin, kun se on jäsennelty tapa
fantasioida katsojan ja tekeillä olevan elokuvan tulevasta kohtaamisesta. Mitä katsoja tietää ja mitä hän ei
VIELÄ tiedä – kullakin annetulla hetkellä tätä elokuvaa, joka hänen silmiensä edessä joku päivä paljastuu.
Tätä, keston suhteen muuttuvaa pistettä elokuva-dramaturgian keinoin
ylösrakennetaan ja hiotaan. Tämä on
kaikkein tärkeintä. Samalla kun mikään muu ei oikeastaan olekaan kovin tärkeää.
Kun käsikirjoittaja työstää elokuvan ja katsojan tulevaa kohtaamista,
kun hän yrittää tehdä sen jokaisesta
hetkestä mahdollisimman vangitsevan, joskus hänen kannattaa turvautua elokuva-dramaturgian yleisimpiin konventioihin, ja toisinaan nimenomaan poiketa niistä. Molemmissa tapauksissa näiden konventioiden syvällinen tunteminen on eduksi.
Elokuva-dramaturgiaan ja sen tunnetuimpiin teeseihin vedotaan usein
myös sellaisessa dramaturgisessa
työssä, jossa aihe kuin aihe, tarina kuin
tarina, pyritään pakottamaan aina samaan muottiin. Tässä kehittelytyössä
käsikirjoitusta muokataan aikaisemmin tehtyjen elokuvien antaman mallin mukaan, ja käsikirjoitus katsotaan
kuvausvalmiiksi, kun se muistuttaa
niitä (tai edes jotakin niistä) tarpeeksi.
Suojautumalla kaikilta kerronnallisilta
riskeiltä suojaudutaan taloudellisilta
riskeiltä.
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En yhtään tiedä, mitä
minulle ja tarinalleni
täällä tapahtuu, mutta
ainakin minulla tämä
Syd Fiediltä perinnöksi
saatu linkkari, ja minulla
on Frantisek Danielin
omin käsin kokoon
solmimat köysitikkaat.

Tekijän, kuten käsikirjoittajan, näkökulmasta tällainen lähestymistapa
on totta kai mieletön. Yhtä mieletön
se olisi myös käsikirjoituskoulutuksen lähtökohtana. Käsikirjoituskoulutus ei saa olla sopeuttamiskoulutusta alan realiteetteihin. Joka alalla
on omat huonot käytäntönsä ja ne
väärinkäsitykset, jotka elävät sitkeästi
vuodesta toiseen. Elokuva-alalla monet näistä väärinkäsityksistä liittyvät
käsikirjoitukseen.
Tekijän näkökulmasta elokuvan
tarkoitus ei koskaan voi olla elokuvadramaturgian oppien toteutuminen
mahdollisimman puhtaasti. Vaan juuri
päinvastoin. Elokuvadramaturgian
tarkoitus on elokuvan toteutuminen
mahdollisimman puhtaasti; kirkkaasti,
selkeästi ja omanaan. Jonakin uutena.
Käsikirjoittajan taiteellisena tavoitteena on aina sellainen elokuva,
jota kukaan muu ei ole aikaisemmin
tehnyt. Juuri se käsikirjoitus, jonka
valmiiksi kirjoittamisesta kellään
muulla ei vielä voi olla kokemusta. Ja
sehän on väkisinkin pelottavaa. Kirjoittajalle itselleen. Sillä se on tunnetun maailman reuna.
Palataan vielä erämaamökkiin kirjoituspaikkana. Siinä on yksi suunnaton etu verrattuna puhtaasti metafyysiseen kirjoitus-retriittiin, jonka kirjoittaja yleensä joutuu kuvittelemaan
yksin oman päänsä kätköihin.
Jos oikeista hirsistä salvottuun
erämaamökkiin on erehtynyt telkeytymään liian kunnianhimoisen kirjoitussuunnitelman kanssa, ja se ei koskaan vaan ratkea, voihan mökistä aina
paeta. Sen kuin rikkoo sääntöjä, murtautuu ulos ja lähtee rämpimään korpien halki takaisin sivistyksen pariin. Kun on aikansa taistellut susien

kanssa, elättänyt itsensä kääpiä ja
marjoja syömällä, juonut kuravettä,
ja ryömii vihdoin naarmujen ja paarman puremien peitossa, mutta muuten alastomana kotiin, tai campukselle,
kaikki on anteeksi annettu. Tärkeintä
on kulta se, että pääsit turvaan! Ja taas
on kerrottavana uusi tarina.
Mutta entä jos erehtyy sulkeutumaan liian kunnianhimoisen kirjoitussuunnitelman kanssa omaan päähänsä? Mihin ihmeeseen sieltä pystyy
pakenemaan, kun viikot vierivät ja
kirjoitustyöt eivät ota onnistukseen?
Masennukseen? Hulluuteen? Ammatinvaihtoon? Päänvaihtoon? On vain
yksi pää, ja sitä pitäisi käyttää paljon
kaikkeen muuhunkin kuin taiteen tekemiseen.
Vaikka tavoitteet olisivat kuinka
korkealla, on luonnollista, että kirjoittaja tiedostamattaan kaihtaa niitä
aiheita, joista kukaan muu ei vielä
ole kirjoittanut. Myös käsikirjoittaja.
Sillä niihin tartutaan aina suurimmalla täydellisen henkilökohtaisen
epäonnistumisen riskillä. Oma kokemukseni on, että tässä kohtaa tietämys elokuva-dramaturgiasta ja sen
kerronnallisista keinoista on suureksi avuksi. On paljon helpompi astua maailman reunan yli, kun kädessä
on edes pari tuttua työkalua, joita on
opetellut käyttämään.
En yhtään tiedä, mitä minulle ja tarinalleni täällä tapahtuu, mutta ainakin minulla tämä Syd Fiediltä perinnöksi saatu linkkari, ja minulla on
Frantisek Danielin omin käsin kokoon solmimat köysitikkaat. Matka
on yhä vaarallinen, mutta nyt tuntuu
siltä, että siitä on edes joku mahdollisuus selvitä. Ja sen uskaltaa aloittaa.
Nähdäkseni juuri tämän pitää olla
käsikirjoituskoulutuksen perimmäinen tarkoitus: Mitä enemmän käsikirjoitusopiskelijat tietävät elokuvista ja
dramaturgiasta, mitä hartaammin he
ovat harjoitustöissään perehtyneet
niiden keinovalikoimiin, sitä suurempia kerronnallisia riskejä he voivat silloin kirjoitustyössään ottaa. Sitä
kauemmas tunnetun maailman reunan yli he uskaltavat silloin mennä.
Heille on annettu työkaluja.

Viereinen
sivu:
Ihanat naiset
rannalla,
ohj. Arttu
Hokkanen,
2017.
Kuva: Niko
Nurmi.
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SIVISTYKSESTÄ,
INNOVAATIOISTA
JA ELOKUVAOPETUKSESTA

Rehtori, ohjaus
Paula Korva,
käsikirjoitus Anna
Brotkin, kuvaus
Tuukka Ylönen.
MA-lopputyö ELO,
2016.

Anna Brotkin

Kirjoittaja on helsinkiläinen freelance-käsikirjoittaja

len vastavalmistunut elokuva- ja tv-käsikirjoittaja, humanisti ja vankkumaton suomalaisen koulutuksen
puolestapuhuja. Opiskelin Aalto-yliopiston Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella vuosina
2011–2016, jolloin suoritin laitoksella sekä kandin
että maisterin tutkinnot. Pääaineeni oli elokuva- ja
tv-käsikirjoitus. Valmistumiseni jälkeen olen toiminut käsikirjoittajana sekä myös piipahtanut Aallossa
opettamassa käsikirjoittamista.
Lyhyt historian kertaus: Aalto-yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010. Tällöin Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät Aalto-yliopistoksi. Taideteollisen korkeakoulun integroituminen Aaltoon ei tapahtunut kivutta.
Jo kolme vuotta ennen Aalto-yliopiston toiminnan alkamista, vuonna 2007, Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat ja opettajat vastustivat silloisen hallituksen suunnitelmia huippuyliopiston perustamisesta. ProArte-vetoomuksen allekirjoittajien mukaan kyseessä oli iso kulttuuripoliittinen päätös, joka vaarantaisi toteutuessaan taiteen autonomisen aseman ja vaikuttaisi taiteen asemaan koko yhteiskunnassa. He näkivät, että taideopetus ei kuulu osaksi
sellaista yliopistoa, joka korostaa taloudellista kilpailukykyä. Ja oudoltahan se tuntuukin. On vaikea kasvaa itsenäiseksi taiteilijaksi tai löytää oma ääni, jos tuottavuuspaineet
hengittävät niskaan.
No, tehty mikä tehty. Mutta mietitään silti hetki.
Aalto-yliopiston ytimessä ovat innovaatiot, monitieteellisyys ja poikkitieteellisyys. Yliopiston nettisivuilla lukee, että ”Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa
ohjelmissaan ja pääaineissaan korkeatasoista opetusta
monipuolisesti ja opiskelijalähtöisesti.” Paitsi ettei tarjoa.
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Jos elokuvaopetus litistetään innovaatiopuheen
ja tulostavoitteisen tehokkuusajattelun jatkeeksi,
siitä katoaa sielu.
Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen tuotannon professuuri on tälläkin hetkellä täyttämättä. Myös ohjauksen
professuuri oli pitkään täyttämättä: ensin yli vuoden kestäneen rekrytointiprosessin ajan, jonka lopputuloksena
valittu professori Davis Simanis irtisanoutui alle vuoden
virkaa hoidettuaan, jolloin rekrytointiprosessi aloitettiin
uudelleen. Aalto-yliopiston raskaan byrokratian takia uuden professorin rekrytoiminen kestää yli vuoden. Totta kai
yllättäviä muutoksia on vaikea ennustaa, mutta silti on kysyttävä: miten on mahdollista, että Suomen ainoassa yliopistotasoissa elokuvakoulussa opiskelijat jätetään vuosiksi vaille pääaineensa opetusta?
On hyvin vaikea nähdä, että sama voisi tapahtua muilla
aloilla. Hammaslääkärikoulutus monta vuotta ilman professoria? Enpä usko. Oikis ilman kurssitarjontaa? Pärjätköön
itsekseen! En tiedä kuinka moni suomalainen haluaisi itseoppineen kirurgin pöydälle haimaleikkaukseen. Mutta
koska kyse on ”vain elokuvasta” näin saa tapahtua – ilman
että asiasta nostetaan julkista meteliä.
Mutta asia ei tietenkään ole niin mustavalkoinen: ei
”vanhaan hyvää aikaan” haikailukaan kovin progressiivista ole. On ainoastaan hyvä asia, että Aalto-yliopiston kaltainen instituutio pyrkii pitämään rekrytointiprosessinsa avoimina ja läpinäkyvinä, hyvä veli –verkostojen
välttämiseksi, ja että prosesseissa edetään tiettyjen protokollien mukaan. Tämä vie ymmärrettävästi aikaa. Ongelmaksi se muodostuu silloin, jos kokonaisen pääaineen
maisteritason opetus nojaa hartioihin, joita ei ole olemassakaan. Silloin syntyy tilanteita, joissa pitkän pääsykoeprosessin läpikäyneet, vuosikausia alan opiskelusta haaveilleet ja siihen panostaneet opiskelijat jäävät yksin,
vaille opetusta. Tämä ei voi olla kenenkään mielestä järke-

vää yhteiskunnan tai minkään muunkaan varojen käyttöä.
Miksi seisottaa opiskelijoita odottelemassa, että jotakin ehkä
tapahtuu? On vaikea valmistua ajallaan ja olla yhteiskunnalle hyödyllinen oman alansa superosaaja, jos opetusta ei
yksinkertaisesti ole tarjolla. Oman pääaineeni, elokuva- ja
tv-käsikirjoituksen, kohdalla tilanne oli onnekseni toinen,
sillä opetusta oli koko opiskeluaikani tarjolla runsaasti.
Kuten sanottu Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos on
Suomen ainoa yliopistotasoinen elokuvakoulu, ja siltä on oikeus odottaa enemmän. Nykyisellään ELO:n noin sata opiskelijaa edustaa noin 0,6 prosenttia kaikista Aalto-yliopiston opiskelijoista. Elokuva on Aallossa siis vain pienen pieni
siivu suurta kakkua, joten sen puolien pitäminen ei liene
helppo tehtävä. Eikä varmasti monen mielestä mielekästäkään. Uskon, että laitoksen henkilökunta tekee parhaansa,
mutta olosuhteissa jokin mättää. Välillä tuntui, että laitoksen
henkilökunta väsyy jatkuvaan byrokratiaan ja laitoksen olemassaolon perustelemiseen suhteessa Aalto-yliopistoon ja
sen tuottavuuslukuja korostavaan arvomaailmaan.
Aalto-yliopiston mainostama poikkitieteellisyys on sekin paperilla hieno arvo. Sen käytännön toteutus vaan vaatisi tarkennusta. Aalto-yliopistoon liittymisen myötä myös
elokuvataiteen pääaineiden kurssit avattiin kaikille yliopiston opiskelijoille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että
kuka vaan, pääaineesta riippumatta, saa tulla opiskelemaan vaikkapa äänisuunnittelun tai käsikirjoituksen maisterikursseille. Teorian tasollahan tämä on upea idea. Sivistystä kaikille!
Käytännössä se kuitenkin tarkoitti sitä, että minä ja
opiskelijakollegani käytimme ison osan kurssiajasta selittääksemme perusasioita näille uusille, elokuvasta harrastusmielessä kiinnostuneille opiskelijoille. Tämä oli vah-

vassa ristiriidassa sen kanssa, että olin tullut opiskelemaan
Suomen ainoaan yliopistotasoiseen elokuvakouluun.
Olisin halunnut keskustella ja oppia fiktiokirjoittamisen
spesifeistä lainalaisuuksista ja erityiskysymyksistä, mutta
osa ajastani meni siihen että minun piti apuopettaa kurssishoppailijoille, että mikä on kolmas näytös ja mitä se protagonisti tarkoittaa. Olin kuvitellut maisteriopinnot hieman
toisenlaisiksi.
Tämä ei tietenkään ole näiden kursseille tulevien opiskelijoiden syy. Eikä edes opettajien syy, vaan systeemin,
jossa kursseille ei ole pääsyvaatimuksia. Taustalla lienee
jonkinlainen ajatus siitä, että taide on sellainen pieni, kiva
harrastus. Jotakin mitä voi yhdessä vähän puuhastella.
Että se ei vaadi sen kummempaa syventymistä tai ajattelun syventämistä. Että se ei ole merkittävää. Ja tämän arvostuksen puutteen tajuaminen on surullista. Se saa ajattelemaan, että ehkä ProArte-vetoomuksen kirjoittajat olivat oikeassa. Ehkä taloudellinen kilpailukyky ja taideopetus ovat surkea yhdistelmä, ja lopputulos on jotakin tämänkaltaista.
Sain Aalto-yliopistossa vuosina 2011–2016 paljon arvokasta, tasokasta ja humaania elokuva-alan opetusta. Kohtasin opintojeni aikana suuren määrän lahjakkaita, näkemyksellisiä ja älykkäitä opiskelijakollegoita ja opettajia,
professoreja, laitoksen henkilökuntaa ja vierailevia opettajia. Sain myös välineitä kriittiseen ajatteluun, ja siksi olen
kirjoittanut tämän tekstin. Sanoakseni ääneen sen, mitä
tiedän monen ajattelevan: jos elokuvaopetus litistetään innovaatiopuheen ja tulostavoitteisen tehokkuusajattelun
jatkeeksi, siitä katoaa sielu. Se muuttuu alisteiseksi toteuttajaksi, kun sen pitäisi olla uudenlaisen ajattelun mahdollistaja. Todellinen innovoija.
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Satu Kyösola
Kirjoittaja on Aalto-yliopiston elokuvan historian yliopistonlehtori.

SUORITTAJIA VAI TAITELIJOITA
AJATUKSIA ELOKUVAN HISTORIAN OPETTAMISESTA
ELOKUVAKOULUSSA

Helmikuussa 2017 sai Ranskassa ensi-iltansa Claire Simonin ohjaama dokumenttielokuva Le Concours, joka kertoo pariisilaisen La Fémis -elokuvakoulun pääsykokeista1. Teoksen alkuperäisen nimen mukaisesti, joka suomeksi käännettynä tarkoittaa sekä pääsykoetta että kilpailua, teos kuvaa moniosaisen valintaprosessin eri vaiheita ensimmäisestä kirjallisesta analyysitehtävästä varsinaisten pääsykoeviikkojen
aikana arvioitaviin alakohtaisiin tehtäviin
ja hakijoiden henkilökohtaisiin haastatteluihin. Karsintakokeiden myötä 1 250 kokelaan massa tiivistyy lopulta 60 onnekkaaseen, jotka valitaan opiskelemaan arvostetun ja selektiivisen elokuvakoulun yhdeksää pääainetta.
Kymmenen vuotta La Fémis -elokuvakoulun ohjauksen linjaa aikanaan johtanut
Claire Simon tuntee instituution ja sen itselleen asettamat pedagogiset ja taiteelliset
tavoitteet epäilemättä hyvin. Elokuvassaan
hän seuraa sekä valintakoeprosessiin osallistuvia ammattilaisia että elokuva-alasta
haaveilevia kokelaita ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta. Kamera on hiljainen todistaja – ohjaaja ei kommentoi tilanteita tai
ota kantaa teoksessa risteäviin mielipiteisiin. Samaan aikaan kun valintalautakuntien jäsenet arvioivat hakijoita, pääsevät katsojat arvioimaan kokelaita ja arvioitsijoita.
Elokuvan tunnelma vaihtelee kohtauksesta
toiseen, kiihkeästä lempeään ja humoristisesta julmaan. Viikkolehti Téléraman sivuilla julkaistussa lyhyessä videohaastattelussa Claire Simon puhuu dokumentaaristaan antropologisena elokuvana taustanaan
erilaisten valinta- ja karsintaprosessien varaan rakentuva maailma, jossa tänä päivänä
elämme. Hän erottaa yhtäällä innokkaiden
nuorten joukon, jolla on halu elokuvan tekemiseen ja toisaalla linnakkeen, jonne
nuorten pitäisi päästä.
Simon pohtii videolla haastetta, joka liittyy siihen, että ala itse valitsee seuraajansa:
”Valintalautakuntien jäsenten vaikeus liittyy siihen, että he heijastavat odotuksiaan
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kokelaisiin. Heidän on tehtävä niin, koska
heidän täytyy kuvitella, kuinka yksittäinen
hakija selviytyy, tai ei selviydy, tarjotuista
opinnoista. Se on tämä heijastus [projektio],
joka on samaan aikaan koskettava ja kritisoitava. Koska kyse on ammattikunnasta,
joka valitsee perijänsä”2.
Maaliskuussa 2017 Richard Brody julkaisi Claire Simonin dokumenttielokuvan
nähtyään The New Yorker -lehdessä artikkelin otsikolla “A Documentary that Explains
the Death of Innovative Young French Filmmakers”3. Teksti ottaa mielenkiintoisella ja
poleemisella tavalla kantaa moniin kysymyksiin, joiden olisi epäilemättä hyvä olla
elokuvakoulujen pedagogisten linjausten
taustalla. Brody muistuttaa, että La Fémis
luotiin 1980-luvulla osaksi poliittisstrategista puolustuslinjaa, jonka tavoitteena oli vahvistaa maan kansallista elokuvatuotantoa ja taistella amerikkalaisen tuontielokuvan ylivaltaa vastaan. Koulu perustettiin varmistamaan, että maineikkaiden
ranskalaisten taiteilijoiden osaaminen siirtyy nuoremmille sukupolville, ja että maahan saadaan paitsi teknisesti osaavia ammattilaisia, myös taiteellisesti valistuneita
tekijöitä.
Kirjoittaja toteaa, että La Fémis -elokuvakoulun toiminta käynnistyi arvovaltaisen
opettajiston ympärille. Koulun johtaja, käsikirjoittaja Jean-Claude Carrière sai ympärilleen joukon ranskalaisen elokuvan kirkkaimpia tähtiä: näyttelijä Delphine Seyrig,
ohjaaja Pierre Étaix ja lavastaja Alexandre
Trauner kuuluivat ensimmäisiin rekrytointeihin. 1990-luvulla jopa Jean-Luc Godard
veti hetken työpajoja, joissa työsti projektejaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kuitenkin, väittää Richard Brody, ”alusta alkaen,
koulun tavoite ei ollut uusien poikkeuksellisten tekijöiden kasvattaminen, vaan tulevien valtavirtaelokuvantekijöiden kouluttaminen.” Tämän takia, Brody jatkaa, La Fémisin ranskalaista elokuvaa säilyttävä (conservatory) ympäristö kääntyi nopeasti vanhoillisuudeksi (conservatism): ”Sen sijaan,

että koulu olisi kehittänyt edelleen ranskalaisen elokuvan tekemisen traditioita, koulu
ylläpiti niitä niiden luutuneessa muodossa.
Sen sijaan, että koulu olisi opettanut opiskelijoita rikkomaan trendejä ja tapoja, se kehitti vuosikurssi vuosikurssilta hyviä, kiitollisia ja tottelevaisia oppilaita, jotka ujuttivat elämänsä ja oman aikansa tarinat tuttuihin, olemassa oleviin tuotantomalleihin
ja niitä vastaaviin elokuvallisiin muotoihin, puristaen itsensä ja korkeimman innoituksensa teollisuuden normeihin – tai ehkä
heidät jopa valittiin kouluun sen todennäköisyyden perusteella, että he toimisivat
juuri näin. Opiskelijoiden pieni lukumäärä
yhdistettynä opettajien tiukkaan valvontaan
ja [koulussa vallitsevaan] ilmeiseen monokulttuuriin on johtanut systeemiin, joka ylläpitää [vanhaa] ennemmin kuin tuottaa kokeellisuutta.4”
Brody näkee La Fémisin valintakoeprosessissa kuvan koulutuksen ja ranskalaisen
nykyelokuvan ahdingosta: ”Kun Claire Simonin dokumenttielokuvassa näkee, kuinka
ohjaajaopiskelijat pakotetaan analysoimaan
kohtaus, palauttamaan portfolio, astumaan
lavasteisiin ja ohjaamaan saneltu kohtaus,
on kuin katsoisi palkatun työvoiman valmennusta sen sijaan että katsoisi omintakeisia taiteilijoita työssään – henkilöt vaikuttavat sopivimmilta rakentamaan apurahahakemuksia kuin luomaan uusia maailmoja, näyttelemään urbaania ohjaajan osaa
kokouksissa ja haastatteluissa, kuin toimimaan todellisina sellaisina.”
Valintakoeprosessi ei tietenkään ole sama
asia kuin elokuvakoulun pedagogiset ja taiteelliset linjaukset. La Fémisin pääsykokeet
eivät myöskään kerro totuutta maailman
kaikista elokuvakouluista ja niiden järjestämistä pääsykokeista tai niihin hakevista
kokelaista. Jotakin, ehkä varsin paljonkin,
Claire Simonin elokuva kuitenkin kertoo
niistä odotuksista, joita koulut tuleville opiskelijoilleen osin tiedostamattaan asettavat,
ja jotka taas näkyvät niissä opetukseen liittyvissä päätöksissä, joita elokuvakouluissa

Selkärangattomien demokratia,
ohj. Anniina Joensalo, 2017.
Kuva: Mitro Härkönen.
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tehdään. Claire Simon puhuu heijastuksesta, On kuin katsoisi palkatun
projektiosta, eräänlaisesta vanhempien su- työvoiman valmennusta
kupolvien (oma)kuvasta, johon uudet tulijat sen sijaan että katsoisi
omintakeisia taiteilijoita
opastetaan, kun kenttä valitsee seuraajiaan.
Helppoa ei ole – liekö mahdollistakaan – työssään.
rakentaa sellaista koulutusta, joka varmasti
tuottaisi innovatiivisia, tottelemattomia ja
omaäänisiä taitelijoita, joita Brody artikkelissaan peräänkuuluttaa. Mutta olisiko – ja
historian lisäksi näkökulman tulisi pitää
nyt kysyn tätä nimenomaan elokuvan histo- sisällään opiskelijoiden omien pääaineitrian opetuksen näkökulmasta – mahdollista
ten historiaa vierailevien luennoitsijoiden,
vapautua luutuneista traditioista tai odo- mutta myös omien opettajien myötävaikutusten tuottamista normeista ja opettaa pe- tuksella. Jälkimmäisten tieto-taito, asema
rinnettä niin, että se toimii katalysaattorina ja tekijyyteen sisältyvä arvovalta kun ovat
luovuudelle ja kokonaan uusille tekemisen – mahdollisen luutuneisuuden riskistäkin
huolimatta – valtavan merkityksellisiä, kun
tavoille?
ajatellaan asenteiden ja arvojen välittymistä
Elokuvan historian opetuksesta sukupolvelta toiselle. Samalla tavalla voitaiOpetan itse ELO:lla peruskursseja, jotka siin opetuksessa hyvin hyödyntää vanhemrakentuvat elokuvan historian (opettajalle
pien vuosikurssien opiskelijoiden koketurvallisen) kaanonin varaan. Katsomme
musta ja osaamista.
merkkiteoksia mykkäelokuvista, klassisen
Elokuvan historiaa tulisi olla riittävästi
ja modernin elokuvan kautta nykyeloku- ja säännöllisesti. Elokuvataiteen ja lavasvaan, elokuvia taustoittaen, analysoiden ja
tustaiteen laitoksella Aalto-yliopistossa tipohtien, miksi kyseiset teokset ovat nous- lanne on nykyisin varsin hyvä, sillä vuositseet siihen asemaan, jonka ne ovat saavut- tain tarjolla on neljä opettamaani kandituttaneet. Kurssien tavoitteena on rakentaa opis- kintoon sisältyvää peruskurssia ja neljä sakkelijoille käsitys elokuvan historian kronolo- salaisen Olaf Möllerin (Adjunct Professor
in Film History) opettamaa kandi- ja maisgiasta ja sen keskeisistä tyylisuunnista, sekä
varmistaa, että tietyt perusteokset on nähty. teriopiskelijoille suunnattua vaihtuvasisälTässä vaiheessa ollaan vielä aika kaukana töistä elokuvan historian erityisalueiden
opetuksesta, joka tuottaa omaäänisiä taitei- kurssia. Joka vuosi järjestetään myös muita
lijoita kuuliaisten suorittajien sijaan. Ollaan elokuvan historian sivuainekokonaisuuteen
myös opettajan näkökulmasta kaikkein suu- soveltuvia kursseja ELO:n eri pääaineiden,
rimpien haasteiden äärellä. Miten varmis- opettajien ja vierailevien luennoitsijoiden
taa, että elokuvan historian opetus on mie- toimesta. Osa kursseista on pakollisia. Idelekästä, ja että se ennen kaikkea tukee opis- aalia olisi, että perintö olisi osa elokuvakelijoiden kasvua taiteilijoina? Tämä pää- kouluissa opiskelevien uusien tekijäsukumäärä on kirjattu opettamieni kurssien ta- polvien arkea.
Koska kouluissa tutkintorakenteisiin voi
voitteisiin. Miten välttää pintapuolinen ja
mahduttaa vain rajallisen määrän elokuulkokohtainen tyylisuuntauksien, nimien
ja vuosilukujen läpijuoksu ja mahdollis- van historian kursseja, tulisi historian opetaa prosessi, jossa lopputulemana on uu- tuksen hyödyntää niin paljon kuin mahdolsien tekijäsukupolvien aidosti oman (roh- lista kentän muiden toimijoiden tarjoamia
mahdollisuuksia. Ajattelen tässä esim. elokean ja uutta luovan) äänen ja taiteen
kirkastuminen?
kuva-arkistoja, elokuvafestivaaleja ja muita
Historian opetuksen osalta ensimmäi- vastaavia tapahtumia, jotka tuovat valkonen vastaus liittyy moniäänisyyden peri- kankaille hienoja yksittäisiä teoksia, mutta
aatteeseen. Koska ei ole olemassa yhtä elo- myös kekseliäitä, asiantuntemuksella kurakuvan historiaa tai totuutta elokuvan his- toituja sarjoja ja retrospektiivejä, sekä tietoriasta, tulisi luennoitsijoiden olla taustal- tysti lukemattomia kansainvälisiä vieraita
tekijöistä kriitikoihin ja tutkijoihin.
taan ja ajattelultaan erilaisia. Kurssien tulisi
Tässä yhteistyössä alan eri toimijoiden
esitellä elokuvan historian kaanonia mestariteoksineen, mutta antaa yhtälailla ääni eri- kanssa näkisin ELO:n osalta paljonkin kehilaisille elokuvan alakulttuureille ja sivupo- tettävää. Mitä laajemmalla rintamalla elokuluille (miksei harhapoluillekin). Länsimai- van historiaa yhdessä tuumin opetetaan tai
sen elokuvan lisäksi tulisi muistaa meille välitetään – ranskassa käytetään mieluusti
vieraammat elokuvakulttuurit ja elokuva- termiä ”transmettre” taiteen opetukseen
maat. Erityisen tärkeää olisi pitää huolta ehkä hieman haasteellisemmin sopivan
verbin ”enseigner” sijaan – sitä todennäköisiitä, että historiasta – ja sen merkityksestä
nykyelokuvan osalta – olisivat kertomassa simmin elokuvan historiasta tulee itsestään
sekä akateemisesta taustasta tulevat tut- selvä osa elokuva-alan ammattilaisuutta ja
kijat että alan tekijät. Elokuvan esteettisen ammattitaitoa. Tämä tietysti edellyttää, että
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opiskelijoilla on motivaatio vahvistaa elokuvan historian tuntemustaan. Se ei ole itsestään selvää, kun palo omien elokuvien tekemiseen roihuaa, ja kiire sekä opinnoissa että
kilpajuoksussa kentälle on kova. Hetkittäin
koen, että opettajana suurin haasteeni liittyy opiskelijoiden sitouttamiseen – alkaen
siitä, että he saapuvat paikalle opettamilleni kursseille, uteliaina ja valmiina oppimaan uutta.
Mikä sitten vahvistaisi motivaatiota ja tukisi sitoutumista? Elokuvan historian uusia
tekijöitä tukevan ja innoittavan opetuksen
taustalla on nähdäkseni myös itse tekemisen ja kokeilun periaate. Jotta elokuvan historia voisi tarjota aineksia oman äänen ja
taiteellisen ilmaisun kirkastamiseen, historia ei saisi olla vain ulkopuolelta luennoitua
teoriaa. Sen pitäisi olla tekemistä, kokeilemista ja testausta, ja jos suinkin mahdollista,
integroituna pääaineiden tarjoamiin kursseihin ja harjoituselokuviin. Näin opiskelijoilla olisi myös mahdollisuus kriittisyyteen:
vain tutustumalla perintöön, on mahdollista
hahmottaa yhtä lailla se, mitä haluaa tehdä
kuin se, mitä omaan taiteeseensa ei missään
nimessä kaipaa.
Palatakseni Claire Simonin ajatukseen
odotuksista ja projektiosta elokuvan historian ei tulisi välittää edeltävien sukupolvien
hyväksymää haarniskaa, vaan olla eräänlainen innoittava tarpeisto ja perusta, josta jokainen voi hakea omaa taidettaan ja ilmaisuaan tukevia rakennusmateriaaleja. Se
mitä elokuvan historia voi itse kullekin tarjota, on jokaisen lopulta selvitettävä itse.
Lopuksi, en malta olla lisäämättä, että
elokuvan historian opetukseen elokuvakouluissa liittyy vahvasti ajatus kokemuksellisuudesta ja emootiosta. Perinnöstä tulee omakohtainen ja mielekäs, kun se koskettaa ja herättää tunteita. Vuosikurssit yhdistävänä kollektiivisena kokemuksena historia voisi olla yksi osa sitä liimaa, joka luo
uskoa, valaa rohkeutta, viitoittaa yhteisiä tavoitteita ja muodostaa yhteen hiileen puhaltavia työryhmiä. Koulussa, jonka sisäänpääsy perustuu kilpailuun, ja jonka sisällä
väkisinkin muodostuu erilaisia kilpailuasetelmia, elokuvan historia voisi olla keidas,
jossa saa oppia, levätä, inspiroitua ja nauttia.
Ilman paineita ja velvoitteita.
1
Elokuva on esitetty Suomessa ainakin osana
Espoo Ciné -festivaalin ohjelmistoa keväällä 2017.
2
Le film de la semaine : “Le Concours”,
raconté par sa réalisatrice Claire Simon. Haettu
18.3.2018 http://www.telerama.fr/cinema/le-film-dela-semaine-le-concours-raconte-par-sa-realisatriceclaire-simon,153825.php
3
Richard Brody, A Documentary that explains the
dearth of innovative young French filmmakers.
Haettu 18.3.2018 https://www.newyorker.com/
culture/richard-brody/a-documentary-that-explainsthe-dearth-of-innovative-young-french-filmmakers
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Kaikki tässä artikkelissa esiintyvät käännökset
ovat artikkelin kirjoittajan.

Mikael Leskinen
Kirjoittaja on Buenos Airesissa asuva
vapaa toimittaja ja elokuva-alan
opiskelija
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DEL CINE

YKSILÖLLISEN
ELOKUVAKOULUTUKSEN
MAHDOLLISUUS?

Universidad del Cinen opiskelijoita kuvauksissa. Valokuva: Carolina Cantero.

Päällään hänellä on poikkeuksetta tumma
Siellä hän on toimittanut rehtorin virkaa
puku ja kravatti, riippumatta Buenos Airesin
maanantaista perjantaihin, aamukymmetukahduttavan kuuman ja hyytävän kylmän
nestä kolmeen iltapäivällä, yli kahdenkymvälillä ailahtelevasta säästä. Syvät uurteet
menenviiden vuoden ajan. Huone on vaakaivertavat hänen kasvojaan. Viimeiset kirk- timattoman oloinen, pienehkö, ikkunakaanvalkoiset hiushaihtuvat ovat karan- ton. Työpöydällä on tietokone, tulostin,
muutama filmitölkki paperipainona. Nurneet ohimoille ja korvien taakse. Ryhti on
hieman kumara ja askel keskivertokulkijaa
kassa seisoo 35-millinen Arriflex-kamera
hitaampi, mutta suunta varma. Toimistoonsa
puisessa kolmijalassa. Seinillä elokuvahän saapuu edelleen joka arkipäivä, kävellen
julisteita: ”Los venerables todos”, ohjaus
pitkin San Telmon vanhoja mukulakivikatuja. Manuel Antín, Palme d’or-ehdokas 1963;
Silloin häneen voi törmätä esimerkiksi ”Circe”, käsikirjoitus Manuel Antín ja Julio
Defensan kulmassa. Kadun nimitys on his- Cortázar, Kultainen karhu-ehdokas 1964.
toriallinen, tästä kulki aikoinaan puolus- Toisella puolella huonetta löytyy useampi
täysinäinen kirjahylly. Hän noukkiii sieltä
tuslinja englantilaisia hyökkääjiä vastaan
1800-luvun alussa. Argentiinaa ei tuol- tuoreeltaan julkaistun kirjan Cortázarin
loin ollut nimellisesti olemassa. Alue kuu- ja itsensä kirjeenvaihdosta. ”Ensimmäilui vielä Espanjan kruunulle, mutta eipä li- nen elokuvani perustuu kirjoittamaani ropun värillä niin väliä, ei myöhempien valloi- maaniin, jota ei koskaan ollut, koska Cortusyritysten ole tarvinnut siitä välittää (itse- tázar lainasi ja hävitti sen ainoan käsikirnäisyys on abstrakti idea, siirtomaa-status
joituksen. Nyt siitä on jäljellä enää elokonkreettinen tosiasia).
kuva.” Anekdootti toimii myös allegoriaNyt, kaksi vuosisataa myöhemmin, tästä
na hänen uralleen. Antínista ei koskaan tulkadunkulmasta valtameren suuntaan kään- lut kirjailijaa, elämän sattumat muotoilityen harjoitetaan toisenlaista vastarintaa, vat hänestä ohjaajan. Nyt sekin on jo menvaikkei olekaan enää selvää kenen puoles- neisyyttä. Enää häntä ei kiinnosta elokuta tai ketä vastaan. Moni haaveilee täällä maa- vanteko: ”Koska en ole enää nuori. Jos oliilmaan valloittamisesta, tosin sen ensimmäi- sin taas nuori, ohjaisin taas. Elokuvataidetta
sen. Useamman täkäläisen elokuvaopiskeli- ilman nuoria ei ole olemassa, koska elokujan unelma kun on lyödä läpi siellä muualla, vanteko on riskin politiikkaa.” Hänen pupohjoisella pallonpuoliskolla, jommallakum- heestaan paistaa kuitenkin läpi tyytyväisyys
saavutuksiinsa. Harvalla ohjaajalla on ollut
malla puolella Atlanttia, ei niin väliä.
niin merkittävää panosta maansa elokuvaMonta vuosikymmentä aiemmin tästä
unelmoi myös toinen, isänsä painostuksesta
historiaan, riippumatta elokuvistaan.
lakiopintoja vastentahtoisesti opiskeleva,
kirjailijan uraa suunnitteleva, argentiinalai- Kuusikymmentäluvun
argentiinalainen elokuva
nen nuori mies.
Tänään hänen toimistonsa löytyy koulun
Iästään huolimatta Antín on nopea vastaaA-rakennuksen loitommaisesta nurkasta. maan, hienopuheinen ja huumorintajuinen.

Silmälasien takana katse ei haparoi. Kädenpuristuskin on luja. Hän kuuntelee eikä
puhu päälle, antaa harkitun vastauksen,
epäröimättä. Autenttisen herrasmiehen tapaan ja perinteisestä buenosairesilaisesta
porteño-stereotyypistä erottuen hän on kohtelias, pröystäilemätön, sivistyneen vähäeleinen. ”Oveni ovat aina avoimet opiskelijoille, tule käymään milloin tahansa”, kuuluu
haastattelun jälkeinen hyvästely.
Antín on toisen maailmansodan jälkeisestä eurooppalaisesta elokuvasta, erityisesti Ranskan uudesta aallosta inspiroituneen sukupolven avainohjaajia. Elokuvahistoriikkien nimitys ”la generación del 60”
on kuitenkin harhaanjohtava sikäli, että
kuusikymmentäluku oli erittäin kirjava ja
sisälsi paljon räikeästi toisistaan erottuvia
liikkeitä. Kun Antínin kumppanit katsoivat pohjoiseen ja auteur-elokuvan suuntaan,
työstivät toiset radikaalia poliittista elokuvaa, Fernando ”Pino” Solanasin ja Cine Liberación -ryhmä kärjessä. Jälkikäteen katsoen jälkimmäisten tulokset olivat vaikutusvaltaisempia, ja he löysivät laajempaa kaikupohjaa radikalisoituneessa Euroopassa.1
Jostakin heidän välistään löytyy myös kivenkova peronisti, maansa tärkeimpänä ohjaajana tunnustettu Leonardo Favio.2
Antínin tuotanto on taiteellisesti kunnianhimoista, älyllistä, mutta poliittisesti
määrittelemätöntä. Hänen varhaisia elokuviaan leimaa formaalinen kokeellisuus ja monimutkaiset, ihmissuhteiden
1
Cine Liberaciónin kuuluisin elokuva on Polttouunien aika (La hora de los hornos, 1968)toimi inspiraationa Jean-Luc Godardin poliittisessa käänteessä
70-luvulla. Cine de Liberaciónista ja Solanasista ks.
AVEK 2/16.
2

Faviosta ks. AVEK 2/17.
AVEK-LEHTI 1 | 2018 25

valtatasapainoa tutkivat juonikuviot, ystävänsä ja yhteistyökumppaninsa Cortázarin
palapelimaisen kirjallisuuden tavoin. Mutta
Cortázarista poiketen Antín ei koskaan kokenut ideologista heräämistä. Hän pysyttelee loitolla Argentiinan alati myrskyisästä
politiikasta ja hänen vähäiset julkiset kannanottonsa eivät paljasta vahvoja mielipiteitä. Hänen peronismin vastaiset asenteensa kyllä tunnetaan, mutta niistä hän ei
ole koskaan avoimesti keskustellut.
Antín itse tiedostaa asemansa. Kysyn häneltä kumpi painaa enemmän Argentiinan
elokuvahistorian kannalta: hänen elokuvansa vai Universidad del Cinen perustaminen? Kysymys ei hätkähdytä eikä vastausta
tarvitse odottaa. ”Jälkimmäinen. Elokuvani
ovat ohikiitävä ilmiö, mutta koulu on pysyvä, jokavuotisesti uusiutuva. En olisi tässä
muuten, se pitää minut elossa. Muiden innostus antaa minulle happea. Yhdeksäänkymmeneenkahteen vuoteen pääseminen;
se, että voin omilla jaloillani kävellä töihin
joka ikinen päivä – se on ihme. Olen sen velkaa koululle ja elokuvataiteelle”.
Antínin viimeisestä ohjaustyöstä on nyt
kulunut yli kolmekymmentä vuotta.3 Hän
kertoo lopettaneensa samalla hetkellä kun
hän ymmärsi tekevänsä elokuvia elinkeinona. Diktatuurin jälkeisen siirtymävaiheen
aikaan hän toimi valtion elokuvainstituutin
INCAA:n presidenttinä. 4 Viran päätyttyä
hän aloitti uuden luvun elämässään ja samalla Argentiinan elokuvahistoriassa.

ENERC ja FUC
Argentiinassa elokuvakouluja on poikkeuksellisen paljon, mutta alan parhaimmiksi
elokuvakouluiksi tunnustetaan yleensä
kaksi kilpailevaa instituutiota. Arvostetuin
on INCAA:n oma, julkisin varoin rahoitettu
elokuvakoulu ENERC.5 Toinen on nuorempi,
muttei välttämättä vähemmän maineikas,
vuonna 1991 Manuel Antínin perustama
Universidad del Cine, lyhyemmin FUC6.
ENERC on julkisena kouluna täysin ilmainen, mutta muista poiketen se soveltaa
monivaiheisia pääsykokeita. Maassa toimii
neljä ENERC-koulua, mutta kuuluisin on
vuonna 1965 Buenos Airesin keskustaan
3

La invitación, 1982

4

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

5
Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica
6

”Fundación Universidad del Cine”
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perustettu. Hakijoiden määrä on toista tuhatta vuosittain, ja heistä hyväksytään yhteensä 70.6 Vaatimustaso on kova myös sisällä. Kaikkien opiskelijoiden on ylläpidettävä tyydyttävää keskiarvoa tai heidät voidaan erottaa. Näin myös opinnoissaan myöhästyvien kannalta, eikä kouluun voi hakea
uudelleen kerran sinne päästyään. Tutkinto
kestää neljä vuotta lopputöineen.
ENERC:stä valmistuminen tarkoittaa lähes varmaa pääsyä työmarkkinoille. INCAA:n tuotantotukien (joiden varaan kansallinen teollisuus käytännössä perustuu) ehtoihin kuuluu entisten opiskelijoiden palkkaaminen harjoittelijoiksi. Tutkinto
lasketaan myös lisäpisteiksi tukia hakiessa,
toisin kuin muiden koulujen tapauksessa.
Yksityisenä korkeakouluna Universidad
del Cine on vaikein, käytännössä ainut sisäänpääsykriteeri on raha. FUC tunnetaankin alan kalleimpana korkeakouluna Argentiinassa. Tämän hetken vaihtoarvon mukaisesti lukuvuosi kustantaa 4 728 euroa. Ulkomaalaisilta vaaditaan lisäksi noin tuhannen
euron kirjautumismaksua opintojen alussa.
Hintaan vaikuttaa myös inflaatio, joka on
viime vuosina vaihdellut 25 ja 40 %:n välillä.
Argentiinalaiset opiskelijat voivat anoa taloudellisin ja akateemisin perustein stipendejä, mutta ulkomaalaiset eivät ole näihin
oikeutettuja. Hinta ei kuitenkaan ole korkea
esimerkiksi naapurimaahan Chileen verraten. Lisäksi mikään muu Etelä-Amerikan
espanjankielinen maa ei omaa yhtä rikasta
elokuvakulttuuria tai aktiivista tuotantokoneistoa. Siksipä koulun hieman yli tuhannesta opiskelijasta suurin piirtein puolet on
ulkomaalaisia. Heistä enemmistö on peräisin Latinalaisesta Amerikasta, mutta suuri
osa myös Euroopasta, erityisesti Italiasta.
Itse en ole sen ensimmäinen pohjoismaalainen tai edes suomalainen opiskelija.
Kouluilla on myös paljon yhtäläisyyksiä. Moni opettaja luennoi molemmissa. Molemmilla on paljon kansainvälisiä vaihtosopimuksia, mm.Aalto-yliopiston Elokuvaja lavastustaiteen laitoksen kanssa. Koulut
7
Jokaista erikoistumisalaa kohden valitaan kymmenen hakijaa. Hyväksytyistä ulkomaalaisia voi olla
enintään yksi. Aloja ovat ohjaus, käsikirjoitus, kuvaus,
tuotanto, ääni, ulkoasusuunnittelu ja leikkaus. Pääsykokeisiin kirjaudutaan marraskuussa ja ensimmäinen
vaihe järjestetään helmikuussa. Kirjautumiseen vaaditaan ulkomaalaisilta opintojen valmista yhdenmukaistamisprosessia, joka on suomalaiselle pitkäkestoinen,
jopa vuoden pituinen. Kiinnostuneiden kannattaa siksi
saapua maahan pitkällä aikavarauksella.

erottautuvat laitteistojensa kattavuudella,
minkä ansiosta niiden vuotuiset tuotantomäärät ovat paljon suuremmat kuin vähemmän tunnetuilla kouluilla. Molemmat tarjoavat myös täyden jälkituotantotuen.
Toisin kuin ENERC, FUC tarjoaa koulutusta filmiformaatilla ja ylläpitää omaa
16-millistä filmilaboratoriotaan. FUC:lla on
myös erityissopimus Kodakin kanssa, mikä
mahdollistaa tuoreen filmimateriaalin ostamisen suhteellisen halvalla. Opintosuunnitelmat ovat pitkälti samanlaiset, sillä erotuksella, että FUC:n elokuvahistorian opetus on köyhempää ja Eurooppa-painotteisempaa. ENERC:n näkökulma on perinteisesti ollut tukevasti kiinni kansallisessa elokuvassa, kun FUC on tähdännyt aina ulkomaille, minkä voi johtaa Manuel Antínin
1960-luvun inspiraation lähteistä.
FUC ei aseta opiskelijoilleen vähimmäiskeskiarvoa tai rankaise opinnoissa myöhästymisestä. Edellytykset tutkinnon ansaitsemiselle ovat kuukausimaksujen suorittaminen, läsnäolokiintiöiden täyttäminen ja kokeiden läpäisy välttävällä arvosanalla. Tutkinto kestää kolme ja puoli vuotta eikä sisällä lopputyötä tai akateemista tutkielmaa.
Edellä esitetyn perusteella on ymmärrettävää, että koulujen välisiä eroja luonnehditaan usein ideologisiksi. Pääsykokeidensa,
vaativuutensa ja valtiollisen asemansa takia
ENERC nauttii eliittistatuksesta. Sen katsotaan kouluttavan maan lahjakkaimman ja
lupaavimman aineksen ja varmistavan kansallisen elokuvataiteen laadun. Kallis, Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ihannoiva ja kriteereiltään löyhempi FUC puolestaan nähdään
usein rikkaiden kersojen etuoikeutettuna
leikkikenttänä. Mielikuva on monesti osuva.
Siitä huolimatta sen nimen ympärille on lyhyen historiansa aikana kehittynyt laadukas
ja vaihtoehtoisuutta kannustava maine. Erityisen hyvää mainosta sille ovat tuoneet ulkomailla mainetta niittäneet opiskelijat kuten Oscarista kilpaillut Damián Szifrón
(Wild Tales, 2014), Timo Salmisen kanssa
yhteistyötä tehnyt ja Cannesissa palkittu
Lisandro Alonso (Jauja, 2014), Goya-voittaja Pablo Trapero (El Clan, 2015) sekä Hollywoodissa läpi lyönyt Andrés Muschietti (It,
2017).
Useimmat näistä nimistä liitetään 1990luvulla syntyneeseen ”uuteen argentiinalaiseen elokuvaan”. ENERC:stä on valmistunut viime vuosikymmeninä vähemmän

Elokuvataidetta
ilman
nuoria ei ole
olemassa,
koska elokuvanteko
on riskin
politiikkaa.

Elokuvaohjaaja Manuel Antín on Universidad del Cinen perustaja ja rehtori. Kuva: Mikael Leskinen.

kansainvälisesti tunnistettavia ohjaajia, mutta sieltäkin löytyy Palme d’or -ehdokas
Lucrecia Martel (La Mujer sin cabeza, 2008)
ja vuonna 2006 menehtynyt Fabián Bielinsky (Nueve reinas, 2000).

Auteurismin käytäntöä
Koulujen erilaisuutta voidaan selittää eroilla
opetus- ja tuotantometodeissa. ENERC:n
menetelmät edustavat uskollisemmin teollisen tuotantojärjestelmän kollektiivista
struktuuria, jossa jokainen osa täyttää määrätyn roolin koneiston kokonaiskuvassa.
Opiskelijoiden harjoitustyöt ovat tiukasti sidoksissa opintosuunnitelmaan, ja jokainen
opintojakso käsittää käytännössä lyhytelokuvan toteutuksen kaikkine tuotantovaiheineen. Opintolinjat myös pysyttelevät vakaasti omien erikoisalojensa piirissä. Ohjaajat eivät esimerkiksi voi toteuttaa koulun
laitteilla lyhytelokuvaa oman käsikirjoituksensa pohjalta, vaan ohjaaja ohjaa, käsikirjoittaja käsikirjoittaa.
FUC:ssa painotetaan enemmän itsenäistä työskentelyä ja aloitekykyä. Tämän seurauksena sen luonne on individualistisempi.
Pienimuotoisempien harjoitustöiden ohella
panostetaan yhteen vuosittaiseen päätyöhön, jonka oletetaan olevan ohjaajan alkuperäisidea. Kaikkia projekteja ei voida toteuttaa laitteiden saatavuusrajoitusten ja
suuren opiskelijamäärän takia. Osa karsitaan ja vain valituille määrätään kuvauspäivät tiettynä ajankohtana.
8
FUC:n erikoisaloja ovat ohjaus, kuvaus, käsikirjoitus, design, tuotanto ja leikkaus. ENERC:stä poiketen
siltä puuttuu äänipuoli, mikä aiheuttaa vaikeuksia varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kuvauksissa.

Muitakin tuotantoväyliä on olemassa ja
ratkaisevin tekijä on oma motivaatio. Opiskelijat voivat, erikoistumisalasta 8 riippumatta, neuvotella ehdoista projektinsa toteuttamiselle opintojensa sivussa. FUC tukee myös entisiä opiskelijoitaan ja merkittävä valmistumisen etu onkin mahdollisuus
pyytää tuotantotukea milloin tahansa tulevaisuudessa. Tuki on ilmaista, ja FUC omaksuu kaikissa tapauksissa osatuottajan roolin. Harkintansa mukaan se voi myös hoitaa
festivaalilevityksen. Tekijänoikeudet pysyvät aina opiskelijalla, toisin kuin ENERC:ssä,
jossa ne kuuluvat koululle.
FUC:n vuosiprojekteihin ei kuulu minkäänlaista seurantaa opettajien taholta,
vaan niiden loppuunsaattaminen on yksinomaan opiskelijoiden, käytännössä ohjaajan, vastuulla. Ne eivät myöskään ole ehtona opintojaksojen läpäisylle, vaan ne nähdään erillisinä varsinaisista akateemisista
suorituksista. Luonnollinen seuraus on – ja
juuri tämä lienee FUC:n menestyksen salaisuus – että aktiivisimmat opiskelijat hyötyvät koulusta eniten. Toisaalta passiivisemmat tuskin saavat vastinetta rahoilleen. Yksilöllisyyttä ei ehkä voi opettaa, mutta FUC
tarjoaa paljon välineitä niille, jotka haluavat
tehdä. Onkin sanottu, että FUC ei ole koulu
teoriasta kiinnostuneille. Humanistisilla aineilla on silti iso osa tutkinnossa. Moni opiskelija, erityisesti suositulla kuvaajalinjalla,
siirtyy työelämään ja jättää opintonsa kesken, koska hän kokee oppivansa enemmän
kuvauksista kuin estetiikkan, taidehistorian
tai semiotiikan pänttäämisestä.
”El cine es como el amor, solo se aprende
haciendolo”, vertaa Antín. (”Elokuva on kuin

rakkaus, sen oppii vain tekemällä”9). ”Elokuvateko ei ole abstrakti kysymys, vaan henkilökohtainen kokemus. Sen läpi leikkaa aina
tapahtumia, jotka ovat yksilön hallinnan ulkopuolella. Siksi elokuva on riskin politiikkaa. Elokuvataide on kohdattava bohemian,
fantasian ja improvisaation kautta.” Antin
jätti lakiopintonsa maineekkaassa Universidad de Bue-nos Airesissa vain kolmen opintojakson päähän. Silloin hän siirtyi elättämään itseään käsikirjoittamalla sarjakuvia, yksi monesta Buenos Airesissa kukoistavasta taiteenalasta. Hän oli tuolloin parikymppinen eikä tuntenut elokuvaa kuin
valkokankaalta. Nyt, 70 vuotta myöhemmin, hän kääntyilee kiusaantuneen oloisena
auringon alla. Osoitan toisella kädellä ja
pyydän häntä katsomaan olkani taakse. Yritän saada hänet rentoutumaan, kysyn miten hän vietti kesälomansa samalla kun
säädän sulkijan nopeutta. ”Kävin Ranskassa,
tapaamassa poikaani. Häneltä tulee kohta
uusi elokuva”. Juan Antín on myös ohjaaja.
Hän asuu Pariisissa ja tekee animaatioelokuvia. Näppäilen hetkessä useamman kuvan. ”Eri juttu tuo digitaalinen valokuvaus,
vai mitä?”, hän tokaisee. Ollaan jo valmiita,
kiitän häntä. ”Kiitos itsellesi, voi hyvin”. Toinen tiukka kädenpuristus ja hän palaa toimistoonsa.10

9
Espanjan ’hacer el amor’-ilmaisua vastaa suomen
rakastella-verbi.
10 Allekirjoittanut on Universidad del Cinen opiskelija
vuodesta 2015 ja suorittaa tutkintonsa viimeisiä opintoja. Hänen näkökulmansa ENERC:n toimintaan, opintosisältöihin ja toimintametodeihin perustuu julkiseen ja
koulussa opiskelleilta saatuun tietoon.
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perustavansa koulutuksen sinne. Hän mainitsee, että jälkikäteen katsottuna se vaikuttaa kohtalomaiselta: ”Sarajevo on kaikissa
suhteissa parempi paikka. Toisaalta elämä
on halvempaa siellä, toisaalta kaupunki on
täynnä paineita, konflikteja ja kohtaloita,
joista muodostuu erittäin hyvää materiaalia
nuorille elokuvaihmisille”.

Werckmeister Harmonies, ohj. Béla Tarr, 2001.

”TARKOITUKSENI
EI OLLUT
OPETTAA,
VAAN
VAPAUTTAA
HEIDÄT”
Lopetettuaan elokuvien tekemisen
unkarilainen elokuvaohjaaja Béla Tarr
toimi oman erikoisen elokuvakoulunsa
johtajana Sarajevossa neljä vuotta.
Hänen terveys kärsi sinä aikana, mutta
kahden hänen entisen opiskelijansa
elokuva oli mukana tämän vuoden
Berlinalessa. Nyt hän pohtii opetuksen
uudelleen käynnistämistä.
Bori Bujdosó
toimittaja, elokuvakriitikko
(käännös: Gabriella Botka)
http://www.bistrikseven.com/

Istumme 68. Berlinalen kokeellisten teosten
Forum-sarjan esityksessä. Kun Marta Hernaizin elokuva The Chaotic Life of Nada Kadic loppuu, ensimmäinen henkilö jota lopputekstissä kiitetään on Béla Tarr. Lavalle
ponnahtaa teoksen pieni, energinen meksikolainen päähenkilö Aida Hadzibegovic.
Hän kertoo, että hänellä ei ole näyttelijän
28 AVEK-LEHTI 1 | 2018

taustaa, vaan hän työskenteli toimiston hoitajana Tarrin perustamassa sarajevolaisessa
Film Factory -elokuvakoulussa, jossa hän
tapasi ohjaajaksi opiskelevaa Hernazia.
Hernaizin ensimmäinen kokoillan elokuva on mukaansa tempaava teos dokumentin ja fiktion rajalla eikä yhtään muistuta samassa sarjassa esitettyä, portugalilaisen André Gil Matan tekemää The Tree -elokuvaa. Filmi on aito ”slow cinema”, ikään
kuin Tarr teini-ikäisenä, pelkällä murrosikäisen elämänkokemuksella olisi yrittanyt
valmistaa Sátántangó-elokuvansa. Kahta
ohjaajaa yhdistää se, että molemmat ovat
valmistuneet unkarilaisen mestarin koulusta.
Hernaiz kirjoittaa minulle koulukokemuksistaan muutaman päivän Berliinin
ensi-illan jälkeen lentomatkalta Saksasta
Meksikoon. ”Film Factorya voi helpoimmin
ymmärtää kuvittelemalla noin kaksikymmentä elokuvaihmistä, jotka ovat kotoisin
ympäri maailmaa, katsomassa ja keskustelemassa elokuvista rakennuksessa, jossa
entisen Jugoslavian johtaja Tito piti puheitaan.” Hän lisää, että kannattaa kuvitella
perinteisen koulun sijaan sellaisen, jossa
”meistä kaikesta oli tullut perheenjäseniä,
opimme erilaisuuksistamme ja ennen kaikkea teimme yhdessä elokuvia”.
Film Factoryn helmikuussa 2013 Sarajevossa aloittanut Béla Tarr itsekin korostaa sitä, että elokuvan tekemisen opettaminen oli viimeinen asia, jota hän ajatteli kokeilla. ”Minun tarkoitukseni oli vapauttaa
heidät eikä opettaa heitä. Jokaisella on oma

maailmansa, elokuvaihmiset ovat erilaisia
ja jokaisen on annettava olla erilainen. En
halunnut kouluttaa heitä, vaan olin lähinnä
utelias siitä, keitä he ovat. Siksi opetus perustui mentorointiin, mikä oli hirveän rasittavaa. On kova paikka tietää kahdestakymmenestäkahdesta lapsesta, mitä heillä juuri
tänään on meneillään.”
Tarr otti tehdäkseen raskaan ja haastavan projektin – se on koetellut myös hänen
fyysistä terveyttään – koska hänen ”oli pakko
ryhtyä tekemään jotakin” sen jälkeen, kun
hän ilmoitti lopettavansa elokuvien tekemisen hopeakarhun saaneen filminsä Torinon
hevonen jälkeen. Alussa hän suunnitteli ryhtyvänsä tuottamaan muiden elokuvia oman
tuotantoyrityksensä kautta. Yksi elokuva olikin jo valmis kuvaukseen, kun elokuvien rahoitusjärjestelmä muutettiin, Unkarin kansallinen elokuvarahasto perustettiin ja Andy
Vajnasta tuli päätöksentekijä. Myönnetyt,
mutta ei vielä maksetut tuotantotuet peruutettiin, ja Tarrin olisi pitänyt hakea uudestaan jo aiemmin saatua tukea. Hän kieltäytyi siitä. Hän ei pitänyt eikä vieläkään pidä
Vajnan uutta systeemiä lainmukaisena, joten
hän palautti tekijöille heidän käsikirjoituksensa ja luopui tuottajan suunnitelmistaan.
Elokuvakoulun perustamisen idea tuli
esille ensimmäisen kerran, kun Tarr piti
workshopin Kroatian Splitissä. Sopimus
elokuvatiedekunnan aloittamisesta syntyi
jo silloin Splitin yliopiston kanssa, mutta toteutus kariutui byrokraattisiin esteisiin. Tarr
tutustui pian tämän jälkeen sarajevolaisen
yksityisyliopiston työntekijöihin ja tiesi heti

Film Factory -nimen saanut elokuvakoulu
lähti liikkeelle Sarajevo Film Academyn puitteissa. Tarr valikoi henkilökohtaisesti kaksitoista MFA- ja kymmenen DLA-tason opiskelijaa näiden lähettämien elokuvien perusteella. He saapuivat kaikista maailmankolkista: Japanista, Meksikosta, Islannista, Koreasta, Intiasta, Espanjasta, Singaporesta,
Portugaliasta ja Englannista. Sekä maisteriettä tohtoritason koulutus oli virallista, normit täyttävää yliopistotason koulutusta, vaikkakaan elokuvakoulu ei näyttänyt kovin paljon perinteiseltä yliopistolta. Vakituista opetushenkilöstöä ei ollut, tiimi koostui neljästä-viidestä henkilöstä teknikko ja assistentti mukaan lukien. He kaikki työskentelivät samassa huoneessa. Koulutuksen rakenne perustui kolmeen tekijään: jo mainitusta mentoroinnista, jossa Tarr yksilöllisesti
johti jokaisen opiskelijan elokuvasuunnitelmaa, elokuvateoriasta ja vierailevien opettajien workshopeista.
Teoreettinen osa muodostui elokuvanäytöksistä ja niihin liittyvistä analyyseistä,
joita pitämään Tarr kutsui maailman johtavia elokuvakriitikkoja ja elokuvahistorioitsijoita kuin Jean-Michel Frodon (Cahiers
du Cinéman entinen toimittaja) tai Jonathan Rosenbaum (Chicago Readerin entinen johtava kriitikko). Ensimmäinen opasti
opiskelijoita ranskalaisen elokuvan uuden aallon historiaan ja toinen piti luentoja
amerikkalaisista riippumattomista elokuvista. Tässä Tarr poikkesi jyrkästi joidenkin
unkarilaisten elokuvaihmisten asenteesta,
jossa elokuvakritiikkiä ei pidetä elokuva-ammatin osana. Tarr on oivaltanut, miten paljon opiskelijat voivat hyötyä näiden
ammattilaisten opetuksesta.
Hernaizin lähettämät rivet vahvistavat
samaa: ”Tykkäsin Factoryssa erityisesti siitä,
että meillä oli mahdollisuus oppia ohjaajien
lisäksi myös elokuvateollisuuden muista
toimijoista. Näköpiirini on avartunut tapaamalla elokuvakriitikkoja, kuvaajia, näyttelijöitä jne. Voin kiittää esimerkiksi Jonathan
Rosenbaumia siitä, että en pelkästään katsonut elokuvataiteen merkkiteoksia, vaan
myös opin elokuvan mestareista analysoimalla heidän töitään.”
Vierailevien opettajien workshopit olivat muodoltaan aina erilaisia, ja vaikka Tarr
pyrki antamaan jokaiselle konkreettisen

Bela Tarr.

KUVA: MARTON PERLAKI.

Film Factory

Koulutuksen rakenne
perustui kolmeen tekijään:
mentorointiin, elokuvateoriaan ja vierailevien
opettajien workshoppeihin.

tehtävän, hän todellisuudessa antoi heidät
viettää aikaa oppilaiden kanssa niin kuin he
itse halusivat. Kyse oli kahden viikon pituisista, intensiivisistä yhdessäolojaksoista yhteisine illallisineen.
Gus Van Sant ja Guy Maddin ratkoivat opetustehtävän melko perinteisesti: ensimmäinen tarjosi opiskelijoille harjoituksia elokuvan tekemisessä, jälkimmäinen
teki itse elokuvaa, jossa opiskelijat avustivat. Taiwanilainen Tsai Ming-liang keitti
opiskelijoiden kanssa höyrytettyjä mykejä. Maratonin pituisista elokuvistaan tunnettu Lav Diaz käveli heidän kanssa, Carlos Reygadas taas vei heidät uimaan ja
Apichatpong Weerasethakul metsään meditoimaan. Opiskelijat oppivat Tilda Swintonilta, millaista on olla kameran toisella
puolella, Gael García Bernal järjesti heistä
jalkopallojoukkueen, joka pelasi katulapsien kanssa. Juliette Binoche yksinkertaisesti kertoi siitä, miten hän näkee maailman ja elokuvantekemisen. Yhteistä on, että
kaikki antoivat jotakin omasta itsestään.
Tarr korostaa moninaisuutta: ”Kutsuin
paljon ihmisiä, jotta opiskelijat näkisivät,
että maailmasta löytyy erilaisia asioita. En
halunnut heidän kuuntelevan nurkkakuntaisia typeryyksiä, kuten monessa muissa
yliopistoissa on tapana tehdä. Pääasia on,
että tekemisen lakeja tai sääntöjä ei ole olemassa. Sinä itse olet sääntö.”
Yllä oleva lista ei suinkaan ole tyhjentävä, Film Factoryiin saapui opettamaan
yhteensä lähes viisikymmentä tunnettua
ammattilaista, monet heistä useamminkin
kuin kerran. Vaikka nämä tyypillisesti ottivat vastaan Tarrin pyyntöä ystävällisyydestä,
pelkkä heidän kuljettamisensa oli kallista,

eikä koulumaksuista saadut tulot olleet niin
suuret kuin olisi tarvittu. Suurin osa opiskelijoista ei pystynyt maksamaan maisterikoulutuksen 12 000 euron ja tohtorikoulutuksen 16 000 euron maksua, eikä Tarr suostunut siihen, vaikka yliopiston johto hoputti
häntä tehostamaan maksujen perintää. ”Sanotaan niin, että sitä rahaa mitä yliopiston taloudellisessa tiedekunnassa tienattiin,
poltettiin meillä, mistä he eivät lainkaan tykänneet. Siitä tuli melua. Koulutuksen kustantaminen ei todennäköisesti kuitenkaan
olisi ollut pitkäjänteisesti ylläpidettävä,
vaikka kaikki olisivat maksaneet lukukausimaksunsa. Eihän Gael García Bernalia tai
Tilda Swintonia voi raahata turistiluokassa,
ovathan he hiukan liian kuuluisia siihen”.

Bistrik7
Kaikki tämä johti siihen että neljän vuoden
jälkeen, helmikuussa 2017, Tarr lakkautti
Film Factoryn ja lähti Sarajevosta. Hänen opiskelijoista – jotka maisteri- ja tohtorikoulutuksessa opiskelivat siis yhdessä
– muodostui niin tiivis yhteisö, että he perustivat oman kollektiivin Bistrik7 (joka
oli koulun osoite). He tiedottavat säännöllisesti projekteistaan nettisivuillaan, jossa
voi katsoa heidän töitään, esim. episodielokuvan Lost in Bosnia trailerin. Elokuva
syntyi, kun Tarria raivostutti, että opiskelijat ovat laiskoja eivätkä etene projekteissaan. Yksitoista heistä yllätti hänet elokuvalla, jossa he kertovat eri suhteistaan elokuvien tekemiseen.
Neljän vuoden ajan pääkokemus oli Tarrille se, että ”vapaus ei vahingoita. Kaikki
ovat oppineet lentämään”. Marta Hernaiz vetää yhteen saamansa opin Sarajevossa: ”Olen
ohjaajana oppinut kuuntelemaan toista ihmistä enkä pelkästään viemään läpi omia
ideoitani. Samalla se on varustanut minut
rohkeudella tehdä sellaisia elokuvia, joita
haluan tehdä eikä jäädä odottamaan muiden
tunnustamista tai hyväksymistä. Olen oppinut, että elokuvia voi tehdä hyvin monella eri
tavalla, joten jos sinulla on voimakas idea tai
haluat kertoa jotakin tärkeää, sinulla ei voi
olla tekosyitä jättää ne tekemättä.”
Vaikka ei aivan samanlaista on Tarr kuitenkin suunnittelemassa seuraavaa koulutushankettaan. Jos kaikki sujuu hyvin,
Amsterdamin NDSM:issä, entisen sataman
alueella toimivassa kulttuurikäytössä olevassa makasiinirakennuksessa, alkaisi uusi
lahjakkuuksien tukemisohjelma. Vuoden tai
kahden mittainen koulutus ottaisi vastaan
noin kaksikymmentä opiskelijaa, jotka asuisivat alueen konttiasunnoissa. Muutoksena
edelliseen koulutushankkeeseen on, että
tällä kertaa siitä on määrä tulla taiteiden välinen, ei puhtaasti elokuvallinen koulutuspaikka.
AVEK-LEHTI 1 | 2018 29

Kokeellisen elokuvan konkari ja aiheesta tohtoriksi 2012 väitellyt Sami van Ingen
on jo vuosikymmeniä keskittynyt found footage -teoksiin, joissa käytetään enemmän tai
vähemmän sattumalta ”löydettyä” filmimateriaalia aineksena uuteen teokseen.
Hänen tuore teoksensa Polte (2018) on herättänyt huomiota niin koti- kuin ulkomaisen
elokuvayleisön keskuudessa. Kokeellinen lyhytelokuva kantaa mukanaan palasen
suomalaisen elokuvan kadonnutta historiaa: kuin ihmeen kaupalla säilynyttä materiaalia
Teuvo Tulion tuhoutuneesta elokuvasta Silja, nuorena nukkunut (1937).
Van Ingenin ”haljennut melodraama” ei silti pelkisty muistomerkiksi tai elokuvalliseksi
juhlakolikoksi. Liikkuvan kuvan nykyisyyttä van Ingen tutkailee
repeytymien ja säröjen avulla.
Tytti Rantanen
Kirjoittaja on AV-arkin ohjelmakoordinaattori, väitöskirjatutkija ja elokuvatoimittaja

KASVOTKIN
KUOLEVAT
Poltteen yksi lähtökohta oli lähestyvä itsenäisyyden juhlavuosi, mutta pitkän linjan elokuvantekijänä van Ingen oli alkanut
suunnitella teosta jo pari vuotta aiemmin
eikä vähiten siksi, että hän itse tuli täyttäneeksi 50 vuotta:
”Koen olevani elokuvan ja kuvataiteen
välimaastossa koko ajan, hyvässä ja pahassa,
operoin vähän varpaat kummallakin suunnalla. Ja niin problemaattista kuin kansalliskiihkoilu tai edes kansallismielisyys onkin,
ajattelin kuitenkin, että olisi hienoa kontribuoida jotenkin Suomen satavuotisjuhlintaan. Aloin etsiä sellaista suomalaisen elokuvan osa-aluetta tai reunamaa, johon kukaan muu ei voisi kajota. Nopeasti tuli idea
elokuvasta, joka on tuhoutunut mutta olemassa – historiasta, joka on menetetty mutta
josta on jäänyt jonkinlainen jälki.”
Vertaisesimerkkejä arkistomateriaalin
käyttöön taiteessa löytyy läheltä ja kauempaa. Van Ingen mainitsee eritoten yhdysvaltalaistaiteilija Bill Morrisonin, joka myös
taiteilee tuhoutuneella filmimateriaalilla.
Apu van Ingenin työskentelyyn löytyi tällä
kertaa kansallisesta muistiorganisaatiosta:
”Lähestyin KAVI:a (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti), ja sieltä pitkällisten
kaivelujen ja tutkimusten jälkeen löysimme
tähän ideaani sopivan materiaali, joka on
kunnianosoitus menetetylle Suomi-elokuvalle ja kansalliselle kulttuurille, mutta joka
samaan aikaan mahdollistaa myös kriittisen
näkökulman siihen, mikä on kansallista, romanttista ja nostalgista – tai mitä muuta se
nostalgia samanaikaisesti voi olla.”
Poltteeseen tuo kiehtovan elokuvahistoriallisen ja -filosofisen lisäkerroksensa se,
että oikeastaan sen aineksena on ”lost and
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found footage”: Teuvo Tulion F. E. Sillanpää -filmatisointi Silja, nuorena nukkunut
katosi kinoaarteistostamme, kun sen kaikki
esityskopiot tuhoutuivat Adams Filmin tulipalossa 1959. Tammikuussa 2015 Ranskan
elokuva-arkistosta, Cinémathèque françaisesta, löydettiin noin 20 minuutin edestä
materiaalia Tulion elokuvan keskivaiheilta.
Teoksen kokonaistarina nuoren orpotytön
koettelemuksista on silattu katkeruudella,
kateudella, kähminnällä ja kampituksilla,
mutta säilyneeseen osioon ovat pelastuneet
herkät ensihetket Siljan ilmeisen tuhoon tuomitusta romanssista ylioppilas Armaksen
kanssa. Kolmiodraamaa täydentää Armaksen mustasukkainen ystävätär Laura. Tästä
jo valmiiksi haurastuneesta materiaalista
van Ingen on luonut muutaman hidastetun kuvaelman, jonka äärellä ei ole välttämättä tarpeen tuntea lähtöteoksia. Eikä se
ole edes mahdollista, koska ei ole jäljellä
alkuperäistä, kokonaista, ”oikeaa” versiota,
mihin verrata. Van Ingenille tämä on hedelmällinen lähtöasetelma:
”Elokuvahan sai aikanaan huonot kritiikit osakseen. [Erik Blombergin] kuvausta
ja ulkoasua kehuttiin, mutta elokuvan kokonaisuutta pidettiin ylitseampuvan melodramaattisena. Poltteessa kaivan tavallaan
tietyt osat esiin siitä melodraamasta, mutta
pystyn jäsentelemään ne uudelleen. Silti
tämä on tietenkin myös hommage alkuperäiselle elokuvalle – vaikka siihen liittyy
myös tietoinen vapaus tehdä mitä vain. Poltehan ei ole dokumenttielokuva vaan fiktio.”
Vaikka van Ingenin filmografia pitkälti
rakentuu found footage -teosten jatkumoon,
Polte on pelinavaus kotimaisen elokuvan
puolelle. Taiteilija arvelee käyttäneensä

joitain yksittäisiä kotoperäisiä kuvia aiemmissa teoksissaan, mutta selittää, että ulkomaalaista löytöfilmiä on ollut yleensä
helpompi saada käyttöönsä. Suomessa on
haastavampaa löytää vaikkapa vanhoja
opetusfilmejä, jotka eivät olisi jo KAVI:n arkistoissa. Prosessia KAVI:n kanssa Poltteen
tiimoilta van Ingen kehuu hyväksi, mutta
pitkästä yhteistyöstä huolimatta aluksi ilmeni kiinnostavia näkemyseroja:
”KAVI:n näkökulmasta oli hämmentävää,
miksi haluan käyttää tuhoutunutta materiaalia säilyneen sijaan. Kesti pitkään päästä
samalle aaltopituudelle siitä, että voimme
juhlia elokuvaa myös tuhoutuneen materiaalin kautta. KAVI:n tarkoitushan on säilyttää elokuvaa, ja mikä olisikaan parempi
osoitus instituutin toiminnan tärkeydestä
kuin tuhoutuneen elokuvan katsominen!”
Juuri tuhoutuneisuudessaan teos on kaunis, elokuvan pinta näyttää toisinaan miltei
jäkälöityneeltä. Estetisoidun ja esteettisen,
romantisoidusti nostalgisen ja elokuvahistoriallisesti kiinnostavan jännite on vahvasti
läsnä teoksessa ja prosessissa:
”Koska Tulion materiaali – varsinkin Regina Linnanheimon kasvot – on lähtökohtaisesti niin voimakasta, siihen ei voi suhtautua ehkä muuten kuin jonkinlaisella nostalgialla. Elokuvaan tallentunut Reginan vaalea
viattomuus on niin syvällä annettuna kansallisessa psyykessä, että se pitää jollakin tavalla repiä rikki. Ironista kyllä elokuvan itsensä tuhoutuminen filmipurkissa ranskalaisessa varastossa oli jo se, mikä sen repi
rikki, minun ei erikseen tarvinnut tehdä sitä.
Minun piti vain näyttää se repeytymä.”
Repeytymän esiin taiteilussa auttoi musiikki ja äänisuunnittelu, ja van Ingen kehuuAVEK-LEHTI 1 | 2018 31

kin yhteistyökumppaninsa, muusikko Henri
Lindströmin monipuolisuutta ja prosessille
avointa mieltä.

Merkitysten muodostus
Polte sai maaliskuussa kunniamaininnan Tampereen elokuvajuhlien kotimaisessa kilpasarjassa, mutta sitä ennen se
aloitti kansainvälisen festivaalikiertonsa jo
yhdeltä kokeellisen elokuvan keskeisimmältä areenalta, Rotterdamin elokuvajuhlilta. Huhtikuussa se on ohjaajansa kanssa
matkaamassa Brasiliaan Fronteira-elokuvafestivaalille ja muitakin esityksiä on luvassa niin kotimaassa kuin maailmallakin.
Kokeellisen elokuvan tekijät ovat Suomessa
jo vanhastaan ja luontevasti tehneet taidettaan kansainväliseen kontekstiin, mutta
Poltteen kohdalla transnationaalinen ympyrä sulkeutuu sikälikin kauniisti, että Tulion melodraaman jäänteet löydettiin juuri
Ranskasta, elokuvataiteen henkisestä kotimaasta. Van Ingen ja elokuvan tuottajat Testifilmin Jussi Eerola ja Mika Taanila, ovat
mielenkiinnolla seuranneet, miten teos otetaan ulkomailla vastaan.
”Kansallinen tulokulmamme ja kansalliset silmämme vaikuttavat siihen, miten
me luemme tätä, mutta olemme olleet yllättyneitä siitä, miten voimakkaasti ihmiset
ovat reagoineet tähän Suomen ulkopuolella
siitä huolimatta, että he eivät tiedä, kuka on
Regina Linnanheimo. Ehkä tällainen kuvasto on kuitenkin yleismaailmallisempaa
ja myös kliseisempää kuin miten itse kykenemme sen näkemään.”
Toisaalta van Ingen arvelee hirtehisesti,
että kansainväliseen levitettävyyteen vaikuttaa myös ”pärstäkerroin” – ei hänen omansa,
vaan Regina Linnanheimon, Erik Blombergin lähikuvissa:
”Strukturalistisena elokuvantekijänä tiedän, miten voimakas psykologinen herkku
on näyttää ihmiskasvoja. Emme voi vastustaa niitä. Olen yleensä tietoisesti pyrkinyt
pelaamaan tällä ristiriidalla, käytän vain vähän ihmishahmoja.”
Ohjaaja vitsaileekin, että vaikka hän
omassa mittakaavassaan ”vetää vähäsen
överiksi”, Polte on yleisessä elokuvan kentässä ehkä lähestyttävämpi kuin jotkut
muut hänen teoksensa. Toisaalta myös festivaalien taiteellista profiilia ja suuntautumista voi tarkastella sen mukaan, kuinka
paljon niiden katalogien still-kuvissa on ihmiskasvoja ja kuinka paljon kuvia muusta
maailmasta. Silti Poltteessakin huomio kiinnittyy kuvan haptisuuteen, sen tuntoaistiin
vetoaviin ominaisuuksiin.
”Emme tarvinneet dialogia. Meillä oli kasvot!” huudahtaa vasta-argumentiksi äänielokuvalle irvokas vanha mykkäelokuvadiiva Norma Desmond (Gloria Swanson)
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KAVI:n näkökulmasta oli
hämmentävää, miksi haluan
käyttää tuhoutunutta
materiaalia säilyneen
sijaan. Kesti pitkään päästä
samalle aaltopituudelle siitä,
että voimme juhlia elokuvaa
myös tuhoutuneen
materiaalin kautta.

Billy Wilderin Auringonlaskun kadussa
(Sunset Boulevard, 1950). Polte muistuttaa,
että kasvotkin kuolevat. Hajoileva ja ”jäkälöityvä” tekstuuri tekee Regina Linnanheimon kasvoista muuntuvaa pintaa. Van Ingen kertoo katsojien nähneen tässä väreilyssä myös erilaisia näkyjä, joita siellä ei pitäisi olla, esim. puita. Abstraktiuden ja esittävyyden vaihtuvuus ja päällekkäisyys tuovat lisätilaa tulkinnoille.
”Elokuva koko ajan pakottaa aivomme
löytämään merkityksiä, ja on sääli, jos merkitykset on väännetty rautalangassa tai ne
ovat aina samoja. Aivomme ovat paljon hienompi väline, ne voivat keksiä merkitykset
itse! Teen kokeellista liikkuvaa kuvaa ja elokuvaa, koska minua kiinnostaa, mitä muuta
katsojan aivoissa tapahtua kuin jotakin ennalta arvattavaa ja laskelmoitua. Jos katsoja
päätyy erilaiseen tulkintaan kuin vierustoveri, se on kiinnostavampaa kuin jos teos
olisi kaikille yhteismitallinen. Nämä kaksi
katsojaa voivat myös päätyä keskenään
mielenkiintoisempaan keskusteluun!”
Toisin kuin esim. Juho Kuosmanen toisen kadonneen kotimaisen, Salaviinanpolttajien (1907), äärellä, Van Ingen ei ollut kiinnostunut rekonstruoimaan alkuperäistä
elokuvaa. Sen sijaan hän otti tietyt osat hävinneestä teoksesta ja muovaili siitä jotakin,
mitä se olisi voinut olla.
”Kun työskentelen found footagella, koen
aina, että roolini on arkeologin assistentti,
joka tekee löydetyn vanhan pääkallon luiden ympärille savesta oletuksen siitä, miltä
olisi voinut kerran näyttää se olio, jota kukaan ei ole nähnyt, mutta josta voimme fantasioida. Ja koska olen taiteilija, voin ottaa
isoja vapauksia! Tämä on vain yksi versio!
Found footagen ja arkistomateriaalin käytössä hienoa on, että se on editoimista ja uudelleen kontekstualisoimista. Kuva on ollut
jo olemassa, luodaan vain uusi mahdollinen tapa katsoa sitä ilman, että se tuhoaa alkuperäistä. Eikä sitä tarvitse luoda tyhjästä,
koska se on jo olemassa, mutta se artikuloidaan uusiksi.”
Van Ingen täsmentää vielä erikseen, että
tämänkaltainen työskentely on aivan eri
prosessi kuin sellainen, jossa elokuva-arkistosta etsitään jotakin tiettyä materiaalia
jokin aiottu tehtävä mielessä. Found footage

-taiteelle olennaista on ennakoimattomuus,
törmääminen johonkin unohdettuun, kadotettuun tai pois heitettyyn.

Esittämisen tavat
Uudessa teoksessa lähdemateriaalin huono
kunto toi sekä etuja että haasteita työskentelyyn:
”Kesti pitkään löytää sellainen muoto,
jossa tuhoutuneen materiaalin estetiikka
olisi alkuperäisessä muodossaan mutta ilman, että siitä tulee liian nostalgista. Siihen piti löytää jokin toinen kerros kuin että
se on tuhoutunut. Erilaisten kokeilujen jälkeen löysin tavan hidastaa kuvaa digitaalisesti niin, että siihen jää mukaan digitaalisuuden jäljet. Minulle oli tärkeää jättää kuvaan näkyviin, että se on tuotettu ja prosessoitu digitaalisesti, että sitä ei ole peitetty
täysin jouhevaksi elokuvan näköiseksi digitaaliseksi elokuvaksi.”
Polte jatkaa loogisesti van Ingenin väitöskirjan teoriaosuuden loppupäätelmää,
jonka mukaan kokeellisen elokuvan kokeellisuus kiinnittyy menetelmällisyyteen eikä
niinkään filmimateriaaliin itseensä1. Van
Ingen on huojentunut siitä, että analogisuuden ja digitaalisuuden vastakkainasettelusta on vihdoin päästy eteenpäin miettimään erilaisia esittämisen ja vanhan lähdemateriaalin käyttämisen tapoja. Esittämisen
tapoja van Ingen kokeilee ja koettelee myös
filmiperformansseissaan, jotka muodostavat yhden osa-alueen hänen taiteellisessa
työskentelyssään. Väitöskirjassaan hän tuo
esiin, että live cinema ja performanssi tietyssä mielessä kytkeytyvät elokuvan alkuaikojen spektaakkeliluonteeseen2. Van Ingenin omien performanssien lähtökohdat eivät kuitenkaan ole taikalyhtyesitysten nostalgisoinnissa vaan välineen varioimisessa:
”Minua kiinnostaa jälleen kerran tehdä
jonkinlainen halkeama elokuvamuotoon,
sen prosessiin, historiaan, katsomistapaan.
Teen paikan päällä jotakin, mikä muuttaa
näkyvästi ja yllättävästi elokuvaa niin, ettei se olekaan pelkkä tallenne, jota esitetään.
Tämä ei tapahdu piilossa koneen sisällä,
vaan aika pateettisella, käytännöllisellä tavalla niin, että raaputan yleisön näkyvissä
filmiä, maalaan siihen, näytän dioja, yhdistän elokuvaan muita elementtejä. Näin
yleisö on katsomiskokemuksessa enemmän
kiinni ja osallistuu teokseen eri tavalla. On
eri asia kuunnella nauhalta musiikkia kuin
katsoa elävää esitystä. Ainutkertaisuus kasvattaa epäonnistumisen riskiä, mikä on tekijälle kauhistuttavaa. Mutta ainutkertaisuuden olemus puuttuu elokuvasta mediumina, ja se on sen heikkous ja (kaupallinen)
vahvuus.”
Pateettisuus tarkoittaa van Ingenille
erontekoa haudanvakaviin elokuvaper-

formansseihin, joissa ”mustiin
pukeutunut nuori mies näyttää
välkkyvää kuvaa ja taustalla kuuluu kauhea surina”. Van Ingen etsii ”poeettista herkkyyttä” muista
suunnista, enemmän low kuin
high fidelitystä:
”Performanssini ovat kotikutoisia ja pikkuisen kökköjä, niistä
näkee, että ne on henkisesti teipattu läjään. Ja jos ne ovat yleviä,
vedän senkin hieman överiksi,
luen vaikka Kalevalan säkeitä.
Haluan tuoda sen teoksen pois
vakavasta rock-henkisestä mediataidekuviosta. Tämä ei toki ole
vain minun keksimäni strategia,
mutta tämä on ollut kiinnostava
tapa kommentoida tietynlaista
Artikkelin kuvat: Sami van Ingen: Polte © Testifilmi 2018
arvattavaa, juhlallista ja penseää
asennetta mediataiteessa. On hirveätä tuh- menetelmiin itseensä kätkeytyy taiteellista
herkullisuutta. Kuvataideakatemian tila-ailausta, jos elokuva on aina vakavaa!”
kataiteiden liikkuvan kuvan lehtorina opetVälineen historia ja nykyisyys
tava van Ingen ei suostu nimeämään mitään
Van Ingen valottaa tekemisensä lähtökoh- yksittäistä kokeellisen elokuvan historian
dan löytyvän usein epäsuorasta vuorovai- menetelmää tai suuntausta, joka ansaitsisi
tulla uudelleen löydetyksi. Sen sijaan hän
kutuksesta toisten taiteilijoiden töihin. Bill
Morrisonin lisäksi toinen keskustelukump- kannattaa itse kunkin valitseman välineen
historiaan perehtymistä:
pani on ollut niin ikään yhdysvaltalainen
”Olisi hienoa, jos ihmiset, jotka käyttävät
Ken Jacobs, jonka kanssa van Ingen oli
jotakin välinettä ja toimivat sen puitteissa,
yhteydessä tehdessään elokuvaansa Hate
(2012), jonka materiaalina on käytetty Alek- tietäisivät sen historiasta jotakin. Olisi hämsandr Ptuškon neuvosto-Kalevala-versi- mästyttävää, jos taidemaalari ei olisi tietoiointia Sampo (1959).
nen maalauksen historiasta, mutta tekisi
”Minulla on pyrkimys viedä toisten taitei- maalauksia, esittäisi niitä ja puhuisi niistä
syvällisesti. Mutta liikkuvan kuvan kenlijoiden loistavasti tekemät asiat vielä yhden
askeleen pidemmälle, tutkia, voisiko sen
tällä tuntuu joskus siltä, että tämä on tilanne.
tehdä vielä loistavammin, voisiko sitä viedä
Ehkä se johtuu siitä, että liikkuvan kuvan
johonkin uuteen suuntaan. Tämä on ollut
historia kokeellisen elokuvan tai videotaiyksi työskentelystrategiani, vaikka lopputu- teen osalta, alkuperäisten teosten näkemiloksen kannalta ei ole niin relevanttia, löy- nen, on ollut tähän asti hankalaa. Kaiken
taiteen pitäisi yrittää ponnistaa omasta histääkö katsoja nämä referenssit.”
Toisten teokset eivät olekaan välttämättä
toriastaan – sitten siihen voidaan lisätä jotavarsinaisia rakennustelineitä tai teoreettisia
kin omaa. Suomessa ongelma on ollut, että
tukipylväitä. Sen sijaan ne ovat keskustelu- taidekoulutuksessa tai edes taidehistorian
laitoksella ei ole ollut samalla tavalla liikkukumppaneita ja kiinnostavien esitystapojen
ja -menetelmien ehtymätön lähde, josta van
van kuvan historiaa esillä kuin muita taideIngen vuorostaan ammentaa omaan prak- muotoja. Pohjois-Amerikassa kulttuurialan
ihmisten perussivistykseen kuuluu tietää
sikseensa.
kokeellisesta elokuvasta, video- ja perforMenetelmällisyys ja metataso, taiteen
historiatietoisuus, ovat yhä näkyvästi esillä
manssitaiteesta jotakin.”
muidenkin tuotannossa. Pariisin PompiDigitalisointi on onneksi tuonut histodou-keskuksessa (ja myöhemmin Galleria
rialliset teokset uudella tapaa saavutettaHeinossa) nähtiin hiljattain Elina Brothe- viksi, mikä van Ingenin mukaan osaltaan
vaikuttaa tämänhetkiseen ”retrobuumiin” ja
ruksen näyttely ”Règle du jeu”, jossa hän
Brotheruksen teosten kaltaisiin rekonstruktoteutti omia versioitaan Fluxus-verkoston
1960- ja 1970-luvun performansseista. Kir- tioihin. Samalla historiaa tullaan katsojallisuuden puolella Mahdollisen Kirjalli- neeksi uudella tavalla ja taidemuodon jatsuuden Seura ja tutkija Juri Joensuu ovat
kumoon pystytään fokusoimaan eri tavalla
osaltaan nostaneet proseduraalista luo- kuin menneinä vuosina, jolloin yhteys on
ollut kateissa. Haastattelua ennen van Inmista uudelleen kotimaiseen keskusteluun
ja käytäntöön. Niin Fluxuksen kuin sen
gen on ollut KAVI:n Kino Tuliossa esittäkirjallisten aikalaisten, OuLiPo-työpajan, mässä opiskelijoilleen Hollis Framptonin

1970-luvun teoksia ja todennut ne
yhä elinvoimaisiksi ja energisiksi,
ei suinkaan historiallisiksi kuriositeeteiksi.
Historiatietoisuus lisää monimuotoisuutta, mutta avarakatseisuutta kaivattaisiin myös liikkuvan
kuvan nykymaisemaan. Vaikka tekijä liikkuisi notkeasti kuvataiteen
ja elokuvan välimaastossa, rahoitus
helposti lokeroidaan ennalta määrättyihin karsinoihin. Käytännön
kentällä rajoja kuitenkin ylitetään
koko ajan:
”Struktuurit rakentavat mielellään struktuureja ja pitävät niitä
yllä, valta pyrkii pitämään yllä valtaa. Jo nyt se tuntuu naurettavalta
ja ehdottoman vanhanaikaiselta.
Raja-aitojahan ei samalla tavalla
edes ole, jos katsoo ihmisten projektihakemuksia tai jopa niitä konsepteja, joita käytetään, kun puhutaan videosta tai elokuvasta tai mediataiteesta tai niiden esityskanavista. Ja jotkut ns. taidehörhöilyt saattavat
olla huomattavasti menestyneempiä millä
tahansa akselilla kuin muut teokset. Maailma on muuttunut aika paljon, ja jos analogisuuden ja digitaalisuuden vastakkainasettelustakin on jo päästy ohi, ehkä myös tällaiset kategoriat elokuvan, mediataiteen, videotaiteen ja kokeellisen elokuvan välillä
ovat menneen talven lumia, vaikka instituutiot ja rahoituslähteet niistä haluaisivat pitää kiinni.”
Van Ingen oli jo kolmisenkymmentä vuotta sitten perustamassa Helsingin elokuvapajaa. Sen toiminnan taustalla vaikuttanut
taiteellinen perusmotivaatio ei ole muuttunut, vaikka mukaan on sittemmin tullut uusia rahoituskanavia. Tuotantokulut ja budjetit ovat silti eri luokkaa kuin elokuvateollisuudessa, joka toimii tulonhankintalähteen logiikalla. Mediataiteilijakin ansaitsee palkkansa, mutta van Ingen muistuttaa, että isoista tuotantokoneistoista erillään pysyminen toisaalta takaa taiteilijalle
riippumattomuuden lähteä haastavampiinkin projekteihin. Parhaimmillaan tuotantokulttuurien välille syntyy kuitenkin antoisia
kohtaamisia:
”Olen positiivisisesti yllättynyt ja täytyy
nostaa hattua, että Yleisradio lähti estoitta
Poltteeseen mukaan! Ymmärrän, että se ehkäpä johtuu teoksen kansallisesta luonteesta, mutta visuaalisesti… Moni tulee
kyllä soittamaan, että digiboksi on rikki.”

1
Sami van Ingen, Moving Shadows.
Experimental Film Practice in a Landscape of Change.
Finnish Academy of Fine Arts 2012, 124.
2

Sama, 99.
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Puhuuko
Vladimir totta,
onko hän todella
tuota mieltä?
Entä Oliver,
mielisteleekö
tai suorastaan
valehteleeko
hän?

NOKKAPOKKA
Huomasitteko? Sub esitti viime syksynä
yhden viime vuosien kiinnostavimmista
suurvaltapolitiikkaa käsittelevistä dokkareista. Kyse on Oliver Stonen neliosaisesta sarjasta The Putin Interviews (2017),
jossa kaksi vallasta kiinnostunutta
miestä ottaa mittaa toisistaan.
Jouko Aaltonen
Kirjoittaja on dokumentaristi, TaT

S

arja sujahti ohi lähes huomaamatta,
kukaan ei oikein rohjennut arvioida tai kommentoida sitä. Se on esitetty myös Venäjällä, mutta ei ilmeisesti ollut sielläkään mikään tapaus, Putin-kamaa kun tulee televisiosta joka tapauksessa paljon. Yhdysvalloissa se on leimattu
propagandaksi ja syytetty Stonea kriittisyyden puutteesta. New York Times moitti
Stonen haastattelijan otetta nöyristeleväksi ja Washington Postin mukaan sarja
saa monen Putiniin ja Venäjään kriittisesti
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suhtautuvan kiristelemään hampaitaan.
Onpa sarjaa syytetty siitäkin, että se ”humanisoi Putinin ja demonisoi Amerikan”.
Sarjaan on ilmiselvästi vaikea suhtautua.
Onko se Putinin nuoleskelua vai suorastaan propagandaa? Huonoa ja hampaatonta journalismia? Kahden vanhentuvan
miehen keskinäistä narsistista kukkoilua?
Psykologista peliä ja nokkapokkaa? En
tiedä, mutta paljon se kertoo näistä kahdesta miehestä, Venäjästä, suurvaltapolitiikasta ja vallasta.
Sarjan perusteelliset ja pitkät haastattelut on kuvattu heinäkuun 2015 ja helmikuun
2017 välillä. Ajanjakso on erityisen kiinnostava, koska siihen osuvat niin Ukrainan
kriisi, Krimin valtaus, Syyrian sota, Edward
Snowdenin paljastukset ja hänen loikkauksensa Venäjälle kuin Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Stone teki Snowdenin tapauksesta fiktion (Snowden 2016) ja juuri Snowden-yhteyksien kautta Stone löysi kontaktit,
joiden avulla hän pääsi tekemään sarjaa.

Toinen on näkijä,
toinen tekijä
Oliver Stone ei ole journalisti, joka pyrkisi
tasapuolisuuteen, hän on elokuvataiteilija,
auteur, näkijä, jonka tuotannon suuri ja toistuva teema on valta eri muodoissaan. Vladimir Putin on tekijä, toimen mies, vallankäyttäjä, jolla on suuri tehtävä. Miehillä on
paljon yhteistä. Näkijä ja tekijä kohtaavat ja
tekevät sinunkaupat.
Oliver ja Vladimir ovat molemmat kylmän sodan (1948–1991) lapsia. Vladimir
kasvoi Neuvostoliitossa ja hakeutui tiedustelupalvelun töihin mm. Itä-Saksaan. Hänen maailmankuvansa on lukkiintunut kylmän sodan maailmaan ja kahden suurvallan ideologiseen ja maantieteelliseen kamppailuun. Mutta niin on Oliverinkin. Hän on
osallistunut rivisotilaana USA:n imperialistiseen sotaan Vietnamissa ja on kuvannut laajasti aikakauden politiikkaa ja poliittisia johtajia. Oliver on ollut kotimaassaan
oppositiossa, vallan kriitikko ja toisenlaisen

totuuden uupumaton etsiä. Mutta miesten
maailmankuvat kumpuavat samasta historiallisesta aikakaudesta. Maailma on vallan,
vakoilun, salaliittojen ja juonittelujen pelikenttä. Molemmat ovat myös suurten linjojen miehiä, pakkomielteenomaisesti kiinnostuneita vallasta.
Oliver Stone on tehnyt elokuvia fyysisestä väkivallasta, sodasta (Vietnam-trilogia 1986–1993), rahan vallasta (Wall Street
1987 ja sen jatko-osa Wall Street – Money
Never Sleeps 2010) ja ennen kaikkea poliittisesta vallasta. Fidel Castrosta hän teki
haastatteludokumentin Comendante (2003)
ja sille jatko-osan Looking for Fidel (2004).
Hän on tehnyt elokuvat kolmesta Yhdysvaltojen presidentistä. Ylistetyin on JFK
(1991), joka keskittyy Kennedyn salamurhaan, hienoin vihatusta presidentistä tehty
ymmärtävä tutkielma Nixon (1995) ja huonoin George W. Bushia komedian keinoin
käsittelevä W (2008). Komedia ei ole Stonen
laji, Oliver on vakavissaan suhteessa maailmaan. Unohtaa ei pidä myöskään monen
valtiomiehen, valloittajan ja diktaattorin
esikuvasta, Aleksanteri Suuresta, kertovaa
spektaakkelia Alexander (2004).
Entä kenestä Vladimir on kiinnostunut?
Vaikka sarjassa ei suoraan näin sanota, hän
näkee itsensä suurten venäläisten johtajien
seurassa: Rurik, Aleksanteri Nevski, Iivana Julma, Pietari Suuri ja myös Stalin.
Heikon Jeltsinin jälkeen Vladimir on päättänyt asettua tähän jatkumoon. Yhdysvallat

on nuori kansakunta, Venäjä vanha ja ikuinen imperiumi. Mauno Koivisto kirjoitti
juuri ennen Putinin valtakautta mainion
kirjan Venäjän idea, joka avaa historian
kautta venäläistä politiikkaa. Kirja ilmestyi 2001, mutta vuonna 2000 valtaan tullutta
Putinia ei vielä mainita siinä. Kirjan perusteella voisi ajatella, että Putin on lähes looginen seuraus Venäjän siihen astiselle historialle. Moskova julistautui aikanaan kolmanneksi Roomaksi, Rooman ja Konstantinopolin perinteen jatkajaksi, kristikunnan ja puhtaan uskon pelastajaksi. Kun tähän tehtävään yhdistyy slaavilainen nationalismi ja maantieteellinen laajeneminen,
alkaa ymmärtää, miksi imperiumin ajatus
on syvällä venäläisessä sielussa. Imperiumi
on kohtalo, oli valtiomuoto feodaalinen, yksinvaltainen, sosialistinen tai johtajavetoinen puolidemokratia. Kaikki suuret johtajat ovat laajentaneet valtakuntaa tai hankkineet takaisin menetettyjä alueita. Venäjän idea on tärkeämpi kuin demokratian
idea. Ja sen idean toteuttamiseen tarvitaan
valtaa ja vahvaa johtajaa. Valta vetää puoleensa ihmisiä yleensä ja erityisesti vallasta
kiinnostuneita. On vain loogista, että Oliver
on lähtenyt tähän kohtaamiseen Vladimirin
kanssa.
Vladimir ei ole moukka. Hän tietää mille
yleisölle esiintyy. Nyt ei olla hakemassa suosiota Venäjän massoilta alatyylisillä sutkautuksilla, vaan esiintymässä kansainväliselle
ja yhdysvaltalaiselle tv-yleisölle. Vladimir

Putinin maine lännessä on niin huono, että
hänellä on tuskin ollut mitään hävittävää
tässä projektissa. Vladimir piirtää itsestään
kuvan analyyttisenä (onhan hän tiedusteluanalyytikko) harkitsevana kansallisena
johtajana, joka tekee pitkää päivää Venäjän ja Venäjän idean hyväksi. Hän antaa ymmärtää hallitsevansa laajan aineiston, niin
historian käänteet kuin nykyhetken tilastotkin. Presidentti on kurinalainen ja pedantti.
Tältä mieheltä voisin hyvin ostaa käytetyn
tai jopa uudenkin auton. Vladimir ei muistuta idän pelättyä ja sulkeutunutta kivikasvoa, karmeaa tyrannia ja vallan- ja rahanhimoista suurta johtajaa, vaan pikemminkin
jonkin suuren globaalin yrityksen kiireistä
pääjohtajaa. Valta on tämän miehen ammatti ja sielu, hänen ei tarvitse korostaa sitä.
Vladimir Putin on kuin hyvä ammattijohtaja, jonka Venäjän kansa on palkannut. Ja
niin kuin usein, kun omistuspohja jakaantuu tarpeeksi pieniin palasiin, ammattijohtaja kaappaa vallan ja pyörittää firmaa mennen tullen miten tahtoo.

Onko toisen vastavirta aina
toisen myötävirta?
Oliver Stone on omassa maassaan kriittinen ja terävä Yhdysvaltojen politiikan ja
valtarakenteiden kriitikko. Hän on kertonut toisenlaisia, vaihtoehtoisia tarinoita
niin Vietnamista kuin poliittisesta ja taloudellisestakin vallankäytöstä. Oliver Stonella
on myös oma toisenlainen kertomuksensa
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Tämä on suuri
venäläinen
kertomus:
amerikkalaiset
huijaavat aina.
Ne ovat vähän
kuin Kepu Suomen
muille puolueille.
Jos amerikkalaisia
ei olisi, ne pitäisi
keksiä.

Yhdysvaltojen historiasta, jonka hän on
esittänyt 10-osaisessa historiadokumentissaan The Untold History of the United States (2012). Se purkaa myyttejä Yhdysvaltojen synnystä ja pureutuu terävästi taloudellisen, rodullisen ja rakenteellisen epätasa-arvon kysymyksiin. Tässäkin on kyse
vallasta ja demokratiasta.
Tavallaan on loogista, että Stone on ollut kiinnostunut tämän virallisen tarinan,
myyttisen ja yhtenäisenä esitetyn Yhdysvaltojen vastustajista, niin Fidel Castrosta, Edward Snowdenista kuin Vladimir Putinistakin. Mutta tarkoittaako se kritiikittömyyttä
näitä kohtaan? Ainakaan sen ei pitäisi,
mutta valtajulkisuus käyttää mielellään kritiikittömyys-argumenttia Stonen töitä arvioidessaan. Se selittää pitkälti myös negatiivisia reaktioita Putin-ohjelmaa kohtaan. Vai
onko niin, että Stone on niin häikäistynyt
vallasta sinänsä, että hän kadottaa kriittisen näkökulmansa siirtyessään kuvaamaan
oman maansa valtaapitävien vastustajia?
Sarja koostuu peräkkäisistä tapaamisista ja keskusteluista, ei niinkään perinteisistä haastatteluista. Oliver on vahvasti
esillä ja dramaturgisesti hänet on rakennettu haastajaksi. Asetelma on pinnallisesti
rento tai jopa toverillinen, kaksi kylmän sodan kokenutta veteraania ja vallasta kiinnostunutta toveria kohtaavat, mutta pinnan
alla jännitteinen. Oliver ei suostu alemman
rooliin, eikä Vladimir sorru ylimieliseksi.
Kahden kauppa. Tämä on heidän sivistynyt mittelönsä. Molemmilla on aika paljon
pelissä: maineensa. Vladimir saa tilaisuuden kerrankin kertoa oman näkemyksensä
läntiselle maailmalle, Oliver haluaa päästä
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selville vallankäyttäjän ajattelusta ja sielusta. Mutta Oliverin pitäisi olla myös tiukka
ja kriittinen. Viime kädessä ollaan Vladimirin pelikentällä, ja hän voi aina puhaltaa pelin poikki. Oliverin ongelma on, kuinka pitkälle hän voi mennä ja haastaa? Yllättävän
pitkälle, sanoisin. Vladimir haluaa kuitenkin
antaa itsestään kuvan järkevänä ihmisenä,
joka pystyy vastaamaan myös hankaliin
kysymyksiin. Asetelman epätasaisuudesta
huolimatta peli on paikoitellen kihelmöivän tasaväkistä. Parhaimmillaan mieleen
tulee epämääräisesti joku Aleksander-elokuvan kohtaus, joissa Aleksanteri Suuri ja
Aristoteles keskustelevat. Stone antaa tilaa
Putinin maailmalle ja tarinalle, mutta myös
haastaa.

Shakkimatsi
Sarja muistuttaa shakkiturnausta, jossa kaksi suurmestaria kohtaavat. Kummallakin
on omat siirtonsa, kumpikin ennakoi toisen
siirtoja ja argumentteja. Välillä toinen on
niskan päällä, välillä toinen. Sarja on rakennettu kahden kamppailuksi, vaikka tosiasiassa toki Venäjän presidentillä ja nimenomaan Putinilla on paljon enemmän valtaa
kuin yhdellä vaivaisella Oscar-voittajalla.
Sarja on myös kuvattu monella kameralla siten, että tilanne näkyy. Päähenkilöiden symmetrisyyttä korostetaan sekä asetelmissa, jossa he istuvat tai kävelevät. Molemmat näkyvät kuvissa ja molemmilla on oma
avustajakuntansa, hovinsa, läsnä sinänsä intiimeissä keskustelutilanteissa. Kuvaa leikataan nopeasti, levottomastikin edestakaisin.
Rytmi on välillä hektinen, mutta pitkä muoto
antaa tilaa myös henkilöiden reaktioiden

ja katseiden lukemiseen. Vääjäämättä katsoja alkaa pohtia myös henkilöiden vilpittömyyttä, laskelmointia ja suoranaisia valheita. Puhuuko Vladimir totta, onko hän todella tuota mieltä? Entä Oliver, mielisteleekö
tai suorastaan valehteleeko hän?
Valta korostuu myös kuvausmiljöissä, ne
ovat vallan kulisseja, Kremlin saleja, Krimin huviloita, yksityiskoneiden kabinetteja.
Vallan ja imperiumin teemat ovat väkevästi
läsnä myös puheessa. Vladimir palaa Neuvostoliiton hajoamiseen 1991 ja sen aiheuttamaan traumaan. Kun entiset neuvostotasavallat itsenäistyivät, 25 miljoonasta imperiumin kansalaisesta tuli yhtäkkiä ulkomaalaisia. Se on yli kymmenesosa väestöstä. Se
olisi sama kuin jos Kalifornia jättäisi Yhdysvallat tai Katalonia Espanjan. Niin heikko
oli Venäjä, ettei se voinut – eikä halunnut
voida – asialle mitään. Onneksi, voidaan jälkikäteen sanoa.
Vladimirilla on oma johdonmukainen tarinansa, toki ennenkin kuultu. Kun imperiumi hajosi, Mihail Gortbatshov sopi lännen johtajien kanssa, että Nato ei laajene
Venäjän porteille, uusia tai uudelleen itsenäistyneitä valtioita ei päästetä läntisen sotilasliiton jäseneksi. Asia sovittiin suullisesti
eikä kirjallista sopimusta tehty, päinvastoin kuin Stalinin ja Hitlerin aikana, jolloin
tehtiin vielä salainen lisäpöytäkirja Baltian,
Suomen ja Puolan kohtalosta. Tämä on Vladimirin kertomus, se on myös narratiivi, jota
Venäjällä toistetaan. Lännen kertomus on
toinen; tällaista diiliä ei koskaan tehty eikä
olisi voitukaan tehdä.
Ukrainastakin on kaksi narratiivia, läntinen ja itäinen. Vladimirin version mukaan

Artikkelin kuvat:
The Putin Interview,
ohj. Oliver Stone,
Showtime Documentary
Films, 2017.

Ukrainassa tapahtui lännen tukema vallankaappaus, ja Krimin niemimaa äänesti
vapaissa vaaleissa Venäjään liittymisestä.
Vladimir sanoo pokkana, että Venäjä ei
puutu muiden maiden sisäpolitiikkaan.
Tässä jaksossa Oliver panee yllättävänkin
vähän kampoihin.
Paikoin Oliver antaa Vladimirin myös
”paljastaa” itsensä. Naisista hän puhuu sovinistisesti viitaten naisten huonoihin päiviin.
Samaan tapaan Vladimir ja Oliver mittelevät homoseksuaalien asemaa koskevassa
jaksossa. Vladimir pitää Venäjää vapaamielisenä yhteiskuntana, mutta Oliver inttää
ja tivaa ja antaa Vladimirin paljastaa asenteensa homoseksuaaleja kohtaan.
Kun miehet puhuvat kylmästä sodasta,
mainitsee Oliver mielielokuvakseen Stanley Kubrikin Tohtori Outolemmen (1963).
Seuraavassa jaksossa he sitten katsovat elokuvan yhdessä. Oliver on innostunut, mutta
Vladimir kommentoi elokuvaa vaisusti. Oliver antaa dvd:n lahjaksi Vladimirille, mutta
hetken päästä palaa tyhjien kuorien kanssa,
dvd on jäänyt soittimeen. Vladimir heittää,
että näin amerikkalaiset aina tekevät. Jenkki
pettää aina!
Tämä on suuri venäläinen kertomus:
amerikkalaiset huijaavat aina. Ne ovat vähän kuin Kepu Suomen muille puolueille.
Jos amerikkalaisia ei olisi, ne pitäisi keksiä.
Venäjän suuri kertomus tarvitsee vihollisen.

Suuri vihollinen tekee kansasta suuren.
Vladimir Putinin suuri strategia – ja myös
suosion syy – on ollut hänen halunsa valtakautensa alusta lähtien asettua tasavertaiseksi vastustajaksi Yhdysvalloille, mitä se ei
ole kansantalouden tai sotilaallisen voiman
suhteen. Itse asiassa taktiikka on sama, jota
Stone käyttää sarjassa. Hän asettuu Putinin
tasavertaiseksi keskustelukumppaniksi, ottaa tilan ja aloitteen. Putin hyväksyy tämän,
koska siitä on hänelle etua.
Neljännen osan alussa Oliver ohjaa Vladimiria, kävelyttää häntä Kremlin huoneissa ja järjestää kameraa varten muka
miesten kohtaamisen pitkän ajan jälkeen.
Vladimir suostuu, nyt pelataan Oliverin ehdoilla. Ja ohjaaja Stone näyttää tämän pelin meille katsojille. Osuvasti jakson aiheena onkin Yhdysvaltojen presidentinvaalit, ja se kuinka paljon Kreml vaikutti
niihin. Vladimir kiistää tiukasti, väite Venäjän sekaantumisesta vaaleihin on vale.
Vladimir tekee vastasiirron väitteellä, että
Venäjällä syytetään kaikesta Yhdysvaltoja.
Hänen mukaansa Yhdysvalloissa on krooninen taipumus syyttää kaikesta Venäjää.
Vladimir vertaa tätä antisemitismiin. Taas
vastaveto väitteisiin Venäjän osuudesta
Yhdysvaltojen vaaleihin: Vladimirin mukaan Yhdysvallat häiritsi aktiivisesti Venäjän vuoden 2012 vaaleja, mikä tapahtui
nimenomaisesti ulkomailta rahoitettujen

kansalaisjärjestöjen kautta. Propagandaa, vale vai voisiko siinä olla pikku hitusen totta? Joka tapauksessa tämä on tarina,
joka on rakennettu Venäjän kansalle, ja se
selittää nykyisiä kansalaisjärjestöjen vaikeuksia, ja sitä miksi kansalaisyhteiskuntaa on niin vaikea synnyttää Venäjälle. Ja
tarina on hyödyllinen Vladimirille. Hänen
mukaansa Venäjällä on toimiva demokratia,
jossa kansa valitsee vapaissa vaaleissa johtajat. Vladimirin uusi kausi kestää vuoteen
2024 asti, ja näin hänestä tulee yksi suurista ja pitkäaikaisimmista johtajista. Oliver vertaa häntä Maoon ja Fidel Castroon.
Oliver penää, eikö ole pelkoa valtaan tottumisesta, mutta Vladimir esiintyy nöyränä
kansan palvelijana. Kansa päättää ja valitsee.
Kun viimeinen haastattelu päättyy, ilmeisen tyytyväinen Vladimir kiittää ja kättelee
kaikkia ”amerikkalaisia partnereita”. Mukava mies tämä presidentti Putin, tehokas
ja luotettava. Tsaari poistuu, perässään hovi
ja avustajat. Sarja loppuun kuviin Kremlin
valtaa tihkuvista saleista. Jos tämä oli shakkiottelu, Putin sen ehkä voitti. Kiinnostava
matsi joka tapauksessa.
Oliver Stone on nyt käsitellyt Castron
ja Putinin. Valitettavasti maailmassa riittää
vallanhaluisia despootteja. Kuka olisi seuraava? Recep Tayyip Erdoğan vai Kim
Jong-un?
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HENKILÖKUVA

KUVA: AKI KURVINEN.

Jan Harlan Masterclass.

ÄLÄ TEE
KOMPROMISSEJA
Elokuvatuottaja Jan Harlan vieraili
Tampereen elokuvajuhlilla. Hän puhui
työstään Stanley Kubrickin kanssa,
tuomaroi kansainvälisessä tuomaristossa
ja luennoi musiikista käsikirjoituksen
työkaluna.
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Harlan tunnetaan erityisesti työstään Stanley Kubrickin vastaavana tuottajana. Hän
työskenteli Kubrickin kanssa kolmekymmentä vuotta ja tuotti elokuvat kuten Barry
Lyndon (1975), Full Metal Jacket (1987),
Hohto (1980) ja Eyes Wide Shut (1999). Lisäksi hän ohjasi Kubrickista kertovan dokumentin Stanley Kubrick - ohjaajan muotokuva (2001).
Harlan oli myös Kubrickin lankomies ja
ystävä. Hän, jos kuka osaa sanoa minkälainen ihminen oli joskus hankalaksikin esitetty Kubrick. – Ei, hän ei ole hankala, vaan
hän tietää mitä tekee, sanoo Harlan. Puhuessaan Kubrickista Harlan käyttää preesenssiä, vaikka Kubrick kuoli vuonna 1999 saatuaan valmiiksi Eyes Wide Shutin. Elokuva
jäi Kubrickin viimeiseksi, eikä se julkaisuaikoinaan saavuttanut suurta suosiota. Siitä

huolimatta se on Harlanin lempielokuva
kaikista Kubrickin töistä. Elokuva perustuu Arthur Schnitzlerin novelliin Unikertomus (Traumnovelle). Kubrick osti oikeudet jo
1970-luvulla. Alunperin Woody Allenin oli
tarkoitus esittää juutalaista lakimiestä elokuvassa.
– Elokuvasta kenties tulee klassikko 20
vuoden päästä. Eyes Wide Shutin ongelma
on, että sitä pitäisi katsoa kaksi kertaa. Mutta, jos et pitänyt siitä ensimmäisellä kerralla, miksi katsoisit sen toisen kerran, kysyy
Harlan ja jatkaa kertomalla, että elokuva
oli menestys esimerkiksi Japanissa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä Etelä-Euroopan maissa. Niissä maissa, joissa englantia puhutaan äidinkielenä, kukaan ei tuntunut pitävän siitä. Kuten muissa Kubrickin elokuvissa, tässäkään ei selitetä. Harlan

kertoo, ettei Kubrick koskaan suostunut selittämään mitään. Tämä ei ollut ylimielisyyttä, kuten jotkut toimittajat sen tulkitsivat. Kubrick ei kokenut tarpeelliseksi selittää taidettaan tai ratkaisujaan muille.
Tarina kertoo, että Kubrickilla oli hankalan maine myös näyttelijöiden keskuudessa.
Hohdon naispääosan esittäjän Shelley
Duvallin Kubrick ajoi hulluuden partaalle
vaatiessaan koko ajan lisää ottoja. Duvall
pääsi Guinnessin ennätystenkirjaan tekemällä kohtauksen 127 kertaa uusiksi. Harlanin mukaan asia oli päinvastoin, näyttelijät tykkäsivät työskennellä Kubrickin kanssa. Hän oli niitä harvoja ohjaajia, joka antoi näyttelijöiden työstää samaa kohtausta,
kunnes se hipoi täydellisyyttä. Yleensä kaikilla on kiire.
– Näyttelijät pitivät Stanleystä. Siksi he
suostuivat haastateltavaksi Kubrickista kertovaan dokumenttiini. He kunnioittivat miestä ja halusivat kunnioittaa myös hänen
muistoaan.
Kubrickin kuoltua monet ehdottivat
Harlanille omien elokuvien ohjaamista.Hän
ohjasikin dokumentin Kubrickista, mutta ajatusta varsinaisesta elokuvaohjaajan urasta
Harlan piti huvittavana. – Minä en ole taiteilija, mutta olen erittäin hyvä kakkosmies.
Kakkosmiehen tehtävässään Harlan esimerkiksi ehdotti Kubrickille tietyn musiikin
käyttöä eri kohtauksissa, mutta lopullisen
ratkaisun teki Kubrick itse.

Musiikista
Josta pääsemmekin Harlanin masterclassin
aiheeseen, musiikkiin. Harlan aloittaa luennon sanomalla, että hän yrittää opettaa työkaluja ja erilaista lähestymistä musiikkin.
Harlanin sanoin valitettavan paljon näkee
ja kuulee nykyään, kuinka musiikkia käytetään täyteaineena elokuvissa. Sillä korvataan substanssia ja yritetään fiksata käsikirjoituksen puuttuvia osia. Musiikin ei pitäisi
olla koristeen tai laastarin muodossa, vaan
valmiiksi mietittynä ja harkittuna osana

KUVA: JAN HARLANIN ARKISTO.

Yksi elokuvantekijän
tärkeimpiä ominaisuuksia
on suostuttelun taito.

Jan Harlan, Stanley Kubrick, Tom Cruise ja Nicole Kidman Eyes Wide Shut -elokuvan kuvauksissa.

elokuvan ilmaisua. Musiikki on olennainen
osa dramaturgiaa. Leikkaaminen musiikin
tahtiin on esimerkiksi yksinkertainen tapa
lisätä kohtauksen intensiteettiä.
– Katsokaa vaikka Englantilaisessa potilaassa kohtaa jossa Juliette Binochen henkilöhahmo soittaa Bachia kallellaan olevalla flyygelillä. Se, että hän osaa soittaa
Bachia näin hyvin, kertoo hahmosta paljon.
Päällimmäisenä luennolta jää mieleen
kehotus kuunnella samaa kappaletta lähes
fanaattiseen tapaan viikkokausia vähintään
kerran päivässä. Harlanin mukaan tarkoituksena on muodostaa jonkinlainen rakkaussuhde. Tehdäkseen elokuvaa tai mitään
taidetta täytyy olla rakastunut taiteeseen ja
sen tekemiseen. Sama pätee myös musiikin
käyttöön elokuvissa.
– Rakasta sitä tai älä käytä ollenkaan, sanoo Harlan. Kubrick esimerkiksi kuunteli
musiikkia lähes tauotta ja oli rakastunut
valsseihin. - Lolitan alku, tässä ei ole mitään
muuta kuin käsi, jalka ja musiikki. Huomatkaa, mitä musiikki tuo mukanaan.
Harlanilta kysytään usein, mitä elokuvantekijä tarvitsee. Hänen mielestään elokuvantekijä tarvitsee sydäntä, aivoja, idean
ja kärsivällisyyttä. Raha ei ole niin tärkeää. Sitten hän jatkaa sanomalla, että yksi

elokuvantekijän tärkeimpiä ominaisuuksi
on suostuttelun taito.
– Älä tee kompromisseja musiikin tai minkään suhteen.
Harlanin puheita kuunnellessa ymmärtää, että Kubrick ei tehnyt kompromisseja.
Kenties tämä on syy siihen, että hän jää historiaan.
Harlan oli mukana Kurbickin Napoleonprojektissa. Pitkälle valmisteltu projekti peruuntui rahoittajien vetäytyessä hankkeesta.
Nyt Harlan on palannut Napoleonin tarinan pariin eräänlaisena neuvonantajana.
Tällä hetkellä uutta käsikirjoitusta työstetään ja sarjaa ollaan tekemässä HBO:lle.
– Tämä on tietysti täysin eri asia kuin
Kubrickin Napoleon.
Harlanin mukaan tällainen muoto olisi
sopinut Kubrickille hyvin. Sen sijaan, että
yritetään kertoa isoja tarinoita kahdessa
tunnissa, on hienoa, että voidaan käyttää
enemmän aikaa.
Harlan saa edelleen käsikirjoituksia luettavaksi. Hän sanoo, että lukee ne aina kun
ehtii. 80-vuotiaaksi mies on täynnä energiaa,
ja hän luennoikin elokuvakouluissa ja tuomaroi eri elokuvajuhlilla aina kun ehtii.
Enikö Balogh
Kirjoittaja on käsikirjoittaja ja muusikko
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NOKIA MOBILE

TARINOITA MENESTYKSESTÄ JA TUHOSTA
Arto Koskinen
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja ja ohjauksen ja
käsikirjoituksen lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Arto Koskinen (ohjaaja) sekä Esther van Messel ja
Gitte Hansen (First Hand Films) ja Marianne Mäkelä
(tuottaja) Sheffieldin dokumenttielokuvamarketissa
kesäkuussa 2016.

uonna 1991, nuorena elokuvaopiskelijana istuin junassa matkalla Brysselistä Münchenin
opiskelijaelokuvafestivaaleille.
Vastapäätäni istui nuori nainen,
joka kertoi työskentelevänsä Ranskan Telecomilla osastolla, joka laati yhtiölle tulevaisuuden ennusteita ja suunnitelmia. Hän kertoi salaisuuden: tulevaisuudessa ihmiset tulevat kulkemaan kaduilla kantaen puhelimia
mukanaan. Minä nyökkäsin ja kohteliaasti
taivastelin visiota yhdessä hänen kanssaan.
Sitten tajusin, että meillä Suomessahan asia
oli jo niin. Matkapuhelimet olivat yleinen
näky kaduilla 90-luvun alussa ja puhelinten
koko oli jo sellainen, että ne mahtuivat taskuun. Kun kerroin tämän matkaseuralleni,
näin hänen ilmeestään, että hän ei todellakaan uskonut minua. Joku tyyppi jostakin
Suomesta, kehitysmaasta, väittää heidän jo
elävän sitä tulevaisuutta, jota Ranskassa visioidaan. Yritin selittää, että matkapuhelimet eivät ole yleisiä pelkästään Suomessa,
vaan itse asiassa koko Skandinaviassa:
”Oletko koskaan käynyt siellä?”– Ei hän ollut. … Minullakin oli ollut useita puhelimia
työkäytössä... koska naisen ilme muuttui
vain epäilevämmäksi, kysyin lopulta: oletko
kuullut suuresta suomalaisesta matkapuhelinyhtiöstä nimeltään Nokia? Ei hän ollut
kuullut, vaikka olin varma, että olin nähnyt
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Nokian mainoksen Pariisissa käydessäni.
Keskustelumme tyrehtyi loppumatkan
ajaksi. Oli lokakuu, ja kun palasin Suomeen,
Nokia esitteli ensimmäisen tuotantovalmiin
GSM-puhelimensa.

Jäljelle jäi suuri tarina
Elokuvakerronnan koulutuksessa, ensimmäisiä asioita mitä opetetaan on, että jokaisella tarinalla on alku, keskikohta ja loppu.
Niin tälläkin tarinalla. Jokaisella tarinalla
on myös opetus. Uskallammeko kuitenkaan
kansallisella tasolla tunnustaa, mikä onkaan
tämän tarina opetus?
Nokia Mobile oli Suomen matkapuhelinteollisuuden lippulaiva ja ilmentymä. Paradoksaalisesti tuon teollisuuden varsinainen
isähahmo, Jorma Nieminen oli jo siirtynyt
vetämään toista, pienempää matkapuhelinyhtiötä. 1980-luvun lopussa Nieminen oli
riitaantunut Nokian johdon kanssa vedettyään ensin Nokia Mobiran pohjoismaiseksi
menestykseksi. Nieminen keräsi mukaansa
yhtiön parhaat matkapuhelinosaajat ja perusti Benefon-yhtiön. NMT-aikaan sitä kutsuttiin matkapuhelinten Mercedes Benziksi.
GSM-aikakausi tuhosi yrityksen pikkuhiljaa.
Elokuvaani varten sain kaksi ainutkertaista
haastattelua. Toisen juuri Jorma Niemiseltä
ja toisen Matti Makkoselta. Matkapuhelinalan veteraanilta, joka keksi tekstiviestin.

Molemmat menehtyivät syöpään muutama
kuukausi haastattelujen jälkeen.
Matkapuhelinteollisuus oli Suomelle
muutakin kuin Nokia. Se oli lukuisa joukko
alihankkijoita, innostusta, hypeä, innovaatioita, verotuloja, vaurautta, kateutta, unelmavävyjä ja –miniöitä, ylpeyden aihetta, toiveita,
unelmia, avioliittoja, ylipitkiä työmatkoja,
pettämisiä, rikkoutuneita perheitä ja muuttuvaa maailmaa. Huomaamattamme matkapuhelinteollisuudesta oli rakentumassa
silmiemme edessä valtava tarina. Jo Nokian ollessa huipulla, puhuttiin ”saagasta”.
Kun tämä teollisuus myytiin v.2013 Microsoftille, tuo saaga oli saatettu päätökseen
ja ”Nokia saaga” sai uuden merkityksen. Tarina oli saavuttanut loppunsa ja syntymässä
oli uusi kansallinen myytti, Kalevala.
Saman vuoden syyskuun 3.päivänä istuin bussissa ja kuuntelin radiota Nokian
kännykälläni, jossa oli ärsyttävän huono
Windowsin käyttöjärjestelmä. Kuulin, että
puolen päivän aikoihin olisi tulossa tiedotustilaisuus. Nokia myy matkapuhelinteollisuutensa Microsoftille. Suunnaton, selittämätön helpotus täytti mieleni. Varmasti vähän samanlainen tunne kuin kapteeni Kariluodolla oli hänen tajutessaan saaneensa
tappavan osuman rintaansa: ”Nyt se on
loppu, nyt ei enää.” Tuolla samaisella sekunnilla tiesin erään aikakauden päättyneen.

Halusin lähteä tekemään siitä elokuvan
ja tajusin kymmenien elokuvantekijöiden
ajattelevan samoin ja lähestyvän YLE:n dokumenttiprojektin Iikka Vehkalahtea haluten ensimmäisenä merkitä aiheen itselleen.
Käsi täristen naputtelin hänelle heti viestin: ”Haluan tehdä tästä leffan. Varaa tämä
mulle!” Iikka vastasi ystävällisesti, että ”Ok.
Tämä on varattu sinulle.” Eihän hänellä oikeasti sellaisia valtuuksia ollut. Halusi vain
olla ystävällinen. Vuosia myöhemmin kun
tapasimme, kysyin Iikalta, että tarjosiko kukaan muu hänelle ko. aihetta, Iikka vastasi,
että ”ei – sinä olit ainoa ja vaikutit jotenkin
hätääntyneeltä.”
”1990 luvulla eettiset olivat vallalla, siksi
Nokia menestyi. 2000 luvulla menestyjät saivat vallan, ja eettiset alkoivat saada kenkää.
Tulos näkyy nyt. Näin se homma toimii.” Juha Lakkala

Kruunun jalokivi vai
pimeyden ydin?
Vuonna 2007 tuli Facebook. Liityin siihen
melkein heti. Facebook tuntui mainiolta,
koska sen kautta alkoi muodostua yhteyksiä
ikivanhoihin tuttavuuksiin ympäri Suomea
ja maailmaa. Vuonna 2008 minuun sitten
otti sen kautta yhteyttä lukioaikainen ystäväni, Juha Lakkala. Juha halusi tietää, mitä
minulle kuului. Hän oli iso johtaja Nokian

Kilpailu alkoi suuntautua
enemmän yhtiön sisälle ja
ihmisten välille kuin ulospäin.
Menestyvä yritys rakensi
sisälleen eriarvoistumisen
kulttuurin.

matkapuhelinyksikössä ja kutsui piipahtamaan Nokian päämajassa Keilaniemessä.
Juha tarjosi lounaan. Juteltiin. Käveltiin ohi
ison lasivitriinin, jossa oli Nokian valmistamia puhelinmalleja vuosien varrelta. Juha
luetteli: ”tuo on minun lapsi, tuo on minun
lapsi…”. Päällimmäinen muistikuvani kuitenkin oli, että Juha oikeasti näytti romahtamispisteessä olevalta johtajalta. Apple oli
juuri julkaissut iPhonensa. Itse olin omassa
puhelimessani huomannut, kuinka käyttöjärjestelmä oli käynyt koko ajan monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Juhan tehtäväksi oli annettu ajaa N-Gage telakalle. Sen hän tekikin.
Juha oli nuorena insinöörinä Nokian
elektroniikan synnyssä mukana alusta alkaen. Juha eteni organisaatiossa ylöspäin,
mutta näki menestyksen myötä myös organisaation pöhöttymisen, henkisen korruptoitumisen ja ylimielisyyden synnyn. Rahaa tuli ovista ja ikkunoista, mutta perheet
eivät kestäneet isien ja äitien jatkuvaa matkustelua. Yhtiö rakensi menestyjiä varten
palkitsemisjärjestelmän, joka alkoi toimia
itseään vastaan. Kilpailu alkoi suuntautua

enemmän yhtiön sisälle ja ihmisten välille
kuin ulospäin. Menestyvä yritys rakensi sisälleen eriarvoistumisen kulttuurin. Joku
saattoi todistaa, kuinka viereisessä työpisteessä työskentelevä, samaa työtä tekevä
työtoveri tuli optio-oikeutettuna yhdessä
yössä miljonääriksi, kun hän itse jatkoi työtä
kuukausipalkallaan.
” Myöhemmin kuulin, että työkaverit Oulussa pitivät juhlat, kun johtaja- ja päällikkötittelien määrä ylitti muiden työntekijöiden
määrän Nokian sisäisessä puhelinluettelossa.
Lopullinen matkapuhelimen käyttäjä unohtui
Nokiassa.” – 31.5.2013 Digitoday

Menestyksen
kopioiminen
Nokian menestystä haluttiin kopioida kaikkialle. Ikävä vain, että tuo jäljittely alkoi
juuri silloin, kun kyseisen yhtiön ilmapiiri
ja tekemisen kulttuuri oli alkanut myrkyttyä.
Sitä ei tosin silloin tiedetty. Kaikki näytti hyvältä. Tuhon ensimmäiset ratkaisevat askeleet ajoittuivat Yves Dozin ja Keeley Wilsonin teoksen Ringtone mukaan vuoteen
2004, jolloin käytössä ollut linjaorganisaatio vaihdettiin matriisiorganisaatioksi. Muut
yritykset ja organisaatiot näkivät edelleen
vain menestyksen, ottivat kilpaa mallia Nokiasta muuttaen myös organisaatioitaan sen
mallin mukaiseksi.
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KUVA: JOUKO AALTONEN.

KUVA: JOUKO AALTONEN.

Maailma on ihmeellinen,
mutta me ihmiset onnistumme tekemään siitä
välillä todella raadollisen.

Aukeaman kuvat: Salolaisia avustajia
ohjeistetaan elokuvaa varten
studioksi viritetyssä, tyhjentyneessä
huonekaluliikkeessä Salossa.

Vuonna 2003 aloitin ohjauksen ja käsikir- edelleenkin jonkinlaisessa Nokian jälkeijoituksen lehtorina Tampereen ammattikor- sessä, posttraumaattisessa tilassa, jossa
keakoulussa ja muistaakseni vuonna 2005 epätoivoisesti yritämme edelleen soveltaa
sielläkin toteutettiin suuri organisaatiouu- noita ”menestyksen avaimiksi” kuvitteledistus. Linjaorganisaatiosta siirryttiin mat- miamme tekijöitä. Oliko tässä tuon saagan
riisiorganisaatioon. Henkilökunnalle muu- yksi opetus?
tosta havainnollistettiin heijastamalla valkokankaalle kuvia risteävistä ”uimaradoista”. Käännekohta
Kuinka organisaatiossa johtaminen ja vas- Wikipedian mukaan hybris (m.kreik. ΰβρις,
tuut hajautetaan. Seuraus oli lähinnä, että ”loukkaus”) tarkoittaa nykyaikana liioiteltua
itsevarmuutta ja -luottamusta, joka lopulta
näytti siltä, etteivät esimiehet aina tienneet
johtaa ansaittuun rangaistukseen. Vuonna
selkeästi, mitkä olivat heidän vastuitaan.
2007 tammikuussa oli joukko insinööNokian malleja pyrittiin kopioimaan
kaikkialle yksityisestä sektorista julkiseen. rejä Hervannassa kokoontunut seminaarin
Haluttiin kopioida selkeät menestyksen ele- ohessa katsomaan screeniltä Applen julkaimentit. Se oli ajan henki. Silloin ei voitu ym- seman, uuden iPhonen esittelyvideota. Inmärtää, että kopioitiin juuri niitä element- sinöörit totesivat videolla käytetyn trikkejä,
koska Applella ei voinut olla monisormiohtejä, jotka tulisivat osaltaan valmistelemaan
koko matkapuhelinteollisuuden romahta- jauksen ja näytön zoomauksen mahdollistamisen Suomessa. Menestyksen element- vaa prosessoria. Ei ole Applesta Nokian kiltejä olisi pitänyt etsiä 1990-luvun raken- pailijaksi, he totesivat. Eihän tuo edes tue
teista, koulutusjärjestelmistä, organisaatio- 3G:tä. Väärin.
Muiden kilpailijoiden lähtiessä kopioirakenteista, palkkausjärjestelmistä, ilmapiiristä etc. Matkapuhelinteollisuuden menes- maan Applen uutta konseptia, käänteentetyksen elementit oli luotu 1980- ja 90-luvun
kevää, uudenlaista käyttöliittymää, Nokia
rakenteilla.
Mobile sinnitteli pitkään kiinni vanhassa.
Leikatessani elokuvaa Joona Louhi- Kuten nyt tiedämme, seurasi joukko väävuoren kanssa tämän päivän uutisotsikot
riä valintoja ja ratkaisuja. Valtavan yhtiön
tuntuivat heijastelevan materiaalin kanssa, sisällä oli alan huippuosaajia ja osaamista,
jota työstimme valkokankaalle. Ei liene lii- mutta jollakin kummallisella tavalla yhtiö
ei enää kyennyt organisoimaan uudelleen
oiteltua todeta, että elämme tässä maassa
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Excelin avulla talouden
numerot saadaan
näyttämään hyvältä,
mutta Excel ei tee
muutosta. Excel ei
innovoi. Excel ei
luo uutta.

ja hyödyntämään tuota valtavaa resurssia. Organisaatio, jonka menestys oli perustunut siihen, että se kykenisi äärimmäisen
nopeasti tuomaan markkinoille uusia puhelinmalleja, ei kyennytkään riittävän nopeasti sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen, jossa keskiössä olikin käytettävyys,
käyttöliittymän mukavuus, harvat laitemallit ja ekosysteemiajattelu.
Suuryritykset toimivat tänä päivänä siten,
että kun liiketoimintaa pitää tehostaa, aloittavat ne vähentämällä työvoimaa, resurssia, joka on nostanut heidät alun perin menestykseensä. Samalla ne lahjoittavat lahjakasta, henkistä pääomaa kilpailijoille. Excelin avulla talouden numerot saadaan näyttämään hyvältä, mutta Excel ei tee muutosta.
Excel ei innovoi. Excel ei luo uutta.

Ystäväni Juha lähti Nokiasta 2009. Tuolloin hänet oli ylennetty vastaamaan kaikkien yli 50 Nokian tehtaan logistiikasta ympäri maailmaa sekä niiden tuottamien laitteiden ja materiaalien jakelusta. Samaan aikaan Nokia myös sulki tehtaitaan ympäri
maailmaa. Kymmeniä tuhansia ihmisiä irtisanottiin. Juuri valmistuneita, valtavia tehtaita ei edes ehditty ottaa käyttöön, kun ne
jo suljettiin. Juha jaksoi sitä vajaan vuoden
ja päätti jättäytyä pois. Ilman kultaista kädenpuristusta. Niiden aika oli jo mennyt.
Toinen elokuvani päähenkilöistä ja entinen johtoryhmän jäsen, Nokian lakiasian
johtaja Annu Palmu jätti yhtiön samoista
syistä vuonna 2005. Hän oli useaan otteeseen yrittänyt ottaa ilmapiirissä aistimansa
negatiiviset muutokset puheeksi. Ilman vastakaikua. Luotijuna oli saatettu jo sellaiseen
vauhtiin, että vauhdin hiljentäminen olisi
tuntunut ylimmästä johdosta typerältä. Yhtiössä mietittiin, kuinka vauhtia saataisiin lisää. Ja kuten tiedämme, liika vauhti aiheuttaa myös sokeutta.

Puhelinmalli
puun takaa
Kun iPhone lanseerattiin 9.1.2007 puhuttiin,
kuinka puhelinmalli ilmestyi ikään kuin
”puun takaa”. Elokuvaa tehdessä oli hämmentävää tajuta, että itseasiassa iPhonen

lanseeraama konsepti uudenlaisine käyt- innovoida jotakin tuon kansallisen ylpeytöliittymineen oli alun perin innovoitu Suo- den ympärillä.
messa, pienessä oululaisessa startup-yhtiössä jo vuonna 2002. Kun yhtiössä oli ta- Ja se opetus?
juttu, ettei heidän resurssinsa riitä maa- Suomen matkapuhelinteollisuuden, Nokia
ilmanlaajuisen myynnin organisoimiseen, Mobilen, nousu ja tuho jättivät jälkeensä
tarjosivat he konseptiaan suuremmille toi- paljonkin tärkeitä opetuksia. Kysymys kuumijoille, Samsungille, Alcatelille, Motoro- luukin: uskallammeko myöntää ne ja otlalle, Eriksonille ja tietenkin Nokialle ja
taa opiksemme? Nokia Mobilen menestys
Applelle. Applessa, jolla ei ollut omaa pu- 1990-luvulla pohjautui ainutlaatuiselle, suohelinmallia, ymmärrettiin kokonaisuuden
malaiselle koulutusjärjestelmälle, joka oli
mahdollisuudet. Uudenlainen käyttöliit- kymmenien vuosien kuluessa poistanut eritymä ja suuri näyttö ilman painikkeita oli- arvoisuutta ihmisten väliltä. Kuka tahansa,
vat jotakin sellaista, joka sopi heidän laite- mistä tahansa yhteiskuntaluokasta saattoi
kokonaisuus- ja verkkokauppa-ekosystee- opiskella tuetusti ja turvatusti. Oli saavumiinsä kuin nenä päähän.
tettu pohjoismaisen hyvinvointivaltion kriOli hämmästyttävää todeta, kuinka pal- teerit. Alussa Nokia Mobile oli yritys, jossa
jon yhtäläisyyksiä MyDevicella oli IPho- ymmärrettiin oltavan uusien asioiden äänen kanssa. Apple osoitti kiinnostuksensa, rellä, suosittiin tasavertaista palkkapolitiikmutta oululaisyhtiö ehti mennä konkurssiin
kaa, ja jossa ihmiset saattoivat kilpailla aiv.2005. Silti nykyisen smartphonen idea oli
noastaan siitä, kuka saa parhaat projektit.
synnytetty ja alkoi levitä lopulta maailman- Tehtiin yhdessä, luotiin, innovoitiin, tuettiin
laajuisesti, kun muut toimijat alkoivat vas- toisia. Kun menestys syntyi, osattiin olla yhtaavasti jäljitellä sitä IPhonesta.
dessä ylpeitä. Ylpeyttä pitää osata annostella
Maailma on ihmeellinen, mutta me ih- oikein. Liikamäärällä on seurauksensa. Samiset onnistumme tekemään siitä välillä
manaikaisesti kun viisaasti tuetaan uuden
todella raadollisen. Tärkeintä suomalais- teknologian, tekoälyn etc. kehitystyötä tulisi
panostaa myös vuosien varrella kertyneen
ten kannalta tässä sivutarinassa on, että se
osoittaa kuinka matkapuhelinteollisuuden ”hiljaisen tiedon” jalostamiseen viisaudeksi
ja opiksi jälkipolville. Kehittää ”tekoälyn”
ympärillä tapahtunut ”pöhinä” ulottui myös
rinnalla sen vastakohtaa, ”aitoa empatiaa”.
Nokian ulkopuolelle. Me kaikki halusimme
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Hyvä postimies, ohj. Tonislav Hristov,
Making Movies Oy, 2017.
Kuva: Orlin Ruevski.

LOPPUKIRIN MERKITYKSESTÄ
Leikkaajaa on perustellusti kutsuttu
ohjaajan jälkeen dokumenttielokuvan
toiseksi Luojaksi. Tätä ei ole aina
ymmärretty, eikä sitä ymmärretä
kaikkialla vieläkään.

Iikka Vehkalahti
Kirjoittaja on tuottaja ja
Rough Cut Servicen perustaja
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Creative Euroopalla oli tänä keväänä haku
loppua. Parhaimmillaan – tai pahimmillaan
median ammattilaisten kouluttamiseksi. – kuukausien leikkausprosessi on myös soHaussa lueteltiin elokuva-alan eri ammat- keuttanut niin ohjaajan kuin itse leikkaateja. Listassa ei ollut elokuvaleikkaajaa.
jankin. ”Fresh eye” ja panostus rough cut
Dokumenttimaailma on viimeisten vuo- -vaiheessa elokuvaan on tuottanut erinomaisien aikana herännyt eri tavoin näkemään
sia tuloksia. Dok.incubator-koulutusohleikkaajien merkityksen. Raakaleikatut ver- jelma valitsee tänäkin vuonna noin 100 hasiot eli rough cutit ovat ilmestyneet rahoi- kijasta kahdeksan tuotantoa kehitettäväksi
tusfoorumien ja festivaalien ohjelmistoon. rough cut -vaiheessa. Ja kuten edellisinä
IDFA, MediMed, Rooma, Nyon, Sarajevo, vuosina näistä 3–6 tulee olemaan pääfestiSundance, Ex Oriente jne. kaikissa on rough
vaalien kilpailuohjelmissa.
cut -työpajaa, koulutusohjelmaa, pitchausta
RCS:n synty
tai masterclasseja.
Syy on yksinkertainen. Monesti usean
Rough Cut Servicen (roughcutservice.com)
vuoden ponnistelun jälkeen elokuvatuotan- perustaminen syntyi tarpeesta. Olimme kesnon loppuvaiheessa alkavat voimat ja rahat
kustelleet hollantilaisen Menno Boreaman

käyttäen hyväksi internettiä, ladattavia tiedostoja, sähköposteja ja skypeä?
Mutta. (Aina on olemassa mutta.) Kokemus oli jo näyttänyt monessa workshopissa
ja prosessissa, että keskinkertainen tutori
tai konsultti voi aiheuttaa elokuvalle hallaa. Steps For Future ja maailmanlaajuiset
WHY-projektit taas opettivat, että globaalissakin maailmassa eri kulttuurien väliset
erot niin kommunikoinnissa, maailman ymmärtämisessä kuin elokuva-ajattelussakin
voivat olla hyvin suuria. Ja toiminnasta pitäisi saada muutakin tyydytystä kuin taloudellinen korvaus.
Niinpä yksinkertainen konsultti-idea kehittyi ajatukseksi ryhmästä, joka toimisi yhdessä ja pyrkisi viemään eteenpäin leikkaajan ammattitaitoa, järjestämään koulutusta,
käymään sisäistä keskustelua – ja tukemaan
kunnianhimoisia elokuvia erityisesti maissa,
joissa tekijöillä ei ollut tukiverkostoa.
Aivan keskeisenä ideana oli, että RCS:ssä
palautetta ei antaisi vain yksi ihminen, vaan
työskentelisimme jatkuvasti vaihtuvina pareina, jolloin myös tutustuisimme toistemme ajatteluun ja ratkaisuihin. Ja elokuvan ohjaaja puolestaan saisi palautteen kahdesta
eri perspektiivistä, kulttuurisesta ja maantieteellisestä.
Ensimmäinen hard core -ryhmä muodostui ihmisistä, jotka tunsimme jo Stepsin
kokemuksista: Niels-Pagh Andersen, Erez
Laufert Israelista, Jakob Hoegel Tanskasta,
Jean Tsien USA:sta. Eri ihmisten kokemusten ja arvioiden perusteella pyysin seuraavassa vaiheessa mukaan Mary Stephania
HongKongista/Pariisista, Joe Biniä USA:sta,
Per K. Kirkegaardia Tanskasta ja Yael Bittonia Sveitsistä/Ranskasta. Tällä hetkellä
ryhmässä on kaikkiaan 15 ammattilaista eri
puolilta maailmaa.

Mukana koko maailma

kanssa useaan kertaan tilanteesta, jossa me
ja monet ystävämme olimme. Meitä pyydettiin konsultoimaan valmistusvaiheessa olevia elokuvia tavalla, joka oli mahdotonta.
Lentäminen toiseen maahan yhdeksi päiväksi muutaman tunnin studiokeskustelua
varten oli kallista ja raskasta. Saimme jatkuvasti sähköposteja, joissa oli linkki elokuvaan ja pyyntö antaa palautetta – ilman taloudellista korvausta. Tapaukset olivat usein
perusteltuja. Ympäri maailmaa on tällä hetkellä intohimoisia, lahjakkaita dokumentaristeja, jotka tekevät tärkeistä aiheista elokuvia – vähällä rahalla ja hyvin yksin.
Rough Cut Servicen idea oli hyvin yksinkertainen. Miksi ei konsultoida elokuvia

Kahden toimintavuoden aikana RCS on
työskennellyt noin kuudenkymmenen elokuvan kanssa, jotka ovat tulleet 25 eri maasta.
Syksyllä IDFA, Sundancen ja Berlinaren lähestyessä hakemusten määrä kasvaa, ja silloin voi olla jopa vaikea löytää paria, jonka
kanssa työskennellä. Toisaalta emme suinkaan hyväksy kaikkia hakemuksia. Listallamme on pari elokuvaa, joista voisi sanoa,
että tekijällä ei ole ollut todellista osaamista
tai syvällisesti ymmärrettyä tavoitetta tehdä
hyvää ja merkittävää elokuvaa.
RCS:n eräs lähtökohta oli, että emme etsi
festivaalivoittajia, vaan elokuvia, jotka ovat
haasteellisia, vaikeita, erilaisia, luovia – ja
tärkeitä omassa maassaan tai kansainvälisesti. Mutta tietysti ryhmän maineelle on
ollut tärkeää, että RCS-elokuvat ovat myös
menestyneet erinomaisesti. IDFA:n kahden viimeisen vuoden pääsarjan voittajat

(Nowhere To Hide, The Another Side Of Everything ja The Deminer) ovat olleet Rough Cut
Servicen asiakkaita. Niin myös Berlinaren
Generation-sarjan voittaja viime vuonna
(Becoming Who I Was). IDFAssa viime
vuonna oli jo seitsemän RCS-elokuvaa, kuten myös tämän kevään CPH:DOX:ssa Kööpenhaminassa.
Tuntuu ehkä idealistiselta tai lapselliselta, mutta oikeasti mieltä lämmittäviä ovat
olleet palautteet esim. Meksikosta, jossa elokuvan ohjaaja on saanut maansa Jussi-palkinnon elokuvastaan Rush Hours, tai nähdä
miten hyvin erilainen dokumenttielokuva
Up, Down and Sideways kiertää eri puolilla
maailmaa, tai miten RCS:n ensimmäisestä
elokuvasta Houston We Have A Problem on
tullut todellinen kulttielokuva Oscar-ehdokkuutta myöten.
Kun olin Dokumenttiprojektin tuottaja,
muistan kuinka yksi suurista haasteista oli
voittaa elokuvantekijöiden luottamus, kun
he joutuivat näyttämään elokuvansa rahoittajalle. Se oli ”pakko”, joka helposti synnytti
vastarinnan.
Tuotannot, jotka hakeutuvat Rough Cut
Serviceen, tekevät sen vapaaehtoisesti,
omasta halustaan. Tekijät haluavat kritiikkiä,
ongelmakohtien määrittämistä, ratkaisujen
ehdottamista, joskus koko elokuvan rakenteen muuttamista. He tietävät, että elokuva
ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. Silti on ollut yllättävää, miten positiivisesti elokuvantekijät ovat suhtautuneet rajuihinkin uudelleenleikkausehdotuksiin tai toteamuksiin,
että elokuvan rough cut ei vain toimi.

Tuki ohjaajalle
RCS:n yhtenä lähtökohtana on vain ja ainoastaan tukea ohjaajan pyrkimyksiä – ei
luoda elokuvaa ohjaajan puolesta. Pyrimme
valitsemaan ryhmään ihmisiä, joilla on kansainvälistä kokemusta konsultoinnista, ja
jotka ovat valmiita – kuten hyvät leikkaajat
ovat – palvelemaan ohjaajaa. Ja koska konsultointi tapahtuu online-pohjalta, palautetta voi olla helpompi ottaa vastaan. Silloin
kun ollaan kasvokkain, henkilökemiat voivat
joskus tuntuvasti häiritä vuorovaikutusta.
Toinen suuri ero verrattuna työskentelyyni Dokumenttiprojektissa on palautteeseen käytetty aika. Muistan miten ennen
juoksin kiireellä, usein myöhässä katseluun
– palautteen antoon käytettiin parhaimmillaan pari tuntia.
RCS:ssä katsomme elokuvan usein kahdesti. Ensimmäisellä kerralla haluamme
saada kokonaisvaikutelman ja nähdä, toimiiko dramaturgia, hengittääkö elokuva.
Tämän jälkeen lähetämme ohjaajalle kysymyksiä hänen tavoitteistaan: mitkä ovat
elokuvan tärkeimmät kohtaukset, mitkä
ovat ongelmat jne. Toinen katselukerta
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Nowhere To Hide, ohj. Zaradasht Ahmed,
Ten Thousand Images, 2016.

on yksityiskohtaisia muistiinpanoja varten. Tämän jälkeen palaute hautuu yön tai
kaksi ennen sen lähettämistä. Palautteen
huolellinen miettiminen on tärkeää, jotta
pystyy erottamaan keskeiset kysymykset
pienemmistä ja jotta pystyy arvioimaan,
miten hyvin palaute vastaa elokuvantekijän
pyrkimystä ja tavoitetta.
Se, että työstämme maksetaan, myös velvoittaa. Meidän pitää pystyä antamaan niin
merkityksellistä palvelua, että tekijä kokee
sen rahan arvoiseksi. Monelle elokuvaprojektille jopa RCS:n kohtuullinen korvaussumma on suuri. Hogir Higor (The Deminerin ohjaaja) kertoi jälkeenpäin, että hän joutui myymään kameransa saadakseen maksettua normaalin 1 800 euron korvauksen
The Girl Who Saved My Life -elokuvan tutoroinnista, jota sitäkin tehtiin useaan kertaan
useamman viikon aikana.
Elokuvan loppumetreillä rahat ovat
usein lopussa. Olemme törmänneet tuotantoihin, joiden kokonaisbudjetti voi olla
yli 300 00 euroa, mutta ne lähestyvät RCS:ä
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toivoen alennettua maksua tai ehdottavat,
että ”jos katsoisitkin elokuvan vain yhden
kerran ja antaisit palautteen.”
Hyvä tuottaja varaa tänä päivänä budjettiin vaikka pienenkin summan loppuvaiheen konsultointia varten, oli sitten kyse
dramaturgista, voice overin kirjoittamisesta tai leikkauksen konsultoinnista. Elokuvien budjeteissa ovat kohdat researcheria, leikkausassistenttia, julistetta jne. varten. Yhtä luonnollista on sijoittaa budjettiin
myös kohta loppuvaiheen ammatillista tukea varten.

Oppiminen
ei lopu koskaan
Itse elokuvissa olemme törmänneet yhä
uudestaan tekemisen peruskysymyksiin.
Usein kyse on elokuvan ensimmäisistä minuuteista. Dounia Sichov on kuvannut
alun tärkeyttä hyvin verratessaan sitä avaruusraketin lähettämiseen. Pieni suuntavirhe laukaisuhetkellä merkitsee avaruudessa kilometrien harhaan ajautumista.

Ensimmäisten minuuttien aikana kysymys
voi olla hyvin pienistäkin asioista. Ne ratkaisevat luottaako katsoja elokuvaan, hengittääkö katsoja elokuvan mukana.
Kaksi isoa C:tä – CURIOSITY ja CONFUSION - ovat hyvin eri asioita. Elokuvaa vie
eteenpäin moni asia, mutta yksi keskeisimmistä on sen herättämä uteliaisuus. Mutta
jos katsoja on eksyksissä ja ihmettelee ja
kyselee vääriä asioita …
Parhaimmillaan elokuvan alku herättää katsojassa uteliaisuuden kokea ja tietää
enemmän. Katsoja aavistaa, ymmärtää ”vastauksia” kysymyksilleen ja tuntemuksilleen
ennen kuin elokuva itse ne tarjoaa. Tällaisessa prosessissa katsoja on onnellinen, hän
sitoutuu elokuvaan ja on itse asiassa sen viimeinen Luoja.
Elokuvan alkuun liittyy hyvin monia kysymyksiä. Toiset niistä yksinkertaisia: miten elokuvan päähenkilö tuodaan sisään
(täytyy olla vahvat syyt, miksi hän ilmestyy kävelemässä takaapäin kuvattuna). Miten elokuvassa kerrotaan liikkeellelähtöön

Parhaimmillaan elokuvan alku
herättää katsojassa uteliaisuuden
kokea ja tietää enemmän.
Katsoja aavistaa, ymmärtää
”vastauksia” kysymyksilleen ja
tuntemuksilleen ennen kuin
elokuva itse ne tarjoaa. Tällaisessa
prosessissa katsoja on onnellinen,
hän sitoutuu elokuvaan ja on
itse asiassa sen viimeinen Luoja.

mahdollisesti tarvittava informaatio? Millaisen tunnelman maisemakuvat luovat elokuvalle jne.
Olen tullut allergiseksi ”teeskentelylle”,
jossa rakennetaan kohtaus leikkaamalla
materiaalia väkisin. Tarinan (enkä suinkaan
tarkoita sanalla tarinan narratiivista, klassista juonikerrontaa, vaan eteenpäin menevää hengittävää virtaa, joka voi syntyä hyvin monella tavalla) kertomisen sijasta luodaan pakottomalla kohtauksia, jotta elokuvasta tulisi hyvä. Toinen konkreettinen esimerkki on elokuvan henkilöiden teeskentely,
että kamera ei olemassa, vaikka ruumiin tietoinen kieli kertoo aivan muusta. Katsoja
kyllä tunnistaa tapahtuneen – jollei tietoisesti niin tiedostamatta.
Hyvin monessa elokuvassa puhutaan
liian paljon, välitetään informaatiota, joka
ei ole olennaista elokuvan kerronalle. Näin
sekä haastatteluissa, voice overissa kuin
henkilöiden sisäisessä äänessä. Usein puhumisen paljous johtuu siitä, että ei haluta,
osata tai uskalleta käyttää kaikkia työkaluja,
joita elokuvalla on käytössä. Monet vierastavat voice overin käyttöä, vaikka usein juuri
sen avulla voidaan ratkaista elokuvan POV
(Point Of View), liikkua paikasta toiseen, kuljettaa rinnakkaisia tarinoita, rakentaa jännitettä käyttämällä sitä dramaturgisena välineenä, eikä vain informaation jakajana.
Lähtökohtanamme RCS:ssä oli, että saisimme käsittelyymme pitkälle vietyjä rough
cutteja ja voisimme luoda dialogin tekijöiden kanssa niin, että tekijät itse etsisivät ja
löytäisivät mieleisensä ratkaisut. Todellisuus on ollut toinen. Vain hyvin harva elokuva on ollut näin pitkällä.
Myös toivottuja tapauksia on ollut. Alba
Sotorran Commander Arian oli jo RCS:ään
tullessaan Jesper Osmundin erinomaisesti
leikkaama elokuva. Siinä kyse oli vain parista, mutta ehkä varsin olennaisesta muutoksesta, jotka saattoivat auttaa elokuvan
sen festivaalikiertueelle.
Suurimmassa osassa elokuvia RCS-prosessi on alkanut dramaturgisesta ajattelusta
eikä konkreettisesta leikkaamisesta. Kuvaavaa on, että useassa tapauksessa jopa kokeneiden tekijöiden lähettämä kohtauslista
on ollut lähes käyttökelvoton. Se ei ole
sisältänyt näkemystä eri kohtausten
olennaisesta sisällöstä ajatellen elokuvan
emotionaalista kerrontaa ja sen keskeistä
teemaa tai kysymystä.
Vaikka tavoitteena on tukea tekijöiden
luovaa prosessia ja omien ratkaisujen etsimistä, käytännössä RCS on tehnyt aika pitkälle vietyä paperileikkausta aina yksittäisiä kohtauksia myöten – tai joskus olemme
muokanneet voice overia olennaisesti.
Niinpä usean elokuvan kanssa työmäärä
on ollut paljon suurempi ja pitempi kuin

RCS:n sivuilla mitoitetut 4-6 työpäivää. Nowhere To Hide -elokuvan kanssa työskentelimme parin kuukauden ajan. Kävimme
useita skype-keskusteluja ja käsittelimme
lukuisia versioita ja niiden eri osia. Miksi?
Koska kaikki meistä tekevät työtä RCS:ssä
suurelta osaksi kiinnostuksesta ja rakkaudesta elokuvaan, ja kun käsissä on merkittävä elokuva, silloin ei tunteja tule laskettua.
Useaan otteeseen olemme miettineet,
miten luoda tuotannoilla dramaturgipalvelu
jo ennen varsinaista rough cut -vaihetta.
Tarpeen on tiedostanut myös mm. The IDFA
Bertha Fund, jonka kanssa olemme tehneet
yhteistyötä. Mutta jälleen kyse on elokuvan
loppuvaiheeseen suunnatuista resursseista.
Monet anomukset ovat olleet sellaisia, että olemme todenneet heti, että elokuva vaatisi enemmän kuin RCS voi antaa.
Niinpä esim. pari vuotta sitten IDFAn kilpailusarjaan jo hyväksytyn ja myöhemmin
siellä palkitun elokuvan osalta oli parempi,
että yksi RCS:n leikkaaja työskenteli omaan
laskuunsa pari viikkoa leikkausstudiossa
elokuvan viimeistelemiseksi.
Hyvin monet RCS:n asiakkaista ovat olleet kokeneita ja osaavia elokuvan tekijöitä.
He kuitenkin haluavat tuoreen, ulkopuolisen ja ammattimaisen palautteen. Kun elokuva on kulkenut pitkän matkan ja mennyt
koko ajan eteenpäin, tekijät jossakin vaiheessa helposti kokevat ”no nyt se on hyvä”,
koska elokuva on niin paljon parempi kuin
kuukausi tai viikko sitten. Näin saattavat
myös rahoittajat kokea.
Juuri tämän takia Latinalaisen Amerikan paras dokumenttileikkaaja Jordana
Berg (itse RCS:n jäsen) lähetti anomuksen
RCS:lle saadakseen kollegoiden ehdotukset ja näkemykset työhänsä. Hänelle kuten
muillekin kirjoitimme: ”Tiedämme että 30%
ehdotuksistamme eivät toimi tai ne ovat
tyhmyyksiä. Seuraavat 30% eivät ehkä toimi,
mutta toivottavasti ne pakottavat etsimään
ratkaisuja kokemiimme ongelmiin. 30% ehdotuksistamme ovat varmasti hyviä. Toivon
mukaan 10% ovat loistavia.”

Entä Suomi?
Tonislav Hristovin The Good Postman/
Hyvä postimies kävi läpi dok.inkubator-koulutuksen. RCS:ssä on ollut yksi suomalaistuotanto. Kuitenkin moni kotimainen
dokumentti-elokuva olisi hyötynyt ulkopuolisesta leikkauskonsultoinnista loppuvaiheessa. Jollei RCS:n palveluista niin muiden
kansainvälisten ammattilaisten osaamisesta.
Kyse on ammattitaidosta, tekemisen intohimosta - halusta tehdä maailman parasta, ei
pelkästään Suomen parasta. Silloin tekijä uskaltaa asettaa vuosien työnsä vielä kerran arvioitavaksi. Silloin elokuva voi yltää sille tasolle, jonka sen on mahdollista tavoittaa.
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VIIVA ELÄMÄÄN
Tuula Leinonen

Animaatio-ohjaaja, -opettaja ja -tutkija

Kilometritolkulla viivaa
Priit Pärnin asema yhtenä maailman
mestarillisimmista animaatiotaiteilijoista on sinetöity lukuisin palkinnoin.
Hän on saanut niitä niin yksittäisistä
elokuvista kuin elämäntyöstään. Neuvostokriittinen piirrosanimaatio Eine
murul (Aamiainen ruohikolla,1987)
kuuluu animaatiohistorian merkkiteoksiin. Se voitti Tampereen lyhytelokuvajuhlien pääpalkinnon 1988.
Tuukrid vihmas (Sukeltajat sateessa,
2010, yhdessä Olga Pärnin kanssa) on
kaikkien aikojen menestynein virolaisanimaatio. Ansioistaan huolimatta
Pärn tunnetaan animaatiopiirien ulkopuolella heikosti. Lyhyet ja aikuisille suunnatut piirrosanimaatiot eivät saavuta suurta yleisöä leikiten.
Toimittaja Harri Römpötti esitteli
Priit Pärnin yleisölle anekdootilla
Annecyn kansainväliseltä animaatiofestivaalilta. Gorillamaiset vartijat
valvoivat avajaisjuhlien portilla, ettei
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mukaan livahda ketään ilman asianmukaista kutsua. Pärn oli johdattanut
suurehkon ryhmän kutsuvieraslistan
ulkopuolisia, nuori toimittajanalku
mukaan lukien, juhla-alueelle vartioiden nyökytellessä vieressä. Esimerkki kuvastaa hyvin Pärnin asemaa alan huipulla. Paljolti hänen ansiostaan Viro tunnetaan yhtenä animaatiomaailman mahtimaista. Tallinnfilmin nukke- ja piirrosanimaatiostudiot loivat maineensa jo neuvostoaikana. Sen jälkeen, kun Viro sai takaisin itsenäisyytensä vuonna 1991,
on kumpikin studio jatkanut toimintaansa elokuvantekijöiden omistamina yksityisinä yrityksinä ja menestynyt kansainvälisesti. Priit Pärn
on Joonisfilm-piirrosstudion tähtiohjaaja. Hänen maineensa houkuttelee
opiskelijoita maailman eri kolkilta Viron taideakatemian animaatio-osastolle, jota hän on johtanut vuodesta
2006.
Viron 100-vuotisjuhlat ovat pitäneet Pärnin kiireisenä. Hänen töistään oli koottu Tampereen lyhytelokuvajuhlien ohjelmistoon kaksi
näytöstä: Almost the Best ja Two for
Tango. Jälkimmäinen esitteli työtoverin ja elämänkumppanin Olga Pärnin
kanssa yhdessä tehdyt elokuvat.

Lämmin suhde Suomeen
Suomalaisilla on onnekseen ollut
erityisasema Pärnin elämässä. Hän
toimi Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksen animaatiokoulutuksen
taiteellisena johtajana 1994–2007, ja
nyt hänen oppilaansa vaikuttavat näkyvästi kotimaisella animaatiokentällä. Priit Pärn vieraili Suomessa
usein jo 1980-luvulla ja tunsi suomalaiset animaatiopiirit. Pärn myös
työskenteli Jyväskylän taidemuseon
grafiikan pajassa vierailevana taiteilijana 1980-luvun lopulla. Pärn kiittää

suomalaisia siitä, että on saanut täällä
toteuttaa monipuolisesti taidettaan:
pilapiirtäjänä, kuvittajana, taidegraafikkona ja animaatio-ohjaajana. Virossa hänet nähdään mieluiten animaatioiden parissa. Niidenkin tekemisessä suomalaisilla oli tärkeä rooli
siinä murroksessa, jonka Viron uusi
itsenäistyminen aiheutti. Tallinfilm
OÜ ja suomalainen Multimedia Oy
tuottivat yhdessä Pärnin elokuvan
Hotelli E (Hotel E, 1992, 29 min.). Se
loi varmuutta siitä, että animaatiostudio voi pärjätä omaperäisillä töillä.
Elokuvassa kontrasti ankean tummapuhuvan idän ja pastelliväreissä
kylpevän yltäkylläisen lännen välillä
on viritetty äärimmilleen. Maailmojen välissä on kuitenkin vain seinä ja
siinä ovi jo raollaan. Ohut raja erottaa toisilleen vastakkaiset elinympäristöt. Raja voi olla konkreettinen tai yhtä kuvitteellinen kuin viiva,
jonka näemme horisontissa taivaan ja
maan välillä.
Viivan olemusta Priit Pärn rupesi toden teolla pohtimaan osallistuttuaan elokuvaohjaaja Ville Mäkelän projektiin Ilmaan maalattu ihminen. Mäkelä oli tuolloin TAIKin Medialaboratorion jatko-opiskelija, joka
etsi edellytyksiä ilmaan piirtämiselle
virtuaalitodellisuuden sovelluksessa.
Projekti esiteltiin Kiasman Mediateekissä marraskuussa 2005, ja siihen
osallistuivat mm. taidegraafikko Outi
Heiskanen ja kuvanveistäjä Pekka
Kauhanen. VR vaatii erilaisia laitteita kuten liikkeentunnistimia, ohjaimia ja virtuaalilaseja. Viime vuosina niiden kehitys on ollut huimaa.
Käsiin sijoitettavien ohjaimien avulla
voi jo tavallinen kuluttajakin maalata ”ilmaan”, eivätkä paperin reunat
rajoita häntä. Piirros ei ole enää kaksiulotteisen litteä, vaan siveltimenvedon ympäri voi vaikka kävellä tai

piirtäjä voi pyöräyttää sen itsensä ympäri. Minne katosi tuttu, kaksiulotteinen viiva, ja mikä se oikeastaan on?

Mistä viiva alkaa

KUVA: TAHVO HIRVONEN.

Priit Pärn on uransa aikana piirtänyt viivaa pilapiirroksiin, animaatioihin, taidegrafiikkaan ja kuvituksiin. Hänen Viiva-esitelmänsä Työväenmuseo Werstaan auditoriossa tarjosi yleisölle punnittua pohdintaa viivan olemuksesta ja sen roolista
ihmisen ja ihmiskunnan elämässä:
lapsuudesta suvereeniin taiteilijuuteen, kalliopiirroksista nykysuuntauksiin. Pärn havainnollisti myös
erittäin konkreettisella tavalla, miten
omaa piirrosjälkeä voi kehittää erityisesti animaatioilmaisua varten. Hän
on vaimonsa Olga Pärnin kanssa hionut opetusmetodejaan vuosien ajan ja
löytänyt raikkaan näkökulman taideopetukseen. Ei ihme, että heidän kansainvälinen opiskelijaryhmänsä oli
saapunut paikalle Tallinnasta ja seurasi esitystä kännykkäkamerat tanassa.

Priit Pärn heijastaa Werstaan valkokankaalle maisemakuvia ja kysyy,
onko niissä viivoja. Palaamme horisonttiin. Luonnosta viivaa ei löydy;
tumma maa ja kirkas taivas vain näyttävät kohtaavan. Kun siirrämme havainnon kaksiulotteiselle pinnalle,
piirrämme horisonttiviivan. Katsomme sarjan lasten piirroksia. Pärn
voi tarkastella lapsen piirtämistä kotipiirissään: poika Märt Rudolf on
kuusivuotias. Aluksi pieni lapsi vetelee edestakaista viivaa ja myöhemmin
syntyy ympyröitä, jotka voivat näyttää aluksi pelkältä sotkulta. Ainakin
piirros on hyvin abstrakti. Lapsi kuitenkin paljastaa, että kuvassa on lentokone. Hän piirtää huolettomasti vapaalla kädellä. Abstraktion taso vähitellen laskee, kun lapsi alkaa jäljitellä
näkemäänsä ja piirtää havainnon mukaan. Hän kopioi mieluisia kuvia. Kun
tulos jää kauas tavoitteesta, lapsi kokee, ettei ole tarpeeksi hyvä piirtäjä.
Turhautuminen voi johtaa innon hiipumiseen 8-12 vuoden iässä. Pärn
näyttää useita taitavia piirroskopioita
samasta muotokuvasta. Niistä näkee,
että jokaisella piirtäjällä on oma kädenjälkensä.
Seuraavaksi Priit Pärn kertoo viivan historiasta: myös varhaiset esiisämme jäljittelivät havaintoja. Härkien ja hevosten ääriviivat piirtyivät
kallioon ja luolan seinämiin. Osa luolamaalauksista oli hyvinkin realistisia.
Pyrkimys realismiin näkyy 1800-luvun pikkutarkoissa tieteellisissä kuvituksissa, mutta niissä voi vielä erottaa viivoja toisin kuin nykyajan valokuvantarkoissa maalauksissa, joissa
viiva on häivytetty. Uusia ”pensseleitä”
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Viiva piirtää esiin möhkälemäisiä hahmoja; se viiruttaa
rypyt, karvat ja elämäntahrat
niiden ihoon.

kehitetään, ja siitä on tullut suurta
bisnestä, Pärn toteaa. Länsimaiset realistiset elokuvajulisteet liittyvät filmitähtien palvontaan. Puolalaisessa julistetaiteessa viiva päinvastoin elää vahvana – se haastaa meidät näkemään asioita uudella tavalla.
Keltainen lintu iskeytyy siipineen ja
pyrstöineen kruunuksi Hamletin päähän. Linnun ja prinssin silmä on yhteinen. Sukulaisuus Pärnin kuvailmaisuun käy ilmeiseksi.

Viiva ilmaisee
Itse viiva ilmaisee monenlaisia asioita,
ja tunnistamme siinä esimerkiksi
piirrosvauhdin: viiva voi olla hidas tai
nopea. Viiva syntyy monin eri tavoin,
sillä pintoja ja piirtimiä on lukemattomia. Myös piirtimen kulma suhteessa
pintaan vaikuttaa lopputulokseen.
Pintana voi toimia paperi, iho tai
vaikka taivas, jolle lentokone piirtää
kuvion. Voimme piirtää kynällä, neulalla, sormella, siveltimellä jne. Viivan
ominaisuuksiin kuuluu myös sen dynamiikka ja käännökset. Kaikki nautinnot, Priit summaa ja lisää, että niihin kuuluu myös ääni.
Piirtämisen ääni oli aivan erityinen elokuvassa Lendurid koduteel
(Lentäjät kotimatkalla, 2014, 16’, Viro,
Kanada), sillä teos on toteutettu hiekka-animaatiotekniikalla. Olga Pärn
tuntee tekniikan läpikotaisin. Hiekan
olemus sopi myös tarinaan: kolme
lentäjää haaksirikkoutuu aavikolle
ja aloittaa vaarallisen taivalluksensa
kotia kohti. Priit Pärn piirsi omintakeista viivaansa ohuelle, alta valaistulle hiekkakerrokselle, ja kuva käännettiin negatiiviksi. Olga lisäsi toisella hiekkatasolla kuviin akvatintamaista sävykkyyttä. Kyseessä on pariskunnan neljäs yhteinen animaatioelokuva. Aiemmat ovat: Ma kukIas
tunnen eluaegset kuuli (Takaraivossa
tuntuu elinikäinen luoti 2007, 2’20″),
Elu ilma Gabriella Ferrita (Elämä ilman Gabriella Ferriä, 2008, 44’) ja
Tuukrid Vihmas (Sukeltajat sateessa,
2009, 23’). Priit Pärn kertoo, että Lentäjät kotimatkalla -elokuvan jälkeen
he olivat tehneet yhdessä 90 minuuttia animaatioelokuvaa kahdeksassa
50 AVEK-LEHTI 1 | 2018

vuodessa – enemmän kuin moni tekijä koko uransa aikana. Myöhemmin
on syntynyt jo Silmadeta Jahimees
(Metsästäjä, jolla ei ollut silmiä, 2016,
4’). Kaikki nämä esitettiin Tampereen
elokuvajuhlilla.
Priit Pärnin viiva on helppo tunnistaa. Sitä on myös jäljitelty. Pärn
aloitti karikatyyrien piirtämisen jo
koululaisena, mutta ei kokenut alkuun olevansa erityisen hyvä siinä.
Piirrokset kehittyivät vähitellen julkaisukelpoiseksi tuoden kaivattuja
lisäansioita. Karikatyristin katseella
Pärn näkee, miten muovata havainnosta liioiteltu henkilökuva, joka on
kuitenkin tosi ja tunnistettava. Viiva
piirtää esiin möhkälemäisiä hahmoja;
se viiruttaa rypyt, karvat ja elämäntahrat niiden ihoon. Pärn kertoo hakeneensa risuisilla pikkuviivoilla lisää
kolmiulotteisuutta litteään pintaan.
Menetelmälle on keksitty onomatopoeettinen nimi ”stiplik” tai ”striplik”. Pärnin tyyli inspiroinut monia
animaattoreita. Hänen vaikutuksensa
näkyy esimerkiksi Klasky Csupo -studion töissä, joista tunnetuimpia on
Rugrats-sarja (Ipanat 1991–2004). Sarjan keskeinen hahmo Tommi muistuttaa läheisesti Pärnin elokuvan Harjutusi iseseisvaks eluks päähenkilöä
(Harjoituksia itsenäistä elämää varten, 1980, 9’).
Viiva paljastaa myös hahmon
luonteen. Havainnot ympäröivästä
elämänmenosta heijastuvat hulvattomiin tyyppeihin ja arjen omituisuudet paisuvat hyytäviin mittoihin.
Hahmot nostavat pintaan myös sisimmät haavansa, mutta patetiaan ne eivät sorru. Priit Pärn onkin todennut,
ettei halua, eikä pysty tekemään totisia ja pateettisia juttuja, vaan niissä
on aina mukana itseironiaa. Hän pyrkii sisällyttämään vakavaankin elokuvaan monta tasoa, hauskuutta ja
ironiaa, mikä on omiaan hämmentämään yleisöä.

Piirtävä animaatio-ohjaaja
Priit Pärn kokee saavuttaneensa täyden kontrollin piirrosjälkeensä noin
35-vuotiaana, mikä on hänen havaintojensa mukaan yleinen ikä oman

Yllä: Lendurid koduteel (Lentäjät kotimatkalla),
Priit Pärn, Olga Pärn, 2014
Keskellä: Time Out, Priit Pärn, 1984.
Alla: Eine murul (Aamiainen ruohikolla),
Priit Pärn, 1987

tyylin kypsymisessä. Pärnin oma kehityspolku kuvataiteilijaksi ja animaatio-ohjaajaksi ei ole ollut suoraviivainen: hän on koulutukseltaan biologi.
Valmistuttuaan ammattiin Pärn työskenteli Tallinnan kasvitieteellisessä
puutarhassa ja teki pilapiirroksia satunnaisesti. Ammatillinen käänne tapahtui, kun Tallinnfilmin piirrosstudion ohjaaja Rein Raamat tarjosi töitä animaatioelokuvan Kilplased (Hölmöläiset, 1974, 9’) visuaalisen ilmeen ja hahmojen suunnittelijana yhdessä virolaisen taiteilijan
Kaarel Kurismaan kanssa.
Parin vuoden kuluttua biologi
Pärn vaihtoi alaa ja ryhtyi animaatio-ohjaajaksi. Oli vuosi 1976, ja hän
täytti 30 vuotta. Piirrostudiossa työskenteli tuolloin kaksi vanhempaa ohjaajaa Rein Raamat ja Arvo Paistik. Vuodessa heidän piti tuottaa 40
minuuttia animaatiota, joten lisävoimia tarvittiin. Siirryttyään animaatioiden pariin Pärn kohtasi uusia haasteita sekä tekniikan että elokuvallisen ajattelun, ajan ja rytmin suhteen.
Kuvittaja voi uhrata yhteen kuvaan
tuntitolkulla aikaa. Animaatiossa kuvien on synnyttävä nopeammin, sillä
minuutti valmista animaatiota vaatii
yleensä yli 700 piirrettyä kuvaa.
Pärn käsikirjoittaa ja tekee kuvakäsikirjoitukset sekä layoutit. Hän
myös suunnittelee animaatioelokuviensa hahmot, mutta ei itse animoi
niitä. Pärn tosin piirtää enemmän
kuin moni ohjaaja ja voi tarvittaessa
luonnostella animaattoreille ohjeet
esimerkiksi hahmojen tavasta liikkua.
Animaatioilmaisussa on tärkeää, että
hahmot ovat selkeitä ja yksinkertaisia,
sillä animaattorin on kyettävä toistamaan niitä ehdottomalla tarkkuudella lukemattomia kertoja. Pärn valaisee asian piirtämällä piirroshahmo
Jean-Paulin kasvot ja näyttämällä,
miten silmien, nenän, viiksien jne.
paikka ja muoto on määritelty matemaattisen tarkasti. Mieshahmo on
elokuvan 1895 päähenkilö (ohj. Janno
Põldman kanssa, 1995, 30’). Samalla
kun hahmoa yksinkertaistetaan, astutaan realismista askel abstraktion
suuntaan.

Ihanteellinen viiva
Lasten piirroksiin abstrahointi kuuluu luonnostaan, mutta heiltä puuttuu kyky hallita viivaa. Lapsi piirtää
itselleen tuttuja asioita ”omasta päästään”, toisin kuin perinteisessä, suoraan näköhavaintoon perustuvassa
taideopetuksessa. Siinä käden ja silmän yhteistyötä on harjoiteltu piirtämällä kärsivällisesti asetelmia, kipsitorsoja tai elävää mallia. Tämä vuosikymmeniä kuvataidekouluja hallinnut perinne on menettänyt keskeisen roolinsa. Viime aikoina Priit Pärnin oppiin taideakatemian animaatio-osastolle on hakeutunut opiskelijoita, joilla ei ole hajuakaan mallipiirustuksesta. Kun Pärn pyysi parikymppistä hakijaa esittelemään jonkin aiemman piirroksen, tämä toi päiväkodissa tekemänsä kuvan, koska
ei omien sanojensa mukaan ollut
sen jälkeen piirtänyt mitään. Itseoppineena taiteilijana Pärn on pohtinut, onko klassisen piirtämisen hallinta animaattorille edes välttämätöntä. Animaatiohahmo voi olla hyvin yksinkertainen ja pelkistäminen
on usein animaation ydintä. Muodostaako klassinen piirtäminen jopa esteen vapautuneemmalle ilmaisulle?
Priit Pärn määrittelee ihanteellisen viivan sellaiseksi, joka on täysin
piirtäjänsä hallinnassa. Viiva on silloin persoonallinen ja tunnistettava.
Hän hahmottelee auditorion taululle
piirtäjän, joka katsoo pulloa. Nuolet
kulkevat pullosta silmän kautta aivoihin. Syntyy näköhavainto, ja piirtäjän käsi rupeaa jäljentämään kohdetta paperille. Hän vertailee pullon kuvaa kohteena olevaan pulloon.
Vangitseeko viiva mittasuhteet oikein? Klassinen maalaustaide ja piirustus perustuvat todellisuuden jäljentämiseen ja realismiin. Toiseen
kuvaan Pärn luonnostelee henkilön, joka piirtää mielikuvituksestaan.
Nuoli kulkee aivojen ja paperin välillä. Onnistuuko tekijä välittämään
mielikuvansa paperille? Kummassakin tapauksessa on kyettävä hallitsemaan viivaa, jolla kuva syntyy. Pilapiirrokset ovat yleensä mielikuvituksen tuotteita ja niiden tekijät usein
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KUVA: TAHVO HIRVONEN.

Onnistuminen edellyttää
persoonallisempaa kädenjälkeä.
Siihen kuuluu taito osata
piirtää ”väärin”. Karikatyyreissä
on aina jotakin vähän vinksallaan, mutta juuri siksi viesti
välittyy paremmin.

itseoppineita. Kuitenkin hyvällä käden ja aivojen yhteistyöllä syntyy
juuri sellainen kuva kuin on haluttu.
Pärn puhuu ”kädentunteesta”, joka
ohjaa kynää ilman tietoista päätöstä.
Katsomme kuvituksia ja pilapiirroksia. Pärn kritisoi niitä tarkkanäköisesti: yhdessä kuvassa lapsen kasvojen mittasuhteet saavat hänet näyttämään aikuiselta, toisessa isoon ihmisjoukkoon ei ole saatu riittävää
vaihtelua. Vaikka tekijä on ollut ahkera, taitava ja koulutettu, vaivanpalkaksi on syntynyt tylsä piirros. Onnistuminen edellyttää persoonallisempaa kädenjälkeä. Siihen kuuluu taito
osata piirtää ”väärin”. Nasevimmissa
kuvituksissa ja karikatyyreissä rikotaan mittasuhteita ja säännönmukaisuuksia – niissä on aina jotakin vähän
vinksallaan, mutta juuri siksi viesti
välittyy paremmin. Pilapiirtäjänä
Priit Pärn on kouliintunut tässä taidossa, eikä hänen ole tarvinnut pyristellä irti oikeinpiirtämisestä. Hänen
varhainen pilapiirroksensa on oivallinen esimerkki visuaalisesta leikittelystä. Taivaalla paistaa aurinko, joka
muistuttaa pyöreää housunpaikkaa
säteittäisine langanpistoineen, samaan naivistiseen tyyliin piirrettynä
säteilee aurinko miehen housuissa
paikan tilalla.

Animaation viiva
Pärn on jatkanut muotojen samankaltaisuudella leikittelyä myös animaatioissaan. Metamorfoosit ja nokkelat siirtymät muotojen samankaltaisuuden kautta olivat keskeistä varhaisissa animaatioissa. …ja teeb trikke
(Tekee temppuja, 1978, 9’) esittelee
pienen karhun, jolla on kyky tehdä
uskomattomia temppuja. Se voitti
Varnan elokuvafestivaaleilla parhaan
lastenelokuvan palkinnon. Animaation Aeg maha (suom. Fantasiaa, 1984,
9’) päähenkilö on raitahäntäinen ja
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isopäinen kissa. Stressaavat aamutoimet katkeavat, kun se sukeltaa surrealistiseen jaksoon. Kaikki ei ole todellakaan sitä, miltä näyttää. Muodonmuutokset ovat nopeita, sillä Pärn
haluaa säilyttää askeleen etumatkan
katsojaan. Oivalluksen aikaan valkokangas esittää jo seuraavan kuva-arvoituksen. Autio saari pyörähtää
ympäri urbaaniksi kaivonkanneksi,
korppi kääntää nokkansa tonttulakiksi, krokotiilin hampailla sahataan
puuta ja sen selkäharjanne muuttuu
vetoketjuksi, joka sulkee koko pedon
maan alle.
Pärn kertoo, että hänen animaatioelokuviensa syntyprosessi on aina
vaihdellut. Alkusykäys juontuu joskus yksittäisestä kuvasta, toisinaan
todellisuudesta tai jännitteestä asioiden välillä, ja tarina lähtee kehittymään. Kuvakäsikirjoituksen ensimmäinen versio syntyy varhaisessa
vaiheessa, jotta kokonaisrytmiin saa
jo tuolloin tuntuman. Animaatiostudion ohjaajana hän suhtautuu tähän
valmisteluvaiheeseen antaumuksella.
Ohjaaja näkee valmiin elokuvan mielessään ja pyrkii siirtämään sen sieltä
tuotannon eri vaiheiden kautta valkokankaalle. Prosessi muistuttaa mielikuvitushahmojen piirtämistä – mielikuvitus muuttuu näkyväksi. Kynän
tilalla on nyt koko studioapparaatti;
animaattoreita, värittäjiä, taustamaalareita jne.
Animaatio-opettajina Priit ja Olga
Pärn ovat kehittäneet erilaisia metodeja, joiden avulla opiskelijat voivat harjoittaa sekä käden ja aivojen
yhteistyötä että pelkistämistä. Priit
kutsuu ensimmäistä tasoa ”Just do
it” -vaiheeksi. Siinä opiskelija treenaa
kättään ahkerasti kuin konserttipianisti. Hän piirtää paperin täyteen laineviivaa, hitaasti ja tihentyvästi. Toiseen paperiin opiskelija punoo viivallaan tasaisia silmukoita, kolmanteen

täsmällisiä spiraaleja. Pärn esittelee
harjoituksia, jotka laajenevat lopulta
kymmenien kuvien matriiseiksi. Ruudukon keskiöön piirretään aluksi suhteellisen realistiset kasvot. Reunoja
kohti kasvoja muutetaan vähitellen
eri tavoin: ylöspäin ne litistyvät ruutu
ruudulta, alaspäin piirretyissä ruuduissa pyöristyvät, vasemmalle vaihtuvat neliöksi ja oikealle kolmioksi.
Kohta piirtäjällä on 72 erilaista versiota kasvoista, mistä valita. ”Just do
it” -vaiheessa opiskelija tekee matriiseja silmistä, käsistä, nenistä… Jos
opiskelija toistaa jatkuvasti itseään,
hän sulkee oven oppimiselta ja kehittymiseltä. Tavaramerkiksi muodostunut tapa piirtää esimerkiksi nenä estää kokeilemasta kenties hauskempaa versiota.
Persoonallisen kädenjäljen pitää
antaa kehittyä vapaasti riittävän pitkään. Siksi Priit ja Olga Pärn ovat
luoneet vastalääkkeeksi maneereille
useita nerokkaita harjoituksia. Niitä
on hiottu ja koeteltu vuosien mittaan.
Realistinen cowboy muuttuu asteittain tikku-ukkocowboyksi tai toisinpäin. Muutamasta elementistä, parista täplästä, läikästä ja neljästä viivanpätkästä pitää luoda mahdollisimman monta hahmoa. Tehtävä on
innostanut erästä opiskelijaa kokoamaan näistä elementistä kaksisataa
mielikuvituksellista olentoa. Auditorion valkokankaalle heijastuu sankka
joukko, josta osa edustaa eläimiä, osa
ihmisiä ja loput puhdasta fantasiaa.
Priit Pärniä on kiitetty tarkkanäköiseksi opettajaksi, joka osaa päätellä, minkälaista opetusta kukin oppilas kulloinkin kaipaa. Tätä yksilöllisyyttä ei voi siirtää kansien väliin,
ja ainakaan vielä animaatio-opetuksen voimapari ei ole koonnut kehittämiään harjoituksia kirjaksi. Opettaminen on vuorovaikutusta. Opettajan on
pysyttävä valppaana, sillä hänen ajatuksensa on toimittava nopeammin
kuin oppilaiden. Samalla tulee ravittua omia aivoja, mikä edistää vireillä
olevaa projektia. Piirustuksia, grafiikkaa, karikatyyrejä, animaatioita, elokuvia, pilapiirroksia – viiva elää.

TEOLLISUUS

TULEVAISUUDEN
NÄKYMIÄ
DOKUMENTTIELOKUVIEN
KULTTUURIVIENNISSÄ
Aloitin kuluvan vuoden maaliskuussa dokumenttielokuvien
kulttuuriviennin suunnittelijana
Suomen elokuvasäätiössä.
Seuraan tehtävässä uusiin haasteisiin siirtynyttä, huikean, yli
kaksikymmenvuotisen uran kotimaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvan kansainvälistymisen eteen
tehnyttä Marja Pallassaloa, jonka
kanssa minulla itsellänikin on
ollut ilo työskennellä. Marja ei
dokumenttielokuvan parista
kokonaan irtaudu, sillä hän
jatkaa väitöskirjassaan dokumentaarisuuden tutkimista.

Artikkelin kuva:
Rahgu Rai: An
Unframed Portrait,
ohj. Avani Rai,
IV Films Oy, 2017.

Dokumenttielokuvien kulttuuriviennin suunnittelijan tehtävän vastuualueet ovat kotimaisten dokumenttielokuvien kulttuurivienti,
viennin edistäminen sekä uusien jakelukanavien kehittäminen. Lisäksi
vastaan dokumenttielokuvien kulttuuriviennin tukien eli matka-, materiaali- ja hanketukien esittelystä.
Tuilla tuetaan kotimaisen elokuvan
ja tekijöiden kansainvälistymistä;
esim. matkatuki on pienistä summista huolimatta tärkeä avittaja ja
mahdollistaja, jotta elokuvantekijät
pääsevät edustamaan elokuvaansa
maailmalla sekä rakentamaan tärkeitä henkilökohtaisia yhteyksiä.
Siirryn suunnittelijan työhön
tuotantokoordinaattorin tehtävistä. Aiemmin olen työskennellyt
SES:ssä myös lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuuriviennin koordinaattorina sekä mm. TAIKEssa audiovisuaalisten taiteiden erityisasiantuntijana. Kiintymykseni dokumenttielokuvaan alkoi kasvaa jossakin kohtaa nuoruudessani, ja tällä
hetkellä dokumenttielokuva on se

audiovisuaalisen kulttuurin muoto,
jota arjessa kulutan eniten. Vaikutuksen tehneitä dokumenttielokuvia ovat
monien muiden muassa esim. Errol
Morrisin The Fog of War, Susanna
Helken ja Virpi Suutarin Joutilaat,
Joshua Oppenheimerin The Act of
Killing sekä Hannes Vartiaisen ja
Pekka Veikkolaisen Hätäkutsu.
Yhdeksi tavoitteeksi uudessa työssäni asetan sen, että meillä on kotimainen dokumenttielokuva joka vuosi Amsterdamin IDFA:ssa.Tahdon, että
monipuolinen, kiinnostava ja vaikuttava dokumenttielokuvamme näkyy
erilaisissa jakelukanavissa ja -alustoilla maailmalla, hyvien festivaalien
lisäksi suoratoistossa, verkossa, VRlaseilla, museoissa ja tietenkin elokuvateattereissa. Haluan, että tulevaisuuden dokumenttielokuvamme on
yhä kattavampi, kiinnostavampi ja relevantimpi ja sen merkitys tunnistetaan koti- ja ulkomailla.
Haluan pohtia kotimaisen dokumenttielokuvan kansainvälistymistä
monelta kantilta. Toivon, että yhteistyössä tuottajan ja elokuvantekijöiden
kanssa mietimme kullekin teokselle
juuri sille sopivan tien ja näkyvyyden
maailmalla ja saamme elokuvan sille
sopivaan esityspaikkaan, oikean ulkomaisen kohdeyleisön ulottuville. Tämän pohdinnan voisi aloittaa riittävän
varhaisessa vaiheessa, tietysti elokuvasta riippuen. Kansainvälistymisen hetket ennen festivaaliensi-iltaa,
kuten festivaalien Works in Progress
-seminaarit, dok.incubatorin kaltaiset
sparraus-, kehittämis- ja mentorointimahdollisuudet ovat tärkeitä ja voivat kehittää teosta ja lisäksi saada elokuva festivaalivalitsijan, myyntiyhtiöiden, levittäjien ja ostajien tietoisuuteen ennen valmistumistaan. Tämä

muistijälki voi auttaa erottumaan oikealla hetkellä maailman elokuvien
laajassa joukossa.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
jokaisen elokuvan kansainvälisyyden näkymät olisivat jo aikaisessa
vaiheessa näkyvillä. Teokset toteutuvat, etenevät ja ottavat muotonsa
eri tavoin, erilaisissa prosesseissa tekijöistä ja aiheesta riippuen. Meillä
on myös hienoja tarinoita ja teoksia,
jotka ovat tärkeitä ensisijaisesti kotimaassa.
Toivon, että dialogissa tekijöiden
kanssa voimme koota kokemuksia, onnistumisia ja epäonnistumisia, jotta
voimme yhdessä kehittää teostemme
tietä maailmalle sujuvammaksi ja
monimuotoisemmaksi. Aion uteliaana pitää silmät ja korvat auki uusille tuulahduksille ja avauksille, jotta
tunnemme monipuolisen ja teoskohtaisen jakelun mahdollisuudet ja kehityssuunnat.
Viime vuoden lopulla kotimaisten rahoittajien järjestämässä DocInfo-tilaisuudessa rahoittajat nostivat
tämän vuoden yhdeksi tärkeimmistä
painopisteistä kansainvälistymisen.
Osaltani toivotan tuon avauksen tervetulleeksi ja tuon mielelläni dokumenttielokuvien kulttuuriviennin panoksen mukaan.
Tartun uuteen työhöni suurella
ilolla ja innolla, silmät ja sydän avoinna. Yksi dokumenttielokuvan hienouksista taiteenlajina on sen suuri,
inhimillinen vaikuttavuus. Monimuotoista ja vaikuttavaa dokumenttielokuvataidetta tarvitaan, jotta ihmiskuntana kehitymme kohti rauhaa ja
oikeudenmukaisuutta.
Suvi Paavola
Dokumenttielokuvien kulttuuriviennin
suunnittelija Suomen elokuvasäätiössä
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KOULUTUS

VIRTUAL
WRITERS´
ROOM

Metropolian, Tampereen ammattikorkeakoulun,
Sunklon ja Yle Draaman yhteisessä pilottikoulutuksessa opiskelijaryhmät kirjoittavat verkkosarjan konsepteja ammattilaisten ohjauksessa.
Tavoitteena on tutkia erilaisia ryhmäkirjoittamisen
muotoja, joista yksi on virtual writers´ room, missä
käsikirjoitusryhmä ei ole fyysisesti samassa
huoneessa, vaan kokoontuu virtuaaliseen tilaan.
Timo Lehti ja Teppo Nuutinen
Lehti on käsikirjoituksen lehtori Metropoliassa ja Nuutinen käsikirjoituksen lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa

uonna 2016 syksyllä osallistuimme
ensimmäiseen Helsinki Script -tapahtumaan, missä keskusteltiin laajasti pohjoismaisen sarjakirjoittamisen nykytilasta – kaikkia askarruttava
kysymys tuntui olevan, miksi suomalaiset sarjat eivät ole yhtä korkealla
tasolla kuin tanskalaiset, norjalaiset
ja ruotsalaiset.
Helsinki Scriptin jälkeen ryhdyimme pohtimaan, mitä voisimme
ammattikorkeakouluissa asialle
tehdä. Päätimme lähteä kehittämään
uudenlaista käsikirjoituskoulutusta,
joka valmistaisi oppilaita paremmin
työskentelemään erilaisten sarjojen
kirjoitusryhmissä.
Ajatusta ryhdyttiin pallottelemaan.
Erinomaisia kommentteja saatiin käsikirjoittaja Miira Karhulalta, Sunklon toiminnanjohtaja Jukka Asikaiselta ja Yle Draaman päällikkö Jarmo
Lampelalta. Ja lopulta he kaikki lähtivät avustamaan Virtual Writers’
Room -pilottikoulutuksessa. Ilman
heidän apua ei hommaa olisi saatu
käyntiin.
Virtual Writers’ Room -koulutukseen valittiin yhdeksän Metropolian
ja Tampereen ammattikorkeakoulun
käsikirjoituslinjojen opiskelijaa.
Opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään
niin, että molemmissa ryhmissä on
sekä tamperelaisia ja helsinkiläisiä.
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Ajatuksena oli muodostaa mahdollisimman heterogeenisiä ryhmiä ja
välttää kilpailuasetelman muodostumista koulujen välille.

verrattuna ryhmille on annettu paljon vapautta: he ovat voineet rytmittää oman työskentelynsä ja viedä kirjoitustyötä haluamaansa suuntaan.
Ainoastaan deadlinet, palautetilaiVitun vapaus
suudet ja muut tärkeät päivämäärät
VWR-koulutuksen aloitustilaisuu- on ilmoitettu etukäteen.
dessa Jarmo Lampela esitti tehtävänannon: tehkää havaintoja teemaotsi- Miksi käsikirjoitusryhmä
koista ”Voi vitun vapaus” ja ”Rasismi”. kokoontuisi virtuaalisesti?
Lampela ohjeisti opiskelijoita ajattele- Helsinki Scriptissä 2017 vierailleet
maan rohkeasti, tekemään havaintoja norjalaiset veljekset, käsikirjoittaja
ympäröivästä todellisuudesta ja ”me- Gjermund S. Eriksen ja tuottaja Venemään heikoille jäille”. Tavoitteena gard S. Eriksen, kiteyttivät writers´
oli löytää työryhmissä oleva luovuus ja roomin idean seuraavasti: käsikirsitä kautta kirjoittaa uudenlaisia, origi- joittajat kokoontuvat yhteen huoneeseen, jonka seiniin voi laittaa kaiken
naaleja verkkosarjan ideoita.
Ensimmäisten kontaktipäivien ai- materiaalin näkyviin.
Kansainväliset – ja yhä useammat
kana opiskelijat tutustuivat toisiinsa,
mutta varsin pian ryhdyttiin pohti- kotimaisetkin – sarjat kirjoitetaan
maan, mitä ajatuksia teemaotsikot he- ryhmissä ja nimenomaan writers´
rättivät. Miira Karhula kannusti opis- roomeissa, joissa kirjoittajat ideoivat
kelijoita kertomaan itsestään, pohti- ja suunnittelevat sarjan käsikirjoitukmaan omaa taustaansa ja löytämään set yhdessä. Usein käytetään postitympäröivästä todellisuudesta link- lappuja, valkotauluja tai muita apukejä teemaotsikoihin. Oikeaa ideaa välineitä kokonaisuuden hahmottaetsittiin useamman viikon ajan eikä miseen.
rynnätty kirjoittamaan ensimmäiTyöelämässä ja opinnoissa tulee
sestä mieleen juolahtavasta ideasta. kuitenkin vastaan tilanteita, että yhEikä toisesta eikä edes kolmannesta.
teisen palaverin järjestäminen on
Ryhmät ovat työskennelleet it- vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ammatsenäisesti, sopien omat palave- timaisen käsikirjoitusryhmän korinsa ja kirjoitusrutiininsa. Normaa- koaminen writers´ roomiin edes yhliin ammattikorkeakoulun kurssiin deksi viikoksi vaatii aikataulutusta

ja rahaa. Freelance-käsikirjoittajien
ei ole helppo löytää ilmaista, ryhmäkirjoittamiseen soveltuvaa tilaa – ellei kokoonnuta jonkun kotiin tai rauhalliseen kahvilaan. Virtuaalisen palaverin pitäminen on joskus helpompaa, sillä jokainen voi osallistua siihen omalla tietokoneellaan melkein
mistä tahansa.
Virtuaalisen ryhmätyöskentelyn
kokeileminen on VWR-koulutuksen
tutkimuksellinen puoli: voidaanko
etäyhteyttä käyttää hyödyksi, kun
matkustaminen samaan tilaan ei ole
mahdollista. Halusimme tutkia, miten
virtuaalinen ryhmätyö saataisiin toimimaan välineillä, jotka ovat jokaisen
käsikirjoittajan saatavilla: kannettava
tietokone tai älypuhelin, joka on yhdistetty internetiin. Toimiiko käsikirjoitusryhmä samalla tavalla virtuaalisessa kuin fyysisessä huoneessa?
Opiskelijaryhmät saivat itse päättää kokoontuvatko he enemmän kasvotusten vai kohtaavatko he virtuaalisesti. Tosin matkakustannuksia korvattiin niin rajallisesti, että virtuaalinen kokoontuminen taisi olla kustannussyistä ainoa mahdollinen tapa.
Tässä opiskelijoiden kommentteja
VWR-työskentelystä:
”Zoom vähensi matkustamisen tarvetta huomattavasti. Emme syksyn
aikana tavanneet Helsinki-päivien

ulkopuolella kuin kerran, kokoontuessamme Hämeenlinnaan palaveeraamaan. Tästä syystä Zoom kyllä
helpotti työskentelyä paljon.”
”Parhaimmillaan ryhmätyö sujui
silloin, kun olimme paikan päällä näkemässä toisiamme. Zoom-palaverit olivat käteviä, mutta ne muutamat
live-palaverit, joita kerkesimme pitää, olivat aina lopulta tehokkaampia.
Zoom-palavereissa taas ryhmätyö
tuntui sujuvan sitä paremmin, mitä
rennommalla otteelle niihin suhtauduimme. Aluksi kaikki olivat tietokoneen ääressä selkä suorassa, mutta
syksyn mittaan rentouduimme ja ihmiset olivat usein sängyssä tai sohvalla makaamassa palaverien aikana.
Tämä vapautti tunnelmaa, ja ryhmäläisten oli ehkä helpompi heitellä ideoita ja ajatuksia.”
Miira Karhula toteaa: ”Mentorin
kannalta zoom on ollut mahtava juttu,
sillä näen ryhmästä ja sen dynamiikasta ja kommunikointikyvystä paljon zoom-palaverissa. Zoomin avulla
annettu palaute on erilaista verrattuna kirjalliseen palautteeseen. Myös
oppilaiden tarkentavat kysymykset
zoomissa ovat mahdollisia. Monta
kertaa oppilaat ovat kysyneet ja pyytäneet tarkentamaan jotain kommenttiani ja keskustelun jälkeen asia
on auennut paremmin kaikille.”

Virtuaalisesti vai
kasvotusten?
Miira Karhula korostaa, että ryhmän
on syytä tutustua toisiinsa hyvin ennen kuin aloitetaan kokoontuminen
virtuaalisessa tilassa: ”Writers´ roomissa on erittäin tärkeää voida luottaa ryhmään ja pystyä avoimuuteen.
Saman käsisryhmän jäsenet saattavat
tietää toisistaan enemmän kuin läheiset ystävät. Luottamus joutuu erilaiseen testiin, kun tavataan zoomissa.”
Etäyhteyden avulla tutustuminen
ei nimittäin ole helppoa ja yleensä
tekniset ongelmat häiritsvät eniten
juuri silloin kun virtuaalista työskentelyä aloitellaan.VWR-koulutuksen
kaksi ensimmäistä päivää olikin varattu tutustumiselle ja ryhmäytymiselle. Näiden päivien aikana opiskelijat myös opetettiin käyttämään
zoom-sovellusta.
Opiskelijoiden palautteista on tulkittavissa, että virtuaaliset palaverit on
saatu toimimaan alkuvaikeuksien jälkeen. Pisin zoom-palaveri on kestänyt
8 tuntia, mitä voitaneen jonkinlaisena
todisteena työtavan toimivuudesta.
Tekniset ongelmat – hidas tai pätkivä
internet-yhteys – ovat vaikeuttaneet
virtuaalisesta työskentelyä.
Virtuaalinen työskentely herättää
myös kriittisiä ajatuksia: ”Sähköisesti
työskennellessä kommunikaatio ei

VWR-koulutuksen
aloitustilaisuus Villa
Kivessä 31.8.2017.
Takarivissä oikealta
vasemmalle: Jarmo
Lampela, Teppo
Nuutinen, Jukka Asikainen ja Miira Karhula, Eturivissä oikealta vasemmalle:
Tuomas Lento-Hukkinen, Ville Kukkonen, Niko Rantasalo,
Viljami Alaheikka,
Minttu Koskela,
Anne Kaasinen, Jori
Korpelainen, Henna
Yli-Hukka ja Samuel
Kirkhope Kuva: Timo
Lehti
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11 ihmisen
Zoom-sessio.
Kuva: Timo Lehti

ole yhtä luonnollista kuin livenä, joten ryhmätyön ei solju samalla tavoin. Livenä kommunikaatio ei rajoitu vain puheeseen ja ideoiminen
on vapaampaa. Voi esim. liikkua ja elehtiä miten haluaa. Lisäksi tietokoneen ruudun tuijottaminen on raskasta pidemmän päälle, joten lyhyt
palaveri tuntuu pidemmältä kuin onkaan.”

Entä verkkosarjojen
konseptit?
Tätä juttua kirjoitettaessa molempien ryhmien
projektit ovat konseptivaiheessa. Ryhmät ovat
sijoittaneet sarjansa todellisiin paikkoihin ja
pyrkineet tekemään taustatutkimusta mahdollisuuksien mukaan. Ryhmät ovat kirjoittaneet
sarjojen henkilöistä ja tapahtumapaikoista runsaasti taustamateriaalia Yle Draaman ohjeistuksella. Kevään 2018 aikana ratkeaa, kuinka pitkälle sarjakonsepteja kirjoitetaan.
Lopputulos ei kuitenkaan ole ratkaiseva,
vaan opiskelijoiden saama kokemus ryhmätyöstä, digitaalisista työvälineistä ja yhteydet
alan ammattilaisiin. Koulutuksen välipalautteessa opiskelijat kirjoittivat koulutuksesta seuraavaa:
”Mielestäni projekti on mahtava ja olen onnellinen, että saan olla siinä mukana! Meillä on
koulussa toki tv-käsiskursseja, mutta tämä erottuu kuitenkin niistä koulutuksen työelämälähtöisyyden ja poikkityöskentelyn vuoksi. Tämä
tuntuu melkein siltä, kun tekisi oikeasti jotain
projektia Ylelle, mikä on todella mahtavaa.”
”Olen pitänyt koulutuksesta kovasti. Olen oppinut paljon syksyn aikana. Siitä on mielestäni
ollut paljon hyötyä, että olemme joutuneet kirjoittamaan paljon materiaalia, ja saatu palaute
on ollut käytännönläheistä ja konkreettisesti
kirjoittamiseen liittyvää. Etenkin live-palautetilaisuudet,joissa olemme Miiran ja opettajien
kanssa peranneet hahmoja, teemoja ja juonta
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juurta jaksaen ovat olleet todella hyödyllisiä.
Niistä on tarttunut mukaan uusia tapoja ajatella
hahmojen ja tarinan luomista.”

Summa summarum
Projekti on ollut erittäin opettavainen kokemus
kaikille osallistujille, vaikka kahden koulun ja
ammattikentän edustajien aikataulujen yhteensovittaminen ei ole aina ollut helppoa. Ajoittain
projekti on varmasti ylityöllistänyt ja stressannut opiskelijoita, sillä palavereita on jouduttu
pitämään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Palautteesta on kuitenkin pääteltävissä, että suorat yhteydet alan toimijoihin ja ammattimainen
palaute ovat jotakin sellaista, mitä opiskelijat
kaipaavat.
Projekti on jo nyt tuonut uudenlaista ajattelua ammattikorkeakoulujen käsikirjoituskoulutukseen ja virtuaalisesta ryhmäkirjoittamisesta tiedetään paljon enemmän kuin viime
syksynä.
Jos suomalaisten sarjojen tasoa halutaan
nostaa, täytyy myös sarjakirjoittamisen koulutuksen tasoa nostaa. Tämä täytyy tehdä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, jotta koulutus vastaa alan työvoimatarpeisiin mahdollisimman hyvin. Virtual writers´ room -koulutus on ensimmäinen askel tällä tiellä.

OUT 2

AJATUKSIA
KOLLEKTIIVISEN
PROJEKTIN
JÄLKEEN (JA
JÄLJISTÄ)

Kollektiivinen projekti
tuo mieleen joukon ihmisiä, jotka kohtalo tai
usein jokin paljon arkisempi syy on viskannut
hetkeksi yhteen ja houkutellut katsomaan samaan suuntaan. Sellaisessa projektissa on toki
yksittäisiä näkökulmia,
mutta yhteen kerääntyneinä ja osoittaen kohti
jotakin suurempaa, jonka
osaksi nuo yksittäiset äänet ovat huomaamattaan
tulleet.
Harri Laakso

Zoom

on kuin Skype, mutta Zoomissa on helpompi liittää useampia osallistujia samaan sessioon. Zoomissa on myös helppo jakaa oma näyttö muiden osallistujien nähtäväksi. Zoomin ilmaisversion puheluiden maksimikesto on 40 minuuttia,
mikä tietenkin rajoittaa työskentelyä – toisaalta
se pakottaa myös pitämään jonkin verran taukoja. (zoom.us).

Kirjoittaja on visuaalisen
kulttuurin ja taiteen professori
Aalto-yliopistossa

Paljas kollektiivisuus
En tässä tarkoita kollektiivisella projektilla
mitä tahansa ryhmätyötä – sellaista, jossa
eri tekijöillä ja ammattilaisilla on lähtökohtaisesti eri roolit, kuten isoissa taiteellisissa
tuotannoissa usein on – vaan yritystä perustaa kollektiivisuus tasa-arvoisuuteen aikomusten ja tekemisen lajin tasolla. Tarkoitan sellaisia projekteja, joissa ryhmän jokainen jäsen on vaikkapa kirjoittaja tai jokainen ryhmän jäsen on elokuvantekijä, ilman
että eriytymistä tapahtuisi liikaa eri tehtävien perusteella. Kutsuttakoon sitä tässä
vaikkapa radikaaliksi kollektiivisuudeksi.
Radikaaliudella en tässä viittaa mihinkään
poliittiseen agendaan, vaan siihen, että tuollaisen kollektiivisuuden alla muhii, ei niinkään erilaisten taitojen yhteen tuleminen,
vaan myös jonkinlainen salakavala passiivisuus, jolloin paljastuu yhteen tulemisen
”juuri” (lat. radix) jonakin paljaampana, jonakin muuna kuin pystyvien yksilöiden kykynä tuottaa asioita yhdessä.
Yritys perustaa minkäänlainen opetusprojekti tuollaiseen ajatukseen on jo heti
syvästi ongelmallinen. Huomaan sen nyt
jälkikäteen, sillä tässä ei ole kysymys mistään teoreettisesta pohdinnasta, vaan opetuskokeilusta, joka alkoi jo puolitoista vuotta sitten. Syksyllä 2016 opetin Aalto-yliopistossa yhdessä Maiju Loukolan kanssa
maisteriopiskelijoille tarkoitetun kurssin,
jonka nimi kokonaisuudessaan oli Film as
Contemporary Art: Out 2 – Collective film
in the Spirit of Jacques Rivette. Olin edellisvuonna nähnyt New Yorkissa Jacques

Rivetten mammuttimaisen 13-tuntisen elokuvan Out 1: Noli me tangere (1971) ja minulle oli välittömästi selvää, että halusin
näyttää kyseisen elokuvan opiskelijoilleni
ja tehdä sen inspiroimana heidän kanssaan
”jotakin”. Onnellisten sattumien ja KAVIn
kanssa sujuneen yhteistyön avulla saimmekin Rivetten elokuvan syyskuussa 2016 elokuvateatteri Orioniin nähtäväksemme, neljässä osassa, peräkkäisinä iltoina.
Elokuvassa minua kiehtoi jo pelkän keston luoman fyysisen kokemuksellisuuden
lisäksi elokuvan arvoitukselliset kerronnalliset kiemurat ja improvisatorinen tuntu.
Paljon elokuvia nähneellekin Rivetten elokuvan enigma oli poikkeuksellista, osa henkiin herännyttä elokuvan kulta-aikaa ja kuitenkin jotakin raikasta, jopa uudella tavalla
ajankohtaista. Nyt jälkikäteen huomaan,
että olisi ehkä kannattanut uskoa ja kavahtaa elokuvan alaotsikkona toiminutta käskyä Noli me tangere (”Älä koske minuun”) –
sanoja, jotka ylösnoussut Jeesus lausui Marialle Johanneksen evankeliumissa – sen
verran haastavaksi oli meidän projektimme
osoittautuva.
Kajota me kuitenkin yritimme Rivetten
mestariteoksen avaamaan ajatukselliseen
tilaan: tutkimme Rivetten elokuvallisia lähtökohtia ja esikuvia (mm. Edgar Morinin ja
Jean Rouchin elokuvaa Chronique d’un été,
1960), eroa 1970-luvun Pariisin ja nykyhetkemme välillä, mietimme ”missä olemme
nyt”, ja aloimme kutoa yhteen eripituisista
fragmenteista koostuvaa tunteja ja taas tunteja kestävää omaa eepostamme.

Odotushorisontin takana
Minulla oli monenlaisia, tarkkojakin, ennakkokuvitelmia, melkeinpä pakkomielteitä, siitä millainen elokuvasta tulisi. Kuvittelin, että tekisimme moniäänisen kokonaisuuden, joka paitsi kertoisi omia polveutuvia fiktiivisiä tarinoitaan, paljastaisi
myös dokumentaarisesti jotakin omasta
ajastamme, ja jopa tekemämme elokuvan
itsensä tekemisestä. (Olimme mm. varautuneet langattomilla mikrofoneilla ja kuvasimme paljon omia keskustelujamme
näyttääksemme, kuinka elokuva alkoi saada
hahmoa). Halusin unohtaa, että esikuvana
meille toimiva Rivetten elokuva oli ollut
avoimesta ja hengittävästä muodostaan
huolimatta tiukasti ohjaajansa talutushihnassa ja aikansa taitavimpien näyttelijöiden
luomus. Kuin kapteeni Ahab jahtasin mielikuvaa, jonka vankina silloin olin. Tuon mielikuvan kanssa kamppaili kuitenkin alati
vahvistuva haluttomuuteni toimia minkäänlaisena ohjaavana voimana elokuvamme tekemisessä. Sen myötä aloin suunnata monomaniaani eräänlaiseen passiivisuuteen,
jos nyt passiivisuutta on mahdollista aktiivisesti tavoitella. Yritin osaltani olla puuttumatta opiskelijoidemme tuottamiin fragmentteihin, yrittäen vain ylläpitää jonkinlaista ajallista raamia, joka houkuttelisi kuvaamaan materiaalia – ennen kaikkea siksi,
että halusin nähdä elokuvan valmiina.
Jollekin taidekasvattajalle tai pedagogille
tällainen ajelehtiva lähtökohta ja etenemistapa on kauhistus. Itselleni se on opettamisen (ja kritiikin) ytimessä tätä projektia
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laajemminkin: opettajan (tai kriitikon) pitäisi voida keskittyä siihen mitä on sen sijaan, että keskittyisi siihen mitä toivoisi olevan. Out 2 -projektissamme näin tuon eron
hyvin selvärajaisena. Samalla kun oman
ennakkokuvitelmani hahmo hautautui sumuun, vahvistui mielihyväni olla osallisena
orgaanisesti kasvavan ja arvaamattomasti
suuntaansa vaihtavan olion kehittymisessä.
Jos Out 2 alkoi opetusprojektina ja kehittyi sitten kollektiiviseksi elokuvateokseksi,
tuli siitä vielä tutkimuksellinenkin projekti.
Näin tapahtui, kun varmistui, että olisimme
mukana Venice Research Pavilion #2:ssa
elokuussa 2017, osana The Utopia of Access
-näyttelyohjelmaa. Kyseiseen näyttelyyn
Giudeccan saarelle teimmekin elokuvateoksemme 6-kanavaisen tilallisen installaation, teoksen ensimmäisen julkisen version.
Näyttelyssä elokuvateos yhdistyi erilaisiin
tilallisiin elementteihin, mm. vaaleanpunaiseen vanerikulmaukseen - kutsuimme sitä
Marilyn-seinäksi, käytetyn maalin värin mukaisesti. Olimme Suomessa käyttäneet seinäkettä kuvauksissa, sitten tuhonneet sen
moottorisahalla paloiksi. Kuljetimme palat Venetsiaan, missä kokosimme kulmauksen jälleen kasaan. Annoimme seinäkkeelle
näyttelyssä hetkeksi uuden elämän, kunnes
näyttelyn lopuksi sahasimme sen ”ritualistisesti” uudelleen, entistä pienemmiksi paloiksi.
Mainitsin edellä, että kyseessä oli kollektiivisen teoksen ensimmäinen versio,
koska on edelleen vaikea ajatella projektin
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olevan missään mielessä valmis. Näyttelymahdollisuus oli tullut sopivasti ja pysäyttänyt elokuvan yhteen mahdolliseen olomuotoonsa, keskeyttänyt hetkeksi sen kasvun,
muttei millään muotoa tyrehdyttänyt sitä
kokonaan. Näyttelyinstallaatio ja työskentelymme Venetsiassa jopa salakavalasti
ruokki teoksemme elämää – tuotimmehan
me siellä myös paljon uutta vielä editoimatonta kuvamateriaalia.

Tutkimuksellinen asenne
Nyt ajattelen, että oli olennaista, että projekti sai muotonsa juuri taiteellisen tutkimuksen taikapiirissä. Tärkeää se oli siksi,
että näen projektimme luonteen sen ansiosta uudessa valossa. On vaikea tarkasti
määritellä, mitä se tarkoittaa, mutta se on
herättänyt minussa ainakin kolmenlaisia
ajatuksia.
Ensinnäkin mietin taiteellisen tutkimuksen liikettä ja paikkaa. Minua on aina ilahduttanut ranskalaisen kirjailijan Maurice
Blanchot’n ajatus, että tutkimuksen liike
muistuttaa saalistaan kiertävän koiran liikettä: Saalis on paikallaan ja koira luulee
sen saartaneensa, vaikka koira itse onkin
täysin tuon kiertämänsä keskuksen lumovoiman armoilla. (Blanchot, L’Entretien infini.
Éditions Gallimard, 1969, 36.) Uskon, että
mekin kykenimme vain näennäisesti saartamaan jotakin, teoksemme keskuksen, joka
silti piti meitä otteessaan. Mietin, millainen
suhde teoksella yleensäkään on niihin tutkimuksellisiin eleisiin ja instrumentteihin,

joilla sitä kuvittelemme kehystävämme tai
lähestyvämme. Ehkä ”teos itse” voi olla vain
kohde jonkinlaiselle välttämättömälle passiivisuudelle asenteessamme. Ja ehkä taiteellinen tutkimus on ennen kaikkea asenteen uudelleenmuokkautumista ja katseemme uudelleen kalibrointia.
Samaan aikaan Out 2 -näyttelymme kanssa Venetsiassa oli paitsi koko biennaali myös
paljon muita näyttelyitä, joita silloin katsoin
oman Out 2 -kokemuksemme virittämänä.
Erään päivän vietin paljon huomiota saaneissa Damien Hirstin suureellisissa näyttelyissä, nimeltään Treasures from the Wreck
of the Unbelievable, joiden esityspaikkoina
olivat Palazzo Grassi ja Punta Della Dogana.
Esillä näyttelyissä oli monenlaisista materiaaleista valmistettuja suurikokoisia veistoksia, jotka näyttelytekstien ja fiktiivisten dokumenttimateriaalien perusteella oli löydetty meren pohjasta ja nostettu sieltä ”korallien” peittämässä komeudessaan.
Kokemukseni Hirstin näyttelyistä oli yllättävä. En tarkoita tässä itse teoksia (jotka ovat
herättäneet laajalti voimakasta kritiikkiä), tai
näyttelykokonaisuutta taustakertomuksineen
teoksena, vaan omaa subjektiivista kokemustani näyttelyistä. Alkuhämmennyksestä selvittyäni, ja tuo hämmennys johtui ennen kaikkea näyttelyn suunnattomasta mittakaavasta,
tulin kummallisella tavalla tietoiseksi siitä, etten oikeastaan enää katso teoksia tai yritä sovittaa niitä Hirstin keksimään tarinaan. Teoksina työt olivat tulleet minulle yhdentekeviksi
ja niiden katsomisen sijaan katsoin jonnekin

kohti, ei niiden nimenomaisten teosten esittämisen tapaa, vaan esittämisen tapaa yleensä,
jos sellaisen on mahdollista ajatella olevan
olemassa.
Mittakaava ja äärimmäinen fiktiivisyys
olivat nyrjäyttäneet näkemiseni ja aloin
tuntea jonkinlaista huimausta katsellessani
kuin esittämisen ja kertomisen historiamme
metatasoa. Vaikka nyt kyseessä eivät olleet
todelliset artefaktit (eikä tavallaan teoksetkaan, koska näyttelyssä teokset ”esittivät”
artefakteja) oli tuo kokemus samanlainen
kuin jossakin suuressa luonnontieteellisessä museossa, jossa ”aitojen” eliölajien ja
mineraalien runsaus peittää näkyvistä sen
mekanismin, jolla historian, esillepanon ja
luokittelun suuret kertomukset kirjoitetaan.
Yhteys Out 2 -projektiin liittyi juurikin
teoksen ”itsensä” piiloutumiseen jonkin
muun alle, ja se on yhteydessä – ja tämä on
toinen taiteellisen tutkimuksen kontekstin
esilletuomista ajatuksistani – kielikuvien, ja
muutenkin tropologisen ulottuvuuden, vahvistumiseen. Silloin alamme nähdä teoksissa ja niihin liittyvissä tapahtumissa vertauskuvallisuutta. Aivan kuten Hirstin näyttelyissä teosten nostaminen esille meren syvyydestä ei enää ole vain taustalla oleva tarina, vaan vertauskuva teoksen muodonannolle yleisemmin. Samoin omassa Out 2 projektissamme aiemmin mainitsemani
seinäkkeen käyttö elokuvamme teemojen kirjoitusalustana, sen fyysinen purkaminen, kuljettaminen, uudelleenkokoaminen ja purkaminen taas alkoivat resonoida

koko projektin itsensä vaiheiden ja sisältö- vaimentaa tuon äänen vaativat kuiskaukset.
Kollektiivisen elokuvainstallaatiomme
jen kanssa.
Kolmas ja tärkein ulottuvuus liittyy tie- rakentaminen juuri Venetsiaan luo tietysti
tysti kollektiivisuuden luonteen purka(utu) aivan erityisen haasteen. Kuinka sellaisessa
miseen. Siihen nähden, että olen edellä ylis- kontekstissa, missä tekijän ääni on niin juhtänyt passiivisuutta, täytyy sanoa, että me
littu, olisimme voineet sen omistajuudesta
teimme paljon asioita yhdessä. Monet elo- paremmin luopua? Näin jälkikäteen ajatelkuvan eri juonteista myös syntyivät eri ih- len – jos tuollainen luopuminen olisi ollut
yhteinen tavoitteemme – olisi myös meidän
misten välisen yhteistyön tuloksina, ja myös
kuvauksina elämän yhteisistä hetkistä. Elo- esikuvamme voinut olla muunlainen. Kenkuva sisältää (mainittakoon edes hiukan
ties olisimme voineet työskennellä ajatellen
myös sen sisällöstä) tekijöidensä opiskeli- mielissämme vaikkapa syyrialaista elokuvajaelämän kuvausta eri yhteisöissään, lähes
tekijöiden kollektiivia Abounaddaraa, jonka
abstrakteista kokeiluista musiikkivideon- lyhytfilmeistä koostuva tuotanto on anonyyomaisiin jaksoihin, monia yhteisiä ja yksit- meinä pysyttelevien yksittäisten tekijöiden
täisiä havaintoja maailmasta. Mitään yksit- aikaansaannosta. Jostakin syystä me emme
milloinkaan pohtineet vakavasti sellaista
täistä tarinaa ei elokuvassa ole (ellei sitten
aika itse luo väistämättä oman narratiivi- vaihtoehtoa, että olisimme toimineet ”anosen lankansa, jonka näemme vasta vuosi- nyymeinä” jonkin yhteisen ryhmänimen
suojissa. Enkä tiedä olisiko se loppujen lokymmenten jälkeen.) Yhteisyyden ohella
elokuva antaa minulle kuitenkin myös vai- puksi muuttanut yhtään mitään. Itse olen
kutelman runsaudesta ja monista äänistä, kiitollinen, että sain olla projektissa mukana
juuri sellaisena kuin se nyt on, ja miksi se
jotka rimpuilevat eri suuntiin – mutta ehkä
juuri siitä onkin elämässä pelkistyneimmil- on kenties vielä tuleva.
lään kysymys: kuinka yhdessä rimpuilemme
omiin suuntiimme. Vaikka hetkittäiset yh- Lopuksi
teiset päätökset ja katseiden lukittuminen
Kaikki tämä on tietysti kirjoitettu Out 2
hetkellisesti samaan suuntaan saattavat- -projektissa olleen yksittäisen ihmisen näkin antaa meille illuusion jostakin muusta. kökulmasta, ja otettakoon se myös vastaan
Ja ehkä näin on, varsinkin silloin, kun jokin
sellaisena. Näitä sanoja ei muodostanut miryhmä on tekemässä yhdessä teosta, sillä
kään kollektiivinen ääni. Nämä sanat kirteokset luovat myös tekijänsä äänen, kuten
joitti vain yksi niistä käsipareista, jotka pisanotaan. Ja edelleen, ehkä on vaikea ku- telivät kameraa ja mikrofoneja, puristivat
maalausteloja ja akkuporakonetta ja kantoivitella, että omaa tekijän ääntänsä etsivät
taiteilijat pystyisivät (tai edes haluaisivat) vat rakennuslevyjä Giudeccan helteessä.
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TEOLLISUUS

TUOTANTOKANNUSTIN
JA HAVAINTOJA AV-ALAN KEHITYKSESTÄ
Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin
täytti vuoden 2.1.2018. Tuotantokannustimen vuosibudjetti on 10 miljoonaa
euroa. Sitä voivat hakea kotimaiset ja
ulkomaiset tuotantoyhtiöt pitkään elokuvaan, dokumenttielokuvaan, käsikirjoitettuun sarjamuotoiseen fiktioon ja
animaatiotuotantoon. Rahoituspäätökset
tehdään Business Finlandissa (aiemmin
Tekes). Hakemusten arvioinnissa
käytetään av-alan riippumattomia asiantuntijoita. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, haku on jatkuva.
Kerron seuraavassa ensimmäisen
vuoden kokemuksista sekä aavistuksen
provosoin av-alaa.

Tuotantokannustimen
rahoituspäätöksistä
Tekes avasi av-alan tuotantokannustimen
rahoituspalvelun vuoden 2017 alussa. Tuotantokannustimen suosio oli suuri yllätys.
Kannustimeen budjetoitu 10 miljoonan euron rahoitus haettiin täyteen jo juhannukseen mennessä. Yhteensä rahoituspäätöksiä

tehtiin 24, joista 22 oli myönteisiä. Päätökset jakautuivat seuraavasti: pitkä elokuva 8
kpl, TV-sarja 8 kpl, dokumenttielokuva 3 kpl
ja animaatiotuotanto 3 kpl. Vähimmäisvaatimusten edellyttämät kokonaistuotantobudjetit ja Suomessa syntyvien kustannusten arviot ylittyivät selkeästi. Odotusarvo näiden
tuotantojen kansainväliseen myyntimenestykseen on korkealla.
Pääosin ulkomaisella rahoituksella toteutettavia tuotantoja oli neljä; päätuottajien kotimaat olivat Japani, Kiina, Ranska
ja Ruotsi. Suoraan ulkomaisille päätuotantoyhtiöille tehtyjä rahoituspäätöksiä oli
kaksi, loput olivat joko kotimaiselle pää- tai
vähemmistötuottajalle. Olemme melko tyytyväisiä ensimmäisen vuoden tulokseen,
sillä palvelun käynnistämiseen jäi aikaa
syksyllä 2016 vain muutama kuukausi.

Muutokset valintakriteereihin
2018
Rahoituspalvelu on saanut kiitosta asiakkailta sekä asiakaspalvelun laadusta että hakemuspalvelun helppoudesta. Kehitämme

palvelua jatkuvasti ja haluamme pitää sen
mahdollisimman nopeana ja helppona. Hakemusten vähimmäisvaatimuksia on kokemuksen kertyessä kuitenkin tarkasteltava
rahoituksella tavoiteltavan vaikuttavuuden
näkökulmasta.
Jotta tuotantokannustimen avulla saavutetaan kansantaloudellista vaikuttavuutta
ja kannustimesta saadaan pysyvä, sen pitää houkutella kansainvälistä rahoitusta
Suomeen luomaan uutta työtä ja kasvattamaan tuotantoyhtiöiden ja tuotantoja palvelevien yritysten liikevaihtoa. Ensimmäisen
vuoden hakemuksissa kysymyksiä herättivät tuotantojen rahoituslähteet. On selvää,
että tuotantokannustimen pitää tuottaa valtion 10 miljoonan investointi takaisin. Siirtämällä rahaa suomalaisista taskuista toisiin
suomalaisiin, odotettua lisäarvoa ei synny.
Varsinkaan julkisen rahoituksen osuus ei
saa olla liian suuri. Tätä edellyttää jo EU:n
ryhmäpoikkeusasetuksen artikla 54, johon
tuotantokannustin perustuu. Siispä vähimmäisvaatimusten on tähdättävä ulkomaisen
rahoituksen hankintaan.

Tekes + Finpro = Business Finland
Seuraavassa muutamia esimerkkejä,
minkälaisissa av-alaa edistävissä teemoissa Tekes on ollut mukana vuonna
2017. Yksittäisten yritys- ja tutkimusprojektien lisäksi osallistumme mahdollisuuksien mukaan osaamisen kehittämistä lisääviin ponnistuksiin.
Olemme rahoittajana Aalto-yliopiston
Elokuva- ja lavastustaiteen laitoksen
tammikuussa 2017 käynnistyneessä
Elements of Success -tutkimushankkeessa, jossa etsitään faktoja ja ideoita suomalaisen elokuvan kansainväliselle menestyspolulle. Tutkimusprojekti päättyy toukokuussa 2018.
Media & Message kokosi elokuussa tvja media-alan ihmisiä Maria Startup

Centeriin, jossa olimme Satu ry:n
kumppanina tuottamassa mm.vaikuttajapaneelia tuotantokannustimen vaikutuksista esimerkkinä Islanti.
Syyskuinen Finnish Film Affair on vakiintunut merkittäväksi myynti- ja verkostoitumistapahtumaksi. Tekes on
ollut yhteistyökumppanina jo neljä
vuotta, jotta parhaita mahdollisia kansainvälisiä sparraajia on saatu Helsinkiin.
Järjestimme syyskuun lopussa rahoittajille suunnatun seminaarin käynnistääksemme keskustelun av-alan rahoituspohjan laajentamiseksi. Dokumenttielokuvien ulkomaisen rahoituksen kasvun vauhdittamiseksi Tekes oli

yhteistyökumppanina Dokumenttikillan
rahoittajatilaisuudessa marraskuisessa
IDFA:ssa.
Vuoden 2018 alusta Tekes ja Finpro yhdistyivät. Yhteistyön tiivistyttyä teemme esim. markkinointisuunnitelmia Visit Finlandin kanssa löytääksemme sopivia työkaluja, joilla kehittää Suomea elokuvamatkailukohteena.
Business Finlandin palvelut ja rahoitus
sekä Team Finland verkosto ovat julkisia palveluita yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja ekosysteemin kehittämisen tueksi. Olkaa hyvät, olemme
käytettävissänne!

Pitkän elokuvan, käsikirjoitetun fiktion ja
animaatiotuotantojen ulkomaisen rahoituksen keskiarvo oli 32%. Luku on varsin hyvä,
mutta joukossa oli yksittäisiä tuotantoja, joiden ulkomaisen rahoituksen osuus oli alle
10%. Dokumenttielokuvien ulkomaisen rahoituksen osuus oli vain 2%. Ulkomaisella
rahoituksella tarkoitan yksityistä rahoitusta,
eikä se sisällä esimerkiksi Nordisk Film &
TV Fondin tai Creative Europe -ohjelman
rahoitusta.
Päädyimme muokkaamaan vähimmäisvaatimuksia niin, että vähintään 10% kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta on
tultava Suomen ulkopuolelta; ulkomaiselta levittäjältä, jakelijalta, osatuottajalta
tai muulta yksityiseltä rahoittajalta. Lisäksi
edellytämme, että vähintään 50% kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta on muuta
kuin valtionavustuslaissa (688/2001) määriteltyä julkista tukea.

Tuotantojen budjeteista ja
suomalaisista resursseista
Hakemusten budjetteja ja yksittäisiä kustannuslajeja pyrittiin tarkastelemaan huolella. Osa kustannusarvioista saattoi olla
yläkanttiin, mutta suuria ylilyöntejä kustannusarvioissa ei havaittu. Toivon vilpittömästi,
että jatkossakin tuotantoyhtiöt pitävät kustannusarviot realistisina. Mikäli näin ei toimita ja todelliset kustannukset jäävät huomattavasti alemmiksi, rahoituspäätöksiin sitoutunut raha jää käyttämättä ja palautuu
valtion kirstuun. Tämä on erittäin negatiivinen viesti poliittisille päättäjille ja vaikeuttaa kannustinbudjetin nostopyrkimyksiä.
Toinen huomioitava asia on, että emme
voi pitää ehdollisen päätöksen saaneiden
yritysten määräaikaa pitkään avoimena,
koska rahalla on suuri kysyntä. Alensimme
viime vuoden kuuden kuukauden ehdollisen rahoituspäätöksen määräajan neljään kuukauteen. Kannattaa siis kiinnittää

Ensimmäisen vuoden arviointi
Tuotantokannustimen odotetaan synnyttävän 40 miljoonan euron uudet markkinat vuosittain. Olemme käynnistäneet sekä
määrällisen että laadullisen vaikuttavuusarvioinnin vuoden 2017 rahoituspäätöksistä.
Syksyllä näemme minkälaista taloudellista
toimeliaisuutta, tuloksia ja verkostoja on
syntynyt.
Kymmenen miljoonaa on pieni raha verrattuna moniin kotimaisille toimialoille
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huomiota hakuohjeisiin ja lähettää hakemus vasta siinä vaiheessa, kun tarvittavat
asiakirjat ovat realistisesti toimitettavissa.
Kannustinta valmisteltaessa syksyllä
2016 kysyin alan edustajilta tuotantoyhtiöiden ja tuotantopalveluyritysten resurssien
ja osaamisen riittävyyttä, erityisesti jos mukana on ulkomaisia tuotantoyhtiöitä. Silloinen vastaus oli, että resursseja ja osaamista on riittävästi. Viime vuonna kuitenkin kuulimme, että kannustin on lisännyt
työvoiman kysyntää ja vaikeuttanut ykköstoiveena olleen työryhmän saantia tuotantoihin. Tämä on positiivinen viesti freelancer-valtaiselle toimialalle, mutta edellyttää, että ala itse aktivoituu suunnitelmiin ja toimenpiteisiin resurssipulan välttämiseksi. Arvioni mukaan osaamisen lisäämistä ja tiedon jakamista tarvitaan myös ulkomaisten tuotantojen palvelemiseen. Kannustinmarkkinoinnin tärkeä kohdemaanosa
on Aasia. Satojatuhansia ihmisiä tavoittanut loppuvuoden digimarkkinointikampanjamme menestyi parhaiten Ranskassa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa. On tunnettua, että
kunkin Aasian maan kulttuurin, bisneskulttuurin ja tuotantojen toimintatapojen osaamisella on suuri merkitys. Kannustin houkuttelee kansainvälisiä tuotantoja Suomeen,
mutta avainasemassa lopulta ovat kuitenkin
tuotantopalvelut; niiden laatu ja saatavuus
kattavasti koko maan alueella.
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suunnattuihin julkisiin yritystukiin. Toisaalta pieni on toimialakin. Elokuva- ja
tv-toimialan liikevaihto on Suomessa noin
400 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi pelialan liikevaihto on pari miljardia euroa. Pelialan luvussa on mukana ohjelmistoala,
mutta siitä huolimatta ero on merkittävä.
Kymmenellä miljoonalla on hyvä aloittaa
toimialan liikevaihdon kasvuun tähtäävä
rahoituspalvelu, mutta se ei tule riittämään,
mikäli havittelemme suurehkoja kansainvälisiä tuotantoja sekä tavoittelemme kotimaisten tuotantojen kansainvälistymistä ja
toimialan kasvua.
Jo kannustinmallia valmistellessa kuulin erityisesti ulkomaisilta tuotantoyhtiöiltä, että pieni kannustinbudjetti voi aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta,
minkä vuoksi Suomi ei varsinkaan pohjoisamerikkalaisille tuotantoyhtiöille ole ensisijainen valinta. Kiitosta sen sijaan annettiin esimerkiksi Saksan, Islannin ja Belgian
kannustinpalveluille, joissa budjettikattoa ei ole. Toivoakseni vuosittaiset vaikuttavuusarvioinnin tulokset kannustavat budjetin kasvattamiseen.

Kansainvälistymisen haasteita
Julkisten yrityksille suunnattujen palveluiden tarkoitus on auttaa kehittämään sellainen toimintaympäristö, jossa suomalaiset
yritykset voivat menestyä. Yrityksillä itsellään on valinta ja vastuu siitä, haluavatko ne
kasvaa ja kuinka paljon riskiä ne ovat valmiita ottamaan. Mikään julkinen tukimuoto
ei ole kansantalouden kannalta kovin vaikuttava, mikäli audiovisuaalisen alan yritykset tyytyvät vain kotimarkkinaan tai sopeutuvat olemassa oleviin toimintamalleihin.
Olen sparrailut kymmenisen vuotta monia luovien alojen organisaatioita liiketoiminnan kehittämisessä. Mieltäni hiertää avalan liiketoimintamallien ja toimialan kehittämisen vähäinen innokkuus. Toki on selvää,
että jokainen tuotanto on yritykselle innovaatio, joka vie valtaosan resursseista eikä
itse liiketoiminnan kehittämiselle riitä aikaa.
Toisaalta elokuva- ja tv-ala nauttii digitaalisen kehityksen tarjoamista globaaleista liiketoimintamahdollisuuksista. Näyttää siltä,
että tuotantoyhtiöt toimivat projektiluontoisesti ja vain harvat ennättävät tehdä kehitysja kasvusuunnitelmia. Esimerkiksi Tekesiltä
ei käsittääkseni haettu lainkaan tukea innovatiivisiin ja riskikkäisiin yritystä tai toimialaa uudistaviin yritysprojekteihin vuonna
2017. Kyseisen vuoden hakemukset kohdistuivat tuotantokannustimen lisäksi lähinnä
messuavustuksiin ja yhden käden sormilla
laskettavaan määrään kansainvälistymisen suunnitteluun tai digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Korviini ei ole myöskään kantautunut jakelijoiden, levittäjien
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KESKUSTELU

MITEN
YHDENVERTAISUUS
TOTEUTUU
ELOKUVARAHOITUKSESSA?
Dionysos Filmsin tuottamaa Karppi TV-sarjaa kuvattiin Helsingissä talvella 2017. Rahoituksessa oli Tekesin,
Ylen ja Suomen elokuvasäätiön lisäksi saksalainen yhteistuottaja H&V Production ja ranskalainen levitysyhtiö
About Premium Content. Kuva: Dionysos Films Oy.

eikä myyntiyhtiöiden ajatuksia av-alan kehittämiseksi.
Teknologian jatkuva kehittyminen muuttaa kaikkia toimialoja. Lopulta kysymys on
siitä, mitä asiakas haluaa. Nähtäväksi jää,
kuinka kauan ja miksi haluamme käyttää
aikaamme erilaisten päätelaitteiden äärellä
katsellen elokuvia ja sarjoja, mistä maksamme yhtäaikaisesti monille palvelujen
tarjoajille. Usein vallitsevalle massakulttuurille syntyy vastapainoa, johon voi vaikuttaa maailman poliittinen, taloudellinen ja
henkinen tila. Radikaalit kysymykset olemassa olevasta voivat johtaa distruptioon,
joka muuttaa kaikki aiemmat toimintalogiikat. Siksi mikään kritiikki tai kyseenalaistus
ei ole huono.
Ilmassa on paljon keskusteluja esimerkiksi siitä, mitä muutoksia AR- ja VR-tekniikat tuovat tuotantojen työvaiheisiin. Monet ovat miettineet, miten av-alan freelancereiden osaamista voidaan käyttää muilla
toimialoilla. Entä miten elokuva- ja tv-toimialat hyötyisivät poikkitoimialaisuudesta:
voidaanko rivakasti menestystä keräävien
nuorten muotisuunnittelijoiden osaamista
integroida tuotantoihin, minkälaisia muuttuvia rooleja on äänisuunnittelulla tai mitä
peliteollisuudesta tai pelituotannon työvaiheista, verkostoista, rahoitusmalleista jne.
voidaan hyödyntää. Ehkä joku ideoi, minkälaisia ketjuja ja suhteita on kansainvälisissä
ostoprosesseissa, toimitaanko perinteisesti
vai onko jotakin, jolla voisi helpottaa ostamista. Enkä tarkoita pelkästään algoritmejä.
Suuri kysymys on myös tekijänoikeuksien
tulevaisuus.
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Selvitettävää ja tutkittavaa riittää. Olisi
varmasti tarvetta tiivistää alan yritysten ja
organisaatioiden kanssa vuoropuhelua siitä,
missä julkista rahoitusta ja palveluita tarvitaan. Mikään yritys ei yksin pysty kantamaan vastuuta toimialan kehittämisestä,
vaan siihen tarvitaan kaikkia.

Kiitos yhteistyökumppaneille
Ensimmäisen vuoden arvokkain asia oli nopeasti käynnistynyt yhteistyö, joka auttoi
meitä sekä pienissä yksityiskohdissa että
suuremmissa visioissa. Jaoitte osaamistanne ja suhtauduitte rakentavasti ensimmäisen vuoden kehityshaasteisiin. Siispä
hurraa ja kiitos aktiivisille tuotantoyhtiöille palautteista, kehitysehdotuksista,
markkinointiyhteistyöstä ja reilusta asenteesta. Erityismaininta av-alan riippumattomille asiantuntijoillemme, jotka ovat innostuneesti ja sitoutuneesti arvioineet hakemuksia ja esittäneet rakentavia huomiota.
Vankkumaton taustatukemme ovat kannustimen seurantaryhmän jäsenet Laura Mäkelä opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä
Petra Tarjanne työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kansainvälistä tapahtumamarkkinointia hoitava konsortiomme (elokuvakomissiot Länsi-, Kaakkois-, Itä- ja Pohjois-Suomi,
Finnanimation, Satu ry, Suomen Elokuvasäätiö) on puurtanut tehokkaasti. Kiitos yhteistyöstä KAVI! Jatketaan yhdessä ja rakennetaan tuotantokannustimesta maailman paras.
Merja Salonen
Kirjoittaja työskentelee tuotepäällikkönä Business
Finlandissa ja tekee jatkotutkimusta Aalto-yliopiston
New Media –yksikössä.

”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri
asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Näin
sanoo Suomen perustuslaki.
Tästä muistutettiin kutsussa,
jolla Suomen elokuvasäätiö
kutsui tämän vuoden alussa
koolle erityisen tasavertaisuusfoorumin pohtimaan tasavertaisuuden toteutumista
suomalaisessa elokuvassa.

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen on
kaikilla Suomessa asuvilla riippumatta siitä, ovatko he Suomen
kansalaisia vai eivät. Oikeusministeriön yhdenvertaisuussivusto tarkentaa perustuslaissa
mainittua ”alkuperän” käsitettä
toteamalla, että kyse on kansallisesta tai etnisestä alkuperästä.
Onko tekijän alkuperällä
merkitystä elokuvahankkeiden rahoituksessa? Aalto-yliopistossa tarkastettiin vuoden 2017 lopulla Oliwia Tonterin MA-opinnäytetyö, joka tarkastelee ansiokkaasti transnationaalisten elokuvantekijöiden asemaa. Tonteri käsittelee
kysymystä sekä omakohtaisen
pohdinnan kautta että kattavan
haastatteluaineiston avulla. Hän

Alan portinvartijoiden määrittelyvaltaan törmäsi
myös se iranilaistaustainen
suomalaisnuori,
joka sai kuulla
korkeakoulun
pääsykokeissa,
että hän ei erilaisen näkökulmansa
vuoksi voisi
koskaan ohjata
Kotikatua eikä
siksi voi päästä
opiskelemaan elokuvaa Suomessa.
Muistikuvia (työnimi), ohjaus Oliwia ja Jerem Tonteri, leikkaus Jerem Tonteri, äänisuunnittelu Kirsi Korhonen, sävellys Saara Lindahl
ja graafinen suunnittelu Heidi Gabrielsson. Ensi-ilta toukokuussa 2018.

on haastatellut 16 Suomessa asuvaa elokuvantekijää, joilla on
kantasuomalaisista poikkeava
tausta. Osa heistä on maahanmuuttajia, toisilla taas on kahdesta eri maasta tulevat vanhemmat. Opinnäytetyössä haastatellaan lisäksi Suomen elokuvasäätiössä, AVEKissa ja Ylessä
toimivia rahoittajia sekä yhtä
kansainvälisiä tuotantoja luotsannutta tuottajaa.
Oliwia Tonteri kirjoittaa saaneensa kuvan, että suomalaisen
elokuvan ”täytyy jotenkin käsitellä Suomea, suomalaisuutta ja
vähintään suomalaisesta näkökulmasta ei-suomalaista”. Tuottaja Simon Perryn tulkinnan
mukaan tämä koskee erityisesti
julkista rahaa. Virallisesti rahoittajat eivät kiinnitä huomiota tekijän taustaan tai kansalaisuuteen. Elokuva voi saada julkista
tukea Suomessa, jos sen tuotantoyhtiö toimii Suomessa. Tonterin haastateltavat kuitenkin
kertovat, että hakijan tausta on
usein vaikuttanut siihen, miten
hänen hakemuksiinsa ja suunnitelmiinsa on suhtauduttu. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun
vaatimuksen näkökulmasta tilanteet näyttävät ongelmallisilta.

hankkeensa suomalaisuudesta
ja sen tarjoamasta suomalaisesta näkökulmasta. Mitä tämä
suomalaisuus elokuvarahoitukseen liittyvien keskustelujen tilanteissa sitten on? Rahoittajat
ja tekijät kaihtavat tarkkoja määritelmiä, mutta heidän kertomastaan voi päätellä, että se on jotakin, joka on kaikille melko itsestään selvää. Tekijöiden kokemusten perusteella määritelmä
on varsin kapea. Taustansa vuoksi he ovat joutuneet perustelemaan aihevalintojansa ja niiden
suhdetta omiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa.
Kun venäläistaustainen suomalainen ehdottaa dokumenttielokuvan aiheeksi Itä-Euroopan muuttoliikettä, hanke torjutaan, koska ”suomalainen näkökulma” puuttuu. Samaan aikaan kantasuomalaisen taustan
omaavat tekijät kuvaavat dokumentteja kaikilla mantereilla.
Millä tavalla tuo toivottu näkökulma näiden muiden tekijöiden
teoksissa syntyy? Onko se tekijän geeniperimässä vai äidinkielessä? Hämmästyttävin on kommentti, jonka marokkolaistaustainen suomalaisohjaaja kertoo rahoitusneuvotteluissa saaneensa. Hänen suunnitelmansa
Suomalainen
Lappi-aiheisesta dokumenttielonäkökulma
kuvasta torjuttiin, koska aihe ”ei
Haastateltavat kertovat joutu- ole yhteydessä” tekijään ja ”on jo
neensa hakuprosessien aikana paljon suomalaisia, jotka tekevät
usein vastaamaan kysymyksiin siitä aiheesta”. Jää vaikutelma,

että suomalaiseen enemmistöön
kuuluva päättäjä oli katsonut oikeudekseen määritellä, minkälaisia elokuvia vähemmistöön
kuuluvan tekijän sopii tehdä.
Samantapaisia kokemuksia
oli muillakin haastateltavilla. Tekijä tulee usein nähdyksi ensisijaisesti taustansa edustajana
ja vasta toissijaisesti yksilönä ja
elokuvataiteilijana. Tekijät joutuvat pohtimaan etukäteen, mitkä
olisivat juuri ne aiheet, jotka
heidän kaltaisensa henkilö voi
saada läpi. Valinta ei ole vapaa.
Alan portinvartijoiden määrittelyvaltaan törmäsi myös se iranilaistaustainen suomalaisnuori,
joka sai kuulla korkeakoulun
pääsykokeissa, että hän ei erilaisen näkökulmansa vuoksi voisi
koskaan ohjata Kotikatua eikä
siksi voi päästä opiskelemaan
elokuvaa Suomessa. Myös toinen
koulun ulkopuolelle aikanaan
jäänyt haastateltava kertoo etnisen taustansa olleen ”pääosassa”
pääsykokeissa.
Joissakin elokuvahankkeisiin liittyvissä keskusteluissa tekijän erilainen tausta nähdään
positiivisena asiana. Odotetaan,
että vähemmistötaustainen tekijä tuo uusia näkökulmia kansallisen elokuvan kenttään. Tässäkin suhtautumistavassa tekijä tulee ensisijaisesti nähdyksi
taustansa edustajana, ei yhdenvertaisena tekijänä muiden tekijöiden rinnalla ja joukossa.

Kansallinen
kulttuuri
Euroopassa elokuvan julkiseen
rahoitukseen liittyy piirteitä,
joita muiden taiteen lajien rahoituksessa ei ole. Elokuvalle asetetaan erityisiä tehtävä kansallisen
kulttuurin edistäjänä. Rahoitus
arvioidaan projektikohtaisesti ja
suhteessa sisältöihin. Julkisin varoin rahoitetussa oopperatalossa
voidaan esittää Puccinia ja teatterissa Shakespearea, eikä valtionavustusta jakava taho pohdi
sitä, mikä aiheessa tai näkökulmassa on suomalaista. Elokuvan
kohdalla on toisin.
Voiko suomalainen elokuva
kertoa ihmisistä, inhimillisestä
kokemuksesta yleisesti, vai pitääkö aiheen ja näkökulman aina kytkeytyä kansallisuuteen? Onko tapa määritellä ”kansallinen”ja ”suomalainen” ajan tasalla, ja mikä
on sen suhde yhdenvertaisuuteen? Miten on mahdollista, että
vielä tällä vuosituhannella elokuvan kentällä toimimiseen liittyy erityiskohtelua, joka kytkeytyy tekijän alkuperään?
Oliwia Tonterin opinnäytetyö
tuo arvokasta tietoa ja antaa paljon pohtimista sekä uudelle tasavertaisuusfoorumille että alan
toimijoille yleensä.
Raija Talvio
Kirjoittaja on käsikirjoittaja,
taiteen tohtori

AVEK-LEHTI 1 | 2018 63

TEOLLISUUS

Myyjät
Sydney Neter vetää Amsterdamissa toimivaa SND Films
-myyntiyhtiötä, jolla on 20 vuoden historia. Katalogiin
kuuluu myös dokumenttielokuvia ja tv-elokuvia, mutta
80% liikevaihdosta syntyy lyhytelokuvista. SND Films
esim. edustaa yksinoikeudella Bill Plymptonin lyhytanimaatioita Yhdysvaltojen ulkopuolella. Animaatiot ylipäätään ovatkin yksi parhaiten myyvistä lajityypeistä.
– Alle kolmeminuuttiset hauskat animaatiot ovat erityisen suosittuja, Neter kertoo. Berliiniläisen MAGNETFILM:n Georg Gruberilla on samanlainen kokemus.
– Sellaiset animaatiot myyvät, joissa on kissoja tai muita
hauskoja eläimiä, mutta ei dialogia. Gruberilla on ollut
myyntiyhtiö 13 vuoden ajan. Hän aloitti toimintansa jo elokuvakoulussa myymällä opiskelukavereidensa elokuvia.
– Myynnin puolesta paras on 8–13-minuuttinen elokuva.
Yli 20-minuuttiset elokuvat ovat hyvin hankalia. Animaatioiden ohella komedia, romantiikka, sci-fi ja muu genre-elokuva ovat suosittuja. Synkät elokuvat eivät juurikaan myy.
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Ostajat
Ketkä sitten ostavat lyhytelokuvia?Televisiokanavat ovat
olleet, ja ovat edelleen ne tärkeimmät ostajat.
– 10 vuotta sitten saattoi tulla toimeen myymällä vain lyhytelokuvia, mutta ei enää, Gruber kertoo. Lyhytelokuvia
ostavia tv-kanavia on yhä vähemmän.
– 20 vuotta sitten BBC, Channel 4 ja muut julkiset kanavat Euroopassa ostivat lyhytelokuvia, mutta se on nyt ohi
lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia kuten ARTE. Tärkeitä ostajia ovat nykyisin maksu-tv-kanavat kuten Canal+
ja RTI, Neter kuvailee. Myös kanavien budjetit ovat pienempiä kuin aikaisemmin. Toinen taho, joka on perinteisesti hankkinut lyhytelokuvia, on lentoyhtiöt. Laakso mainitsee Turkish Airlinesin, ja Neter täydentää listaa.
– Air Canada, Norwegian, Air France/KLM ja Ethiopian
Airlines ostavat meiltä, kuten myös jotkut pienemmät lentoyhtiöt. Välissä oli muutamia vuosia ettei kauppa ole käynyt,

KUVA: METE SASIOGLU.
KUVA: METE SASIOGLU.

Suvi Hanni

Jukka-Pekka Laakso

Markkinat
Tampere Film Agency toimii tällä hetkellä
säästöliekillä, sillä sen rahoitus ei ole kunn o s s a . A g e n t u u r i s a i AV E K i l t a k ä y nistämisrahan alkuvuodesta 2017,
mutta sen jälkeen jatkorahoituksen
saaminen on ollut hankalaa. Laakso kertoo
portugalilaisesta lyhytelokuvien myyntiyhtiöstä, joka saa vuosittain 50 000 euroa
yhteiskunnan tukea.
– Portugalin talous ei ole vahva, ja silti
heillä on varaa ylläpitää sellaista. Kyllä
meilläkin olisi, ja tuollaisella vuosittaisella
summalla agentuurimme pyörisi täydellä
teholla. Summa on alle puolet siitä, mitä
Suomen elokuvasäätiön myöntämä maksimituki yksittäisen pitkän elokuvan markkinointiin ja levitykseen on.
Moni miettii miten saada omalle lyhytelokuvalleen myyntiyhtiö. Voiko agenteille tarjota suoraan elokuvaansa? Voi, he
kertovat, mutta todennäköisyys saada elokuvansa tätä kautta katalogiin on pieni.

KUVA: METE SASIOGLU.

Lyhytelokuvia on kolmenlaisia. Pitkiä, liian pitkiä ja toivottoman pitkiä, Tampereen elokuvajuhlien festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakso toteaa. Hän perusti vuosi sitten
kollegoidensa Juhani Alasen ja Suvi Hannin kanssa Tampere Film Agencyn, joka sekä myy valitsemiaan lyhytelokuvia että tekee tilauksesta festivaalisuunnittelua elokuville.
Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että Tampereen harjaantunut
festivaalitiimi tekee kullekin elokuvalle kustomoidun festivaalilistan, jossa otetaan huomioon kyseisen elokuvan vahvuudet ja heikkoudet. Laakso osaa esim. useamman vuosikymmenen kokemuksella sanoa, millaisia elokuvia tietyt festivaalit ohjelmistoonsa haluavat. TFA:n myyntipuoli
on tarkoitettu suomalaisille elokuville. Katalogissa on tällä
hetkellä yhdeksän elokuvaa. Toiminta on vielä alussa.
–Tavoite olisi saada katalogiin kymmeniä elokuvia,
Laakso sanoo.
Lyhytelokuvien myyminen kuulostaa melko toivottomalta puuhalta. Elokuvantekijöitähän on aina muistutettu siitä, että lyhytelokuville ei ole levitysmahdollisuuksia,
saati että niistä voisi koskaan saada merkittäviä myyntituloja. Euroopassa toimii kuitenkin useita yksityisiä myynti-yhtiöitä, joiden ansaintalogiikka keskittyy vahvasti lyhytelokuvan varaan. Miten se on mahdollista?

saista, Neter kertoo.
Perinteiset ostajat siis vähenevät, mutta
millaisia uusia mahdollisuuksia lyhytelokuvalle tarjoavat esimerkiksi VoD-alustat?
– Meitä lähestyy lähes viikoittain jokin
uusi nettialusta, mutta ne maksavat vain
katsomiskertojen mukaan. Korvaukset ovat
naurettavan pieniä, Dueppe harmittelee.
Neter kertoo, että he ovat saaneet VoD-kentältä uusia ostajia kuten Fandor, LGBT-elokuvia esittävä Dekkoo ja opetukselliseen
elokuvaan keskittyvä Kanopy.
Niin Tampereen elokuvajuhlien Laakso,
interifilmin Dueppe kuin MAGNETFILMIN
Gruber nostavat esiin lyhytelokuvan mahdollisuudet koulukäytössä.
– Viimeisen kahden vuoden aikana meiltä
on ostettu lisääntyvissä määrin elokuvia
kouluihin, Dueppe kertoo. Laakso haluaa
mennä vielä pidemmälle. Hän haluaisi rakentaa Suomen kirjastoihin lyhytelokuvien katselumahdollisuuden, sellaisen josta
myös tilitettäisiin rahaa tuotantoyhtiöille.
Menetelmää voisi karkeasti verrata kirjailijoiden saamiin lainauskorvauksiin. Kirjastohanketta on festivaalin kanssa kehittämässä Reelport, saksalainen nettialusta,
jonka kautta haetaan festivaaleille.

Georg Gruber

KUVA: KAM JEYARAJASINGAM.

VOIKO
LYHYTELOKUVALLA
TEHDÄ RAHAA
JA MITEN?

Euroopassa toimii kahdenlaisia lyhytelokuvien myyntiyhtiöitä. Toiset, kuten MAGNETFILM ja SND Films ovat itsenäisiä yrityksiä, toiset taas ovat Tampere Film Agencyn
tavoin rakennettu festivaalin ympärille, tai pikemminkin
kylkeen. Tällainen on esimerkiksi berliiniläinen interfilm
Berlin Management, jonka taustalla on tunnettu International Short Film Festival Berlin. Interfilm on myynyt ja levittänyt lyhytelokuvaa jo 20 vuotta. Toisin kuin esimerkiksi
TFA, sen katalogissa ei nähdä kokeellisia elokuvia.
– Dokumentit ja kokeelliset ovat liian vaikeita myydä.
Keston puolesta suosimme alle 15-minuuttisia elokuvia,
myyntiagentti ja ohjelmistosuunnittelija Cord Dueppe sanoo. Hänen kuvailunsa myyvimmistä elokuvista vastaavat
pitkälle kollegoiden kertomaa.
– Komediat ja sydäntä lämmittävät ja persoonalliset tarinat toimivat parhaiten.Gruber myöntää, että draamaelokuvan pitää olla todella hyvä pärjätäkseen. Usein näitä
ovat lyhytelokuvien Oscar-ehdokkaat ja voittajat.
– Kielenä englanti on paras, mutta ei se lopulta ole niin
ratkaiseva asia, Gruber pohtii. Interfilm myös levittää lyhytelokuvia pitkien elokuvien alkukuviksi. Niiden kesto ei saa
olla yli kahdeksaa minuuttia.
Interfilmin ja TFA:n kaltaisen toimijoiden etu on se, että
niillä on festivaalin kautta suuret verkostot ja taloudellista
liikkumavaraa.
– Matkustamme festivaalityömme puolesta paljon ja vierailemme eri elokuvatapahtumissa. Samalla voimme edistää myös agentuurimme toimintaa, Laakso kertoo.
Tampere Film Agency ottaa listoilleen myös kokeellisia
elokuvia, kuten maaliskuussa 2018 Tampereen elokuvajuhlilla ensi-iltansa saaneen, Henna Välkyn ja Eesu Lehtolan
Me olemme unessa. Ohjaajat kertovat, että myyntejä ei ole
vielä tehty. Interfilmin katalogissa on puolestaan vain fiktioelokuvia. Aika näyttää, luopuuko Tampere myöhemmin
“idealismistaan”.

Animaatioiden ohella komedia,
romantiikka, sci-fi ja muu
genre-elokuva ovat suosittuja
lajityyppejä. Synkät elokuvat
mutta viimeiset 3–4 vuotta on ollut taas ta- eivät juurikaan myy.

Sydney Neter

– Elokuvistamme ehkä pari kolme on tullut
sitä kautta, että elokuvantekijä on itse lähestynyt meitä, Gruber paljastaa. Dueppe kertoo,
että he löytävät elokuvia merkittävien festivaalien ohjelmistosta, ja seuravaat mitkä
elokuvat voittavat palkintoja. Myyntiagentit ovat mukana monilla festivaaleilla ja
marketeissa kuten MipTV:ssä, Berlinalessa,
Rotterdamissa, HotDocsossa, Sheffieldissa,
IDFA:ssa, Palm Springsissa, Annecyssa,
Clermont-Ferrandissa ja Torontossa. – Kun
olemme kerran työskennelleet jonkun elokuvantekijän kanssa, tämä yleensä lähettää
meille myös seuraavat työnsä, Dueppe sanoo.
– Teemme yhteistyötä myös joidenkin
elokuvakoulujen kanssa, jotka lähettävät
meille elokuviaan. Toivoisin, että myös suomalaiset elokuvakoulut lähettäisivät meille
elokuviaan.
Entä ne summat? Gruber paljastaa, että
menestyvä lyhytelokuva voi tehdä myyntiä 10 000–15 000 euron verran. Tästä vähennetään alan tapaan myyntiyhtiön markkinointi- ja myyntikulut. Jäljelle jäävästä
osuudesta tuotantoyhtiö tai elokuvantekijä
saa 45–65 prosenttia. Mitä hankalampi elokuva on myydä, sitä suuremman osuuden
MAGNETFILM pidättää itselleen. Summa
sovitaan ennen yhteistyön aloittamista, ja
se pysyy samana koko elokuvan elinkaaren ajan, joka Gruberin mukaan on yleensä
kahdesta kolmeen vuoteen. Välillä hän kertoo tekevänsä myös yksittäisiä myyntejä.
– Otan esimerkiksi yhteyttä elokuvantekijään, että minulla olisi elokuvallesi ostaja,
tehdäänkö yhteistyötä.
MAGNETFILMIN katalogissa on joitain
suomalaisia elokuvia, joista uusin on Teppo
Airaksisen ohjaama ja TACK Filmsin tuottama Katto. SND Filmsillä ei suomalaisia elokuvia ole, mutta interfilmillä peräti kuusi;
animaatiot Romeo & Juliet ja Kuhina, fiktiot
Pieniä kömpelöitä hellyydenosoituksia, Henkisesti läski ja Kakara sekä Nordisk Panoramassa viime syksynä palkittu Arr. for a Scene.
Pelkästään kotimaisia teoksia edustava
TFA luottaa niiden vetovoimaan.
– Suomalaiset elokuvat kuuluvat eurooppalaiseen kulttuuripiiriin, mutta ovat vähän
sivussa ja lievästi eksoottisia, Laakso pohtii.
Mete Sasioglu
Kirjoittaja on elokuvatuottaja
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TEOLLISUUS

MEDIA AND
SOCIETY
Before I start, let me point out that the
subject of this article - the Media and
Society initiative - is an action in which
many persons and institutions play an
active role and they are all instrumental
for its success. The action does not depend and should not be ascribed to one
single person, but in this article, I prefer to talk from the heart, expressing my
personal feelings.
When I started my career in the media business, long time ago, I often felt a bit jealous
of the pioneers of the BBC and those working for the emerging public broadcasters in
Europe. What a challenge it must have been
to take an active part in the launch of a new
medium for which the rules of the game still
had to be invented.
Today, we find ourselves in the same
kind of situation. The audio-visual landscape is changing at a pace that has never
been experienced before. For the first time
in the history of the electronic media, the
pace of change is no longer that of a gradual development but it is rather the subject
of a real revolution. Today’s forms of electronic media allow new players to enter the
market where they are now challenging the
incumbents. The introduction of new technologies has turned the power structure of
broadcasting around. The pull model of
content has replaced the push model; the
audience is in charge and in many cases
algorythms replace the curating commissioning editor who in the past has been the
guide to lead the audience towards the best
documentaries.
The traditional way in which programs were developed, financed, produced,
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distributed and consumed is under pressure
and the influence of the media on the audience’s thoughts, values and behaviour is
stronger than ever. The documentary sector is not impervious to these changes. We
are experiencing a real paradigm shift that
shatters yesterday’s certainties and forces
us to reflect on the role of media in a global
society . The European audio-visual industry
in general and the documentary sector in
particular needs to find the right response
to the challenges generated by this new media landscape.
These are challenging times and one
could even use the word ‘crisis’ to describe
the current situation but as always, a crisis
offers new opportunities too. Probably this
is the right moment for new ideas to emerge,
for new activities to be developed and for
new faces to appear on the stage and take
over from the elderly generation that until
now held the reigns. When millions of years
ago a meteorite hit the earth and killed the
dinosaurs, it did not kill life as such and it
was actually the start of life as we know it
today. This comparison is a bit far-fetched, I
agree, but not without truth. But before we
dinosaurs leave the stage and make room
for the new generation, we have to make
sure that we hand over a healthy heritage.
Hence the Media and Society plan.
The European Documentary Network
and our partners strongly believe that
healthy and responsible media that offer reliable information and high-quality entertainment are a cornerstone of a democratic
and open-minded society.
The public broadcasting system has always played an important role in this process and the important role of independently

KUVA: LUCINDA BROADBENT, MEDIA CO-OP.

DOCUMENTARY IN A CHANGING
MEDIA LANDSCAPE

Media and Society Leipzig.

produced documentaries within that system
is self-evident. But now, also commercial television has become an important player over
the years and recently the I.P. based content
distributors (the O.T.T and V.O.D companies)
are increasingly becoming major players.
All this leads to a disruptive situation in
which there are many questions but little
answers. It is a matter of regret that current
discussions between the stakeholders are
often slogan-based, each party defending its
own interests and thinking short-term. The
lack of reliable data, facts and figures, is regrettable and weakens our position.

Bringing Documentary and
policy together in a
future-driven strategic action.
Now the time has come to take the discussion to a higher level and to place it within
a wider contextual framework. In collaboration with different partners, EDN has therefore developed an initiative for which we
ask the professionals to participate. Our aim
is to produce a policy document that will not
only analyse the current situation in which
documentaries are financed, produced and
distributed in Europe, but that should also

provide the documentary filmmakers and
everyone who is involved in the process
with ideas and tools for a strategy for the future. The ultimate goal is to contribute to an
artistically high-minded and economically
sustainable documentary community that
serves the European audience and contributes to the cultural heritage of the continent.
Our objective is to produce a Policy Paper that will allow the political and cultural
powers-that-be to develop a European and
national audio-visual policy that acknowledges the important role that the independent documentary sector plays in informing,
sensitizing, entertaining and (yes, why not)
educating the audience. A policy that will
contribute to a healthy and open development, financing, producing, broadcasting
and distribution system that will have a
positive impact on the society it serves, contributing to the enhancement of the European independent production sector, enabling it to develop further into a sustainable industry in which economic and cultural
success go hand in hand.
It is important to carry out a serious
analysis of the documentary landscape and
to put forward realistic recommendations.

For this analysis and for the drawing up of
the policy document we want to consult as
widely as possible the international documentary community and use the competences that are present in the field. We call
upon the entire documentary community, on
all levels and in all its aspects, to support the
initiative and to participate in the entire process by providing us with information, by
pointing out those issues that need to be dealt
with and to actively take part in the discussions that are organised during major industry events or during local meetings that are
organised in collaboration with the Creative
Europe Media desks. All information about
these can be found on the edn.website. We
invite all professionals to share their worries and anxieties about the future of our
sector, but also to bring forward arguments,
ideas and visions that can contribute to a
better future and to discuss all this freely.
Meetings have already taken place in
Amsterdam (IDFA),Berlin (European Film
Market), Dublin, Prague, Glasgow (Glasgow
Film Festivals)and more are scheduled in
Copenhagen (CPH:DOX), Leuven (Day of
the Doc, Docville Festival, Belgrade, Sofia,
Marché du Film (Cannes), Sunny Side of

the Doc and Sheffield Doc/Fest and we’re
still interested in co-organising more local
meetings.
Although a big part of this initiative is
indeed dealing with the business aspects of
documentary, I want to underline that love
for the creative documentary and its artistic qualities is at the core of it. In an increasingly competitive environment in which
computers analyse the audiences’ tastes
and desires and managers use those data to
decide what to produce, in an atmosphere
in which the existence of public broadcasting is being challenged and the younger
audiences turn away from the traditional
screens and lose the taste for quality documentaries, we need a well-structured strategy that protects the most vulnerable of
filmmakers: those dreamers whose creative and innovative works have offered audiences all around the world moments of
emotion and joy that no commercial product can ever come close to equal.

Paul Pauwels
kirjoittaja on EDN:n johtaja
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TOIMITUSJOHTAJA

TUOTANTONEUVOJAT

KOURAISEVAA TOIMINTAA

Tiikeri, ohj.
Mikko Myllylahti,
Elokuvayhtiö Aamu,
2018

POIMINTOJA HYVISTÄ UUTISISTA
Elokuva-alan tämän vuoden Jussi-palkinnot on
jaettu. AVEKin näkökulmasta tänä vuonna tehtiin historiaa, sillä 38 vuoden jälkeen lyhytelokuva palasi ansaitusti Jussi palkittujen joukkoon. Historiallisen palkinnon voitti Teppo
Airaksisen ohjaama ja Melli Maikkulan kirjoittama Katto. Sama elokuva on tehnyt historiaa aiemminkin; se palkittiin viime vuonna Cannesin
lyhytelokuvakilpailussa, jonne elokuva valikoitui
runsaan 5 000 ehdokkaan joukosta.
Katto-elokuvan avaama perinne jatkuu tänäkin vuonna. Mikko Myllylahden käsikirjoittama
ja ohjaama lyhytelokuva Tiikeri on valittu tämän
vuoden Cannesin elokuvajuhlille, Cannes Critic´s
Week -kilpailuun.Tiikeri on yksi kolmesta lyhytelokuvasta, jotka valittiin AVEKin, Suomen Elokuvasäätiön ja Ylen Yhden yön juttu -lyhytelokuvahankkeeseen.
AVEKille tärkeän dokumenttielokuvan Jussi-palkinnon sai tänä vuonna Selma Vilhusen ohjaama Hobbyhorse Revolution. Se on voimaannuttava, koskettava ja hauska elokuva, jonka nuoret päähenkilöt antaumuksella ja avoimesti kertovat harrastuksen kautta itselleen tärkeistä asioista.
Elokuva on ”ratsastanut” eri puolilla maailmaa, ja
virittänyt samalla keppihevos-harrastusta ja tukenut alan yhteisöjä.
AVEKin tämän vuoden painopisteenä on kansainvälisyys. Se tarkoittaa tukea useammalle
kansainväliselle yhteistuotannolle, lisääntyvää
tukea tekijöiden ja tuottajien kansainväliseen
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koulutukseen ja kotimaisen elokuvan vientiin.
AVEK myös tukee tänä vuonna muutamia kansainvälisiä koulutuksia, kuten dok.incubator ja
Real Young -hankkeet. Jälkimmäinen kehittää dokumenttielokuvia nuoremmalle yleisölle.
Uusi ponnistuksia on vireillä. Yhdessä kotimaisten rahoittajakollegoiden kanssa on kehitteillä mentorointi/sparraushanke, jonka avulla
joukko kotimaisia ohjaaja-tuottaja työpareja
hiovat omaa työn alla olevaa dokumenttielokuvaa kohti kansainvälisiä foorumeita. Tutorit tulevat ulkomailta, osallistujat ja projektit ovat kotimaasta. Tällä ensi kertaa järjestettävällä hankkeella on myös tarkoitus luoda kansainvälinen
koulutus-konsepti kotimaiselle dokumenttielokuvalle. Konsepti elää ja kehittyy osallistujiensa ja
projektien mukaan.
Hanke toteutuu yhteistyössä EDN – European
Documentary Networkin kanssa. Haku julkistetaan kevään aikana.
Ja lopuksi. Elokuva-ala on elänyt turbulenssia
vaihetta, jonka aikana on uudelleen tarkasteltu
alan rakenteita, asenteita ja työtapoja. Tämän vuoden Jussi-gaala oli kääntöpaikka. Gaalassa välittyi alan yhteinen tahto muutokseen ja myös valmius keskusteluun ja kommunikointiin. Katse on
nyt eteenpäin, kohti muutosta ja entistä parempaa
kotimaista elokuvakulttuuria.
Outi Rousu
tuotantoneuvoja
dokumentti- ja lyhytelokuvat, Vieteri –tuki

Koulutusrahasto Koura perustettiin vuonna
1984 edistämään lähettäjäyhtiöissä työskentelevien työsuhteisten tekijöiden ammatillista osaamista sekä palkitsemaan vuosittain erilaisten televisio- ja radio-ohjelmien
tekijöitä. Perustajina olivat Yleisradio, MTV,
Näyttelijäliitto, Muusikkojen Liitto, Journalistiliitto, Lavastustaiteilijain Liitto (nykyisin
Teme) sekä Kopiosto. Kouran toimintaa on
tähän saakka hoitanut hallintokunta, jonka
käyttöön Kopiosto on ohjannut neuvottelemastaan opetustallennuskorvauksesta vuosittain useita satoja tuhansia euroja.
Alkuperäiset perustajatahot uudistivat
1980-luvulta olleen perussopimuksen loppuvuodesta 2017. Keskeisenä motiivina uudistamiselle oli Kouran hallinnoinnin selkeyttäminen ja avoimuuden lisääminen.
Taustavaikuttimena oli myös vuoden 2017
alusta voimaan tullut laki tekijänoikeuden
yhteishallinnoinnista. Kopioston rahavirtojen on oltava asiakkaille ja yhteiskunnalle
yhä läpinäkyvämpiä.
Kouraan on ohjattu rahaa av-tekijöiden,
journalistien, media-alan ammattilaisten ja
muiden televisio- ja radio-ohjelmien osaajien käyttöön muun muassa siksi, että he eivät saa työsuhteessa luotujen teosten käytöstä erillisiä tekijänoikeuskorvauksia. Kouran perustajatahot ja Kopioston neuvottelukumppanina ollut opetus- ja kulttuuriministeriö kokivat tärkeäksi, että työsuhteiset saisivat välillistä hyötyä Kouran kautta,
koska muut tekijät mainituissa ohjelmatyypeissä saavat tekijänoikeuskorvauksia henkilökohtaisina tilityksinä.
Kouran uudessa hallintomallissa, joka
otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa, korostuu ohjaavan ja varsinaiseen toimintaan
kuuluvan päätöksenteon erillisyys. Toimintaa ohjaa ja linjapäätöksiä tekee ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna kaikki perussopimuksen osapuolet. Varsinaista toimintaa lähellä ovat koulutus- ja palkintolautakunnat, jotka esittävät suunnitelman
ja raportoivat vuosittain toiminnastaan ohjausryhmälle. Näihin lautakuntiin perussopimuksen allekirjoittajat nimeävät myös
edustajansa.
Koulutuslautakunta päättää hakemusten perusteella YLEn ja MTV:n tai siihen
kuuluvien yhtiöiden palveluksessa olevien

henkilökohtaisista stipendeistä ja ryhmäkohtaisista projektirahoista. Palkintolautakunnan tehtävä on käydä läpi satoja ohjelmia ja tuotantoja, joita kunkin vuoden aikana esitetään Kourassa mukana olevien
yhtiöiden ohjelmistossa sekä verkkosivustoja, joilla yhtiöt palvelevat katselijoita,
kuuntelijoita tai lukijoita. Palkintolautakunnan työ huipentuu vuosittaiseen Koura-juhlaan, jossa jaetaan palkintoja yksittäisille tekijöille ja ryhmille.
Koulutuksen osalta jatkossa tultaneen panostamaan yhä enemmän myös alan tekijöiden yhteisiin seminaareihin tai vastaaviin tilaisuuksiin apurahojen myöntämisen ohella.
Näiden järjestäminen vaatii paneutumista,
hyvää suunnittelua ja ymmärrystä yhtiöiden
työntekijöiden ammatillisen osaamisen tarpeista. Koulutuslautakunnan jäsenten laajaa
ja monipuolista kokemusta hyödynnetään
jatkossa yhä enemmän. Seminaarien tai alan
tapahtumien järjestäjänä ei välttämättä tarvitse olla Koura, vaan tässä voidaan hyödyntää verkostoja ja kumppanuuksia.
Palkintojen ja tunnustusten myöntäminen on tärkeä osa Kouran varsinaista toimintaa tulevaisuudessakin. Koura-palkinnot ovat rahallisesti isoimpia televisio- ja
radioalan ammattilaisille myönnettäviä palkintoja, ja niitä myös arvostetaan paljon.
Palkittavissa tai tunnustuksen saavissa tuotantoryhmissä voi olla myös yhtiöiden ulkopuolisia henkilöitä, eikä aiemmin vaadittua
jäsenyyttä perussopimuksen allekirjoittajaliitoissa enää edellytetä.
Uuden hallintomallin mukaisen ohjausryhmän vielä pöytäkirjaamattomana tavoitteena on vuosittaisen rahamäärän jakaminen sekä vuosien saatossa kertyneen, noin
1,5 miljoonan euron saaminen Kouran tavoitteita palvelevaan käyttöön. Järjestelyn
tarkoituksena ei jatkossakaan tule olla rahan kerryttäminen jakamattomien varojen
tilille Kopioston kirjanpitoon. Rakentavat
ehdotukset tai vinkit yhteistyöstä, koulutuksen järjestämisestä tai nimiksi palkintojen
saajiksi lautakuntien ja ohjausryhmän jäsenille ovat tervetulleita.
Valtteri Niiranen
Kirjoittaja toimii
Kouran ohjausryhmän puheenjohtajana
www.koulutusrahastokoura.fi
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DIGIPALVELUT

Itse tuotetun digitaalisen materiaalin –
tekstien, videoiden, valokuvien – tekeminen on helppoa, mutta säilyttäminen
vähääkään pidempää vaikeaa. Pitkäaikaissäilytys ei ole omissa käsissämme.
Tarvitsemme kansallisia malleja ja
päätöksiä.
Tämän päivän audiovisuaaliset projektit ovat
huomispäivän digiarkistoroskaa. Tai kullanarvoista kulttuurihistoriaa. Koska projektien
laadusta ei ole tänään mitään varmuutta, on
parempi että ainakin tajuaa pääpiirteet, miten audiovisuaalisia aineistoja tulisi säilyttää
ja arkistoida, ja mitä ja miten tietoa eli metadataa niihin tulisi merkitä.
Vanhojen arkistoaineistojen säilyttäminen ja digitointi sekä saattaminen verkkosivujen kautta laajasti asiakkaiden tai kansalaisten nähtäväksi on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana yksi keskeisimmistä
uusista kysymyksistä kansallisten kulttuuri-instituutioiden eli kirjastojen, arkistojen
ja museoiden toiminnassa. Tämä prosessi
on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön
vetämän Kansallinen digitaalinen kirjasto
-hankkeen (KDK) ympärille. Siinä on kaksi
isompaa ja lukuisia pieniä osahankkeita.
Nämä kaksi isoa ovat digitoitujen aineistojen esittäminen yhden yhteisen Finna-nimisen hakupalvelun kautta. Toinen on
KDK-PAS, jolla tavoitellaan digitaalisen aineistojen pitkäaikaissäilyttämisen standardointia ja yhteistyötä. Vanhojen analogisten
aineistojen (paperien, kirjojen, valokuvien
tai vaikkapa filmin) arkistoinnissa puhutaan helposti satojenkin vuosien säilyvyydestä asiallisesti tallennettuna. Digitaalisen
aineiston kestokyky on todella ihan eri kysymys - kymmenen vuottakin digitaalisen
aineiston tallentamista ja uudelleenkäytettävyyttä nostaa jo kulmakarvoja, saati sitten
kysymyksiä.
Mutta me ikäännymme, eikä tämä ole
edes vaihtoehtoinen fakta. Ikääntymiseen
liittyy pohdinta siitä, mitä sitä tulikaan tehtyä. Nurkat ovat pullollaan pölyttyvää materiaalia, jolla ei ole enää varsinaista rahallista arvoa, mutta kulttuurihistoriallisesti voisi olla - etenkin sitten, kun taiteilijaksi kutsuttu henkilö sattumalta kuolee.
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Taiteilijoiden aineistot ovat tietysti myös
kansallisen digitaalisen kirjaston perusorganisaatioiden yksi kiinnostuksen kohde.
Paljon museoiden ja arkistojen suodattamaa
aineistoa on jo tallennettu ja digitoitu. Mutta
silloin tällöin esiin nousee aineistoa, jolla
on erityinen mielenkiinto, ja jonka osalta ei
kannattaisi odottaa sitä väistämätöntä.
Taiteilijatkin ovat itse alkaneet miettiä
jälkijätöstensä merkitystä ja haluaisivat jättää sen paremmin käsiteltynä jälkipolville.
Monet kulttuurialan arkistoivat organisaatiot toimisivat viisaasti, jos alkaisivat hyvissä
ajoin valmistella tulevia arkistomateriaalin
tallettajia miettimään, mitä pitäisi tehdä ennen kun he rojauttavat arkistonsa tallennettavaksi. Kuollut taiteilija on huono arkistoija.
Erilaiset taiteen tuottamisen tavat tuottavat erilaiset jäljet ja jäänteet historiaan. Toisilla on helpompaa: kirja, maalaus, kuvanveistosta puhumattakaan, ovat jo muodossa,
jossa säilyvyys asiallisissa olosuhteissa on
aika varmaa. Sitten on erilaisia nykytaiteen
tekniikoita ja teosmuotoja, jotka ovat teknologisesti haastavia ja rakenteellisesti niin
monimuotoisia tai juuri määrättyyn tilaan
tehtyjä, että teosten säilyttäminen kokonaisuuksina on vaikeaa ellei mahdotonta. Oma
tarinansa on esitystaiteen kenttä ja performanssit, jotka ovat ajassa sulavia, saman
tien haihtuvia, ja joista jää jäljelle vain katsojan muisto. Tai parhaassa tapauksessa dokumentaarinen tallenne.
Esitystaide ja performanssi ovat taiteen muotoja, jotka tarvitsevat erityislaatuisen huomion ja kohtelun. Näiden teosmuotojen ainutkertaisuudessa ja hetkellisyydessä on juuri niiden omalaatuinen aura,
mistä syystä on järkevää ajatella että saadaksemme edes hajua ja makua niiden historiallisesta merkityksestä, on niihin liittyvä
dokumentaatio keskeistä taidehistoriallista
toimintaa.

Valkoinen mies ei saa olla
valkoinen täplä kulttuurihistoriassa
Roi Vaara on kansainvälisesti tunnetuin
suomalainen performanssitaiteilija. Hän on
sitkeästi ja pitkään jatkanut uraansa esiintyen enemmän eri puolilla maailmaa kuin

Suomessa. Hän asuu nykyisin Budapestissa,
josta esiintymisreissujen toteuttaminen onnistuu helpommin. Uraa ovat helpottaneet
taiteilija-apurahat, palkinnot ja nykyisin
myös taiteilijaeläke, vaikka eläkkeen siivellä
Vaara ei toki ole hellittänyt taiteensa tekemisestä.
Vaara sai Koneen säätiöltä 3-vuotisen
apurahan oman elämäntyöarkistonsa digitointiin ja esittämiseen verkkokontekstissa. Arkisto kattaa satoja ellei tuhansia
valokuvia, satoja tunteja videoituja esityksiä ja äänitteitä, artikkeleita monilla eri kielillä ja valtaisan määrän linkkejä. Aineistot
ovat monissa eri formaateissa: filmeinä, videokasetteina, c-kasetteina, printteinä painetuissa ja digitaalisissa julkaisuissa. Arkistotallenteista ylivoimaisesti suurin osa on
yleisölle tehtyjä performansseja, joita hän
on tähän mennessä tehnyt yli 500 erilaista.

Digitointi on käsityötä
Analogisen ajan materiaalien digitointi on
hidasta käsityötä. Audiovisuaalinen materiaali, siis erilaiset ääni ja videonauhat, ovat
hankalia siksi, että itse tallenne ei riitä, vaan
tarvitaan sitä toistava tekninen laite, jolla
nauhalle tallennettu materiaali pystytään
toistamaan ja siirtämään digitaaliseen muotoon kopitavaksi. Sekä tallennusten että
toistimien mekaaninen kestävyys on osoittautunut ajassa heikoksi ja nopeasti ongelmalliseksi. Digitaalisen tallenteen tuottaminen kannattaa tehdä kerran ja kunnolla. Tosin jo nyt on myös selvää, että jatkuvasti kehittyvä teknologia, etenkin digitaalinen esitysteknologia, luo tarpeen ja motiivin alkuperäisen aineiston uudelleendigitointiin.

Digihautausmaa
Nykytekniikalla tapahtuva dokumentaarisen materiaalin tuottaminen digitaalisesti
eri menetelmillä on tuonut alan toimijoille
toistaiseksi ratkaisemattoman pulman. Digitaalinen kamera tai äänitallennin tuottaa digitaaliselle kovalevylle tavaraa, joka on siirrettävä johonkin toiseen tallennemediaan
joko editointia tai varastointia varten. Materiaali on myös kopioitava järkevää säilyttämistä varten. Lehtiset-lehdessä (3/2016)
italialainen dokumentaristi Gianfranco

KUVA: NARANJA.

KUOLLUT TAITEILIJA ON HUONO ARKISTOIJA

Hälytys!, Roi Vaaran performanssi, Valon voimat - tapahtuma, BioRexin ikkuna, Lasipalatsi, Helsinki, 1996.

Rosi sanoo kuvaavansa 80-90 tuntia raakamateriaali elokuvaa kohti. “Se ei mielestäni
ole paljonkaan suhteessa siihen, että on ohjaajia, jotka kuvaavat 80 tuntia yhdessä viikossa”. Digiprosessoinnin tuloksena on helposti kasvava hallitsematon digivarastointi,
jonka materiaalihallinnan hinta karkaa käsistä. Tuloksena on joko nopeasti tuhoutuva
digihautausmaa tai jatkuva digitaalisen materiaalin huoltoprosessi. Juuri tästä syystä
vaikkapa YouTube näyttäytyy ihmisjärjelle
käsittämättömänä arkistoprojektina, jonka
laajuus ei ole enää kenenkään tajuttavissa,
mutta jonka merkitys ymmärretään vasta
kun pieni osoite selaimessa ei enää toimi.
Onko länsimaisella kulttuurilla enää varaa siihen että YouTuben kaltaiset yksityiset,
mutta maailmanlaajuiset digitaaliset alustapalvelut eivät enää toimisi?
Kansallisen digitaalisen strategian täytyy
perustua siihen, että kansallisesti merkittävät aineistot ovat oman maan omilla palvelimilla ja päätös aineiston säilyttämisestä
ja esittämisestä on omissa käsissä. Siksi on
tärkeää, että yksityisestä yleiseen, yhden ihmisen arkistoaineistot ja kansallisten instituuttien arkistot ovat osa samaa prosessia ja
käyttävät samoja standardoitua ratkaisuja.
Perttu Rastas
Kirjoittaja on valtion taidemuseon eläkkeellä oleva
erikoissuunnittelija

Roi Vaara
on edelläkävijä video-, installaatio, performanssi ja yhteisötaiteissa Suomessa ja kansainvälisesti parhaiten tunnettu performansseistaan. Hänen taustansa on visuaalisissa
taiteissa ja improvisoidussa äänentuottamisessa. Niin pian kun hän selvitti itselleen taiteensa tekemisen lähtökohdat, hän hylkäsi
eri taiteenlajeihin perustuvan taiteenharjoittamisen yhdistääkseen eri ilmaisulajeja
livenä, tiettynä aikana tietyssä tilanteessa.
Vaara on tehnyt performansseja vuodesta
1978. Vuodesta 1988 hän on ollut aktiivinen performanssi-kollektiivissa Black Market
International, jonka toimintamalli perustuu
ideoiden avoimeen ja vapaaseen vaihtoon.
Roi Vaara on esittänyt yli 500 ainutkertaista
performanssia. Hänen taidettaan on ollut
esillä festivaaleilla ja näyttelyissä noin 50
maassa. Hän on yksi Muu ry:n perustajista
ja sen kunniajäsen vuodesta 2012.
Roi Vaara on kirjoittanut taiteesta, toiminut
vierailevan luennoitsijana ja opettajana lukuisissa ylioistoissa ja taidelaitoksissa, kuratoinut ja organisoinut performanssitaiteen

ohjelmia, joista merkittävimpiä ovat Poikkeustila-festivaali (1999) ja EXIT-festivaali
(2001) Helsingin Kaapelitehtaalla. Poikkeustila oli ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa valtakunnallinen performanssifestivaali Suomessa. Exit-festivaali, jota on kutsuttu performanssitaiteen Woodstockiksi, toi esiin
töitä n. 300 taiteilijalta 34 maasta.
Vaaran videolle toteutusta performanssista
Taiteilijan dilemma (1997) tuli kansainvälinen
hitti. Se oli Belgradin biennaalin, 47. October
Salongin (kuratointi René Block) tunnuskuvana biennaalin oheistuotteissa v.2006.
Roi Vaara on syntynyt suomalaisista vanhemmista Mossissa (Norja) v.1953, opiskeli taidetta Taideteollisessa korkeakoulussa
vv.1972-75 ja taiteentutkimusta Jyväskylän
yliopistossa vv.1976-77. Hänelle myönnettiin taiteen valtionpalkinto v.2000, Henna ja
Pentti Niinistön kuvataidesäätiön Ars Fennica -palkinto v.2005. Vaara valittiin ehdokkaaksi 5x5 CASTELLÓ kansainväliseen taidepalkintoon v.2010 ja samana vuonna hänelle
myönnettiin Suomen ritarikunnan Pro Finlandia -mitali.

Linkit
Kansallinen digitaalinen kirjasto http://www.kdk.fi
Kansallinen kulttuuriperinnön hakuliittymä Finna http://www.finna.fi
Myös KAVI:n aineistoja löytyy Finnasta http://www.kdk.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/398-tutustu-kotimaiseenelokuvahistoriaan-kavin-aineistot-nyt-finnassa
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Adel Abidin:
History Wipes
(2018).

DIGIPALVELUT

Kymmenen vuoden toimintakautensa
aikana opetus- ja kulttuuriministeriön
käynnistämä ja koordinoima Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke (KDK)
vahvisti merkittävillä tavoilla suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden tietovarantojen ja palveluiden
digitalisaatiota.

Vuosina 2008–2017 toteutetussa hankkeessa
kehitettiin ratkaisuja digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastotietovarantojen tehokkaaseen ja laadukkaaseen luomiseen, hallintaan, jakeluun ja pitkäaikaissäilytykseen.
Hankkeen aikana tuotetut palvelut, aineistojen saatavuutta parantava Finna ja aineistojen säilyvyyttä edistävä Kulttuuriperintö-PAS-palvelu, jatkavat toimintaansa.
Yksi hankkeen lähtökohdista oli parantaa digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen
löydettävyyttä. Aineistot olivat olleet hajallaan eri organisaatioiden verkkosivustoilla,
mikä hankaloitti merkittävästi tiedon hakemista ja hyödyntämistä. Ratkaisuksi kehitettiin kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen hakupalveluiden kokonaisuus Finna,
joka tarjoaa pääsyn 56 museon, 55 kirjaston
ja 11 arkiston aineistoihin. Kansallinen näkymä avaa sekä fyysisistä hyllyistä, arkistokaapeista ja vitriineistä löytyviä aineistoja
että 1,7 miljoonaa verkossa saatavilla olevaa
digitaalista kohdetta.

FINNA
Finnaa on kehitetty avoimuuden hengessä.
Myös palvelua hyödyntävät organisaatiot
ovat avanneet aineistojaan laajan käytön
sallivin lisenssein. Esimerkiksi Museovirasto ja Helsingin kaupunginmuseo tarjoavat palvelun kautta yhteensä yli 211 000
Creative Commons -lisensoitua kuvaa. Kuvien avoimet lisenssit mahdollistavat aineistojen luovan uudelleenkäytön ja tuovat historiallisesti merkittävät kuva-aineistot yhä
useamman ulottuville.
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taiteilijoiden teosten näyttämisen verkossa maailmanlaajuisesti.
Muiden museoiden osalta
Suomen museoliitto ja Kuvasto allekirjoittivat keväällä
2017 Taidekokoelmat verkkoon
-sopimuksen, jonka myötä museoiden kokoelmissa olevia teoksia voidaan
esittää verkossa ilman teos- tai tekijäkohtaisia sopimuksia ja maksuja. Sopimus neuvoteltiin yhteistyössä ministeriön kanssa. Suomen museoliitto vastaa sopimuksen maksuista kumppanuusrahoituksella ja museoilta perittäviltä vuosimaksuilla.
Finnan eurooppalainen vastine on Europeana-portaali. Vuoden 2017 lopussa Europeanassa oli mahdollista tutustua yli 51
miljoonaan taideteokseen, esineeseen, kirjaan, videoon ja äänitteeseen eri puolilta
Eurooppaa.
VIDEO STILL: MARTIN JÄGER.

KULTTUURI
SÄILÖÖN JA
KÄYTTÖÖN

DIGIPALVELUT

Finna mahdollistaa myös audiovisuaalisten aineistojen jakamisen ja esittämisen.
Esimerkiksi Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti (KAVI) on jakanut palvelussa aineistojaan, kuten historiallisia Finlandiakatsauksia. Aineistot ovat käyttäjien avoimesti katseltavissa ja tavoittavat näin yhä
suuremman yleisön.
Finnan monipuoliset hakutoiminnallisuudet ja laadukas metatieto edistävät erilaisten aineistojen käyttöä myös tutkimustarkoituksiin. Yhteisen näkymän kehittävät
selailuominaisuudet tarjoavat innostavan
väylän arvokkaiden kulttuuriperintö- ja kirjastoaineistojen äärelle. Käyttäjäystävällisyys on merkittävä osa Finnan kehitystyötä.
Yhteisen finna.fi:n lisäksi palvelu sisältää yksittäisten arkistojen, kirjastojen ja
museoiden Finna-näkymiä. Organisaatioiden ei tarvitse enää toteuttaa omia käyttöliittymiään alusta alkaen itse, vaan ne voivat
käyttää verkkopalveluihinsa Finnan työkaluja. Resursseja säästyy, kun päällekkäinen
tekeminen vähentyy.
Teknisesti Finna on toteutettu avoimen
lähdekoodin ohjelmistoilla, joista osa on
palvelusta vastaavan Kansalliskirjaston itse
kehittämiä. Avoin lähdekoodi mahdollistaa
palveluiden joustavan kehityksen ja tarjoaa
kehitystyön tulokset myös kaikkien muiden
hyödynnettäviksi.
Finna toimii alustana myös uusille palveluille, kuten paikkatietoa hyödyntävälle
Finna Streetille. Palvelu näyttää käyttäjälle
tämän sijaintiin liittyvää kuva-aineistoa.
Finna Street oli olennainen osa myös yhdessä KAVI:n kanssa toteutettua Aikamatkaajat-kampanjaa, joka kannusti tarkastelemaan satavuotiaan Suomen muutosta.
Aineistojen saatavuuden ja palveluiden
käytettävyyden parantamiseksi on laadittu
sopimuksia, joilla mahdollistetaan tekijänoikeuksien piirissä olevien teoskuvien näyttäminen verkossa. OKM, Kansallisgalleria,
Kuvasto ja Kopiosto allekirjoittivat vuonna
2014 sopimuksen, joka sallii suomalaisten

PitkäAikaisSäilytys
Kulttuuriperintö-PAS-palvelussa aloitettiin
kulttuuriperintöaineistojen säilyttäminen
vuonna 2015, ja vuoden 2017 lopussa palvelua käytti seitsemän organisaatiota. Tavoitteena on, että palvelussa merkittävimmät
digitoidut ja alkujaan digitaaliset kulttuuriperintöaineistot säilyvät myös tuleville sukupolville.
Pitkäaikaissäilytyspalvelun tarkoituksena ei ole pelkästään säilyttää bittejä, joista
digitaaliset aineistot koostuvat, vaan turvata
myös niiden ymmärrettävyyden säilyminen.
Merkitysten säilyminen on aineistojen helpon ja joustavan hyödyntämisen edellytys.
KDK-hankkeessa tuotetut palvelut vahvistavat arkistojen, kirjastojen ja museoiden
digitaalisten aineistojen asemaa yhteiskunnassa ja varmistavat niiden säilymisen myös
tulevaisuudessa. Laadukkaan ja luotettavan tiedon laaja saatavuus sekä aineistojen
avoimuus vastaavat moniin digitalisoituvan
yhteiskunnan tarpeista.
Emma Harju
Museovirasto

Tapani Sainio
OKM
KDK-hankkeen ulkoinen arviointi.
Tulosraportti 13.10.2017 (pdf)
Kansallinen digitaalinen kirjasto;
Loppuraportti hanke-kaudelta 2014–2017
www.finna.fi
https://www.europeana.eu/portal/fi.

NYKYTAIDETTA
LUOKKAHUONEISIIN
AV-arkin toiminta käynnistyi 1980-luvun
lopulla taiteilijoiden tarpeesta tallettaa
ja jakaa mediataideteoksiaan. AV-arkki
toteutti tätä tehtävää aluksi analogisin
keinoin: sopivia tapahtumia etsittiin
paksuista festivaaliluetteloista, joihin
teostietoja toimitettiin faksilla. Teoksia
siirrettiin VHS-kaseteilta eri formaatteihin ja postitettiin ympäri maailmaa.
AV-arkki teki alkuvuosinaan pioneerityötä myös tuottamalla mediataiteen
uusia tuulia esitteleviä festivaaleja
aikana ennen halpalentoja ja nopeita
verkkoyhteyksiä.
AV-arkin koko arkisto digitoitiin 2000-luvun alussa Suomen Kulttuurirahaston ja
opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustusten turvin. Onnistuimme digitointityöllä
ennakoimaan internetyhteyksien merkittävän nopeutumisen, ja tämän seurauksena
AV-arkin jakelutoiminta siirtyi verkkoon
huomattavan nopeasti. Videoformaateilla
ei enää juurikaan ollut merkitystä, kansainvälinen yhteydenpito helpottui ja mediataiteen promotointi puhkesi kukkaan.
Tässä murrosvaiheessa mietin, miten
digitaaliseksi saatetun arkistomme voisi
saada tuottamaan hyvää myös muualla kuin
festivaalien ja museoiden ohjelmistoissa.
AV-arkilla oli aikaisemmin ollut jonkin verran oppilaitosjakelua, joka tapahtui lähinnä
DVD-muodossa. Kouluilla oli kuitenkin harvoin varaa maksaa edes postikulujen suuruisia esityskorvauksia. Keväällä 2010 ryhdyin luonnostelemaan ideaa media- ja taidekasvatukseen suunnatusta verkkopalvelusta, jonka kautta mediataide saapuisi nopeasti ja edullisesti jokaiseen luokkahuoneeseen ympäri maata. Linjasimme AV-arkin hallituksen kanssa, että palvelusta tulisi
kehittää kouluille ilmainen ja että taiteilijoille maksettaisiin esityskorvaus hankerahoituksen ja AV-arkin oman varainhankinnan turvin.
AV-arkin jäsenistössä on useita taideopettajina toimivia taiteilijoita. Heitä

kuunnellen rakensimme palvelua yhdessä
tuottaja Roi Ruuskasen kanssa, jonka pedagogisesti taitava ote vei palvelua merkittävästi eteenpäin. Alkuvuodesta 2018 mediataidekasvattaa.fi-palveluun on rekisteröitynyt yli tuhat käyttäjää. Vuoden 2017 aikana palvelussa vierailtiin kotimaassa yli
6 700 kertaa ja palvelun videoita katsottiin
yli 2 300 kertaa. Google analyticsin kartan
mukaan pohjoisimmat käyttäjät ovat Enontekiössä ja Inarissa. Palvelun ruotsinkielisiä
materiaaleja hyödynnetään erityisesti Länsi-Suomessa.
Palvelusta löytyy oppimateriaalia varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkoulujen sekä
keski-asteen opetuksen tueksi. Teokset,
tehtävät ja asiantuntija-artikkelit ovat palveluun rekisteröityneiden opettajien vapaasti käytettävissä osana opetusta. Videot
näkyvät vain kirjautuneille käyttäjille. Vuosittain tuotetut temaattiset oppimateriaalikokonaisuudet liittyvät aiheiltaan mm.
äänen merkitykseen osana audiovisuaalista
tarinankerrontaa, tunneilmaisuun ja ilmiöoppimiseen.
Mediataide kyseenalaistaa usein tavanomaista mediakuvastoa ja soveltuu hyvin
kriittisen ajattelun opettamiseen. Valitsemme palveluun lyhyitä ja kerronnaltaan selkeitä teoksia, jotka tukevat audiovisuaalisen
kerronnan perusopetusta. Vuonna 2017 ilmestyneeseen monilukutaidon käsitteeseen

paneutuvaan Mitä tarkoittaa? -oppimateriaaliin tilasimme Henna-Riikka Haloselta, Teemu Keisteriltä, Heta Kuchkalta,
Kimmo Modigilta ja Azar Sayarilta videot,
joissa he kertovat oppimateriaalissa teostensa taustoista ja antavat nuorille niihin
liittyvän tehtävän. Vuonna 2018 ilmestyvän
oppimateriaalin aiheena on kulttuurinen
moninaisuus.
Käyttäjäkyselyissä saamamme palaute
on ollut pääasiassa positiivista. Teoksia sovelletaan kuvaamataidon ja audiovisuaalisen viestinnän lisäksi kouluissa mm. ympäristökasvatuksessa, musiikin, äidinkielen ja elämänkatsomustiedon opetuksessa.
Päiväkodeissa mediataiteen avulla on käsitelty pelkoja, opeteltu kaveritaitoja ja tutustuttu päiväkodin lähiympäristöön tekemällä
itse teoksia. Myös taiteilijat ovat olleet iloisia, että heidän vanhemmat teoksensa saavat uusia yleisöjä ja katsojia.
Koska mahdollisuutemme markkinointiin ovat hyvin rajalliset, leviää tieto palvelusta opettajalta toiselle sekä sosiaalisen
median välityksellä. Tärkeä yhteistyökumppani on ollut nykytaiteen museo Kiasman
yleisötyön osasto, jonka tuella olemme saavuttaneet pääkaupunkiseudun päiväkoteja
ja kouluja. Olemme osallistuneet vuosittain
myös KAVIn koordinoimaan Mediakasvatusviikkoon ja Educa-messujen mediakasvatuksen torille yhdessä muiden elokuvakasvattajien kanssa.
Haluamme olla mukana kasvattamassa sekä tulevaisuuden taiteilijoita että taiteen kokijoita. AV-arkin tuottama mediataidekasvattaa.
fi-verkkopalvelu mahdollistaa oikean taiteen esittämisen ja hyödyntämisen kaikissa Suomen kouluissa.
Vuosien saatossa Mediataidekasvattaa.fi-palvelun kehittämistyötä
ovat hankeavustuksilla tukeneet
OKM, Svenska Kulturfonden sekä
TAIKE. Palvelun kehittäminen ja
tulevaisuus on riippuvainen hankerahoituksesta, jonka toivomme
jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Hanna Maria Anttila
AV-arkin toiminnanjohtaja

Kuvakaappaus Heta Kuchkan Hurmaavat
- teoksesta ja taiteiilijan tehtävänantovideosta mediataidekasvattaa.fi -palvelussa
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RAPORTTI

DOCPOINT
IMPACT
VAIKUTTAVUUTTA, TUNTEITA

Jokaisen
onnistumisen
takana on
epäonnistumista
ja työtä.

JA YHTEISÖLLISYYTTÄ

DocPoint Impact järjestettiin ensimmäistä kertaa 29.1.2018 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Tapahtuma pohjautuu tunnettuun Good Pitch -konseptiin, jossa dokumentintekijät, kansalaisjärjestöt, yritykset, sijoittajat ja dokumentin vaikuttavuudesta kiinnostuneet
kutsutaan verkostoitumaan – ja erityisesti vaikuttamaan.
Iltapäivän kestäneessä tapahtumassa kuusi
ohjaaja-tuottaja-työparia esitteli oman elokuvansa vaikuttavuuskampanjan. Lisäksi
kuultiin kaksi esimerkkitapausta kuinka
vaikuttavuustuottamista on viety eteenpäin
kampanjoiden ja yhteistyökumppanien
avulla. Tilaisuus perustui ensi kertaan Good
Pitch -konseptiin.
Good Pitch on brittiläisen voittoa tavoittelemattoman Doc Society -järjestön hallinnoima konsepti, jota käytetään maailmanlaajuisesti dokumenttielokuvan yhteisöissä.
Good Pitchin tavoitteena on synnyttää uusia yhteistyönmuotoja ja luoda tapoja edistää vaikuttavuutta. Keskeistä on yhdistää
epätavallisia tekijöitä keskenään ja saada
elokuvantekijät ja vaikuttajat tekemään yhteystyötä muutoksen edistämiseksi.
Good Pitch -tapahtumia on järjestetty
vuodesta 2008 Yhdysvalloissa, Euroopassa
Aasiassa ja Afrikassa. Tapahtuma järjestetään omana tilaisuutena tai osana festivaaleja tai konferensseja. Tilaisuus tuo yhteen
tapahtumaan valitut järjestöt, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, sosiaaliset yrittäjät, lähetysorganisaatiot ja mahdolliset
yritys- ja tuoteyhteistyökumppanit.
Vuoden aikana dokumentintekijät saavat ohjausta, johon sisältyy kaksi työpajaa,
joissa työstetään dokumentin edistämiä teemoja ja laaditaan kampanjasuunnitelmia.
Ensimmäinen työpaja järjestetään heti projektiin valitsemisen jälkeen ja toinen juuri
ennen varsinaista esittelypäivää. Jokaisella
ryhmällä on seitsemän minuuttia aikaa kertoa tiiviisti ja innostavasti elokuvastaan ja
siihen liittyvästä vaikuttavuuskampanjasta.
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Monipuolista osaamista
Tiedekulmassa
Tiedekulmassa järjestetty tilaisuus keräsi
paikalle 175 osallistujaa. Joukkoon mahtui
useita erilaisia osaajia, joiden kaikkien yhteisenä mielenkiintona oli tarttua dokumenttielokuvien herättämiin haasteisiin aina
terveysteknologiateollisuudesta (Healthtech) SITRAn vaikuttavuusinvestointiin.
Tilaisuuden aluksi DocPoint elokuvatapahtumat ry:n toiminnanjohtaja Ulla
Bergström lausui tapahtuman kantavan
teeman olevan ”yhdessä.” Dokumenttielokuvan tuottama vaikuttavuus toteutuu tehokkaampana, kun useat tahot yhdistävät
osaamisensa ja halunsa edistää yhteiskunnallisia aiheita.
”Meille dokumentaristeille tämä on todella jännittävää, meillä kaikilla on päässä
tällaiset headsetit ja päästään kerrankin
esiintymään kuin rokkistarat”, toteaa tilaisuuden moderaattori Ulla Simonen. Alle
vartin kuluttua tilaisuuden alkamisesta Sitran vaikuttavuusinvestoinnin projektijohtaja Mika Pyykkö toteaa, että on mahtavaa
olla tilaisuudessa, jonka takana on helppo
seistä. Ilmassa on start-upmaista pöhinää.

Dokumentti herättää ja nostaa
esille tunteita
Miten dokumentti voi vaikuttaa? Ulla Bergström totesi, että dokumentit kuvaavat ja
puhuttelevat tunteita. Harva meistä pystyy
katsomaan kuvausta epätasa-arvosta tai
kärsimyksestä tuntematta mitään. Ensimmäinen tunnereaktio herättää halun tehdä
asialle jotakin ja toimii toimeenpanevana
voimana.
Iltapäivän aikana esiteltiin kuusi erilaista dokumenttielokuvaa, joista jokainen
on saanut AVEKin tuotantotukea. Dokumenteilla on omat kohdeteemansa, joita
kaikkia yhdistävät yhteiskunnallisuus, ajankohtaisuus ja halu vaikuttaa elokuvalla kohdistettuun aiheeseen. Elokuvat käsittelivät
mm. ihmisoikeuksia, nuoria ja tasa-arvoa,
vammaisuutta, työelämää, palkkaeroja ja

yhteiskuntarakenteen muutosta, kestävää
kehitystä ja luonnonsuojelua sekä tekoälyä.
Haastavia aiheita, joiden käsittelyyn voisi
kuvitella olevan vaikea tarttua. Tilaisuuden
edetessä vaikuttamisen helppous – ja haastavuus herätti keskustelua ja inspiroi.

Vaihtoehtoisia näkökulmia
Iltapäivän ensimmäinen pitchaus alkoi Petteri Saarion ja Elina Pohjolan Vedenneito-dokumentilla. Dokumentin tavoitteena
on rohkaista lapsia ja nuoria luontoon. Dokumentin erityisyys piilee siinä, että ”luonto
nähdään nuorten silmin ja kokemana”, Pohjola kertoo. Esityksen jälkeen kuultiin puheenvuoroja muun muassa Allergia- ja astmaliitolta, Luontoliitolta, Mediakasvatuskeskus Metkalta sekä Sitrasta, joissa kaikissa
keskeiseksi nousi lasten oikeus luontoon.
Vaikuttavuustyön onnistuneena esimerkkitapauksena esiteltiin Salainen metsäni -elokuva, jonka tekijät ohjaaja Niina
Brandt sekä käsikirjoittaja Saara Helene
Murto olivat toteuttaneet kuvailutulkkauksen elokuvalleen; tulkkaaja kuvailee ja selostaa elokuvan tapahtumia, kun muuta
ääntä ei ole. Tämä mahdollistaa sen, että
näkövammainen voi kokea elokuvan. Suomen elokuvasäätiön tuotantoneuvoja Piia
Nokelainen mainitsi, että tuotannot voivat
hakea heiltä tukea elokuvan kuvailutulkkaukseen.
Iltapäivän toinen dokumenttielokuva oli
Inka Achtén ohjaama Miehen malli, joka
käsittelee ihmisoikeuksia ja sitä, millaisia
miehen malleja pojille on tarjolla. Elokuva
sijoittuu Intian Mumbaihin, jossa seurataan 16-vuotiaan pojan elämää. Poika osallistuu Men against Violence -järjestön toimintaan, joka on perustettu Delhin joukkoraiskausten jälkeen. Keskeisimmäksi ajatukseksi nousee kysymys siitä, kuinka puhumme poikien seurassa. ”Kieli luo todellisuutta ja käytöskulttuuria”, toteaa Achté ja
jatkaa ”dokumentin vaikuttavuuden tueksi
tarvitaan opetusmateriaaleja, työkaluja ja
julkisuutta rohkeilla kasvoilla.”

Heittomikrofoni sai kyytiä, kun oli ensimmäisen yleisöpuheenvuoron aika. Kuva: Johannes Romppanen.

Pitchauksen jälkeen tilaisuuden moderaattori Ulla Simonen kutsuu Poikien puhelimen Miguel Reyesin eteen. Reyes toteaa elokuvan olevan ajoitukseltaan erinomainen heidän toimintaansa nähden ja lisäävän vaikuttavuuden edistämiseksi tarvittavaa ”poikien uskoa itseen ja kohdennettuja palveluita.” Poikien talon Kimmo Saastamoinen yhtyy aiheeseen ja kiittelee elokuvan erilaisesta näkökulmasta kuvata vaikeaa aihetta.

Epäonnistumisen pelosta ja
tulevaisuudesta
Napakat esitykset pitivät yleisön otteessaan ja välipuheenvuorot kertoivat kiinnostuksesta aiheisiin. Tilaisuus jatkui Wheels
of Freedom - dokumenttielokuvan esityksellä, joka on tuottaja Pasi Hakkion ja ohjaaja Aleksi Purasen seikkailullinen elokuva unelmien tavoittelusta. ”Sosiaalisen
median myötä esille nousevat vai menestystarinat eikä niiden taustalla olevia ponnisteluja”, mainitsee Hakkio yhdeksi syistä elokuvan tekemiselle ja jatkaa: ”Suomalaiset
pelkäävät yrittää ja sananlaskumme kuvaavat sitä hyvin.”
Dokumentin taustalla on halu rohkaista
yrittämään ja vakuuttamaan, että epäonnistuminen ei ole maailmanloppu. Jokaisen onnistumisen takana on epäonnistumista ja
työtä. Dokumentin tavoitteena on kannustaa kouluja ja koko maata muuttamaan ilmapiiriä siten, että kokeillaan, harjoitellaan,
epäonnistutaan ja onnistutaan. Vaikuttavuuskampanjan hashtag kuvaa hyvin dokumentin tavoitetta: #daretofail.
Päivää kevensi nerokkaasti järjestetty
kahvitarjoilu, joka kannusti yleisön tutustumaan dokumentaristeihin. Jokaiselle dokumentintekijälle oli varattu oma loossinsa, johon oli katettu kahvitarjoilu, joiden ääreen
ihmiset hyvin nopeasti siirtyivät. Keskustelu

dokumentintekijöiden kanssa lähti luontevasti lentoon.
Iltapäivän aikana kuultiin Mika Rantosen ja Verena Netzerin elokuvan Luonnonlaki pitchaus, joka pureutuu kysymyksiin
muuttuvasta maataloudesta. Anna Moilanen Open Flower Oy:sta antoi konkreettisia
ehdotuksia Luonnonlaki-elokuvan tekijöille;
suuren yleisön sijaan elokuvasta kannattaisi järjestää yksityisnäytös, jossa paikalla
olisivat avainhenkilöitä kuten isojen meijeriyritysten edustajia ja päättäjiä.
Ohjaaja Iiris Härmän dokumenttielokuva Matkalla outouden laaksossa jatkoi
keskustelua tulevaisuudesta. Elokuvassa
tarkastellaan todellisuuden ja teknologian
haasteita ja mahdollisuuksia. Esityksen jälkeinen keskustelu keskittyi pohtimaan, miten parhaiten tekoälyyn liittyvää tietoa saataisiin edistettyä päätöksentekijöille ja yleisölle
Iltapäivän viimeisenä esityksenä kuultiin ohjaaja Mari Soppelan Lasikatto-dokumenttielokuvan pitchaus, joka käsittelee
työelämän tasa-arvoa. Elokuvassa Suomen
ensimmäinen naispresidentti Tarja Halonen mainitsee, kuinka raskasta lasikaton
rikkominen voi olla. Presidentti Halonen lähetti tilaisuuteen videoterveisensä ja sanoi
nyt olevan se hetki, kun lasikaton rikkominen on tehtävä.

Ihmeitä yhteistyöllä ja
yhteisöllisyydellä
Palataanpa kaiken alkuun ja kysytään: Voiko
dokumentilla vaikuttaa ja miten? Vastaus on
yksinkertaisuudessaan siten, että elokuva
koskettaa mahdollisimman monia. Ranskalaisen sosiologin Émile Durkheimin mukaan yhteisöllisyys on välttämätön rakenne
ihmisen olemassaololle. John Starkin ja
Tomas Lindhin dokumenttielokuvaan Kuinka katkaista kierre pohjautuva esitys antoi

hyvän esimerkin yhteisöllisyyden merkityksestä.
Starkin ja Lindhin dokumenttielokuva
on yksi Ylen laajimmalle levinneistä tuotannoista ja päätyi Netflix-suoratoistopalveluun elokuvan yhdysvaltalaisen fanin ehdottamana. Stark ja Lindh kertoivat myös
tarjonneensa erityistä sisältöä juuri elokuvasta kiinnostuneille seuraajilleen. He järjestivät katselijoille mm. kyselytuokion Reddit-keskustelupalstalla, jossa katselijat saivat mahdollisuuden kysyä dokumenttielokuvassa esiintyneeltä vankilanjohtajalta
elokuvaan liittyviä kysymyksiä.
Stark summasi esityksen kertomalla viisi
tärkeää asiaa, jotka tulisi huomioida suunniteltaessa vaikuttavuutta. Ensimmäisenä
he kannustivat pohtimaan henkilöitä, joille
dokumentti on tarkoitettu, toiseksi tuottamaan lisäsisältöä kuten videoita, jotka tarjoavat uusia ajatuksia dokumenttiin liittyen,
kolmanneksi suunnittelemaan verkkosisällön julkaisuaikataulua, neljänneksi osallistumaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja viimeisenä olemaan nöyrä elokuvan
menestyessä.
Monet pitchaajat olivat jo omaksuneet
Starkin ja Lindhin oppeja kehittämällä
kampanjoilleen omat hashtagit. Vaikuttavuutta haetaan sosiaalisessa mediassa luomalla yhteisöllisyyttä, jonka avulla on mahdollisuus saavuttaa laajempi yleisö.
”Tästä porukasta löytyy varmasti ihmisiä,
joiden kanssa voidaan tehdä vähän jopa ihmeitä, ” totesi Ulla Bergström aivan tapahtuman aluksi. Tilaisuudessa esitellyt esimerkkitapaukset osoittavat, että vaikuttaminen
dokumenttielokuvalla ja siihen liittyvällä
kampanjalla on mahdollista. Useiden tahojen ollessa kiinnostuneita vakuuttuu siitä,
että haasteet ovat ratkaistavissa.
Hanna Saksa
Kirjoittaja oli viestinnän assisentti Kopiostossa
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AVEK 30 VUOTTA

Dokumentaristi Anu Kuivalainen,
taiteilija Patrik Söderlund sekä
pelikulttuuritutkija Frans Mäyrä
keskustelivat 30 vuoden päässä
häämöttävästä median ja taiteen
maisemasta AVEKin järjestämässä
keskustelutilaisuudessa
Tampereen Elokuvajuhlilla.
Moderaattorit, toiminnanjohtaja Minna
Tarkka ja dokumentaristi Jouko Aaltonen
johdattelivat keskustelijoita pohtimaan mm.
sitä, millä teknologialla ja miten vuonna
2048 teoksia tehdään, kuka niitä tekee tai
kokee, ja miten taiteen sisällöt muuttuvat
tulevaisuudessa?
Kun tätä päivää peilataan kolmekymmentä vuotta taaksepäin, voidaan kysyä
kuinka moni asia on loppujen lopuksi muuttunut? Elokuvissa käydään kuten ennenkin,
ja elokuvakäynnin sosiaalinen konventio on
mahdollisesti jopa vahvistunut. Television
kuolemaa on ennustettu miltei 1930-luvulta
lähtien. Silti televisio hengittää ja voi kaiken
aikaa yhä pulskemmin. Mediakulttuurin rakenteet eivät ole vuosikymmenten saatossa
nekään juuri muuttuneet, joten voiko instituutioiden muutosta edes odottaa?
Videotaide oli uusi media vuonna 1988.
Nyt uutta - tai uusvanhaa - ovat virtuaalitodellisuus ja sekä lisätty että sekoitettu todellisuus. Varsinaista uutta näissä medioissa
on vuorovaikutteisuus sekä medioiden antamat mahdollisuudet läsnäoloon ja näkymättömän näkyväksi tekemiseen. Näiden
avausten avulla voi syntyä ennakoimattomia ja uudentyyppisiä yhdistelmiä - esimerkiksi vaikkapa auditiivinen teos puettavaksi
ja kerrostettavaksi autenttiseen lokaatioon.

Peliteollisuus haastaa
Hollywoodin
Tulevaisuuden pelituotantoa demokratisoivat mm. game jamit, joissa ilman taloudellisia paineita suunnitellaan ja kehitetään
kokeellisia pelimuotoja nopealla aikataululla. Kaupallisessa peliteollisuudessa taas
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elokuvan tarinaa ja aihetta. Voisivatko pöydät jälleen kääntyä, olisiko uusi äidinmurha
taas tapahtumassa nyt, kun tekeminen on
hyvinkin aihevetoista? Nyt harvassa elokuvassa katsojalla on tilaa tehdä omaa katsojantyötään, tai edes mahdollisuutta päästä
dialogiin ohjaustyön kanssa.
Ehkäpä katsojat alkavat kaivata teoksiin aika-aspektia ja tilaa ajatella itse. Kenties katsojantyö kokee renessanssin, ja aletaan taas suosia hitaampaa kerrontaa, joka
antaa pureskeltavaa. On lohdullista voida
luottaa myös niihin tuleviin, nyt vasta taaperoihin taiteilijanalkuihin, jotka tänäkin iltana hakkaavat innoissaan pädiään. He toivon mukaan kehittävät tulevaisuudessa jonkin aivan uuden tarinankerronnan muodon.

Syvä aika, mediaekologia ja
postfossiilinen kritiikki

Elokuvakerronnassa ollaan siirtymässä televisioon ja television sarjoissa loputtomiin
kausiin. Sarjat ottavat pitkän elokuvan roolin. Kun sarjojen kesto on useita tunteja,
tuntuu pitkä elokuva lyhyeltä.
Sarjamuoto antaa keinot syventää tarinaa ja monipuolistaa kerronnan näkökulmia. Pitkä elokuva taas muuttuu jatkossa
tyyliharjoitelmaksi. Taidetta tehdessä rajoitukset auttavat; tämän todistaa esimerkiksi
oulipolainen koulukunta1 runoudessa. Pitkä
elokuva voi hyvin toimia tyyliharjoitelmana
nimenomaan rajoitteidensa takia.

Scifiä lapsesta saakka harrastaneelle Patrik
Söderlundille tulevaisuus tulee aivan liian
hitaasti. Hänen viitekehyksensä on syvä
aika2. Tulevaisuudelta Söderlund odottaa
vain sitä, että se yllättäisi hänet.
Tulevaisuuden teknologioihin liittyvän
keskustelun Söderlund kokee teknoutopistisena. Hän on taipuvainen ajattelemaan tulevaisuutta enemmänkin mediaekologian3
ja postfossiilisen kritiikin näkökulmasta.
Miten kestävää on ylläpitää nyt itsestäänselviä taiteen ja tekemisen muotoja? Ne
säilyttäessämme me myös lähtökohtaisesti
projisoimme ne tulevaisuuteen. Voisiko kuvitella, että hallitseva muoto kertoa tarinoita
tulevaisuudessa olisikin vaikka esitystaide?
Tai varjoteatteri?

Tosi-tv:n vaikutus

Taiteilijuus muutoksessa

2000-luvun alussa naureskeltiin ajatukselle tosi-tv:stä, ja ajateltiin yleisesti, ettei
sen koskaan ole mahdollista lyödä itseään
läpi. Nyt tosi-tv on kuitenkin mainstreamia
ja antanut vaikutteita sekä dokumentti- että
elokuvakerrontaan. Sen vaikutus näkyy kielessä, jolla tarinoita kerrotaan.
Suomalaisessa dokumenttielokuvassa
siirryttiin muutama vuosikymmen sitten
journalistis-painotteisesta elokuvasta henkilökohtaiseen elokuvaan. Henkilökohtaisessa elokuvassa ajateltiin muotoa osana

Iso kenttä tulevaisuudessa on taide-eettisyys ja osallistumisen etiikka.4 Liveroolipelit ovat kiinnostava alusta tutkia mitä tapahtuu, kun pelissä on mukana hyvin monipuolisilla ja hyvin erilaisilla kyvyillä varustettuja pelaajia. Millainen on ammattimaisen

Pitkä leffa on uusi lyhäri

1
OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), oulipolaisen kirjoittamisen keskeinen termi on ’contrainte’, rajoite, pakote. Se merkitsee kirjoittajan tietoisesti valitsemaa luovaa prosessia puskuroivaa sääntöä, jolla juuri
rajoittavuudessaan on produktiivinen vaikutus.

2
Syvä aika on kielikuva, jolla viitataan geologisiin
ajanjaksoihin. Käsitettä voi käyttää myös tulevaisuuteen,
joka on geologisesti merkittävää tulevaisuutta, ja käsittää siis miljoonia vuosia.
3
Tietoisuus siitä, mikä on käytettyjen medioiden
materiaalinen lähtökohta.
4
Teoksissa on otettava huomioon ihmisten mahdolliset herkkyydet ja traumat; kyseessä voi olla esimerkiksi
teoksen synnyttämien tunteiden debriefing tai vaikkapa
turvasanat liveroolipeleissä. Debriefing on menetelmä,
jossa ammattilaisen johdolla puretaan hiljattain tapahtunut äkillinen trauma tai kriisi.

Kaikki tekeminen
ei voi olla huutoäänestystä,
eivätkä kaikki saa ryhmässä
ilmaistua itseään.

KUVA: KIRSI REINOLA.

SEURAAVAT
30 VUOTTA

on nähtävissä trendi, jossa pyritään haastamaan Hollywood. Pelien ilmaisussa tullaan
vähitellen lähelle elokuvamaisia muotoja.
Nyt rakennetaan kerronnallisia tietokonepelejä, joissa irrottaudutaan videopelien lajityypeistä ja siirrytään uusiin teemoihin sekä emotionaalisiin haasteisiin. Mutta
minkälaista muotoa vaikkapa pitkien pelien rakentuminen interaktiivisen median
alueella noudattelee? Ilmiö on sukua kehitykselle, jossa elokuvien käsikirjoituksia on
alettu pilkkoa pitkiksi sarjoiksi.
Pitkä muoto peleissä elää tulevaisuudessakin, mutta se tapahtuu yhä enemmän episodimaisena, pätkittäisenä, ketjumaisena ja
verkostomaisena. Esimerkkinä voisi mainita
Heavy Rain -pelin, jonka käsikirjoitus oli
kahden tuhannen sivun mittainen. Nyt ajateltu pitkän elokuvan muoto tulee peleissä
osin korvautumaan laajoilla muodoilla ja
uudentyyppisillä dimensioilla myös kerronnan alueella.

Anu Kuivalainen, Patrik Söderlund, Frans Mäyrä ja Jouko Aaltonen.

taiteen tuottajan, tematisoijan ja puitteiden
luojan, ja toisaalta aktiivisen yleisön hedelmällinen roolijako? Onko taiteilija valmentaja, joka valmistelee tilanteen, ja osallistuja
tuo oman aikansa ja lahjakkuutensa teokseen? Roolipelaaminen tuo hienolla tavalla
taiteilija-kuluttaja-dikotomian mustavalkoisuuteen uusia sävyjä.
Taiteilijan rooli siis muuttuu enemmän
kanssatekijäksi. Tämä on vanha ajatus kansainvälisiltä situationisteilta, koulukunnalta,
jonka mukaan taiteilija luo tilanteen ja se
eletään läpi. Rinnalla tarvitaan kuitenkin
aina myös singulaarisia näkemyksiä, sillä jos
kaikki tekeminen on vain kollektiivista, syntyy väistämättä mikrofasismia. Kaikki tekeminen ei voi olla huutoäänestystä, eivätkä
kaikki saa ryhmässä ilmaistua itseään.
1970-luvulla videokamerat yleistyivät,
mutta vasta nyt median demokratisoituminen on tapahtunut voimalla. Nykynuoret tekevät sisältönsä itse ja toisilleen. Nyt on toteutunut myös Alexandre Astrucin ajatus
siitä, että elokuvalla on tulevaisuus vain, jos
kamera voi korvata kynän5, vaikka jo mediataiteen alku oli juuri tätä samaa innostusta
välineiden demokratisoitumisesta.
Lisääntyvä medialukutaito mullistaa
suhdetta siihen, kuka voi olla sisällöntuottaja ja kuka kuluttaja, ja myös siihen, miten
nämä roolit mahdollisesti sekoittuvat toisiinsa. Toisaalta roolit voivat tietenkin myös
eriytyä toisistaan. Syntyy erilaisia kuplia,
vaihtoehtoja ja piirejä, jossa taiteilijuudella
on paikkansa, mutta paikka määrittyy uudelleen suhteessa normiin.
5
Astruc keskeisessä esseessään ”La Caméra-Stylo”
vuonna 1948 kirjotti, että elokuvasta on tulossa yhtä
notkea ja hienovarainen kirjoittamisen väline kuin mitä
kieli on.

Viettelevät algoritmit ja
lumouksen palauttaminen
Katsomisen konventiot ovat nekin muuttuneet. Miten katsoja löytää itselleen kiinnostavaa sisältöä kaiken visuaalisen vyörytyksen keskeltä? Anu Kuivalainen sanoi olevansa katsojana jo väsynyt ja ajattelevansa
esimerkiksi YouTube-videoita raakamateriaalina, jossa tekijä ei ole loppuun asti miettinyt, miksi sitä jakaa tai mihin sitä aikoo
käyttää. Taiteilijat joutuvat tulevaisuudessa
pohtimaan, miten pääsisivät materiaalin ylituottamisesta - ja se voi tehdä hyvää taiteilijoille.
Algoritmit tuottavat ja suodattavat meille
erilaisia kuplia ja erilaisia käsityksiä todellisuudesta. Omia kuplia voi ajatella myös
vaihteeksi positiivisella tavalla. Omat alakulttuurimme löytävät materiaalien myriadeista juuri meille merkitykselliset sisällöt.
Sisältöä löytyy myös sattumalta tai jonkun
toisen suosittelun pohjalta.
Algoritmeistä huolestumista tärkeämpää olisi lumouksen palauttaminen maailmaan. Yksi tapa palauttaa lumous on, että
tietoisesti hakeutuu tilanteeseen, jossa tulee yllätetyksi ja löytää jotakin, mitä ei osannut odottaa. Omasta jaetusta teoreettis-poliittisesta taustasta tulevat ihmiset eivät tarjoa mitään muuta kuin sitä, mitä me jo haluamme. Tämä on oikeastaan vain ihmisversio Googlen algoritmista.

Genret ovat sekoittuneet,
mutta instituutiot karsinoivat
Miten taiteen levitys ja rahoitus vastaa 30
vuoden päästä käsillä olevaan tarpeeseen?
Voiko yksilötaidetta tulevaisuudessa tehdä
vain mesenaatin turvin? Keskustelussa

ennakoitiin resurssien vähenemistä, minkä
seurauksena taiteilijan olisi etsittävä myös
muita töitä.
Jatkuva hyödyn kautta ajattelu instrumentalisoi yhä enemmän taiteilijan roolia yhteiskunnassa ja ohjaa ”hyvinvointitaiteen” tekemiseen. Esimerkiksi apurahahakujen yhteydessä ajattelusta tulee itseään
toteuttava ennuste.
Koska nykyisellään asioista päättämässä
on industrialistinen valtionjohto, ja rahoitusta leikataan, häviää taiteen verenkierto
sen ääreisosista. Seuraava askel voisi olla
institutionaalisen hybridisoitumisen aika.
Tällöin kulttuuri-instituutiot laventaisivat
vuosisataista jähmeää ymmärrystään siitä,
mitkä ovat ylipäätään taidemuotojen ja taiteen rajat.
Taiteilijoiden roolit eivät ehkä olekaan
sekaisin, vaan sekaisin ovatkin ihanalla tavalla genret. Taiteilijan taito ja tekijyys kohdistuvat enemmänkin kontekstin virittämiseen: teokset ovat aiempaa enemmän prosessuaalisia ja performatiivisia. Valitettavasti esimerkiksi juuri uudistettava laki elokuvataiteesta näyttää lukitsevan lain todellakin vain elokuvataiteelle. Kontekstuaalisuus ja audiovisuaalisen kulttuurin muuttuvat muodot puuttuvat uudesta elokuvalaista.
Alan koulutuskenttä on valitettavan
suossa. Mediakouluissa opetetaan asioita,
joilla ei ole käyttöä tässä saati tulevassa
ajassa. Oppilaat eivät enää sijoitu alalle
niillä taidoilla, joita kouluissa opetetaan.
Substanssitasolla ei mitään varmaa enää
voidakaan opettaa, vaan kouluissa olisi opetettava opettelemista ja tuntosarvien kasvattamista. Keskustelutilaisuuden osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että jatkuvuuden
kannalta hyvä yleissivistys on elintärkeää, ja
kouluilla on vielä paikkansa yleissivistyksen
antajina. Vain jatkuvuuden varaan on mahdollista rakentaa tulevaisuutta.
Kirsi Reinola
Kirjoittaja on elokuva- ja televisiokäsikirjoitustaiteen
maisteri, joka harrastaa tulevaisuutta.
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RAPORTTI

DOCLAB

Minca Werthem on suosittu stand-up
koomikko, joka yllätti Saksassa yleisönsä.
Hän ei saapunut esitykseensä Somewhere
else, vaan Werthemin operoima robotti veti
koko shown. Werthem kokeili, voiko robotti
korvata hänet esiintyjänä, onko esiintyjä
tärkeä vai yleisö. Tarkoitus oli tutkia, miten
yleisö reagoi ja miten he lopulta yhdessä rakentavat esityksen merkityksen.

TARINOIDEN VOIMA
JA TEKNOLOGIAN
MAHDOLLISUUDET
Isojen kansainvälisten dokumenttielokuvafestivaalien kylkeen on syntynyt
median uusin muotoihin, digitaaliseen
tarinankerrontaan ja interaktiivisuuteen
suuntautuneita tapahtumia. Yksi vanhemmista on IDFAn DocLab. Dokumentit ja niiden rahoitus ovat pitkään olleet
kansainvälistä, joten tällainen rahoitusmalli ja yhdessä oppiminen on haluttu
rakentaa jo osaksi toimivaa suuren
yleisön festivaalia.

Teknologiset innovaatiot ja uudet palvelut
pyörivät riskirahoittajien turvin, mutta uudenlaisia sisältöjä rahoittavat pääasiassa
säätiöt. Teknologinen kehitys ja sisällöt kulkevat yhä omia polkujaan. Amerikkalaisilla
on Sundance, South by Southwest/SXSW
ja monet muut isot festivaalit ja tapahtumat. Euroopassa dokumenttifestivaalien interaktiiviset konferessit ovat tärkeitä, jotta
ymmärtäisimme, millaisia tarinoita ja kokemisen tapoja median kehitys avaa.
Dokumentti-ihmiset tuntevat hyvin
Amsterdamin IDFAn. Se on kasvanut dokumenttiskenen mukana Euroopan merkittävimmäksi dokumenttifestivaaliksi ja täytti
viime vuonna 30 vuotta.
Festivaalin osaksi on juurtunut Caspar
Sonnenin luotsaama DocLab Interactive
-konferenssi. Päivän tapahtumasta ja Sonnenin kuratoimasta interaktiivisten teosten näyttelystä on tullut niin suosittu, että
liput myydään nopeasti loppuun, ja joka
vuosi kulttuurikeskus Brakke Gronden iso
sali täyttyy innokkaista uuden teknologian,
median ja innovatiivisen tarinankerronnan
edelläkävijöistä. Tämä on yksi niistä paikoista, missä kokeilu, innostus, sisällöt ja
teknologia kohtaavat.
Jos haluaa pysyä kärryillä ja tietää, mitä
median eturintamassa tapahtuu DocLabkonferenssi on juuri oikea tapahtuma. Koska ohjelma on aina laadukas ja monipuolinen, liput myydään ennen kun ohjelma on
julkaistu. Esiintyjät ja puhujat halutaan osin
78 AVEK-LEHTI 1 | 2018

Idfa Doclab tarjoaa paitsi innostavan ja hyvin kuratoidun seminaarin myös kiinnostavan näyttelyn. Se tarjoaa
harvinaisen mahdollisuuden kokea interaktiivisia teoksia, joissa uutta teknologiaa on käytetty kekseliäästi ja
luovasti.

pitää yllätyksenä, mikä lisää tapahtuman
kiinnostavuutta.

Kaksikasvoinen
internet
Marraskuussa Sonnen avasi konferenssin
kysymällä yleisöltä, ketkä meistä vielä rakastavat internetiä. Kysymys oli paljastava.
Kun vuosi aiemmin oli jääty odottamaan
VR:n läpimurtoa ja osallistujat oli haastettu miettimään, miten teknologian herättämästä pelosta siirrytään luottamuksen aikakauteen. Tänä vuonna tunnelma oli kuitenkin synkkä. Monen mielessä internet oli
näyttänyt pimeän puolensa, siitä oli tullut
rahastuskone. Konferenssin vuoden taiteilija Jonathan Harris puhui siitä, miten internetin kieli viitaa huumediilereiden käyttämiin ilmaisuihin. Palvelut ja niiden sisällöt muotoillaan niin, että käyttäjä sitoutuu
ja koukuttuu. Hän vertasi Facebookin ja
Instan toimintatapaa diilaukseen. Globaalit teknologiayritykset ovat jo koukuttaneet
meidät ja internet detox on pian ilmiö.
Toisaalta internetin ominaisuuksia voi ja
pitää käyttää ”parantamiseen” (healers). Internetin avulla voidaan yhtä hyvin laajentaa näköalaa ja muuttaa maailmaa. Mutta
ovatko nämä ominaisuudet jäämässä kylmän laskelmoivan liiketoiminnan jalkoihin?
Caspar Sonnen totesi, että meidän on
syytä lopettaa teknologian parjaaminen ja
kysyä itseltämme: mitä haluamme teknologialta, mihin sitä tarvitsemme ja päättää
itse, miten sitä käytämme. Meidän pitäisi
vihdoinkin päättää, millaisen internetin haluamme.
DocLab-konferenssi nostaa esiin aikamme keskeiset mediaa ja teknologiaa

koskevat kysymykset, mutta esittelee yhtä
rohkeasti erilaisia tapoja tehdä sisältöjä
sekä innostaa tarttumaan mahdollisuuksiin
ja näyttää, mistä niitä voi löytää.
Johathan Harris on hieno esimerkki taiteilijasta, joka on käyttänyt kuvan, tarinankerronnan, teknologian, datavisualisoinnin ja dokumentin keinoja luodakseen täysin uusia mediakokemuksia. Hän aloitti
30-vuotispäivänään ja päätti julkaista vuoden jokaisena päivänä valokuvan ja kirjoittaa siihen tekstin. Harrisin päivittäisestä
rituaalista tuli supersuosittu. Sen myötä hän
päätyi avaamaan Cowbirdin, jota hän kutsuu
inhimillisen kokemuksen julkiseksi kirjastoksi. Harris on kiinnostunut ihmisten henkilökohtaisista kokemuksista, niiden jakamisesta ja miten suurissa globaaleissa murroksissa inhimillinen kokemus nousee esiin.
Tarinat auttavat meitä ymmärtämään toisiamme paremmin, niin ne voivat myös parantaa, toteaa Harris.
Kun Harris kaivaa teknologian avulla
esiin inhimillisyyttä, Lauren McCarthy
näyttää teknologian valvovan ja paljastavan
puolen. McCarthy avaa kotinsa ovet Los
Angelesissa satunnaisille kulkijoille, kunhan
nämä antavat luvan itsensä tarkkailuun.
Waiting for a follower, on projekti, jossa McCarthyn asunnossa oleva on koko ajan tarkkailtavana. Se kysyy, kuka meistä haluaa
tulla seuratuksi ja kuka haluaa tarkkailla.
Henkilökohtaisten tarinoiden ja kokemusten sijaan Yasmin Elayat haluaa nostaa
yhteisöt ja yhteiset kokemukset esiin. Hän
kuvasi 18 päivää dokumenttia Egyptissä yhdessä eri yhteisöjen kanssa. Koko idea perustui työkaluihin, jotka jaettiin yhteisöille
ja nämä kutsuttiin mukaan projektiin.

Yksityinen ja
julkinen raha
Konferenssipäivän aikana keskusteltiin rahoitusmalleista ja siitä, miten eri rahoittavat
tahot näkevät uusien innovaatioiden mahdollisuudet. Julkisia rahoittajia kaivattiin
erilaisten ja vaihtoehtoisten teosten taakse.
Interaktiivisilla projekteilla ei varsinaisesti ole olemassa rahoitusta. Taidelaitokset ja säätiöt ovat osin kiinnostuneet hyödyntämään 360- ja VR–teknologiaa. Pääasiassa tuotekehitys tapahtuu kuitenkin erilaisissa Labeissa, jota suuret teknologiajätit
ylläpitävät. Muita rahoittajia ovat MIT (jolla
oma laboratorio) ja National Filmboard of
Canada, joka on ollut hyvin aktiivinen uusien teknologioiden mahdollistajana. Mukaan ovat tulleet myös BBC, jolla on oma

VR-tilaaja, isot mediatalot kuten The Guardian ja New York Times.
The Guardianin Francesca Panetta totesi että he ovat kiinnostuneet hankkeista,
joiden kautta löydetään uusi merkitys kokemuksille ja asioille. Pelkkä teknologinen kokeilu ei heitä kiinnosta.
Kiinan Qi Zhao kertoi, että Kiina on
täysin oma mediaekosysteeminsä, joka ei
ole yhteydessä muihin. Siellä on kokeiluihin paljon rahaa, mutta raha ohjautuu kaupallisiin hankkeisiin. Mitään marginaalista
ja kokeilevaa ei rahoiteta, koska rahastot
puuttuvat.
Viime syksyn DocLab onnistui kuvamaan median ja teknologian yhteiselon
olennaiset kysymykset. Jäin miettimään,
miten rohkea kokeilu, kekseliäisyys ja oppiminen kantaisivat liikevoittojen maksimoinnin yli. On aina ilo löytää jotakin ennen
näkemätöntä ja kokematonta. Paras mediakokemus ei synny teknologiaa kehittämällä,
vaan se tarvitsee onnistukseen luovaa ajattelua, parasta sisältöosaamista ja julkaisemisen uudenlaista ymmärtämistä.
Ritva Leino
Kirjoittaja on Ylen monimediapäällikkö
ja Yle Labin toinen perustaja.

Yle Lab
vie sisällöt seuraavalle
tasolle
Median kehitys ja muutosvauhti
on ollut huimaa viimeiset viisi vuotta.
Voimme kuitenkin vain arvailla, miten
nopeaa kehitys tulee olemaan jatkossa,
kun globaalit teknologiajätit ja striimauspalvelut muokkaavat käyttäjäkokemusta ja tilaavat originaalisisältöä
hurjilla summilla.
Toinen muutosta nopeasti ajava tekijä
on sosiaalinen media. Nuoremmat ikäluokat löytävät kiinnostavat sisällöt
vain verkosta suosittelun, sisältömarkkinoinnin ja kavereiden suositusten perusteella.
Jotta perinteiset mediatalot pysyvät
mukana menossa, on niiden opeteltava
yhdistämään laadukas sisältö nopeaan
ja käyttäjälähtöiseen tapaan toimia
verkossa. Me nykyihmiset haluamme
uutisemme, dokumenttimme, elokuvamme ja suosikkisarjamme silloin kun
meille sopii.
Yleisradiossa on toiminut jo muutaman
vuoden Yle Lab. Se on kehittänyt konseptointia, sisältöjen kerrontaa ja julkaisua käyttäjälähtöisesti niin, että tarina kulkee ketterästi välineestä, alustasta toiseen, ja se on helppo löytää ja
käyttää. Yle Lab on avoinna sekä Ylen
omille tekijöille että ulkopuolisille, silloin kun tavoitteena on yhdistää sekä
lineaarista että verkonomaista kerrontaa tai kehittää kokonaan uudenlainen
interaktiivinen sisältö.
Yle Lab on kansainvälinen verkosto,
joka toimii kuin median palvelumuotoilutoimisto. Siellä on osaamista konseptien sparraamiseen, käyttäjätyöpajojen järjestämiseen, verkonomaiseen
kerrontaan sekä vaikuttavuuden rakentamiseen.
Yle Lab yhdistää kotimaisia tekijöitä
ja kansainvälisiä osaajia. Järjestämme
koulutuksia, kuten AVEKin ja SESin
kanssa yhdessä toteutettu short form
-työpaja.

Standup koomikko Mincha Wertheim lähetti robotin sijaisekseen
teatteriesitykseen ja haastoi yleisön. Tavoitteena oli saada yleisö
oivaltamaan inhimillisen esityksen ainoalaatuisuus. Osa yleisöstä
kuitenkin suuttui Wertheimille ja lopulta robottikin masentui.

Joka vuosi järjestetään myös kansainvälisen tason mediatapahtuma. Tänä
vuonna se on median ja kulttuurin
yhteinen kaksipäiväinen tapahtuma
nimeltään LIFT 17. ja 18. lokakuuta
Kaapelitehtaalla.

AVEK-LEHTI 1 | 2018 79

TEOLLISUUS

EATNANVULOŠ LOTTIT
MAAN SISÄLLÄ LINNUT

NORDISK
ANIMATION
FORUM

Animaatioklinikka ry on 170 animaationtekijän yhdistys. Yhdistys toimii
kulttuuripoliittisena järjestönä ja
animaationtekijöiden edunvalvojana
edistäen alan toimintaedellytyksiä.
Viime vuosina Animaatioklinikka on
tiivistänyt yhteistyötä muiden alan
järjestöjen kanssa. Yhdistyksen tämän
hetken suurimmat huolenaiheet ovat
ammattimaisten animaatiolyhytelokuvien vähäinen määrä sekä koulutuksen
kaventuvat resurssit. Olisiko pohjoismainen yhteistyö yksi tie kehittää
kotimaista lyhytanimaatiota? Mikä
voisi olla pohjoismaisen animaation
valtti maailmalla?

Fredrikstad Animation Festival järjestettiin
9.–12.11.2017. Sen taiteellinen johtaja Anders
Moen otti syksyllä yhteyttä ja kutsui Animaatioklinikan yhteistyökumppaniksi pohjoismaisen Animaatiofoorumin järjestämiseen.
FAF on vuodesta 2015 lähtien järjestänyt fooruminsa festivaalin yhteydessä, mutta aikaisempien vuosien foorumi oli järjestetty ilman suomalaisia. Foorumin tavoitteena on
koota pohjoismaiset animaatiojärjestöt ja yritykset esittelemään toimintaansa ja projektejaan toisilleen sekä lisätä ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä. Foorumi palvelee niin
lyhyen kuin pitkänkin animaation tekijöitä, ja
tv-sarjat ovat myös tervetulleita.
Foorumin rahoittivat Nordisk Film og
TV Fund, Norjan, Ruotsin ja Tanskan elokuvainstituutit sekä AVEK. Norjassa ei
ole erikseen animaationtekijöiden järjestöä, vaan festivaali toimii myös alaa kokoavana järjestönä. Pohjoismaiset tekijöiden
kollegajärjestöt, Ruotsin SAAVA ja Tanskan ANIS, osallistuivat myös foorumin järjestämiseen. Animaatioklinikan delegaationa toimi sihteeri Salla Hämäläinen, varapuheenjohtaja Erika Weiste ja hallituksen
jäsen Reetta Neittaanmäki, joiden koskettava ja kaunis animaatioelokuva Muistikuvia
oli myös festivaalin ohjelmistossa. Kaikille
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”Saamelaiset tanssiopiskelijat Birit ja
Katja Haarla tanssivat halki Saamenmaan kylien ja menetettyjen metsien
aina sinne, missä suuret päätökset tehdään. Luonnon ja länsimaisen elämäntavan vastakohtaisuus suodattuu kirpeän
huumorin läpi.
”Lähdin tekemään tätä teosta taidekontekstista käsin, mediataiteena. Elokuvassa
esiintyvät saamelaiset tanssiopiskelijat Birit ja Katja Haarla olivat tuttujani ja halusin tehdä heidän kanssaan jotakin. Elokuva lähti liikkeelle eräästä mielikuvastani: siinä tytöt tanssisivat Kuoleva joutsen -koreografiaa saamenpuvuissa eduskuntatalon portailla. Yhtenä elokuvan alkusysäyksenä olivat saamelaisten menetetyt oikeudet omiin maihinsa ja vesiinsä,
Suomen juhliessa 100-vuotista taivaltaan.
En kuitenkaan halunnut tehdä elokuvasta
pelkkää suoraviivaista poliittista pamflettia, vaan halusin kuvata paljon pohjoista
luontoa ja jättää tilaa tulkinnoille.

Muistikuvia, ohj. Reetta Neittaanmäki, 2017.

matka Norjaan oli ensimmäinen, ja kaunis
linnoituskaupunki teki delegaatioon suuren
vaikutuksen.
Foorumissa jokainen järjestö esitteli itsensä ja toimintaansa sekä esitteli yhden
meneillään olevan animaatiotuotannon
tai tekijän. Animaatioklinikka oli kutsunut Suomesta Gutsy Animationsin tuottajan Marika Makaroffin. Tämä esitteli uutta
Moominvalley-sarjaa, joka on uusi koko perheen animaatiosarja perustuen Tove Janssonin tunnettuihin tarinoihin ja kuvituksiin.
Sarjan päähenkilö on herkkä, kiltti ja utelias
Muumipeikko, jonka aikuistumisprosessia
katsojat saavat seurata. Janssonin alkuperäiseen särmään vahvasti nojaavaa sarjaa
kehitellään parhaillaan, ja se valmistuu
vuonna 2019.
Ruotsista esiteltiin animaatio-ohjaaja
Malin Erixon, Tanskasta Sun Creature-studion tuottaja Bo Juhl Nielsen ja Norjasta
Storm Studiosin Frederick Howard.
Animaatioklinikka esitti foorumissa
huolensa suomalaisen animaation puolesta, sillä ammattimaisia lyhytanimaatioita tehdään meillä harvakseltaan, ja koulutuksen leikkausten myötä opiskelijaelokuvien lukumääräkin on vähentynyt. Vain
elinvoimaisen indie-kentän ja kaupallisten

tuotantojen yhteisvaikutuksella voimme ylläpitää Suomessa alan toimintaedellytyksiä.
Verkostoitumisen tarve pohjoismaisella
animaatiorintamalla on suuri, ja kollegajärjestöjen tapaaminen oli tärkeää. Delegaatiomme tiedusteli muiden pohjoismaiden tekijöiltä ja rahoittajilta animaation käsikirjoitus- ja tuotantotukien hakukäytäntöjä, koulutuksen tilannetta ja yhteistyömahdollisuuksia.
Myös yhteistuotannot voisivat olla tapa parantaa lyhytanimaation mahdollisuuksia.
Foorumin puheenvuoroissa myös koottiin pohjoismaisen animaation menestystekijöitä maailmalla. Hyvinvointiyhteiskunnan arvomaailma herättää kiinnostusta, ja
mytologiasta, luonnosta sekä historiasta
kumpuavat tarinat tuovat originaalisuutta
myös kaupalliseen tuotantoon.
Foorumiin osallistuneiden kesken päätimme ryhtyä kehittämään festivaalien ja
järjestöjen muodostamaa animaatioverkostoa. Animaatioklinikka toivoo verkostolta
erityisesti lyhytanimaation aseman edistämistä pohjoismaisen yhteistyön kautta.
Seuraava foorumi ja festivaali järjestetään Fredrikstadissa 25.–28.10.2018
Salla Hämäläinen

Minua kiinnosti, mitä syntyy, kun baletti vuosisatoja vanhana ja hyvin kurinalaisena taidemuotona tuodaan vapaaksi miellettyyn luontoon. Halusin kuvata nuoruutta, sen herkkyyttä, askelia

aikuisuuden kynnyksellä, myös luonnon
haurauden kautta. Tämän tavoitteen saavuttamisessa varmaan auttoi kuvausjoukkiomme pienuus: meitä oli kuvauksissa
tanssijoiden Biritin ja Katjan lisäksi läsnä
vain 3 muuta henkilöä: minä, kuvaaja
Mauri Lähdesmäki ja järjestelijänä toiminut Outi Pieski (tyttöjen äiti).
Elokuvassa on monia teemoja, mm. viittauksia luonnon ja länsimaisen elämäntavan vastakohtaisuuteen sekä alkuperäiskansojen asemaan. Silti haluan elokuvan toimivan myös visuaalisen kauneuden,
huumorin ja vapaiden mielleyhtymien
kautta. Tasapaino poliittisuuden ja avoimien tulkintojen välillä on minulle tärkeää.
Taideteoksessa pitää olla tyhjää tilaa, ilmaa jota hengittää.”
M A R JA H E L A N D E R
Ohjaus: Marja Helander
koreografia: Birit Haarla, Katja Haarla
kuvaus: Mauri Lähdesmäki
musiikki: Tapani Rinne, Wimme Saari, Elle Sofe Henriksen,
Konsta Mikkonen, Tuomas Norvio
Äänisuunnittelu: Pekka Aikio, Konsta Mikkonen,
Pekka Kumpulainen
Kuvat: Mauri Lähdesmäki
Tuotanto: Studio Marja Helander, 2018
Elokuva voitti Tampereen elokuvajuhlilla
Risto Jarva-palkinnon

http://animationfestival.no/
www.animaatioklinikka.fi
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KOHTAAMISIA
SADAN VUODEN YLI
Sadan vuoden takainen sisällissota
muuttui näkyväksi ja konkreettiseksi
Risto Jarva -seuran järjestämässä seminaarissa Huutoja ja kaikuja. Tapahtuma
toteutettiin KAVI:n ja DocPoint-festivaalin kanssa helmikuun alussa elokuvateatteri Orionissa.
Kummallisella ja koskettavalla tavalla huudot ja kaiut sadan vuoden takaa tunkeutuivat tähän päivään, kun 101-vuotias Hilja
kertoi elämästään tai iäkäs naiskaartilainen
muisteli Fellmanin pellon päiviä. Nähtiin rivejä: sotilaita, teloittajia, punavankeja, punaorpoja. Yleisöä riitti tapahtuman molempiin päiviin ja lisää samankaltaisia sessioita toivottiin. Yhteen viikonloppuun kootut asiantuntijapuheenvuorot ja dokumenttielokuvat olivat tehokas historiakylpy ja aiheesta kiinnostuneille elokuvantekijöille
pätevä johdanto sisällissodan valokuviin ja
elokuviin.
Erikoistutkijat Jukka Kukkonen ja Jari
Sedergren puhuivat kuvien ja filmien autenttisuudesta ja lavastuksesta. Kukkosen
aiheena olivat valokuvat, joita sisällissodan
ajalta on valtavasti – esimerkiksi Helsingin
Nyblinin tai Kuopion Barsokevichin studioiden asiakasmäärät kaksinkertaistuivat,
kun punaiset ja valkoiset sotilaat halusivat
merkitä valokuvalla elämänsä tärkeän hetken. Kuvia on teloituksista, ruumiista, vangeista, sotilaista, kaupunkien kaduista taistelujen jälkeen – vain rintamakuvat puuttuvat. Kukkonen muistutti, että kuvista puuttuvat myös kontekstit: kuka kuvassa on,
missä tilanteessa, kuka on kuvan ottanut.
”Kuva keskustelee, kätkee ja paljastaa. Se
on aina tulkinnallinen ja valehtelee usein”,
Kukkonen huomautti.
Elokuvissa taistelujakin on, mutta usein
lavastettuja, kertoi Jari Sedergren. Elokuvia
eivät kuvanneet suomalaiset vaan venäläiset,
ruotsalaiset ja saksalaiset. Punainen Suomi
eli Krasnaja Finlandija -elokuvan kuvasivat
Mihail Koltsov ja Pjotr Novitski, ranskalaisen Pathé Frèresin ruotsalainen sisarliike
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kuvasi ”Suomen parhaillaan käytävästä vapaustaistelusta” viisitoistaminuuttisen, jota
myöhemmin käytettiin kooste-elokuvassa
Kuvia Suomen vapaussodasta. Saksalaisten
joukkojen mukana kulki Bufa-yhtiön (myöhemmin Ufa) kuvaajia, jotka tallensivat ja
lavastivat saksalaisten etenemistä. Sedergren korosti, että lavastetun aineiston käyttämisessä dokumentaristin tulee käyttää
harkintaa ja vaikka se vaikeaa onkin, ”sisältöä ja merkityksiä koskevan tiedon tason on
syytä olla korkea”.

Erilaiset muistamiset
Nähtyjen dokumenttielokuvien selkärangan muodostivat Seppo Rustaniuksen
uraauurtavat elokuvat Suomen kohtalonvuodesta ja sen seurauksista. Aikanaan, 40
vuotta sitten, sensuroitua Sotapapit-elokuvaa kommentoi pappi ja kirjailija Heikki
Palmu, joka piti elokuvaa yksipuolisena ja
tendenssimäisenä, mutta katsoi sensurointipäätöksen silti olleen väärä, koska vaikenemiseen ei kansakunnalla ole varaa. Hänen näkemyksensä mukaan kirkkoyhteisö
itse on aina ollut itsekriittinen, ja tämä
piirre on puhdistanut sitä vallanhalusta, itsetyytyväisyydestä ja tekopyhyydestä. ”Suoraanpuhujia on kirkossa aina ollut, vaikka
kriittinen ja jopa profeetallinen rooli ei ole
puhujan urakehitystä edistänyt”, Palmu
huomautti ja muistutti, että sotapapit toimivat myös haavoittuneiden lohduttajina ja
joutuivat raskaaseen tehtävään kuolemanviestien viejinä perheille.
Tutkija ja dosentti Ulla-Maija Peltonen
puhui sisällissodan muistamisen vaiheista.
Aluksi sodan muistaminen jakautui kahtia:
viralliseen valkoiseen julkisuuteen ja punaisten epäviralliseen. Tutkimus ja taide tukivat voittajien tulkintaa. Myöhemmin punainen tulkinta kiisti valkoisen, sitten molemmat tulkinnat kyseenalaistettiin ja alettiin nähdä sota poikkeustilanteena. 2000-luvulla on siirrytty jo tulkintojen viidenteen
vaiheeseen, jossa sota nähdään menneenä
historiana.

Punaorvot-elokuvaa kommentoidessaan Peltonen muistutti, että hävinnyt osapuoli jätettiin yksin hädän hetkellä eikä tämäkään riittänyt: punaisten naisiin ja lapsiin kohdistui erityistä vihaa ja sosiaalista
leimaamista. Naiset saatettiin leimata huonoiksi äideiksi, lapset sekasikiöiksi ja punikin basilleiksi. Lapset joutuivat näkemään
sodan tuhoja, tulipaloja, raunioita ja toivottomuutta, jopa väkivaltaisia omien läheistensa kuolemia. He joutuivat kantamaan
kauan punikin leimaa. Sota leimasi näiden
lasten elämää vielä nuoruudessa, sillä esimerkiksi koulutukseen pääsy oli vaikeaa ja
1930-luvun työttömyys kohteli kovimmin
juuri punaorpoja. Vielä 1960-luvulla saatettiin armeijassa kysyä sotilaalta, kummalla
puolella esi-isät olivat sotineet.
”Sisällissota jätti jälkeensä paitsi sanattoman surun myös syyllisyyden ja häpeän,
tunteita ja asenteita menetyksestä ja menetyksen uhasta. Ei sopinut silloin eikä sovi
nyt oikeustajuun se ristiriita, että punaiset
saivat kovimmat mahdolliset rangaistukset,
mutta valkoiset väärintekijät armahdettiin.
Moraalista vastuuta väärinteoista ei kantanut silloin eikä myöhemminkään kukaan”,
Peltonen sanoi.

Kuva: Seppo Rustaniuksen arkisto.

Voittajien omerta
Omassa puheenvuorossani korostin kirjailijan kiitollisuudenvelkaa dokumenttielokuville ja tutkimuksille. Ilman niitä en olisi voinut kirjoittaa sisällissotaan liittyviä romaanejani, varsinkaan punaisista naissotilaista
kertovaa kirjaa. Dokumenttielokuva tallentaa paljon enemmän informaatiota kuin kirjoitettu teksti tai nauhoitettu puhe. Se poimii konkreettiset yksityiskohdat – äänen värin, äänenpainot, sanaston, vertaukset, tunteet, mutta myös vaatetuksen, kampaukset,
ilmeet, eleet, talot, eläimet, autot ja tavarat.
Toivon, että tämän päivän dokumentaristit tallentaisivat niitä suuria tapahtumia, joita juuri nyt koemme mutta myös
sitä, mikä on juuri nyt katoamassa, kuten
Sini Järnström ehti tallentaa 101-vuotiaan

Hiljan. Paperit, rakennukset, maisema tai
valokuvat jäävät, mutta kun ihmiset kuolevat, he katoavat ja vievät muistonsa mukanaan. Elokuva pystyy tallentamaan ihmisen, hänen tapansa olla maailmassa, puhua,
elehtiä, ilmehtiä. Elokuvan tietoavaruus antaa tilaa tulkinnoille. Ihminen dokumenttielokuvassa on kurkistusluukku siihen aikaan ja tapahtumiin, joista hän kertoo. Se
on paras tapa keskustella kuolleen ihmisen
kanssa.
Teloituksia tutkinut tohtori Aapo Roselius sanoi, että sisällissodan teloituskuvat
muodostavat vastakertomuksen viralliselle
vapaussotakertomukselle. Kevään 1918 terroria ei voitu liittää osaksi sodan historiaa,
vaan siitä puhuttiin sellaisin eufemismein
kuin ”varmistaminen”, ”puhdistaminen” tai
”jälkioperaatio”. Teloitukset koskettivat satojatuhansia omaisia ja kymmeniätuhansia
niihin tavalla tai toisella osallistuneita.
”Oleellista on paikallisuus. Teloitukset eivät olleet ulkopuolisten tekemiä, vaan joka
yhteisössä oli tuomareita ja tuomittuja”, Roselius huomautti.
Terroria ei voida selittää ”ajan hengellä”
eikä siitä pysty etääntymään, hän kertoi. Todistusaineistoa, valokuvia, on jäänyt paljon,
ja edelleen kuvat teloituksista pysäyttävät
kaiken nähneen tutkijankin.
Vaikenemisen kulttuurista ja kertomisen
tarpeesta todisti myös Kaisa Salmi puhuessaan Fellmanin pelto -elokuvansa toteuttamisesta. 20   000 punaista vankia koonneelle
pellolle Salmi kutsui ihmisiä performanssiin. Vielä tunti ennen aloitusta hän ei tiennyt, tuleeko kukaan; 11  000 ihmistä saapui.
Ennen kuvaamista Salmi antoi paikalle tulleille viisi minuuttia aikaa kertoa vierustoverilleen oman sukunsa sisällissotatarinaa.
Viisi minuuttia ei riittänyt, sillä tarinoita
riitti. ”Ajattelin sitten, että menköön aikaa,
tämä on tarpeellista.”
Anneli Kanto
Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja

1918 – Huutoja ja kaikuja
Seminaarissa nähdyt dokumenttielokuvat:
Seppo Rustanius: Sotapapit (1981), Punaorvot valkoisessa
Suomessa (1999), Punaiset esiliinat (1997), Uhrit 1918 (2008)
Reino Palmroth (Palle): Sama kaiku on askelten (1968)
Kaisa Salmi: Fellmanin pelto (2013), Veripelto (2018)

Punaorvot valkoisessa Suomessa, ohj. Seppo Rustanius, Illume Oy, 1999

Sini Järnström: Hilja, punaisen tyttö (2006)
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KÄSITTEET

POSTHUMANISMI

Tampereen 48. elokuvajuhlien parasta
antia olivat Uuden-Seelannin maorilaiselokuvat sekä ohjaaja Seppo Rustaniuksen dokumenttielokuvien retrospektiivi.
Rustanius (s. 1943) juhli sekä Tampereella että Helsingissä samaan aikaan.
Työväenperinne ry myönsi Vuoden
Työväentutkimus -palkinnon Rustaniukselle Naistenpäivänä (8.3.) vuotta 1918
käsittelevistä elokuvista.

Posthumanismissa on kyse inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteesta. Ihminen ei ole riippumaton itsenäinen toimija, vaan elollisen ja elottoman ympäristönsä – kasvien, eläinten, koneiden,
kivien, sähköverkkojen ja villapaitojensa
– muokkaama. Jopa ihmisen keho muodostuu yhtä lailla bakteereista kuin ihmissoluista.

Palkinto meni oikeaan osoitteeseen, sillä
Rustanius on ollut aivan keskeinen Suomen sisällissodan ja vuoden 1918 tapahtumien kuvaaja. Aikanaan sensuroitu dokumentti Sotapapit (1981) herätti melkoisen
keskustelun. Jatkoa seurasi: 1918 sodan kuvat (1989), Pyhä sota (1990), Jälkipuhdistus
– vankileirikokemuksia 1918 (1994), Tie tuntemattomaan (1996), Punaiset esiliinat (1997),
Punaorvot valkoisessa Suomessa (1999) ja
Uhrit – Suomen sisällissota ja valkoiset teloittajat (2008).
Haastattelussa Tampereen Tammelassa
syntynyt Rustanius kertoo taustastaan:
”Isäni työskenteli Aaltosen kenkätehtaassa suutarina, ja kyllä Tammelan maaperästä
huokui vuoden 1918 tapahtumien kaiku. Valokuvat tuhotusta Tammelasta, palavasta
Tampereesta nostattivat alitajunnastani
historian jatkumon minussa. Varsinkin valokuva nuoren vaaleatukkaisen pojan hiiltyneestä ruumiista avasi mieleni ja tuntoni
vuoden 1918 tapahtumien traagisuuteen.
Melkein samastuin kuvan poikaan.”
Rustanius ja elokuvajuhlien Grand Old
Man Raimo Silius keskustelivat dokumenteista Tampereen Werstaan Työväentalo-salissa palkinnon myönnön jälkeisenä päivänä.
Pääosin tarina liittyi sisällissodan aikaisiin
valokuviin, niiden ”löytymisen” historiaan
ja Tampereen taisteluihin. Valokuvista
tarinaa riitti, myös paljon uutta kerrottavaa.
Tehtyjen löytöjen ympärille voisi rakentaa
monta uuttakin dokumenttia...
Rustanius jatkaa:
”Olen kaivanut valokuvia monesta eri valokuva-arkistosta Hämeenlinnaa myöten.
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KUVA: TOUKO YRTTIMAA

SEPPO RUSTANIUS
VUODEN 1918
KUVAAJANA

Oulussa ja Lappeenrannassakin kävin. Ennen digiaikaa. Joskus kuvasimme suoraan
arkistojen vedoksista paikanpäällä, esim.
Museoviraston historiallisesta kokoelmasta.
Kävin Otavan arkistonkin pari kertaa läpi,
aina kulloistakin elokuvaa varten uudestaan. Se oli työlästä, mutta tehokasta.”
Rustanius käyttää sodan kuvia mestarillisesti. Kun katsoo lähes runollista valokuvavirtaa dokumentissa 1918 sodan kuvat ja
kuuntelee samalla Arvo Pärtin säveltämää
musiikkia, uppoutuu täydellisesti sisällissodan vaiheisiin. Ohjaaja ja mainio kuvaus johdattelevat katsojan suomalaisen
köyhälistön ankeista oloista kapinan syihin
ja myös niihin julmuuksiin, jota vuosi 1918
toi tullessaan. Selostustekstiä ei ole, ja se
olisikin tarpeeton.
Tie tuntemattomaan on poikkeuksellisen harvinainen dokumentti Suomessa 1918
asuneen venäläisväestön kohtaloista. Ns.
ryssäviha vei hengen tuhansilta, suurelta
osin aseettomilta venäjänkielisiltä. Teema on
historiankirjoituksessamme yhä tutkimaton,
ihme kyllä! Uhrit – Suomen sisällissota ja valkoiset teloittajat kuuluu puolestaan paljastavimpiin ”kauhun ja terrorin ajan” kuvauksiin.
Äänessä ovat uhrit ja teloittajat.
Valokuvia Rustanius aikoo käyttää runsaasti myös seuraavassa projektissaan 1918
ja lapset. Siinä teemaa käsitellään niin punaisten kuin valkoisten puolelta. Haastateltavista kaikki eivät ole aina suostuneet mukaan, mutta Rustaniuksella on taito voittaa
ihmisten luottamus. Hän tekee runsaasti
ennakkotutkimusta ja tapaa paljon ihmisiä
sen yhteydessä.

Seppo Rustaniuksen tuottaja, Jouko Aaltonen kertoo yhteistyöstä ohjaajan kanssa:
”Ensimmäinen yhteinen elokuvamme oli
Tie tuntemattomaan (1996). Rustaniuksella
on paljon sanottavaa ja myös halu puida aiheita, joita muut eivät ole juurikaan käsitelleet. 1990-luvulla oli vielä elossa 1918 sodan
kokeneita ja oli selvää, että Seppo teki arvokasta työtä tarttuessaan esimerkiksi naispunakaartilaisten tarinoihin. Toki historia ja
yhteiskunta ovat minuakin aina kiinnostaneet. Ylipäätään Rustaniuksen elokuvat sopivat hyvin pienen, mutta kunnianhimoisen
tuotantoyhtiömme profiiliin.
Aaltonen luonnehtii myös Rustaniuksen
tyyliä:
”Rustaniusta on sanottu Suomen Ken
Burnsiksi tai pikemminkin Ken Burns on
siis Yhdysvaltojen Seppo Rustanius! Burns
on tehnyt hienon uran ja tuli kuuluisaksi
valokuviin perustuvilla dokumenttielokuvillaan. Hänen ensimmäinen elokuvansa
käsitteli Yhdysvaltojen sisällissotaa valokuvien ja kirjeiden kautta. Tärkeä rooli on
ollut myös Rustaniuksen kuvaajalla Pekka
Aineella. Rustanius itse on taitava valokuvien ja arkistomateriaalin hyödyntäjä, ja kuvat kertovat uskomattoman paljon kun niitä
osaa käyttää.”
Tähän Seppo Rustanius vielä lisää: ”Tavallaan olen analysoinut implisiittisesti elokuvissani salattua, jäsentymätöntä lapsuuttani. Katsellessani 1918 valokuvia Tampereesta, Tammelasta huudahdan: katsokaa
kotikaupunkiani!”
Pentti Stranius
Kirjoittaja on tutkija-toimittaja ja kirjailija

Posthumanismista puhuttaessa kyse on kaiken olemisen monimutkaisesta suhteistosta.
Joten aloitetaanpa siitä, milloin muuttumisemme posthumaaneiksi alkoi.
Posthumanismi-termiä käytti ensimmäisen kerran kirjallisuusteoreetikko Ihab
Hassan 1970-luvulla tekstissä, jossa hän totesi perinteisten kahtalaisuuksien liudentuvan: subjekti ja objekti, ihminen ja kone,
mieli ja ruumis eivät enää ole vastakohtia,
vaan tiede ja mielikuvitus, myytit ja teknologia, luonto ja kulttuuri kietoutuvat vähitellen toisiinsa. Hassan arveli, että renessanssihumanismi on tullut tiensä päähän ja Prometheuksen hahmo on uuden posthumaanin ajan airut.
Mutta posthumanistisen ajatuksen juuret ovat vieläkin syvemmällä: toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa luodussa
kybernetiikassa. Se oli erityisesti insinöörien tarpeisiin mukautuva järjestelmä, joka
irrotti tiedon (informaation) kontekstistaan
(merkityksistä) ja materiaalista (kehollisuudesta). Informaatiovirrat kulkivat lopulta
nollina ja ykkösinä. Alettiin hahmotella robotteja ja toisaalta luotiin käsitys, että ihminen on koneen kaltainen neuroverkko.
Samaan aikaan toisaalla, Euroopassa,
poststrukturalistifilosofit näkivät ihmisen
kulttuurisena ja kielellisenä konstruktiona.
Biologia ja materia eivät kiinnostaneet ennen kuin muutamat feministiteoreetikot alkoivat palauttaa ihmisen kehoonsa.
Oikeastaan posthumanismi itsessään jakautuu kahdeksi. Yhtäällä ovat transhumanistit, jotka jatkavat renessanssista juontuvaa humanismin perintöä ja luottavat ihmisen kykyyn ratkaista ongelmia teknologian

KUVA: KANSALLISGALLERIA / HANNU PAKARINEN.

HENKILÖKUVA

Adel Abidin: Palkinto (2015). Fondazione Berengo ja Berengo Studio, Murano, Venetsia.

avulla. Tavoitteena on lisätä ihmisen fyysisiä ja psyykkisiä kykyjä, parannella ihmistä.
Jos ajatellaan, että informaatio on irrallaan
kehollisista ja materiaalisista merkityksistä,
niin voidaan kuvitella, että ihminenkään ei
ole sidottu biologiaan ja siten kehoonsa. Informaatioteknologiat vaikuttavat ihmisiin
ja siihen, miten inhimillinen ymmärretään.
Transhumanisti kuvitteleekin kyborgeja,
teknologisesti paranneltuja ihmisiä, keinoälykkäitä robotteja ja unelmoi siitä, että jonakin päivänä ihmisen tietoisuus voidaan
ladata tietokoneelle. Silloin ihmisestä tulee
posthumaani (posthuman).
Toinen posthumanismia määrittävä ajatussuunta korostaa luonnon ja kulttuurin yhteenkietoutuneisuutta. Olemme vain
yksi eliölaji muiden joukossa. Inhimillinen
ja ei-inhimillinen vaikuttavat toisiinsa materiaalisena ilmiönä. Tähän liittyy niin kutsuttu uusmaterialismi, jossa perusajatukset
palautuvat hiukkasfysiikan havaintoihin,
että materia on jatkuvassa liikkeessä: atomit (pienemmistä hiukkasista puhumattakaan) vetävät toisiaan puoleensa, hylkivät ja
muuttavat varaustaan. Materia on värähtelevää energiaa.
Materialla ei siis ole pysyvää olemusta,
mikä tarkoittaa myös, että viime kädessä
kaikki voi vaikuttaa kaikkeen monimutkaisina suhteina. Tunnettu esimerkki on perhosvaikutus: perhosen siipien lehahduksen aiheuttama ilmavirtaus voi aikaansaada myrskyn toisella puolella maapalloa.

Tämän perusteella on selvää, ettei ihminenkään pysty hallitsemaan kaikkea. Posthumanismin yhteydessä puhutaankin usein
materiaalisesta toimijuudesta eli ’intra-aktionista’ (intra-action), joka on kaiken olemisen monimutkainen suhteisto. Kyse ei ole
vain vuorovaikutuksesta siten, että kommunikaation osapuolet ovat toisistaan riippumattomia, vaan ’intra’ tarkoittaa jotakin,
mikä tulee sisältä eli osapuolet ovat erottamattomasti kietoutuneet toisiinsa. Posthumaanit kehot ovat siis kokemuksellisia,
empiirisiä toimijoita materiaalisessa ympäristössä, aina suhteessa muihin olioihin:
eliöihin, teknologiaan ja villapaitoihin.
Helena Sederholm
Kirjoittaja on professori Aalto-yliopistossa
Barad, Karen 2007: Meeting the Universe Halfway.
Quantum Physics and the Entanglement of Matter and
Meaning. Durham, Duke University Press.
Bennett, Jane 2010: Vibrant Matter, a Political Ecology
of Things. Durham, Duke University Press.
Braidotti, Rosi 2013: The Posthuman. Cambridge, Polity Press.
Coole, Diana & Frost, Samantha 2010 (ed.): New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics. Durham,
Duke University Press.
Haraway, Donna J. 1991: Simians, Cyborg, and Women. The Reinvention of Nature. London, Free Association Books.
Hayles, Katherine N. 1999: How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago, The University of Chicago Press.
Lummaa Karoliina & Rojola Lea (toim.) 2014: Posthumanismi. Turku, Eetos.
Wolfe, Cary 2010: What is Posthumanism? Minneapolis, University of Minnesota Press.
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TIEDE, POLITIIKKA
JA LUONTO
Soils, Séances, Sciences and Politics
(SSSP) oli diskursiivinen ja performatiivinen kahden päivän seminaari, joka
avasi posthumanismin ja uusmaterialismin keskeisiä aiheita, kuten teknologiaa, ekologiaa, toimijuutta ja materiallisuutta. Kansainväliset kulttuuritoimijat
ja tutkijat kokoontuivat pohtimaan näitä
ajankohtaisia kysymyksiä erilaisten taidekäytäntöjen avulla ja niiden kautta.

Seminaari syntyi pitkäaikaisesta työskentelystäni Kiinassa ja kiinnostuksesta ei-inhimillisten olijoiden potentiaaleihin ja toimijuuteen. Yhdistimme voimamme Pekingissä toimivan taiteilijavetoisen Insitute for
Provocationin (IFP) – Dai Xiyun, Hu Wei ja
Song Yi – kanssa ja kehitimme yhdessä tämän projektin.
Uusmaterialismia ja posthumanismia
on toistaiseksi tutkittu lähinnä länsimaisessa (taide)diskurssissa ja kontekstissa.
SSSP tutkii sen sijaan juuri transkulttuurisia näkökulmia. Seminaari ei ollut varsinainen johdanto kyseessä oleville tutkimusaloille, vaan sen avulla avasimme yksittäisiä
tutkimuksia, kantoja ja pohdintoja. Keskityimme pohtimaan kulttuurien välistä vuoropuhelua visuaalisen taiteen ja siihen liittyvien ”teoriakäytäntöjen”, uusmaterialismin ja posthumanismin, aloilla. Monimuotoisen aihepiirin pohjalta korostuneet teemat ja kysymykset olivat spiritualisuus, ympäristö, dualismi, kapitalismi ja ajallisuus.
Lisäksi tutkimme, miten laajalti nämä teoriakäytännöt heijastavat kiinalaista ajattelua, ja mitä tämä voisi tarkoittaa uusien käytäntöjen luomisen kannalta.
Nykyinen talous-, ympäristö-, geopoliittinen ja teknologinen tilanne sekä resurssien kapitalistinen hyväksikäyttö ovat pakottaneet meidät ihmiset harkitsemaan toimintaamme ja suhdettamme ympäristöön ja
muihin elollisiin olioihin. Sen sijaan, että ylläpidämme mielivaltaista ylivoimaa, meidän
on uudistettava itsemme. Hahmottelimme
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Fu Xiaodong presenting. Kuva: Goethe-Insitut, China.

uusia mahdollisia tulevaisuuksia ja tulevaisuus-menneisyyksiä ja pohdimme, miten ja
miksi meidän on katkaistava länsimaisen
modernismin lineaariset narratiivit, jotka
edelleen hallitsevat maailmanlaajuista taidekeskustelua ja näkemyksiä maailmasta.
Uusmaterialismi ja posthumanismi, ts.
postantroposentriset teoriat ovat nousemassa useilla tutkimuksen aloilla, kuten filosofiassa, kulttuuriteoriassa, feminismissä
ja kuvataiteessa. Ne haastavat ihmisen ylivaltaa korostaen muiden kuin inhimillisten
tekijöiden ja toimijoiden, kuten kasvien ja
eläinten tai toisaalta tietokoneiden ja sosiaalisten käytäntöjen roolia ja potentiaaleja.

Transversaali
kulttuuriteoria
Posthumanismi tutkii kysymyksiä identiteettimme rakenteista, inhimillisenä olioina
ei-inhimillisten olioiden keskuudessa ja
monimutkaisista verkostoissa esim. politiikassa ja kansainvälisissä suhteissa. Uusmaterialismi ottaa kriittisen kannan dualistisiin näkemyksiin tavalla, joka voi olla hyödyksi myös taiteelliselle tutkimukselle.

Ajatussuunnat tarjoavat vaihtoehtoisia
näkökulmia subjektiivisuuteen, materiaalisuuteen, merkityksellisyyteen ja tiedon
tuottamiseen. Sen sijaan, että ajattelisimme
vallitsevien ihmiskeskeisten valtavirtojen ja
järjestelmien kautta ja niiden sisällä, uusmaterialismi ja posthumanismi vahvistavat nomadisia ja osallistuvia teoriakäytäntöjä. Transversaalina kulttuuriteoriana
tämä mahdollistaa joustavan yhteyden esim.
luonnon ja kulttuurin käsitteellistämisen,
aineen ja mielen sekä kehon ja sielun välillä
sekä aktiivisen teorianmuodostuksen ja uudenlaiset luovuuden muodot.
Yhteistä niille on myös vaihtoehtoinen
näkökulma ajallisuuteen; kyse ei ole pelkästään tulevaisuuteen ja tiettyihin tieteenaloihin keskittymisestä, pikemminkin ne
resonoivat vanhan ja uuden välillä yhdistäen eri alojen tietokäytäntöjä. Näin ne voivat tuottaa uudenlaisen metafyysisen tradition, joka heijastaa samanaikaisesti menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta (Dolphijn ja Tuin 2010).
Uusmaterialismi ja posthumanistiset teoriakäytännöt haastavat länsimaisen modernistisen maailmankatsomuksen, erityisesti sen individualismin ja dualismin. Niissä
on heijastumia kiinalaisesta ajattelusta ja
yleensä itämaisista monistisista filosofioista.  
Seminaarin avasi uusmaterialistinen tutkimusmatka, jossa kartesiolainen dualismi
nähtiin petoksena, josta on ehdottaman tärkeää päästä eroon (Rick Dolphijn). Jatkossa
pohdimme, miten posthumanismi haastaa, ei ainoastaan kiinalaisen kungfutselaisuuden – Gaozi, Mencius ja Xunzi – mutta
myös Kiinan nykytaiteen, erityisesti Kiinan
paviljongin 57. Venetsian biennaalissa esittelevän taidekäsityksen (Liu Yuedi).
Tutkiskelimme fengshuin, alkemian ja
muinaisen kiinalaisen lääketieteen ja tähtitieteen teoreettisia perustoja ja yhteyksiä.
Samoin taoismin ja kiinalaisen taiteen suhdetta nykyteknologiaan (Fu Xiaodong).
Reflektoimme taidekäytäntöjä: keinotekoisten ja luonnollisten ympäristöjen

Panel day 2 (left to right) Mi You, Shian Law, Kristiina Koskentola, Jussi Koitela and Marina Vishmidt. Kuva: Goethe-Insitut, China.

vãlisten rajojen poistumista sekä biotekniikkaa, monismia ja itämaista entomologiaa (Jo Wei) sekä rikkaruohojen roolia Kiinan nykypolitiikassa: Onko ”dao” rikkakasveissa, ja jos on, saattaako se tuottaa uusia
politiikan muotoja? (Zheng Bo).
Tutkimme kapitalismia historiallis-materialistisesta näkökulmasta: konfutselaisuuden ja tekniikan välistä suhdetta pohjautuen kiinalaishongkongilaisen filosofin
Yuk Huin hiljattain julkaistuun kirjaan (Mi
You).
Spekuloimme luonnossa vallitsevista aineenvaihdunnan perusteista, ja siitä miten
ne liittyvät ihmisen muutokseen ajassa, ja
miten luonnon historialliset rakenteet voidaan rinnastaa taloudellisiin ja ekologisiin
rakenteisiin (Marina Vishmidt).
Lopuksi ‘kuroimme kaiken kokoon’ tuumiskelemalla, miten fysiikan teoria voisi
toimia taiteessa kartoittamalla feministi,
kvanttifyysikko ja filosofi Karen Baradin
agentiivista realismia suhteessa taiteen kuratointiin (Jussi Koitela).

Kartesiolainen dualismi
Keskustelun kautta mielenkiintoisinta oli
ehkä, kuinka monet kiinalaistutkijoista ja
taiteilijoista kokivat uusmaterialismin pohjautuvan erittäin pitkälle Kiinan vanhoihin filosofioihin ja tieteisiin, erityisesti

astrologiaan ja lääketieteeseen. Erona oli
kuitenkin se, että monistisissa filosofioissa
on jonkinasteinen hierarkia. Ihminen koetaan muita olioita korkeammaksi: buddhalaisuuteen ja kungfutselaisuuteen liittyy käsitteet eriasteista tietoisuudentiloista, jotka
esim. erottavat ihmiset eläimistä. Ongelma
peilaa posthumanismin ja uusmaterialismin
keskeistä aiheitta: modernismin ihmiskeskeisyyttä ja koko kartesiolaista dualismia.
Ongelmana on myös ihmisen henkinen
uusiutuminen, uudelleen syntymisen vaikeus. Mielenkiintoinen johtopäätös oli, että
teknologia ja sen sulautuminen luonnolliseen elämään – esim. hybridit tai bioteknologia – eivät näyttäisi muodostavan minkäänlaista ongelmaa taolaisista tai kungfutselaisista näkökulmista. Tämä tietysti edellyttäen että kyseiset teknologiat tai sen harjoittajat käyttävät eettisesti hyväksyttäviä
metodeja ja olosuhteita.
Poliittisesti kiinnostavaa oli keskustella
tutkimusalueiden edustamasta vastarinnan
mahdollisuudesta sortumatta itse dualismeihin identiteettipolitiikassa, rotuun ja
seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä
sekä yleensä kysymykseen inhimillinen vs.
ei-inhimillinen.
Kristiina Koskentola

Soils, Séances, Sciences and Politics
(SSSP)– Seminar on the Posthuman
and New Materialism
Goethe-Institut, Peking
30 syyskuuta and 1 lokakuuta 2017
Seminaarin julkaisu on ilmestynyt maaliskuun lopussa
sähköisenä, jonka voi ladata maksutta Kiinan johtavan
verkkotaidefoorumin Ran Dianin nettisivuilta.
http://www.randian_online.com/SSSP/
Esitelmien lomassa esiintyivãt taitelijat Shian Law ja
Liu Chengrui. Seminaarin osana oli näyttely, jossa oli
esillä videoteoksia eri taitelijoilta kuten Rumiko Hagiwara Full moon (2014), Hu Wei The World of the Hard
and the Soft (2015), Kristiina Koskentola Gold Coins to
the Headsman (2015), Tuomas A. Laitinen The Powder
of Sympathy (2015), Shian Law Transmission (2017),
Liu Chengrui Qinghai (2017), Liu Yujia The Third Man
(2014), Sascha Pohle Statues Also Die (2012), Miguel
Ángel Rego Robles Post-Contingent Coherence (2016)
Song Yi On Materiality in Time (2017), Tian Xiaolei The
Creation (2015) ja Yang Jian Plant Some Weeds (2015).
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TAMPEREESTA

AV-ALAN
MEKKA

Yrittäjä, ohj. Virpi Suutari,
Oktober Oy, 2018

Tampere tähtää korkealle. Pilvenpiirtäjiä nousee yksi toisensa jälkeen
kaupungin keskustaan. Nyt Manse on
ryhtynyt käytännön toimiin vahvistaakseen kaupungin asemaa av-kentän toimijana. Kyse on myös puolustustaistelusta Ylen roolin muuttuessa
Tampereella.
– Tampere haluaa olla tulevaisuudessa eurooppalaisen av-alan tarinankerronnan
keskeinen kaupunki, sanoo kehitysjohtaja
Ilkka Rahkonen Business Tampereesta
luottavaisena.
Viime vuoden lopulla julkistetetussa
kaupungin strategiassa Tampere on luovuuden ja innovaatioiden kansainvälinen kohtauspaikka. Audiovisuaalisen alan vahvistamiseksi ja kehittämiseksi helmikuussa otettiin käyttöön kaupungin oma av-alan tuotantokannustin ja pian aloittaa työnsä kotimaisia ja kansainvälisiä tuotantoja Tampereelle houkutteleva Film Tampereen asiakasvastaava.
Rahkonen muistuttaa, että Tampere on
aina ollut Suomen toinen av-alan keskus.
Tämän aseman se haluaa säilyttää myös tulevaisuudessa, mutta muuttunut markkinatilanne vaatii toimia:
Bisnes on muuttunut voimakkaasti. Meillä on perinteisesti Tampereella ollut vahva
Yle. Mutta siellä on toimintatapa muuttunut,
ja he ostavat nykyisin paljon ulkoa, sanoo
Rahkonen viitaten parlamentaarisen työryhmän v. 2016 Ylelle antamaan ohjeistukseen lisätä ulkopuolisia ostoja. Ylen on strategisti kulkenut jo pitkään tähän suuntaan.
Tampereella tämä on merkinnyt Ylen
työllistämien ihmisten määrän putoamisen
huippuvuosien 500 hengestä reiluun 350.
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Kun Uusi Päivä -sarja loppuu tänä vuonna,
sen myötä luku pienenee vielä sadalla.
Rahkonen ei usko, että Ylen rooli kutistuu,
vaan ennemmin kasvaa ostojen lisääntymisen myötä. Rahkonen pitää lähtökohtaisesti
kehitystä hyvänä ja oikeansuuntaisena. Se
avaa mahdollisuuden yritysten kasvulle:
– Nyt alan yritysten ja ja Film Tampereen
pitää huolehtia, että tarjonta on niin kiinnostavaa ja tuotanto kustannustehokasta,
että ostoja tulee tänne paljon.
Tilastokeskuksen mukaan vv. 2011–2015
av-alojen työllisyys ja liikevaihto ovat kansallisella tasolla keskimäärin nousseet,
mutta ne olleet laskussa Pirkanmaalla. TVja elokuva- ym. tuotantojen liikevaihto on
laskenut maassa 9% ja henkilöstö peräti 40%.
Supistukset koskevat nimenomaan radio- ja
televisiotoimintaa (-76%), kun taas elokuvaym. tuotantojen ja musiikin kustantamisen
liikevaihto on noussut viidenneksen. Pirkanmaalla muutos on ollut erityisen rajua:
radio- ja televisiotoiminnan liikevaihto on
vähentynyt 90% ja henkilöstö 85%.
Tampereen 28 suurimman AV-alan yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016
oli noin 19 miljoonaa euroa. Suurimman alan
yrityksen liikevaihto oli yli seitsemän miljoonaa ja listan viimeisen 20 000 euroa.
Rahkonen näkee, että keskiraskas tuotanto selvästi vähenee tulevaisuudessa, koska kaupallinen televisio tarvitsee entistä
enemmän kevyttä tuotantoa. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että määrällisesti tuotantoa on paljon, mutta se ei synnytä samassa suhteessa liikevaihtoa. Kansainväliset suoratoistopalvelut ja kotimaiset tuotannot kansainvälisellä ulottuvuudella ovat
tätä päivää ja entistä enemmän myös tulevaisuutta.

Tampereen
tuotantokannustin
Rahkonen visualisoi Tampereen av-sektorin tilaa u-kirjaimella. Sen pohjalla eli hiipumassa ovat keskiraskaat tuotannot. U:n
toisessa nousevassa sakarassa on kotimaiset ja Ylelle tehtävät kustannustehokkaat sisällöt ja toisessa kansainvälisen luokan sarjat sekä isot elokuvat.
– Jatkossa tehdään edelleen tv:tä. Tuotantokannustin tukee tätä. Sen lisäksi haluamme draamaelokuvia ja isoja tuotantoja, hän
listaa. Kasvupotentiaalia tulee myös uusille
alustoille tehtävien tuotantojen kautta, joita
pyritään hankkimaan aktiivisesti Mediapoliksen kautta.
Perinteisesti alueet, joilla on käytössään
omia tuotantokannustimia, ovat menestyneet tuotantojen ja osaajien houkuttelussa.
Tampereen myöntämä tuotantokannustin on 10–15 prosenttia Tampereen alueella
palkkoina ja palveluostoksina syntyneistä
kuluista. Kannustinta voi hakea ammattimaisiin tuotantoihin. Kannustimen käyttöä
hallinnoi Film Tampere ja päätökset tuista
tekee Tampereen kaupunki.
Av-sektoriin panostaminen ei ole pelkästään kulttuurin tukemisesta, vaan kyse on
tiukasti elinkeinopoliittisesti määritellystä
bisneksestä. Tampereella ovat vaakakupissa
myös työpaikat, tulot ja näkyvyys.
Lopuksi ydinkysymys: Miksi tulla tekemään av-tuotantoa Tampereelle?
– Kustannustehokkuus, huippuammattilaiset, poikkeuksellisen hyvä infrastruktuuri, poikkeuksellisen hyvin koulutettuja
osaajia. Rahkonen lisää tähän listaan vielä
sanan “mukava”: Tampereella on helppo
hoitaa asioita.
Marja Heinonen

JOTAKIN ENEMMÄN
#metoo-kampanja on upealla tavalla on tehnyt kipeän
ja tärkeän asian näkyväksi. Lumipallo lähti vyörymään
Alyssa Milanon kehottaessa naisia ottamaan isosti kantaa vaiettuun asiaan – seksuaaliseen häirintään. Suomen
kulttuurikenttään teema rantautui voimalla, kun näyttelijä
ja ohjaaja Heidi Lindén lokakuussa kertoi Helsingin Sanomille Suomen elokuva-alalla vallitsevasta seksuaalisen
häirinnän kulttuurista. Pian sen jälkeen Yle uutisoi kymmenien naisten ikävät kokemukset elokuvaohjaala Lauri
Törhösestä hänen toimiessaan Taideteollisen korkeakoulun professorina. Koko ajan tulee ilmi uusia paljastuksia ja erilaiset tukitempaukset ovat jo lähes arkipäivää.
Pallosta on tainnut kuitenkin tulla lumivyöry, joka vie
mennessään jo liikaakin.
On hienoa, että syviä traumoja ahdistava iljettävä käytös nousee käsittelyyn niin Suomessa kuin ulkomailla. Puhun ylilyönneistä ja muun työpaikoilla tapahtuvan kyykytyksen unohtamisesta. Varsinkin kun raja seksuaalisen
häirinnän ja muun asiattoman käytöksen välillä on veteen
piirretty viiva. Kaikessa kyse on vallan väärinkäytöstä, joka
on aina tuomittavaa. Tekevät sitä sitten miehet tai naiset.
Kun Helsingin Sanomat käsitteli Törhösen tapausta, se
haastatteli mm. dokumenttielokuvaa koulussa opettanutta
Kanerva Cederströmiä. Jutussa Cederström kuvaili Törhöstä: ”Hän oli todella piru siinä koulussa.” Sen jälkeen Cederström toteaa, miten Törhönen olisi saanut lähteä heti,
jos johto olisi tiennyt seksuaalisesta häirinnästä.
Piruna oleminen, kiusaaminen ja muu asiaton käytös
ovat siis sallittuja?
Seksuaalinen häirintä ja sen kohteeksi joutuneiden
tuska, pelko ja häpeä ovat käsittämättömän yleistä, sen
maailmanlaajuinen kampanja on osoittanut. On paljon

muutakin pahaa ja ahdistavaa – ja käsittämättömän yleistä,
mikä tekee ihmisten elämästä helvetillistä. Sellaista, minkä
kaikki tietävät, mutta kukaan ei nosta esille. Asiaton käytös
ja kiusaaminen työpaikoilla ei ole hävinnyt #metoo-kampanjan myötä mihinkään. Seksuaalinen häirintä on vain
jäävuoren huippu.
Uskallammeko me nähdä asioita, jotka eivät ole vielä
saaneet laajaa siunausta? Uskallammeko tuoda esille epäkohtia, vaikka meitä vähäteltäisiin ja arvosteltaisiin? Vai
paistattelemmeko ja paisuttelemme turvalliseksi tulleita
teemoja yli äyräidenkin?
En esimerkiksi pidä kovin rohkeina niitä 11 000 ihmistä,
jotka ovat #metoo-kampanjan hengessä allekirjoittaneet
adressin ranskalaistaiteilija Balthusin vuodelta 1938 olevan teoksen Thérèse Dreaming poistamisesta New Yorkin
Metropolitan Museum of Artin kokoelmista, koska maalauksen tyttö on mahdollisesti museossakävijöiden seksuaalisen tirkistelyn kohteena. Paljon suurempaa rohkeutta edustaa jokainen työpaikalla kiusattu tai kiusaamista nähnyt, joka kieltäytyy sulkemasta silmänsä.
Ranskalainen pyhimys ja mystikko Bernard Clairvauxlainen totesi jo 1000-luvulla: ”L’enfer est plein de
bonnes volontés ou désirs” (helvetti on täynnä hyvää tahtoa tai toiveita). Vuosisatojen varrella sanonta on kääntynyt
nykymuotoonsa siitä, miten tie helvettiin on kivetty hyvillä
aikomuksilla.
Kummassakin lauseessa ajatus on sama. Hyvät aikomukset eivät auta mitään – on tehtävä tekoja. Mielellään
rohkeita ja eturintamassa. Ei vain perässähiihtämistä ja
myötäilyä niissä teemoissa, jotka ovat jo salonkikelpoisia
aiheita keskustella ja kauhistella.

Kirjoittaja on kirjailija ja yrittäjä, VTT
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Perheen
hienopesu
Lähestyn Elina Salorannan taiteellista
opinnäytettä Laatukuvia ja kirjallisia kokeiluja aluksi kuin entisaikain hypertekstiä, monikerroksellista ja moniaalle haarautuvaa teosta ja sen linkitysten verkkoa. Salorannan työn julkaisualusta Research Catalogue on kansainvälinen taiteellisen tutkimuksen tietokanta, jossa
on mahdollista julkaista videoita ja tekstiä samassa tiedostossa.
Salorannan tavoitteena on tuottaa moniaistinen lukukokemus. Teos on epälineaarinen ja kuten 1990-luvun hypertekstitkin,
etsii muotoaan, pyytelee tekstissä anteeksi
määrittelemättömyyttään, koettelee katsojansa kärsivällisyyttä epäkäytettävyydellään. Hypertekstin äärellä ei koskaan tiedä
mitä olisi klikattava seuraavaksi, mikä on
oikea suunta tarinan rakentamiseksi, ja lopulta tuloksena on omin päin kuljettu polku,
jossa tarina on ehkä erilainen kuin kertoja
itse on halunnut esittää. Kokijaa vaivaa intention oletus (tai harha), halu katsoa teosta
kuin omaelämäkertaa, tekijän omaa kehitystarinaa äidin ja perheen arjen kuvaajana.
Elina Salorannan tohtorin työnäyte on
tekijän määritelmän mukaan kuusi ikkunaa,
kuusi pientä ruutua, joista jokaisesta avautuu eri näkymä. Ruudut ovat videotaideteoksia, joihin liittyy teosta kuvaava, selittävä
tai teemaa sivuava essee. Esseet ja teokset
selvittävät toisiaan – tai kuten Saloranta kuvaa – muodostavat artikkelimuotoisen tutkielman kuvan, sanan ja ääneen vuorovaikutuksesta.
Videoiden ainestoa on Salorannan kuvaamat otokset kodeista. Aihepiiristä saisi
jo narratiivin synopsiksen: äiti-isä (Tango
Lesson, 2009), kuolema ja uusi elämä (Miltä
hiljaisuus kuulostaa, 2010) lapsi oppii kävelemään (Hienopesu 40 astetta, 2012), pyhä
perhe (Videoteos laatukuvana, 2014). Viimeiset videot (Lohdutusten arkisto, 2015 ja Epilogi 2017) jatkavat samaa teemaa, mutta irtautuvat jonkin verran omaelämäkerrallisesta kuvastosta, vaikka pysyvätkin perheen
ja äitiyden sfäärissä. Viimeisissä taiteellinen kokeilu ja videotaiteen eri muotojen
yhdistäminen viedään pidemmälle – onko
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äiti päässyt perheeltä tekemään itsenäistä
työtä! Tämän katsomistavan mukaan videoiden taiteelliset ja tuotannolliset kysymykset syvenevät, äänen, kuvan, ristikuvan ja
leikkauksen tekniikat tuntuvan tulevan rohkeammiksi.
Saloranta kirjoittaa äänen ihmeestä,
myös leikkauksen ja rinnastamisen ihme
näkyy videoissa. Eri elementtien yhdistäminen syventämään ja lisäämään viittauksia on montaasin paljon käytetty tekniikka.
Salorannan videoiden äänet on harkitusti
liitetty jälkeen päin, osassa kuin foleyn erikoistehosteet; pölyimurin humina hiljaisessa kuolleessa huoneessa, lattian narahdus ja oven paukahdus, pesukoneen pyörittämä märkä pyykki, Kallion kirkon saattokellot Aleppon asukkaille. Videoihin liittyvät
esseet kertovat, miten äänet päätyivät videoihin, miksi kuvat risteävät juuri tietyssä
kohtaa. Esseissä tekijä paljastaa taiteellisen intentionsa ja vielä enemmän, pohdinnat ja epäröinnit intention äärellä. Taiteellinen prosessi on usein äänisuunnittelijan ja
kuvaajan yhteistyötä ja kompromissejakin.
Salorannan laatuvideokuva-esseitä voisi
tarkastella kolmitasoisena kokonaisteoksena. Semanttinen, juonellinen ja tarinallinen taso kuvaa hetkeä ja ajan kulumista.
Syntaktinen liittää mukaan diskurssin, kerronnan tavan ja videotekniikan, vie katsojan
lukemisen ja epälineaarisen klikkailun, löytämisen ja eksymisen poluille. Pragmaattinen taso tekee merkitykselliseksi sen, mitä
kertomusten henkilöt esittävät, yhden tulkinnan mukaan äiti madonnana, lapsi aikaa
ja muutosta osoittavana agenttina.
”Metodifetisismi” kirjoitan omien muistiinpanojeni marginaaliin. Salorannalla on
pyrkimys määritellä (puolustella?) omaa
taiteellista tekemistä ikään kuin taiteellisen
tutkimuksen metodit olisi tärkeämpää määritellä. Pohdinta on kirjoitettu kuin puolustuspuheeksi määrittelemättömyydestä ja
monimetodisuudesta. Videoteokset voivat
Salorannan mukaan olla autoetnografista
elokuvaa, tai niihin voisi liittää laput ”personal film”, ”pieni elokuva”, ”henkilökohtainen elokuva” – nämä määritelmät kuitenkin
enemmän kuin ”kokeellinen elokuva”. ”Minun teokseni ei ole tieteellinen enkä käytä
siitä nimitystä väitöskirja”, Saloranta kirjoittaa johdannossa ja miettii silti, onko hän osa
samaa ilmiötä niiden humanistien, yhteiskuntatieteilijöiden ja taidekorkeakoulujen

Miksi kuvia
tehdään
ja katsotaan?
Lyhyt referaatti Teemu Mäen kirjasta
Taiteen Tehtävä. Esseitä. Into Kustannus
Oy 2017.
tutkijoiden kanssa, jotka tekevät tutkimusta
omasta työstään tai omasta taiteellisesta
prosessistaan.
Itselleni tulee Salorannan tekemisen tavoista mieleen sanat dialogisuus ja polyfonia
– Mihail Bahtinin1 mukaan tekstin moniäänisyys, jossa monet äänet yhdessä luovat uudenlaisen kokonaisuudet, vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat uuden idean ja ajatuksen. Saloranta sananmukaisesti kutsuu vierailijoita teoksiinsa. Videossa Lohdustusten
arkisto tanskalaisen laatukuvamaalarien perillisen Vilhelm Hammerhøin (1864—1916)
sisäkuvista sekä erikielisten opiskelijatovereitten lohduttavista, kehottavista ja rohkaisevista kommenteista – ja yhdestä räävittömämmästä tokaisusta – koostuu aivan uusi
teos ja tarina. Vierailijoiden repliikit antavat
naiselle menneisyyden ja tulevaisuuden.
Vierailijoiden kutsuminen on sukua
myös 2017 väitelleen Pekka Kantosen
väitöskirjan metodille. Kantonen kutsui ihmisiä kommentoimaan videoitaan ja kuvasi
kommentti-istunnot. Hän esitti myös kommentti-istuntojen kommentit kommentoitavaksi ja kuvasi nämä kommentti-istunnot.
Salorannan tapaan Kantosen ensimmäisten videoiden lähdemateriaalina ovat pitkät
otokset kotielämästä2.
Myös sosiaalisen konstruktivismin menetelmät käyttävät haastatteluja, omaelämäkerrallista aineistoa, osallistavaa havainnointia ja narratiiveja. ”Keskeinen osa kerronnallisuuden erityisyydestä muihin kielenkäytön muotoihin nähden liittyy sen suljettuun ja lineaariseen muotoon sekä kykyyn kantaa jotakin keskeistä ydinsanomaa
konkreettisessa ja suggestiivisessa muodossa.” Marja Saarenheimolta napattu
1
Dostojevskin poetiikan ongelmia, venäjän
kielestä suom. Tapani Laine ja Paula Nieminen
1991, alkuteos Problemyi poetiki Dostojevskovo,
Moskova 1963.
2
Pekka Kantonen, Generational Filming.
A Video Diary as Experimental and Participatory
Research. Academy of Fine Arts at the University
of the Arts Helsinki, 2017.

Elina Saloranta:
Laatukuvia ja kirjallisia kokeiluja
Kuvataiteen tohtorin opinnäyte,
Taideyliopiston Kuvataideakatemia 2017
https://www.researchcatalogue.net/view/275593/275594

sitaatti sopii Salorannan työhön. Videoitten ja tekstien – Saloranta kutsuu esseitään
kirjallisiksi kokeiluiksi – kokonaisuutta voi
pitää eräänlaisina kerronnan narratiivisina
tihentyminä, omaelämäkerrallisina mutta
juonellisina kuvauksina työn kehittymisestä
ideasta taideteokseksi ne eroavat rupattelusta tai hajanaisesta, hypähtelevästä keskustelusta.3
Tulkitsen, että pyrkimys kirjallisten kokeilujen ja videoiden sopusoinnusta on ollut eräänlainen tutkimuskysymys. Salorannan videot ovat hiljaisia ja pysähtyneitä, kuten esikuviensa Jan Vermeerin (1632–1675)
tai Vilhelm Hammerhøin teokset. Sommittelu on poeettista, valo tulee täydellisenä
kuin harsojen läpi. Naurun remahdukset
on leikattu pois, samoin poikkeavat värisävyt. Asetelmallinen arkikuvaus ei ole realistinen. Samoin videoihin liittyvät esseet
ovat pikkutarkkoja ja huolellisia kuvauksia
monista taiteellisista valinnoista ja satunnaisten vierailijoitten kestitsemisestä ääniraidoilla. Epilogista saamme nähdä, että
teoksen kasvutarina on saavuttanut yhden
etappinsa, ei päätepistettä. Vierailijoita tulee enemmän ja ne jättävät videokameran
työttömäksi. Mäntsälästä löytyneet sadan
vuoden takaiset perhekuvien lasinegatiivit ruokkivat tarinoita hieman rohkeampien
teknisten kokeilujen, leikkauksen ja äänimaiseman avulla. Kuvataan perhettä kuitenkin edelleen hienopesun keinoin, sopusointu säilyy.
Marjo Mäenpää
Kirjoittaja on kulttuuripolitiisen tutkimuskeskuksen
CUPOREn johtaja

Mikä on taiteen tehtävä? Miksi ihmiset käyvät teatterissa tai taidenäyttelyissä, kirjoittavat novelleja tai säveltävät musiikkia?
Mitä hyötyä siitä on? Ja voiko hyvää taidetta
määritellä?
Kuvataiteilija, teatteriohjaaja, kirjailija,
kuvataiteen tohtori ja kuvataiteiden professori Teemu Mäki hakee vastauksia taidefilosofian ikuisuuskysymyksiin esseeksi nimeämässään, loppusyksystä 2017 ilmestyneessä lähes 500-sivuisessa Taiteen tehtävä
-kirjassa. Kirja pohjautuu Mäen professorina Aalto yliopistossa pitämiin luentoihin
ja Mäen aiemmin julkaisemiin taiteen tehtävää käsitteleviin teksteihin.
Vaikka kirjan tarkoitus on olla jotakin
muuta kuin oppikirja, nostaa Mäki esseessään huolellisesti esiin taidefilosofiatradition eri diskursseja. Hän kysyy kysymyksiä ja antaa vastauksia taiteen määrittelystä,
taidekäsityksistä (mitä taide on ja mikä
on taidetta), taiteen ontologiasta sekä taiteen tulkinnasta. Mäki käsittelee kirjassaan
myös taidefilosofiaan läheisesti liittyvää estetiikkaa.
Keskustelevuudessaan Mäen esseen tekniikka saa lukijan käymään antoisaa ja oivalluksia synnyttävää dialogia kirjoittajan ja
kirjan kanssa. Essee on täynnään lisäkysymyksiä herättäviä ajatuksia. Se toimii myös
omalla tavallaan nykytaiteen hakuteoksena,
jonka pariin voi palata aina uudelleen koettelemaan omia taidekäsityksiä ja suhdettaan taiteeseen.

Käytännöllinen utopia
Ennen kuin voi puhua taiteesta on Mäen
mukaan puhuttava yhteiskunnasta, sillä ihmisen näkemys taiteesta on elimellinen osa
hänen maailmankatsomustaan. Kirjansa
alussa Mäki haluaa esittää poliittisen ohjelmanjulistuksen, jotta hänen puheensa taiteesta tulisi kirjan myöhemmissä luvuissa
ymmärrettäväksi.
Mäen manifesti perustuu tutkittujen ja
dokumentoitujen tulevaisuusskenaarioiden

varaan. Niiden lähtöoletuksen mukaan vauraus ja terveys ovat jakaantuneet epätasaisesti maailmassa sekä kansallisesti että globaalisti. Ilmastonmuutos aiheuttaa ihmiselle elinkelpoisen ilmaston peruuttamattoman tuhoutumisen parin vuosikymmen sisällä. Ilmastonmuutoksen rinnalla on käynnissä toinen vähintään yhtä laaja ekokatastrofi, eli kuudes sukupuutto.
Teknologiauskon opinkappaleiden mukaan vuonna 2056 suurin osa ihmisistä on
turhia. Tuotantokokoneisto ei heitä tarvitse.
Vaikka työpaikat ovat kadonneet, ei vauraus
katoa - se keskittyy vain yhä harvempiin käsiin. Vauraus on yhä vähemmän yhteisomistuksessa ja alati pienempi osa varallisuudesta kulkee verotuloina valtion kautta. Valtioista on tullut heikkoja, eivätkä ne enää
kykene pitämään huolta ihmisistä. Ihmiset jäävät markkinavoimien ja rikkaiden armoille.
Raha ei tee onnelliseksi, sanotaan. Asiasta ei ole yksimielisyyttä. Mäki esittää kolme
koulukuntaa onnellisuuden ja tulotason
suhteesta toisiinsa. On tuloerokammoisia, vauraususkovaisia ja onnellisuusholisteja. Ensimmäisen koulukunnan mukaan
vaurauden lisääminen on tehoton tapa lisätä onnellisuutta ja tuloeroja pitäisikin pienentää. Vauraususkovaiset taas väittävät,
että raha totta tosiaankin tekee onnelliseksi.
Kolmas koulukunta painottaa, että vauraus
tekee onnelliseksi vain jos se käytetään oikeudenmukaisuuden lisäämiseen.
Vaurauden keskittyminen ja kulutuksen
kiihtyvä lisääntyminen on uhka elämälle.
Vauraususkovaiset pitävät kuitenkin kulutuksen kasvua välttämättömänä. Tämä usko
on mahdoton sovittaa yhteen maapallon rajallisten resurssien kanssa. Ohjelmanjulistuksessaan Teemu Mäki antaa vaurastumiseen ja laajentumiseen keskittyvälle sivilisaatiolle ja elämänasenteelle vaihtoehdon.
Se on elämä, jossa päämääristä tärkeimpänä pidetään nautintataitojen oppimista.
Jos täyskäännöstä ei lähiaikoina ole näköpiirissä, niin parhaassa tapauksessa ilmastonmuutos pakottaa ihmiset opiskelemaan ja kehittämään nautintataitojaan.
Näin vapaaehtoinen köyhyys voi pelastaa
ihmiskunnan ja maapallon.
Uskollisena filosofialleen Mäki tuo pöytään joukon teesejä siitä, mitä tilanteessa
tulisi tehdä. Esimerkkeinä korjausliikkeistä
hän antaa ehdotukset verojen lisäämisestä,
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köyhimpien maiden velkojen anteeksi antamisesta ja omavaraisuuteen kannustamisesta, kaikille yhtä hyvän koulutuksen takaamisesta, terveydenhuollon ja oikeusturvan tekemisestä varallisuudesta riippumattomaksi, vastikkeettoman kansalaispalkan
käyttöönotosta, mainonnan rajoittamisesta,
ilmaisuvapauden rajoitusten poistosta ja
koulureformista.
Tarvitaan uusi, kokonaiseen elämään
valmentava koululaitos, jossa opetetaan tasaveroisesti arvoja, ruumiinkulttuuria, taidetta ja itseilmaisua perinteisten lukuaineiden rinnalla. Mäki kysyy aivan oikeutetusti,
mitä teknisillä tiedoilla ja taidoilla tekee, jos
tunne-elämä on jäänyt viljelemättä, jos ihminen ei ymmärrä itseään eikä muita, eikä
osaa nauttia elämästä?
Yksilötasolla ihmisten tulisi olla aktivisteja, äänestää, käydä reilua kauppaa, syödä
mahdollisimman vähän lihaa, opetella vapaaehtoista köyhyyttä sekä uurastaa nautinnoissa enemmän kuin nautinnon ulkoisten edellytysten hankkimisen parissa.
Tämän dystopiansa ja nämä teesinsä
Mäki tekee alkuun tiettäväksi, jotta lukija
saa lukutikun ja oikeanväriset silmälasit,
kun kirja siirtyy seuraavaksi käsittelemään
taiteen neljää perustehtävää.

Taiteen tehtävät
Mäki lähtee liikeelle arvokeskustelusta.
Kulttuurissamme vallitsee yksimielisyys
siitä, että taide on ”hieno tai ainakin kiva”
asia. Taiteen laadullisista seikoista ja vaikkapa taiteen paikasta yhteiskunnassa taas
ollaan hyvinkin erimielisiä.
Relativisti Mäen mukaan taide on nyky-yhteiskunnassa ennen muuta radikaalisti vapaa alue, jossa kuka tahansa voi tehdä
mitä tahansa, ja nimetä sen taiteeksi. Siitä
eteenpäin se toden totta on taidetta, vaikka
kaikki muut asian kiistäisivät. Taide on sopimuksenvarainen asia, vaikka sopijaosapuolia olisi vain yksi.
Varmaa on, että yksimielisyyttä taiteen
määritelmälle tai funktiolle ei ole, eikä voi
tulla. Taiteella ei ole perimmäistä olemusta,
johon sen voisi palauttaa. Vaikka erityisesti
valtaapitävät tahot ovat halunneet määritellä hyvän - tai edes hyödyllisen - taiteen
kriteerit, pakenee se kaikkia määritelmiä.
Meillä kaikilla on kuitenkin joko tietoinen tai tiedostamaton käsitys taiteen tehtävästä. Aina kun ihminen kohtaa taideteoksen, liittyy siihen suuria toiveita. Toiset teokset vaikuttavat vain laimeasti, mutta Mäki
puhuu ja haaveilee taiteesta, jonka vaikutus
ihmiseen on suuri ja käänteentekevä.
Taide voi olla karkeasti jaoteltuna joko
ajantappoväline tai sitten todellisuuden
kohtaamisen muoto ja yhteiskunnallinen muutosvoima. Mäki uskoo, että kaikki
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ihmiset toivovat taiteelta neljää asiaa: nautintoa, keskustelua, viisautta sekä tunne-elämän voimistamista ja monipuolistamista.

Taiteilija ja taiteilijan tekemä teos
eivät ole yhtä. Teos on aina taitelijaa
enemmän. Teos on subjekti, jolla on
oma kokemus ja tahto.

Nautinto

pyrkimyksiä. Oivaltamisen ja viisastumisen
vastuu jää yleisölle, taiteilija tuottaa vain ärsykkeen.
Keskustelun lisääntyminen on kaksiteräinen miekka: toisaalta se kertoo ihmisten
voimaantumisesta ja auktoriteettiuskon vähenemisestä. Toisaalta keskustelu voi johtaa
pulinakulttuuriin, jossa se on perustelemattomien irtomielipiteiden heittelyä kriittisen
dialogin sijaan. Mäen mukaan keskustelunherättämistaide on tarpeen varsinkin yhteiskunnissa ja yhteisöissä, joissa pidetään
asioita ja arvoja kriittisen keskustelun yläpuolella.
Valitettavan usein ei taiteilijalla ole vastausta esille nostamiinsa ongelmiin. Yhteiskuntamme myös tukehtuu jo nyt lörpötykseen, ja siksi keskustelun herättäminen on
useimmiten turhanpäiväistä.
Kuitenkin suurin ongelma on se, että
keskustelu harvoin johtaa päätöksiin ja tekoihin. Keskustelu päinvastoin tarjoaa keinon vältellä oman näkemyksen muodostamista ja kannanottoa. Aiemmin spottivalon suuntaaminen epäkohtaan riitti herättämään kriittistä keskustelua. Nyt tilanne on
muuttunut sellaiseksi, että epäkohdan esille
nostaminen saa katsojan tyytyväisenä toteamaan ”onpa hienoa, että keskustellaan”, ja
siirtymään eteenpäin.
Taidekeskustelu on usein kollektiivista
itsepetosta. Keskustelusta on tullut sijaistoimintaa, joka estää itsekriittistä ajattelua ja
varsinaista tekemistä. Siksi Mäen mukaan
suuri osa niin sanotusta yhteiskunnallisesta
taiteesta on suorastaan haitallista. Katsojan herättäminen onnistuu parhaiten silloin, kun taideteos horjuttaa ja jollakin tapaa tönäisee katsojan epätasapainoon. Teos
voi esimerkiksi loukata, tuntua vaaralliselta,
nololta tai typerältä. Katsoja ei silloin voi
jäädä puolueettomasti rupattelemaan teoksen äärelle.
On myös puhtaasti hämmentämisen taidetta, jossa taiteilija sysää katsojan keskustelemaan ilman selkeää aihetta. Joissakin tapauksissa taas itse keskustelusta tulee taideteos, jolloin voidan puhua osallistavasta taiteesta. Yleisö muuttuu osallistujaksi
ja taiteilijasta tulee koollekutsuja tai fasilitaattori.
Mutta miksi yhdessä kokkaaminen on
taidegalleriassa jollakin lailla kohotetumpaa
kuin esimerkiksi työväenopiston opintopiirissä? Mäki esittää, että taiteellisessa kohtaamisessa ei tavallaan ole mitään pelissä.
Taidekehä ei ole nyrkkeilykehä, vaan se on
leikkikehä. Keveytensä ja leikillisyytensä

Ihmisen halu tehdä tai nauttia taiteesta hiipuu, mikäli taiteen parissa vietetty aika ei
tunnu nautinnolta itsessään. Toisin sanoen:
taiteen arvo ei voi olla kiinni vain seurausten, esimerkiksi oivallusten tai empatiakyvyn kasvusta.
Vastakohtana eskapistiselle taiteelle
nostaa Mäki kirjassaan esiin kriittisen taiteen. Kriittinen taide on todellisuushakuista
siinä missä eskapistinen on todellisuuspakoista. Kriittinen taide, joka pakottaa ihmisen voimallisesti kohtaamaan itsensä ja yhteiskuntansa ongelmat, voi olla vielä paljon
nautinnollisempaa kuin väliaikainen pako
todellisuudesta. Ymmärtäminen saattaa olla
suurempi nautinto kuin päiväunissa piehtaroiminen.
Kuitenkin todellisuuden tasoja on monia, ja ihmisen ulkopuolinen todellisuus on
olemassa vain subjektiivisen kokemuksen
kautta. Tämä tekee eskapistisen ja kriittisen taiteen rajoista häilyviä. Ihmisaivot luovat todellisuuden aistien avulla, ja näin ollen todellisuus on aina subjektiivinen tulkinta. Arvokasta olisi mielikuvituksen voimin luoda uusia tapoja toimia eri todellisuuden tasoilla ja olla sitä kautta kokonainen
ihminen. Taiteen avulla voi lisätä tietoisuuttaan ja vastustaa passivoitumista.
Mäen mukaan mielikuvituksen ja ulkoisen todellisuuden suhde on monisyinen.
Tämä on kiinnostava asia ja vaatisi lisäpohdintaa, sillä elämme tällä hetkellä paradigman muutosta. Kun objektiivisen ulkoisen
todellisuuden luonne on häilyvä, mikä on
mielikuvituksen rooli todellisuuden hahmottamisessa?
Ehdotankin Mäen neljän taiteen tehtävän lisäksi viidettä: todellisuuden luominen.
Tähän myös Mäki viittaa kirjoittamalla, että
taiteilijan taiteesta tulee todellisuushakuista
silloin, kun tekijällä on tietoisesti tai tiedostamattaan itsekriittinen pyrkimys selvittää
fantasioidensa todellinen olemus ja vaikutus: taitelija voi takoa todellisuutta ja sen tasoja uuteen uskoon. Näin on tapahtunut esimerkiksi scifi-kirjallisuudessa kautta vuosikymmenten. Nykyhetken dystopiat ovat kovin paljon fiktiivisten esikuviensa näköisiä.

Keskustelun herättäminen
Aiemmin puhuttiin siitä, miten hyvä taide
kysyy kysymyksen. Keskustelun herättäminen on nykytaidepuheen suosituimpia fraaseja. Mäki esittelee kirjassaan uuden taiteenlajin eli keskustelunherättämistaiteen.
Osa taiteesta pyrkii vain tähän, vailla muita

ansiosta se saattaa johtaa ennakkoluulottomampaan ajatteluun ja uskaliaampiin oivalluksiin.
Osallistavan taiteen nousu on myös mahdollistanut neromyytin hiipuminen. Taiteilijat kokevat, ettei heillä ole mitään erityistä
sanottavaa tai ihmeellistä taitoa, jota yleisön
pitäisi pysähtyä kunnioittamaan. Ja koska
taidetta ja teoksia on nykyisin valtavat määrät, on osallistava taide myös yritys muuttaa
yleisön määrä sen laaduksi.

depatologisoi pelon ja säälin, antaen näiden
tunteiden toimia toistensa vastavoimina.

Taiteilija

Viisauden tavoittelu
Viisaus on taitoa käyttää ihmisen kaikkia
kykyjä yhdessä, ja viisaus on taiteen tehtävistä tärkein. Parhaimmillaan taide on filosofian ja politiikan erityisen joustava, laajennettu ja kokonaisvaltainen muoto.
Ajatus on uusi. Aiemmin ajateltiin, että
taide voi kyllä inspiroida ajattelua ja tiedon
tuottamista, mutta ei olla niitä. Mäki sanoo,
ettei taiteen pidä tyytyä vain kysymään hyviä kysymyksiä. Taide voi ja sen pitää yrittää
myös vastata kysymyksiin.
Taide luo myös aivan tavallista tietoa, ja
taide voi olla tehokasta viestintää. Mutta
kaikken tärkeimmät ja vaikeimmat haasteet
on kohdattava kokonaisvaltaisemmin. Tämä
tarkoittaa suorasanaisen puhe- ja tekstiviestinnän ylittämistä. Tällöin syntyy jännite objektiivisten faktojen ja subjektiivisten kokemusten välille.
Sanallistettu tieto on vain yksi tiedon laji.
Taideteoksen äärellä katsoja voi muuttua
vaikkapa koulukiusaamisen tai köyhyyden
uhriksi. Taiteen suurin voima on ajattelun
laajentaminen sanallistetun järkeilyn tuolle
puolen. Mäen mukaan taiteen pitääkin ujuttaa tietoa sieluun sen sijaan että se vain kiskoisi kyyneltä silmäkulmaan.

Tunne-elämän kehittäminen
Taide on kärsimyksen vähentämistä, mutta
myös kärsimyksen kanssa elämistä ja sen
kanssa keskustelemista. Taide on eräs emotionaalisen venyttelyn muoto. Mäki puhuu
paljon myötätunnon kehittämisestä ja kilvoittelusta. Taiteella kilvoittelija pyrkii kehittämään tunne-elämäänsä taiteen avulla
läpi elämän.
Myötätunto on tunteista vaikein: aivotutkimuksessa on selvitetty, että esim. henkilön
kipua seuraavan toisen henkilön oma kipualue aktivoituu. Mäen mukaan väkivalta
on ilmiö, joka tavalla tai toisella on läsnä
kaikessa inhimillisessä toiminnassa, eikä
ihminen haluaisi tai edes pystyisi elämään
väkivallattomassa maailmassa. Tästä väitteestä olen eri mieltä, semminkin kun Mäki
ei käsittele ihmisen muuta tunneskaalaa.
Aggressio on toki synnynnäinen ominaisuus, syvällä biologiassa oleva reagointitapa. Se ei itsessään ole hyvä eikä paha asia.

Aggressiota tarvitaan asioiden aikaansaamiseen, ja aggressio antaa energiaa.
Mutta väkivalta on vain yksi aggression
motivoiman käyttäytymisen johdannainen. Aggressiivisuus on reagointitapa, joka
ruokkii itse itseään, vaan ei täyty. Aggressio
ei ole seksuaalisuuden tavoin vietti, eikä se
siis ole tarve, joka tulisi täyttää. Ihmisillä on
lukuisia aggressiivisia tunteita ja yllykkeitä.
Ne eivät suinkaan aina johda väkivaltaiseen
toimintaan.
Väkivaltaan suhtaudutaan hyvin kaksinaismoralistisesti: jo Raamattu on täynnä
väkivaltaa. Väkivalta viihteen muodossa ei
Mäen mukaan kuitenkaan ole haitallista
siksi, että se lisäisi väkivaltaista käyttäytymistä, vaan siksi, ettei se ei johda mihinkään. Viihteen kuluttaminen on selän kääntämistä omalle elämälle.
Mäki palaa aiheeseen puhuessaan katharsiksesta tunteiden säätelyyn liittyvänä
toimintona. Siinä missä Platon pelkäsi taiteen yllyttävän ihmisiä turhiin ja jopa vaarallisiiin tunnekuohuihin, toivoi Aristoteles
taiteen toimivan paineentasausventtillinä,
jolla ihminen voi säätää tunne-elämänsä intensiteettiä tullakseen onnelliseksi.
Onnellisuus ei tässä ole täsmällinen päämäärä; kenties tasapaino olisi tarkempi.
Nautinto, joka on tragedialle ominaista, ei
ole väkivallasta nauttimista. Tragedia määritelmän mukaan herättää pelkoa ja sääliä
ja aiheuttaa siten (väkivaltaisten) tunteiden
puhdistumisen, eli katharsiksen. Pelko ja
sääli ovat prosessissa toistensa vastavoimia:
pelkoa, joka puhtaimmillaan ajaisi ihmisen
kokonaan pois kärsivän luota välinpitämättömyyteen, vähentää sääli, joka taas vuorostaan äärimmillään muuttuisi täydelliseen
samaistumiseen, fuusioon ja yhteensulautumiseen kärsivän kanssa. Hyvä taide siis

Mäen mukaan taiteen tehtävän pohtiminen
on tärkeää etenkin taiteilijoille. Tämä siksi,
että taide on epäkaupallista, taloudellisesti
kannattamatonta toimintaa. Taloudellisen
hyödyn maksimointiin keskittyvässä nyky-yhteiskunnassa taiteen tarkoitus ja mielekkyys ovat jatkuvasti kyseenalaisia asioita,
sillä jokin, joka ei tuota kannattavasti mitään, on epäilyttävää puuhaa.
Taiteilija ja taiteilijan tekemä teos eivät
ole yhtä. Teos on aina taitelijaa enemmän.
Teos on subjekti, jolla on oma kokemus ja
tahto. Mäki antaa esimerkin: kirjaa kirjoittaessa kirjailijan ääni hajoaa moniksi eri
ääniksi, joista jotkut ovat tiedostamattomia
ja toiset tietoisia. Kirjailijan rinnalle teosta
kirjoittamaan ilmestyy myös ajan henki ja
muita vaikuttavia tekijöitä. Niinpä teosta
kokiessa ei ole syytä piitata tekijän henkilöhistoriasta tai siitä, mitä hän teoksestaan
kertoo. Mäki puhuu taideteoksen subjektiudesta: kokijan tulee keskittyä itse teokseen.
Mäki omistaa kirjansa loppuosassa laajan kappaleen taiteelliselle tutkimukselle.
Luku on arvokas purku taiteellisen tutkimuksen tarpeellisuudesta, sen tiedonmuodostuksen keinoista ja teoriasta taiteena.
Tiedonmuodostuksen eri lajit käyvät keskenään dialogia: laadullisen tutkimuksen
yleistyessä ovat humanististen tieteiden
käytännöt lähestyneet taiteen käytäntöjä.
Laadullisen tutkimuksen peruspiirteet, kuten hypoteesittomuus, joustava suhde teoriaan ja pyrkimys yleistyksiin tai ehdotuksiin yksittäistapausten tai pienen otannan
perusteella ovat myös taiteen piirteitä.
Mäen mukaan taide on maailmankatsomuksen muovaamista sen täyteläisimmässä
muodossa. Ihmisen vapaus on velvollisuutta
luoda ja perustella arvonsa itse. Taidekeskustelun tavallisin ongelma on ohipuhuminen, sillä useimmiten ihmisten taidekäsitys perustuu intuitiiviseen asenteeseen. Jos
keskustelijat eivät ole toistensa taidekäsityksestä tietoisia, ei yhteistä kieltä voi edellyttääkään.
Siksi Mäki esittää kirjassaan ajatuksensa
taiteen tehtävästä omien sanojensa mukaan
liioitellun selkeästi ja alleviivaten, välttääkseen osaltaan ohipuhumisen karikkoja.
Taide on haparointia ja taiteesta puhuminen on haparointia sekin.
Mäen esseessä taide ja polittiikka kietoutuvat toisiinsa. Kirjailija kehottaa taiteilijoita ja taiteesta nauttijoita aktivoitumaan ja
toimimaan. Ja miksipä me emme niin tekisi.
Kirsi Reinola
Kirjoittaja on elokuva- ja televisiokäsikirjoitustaiteen maisteri
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ARVIO

Sanokaa
mitä näitte
Harri Römpötin teoksen alaotsikko kertoo olennaisen: ”Suomalaiset dokumenttielokuvan
tekijät kertovat”. Kertojiksi on
valikoitunut seitsemäntoista
tekijää, seitsemän naista ja
kymmenen miestä. Vanhin
heistä, Markku Lehmuskallio,
syntyi 1938, ja nuorimmat parivaljakkona toimivat Hannes
Vartiainen ja Pekka Veikkolainen 1980-luvun alussa. Sukupolviteorioiden aika-arvioita
mukaillen voi siis sanoa, että
kirja kattaa hyvinkin pari
tekijäsukupolvea ja varmaan
osia kolmannestakin.
Nykyisen tekijäjoukon hyvin
kattavassa kirjassa ohjaajat on
asetettu ikäjärjestykseen. Syyn
Römpötti kertoo johdannossaan: ”Peräkkäin luettuna haastatteluista rakentuu kokonaisuus,
joka tuntui kasvavan osiaan
suuremmaksi.” Haastateltavilla
oli taipumus puhua samoista
asioista omista näkökulmistaan,
ja tekijän mielestä he tuntuivat
keskustelevan keskenään.
Toimittajana tunnettu Harri
Römpötti on seurannut dokumenttielokuvaa jo pitkään. Kokemusta ja näkemystä elokuvaan siis on, mutta tässä teoksessaan hän pidättäytyy tarkkailevan journalistin rooliin. Jos haluaa vertailla, niin siinä hän asettuu samaan positioon kuin suuri
osa suomalaisista dokumentintekijöistä: tarkkailijaksi.
Toisin sanoen tarkkailija
Römpötti ei itse keskustele, paitsi tietysti valinnoillaan, mutta
antaa puheenvuoron tekijöille
itselleen. Silti hänellä on selkeä käsitys dokumentin roolista
nykypäivänä: ”Kerrontakeinojen lisääntyminen vain korostaa
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vastuuta pitäytyä totuudessa –
tai sen kyseenalaistamisessa –
vaikka totuus olisi hyvin henkilökohtainen. Dokumenttielokuva jäsentää maailmaa aivan omalla tavallaan – se katsoo kauas ja näkee syvälle.” Ikivanhaa ja vanhentunutta fakta/
fiktio -jaottelua ei selvästikään
enää tarvitse edes mainita.
Kertominen ja tarkkailu ovat
niin oleellisia osia syntynyttä
teosta, että haastattelijan kysymyksiä ei ole kirjattu ylös. Esimerkiksi löydämme jatkuvasti
merkintöjä tekijän vastuusta,
vaikka viime vuosina paljon keskusteltua etiikkaa ei käsitteenä
mainitakaan. Niinpä Pirjo Honkasalo sanoo, että ”elokuvantekijä on vastuussa dokumenttien
henkilöistä ihan toisella tavalla
kuin fiktion näyttelijöistä”. Dokumenttien esiintyjistä kun voi
usein tulla ”jälkinäytöksiä”, kuten dokumenttialan keskusteluja seuranneet hyvin tietävät.
Käytännössä näihin jälkinäytöksiin liittyy paljastamisten ja paljastumisten lisäksi
monia asioita lopullisen elokuvan hyväksymisestä palkitsemiseen (esim. esiintyjien pyytämiin / saamiin / saamatta jääneisiin rahapalkkioihin). Näistä
ei ole aina selvitty ilman juristien apua. Myös päähenkilöiden
myöhemmät traagiset elämänvaiheet ovat joskus olleet pontimena jatkopohdinnoille siitä,
mikä lopulta on tärkeää. Sosiologit tämän osaavat: funktionaalisilla teoilla on usein ei-funktionaalisia seurauksia eli riskejä on.
Vastaavia etiikan piiriin laskettavia tapauksia voi haastatteluista löytää useita; esim.
Selma Vilhusen haastattelussa
se on jutun avaava pääasia, joten Römpötin alussa esittämä
viittaus siihen, että tuleville tutkijoille teoksesta voi olla hyötyä, pitää varmasti paikkaansa.
Kirjassa tarkkailijarooliin pitäytyminen jättää haastatteluista
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Hyvä ja riittävän syvä
haastattelu on kuin
dokumentti itsessään.

Harri Römpötti: Sanokaa mitä
näitte. Suomalaiset dokumenttielokuvan tekijät kertovat. Art
House 2018. 224 s.

löytyvien teemojen ja niiden
yhteenvedon lukijalle.
Jos oikein kriittiseksi yltyy, toki voi ajatella, että teoksen analyyttisyys kärsii tekijän
pidättyvyydestä. Esimerkiksi
Arto Halosen tekijäkuva laajenisi helposti, jos haastattelussa
olisi pureuduttu myös hänelle
ominaisiin ja tuotantoa laajasti
kattaviin temaattisiin aiheisiin,
manipulointiin ja mielenhallintaan. Mainittakoon samalla, että
eettisiä kysymyksiä väitöskirjan
verran pohtinut dokumentaristi
Timo Korhonen ei ole mukana
kirjan henkilögalleriassa, eikä
myöskään alan professoreihin
kuuluva ja siis väitöskirjan tehnyt Susanna Helke, vaikka hänet aiemman yhteistyökumppanin Virpi Suutarin yhteydessä
toki tuodaankin esille. Mutta
senkin tiedämme, että maailmankaikkeudessa ei ole julkaistu kirjaa, jossa kaikki olisivat mukana ja kaikki teemat käsiteltyinä.
Sanokaa mitä näitte -kirjan
tekijähaastattelut ovat journalistisesti äärimmäisen sujuvasti
kokoonpantuja. Tekijöiden kertomuksista löytyy uusia ja mielenkiintoisia yksityiskohtia ja
tapauksia kaikille dokumenttielokuvasta kiinnostuneille lukijoille. Joidenkin tekijöiden
kohdalla keskitytään heidän
pääteoksiinsa, toisilla kattavuus
uralta on laajempi. Joidenkin

toiminta-ala taas on niin laaja,
ettei kaikkea voi millään käsitellä lyhyessä haastattelussa.
Elokuvaa kohti laskettuna tällaisessa tietoteoksessa, joka ei
kasva tiiliskiven mittoihin, tiiviys on äärimmäistä ja niinpä
monet elokuvat ohitetaan maininnalla.
Römpötin journalistinen
haastattelukirja on kaiken kaikkiaan ilahduttava asia. Hyvä ja
riittävän syvä haastattelu on
kuin dokumentti itsessään. Jo
alan itseymmärryksen ja tunnettavuuden vuoksi näitä pitää
tehdä ja julkaista muutamien
vuosien välein.
Kirja osoittaa myös sen, että
vieläkin perusteellisemmille
haastatteluille on tilaa – muistamme tässä Jouko Aaltosen
tekijähaastatteluihin pohjaavan väitöskirjan vuodelta 2006
ja esim. ne haastattelut, joita julkaistiin menneinä vuosina lehdissä Filmihullu ja Lehtiset. Suomalaisen dokumenttielokuvan
yhteydessä käsiteltäviä näkökulmia ja teemoja on loputtomiin,
jos vain kirjoittajat ja julkaisijat
käyttävät luovuuttaan yhtä paljon kuin elokuvan tekijät.
Mainittujen lisäksi kirjan
haastatellut ovat Seppo Rustanius, Kiti Luostarinen, joka
inspiroi elokuvallaan kirjan nimen, Anu Kuivalainen, Mika
Taanila, Markku Heikkinen,
John Webster, Mika Ronkainen,
Katja Gauriloff ja Miia Tervo.

Teosta suosittelee luettavaksi
Jari Sedergren
Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori
ja elokuva- ja televisiotutkimuksen
dosentti Helsingin yliopistossa sekä
erikoistutkija Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

Helsinki Mansplaining Massacre
Lyhytelokuva
Kesto 15 min

Intensiivisen hysteerisessä kauhukomediassa
Essi yrittää selviytyä hauraiden egojen ajamasta
mieslaumasta, joka haluaa selittää hänelle
kaiken. Mutta todellinen kauhu saattaa vaania
lähempänä kuin Essi luuleekaan.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Ilja Rautsi
Kuvaus: Kerttu Hakkarainen
Ääni: Karri Niinivaara
Leikkaus: Jussi Rautaniemi
Tuotanto: Misha Jaari, Mark Lwoff / Bufo Ltd

HELSINKI MANSPLAINING MASSACRE

Valehtelija
Lyhytelokuva
Kesto 15 min

Elokuva kertoo samassa kerrostalossa asuvan
valehtelevan pikkutytön ja nuoren narkkaripojan öisestä kohtaamisesta ja siitä, kuinka
valhe muuttuu todeksi.
Ohjaaja/käsikirjoittaja: Marjo Viitala
Kuvaaja: Päivi Kettunen
Leikkaaja: Jussi Rautaniemi
Äänisuunnittelija: Marko Nyberg & Akseli Soini
Säveltäjä: Marko Nyberg
Tuotanto: Kaisla Viitala & Daniel Kuitunen /
Elokuvayhtiö Komeetta
Ensi-ilta: 9.3.2018

VALEHTELIJA

Family in the Bubble
Dokumenttielokuva
Kesto 58 min

Lama romahdutti vauraan soulilaisen perheen
90-luvulla. Perheen kiinteistökaupoilla kerryttämä omaisuus hävisi yhdessä yössä ja perhe
hajosi samalla myös sisältä päin. Vuosien
jälkeen ohjaaja palaa perheensä luo etsiäkseen
vastauksia siihen mikä meni pieleen ja kysyäkseen voisivatko he olla jälleen perhe? Mutta
vanhempien pakkomielle kiinteistökauppoihin
sekä yhä jatkuvat talousongelmat vetävät
ohjaajan takaisin perheen kipupisteisiin ja
rahahuoliin.
Ohjaus: Minji Ma
Kuvaus: Minji Ma, Gunyoung Oh, Jihoon Choi
Leikkaus: Nina Ijäs
Ääni: : Youngsoo PYO
Musiikki: Minhwee Lee
Tuotanto: Youngsoo Park, Minji Ma, Liisa Juntunen/
Shangma Pictures, napafilms
Ensi-ilta: 31.1.2018

FAMILY IN THE BUBBLE
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RYHMÄTEATTERI

VIELÄ PIENEN HETKEN VIERELLÄSI

Ryhmäteatteri

Vielä pienen hetken vierelläsi

Raghu Rai: Un Unframed Portrait

Dokumenttielokuva
Kesto 90 min

Dokumenttielokuva
Kesto 13 min

Dokumenttielokuva
Kesto 55 min

50 vuotias helsinkiläinen Ryhmäteatteri on Suomen vanhin ja suurin vapaa teatteri ja varmasti
yksi Suomen mielenkiintoisimpia ja merkittävimpiä kulttuuri-instituutioita ylipäänsä, maailmanlaajuisestikin se hakee vertaistaan. Elokuvassa seurataan viihdyttävällä tavalla Ryhmäteatterin taivalta vuosien varrelta ja tarkastellaan sitä vaikutusta, joka heijastuu pitkälle teatterimaailman ulkopuolellekin, suomalaiseen
yhteiskuntaan ja todellisuuteen. Elokuvassa
haastatellaan Ryhmäteatterin keskeisiä näyttelijöitä ja tekijöitä sekä seurataan Muodonmuutos-näytelmän valmistumista.

Vielä pienen hetken vierelläsi on dokumenttielokuva siitä hiljaisesta työstä, mitä saattohoitokodeissa tehdään kuolevien ja heidän omaistensa hyväksi. Kolmen saattohoitajan kertomusten kautta avautuu kuoleman värittämä
maailma, jossa suurinta roolia näyttelee
kuitenkin toivo onnellisista viimeisistä päivistä.
Kuolema avaa hoitajien kanssa samoja saattohoitokodin ovia ja viimeisen hetken se pitää
itsellään. Siihen saakka talo on täynnä
elämää.

Raghu Rai on Intian valokuvauksen isä, jonka
tarinan kertoo hänen oma tyttärensä Avani Rai,
joka pyrkii löytämään oman äänensä suuren
isänsä varjossa. Raghu Rai on ollut todistamassa
kamerallaan lukemattomia keskeisiä tapahtumia
Intian historiassa. Hänen valokuvansa Bangladeshin itsenäistymisen tuskasta, Bhopalin
kaasutragediasta, Äiti Theresasta ja Dalai
Lamasta ovat tulleet ikonisiksi ympäri maailmaa. Nyt jo 74-vuotias Raghu Rai työskentelee
koko ajan keskeisenä kohteenaan Intian avoin
haava: Kashmir.

Käsikirjoitus: Mika Kaurismäki, Tuuli Kuittinen
Ohjaus: Mika Kaurismäki
Kuvaus: Tahvo Hirvonen
Ääni: Joonas Jyrälä
Leikkaus: Tuuli Kuittinen
Tuotanto: Mika Kaurismäki/Marianna Films
Ensi-ilta: 3.2.2018 DocPoint, Helsinki

Ohjaus: Jenny Timonen
Kuvaus: Kerttu Hakkarainen
Leikkaus: Ville Hakonen/ Wacky Tie Films
Tuotanto: Pasi Hakkio, Elina Pohjola /
Pohjola-filmi
Ensi-ilta: 28.10.2017

YRITTÄJÄ

WHEELS OF FREEDOM

Käsikirjoitus: Avani Rai, Iikka Vehkalahti
Ohjaus: Avani Rai
Kuvaus: Avani Rai
Leikkaus: Menno Boerema, Archana Phadke
Ääni: Sushmit Bob Nath, Olli Pärnänen
Tuotanto: Iikka Vehkalahti/ IV Films
Ensi-ilta: IDFA 2017, 31.1.2018 (Suomi)

RODEO – VIRON VILLIT VUODET

Wheels of Freedom
Dokumenttielokuva
Kesto 87 min

Elää ja olla elossa ovat eri asiat Ville Jaarannolle. Vapaus haaveenaan ja yhdenvertaisuus
agendanaan hän lähtee sähköpyörätuolillaan
matkalle Euroopan halki. Matkalla hän huomaa,
etteivät hän eikä ympäröivä maailma ole siihen
valmiita. Arjen harmauteen paras lääke ovat
hullut unelmat.

SIÉVA

SIÉVA
Dokumenttielokuva
Kesto 57 min

Ohjaus ja käsikirjoitus: Aleksi Puranen
Kuvaus: Eemeli Hepola, Tero Saikkonen
Leikkaus: Eva Hartman /Luzid Film GmbH
Lisäleikkaaja: Kari Mankinen/Toast Post Production Oy
Äänisuunnittelija: Antti Lindholm
Tuotanto: Pasi Hakkio, Elina Pohjola /Pohjola-filmi
Yhteistuottaja: Barbara Groben /Luzid Film GmbH (GER)
Ensi-ilta: 8.3.2018

SIÉVA – katutanssin pehmeä vallankumous.
Dokumentaarinen ja runollinen kuvaus
siévasta, uudesta suomalaisesta katutanssin
lajista sekä sen luoneista nuorista.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Jenni Nyberg
Kuvaus: Jani Kumpulainen, F.S.C.
Leikkaus: Tiina Aarniala
Äänisuunnittelu: Marko Nyberg, Akseli Soini
Säveltäjä: Marko Nyberg
Tuotanto: Hannu-Pekka Vitikainen /
Zone2 Pictures Oy
Ensi-ilta: 2.2.2018
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Rodeo - Viron villit vuodet
Dokumenttielokuva
Kesto 75 min

RAGHU RAI: UN UNFRAMED PORTRAIT

Dokumenttielokuva uudelleen itsenäistyneen Viron ensimmäisestä hallituksesta. Kun

G.J. RAMSTEDTIN MAAILMA

32-vuotiaasta Mart Laarista tulee Euroopan
nuorin pääministeri syksyllä 1992 ja hän muodostaa uudelleen itsenäistyneen Viron ensimmäisen hallituksen sille ei kaaoksen keskellä
ennusteta pitkää elinaikaa. Nuori hallitus pysyttelee kuitenkin vallassa kaksi vuotta ja saa läpi
koko joukon radikaaleja uudistuksia.
Ohjaus: Kiur Aarma, Raimo Jõerand
Kuvaus: Manfred Vainokivi
Leikkaus: Matti Näränen
Ääni: Horret Kuus
Musiiki: Ardo Ran Varres
Tuotanto: Kiur Aarma, Ari Matikainen / Traumfabrik &
Kinocompany
Ensi-ilta: 29.1.2018

G. J. Ramstedtin maailma
Dokumenttielokuva
Kesto 86 min

G. J. Ramstedtin maailma on matka syvälle
Mongoliaan ja Japaniin unohdetun suomalaisen suurmiehen johdattamana. Elokuva tuo
yhteen rinnakkaiset todellisuudet, uskomukset, menneen maailman, markkinatalouden

näköalattomuuden, mongolialaisen ja japanilaisen nykykulttuurin sekä luonnon ja kaupungit.
Se on tarina kaiken pysyvyydestä ja jatkuvasta
muutoksesta.
Käsikirjoitus: Martti Kaartinen
Ohjaus: Niklas Kullström, Martti Kaartinen
Kuvaus: Niklas Kullström
Leikkaus: Niklas Kullström
Musiikki: Rasmus Hedlund
Tuotanto: Niklas Kullström/Hillstream Pictures
Ensi-ilta: 30.1.2018

Yrittäjä
Dokumenttielokuva
Kesto 77 min

Yrittäjä on dokumenttielokuva yrittämisen
innosta ja eetoksesta, kahdesta yrityksestä
kahdessa hyvin erilaisessa Suomessa.
Ohjaus: Virpi Suutari
Kuvaus: Heikki Färm F.S.C.
Leikkaus: Jussi Rautaniemi
Äänisuunnittelu: Olli Huhtanen
Musiikki: Sanna Salmenkallio
Tuotanto: Joonas Berghäll ja Satu Majava/
Oktober Oy
Teatteriensi-ilta: 23.3.2018
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KULTTUURIVIENTITUKI

KOULUTUSAPURAHAT
Laurio Nina
European TV Drama LabErich Pommer InstituteBerliini
9.–14.5. ja 30.10.–5.11.17
Yli-Annala Kari800
Oberhausen seminaari11.–16.5.17
Joakimsdottir-Hutri Anna Maria
Copenhagen International TV fair - Masterclass & seminar
16–18.8.2017
Keski-Vähälä Sami
Copenhagen TV-festival & Masterclasses,16–18.8.2017
Flink Markku
Trans Atlantic Partners 2017: European Module
(June 21–24 2017Berlin) ja ”Canadian Module”
(September 12–17 2017 HalifaxCanada)
Junkkonen Mervi655
DOK.Incubator Rough Cut Workshop26.6.–2.7.
Mojmírovc Slovakia ja 18.9.-25.9. Malmö Ruotsi
Toivoniemi Jenni
Cine Qua Non Lab -käsikirjoitusworkshop 12.8.-27.8.17.
Heimonen Emmi
Master of animationAvans University of Applied Sciences
Alankomaat 1.9.17–31.8.18
El Ramly Kaisa
ZFF Master Class 2017Zurich Film Festival (4.–8.10.17)
Lounila Liisa
After Affects: Professional School of Visual ArtsNew York kevät
–18
Mattila Kirsi ja Madisson Tiina
Twelve for the Future Nordisk Panorama Forum 25.–26.9. Malmö
ja DocPoint 2018
Virtanen Niina ja Forsman Nina
Twelve for the Future Nordisk Panorama Forum 25.–26.9. Malmö
ja DocPoint 2018
Toivanen Armi
Näyttelijäntyön jatko-opinnot New Yorkissa 1.2–30.4.2018
NYU Tisch School of Arts
Lukkari Mari
Prix Europa Berliini (14.–20.10.17)
Seppänen Antti
2nd Cinematographic Encounter Collective Crew 2017
5.–12. 11. Mineral del MonteHidalgo Meksiko
Valtonen Meira
Prix Europathe European Broadcasting Festival (15.–20.10.17) Berliini

1 000

850
650
3 500

2 000
1 500
220
760
2 789
3 070
4 000
800
961
860

KOULUTUSTAPAHTUMIEN TUKI
Turun Elokuvatapahtumat ry /Skantsi Sami
Animaatiotyöpajat TAFF 2017 Turku Animated Film Festival
-tapahtumassa järjestettävät 2 työpajaa: dokumentaarinen
animaatio ja piksillaatiotekniikka23.–27.8.17
European Documentary Network /Bolvinkel Cecilie
Twelve for the Future Nuorten dok.elokuvan tekijöiden ja
tuottajien 2-osainen työpaja Nordisk Panorama- (syyskuu-17) ja
DocPoint-festivaali (tammikuu-18)
Risto Jarva -seura ry / Suhonen Ville
Suomalaiset mestarikuvaajat -seminaari 4.11.17 Orionissa
(yhteistyössä KAVIn ja FSC:n kanssa)
Labbet r.f. / Åkerfelt Hanna
Method Writing -kurssi Helsingissä 3.–4.11.17
Tampereen ammattikorkeakoulu/ Salonen Kai
Resonanssi - kun ääni kohtaa kuvan 8 -seminaari 3.–4.11.17
Tampereella (Mediapolis)
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry /Koskinen Chia
Ohjaajaklubi yhteistyössä KAVIn kanssa8 klubi-iltaa
syksy-17 – kevät -18
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2 500

3 000

2 500
2 500
2 500
650

SzimplaFilm Llc / Kreet Paljas
2 000
Anilogue-festivaalin suomalaisen animaatiosarjan järjestäminen,
29.11.–3.12.17 Budapest
Koskentola Kristiina
1 200
Suomalaisten tekijöiden osallistuminen ”SoilsSéancesSciences
and Politics” -seminaariin Pekingissä 30.9.–1.10.17
AV-arkki ry / Hanna Maria Anttila
20 000
Suomalaisen mediataiteen kansainvälinen levitys 2017
Helsinki Film Festival ry / Laura Laaksonen
10 000
Finnish Film Affair -tapahtuma osana Rakkautta & Anarkiaa
-elokuvafestivaalia 19.–21.9.17 Helsingissä
Oy Bad Taste Ltd / Rax Rinnekangas
750
”Maailman viimeinen kirjakauppa” -dokumenttielokuvan ja
”Two North(s) &a Little part of anywhere” -elokuvaboksin
julkistaminen Madridissa 8.–11.11.17
Illume oy / Pertti Veijalainen
778
School of Hope -dokumenttielokuva Nordisk Panorama Forum
-tapahtumassa Malmössä 24.–26.9.17
Greenlit Productions Oy /Ritola Merja
4 000
War/Peace -dokumenttielokuvan teatterilevitys Yhdysvalloissa
(27.10.17->
Filmkontakt Nord / Pøulsen Sören
5 000
Nordisk Panorama -tapahtuman ”The Finnish Focus” -osio,
21.–26.9.17 Malmö
Haase Antti
500
Nordisk Panorama -tapahtuma 22.-25.9.17 Malmö,
Suomen referenssiryhmä
LUX / Schtinter Stanley
4 810
Mika Taanilan retrospektiivinen näyttely Whitechapel Galleriassa
(Lontoo) lokakuussa -17
Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.) / Tahvo Hirvonen
509
Oslo Digital Cinema Conference 8.–9.9.17 IMAGO -tapahtuman
järjestelyt (27.–28.10.17 Hanasaari)
Animaatioklinikka - Suomen animaationtekijät ry /
Salla Hämäläinen
2 500
Pohjoismaisen animaatiofoorumin järjestäminen 11.11.17
Fredrikstadissa (Norja)
Pohjola Elina
450
Nordisk Panorama -tapahtuma 22.–25.9.17 Malmö,
Suomen referenssiryhmä
Kultanen Sanna
500
Nordisk Panorama -tapahtuma 22.–25.9.17 Malmö,
Suomen referenssiryhmä
Filmimaa Oy / Markku Tuurna
1 000
Divine Consultants -animaatiosarja Cartoon Forum -tahtumassa
Toulousessa (Ranska) 11.–14.9.17
Karpo Liisa
500
Nordisk Panorama -tapahtuma 22.–26.9.17 Malmö,
Suomen referenssiryhmä
Männistö Joni
460
Nordisk Panorama -tapahtuma 22.–26.9.17 Malmö,
Suomen referenssiryhmä
napafilms oy/ Inka Achté
513
Boys Who Like Girls -dokumenttielokuva MediMed-rahoitustapahtumassa Sitgesissä (Espanja) 13.–15.10.17
Ripatti Mika J.
200
Letters from Here Somewhere -lyhytelokuva DokumentART
-festivaalin kilpailusarjassa, Neubrandenburg 13.–17.10.17
Tuffi Films
696
”Ei koskaan enää”-dokumenttielokuva Nordisk Forum
-tapahtumassa Malmössä 21.–26.9.19
Wang Saana
800
”Sing a song together with blind men” -teos
Galerie La Ferronneriessä (Pariisi) 7.11.–8.12.17

Ideasthetic Oy / Mattila Mika
”Carnival Pilgrims” -dokumenttielokuva Nordisk Forum -tapahtumassa Malmössa 23.–27.9.17
Alaluusua Jani ja työryhmä
”Kohti jäniksen vuotta” -lyhytelokuva Brest European Short Film
Festival -tapahtumassa (7.–12.11.17)
EPIDEM OY / Mikael Wahlforss
Animaatioelokuvien kv. rahoitus MipCom-tapahtumassa
(ml. MIP Junior) Cannesissa 13.–19.10.17
Filmimaa Oy /Tuurna Markku
”Club Colombia” -dokumenttielokuva Nordisk Forum
-tapahtumassa 24.–26.9.17
Greenlit Productions Oy /Ritola Merja
”War/Peace” -dokumenttielokuva ”16th Dhaka International Film
Festival” -tapahtumassa 12.–21.1.17
Olva Ida-Maria
”Pintaan”-lyhytelokuva Brest European Short Film Festival
-tapahtumassa 8.–12.11.17
Illume Oy / Pertti Veijalainen
School of Hope -dokumentti ”7th Malmo Arab Film Festival”
-tapahtumassa 6.–7.10.17 sekä MEDIMED-market
(SitgesEspanja) 12.–15.10.17
Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola
Levitys/asiantuntija/restaurointi-matka New Yorkiin ja
San Franciscoon 27.10.–7.11.17
Dokumenttikilta
Finnish Dinner -tapahtuma IDFA-festivaalin yhteydessä
Amsterdamissa 21.11.17
Moderni Kanuuna ry / Harri Sippola
”The Goodiepal Equation” -dokumenttielokuva 21. Jihlava
International Documentary FilmFestival -tapahtumassa
27.–29.10.17
Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab/Haukka Emilia
”Myrskyn jälkeen” -tvdraama Prix Europa -tapahtumassa
(Berliini) 15.–19.10.17
Kaihlanen Hanna
”Edge of the Clouds” -dokumentti Athens Etnographic Film
Festival -tapahtumassa 20.–26.11.17
Sun in Eye Productions (ValoAurinko Tuotanto osk) /
Aittokoski Metsämarja
”Pikkuli ja Tähtipeura” -animaatioelokuvan kv. rahoitus
Cinekid-tapahtumassa (Amsterdam) 24.–27.10.17.
Tuffi Films / Venla Hellstedt
Kapukoulu -dokumenttielokuvan kv.rahoitus DOKLeipzig
Co-Production Forum -tapahtumassa 30.–31.10.17 ja IDFA
Forumissa Amsterdamissa 20.–21.11.17
Hillstream Pictures /Kullström Niklas
Dijon-juttu -lyhytelokuva Nordic Film Days - tapahtumassa
(Lübeck 2.–6.11.17) ja Bresin lyhytelokuvafestivaalilla
(6.–10.11.17), IDFA Forum -tapahtuma Amsterdamissa
18.–22.11.17
Lumikinos Production Oy /Freundlich Thomas
Avant Premiere -tapahtuma Berliinissä 17.–21.2.18 ja
”Meet the North” -verkostoitumistapahtuma
Larjosto Harri
Viiden päivän video- ja valokuvausworkshop sekä taiteellisen
tuotannon esittely University of Split Arts Academyssa
maalis-toukokuussa 2018
Virtanen Vesa
Manslaughter in Buenos Aires -elokuvan kv.rahoitus Ventana Sur
Film Market -tapahtumassa Buenos Airesissa 27.11.–1.12.17
JW Documentaries Oy / John Webster
Writing with Fire -dokumenttielokuvan kv. rahoitus
Amsterdamin IDFA Forum -tapahtumassa 18.–22.11.17
Autio Mark
Lover-tv-sarjan käsikirjoitus C21’s International Drama
Summit -tapahtumassa Lontoossa 27.–29.11.17

450
900
684
2 500
500
500
778

Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola
Daddy and the Muscle Academy -blurayversio ja levitys
USA:ssa ja Suomessa
MUU ry / Soppela Timo
Performance Voyage 7 -kokoelman kv.kiertue
(marraskuu-17–maaliskuu-18)
AVEK / SES Kulttuurivientiprojekti
AVEKin ja Suomen elokuvasäätiön yhteinen lyhyt- ja
dokumenttielokuvien kulttuurivientitoiminta 2017

2 950
2 000
50 000

KEHITTELYTUKI VIETERI
Of Course My Films / Pia Andell
Four Trick Pony Kolmen screenin dokumentaarinen elokuvainstallaatio ihmisen mielestä, joka on käyttöliittymämme
maailmaan
Rautio Tommi ja työryhmä
He jäivät Poeettinen art house tyylinen dokumentti talvisodasta
lapsenlapsen näkökulmasta kerrottuna
Oy Bad Taste Ltd / Rinnekangas Rax
Siemen Elokuvataiteen ja foley-taiteen voimallinen teos;
tutkielma mystisestä Kasvun Siemenestä

8 500

6 000
7 000

1 000

DOKUMENTTI- JA LYHYTELOKUVIEN TUOTANTOTUKI
KÄSIKIRJOITUSTUKI

2 000

Maikkula Merja
2 500
Keppi Lyhytelokuva lapsesta, joka kasvattaa vanhempaansa
Romo Terhi
1 700
Näin miusta kasvaa mies (työnimi) Dokumenttielokuva
syrjäytymisvaarassa olevista pojista, jotka hakevat apua
mieheksi kasvamiseen teatterista 		
Pesonen Pekko
7 000
Boys Boys Boys Omaelämäkerrallinen komediasarja 35-vuotiaasta
käsikirjoittajasta, joka on yllättävän avioeron myötä päätynyt
takaisin sinkkuelämään (Webisodi)		
Maikkula Merja ja Lundsten John
8 000
Maanantai potenssiin 2 Supernaturalistinen sarjajonka vaihtuvat
päähenkilöt kohtaavat arkipäivässään käänteentekeviä ihmeitä
(Webisodi)		
Virtanen Vesa
5 500
Hungry Hungry kertoo kaupungin parhaan ravintolan henkilökunnasta työuran ja aikuisuuden alussa (Webisodi)
Laitinen Markus ja Mäkinen Santeri
5 500
Rautavaara Mustan komedian ryydittämä rikossarja
(Webisodi)
Brotkin Anna
6 500
Kreisikesä Sarja nuorista naisistaystävyydestä ja aikuiseksi
kasvamisesta (Webisodi)		
Jauhiainen Olli-Pekka ja Linturi Maija
6 000
GÖG 10−14 vuotiaille lapsille suunnattu nukketeatterin keinoin
toteutettava ja anarkistisen huumorin ryydittämä animaatiosarja
(Webisodi)		
Forstén Petra
7 500
Opettajainhuone Nopeatempoinen web-draamasarja yläkoulun
opettajainhuoneen arjesta (Webisodi)		
Piela Mikko
2 000
Palstaviljelyä Itä-Helsingissä Monikulttuurista palstanviljelyä
keväästä syksyyn vuonna 2018 dokumenttielokuva 		
Sillanpää Silja
4 000
Patina - Ruoste 10−15-vuotiaille suunnattu web-draamasarja,
joka kertoo kaksi dystooppistatoisiinsa kietoutuvaa tarinaa
nuorista, jotka kyseenalaistavat tarinat, joista heidän maailmansa
on rakennettu (Webisodi)
Halme Mia
3 500
African Night Rokote-koekaniinien ryhmämatka Länsi-Afrikan
helmeen Beniniin, dokumenttielokuva

375

500
210

417
1 500

617

1 185
760

1 000
434
1 000
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ENNAKKOVALMISTELU

TUOTANTOTUKI

Grape Productions Oy /Raimo Uunila,Lauri Danska
10 000
Love vs the USA A story about the hacker Lauri Love and his
family fighting against the most powerful state on earth,
dokumenttielokuva 		
Illume Oy /Mohamed El Aboudi
8 000
School of Hope Koulu voi auttaa kuivuuteen, dokumenttielokuva
Oktober /Joonas Berghäll
8 000
Miehiä ja poikia Dokumenttielokuva miesten hyvinvoinnin epäkohdista ja tasa-arvosta Suomessa vuonna 2017
Pyjama Films Oy / Elli Vuorinen
5 000
Still Lives - Kiirehessä Liikkumatoin Kokeellinen lyhytanimaatio,
jossa perinteiset kansan- ja muinaistaiteen patsaat eläytyvät
modernin elämän ongelmiin 		
Greenlit Productions Oy / Inderjit Kaur Khalsa
10 000
United We Act! The real power is the people!, dokumenttielokuva
Guerilla Films / Iiris Härmä
10 000
Matkalla outouden laaksossa Dokumenttielokuva ihmisten
odotuksista ja peloista suhteessa teknologian uusiin
mahdollisuuksiin
Koko Production oy / Mina Laamo
3 000
Pojat Dokumenttielokuva siitä, kuinka muiden ihmisten
tekemät päätökset sysäävät ystävien elämät täysin erilaisille
radoille 		
New Eyes Productions Oy /Mika Rantonen, Verena Netzer
10 000
Luonnonlaki Dokumenttielokuva kuvaa maatilalla kasvaneiden
lasten ja nuorten aikuisten kamppailua vanhempiensa toiveita
vastaan 		
Production House oy Finland /Matleena Saarensalmi-Hintikka 4 000
Älä luota systeemiin Elmulaiset haluavat järjestää ikimuistoisia
konsertteja juhlistaakseen elävän musiikin yhdistyksen olemassaoloa, dokumenttielokuva 		
Oktober / Panu Suuronen
5 800
Jenni ja Tony Jenni ei ole enää Tony, dokumenttielokuva		
Bonsaifilms Oy / Anu Kuivalainen
8 000
Rakkauselokuva Ihminen on seksuaalinen persoona, sama tai
muuttuva, kaikkine tunteineen loppuun asti, dokumenttielokuva
Balansia Films / Terjo Aaltonen
4 000
Kalmansiivoojat Dokumenttielokuva ihmisistä, joiden
näkymätön työ on siivota maailmaa, joka on piilotettu
yhteiskunnastamme, Short Form -hanke 		
Impressio Films Oy /Catarina Diehl
4 000
Female Stories: A Confession Dokumenttielokuva päältä päin
täydellisestä ura-äidistä, joka kertoo nuoriin lapsiinsa
kohdistuvista sekavista tunteistaan ja raivokohtauksistaan,
Short Form -hanke
Unifilm Oy /Petri Luukkainen
4 000
Rahaa tubettamalla Dokumenttielokuva opastaa kuinka rahaa
tehdään pistämällä oma persoona likoon YoutubessaShort Form
-hanke 		
Gimmeyawallet Productions Oy /Tuomas Niemi
4 000
Katso karttaa Dokumenttielokuva kartoista ja niidenvaikutuksesta
mielikuviinShort Form -hanke		
Icebreaker Productions /Rasoul Khorram
4 000
Naistenpyörä Muslimimaasta tulevalle naiselle pyörällä ajo
merkitsee itsenäisyyttävapautta ja tasa-arvon kokemusta,
dokumenttielokuva Short Form-hanke 		
JW Documentaries Oy /John Webster
8 000
REDI Kaksi henkirikoksen osapuolta - uhrin läheinen sekä tekijä purkavat rikoksesta aiheutunutta traumaadokumenttielokuva
Kinokokko Ky / Jari Kokko
5 000
Tervetuloa Timbuktuun Älkää kysykö mitä tehdas voi tehdä
hyväksenne, vaan mitä te voitte tehdä tehtaan hyväksi,
dokumenttielokuva

Art Films production AFP Oy /Arto Halonen
35 000
Zara Tarina ihmiskaappausten hämärästä maailmasta ja sieltä
selvinneiden työläästä prosessista koota minuutensa ja
ihmisyytensä pala palalta, dokumenttielokuva 		
Giron Filmi Oy / Markku Lehmuskallio ja Anastasia Lapsui
20 000
ANERCA Dokumenttielokuva arktisten kansojen nykytilasta
Mouka FIlmi Oy / Kimmo Leed
25 000
Kylkiäinen Kuollutta äitiään kaipaavat lapset aikovat keinoja
kaihtamatta torpata perheen kesäpaikan päätymästä uuden
omistajan haltuunlyhytelokuva 		
Pohjola-filmi / Einari Paakkanen
30 000
Murtomaa In 2015 the International Cross-Country Skiing
School was founded in Helsinki. The school helps recently arrived
immigrant children to adapt to the culture of Finland and encourages the children to go outside instead of staying indoors during
the winter 		
Tuffi Films / Kirsikka Saari
15 000
Super Comfort Viisikymppinen Taina odottaa poikaansa
vierailulle, mutta perhe ei ole enää sama kuin ennen, Yhden yön
juttu -hanke
Parad /Anna-Karin Grönroos
32 000
Future Remains Dokumenttielokuva teollisesta muotoilijasta
Henrik Wahlforssista, joka uskoi että muotoilun avulla voimme
rakentaa paremman tulevaisuuden 		
franckforstén / Alberto Herskovits & Olavi Linna
10 000
Donner Donner, viimeinen Mammutti, dokumenttielokuva
Its Alive Films / Jenni Tuli
13 000
Venetsia It’s beautiful life, lyhytelokuva 		
Filmimaa Oy /Lotta-Kaisa Riistakoski
10 000
Sininen laguuni Dokumenttielokuva juvalaisen pesäpalloilun
noususta, uhosta, tuhosta ja toivosta nousta jaloilleen
Illume Oy / Jouko Aaltonen & Seppo Rustanius
15 000
Sodan silmät Vuoden 1918 sisällissota lasten silmin nähtynä
Mouka FIlmi Oy / Jukka Kärkkäinen
20 000
Kebab King Lyhytelokuva vihasta, jolla ei ole oikeutettua kohdetta
Aito Tehdas Oy / Juha Rosma
30 000
Rotat Lyhytelokuva kokeneesta poliisista, joka arvoitusta
ratkoessaan ajautuu kohti ”rajaa” 		
Elokuvayhtiö Aamu / Mikko Myllylahti
15 000
Tiikeri Talvi-ilta perheessä muuttuu arvaamattomaksi,
Yhden yön juttu -lyhytelokuva 		
Pohjola-filmi / Reetta Aalto
25 000
Sintti Lyhytelokuva aikuisten ongelmista lapsen silmin 		
Epidem / Jaana Wahlforss
15 000
Erään paimenkoiran tarina Animaatioelokuva, jonka grafiikka
perustuu Giotto di Bondonen maalauksiin, kertoo paimenkoiran
ja vuohen vaellusmatkasta kohti joulutähteä 		
Elokuvatuotantoyhtiö Made / Lauri-Matti Parppei
14 000
Hiljaa kuin murhaajat Noin 20-vuotiaat parhaat ystävät Minna
ja Ina hoitavat pihoja kesätyönään ja hiipivät öisin muiden
taloihin, kun asukkaat nukkuvat, lyhytelokuva 		
Illume Oy / Mohamed El Aboudi
27 000
School of Hope Koulutus voi olla avain parempaan
tulevaisuuteen, dokumenttielokuva 		
Making Movies Oy / Joonas Rutanen
25 000
Aila Lyhytelokuva Itä-Helsingin yöstä ja kohtaamisesta		
Making Movies Oy /Tonislav Hristov
30 000
Magic Lives of V Elokuva ihmisen eri rooleista ja niillä
pelaamisesta, dokumenttielokuva
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JÄLKITUOTANTOTUKI
Mouka FIlmi Oy / Perttu Saksa
10 000
Eläimen kuva Dokumenttielokuva ihmisen ja eläimen
ikiaikaisesta suhteesta 		
Hillstream Pictures /Niklas Kullström ja Martti Kaartinen
10 000
G. J. Ramstedtin Maailma Dokumenttielokuva unohdetusta
suomalaisesta suurmiehestä, diplomaatista ja kielentutkijasta
Gustaf John Ramstedtista 		
Pohjola-filmi /Jenny Timonen
1 000
Vielä pienen hetken vierelläsi Dokumenttielokuva saattohoitajista,
joiden arjessa kuolema on läsnä, mutta jota ennen päivät ovat
täynnä elämää 		
			

MEDIATAIDE
KÄSIKIRJOITUSTUKI

Kokko Jaana
Työnaisen tunti Kokeellinen mediateos työläisyydestä
vallankumouksen ja niiden yritysten liikkeellepanijana		
Vehviläinen Vesa
Cultivator Animaatioelokuva sumusta, savusta ja puutarhoista

4 000
2 500

ENNAKKOVALMISTELUTUKI
Oktober Oy / Anna Nykyri
American dancer Elokuva ja monikanavainen videoinstallaatio
epäonnistumisesta - ja toisesta Amerikasta

8 000

TUOTANTOTUKI
Special Film Company / Leena Jääskeläinen
10 000
Blue Sky on Mars Kokeellinen animaatiodokumentti, joka
perustuu haastatteluihin ja työpajoihin tieteen
huippuammattilaisten kanssa, Tiedekeskus Heureka 		
Elokuvayhtiö Testifilmi Oy / Sami van Ingen
7 000
Vapaus Kokeellinen lyhytdraama, joka pohjautuu Teuvo Tulion
kadonneeseen elokuvaan Nuorena nukkunut (1937), WHS-teatteri
				

JÄLKITUOTANTOTUKI

Timo Wright Productions
4 230
Ex Nihilo Kokeellinen dokumenttielokuva elämästä, kuolemasta
sekä pyrkimyksistämme hallita niitä, IDFA DocLab
Hanna Västinsalo tmi
1 700
Kohtulaulu Virtuaalinen tanssiteos raskaudesta
Malapa /Pilvi Takala
11 178
The Stroker Videoteos, jossa tutkitaan mitä tapahtuu, kun
trendikkääseen ja yhteisölliseen työympäristöön ilmestyy
”Personal Toucher” − yritys, joka tarjoaa ystävällisiä tervehdyksiä
ja kosketuksia vastaantulijoille, Kiasma
Flatlight Films Oy /Minna Rainio ja Mark Roberts
6 000
They came with crowded boats and trains
Refugees from Finland and Iraq struggle across geographical
and temporal borders on a journey to find safety, Turku Biennale

KOHDEAPURAHAT
Viita Milja
Polut Surrealistinen luontodokumentti villin luonnon ja
rakennetun kulttuurin rajapinnalta, Forum BoxHelsinki
MÄKELÄ MARITA (MOX)
Vieraanvaraisuus - talo Kuunnelmallinen mediataideteos
vastaanottamisien motiiveista 		
Johansson Panu
Pienkaupunkisinfonioita: 96100-97690 (Picturing a Micropolis:
96100-97690) Kaitafilmille kuvattu kaupunkisinfonia
Rovaniemestä 		
Lindberg Carl Sebastian
Det röda arvet (Punainen perintö) Henkilökohtainen
dokumentaarinen teos suvun ja Suomen sisällissodan
traumasta, Pro Artibus Gallery

6 000
6 000
1 000

8 000

Rannikko Vesa-Pekka
I See Birds Kesykyyhkyjä ja ihmisen ja luonnon suhdetta
käsittelevä teos, Nordic Lights -näyttely (Lontoo) ja Galerie
Anhava
Van Ingen Juha
Hello Everybody Kokeellinen elokuva kommunikaatiosta,
Pori Film Festival
Siirtola Anne
Chain Stiches/ Family Portraits Videoteos joka käsittelee muistia
ja muistamista, Huuto Galleria 		
Ijäs Jan
Le Radeau de la Méduse Medusan lautta Teos, joka yhdistää
Théodore Géricault’n kuuluisan maalauksen kuvaaman
tragedian ja nykypäivän ihmislautat, Galleria Heino 		
Pathirane Sara
My Chinese Landscape Videoinstallaatio, MUU Galleria 		
Tuominen Tatu
Left Behind Videoteos, jossa kohtaavat kirjoihin painettu
kuva, modernistisen arkkitehtuurin ideaalit sekä sci-fi-elokuvien
tulevaisuusvisio, Galleria Forum Box 		
Långström Minna
Riemu olla olemassa Tilallinen videoinstallaatio Hilma Granqvistista, Galleria ElverketRaasepori 		
Lehti Leena
Kuvittele huone Runofragmentteja ja liikkuvaa kuvaa yhdistävä
teos, Galleria RajatilaTampere 11.–28.8.2018
Silomäki Jari
Sumuisten vuorten yksinäinen Miklos Minimalistinen kuvaus
vaatimatonta elämää Budan vuorilla viettävästä Mikloksesta,
Valokuvataiteen museo 		
Nyrhinen Mirkka & Haring Tiina
Äideistä parhaimmat Mediataideteoskokonaisuus 		
Jääskeläinen Leena
Building Art History Videotaideteos kehonrakennuksesta
taidehistorian näkökulmasta, Tila-galleria 		
Puha Tero
Original Surrealistinen ja tragikoominen lyhytelokuva ihmisen
yksilöllisyyden merkityksestä tai merkityksettömyydestä,
Madridin Suomi-instituutin galleria 		
Räty Katariina ja työryhmä
Petra G Liikkeellinen videoteos, joka kyseenalaistaa sukupuoleen
sidonnaisia rooleja elokuva- ja tanssitaiteessa, elokuvateatteri
Andorra 		
Estarriola Anna
FREQUENCY (working title) A video and sound installation with
three sculpted characters, Turku Biennale 		
Tuomaala Martta ja työryhmä
FinnCycling-Soumi-Perkele! Kantaaottava kunto-ohjelma ja
videoinstallaatio, Tehdas-teatteriTurku 		
Mäkiö Mari
Tuntu(ma) Tilaa tunto- ja kuuloaistin perusteella tutkiva
interaktiivinen ääni-installaatio, Galleria Rajatila (Tampere)
Kina Jonna
Energy and Matter (työnimi) Marmorilouhokseen pohjautuvassa
teoksessa tarkastellaan maisemaa, ajallisia mittakaavoja ja
kerrostumia sekä sosiaalisia suhteita, Beaconsfield
Contemporary Art, Lontoo		
Viita Milja
Polut Yhden kuvakanavan versio Renditions-videoinstallaatiosta,
YLE Uusi Kino

7 600

2 000
5 000
6 500

2 000
1 270

8 000
2 000
3 500

5 000
1 500
5 000

4 000

4 200
5 500
2 520
6 000

2 000

MEDIARATA
Flatlight Films Oy/ Maria Gullsten (tuot.)
28 000
Uusi mediataidetuotanto sekä mediataiteen tuotanto-osaamisen
ja taiteilijayhteistyön kehittäminen Magneetti ry:n kanssa. Taiteilijat: Minna Rainio ja Mark RobertsMagneetti ry:n jäsenet
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Grail Group Oy /Kalle Koskela
23 000
DIGIDEMO
Elokuvaosuuskunta Luna Films
28 000
Mattila Juho ja työryhmä
3 000
e-urheilun tapahtumakonsepti e-urheilun katsojatapahtumatuote
Tuotantokäytäntöjen sekä neljän teoksen edistäminen ja
Act Normal Games / Heikki Pulkkinen
3 000
When it Rains Säähän perustuva pervasiivinen hyötypeli
hallikoon tapahtuma-areenoihin (Varsinais-Suomi)
promovointi. Taiteilijat: Juhani Koivumäki, Paula Saraste, Joakim
Rauniot Saana-tunturille sijoittuva post-apokalytpinen
Harja Jonne ja työryhmä
3 000
Pusenius, Dave Berg		
seikkailupeli		
The Cloudverse Lentävien kylien teemoittamassa instant
SULAPITCH -KILPAILUN PALKINNOT
Elokuvayhtiö Testifilmi Oy/Jussi Eerola,
franckforstén /Oskar Forstén
16 500
messenger -pelissä keskitytään tosimaailman ystäviin,
Mika Taanila (tuot.)
35 000
Ihalainen Kirsi
6 000
yhteistyöhön ja eeppisiin rakennusprojekteihin		
Laita ittes likoon Varhaisnuorille suunnattu lyhytdokumenttiNeljän teoksen valmistelu ja räätälöityjen tuotantomallien
Kelosound pääpalkinto		
sarja, jonka tarkoitus on rohkaista nuoria olemaan omia
Tattersall Peter
3 000
kehittäminen. Taiteilijat: Mika Taanila, Patrik Söderlund, Visa
itsejään (pilotti)		
Borgman Inkeri
1 000
Talouden tarina Suomen kansantaloutta ja yhteiskunnan kehitystä
Suonpää, Jussi Eerola, Chris Peti		
Giggle
Saure Heikki ja työryhmä
3 000
visualisoiva oppimisväline		
Fantomatico Oy /Leena Närekangas (tuot.)
27 000
roskarunopeli roskarunopeli mobiililaitteille ja VR-laseille
Pänkäläinen Mervi
3 000
Takkunen Pyry ja työryhmä
3 000
Mediataiteen tuotantostrategian rakentaminen tavoitteena
Mightifier
Time Films Oy / Miro Laiho
23 000
Gnomes & Sky Tonttumainen koko perheen hotseat-kaksinpeli
kansainväliset ja kaupalliset yhteistyöverkostot ja laajentuminen
tableteille		
Kallion eläimet Yhteiskuntasatiirinen, mustalla huumorilla
uusien taiteilijoiden teosten tuottajaksi. Taiteilija: Hanna
höystetty animaatiosarja Kalliossa asuvista eläimistä (pilotti)
STEPDEMO
Bade Valtteri ja työryhmä
3 000
Haaslahti		
myTrueSound Oy /David Oliva
3 000
Morphogenesis Kehitysbiologian käsitteet tutuiksi toimintapulmaBarracuda Disaster Oy /Henri Taussi
10 000
Kristallisilmä Oy/ Ilppo Pohjola (tuot.)
35 000
pelin avulla		
Moving on the darkness: a 3D-audio game for the blind people
Solar Panic: Utter Distress Ensimmäisen persoonan komediaUsean mediataideteoksen suunnittelu ja valmistelu sekä kansainand visually impaired We hear the difference		
seikkailu, jonka tarina kuljettaa pelaajan omalaatuisiin
Maracat Caravan /Petteri Jakobsson
20 000
väliset kehitysprojektit. Taiteilijat: Eija-Liisa Ahtila, Ilppo Pohjola
kohtaamisiin uniikeissa ympäristöissä, demo		
Jääskeläinen
Ilpo
3
000
Virtual
Circus
Lisätyn
todellisuuden
sirkusviihdettä		
Kunstventures Oy/ Marko Tandefelt (tuot.)
35 000
Suomi 101 Murteisiin perustuva kielipeli		
Jylhä Henrietta
5 000
Frostbullet Oy /Toni Aaltola
10 000
Mediataiteen uusien toimintaympäristöjen ja esitysmuotojen
Girlgamer? Naispelaajan näkökulmia pelien maailmasta,
Studio Kikito Oy / Paula Hotti
19 000
STATUS: BELIEVER Reveal the Truth Beyond the Truth		
etsiminen erikoistumisalueena julkinen tila. Taiteilijat:
konseptituki		
Hank Hank on julkkiksen elämään kyllästynyt sirkuskarhu,
Reija Meriläinen, Teemu Lehmusruusu, Arja Kärkkäinen,
Magia Music & Media Oy /Tommi Mäki
20 000
joka pakenee metsän keskelle löytääkseen rauhaa ja hiljaisuutta.
Pasi Rauhala		
BelleGames /Pirjo Ritokangas-Huttunen
10 000
SoundScapes 3D-äänimaisemia digitaalimarkkinoille
Mutta löytyykö sitä? (pilotti)		
Snowbal Meltdown Seikkailupeli teemanaan ilmaston
			
lämpeneminen ja ympäristön saastuminen, demo		
Tuffi Films / Sanna Kultanen
30 000
FESTIVAALI- JA MUU AUDIOVISUAALISEN
CREMA
Yksittäistapaus (x10) Hetkiä elämästä, joita kutsutaan yksittäisKULTTUURIN TUKI
Kajak Games /Stefan Kalberg
15 000
Kulttuuripalvelu Helander /Seija Helander
13 800
tapaukseksi. Mutta miksi jokaisella naisella on niistä kokemukFinSummerVR Suomen kesä omassa huoneessasi, demo		
Risto Jarva -seura ry/ Suhonen Ville
3 500
Sanariihen
palvelumalli
hoivayrityksille
Hoivayritysten
palvelusia? (pilotti)		
”Tervanpoltosta Rocky VI:een - itsenäisen Suomen lyhytelokuvia”
Eriksson Maria
5 000
malli, joka mahdollistaa taiteen saavutettavuuden ja tukee
Shotgun Gaming Oy / Aleksi Rantonen
13 000
- näytöskokonaisuuden koostaminen
OKOKOK (Oikein KujeellistenOikeasti Kunnollisten Oppijoiden
asukkaiden valinnanvapautta (Uusimaa)		
Duckz! Duckz! on uudenlainen isolle yleisölle suunnattu
Koulu) Level up! Teit kaiken tämän! - sovellus luomaan tekemistä
Turun elokuvatapahtumat ry/Kimmo Sillanmikko
5 000
Arctic Factory /Julius Oförsagd
19 000
sorsanmetsästys-mobiilipeli		
ja kokemista, konseptituki		
”Turku Animated Film Festival” -tapahtuma Turussa 23.–27.8.17
Energiatehokkaita ja ekologisia designväliaikaiskoteja
Random Potion Oy / Kirsi Rossi
25 000
LunarByte Oy / Roni Jokinen
5 000
Oulun elokuvakeskus ry/ Sauli Pesonen
15 000
Väliaikaiskoteja kierrätysmateriaaleja hyödyntäen matkailun ja
Project Scoundrel Sosiaalinen, tarinankerrontaa painottava
Dungeon Crawler Decimate your surroundings with powerful
36. kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali
suurtyömaiden käyttöön (Lappi)
digitaalinen roolipeli		
spells as you journey through the never ending gauntlet,
12.-19.11.2017 Oulussa		
Steaks Contact Wear Oy /Suvi Alalantela
24 000
konseptituki		
Triumf
Gamification
/
Kadri
Haljas
3
000
Piknik Frequency ry / Antti Ahonen
4 500
Riot Tissue Vaatteeseen suoraan integroitu iskunsuoja-elementti
Triumf in Me demo Mobile application supporting the goals of
Reapalu Vivian ja työryhmä
5 000
Pixelache-festivaali 22.-24.9.17 Helsingissä		
(Häme)		
childhood cancer treatment and mental wellbeing via gameplay
SYN
Mobiilisovellus
Mobiilisovellusjolla
kuka
tahansa
voi
luoda
Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys/
Piiloleikki oy /Oona Tikkaoja
15 000
elektronista musiikkia, konseptituki		
Dreamloop Games Oy /Joni Lappalainen
3 000
Jarkko Kuittinen
2 000
Taidelähtöinen peli lastensuojelutyöhön Piiloleikki -konseptin
Project Slaveless Nopeatempoinen, Speedrun-ystävällinen mechaTriumf
Gamification /Kadri Haljas
8 900
Visuaalisen kulttuurin festivaali Viscult Joensuussa 25.–27.10.17
käyttömahdollisuuksien syventäminen ja pelillisyyden
toimintapeli huumorilla ja yhteiskuntakritiikillä höystettynä
Triumf in Me StepDemo Mobile platform for children supporting
rakentaminen (Varsinais-Suomi)
Silmän-juhla työryhmä/ Jaana Saario
3 000
treatment goals and mental well-being via gameplay, demo
Youth Control /Timo Juuti
22 500
”Silmänjuhla, mediataidetta Salossa” -tapahtuma 9.–15.9.17
Hobby Agency Oy /Jaana Komscha-Härkönen
23 000
Mixmstr -mobiilipeli Ennennäkemätön peli- ja musiikkiviihteen
Evocat Games /Leevi Pääkkönen
5 000
Arts@Work affects Arts@Work -taidepajojen hyvinvointivaikutusCínemaja ry /Eija Niskanen
7 000
crossover		
Virtuaalitodellisuuspelin tuotekehitys Virtuaalitodellisuus-teknoloten osoittaminen vaikuttavuusmittarin keinoin (Uusimaa)
Regional film festivals -17Cinemaissí (18.–22.10.17) ja
giaa hyödyntävän pelin tuotekehitys, konseptituki		
Danish Bear Productions Oy /Juho-Pekka Tanskanen
13 000
Cine Aasia (15.–18.3.18)
Belightful Design Oy /Miia Liesegang
16 800
Pakko
Dokumenttikokonaisuus
elämisestä
pakko-oireisen
Stolen Shoes Entertainment/Miikka Sipilä
5 000
Tuotekonseptointi uudelle markkinalle Tuotekonseptin
Uudenmaan elokuvakeskus ry / Maria Mononen
6 000
häiriön kanssa (pilotti)		
Dual Welding Dwarves Leirin rakentaminen ja suojeleminen
kehittäminen USA:n markkinoille (Varsinais-Suomi)		
Kettupäivät-lyhytelokuvafestivaali 15.–19.11.2017 Helsingissä
useamman pelaajan voimin verkon ylitse 3D-maailmassa,
Swan Man Oy /Jani Schulze
19 500
Design Heidi Huovinen /Heidi Huovinen
12 500
Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.) / Tahvo Hirvonen
5 000
konseptituki
Run Rabbit Run Run Rabbit Run on tutkimusmatka nuoren
Pelillistä
Vuorovaikutteisten
pelien
palvelukonsepti
(Etelä-Savo)
IMAGOawards2017 -palkintogaala ja yhdistyksen vuosikokous
masennusta sairastavan naisen elämään		
Akrenius Panu ja työryhmä
5 000
Hanasaaressa 28.10.17		
Emilia Karenina Oy /Emilia Åman
14 000
ShakyTown Maanjäristys koettelee ShakyTownia, pakene ennen
Action-Reaction Games (Objective-V Oy)/ Tuomas Varesvuo 23 500
Ekologiset
leikittävät
tuotepakkaukset
EK
for
kids
-brändille
Loikka Kontakti ry / Kallio Kati
6 000
kuin kylä hajoaa ja vajoaa!, konseptituki
Battle Blobs(TM) DEMO Studion oman Battle Blobs(TM)
(Pohjois-Savo)		
Loikka-festivaali ja ”Future Screens of Dance”-tapahtuma
IP:n soveltaminen uuteen mobiilipeliin		
Mustikkaniemi Joni
5 000
5.–8.4.2018 Helsingissä		
Kayiwa Oy /Lincoln Kayiwa
19 000
Supervisor Suomeen sijoittuva, koominen VR työnjohtamispeli,
Kaiserstuhl Oy/ Markku Korhonen
3 000
Projekti Peruskallio 2.0 Design-tuotteita suomalaisesta graniitista
Tampereen Elokuvajuhlat - Tampere Film Festival Ry
20 000
konseptituki		
Rinki Tietovisa-applikaatio ja tv-formaatti
ja metalleista (Uusimaa)		
Juhani Alanen
Pöysä Annika ja työryhmä
5 000
Seppänen
Miia
3
000
Tampereen 48. kv.elokuvajuhlat 7.-11.3.2018
Huido Oy /Panu Heinonen
15 000
Runo Suomalaista kansanperinnettä raikkaasta näkökulmasta
Ars
Vitae
-laajennettua
todellisuutta
hyödyntävä
mobiilipeli
taiteen
TouchDesign Luonnossuunnittelutyökalu arkkitehdeille (Häme)
DocPoint-elokuvatapahtumat ry/ Ulla Bergström
20 000
-peliprojekti, konseptituki
ja kulttuurin maailmassa Ars Vitae peli houkuttelee mobiilipelaa”DocPoint - Helsingin dokumenttielokuva -festivaali”- sekä
Nollaus / Kati Reijonen
19 000
jat taiteen pariin ja taiteen ystävät pelien pariin		
Outloud Oy /Ulla Sergejeff
6 100
”DocPoint Impact” -tapahtuma 29.1.–4.2.2018
Tervetuloa. Ole kuin kotonasi. Kulttuurien välistä vuorovaikutusta
Lue Luppakorvalle - StepDemo Lukemiseen innostava sovellus,
Aurinkokunta osk /Sandra Mahlamäki
18 000
edistävä verkkokurssi (Lappi)		
Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry/ Rinne Niilo
5 000
demo		
My Virtual Horse Vauhdikas ratsastussimulaatiopeli Virtual
POFF - Porin elokuvafestivaali 22.–26.11.2017
Satumatka productions /Satu Liikkanen
15 000
Reality -alustoille		
Magia Music & Media Oy /Tommi Mäki
5 000
Virtuaalinen Satumatka ja tarinatuotteiden pilotointi Kalevala ja
Joensuun Popmuusikot ry /Kilpiä Katri
4 000
AV Runway Kiitorata nuorille musiikkilahjakkuuksille, konseptituki
Kivikangas Teemu
3 000
suomalainen kansanperinne heräävät eloon virtuaalisesti ja
”Rokumentti Rock Film Festival” -tapahtuma Joensuussa
				
Madon Tarina Kokeellinen tietokoneroolipeli, jossa pelaaja yrittää
tarinatuotteina (Kaakkois-Suomi)
15.–19.11.2017		
selvitä pahan Mestarin kätyrinä		
				
Coulu Systems Oy /Lea Tornberg
20 900
Yli-Kyyny Helena
4 000
Vishwanath Gautam
3 000
Liikunnallisen
oppimiskeskuksen
ja
yhteistyöverkoston
kehitys”Elokuva muuttaa maailmaa -tuki dokumenttielokuvan
Fobia VR Encounter your most intimate fears in a Virtual Reality
projekti (Pohjois-Pohjanmaa)
vaikuttavuustyölle” -selvitys		
game and overcome them with plenty of fear
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Korjaamo Kino laajenee

%
elokuussa 2018

töölöstä

Bio Rexiin

Elokuvan juhlaa

XL!
y Korjaamolla joka päivä y Bio Rexissä

joka viikonloppu (pe-su) elokuusta 2018 alkaen
korjaamo
@korjaamohki
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