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HYVITYSMAKSU,
PROSENTTIPERIAATE
JA MARX
They Came in Crowded Boats and Trains, Minna Rainio ja Mark Roberts, 2018.

H

yvitysmaksujärjestelmän uudistamisen jälkeen
AVEKissa on voitu elää muutamia suhteellisen
rauhallisia, tehokkaita ja suurista taloudellisista
huolista vapaita vuosia. Tämä on toivottavasti myös näkynyt AVEKin toiminnassa. Nyt tilanne näyttää taas uhkaavalta, edellisestä kriisistä on aikaa viitisen vuotta. Hallitus
on päättänyt pienentää valtion budjetissa olevaa yksityisen kopioinnin hyvitykseen varattua summaa. Tuo summa
on ollut 11 miljoonaa euroa vuodesta 2015. Summa on toki
riittämätön, kun sitä vertaa kopioitujen teosten määrään –
noin 250 miljoonaa kappaletta vuonna 2017; korvaus yhden kopioidun teoksen osalta on noin neljä senttiä. Kun
velä otetaan huomioon, että kyseessä pitäisi olla EU-direktiivin edellyttämä kohtuullinen korvaus (fair compensation), on tuo 11 miljoonan euron taso ollut ehdoton minimi. Plussan puolelle on voitu kirjata se, että järjestelmän
ennakoitavuus on ollut hyvä, mikä on mm. auttanut edistämistoiminnan suunnitelmallisuutta.
Kun yksityisen kopioinnin hyvitys siirrettiin maksettavaksi valtion budjetista, niin muutosta tervehdittiin ilolla.
Kysymys oli silloin ennen kaikkea korvauksen ennakoitavuuden parantumisesta. Tosin silloin muutama kriittinen ääni muistutti itse poliittisen järjestelmään olennaisesti liittyvästä horjuvuudesta ja epäluotettavuudesta, ja
nyt tämä uhkakuva näyttää toteutuvan. Poliittisten päättäjien muisti on neljän vuoden mittainen.
Hallituksen keväinen kehysriihi siis päätti pudottaa yksityisen kopioinnin hyvitystä ensi vuonna kahdella miljoonalla ja sitten v.2020 vielä kahdella miljoonalla, jolloin lopputulema olisi seitsemän miljoonaa. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja todetakseen, että AVEKin normaalin edistämistoiminnan harjoittaminen muuttuu tuossa
tilanteessa todella vaikeaksi. Tilanteen absurdius on jo

huomattu eduskunnassa yli puoluerajojen. Sivistysvaliokunta on lausunnossaan kritisoinut hallituksen ratkaisua
ja todennut, ”että hyvitysmaksun kokonaismäärä ei ole
merkittävä millään talousmittareilla arvioituna, mutta se
on olennaisen tärkeä niin yksittäisten maksun saajien kuin
yhteisiin tarkoituksiin käytettävien varojen hyödyntäjien
kannalta”.Tässä valiokunta on täsmälleen oikeassa;AVEKin
ja MESin työ kulttuurin alueella voi pysähtyä lyhyeen, mikäli leikkaukset toteutetaan. Varma seuraus on kulttuurin
köyhtyminen.
Myös usean kansanedustajan allekirjoittama aloite (ensimmäisenä allekirjoittajana MikkoAlatalo) hyvitysmaksun
nykytason turvaamisesta on jätetty. Ehkä tässä asiassa terve järki voittaa. Selväksi on kuitenkin käynyt, että hyvitysmaksujärjestelmä kaipaa uudistamista, jonka seurauksena
sekä korvauksen riittävyys että sen ennustettavuus saadaan riittävälle tasolla.

P

rosenttiperiaate lähtee siitä, että prosentti rakentamisen kustannuksista käytetään rakennukseen
sijoitettavaan taiteeseen. Periaate on otettu osaksi
hallituksen ”taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen ohjelmaa”. Joka syksy valtion tulo- ja menoarvioesityksen käsittelyn aikana saa hämmästellä kulttuurin vaatimatonta osuutta budjetista. Se on alle prosentin:
vuoden 2019 budjettiesitys on yhteensä noin 55,7 miljardia euroa, ja OKM:n kautta jaettava kulttuurin osuus noin
457 miljoonaa euroa (0,8%). Rahapelien tuotoilla katetaan
tästä runsas puolet (244 me). Se, että uhkapeleistä kerättäviä veikkausvoittovaroja käytetään kulttuurin rahoittamiseen, on myös vähän erikoinen ratkaisu sivistysvaltiona itseään pitävässä maassa, mutta se on toinen juttu. Yleisesti
hyväksyttyä prosenttiperiaatetta pitäisi laajentaa siten,

että tämä yhden prosentin periaate ulottuisi koko valtion
budjettiin. Kulttuuri on kansakunnalle äärettömän tärkeä,
vaikka globalisaation aikana kansallisen kulttuurin merkitys onkin laskenut. Toisaalta kulttuurin taloudellinen merkitys kasvaa, niinpä myös valtiovarainministeriön logiikan
mukaan pitäisi olla selvää, että kulttuuriin osoitetut verovarat luovat yhä ennemmän myös taloudellista hyvää mittauksia kaihtavan henkisen hyvän lisäksi.
Tässä numerossa on pieni kumarrus Karl Marxille,
jonka syntymästä on 200 vuotta. Marx ei ehtinyt kirjoittaa
taiteesta tai kulttuurista, paitsi tietysti taloudellisen perustan päällä lepäävänä yhteiskunnallisena ylärakenteena.
Suunnitelmissa ollut, mutta kirjoittamatta jäänyt Pääoman
neljäs kirja olisi käsitellyt kulttuuria tarkemmin. Marxhan
lähti siitä, että talous on kaiken perusta. Kehitys näyttää
meilläkin menevän tuohon suuntaan. Valtiovarainministeriön johdolla Suomi on muuttumassa marxilaiseksi yhteiskunnaksi, jossa talous on kaiken mittari. Ja meillä on kuitenkin kokoomuslainen ministeri.
Marx kirjoitti vieraantumisesta, joka on digimurroksen
seurauksena saavuttamassa uuden huippuvaiheen. Ensimmäinen koettiin teollisen vallankumouksen seurauksena,kun
huomattava osa perinteisistä ammateista katosi. Tekoälyyn
johtava digitaalinen tekniikka on nyt vapauttamassa ihmisen työn tekemisen kahleista, mutta mitä se tarjoaa tilalle?
Digimurrokseen voidaan helposti liittää kaksi kulttuurin (lue: ihmiskunnan) vapaan kehityksen kannalta riskialtista piirrettä, nimittäin mitattavuuden ja kontrollin lisääntymisen. Digitaalisessa maailmassa ”kaikki” on määrällistettävissä, mutta miten mitata sitä tyydytystä ja hyvän olon
tunnetta, joka seuraa, kun on katsonut hyvän elokuvan, tai
lukenut hyvän kirjan, tai nähnyt hyvän näytelmän tai taidenäyttelyn, tai kuunnellut hyvän konsertin.

Mitattavuus mahdollistaa – jopa houkuttelee – valvonnan ja vertailun ja sitä kautta asioiden kontrolloimisen.
Tästä esimerkki on eduskunnan käsittelyssä oleva uusi
elokuvalaki (Laki valtionrahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen). Laki on herättänyt alalla tiettyjä huolia,
joista suurimmat liittyvät juuri lisääntyvään valtionhallinnon kontrolliin sekä Elokuvasäätiön päätöksenteon kasvavaan monipolvisuuteen ja raskauteen.
Digimurros on markkinoitu ihmisille valinnan vapauden lisääntymisellä ja ajan säästöllä. Osittain näin on tapahtunut, ja toistaiseksi ihmiset näyttävät mielellään luovuttavan tietoja mm. kaikenlaisesta kulutuksestaan markkinavoimien käyttöön. Digimurros on kuin Kiinan 60-luvun
kulttuurivallankumous, nyt vain ilman ääneen lausuttua
ideologiaa tai ”mastermindia” kaiken takana.
Tässä vaiheessa voin hyvin kuvitella tämän jutun lukijoiden reaktioita; Samola on urautunut, paasaa ja on tullut
vanhaksi. Ja näinhän on! Tämä on viimenen AVEK-lehti,
jonka toimitan. Jään eläkkeelle talven aikana. Seuraajasta
ei vielä voi sanoa muuta kuin, että hän on minua varmasti
nuorempi ja siis suhtautunee digimurrokseen ilman 70-lukulaisen ennakkoluuloja. Sillä kehitys kehittyy, mistä insinöörit pitävät huolen, niin kuin tälläkin palstalla on joskus
tullut todettua. Mutta jos jotakin kaipaa 1970/80-luvuilta,
niin kriittisiä tutkijoita. Ne tuntuvat hävinneen jonnekin
digimurroksen kuohuihin.

T

ämän numeron teemana on elokuvamusiikki, ja sitä
ehdotti Päivi Takala, josta hänelle suuri kiitos!
Onnea ja menestystä myös jatkossa alan tekijöille ja tuottajille; pitäkää ideat kirkkaina ja jalat maassa digimurroksessa! Ja onnea myös 50-vuotiaalle Filmihullulle,
joka jaksaa kantaa huolta elokuvasivityksestä!
Juha Samola
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Helsinki Script
muuttuu yhä
kansainvälisemmäksi
“In only three years, Helsinki Script has become a must-attend event for top drama writers/creators and key-decision makers, eager to exchange ideas and get inspired.”
Marlon Saares: Näin kirjoitti Nordisk Film &
TV Fondin nettitoimittaja Annika Pham tänä
syksynä. Vastaako väite omaa kokemustasi?
Liselott Forsman, Helsinki Scriptin ohjelmajohtaja:
Aloitusvuodesta 2016 lähtien Helsinki
Scriptin kattaus on ollut kansainvälinen,
mutta tänä vuonna meillä oli ennätysmäärä
(24) kansainvälisiä vieraita ja myös kansainvälisiä osallistujia. Esimerkiksi SVT:n draamapäällikkö Anna Croneman, joka oli viime
vuonna lavalla, osallistui tänä vuonna maksavana delegaattina.
Oliko jopa liikaa vieraita?
Kotimaisesta palautteesta päätelleen oli.
Tänä vuonna meillä oli viisitoista 5–55 minuuttista sessiota. Moni toivoo, että tietty
vieras olisi puhunut kauemmin. Ymmärrän
tämän, mutta toisaalta olen iloinen siitä, ettei keneltäkään toivottu lyhyempää puheenvuoroa. Meillä on joka vuosi ollut ns. positiivinen ongelma eli kutsutut ovat yleensä tulleet paikalle. Tänä vuonna peruutin kiinnostavan brittinäyttelijän, joka pystyi vahvistamaan tulonsa vasta elokuussa. Silloin lava oli
jo liiankin täynnä. Viime vuoden vieras Ran
Tellem oli suositellut tapahtumaa kahdelle
ystävälleen, käsikirjoittaja Barbara Petroniolle (Suburra) ja Keren Margalitille (In
Therapy, The A Word) ja heille oli pakko järjestää myös lava-aikaa.
6 AVEK-LEHTI 2 | 2018

Onko tullut myös kansainvälistä
palautetta tapahtuman jälkeen?
Monesta Euroopan maasta on tullut onnitteluita – myös tahoilta, jotka eivät
itse olleet Helsingissä, mutta jotka ovat kuulleet ”of the great success”. Kansainvälinen
palaute on toki aina kohteliaampi kuin kotimainen, mutta tässä on selvä muutos edellisiin vuosiin, jolloin kiittäjät ovat olleet paikallaolijoita.
Mihin tämän vuoden Helsinki Script pyrki
ja onnistuiko pyrkimys?
Jokainen lyhyt tai pitkä sessio on osana tapahtuman teemaa, joka kehittyy vähitellen
ja varmistuu vasta päivän aikana. Varsinkin
kansainväliset lavaketut kiittivät sitä, että
yleisö ja kaikki puhujat pysyivät samassa
salissa syventäen teemoja, joista ”spirituality” ehkä nousi useimmiten esille. Tatjana
Samopjanin avaussessio ”Beyond Entertainment” ohjasi keskustelun syville vesille ja
Adam Price (Vallan linnake, Huuto syvyydestä) vei loppusessiossaan teeman satamaan. Siinä välissä kuulimme mm. siitä, miten jännitysdraamat avaavat nykyisiä ja tulevia yhteiskuntia, ja miten tiukka budjetti voi
luoda dialogipainoitteista draamaa täynnä
alatekstejä, ja myöskin miten pelikirjoittajat luovat monitasoista kerrontaa. Brittikirjoittaja Tony Grisoni (Red Riding, Young Pope,
The City and the City) innostui haastamaan
lajityyppikäsitettä. Näin syntyi uusi suunta
päivän scifi-keskustelulle. Jos kaikki, mitä
ihmisen päässä tapahtuu on totta, ”unreal”
ei ole lajityyppi.
Mitä uutta on luvassa ensi vuonna?
Olemme jo luvanneet kutsua erään brittinäyttelijän ja yhdeksi teemaksi saattaakin nousta näyttelijän ja kirjoittajan yhteistyö. Tästä on lyhyt askel myös komediakirjoittamiseen. Visuaalisen käsikirjoituksen
teemaa saatamme jatkaa myös ohjaajanäkökulmasta. Pyrkimys orgaanisuuteen jatkuu, mutta pidämme enemmän taukoja. Delegaattien täytyy ehtiä sulattaa sisältöjä ja
myös tavata toisiaan sessioiden välissä.

Heidi Lindéniltä kirja
Suomen #Metoo-kampanjasta

Tekijänoikeusjärjestelmän
arviointityökalu

Ohjaaja ja näyttelijä Heidi Lindénin kirja #Metoo-vallankumous kertoo Suomen #Metoo-kampanjasta.
Kun #Metoo-liike saapui Suomeen, julkisuuteen nousi tietoja elokuva-alalla vuosikymmeniä jatkuneesta seksuaalisesta häirinnästä.
Heidi Lindén nousi liikkeen kasvoksi, sillä hän
oli jo aiemmin tehnyt aiheesta kandintyönsä,
jota Aalto-yliopisto ei kuitenkaan julkaissut. Yli
150 naista on kertonut Lindénille häirintäkokemuksistaan.
Lindén ja muut kokemuksistaan julkisesti
kertoneet joutuivat järjestelmällisen mustamaalauksen ja uhkailun kohteeksi. Myös elokuva-alan sisältä kuului suoranaisia käskyjä lopettaa asian tutkiminen. Mutta naiset eivät vaienneet.
#MeToo-vallankumous paljastaa täysin
uutta tietoa Suomessa harjoitetusta häirinnästä
sekä niistä tahoista, jotka pyrkivät vaientamaan
keskustelun.

KUVA: TOUKO YRTTIMAA.

Käsikirjoittajat Lars Lunström,
Barbara Petronio, Jeppe Gram
ja Kirsi Porkka. Kuva Kimmo
Brandt.

Saara Ekström sai mediataiteen AVEK-palkinnon

Ahvenanmaalle omat
tuotantokannustimet
Ahvenanmaan maakuntahallitus on ottanut
käyttöön omat tuotantokannustimet, joilla houkutellaan elokuvantekijöitä kuvaamaan Ahvenanmaalle. Suomen av-tuotantokannustimet eivät koske Ahvenanmaalla kuvattuja elokuvia.
Tuotantokannustimiin on varattu 100 000 €
vuosille 2018−2020. Kannustin antaa tuotantoyhtiöille oikeuden hakea tietyistä kuluista enintään 50 % alennusta. Alennus on tarjolla yhtiöille, joille on myönnetty Åland Film Commissionin tukea. http://www.film.ax/en

Tämän vuoden AVEK-palkinnon on saanut
kuvataiteilija Saara Ekström. Mediataiteelle suunnattu 15 000 euron arvoinen palkinto jaettiin 13.9.2018 Kopioston 40-vuotisjuhlissa Bio Rexissä. AVEK-palkinto on
merkittävin mediataiteelle suunnattu
tunnustus Suomessa.
Ekström on iloinen saamastaan palkinnosta. ”Tunnustus antaa korvaamattoman
tuen. Minun kohdallani se tarkoittaa mahdollisuutta jatkaa kulttuurimme reunoille syntyneiden jättömaiden arkeologiaa, raunioiden
ja kompostien hauraan elinvoimaisuuden
luotaamista, menneen ja nykyisyyden rikkonaisten, rapautuneiden ja uusia merkityksiä
synnyttävien merkkien tutkimista”, Ekström
kommentoi.
Ekström (s. 1965) on opiskellut Turun
piirustuskoulussa vuosina 1983–86 ja
Pohjois-Arizonan yliopistossa Yhdysvalloissa
1995–96. Hänen teoksiaan on esitetty
useilla kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla
sekä laajoissa yksityisnäyttelyissä mm.
Kiasmassa, Bildmuseetissa, Nordiska Akvarellmuseetissa, Wäinö Aaltosen museossa
ja Amos Andersonin taidemuseossa.
Ekströmin videoteosten rakennusaineet
ja -aiheet tuntuvat olevan jatkuvassa muuntautumisen tilassa. Eri tekniikoita yhdistäen hän luo maailmoja, joissa näkyvä ja näkymätön, kasvu ja katoaminen, houkuttelevuus ja rumuus kietoutuvat yhteen. Ekströmin

”epämiellyttävän estetiikka” kyseenalaistaa
materiaalien kulttuurisidonnaisia arvohierarkioita.
Palkintoraadin huomion kiinnitti erityisesti Ekströmin töiden korkea taiteellinen
laatu. ”Ekströmin teoksissa ajan ja historian
kerrokset kietoutuvat poeettisella tavalla
materiaalisuuteen. Teokset ovat tarkkoja ja
käyttävät mestarillisen taidokkaasti audiovisuaalisia keinoja. Ekström on pioneerin lailla
tutkinut uusmateriaalisuutta, syväaikaa ja
toislajisuutta kauan ennen kuin teemat valtavirtaistuvat”, raati kuvailee.
Ekström on taitavasti siirtänyt valokuviensa ja tilateostensa vahvuudet mediataiteeseen ja kyennyt uudistumaan taiteilijana. ”Teokset ponnistavat kokeellisen elokuvan ja mediataiteen, jopa maalaustaiteen,
historiallisesta jatkumosta, mutta Ekström
käsittelee välinettään varmoin ottein ja luo
pastissien ja toisintojen sijaan uutta”, raati
toteaa lausunnossaan.
AVEK-palkintoraadin muodostivat puheenjohtajana Baltic Circle -festivaalin taiteellinen johtaja Satu Herrala, Porin taidemuseon johtaja Esko Nummelin, AVEKin
mediataiteen tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo ja AV-arkin ohjelmakoordinaattori Tytti Rantanen. Palkinnon saajasta
päätti raadin lausunnon perusteella AVEKin
johtokunta. AVEK-palkinto myönnettiin
15. kerran.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on
kehittänyt metodologiakehikon, jonka avulla
voi arvioida tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta eri maissa. Tämä työkalu on suunniteltu
tutkijoita varten, mutta se on myös muiden
hyödynnettävissä.
”Metodologiakehikon avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva kansallisesta tekijänoikeusjärjestelmästä sekä arvioida järjestelmän
toimivuutta eri näkökulmista”, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toiminut Tiina
Kautio.
Tekijänoikeusjärjestelmä on moniulotteinen, ja sen toimintaympäristö on jatkuvassa
muutoksessa. Työkalu auttaa muun muassa
selvittämään, kuinka hyvin järjestelmä kannustaa luovaan työhön tai mahdollistaa tekijänoikeudella suojattujen teosten saatavuuden ja käytön.
Toimeksianto työkalun kehittämiseen tuli
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. ”Taustalla oli
tarve muodostaa luotettavaa tietopohjaa päätöksenteon tueksi ja tekijänoikeusjärjestelmän
kehittämiseksi. Työkalun avulla saatava tieto
edistää tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta”, Kautio selittää.
Vuosien 2009–2016 välillä kehitettyä työkalua käytetään Cuporessa vuosittain toteutettavissa arvioinneissa Suomen tekijänoikeusjärjestelmästä. Metodologian kehitystyön
eri vaiheissa oli mukana kansainvälinen joukko
tekijänoikeusvirkamiehiä, tutkijoita ja asiantuntijoita.
”Työkalu on kansainvälisesti käyttökelpoinen, joten sen pohjalta tehtävät tutkimukset edistävät hyvien käytäntöjen jakamista eri
maiden välillä”, Kautio sanoo. Havainnollistava
animaatiotietoisku työkalusta on nähtävissä
osoitteessa:
https://youtu.be/jO7GoJ4x9Kw
Elisa Siikonen
Kirjoittaja oli viestinnän assistentti Kopiostossa
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ORIONILLE
UUSI ALKU
Spotlight on Finland!
Animaatiosarjoihin keskittyvä kolmipäiväinen Cartoon Forum
pidettiin syyskuussa Ranskan Toulousessa. Tänä vuonna Suomen animaatioala sai erityistä näkyvyyttä, kun tapahtuman valokeila kohdistui Suomeen Spotlight on Finland -teemalla.
Cartoon Forumin marketissa esiteltiin kolme uutta suomalaista sarjahanketta. Kansainvälisille rahoittajille ja levittäjille
pitchaamassa olivat tuotantoyhtiö Ink and Lightin Harry and Bip
– Summer Season (Suomi-Irlanti-yhteistuotanto), tuotantoyhtiö
Kaiken Entertainmentin Momolu and Friends sekä tuotantoyhtiö
Haruworksin One Thousand and One Animals.
Suomalainen animaatioala sai tapahtumassa muutoinkin
hyvää näkyvyyttä, sillä Suomi oli teemana mm. illallisilla ja illanvietoilla. Suomi pääsi esiin myös Cartoon Forumin palkinnoissa, kun Broadcaster of the year -palkinnon sai YLE.
Spotlight on Finlandin yhteistyökumppaneina olivat Finnanimation, Suomen Elokuvasäätiö, AVEK, Business Finland,
OKM sekä Suomen Ranskan-suurlähetystö.

Audiovisuaalisella alalla on syntynyt
tarve palvelulle, jonka avulla kotimaiset dokumentit ja lyhytelokuvat
saadaan helposti kuntien, kirjastojen
ja koulujen käyttöön digitaalisessa
muodossa.
Kotimainen lyhyt- ja dokumenttielokuva
on tasokasta ja kansainvälisesti palkittua. Sille on tärkeää luoda levitysmahdollisuuksia myös elokuvafestivaalien ja
Ylen levityksen lisäksi. Tähän ikuisuushaasteeseen pyrkii omalta osaltaan vastaamaan Koulukinon suoratoistopalvelu.
Opetuskäyttölupa ei mahdollista elokuvien katsomista laillisesti esim. Yle
Areenasta oppilaitoksissa. Koulukinon
uusi palvelu voi olla erilaisten vaikuttavuuskampanjoiden apuna elokuvan levittämisessä kouluihin ja kuntiin. Elokuvakasvatuksen valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä Koulukinolta löytyy myös
kouluun ja opetussuunnitelmiin liittyvää
osaamista.
Koulukino Suoratoisto -palvelua
voivat käyttää koulujen lisäksi vaikkapa
kirjastot, jotka voivat esittää elokuvia
tiloissaan suoraan palvelun kautta.
Kirjastojen tarpeita on kuultu jo suoratoistopalvelun rakennusvaiheessa, ja
kirjastopuolella onkin monia hyviä jatkokehittelyn paikkoja.
Koulukinon palvelut digitaalisen
yleisötyön ytimessä
Koulukinon suoratoistopalvelun perustamiseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön kertaluonteinen avustus, joka
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on käytetty teknisen pohjan rakentamiseen ja palvelun konseptisuunnitteluun.
Palvelun sisällön kehittämistä on tukenut
Suomen Kulttuurirahasto. Palvelun ylläpitäminen tulee olemaan osa Koulukinon
perustoimintaa.
Koulukinon kotisivuilta löytyy oppimateriaalia yli viiteensataan pitkään elokuvaan. Myös suoratoistopalvelussa oleviin elokuviin tuotetaan opetusmateriaalit, mikäli niitä ei löydy valmiiksi Koulukinolta.
Suoratoistopalvelu toteutetaan yhteistyössä elokuvantekijöiden kanssa
Koulukino Suoratoiston osapuolia ovat
Koulukino ry ja elokuvien oikeudenhaltijat. Palvelu on saanut ilahduttavan myönteisen vastaanoton elokuvantekijöiltä ja
tuottajilta. Koulukino tekee sopimukset
elokuvien oikeuksien omistajien kanssa.
Valmiita, allekirjoitettuja sopimuksia on
tällä hetkellä noin 100 elokuvaan.
Elokuvia voi tarjota Koulukino Suoratoistoon ottamalla yhteyttä ja lähettämällä elokuvan katselulinkin. Palvelussa
olevien elokuvien ei tarvitse olla lapsiyleisöille suunnattuja, sillä laaja asiakaskunta käsittää kaikki kouluasteet ja
kunnalliset palvelut.
Koulukino Suoratoisto on avattu betaversiona asiakkaille syyskuussa 2018.
Lanseeraus ja markkinointi käynnistyy
tammikuussa 2019 kasvatus- ja opetusalan Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Hanna Laurinsalo

KUVA: TOUKO YRTTIMAA.

Uusi levityskanava suomalaiselle
lyhyt- ja dokumenttielokuvalle

Historiallisesti arvokas elokuvateatteri Orion jatkaa
toimintaansa vuonna 2019. Elokuva-alan järjestöjen
ja vaikuttajien perustama Elävän kuvan keskus ELKE
ry kehittää Orionista elokuvakulttuurin tapahtumakeskuksen.
Orionin ainutlaatuisessa miljöössä aiotaan laadukkaan elokuvaohjelmiston tarjoamisen lisäksi järjestää yleisökeskusteluja, tekijävierailuja ja alan järjestöjen tapahtumia. Teatteri tarjoaa tilojaan myös
pääkaupunkiseudun elokuvafestivaalien käyttöön.
”Yleisölle tämä tarkoittaa paitsi laatuelokuvien
esitystoiminnan jatkumista, myös toiminnan laajentumista entistäkin osallistavammaksi”, yhdistyksen
puheenjohtaja Heikki Kujanpää kertoo.
Orion halutaan säilyttää arvokkaana klassikkoelokuvien, taiteellisesti kunnianhimoisten uusien
elokuvien sekä kotimaisten ensi-iltojen näyttämönä.
Katsojatavoitteisiin kurotetaan monipuolisen perusohjelmiston ja tapahtumallisten esityskokonaisuuksien avulla. ”ELKE pyrkii toimimaan Orionissa koko
elokuva-alan hyväksi. Erityisen lähellä sydäntämme
ovat kotimainen elokuva ja elokuvakasvatus”, Kujanpää sanoo.
Ennen toiminnan aloittamista Orioniin rakennetaan esteettömyysvaatimukset täyttävät wc-tilat ja
pyörätuoliluiskat tammikuun 2019 aikana. Elokuvateatteri aloittaa toimintansa helmikuussa 2019.

Kopiosto 40 -juhlia
vietettiin uudistetussa
Bio Rexissä 13.9.2019.
AVEK toimii osana
Kopiostoa.

Vuoden nuori taiteilija
Nastja Säde Rönkkö on valittu vuoden 2019 nuoreksi taiteilijaksi. Rönkkö sai syyskuussa Tampereen kaupungin myöntämän 20 000 euron stipendin ja mahdollisuuden yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa sekä Aboa
Vetus & Ars Nova -museossa Turussa.
Rönkkö (s. 1985) asuu ja työskentelee Helsingissä ja Lontoossa. Hän työskentelee pääasiassa mediataiteen, performanssin, internetin, tekstin ja installaatiotaiteen parissa.
”Taiteeni käsittelee sosiaalisia suhteita ja ihmisyyden perusteita: läheisyyttä, empatiaa ja läsnäoloa sekä niiden rakenteita ja merkitystä. Taiteessani painottuvat vuorovaikutteisuus ja kommunikaatio. Yhteisöllisyys joko itse teoksen työvälineenä tai teemana on vahvasti läsnä teoksissani”, Rönkkö
kertoo.
”Työskentelyni lähtökohtana on kiinnostus tunteiden roolia kohtaan ja niiden arvoon yhteiskunnassa. Luon teoksissani
hetkiä, joissa tarkastelen tunteiden kokemista ja käsittelyä
yhteiskunnan eri rakenteissa ja järjestelmissä. Viimeaikaiset
projektini ovat tarkastelleet erityisesti tunteiden suhdetta ympäristön tuhoon ja planeettamme tulevaisuuteen.”
Rönkkö on saanut AVEKilta tukea For those yet to be ja
Where the Oceans Meet Trilogy -teoksiin.

Yksittäistapaus palkittiin
Finnish Film Affair
-tapahtumassa
Viidentoista naisohjaajan ja -käsikirjoittajan episodielokuva
Yksittäistapaus voitti kansainvälisesti kiinnostavimman elokuvan pitchille myönnettävän palkinnon Finnish Film Affair
-tapahtumassa syyskuussa.
Finnish Film Affair jakoi neljättä kertaa palkinnon tapahtuman kansainvälisesti kiinnostavimman elokuvaprojektin pitchille. Palkinnon saanut elokuva Yksittäistapaus kertoo tarinoita naisiin kohdistuvasta vallankäytöstä. ”Jos nämä
ovat yksittäistapauksia, miksi jokaisella naisella on niistä kokemuksia?”, elokuvan esittelyssä kysytään. Elokuvan pitchasivat Tuffi Filmsin tuottaja-ohjaaja Elli Toivoniemi ja ohjaaja
Alli Haapasalo.
Works in Progress -tilaisuudessa esiteltyjen 25 hankkeen
tasoa kehunut palkintoraati valitsi Yksittäistapauksen voittajaksi aiheen ajankohtaisuuden ja hyvin suunnitellun kokonaisuuden takia. Raati toivoi, että elokuva luo mahdollisuuksia samankaltaisille hankkeille eri maissa. Suomen elokuvasäätiön sponsoroima palkinto on 3 000 euroa voittajaelokuvan kansainväliseen markkinointiin.

Annecyn animaatiomarketissa Ranskassa Nordic Animation ständi järjestettiin kesäkuussa 2018 jo toista kertaa.

Pohjoismaisella
yhteistyöllä
vahvempaa
animaatiovientiä
Kaikki pohjoismaat ovat olleet vuonna
2018 mukana Nordic Animation -yhteisnäkyvyyshankkeessa. Tärkein ponnistus
oli Annecyn Mifa-marketin ständi, jota
varten luotiin oma ilme ja identiteetti.
Samassa yhteydessä avattiin uusi nettisivusto www.nordicanimation.com.
Uuden sivuston tarkoituksena on lisätä yhteistuotantoja myös pohjoismaiden kesken. Sivuille on esitelty
paitsi studioita ja tuotantoyhtiöitä
myös avattu kunkin maan rahoitusmalleja sekä tuotantokannustimia. Lisäksi
listataan tärkeimmät pohjoismaiset
animaatiofestivaalit sekä parhaat animaatiokoulut. Uutiskanavana uuden sivuston ohessa käytetään Nordic Animation Facebook-sivua.
Missio yhteistyön tekemisessä liittyy
yhteisiin pohjoismaisiin arvoihin, jotka
ovat käypää kauppatavaraa maailmalla.
Pohjoismaat tunnetaan tasa-arvoisina
yhteiskuntina, mutta myös laadukkaista
lasten tv-ohjelmista ja kirjaklassikoista.

Menestyksekkäimpiä animaatiotuotantoja on viime vuosina valmistunut etenkin Suomesta ja Islannista. Tanskalaiset
studiot tunnetaan suomalaisten ohella
teknologisesta osaamisesta. Ruotsalaiset
tekevät omaperäisiä lyhytelokuvia etenkin kotimarkkinoille, mutta ne ovat kiinnostaneet myös kansainvälisillä festivaaleilla. Aktiivisimmin vienninedistämistä
ovat tähän asti tehneet suomalaiset
Finnanimationin vedossa.
Yhteispohjoismaista brändäystä ovat
tukeneet pohjoismaiset elokuvainstituutit. Suomessa yhteistyökumppanina on
Finnanimation, joka saa toimintaansa rahoituksen suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lisäksi tukea on saatu
Pohjoismaisesta ministeriöneuvostolta ja
Nordisk Film & TV Fond -rahastosta.
Jatkossa suunnitelmissa on näyttäytyä pohjoismaisella fokuksella mm. Cartoon Movie -tapahtumassa. Myös osallistumisesta Euroopan ulkopuolisiin tapahtumiin Nordic Animation -otsakkeen
alla keskustellaan, voimakkaimmin sitä
on toivottu suomalaisten taholta.
Liisa Vähäkylä
Kirjoittaja on työskennellyt Finnanimation
ry:n toiminnanjohtajana vuodesta 2009

Norjalainen design-firma Haydays loi omat symbolit kuvaamaan kutakin Pohjoismaata: Jos Norjaa kuvaa tavallinen vuori niin Islantia tulivuori, Ruotsia taas näkkileipä siinä missä Tanskaa design ja Suomea metsä.

Kirjoittaja on Koulukino ry:n erityisasiantuntija
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AV-tuotantokannustimet
PUHTAALTA
PÖYDÄLTÄ
HÄIRINNÄN
KITKEMISEEN

Business Finland on teettänyt väliarvioinnin vuoden
2017 alussa lanseeratusta audiovisuaalisen alan
tuotantokannustimesta. Väliarvioinnin tavoitteena
oli selvittää AV-tuotantokannustimen vaikuttavuushyötyjä Suomelle, työllisyysvaikutuksia, alueellisia
vaikutuksia sekä muita vaikutuksia ja laatia kehittämissuosituksia tulevaisuutta varten.

A

rviointi perustuu lähinnä
laadulliseen arviointiin
vuoden 2017 rahoituspäätöksistä. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 9,5 miljoonaa
euroa 26 tuotantoyhtiöille. Pääosin ulkomaisella rahoituksella
toteutettavia tuotantoja oli neljä;
päätuottajien kotimaat olivat Japani, Kiina, Ranska ja Ruotsi.
Suoraan ulkomaisille päätuotantoyhtiöille tehtyjä rahoituspäätöksiä oli kaksi, muut 22 päätöstä
olivat joko kotimaiselle pää- tai
vähemmistötuottajalle.

joko yhteistyösopimusta suomalaisen osatuottajan tai tuotantokoordinaattoriyrityksen kanssa.

Tavoitteena alan kasvu
ja kehittyminen

AV-tuotantokannustimen tavoitteina on audiovisuaalisen alan
liiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen sekä osaamisen kehittyminen. AV-tuotantokannustimella pyritään edistämään ulkomaisten ja kotimaisten audiovisuaalisten tuotantojen sijoittumista Suomeen ja sitä kautta
vahvistamaan audiovisuaalista
Mikä AV-tuotantotoimialaa sekä muuta elinkeikannustin on
notoimintaa alueilla, joilla tuoBusiness Finlandin AV-tuotan- tantoja toteutetaan.
tokannustimen vuosibudjetti on
10 miljoonaa euroa. AV-tuotan- Suomalaisyritykset
tokannustin on 25 % maksuhyvi- mukaan kansainvälisiin
tuotantoihin
tys Suomessa toteutuneista tuotantoon liittyvistä kustannuk- Selvityksen mukaan kansainväsista. Sitä voivat hakea kotimai- liset markkinat ovat olleet AVset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt alan pullonkaula. Markkinoille
pitkään elokuvaan, dokument- pääsyn esteinä ovat olleet mm.
tielokuvaan, käsikirjoitettuun resurssien, verkostojen ja strasarjamuotoiseen fiktioon ja ani- tegisen liiketoimintaosaamisen
maatiotuotantoon, joka täyttää puute. Tämän hetkistä tilannetta
valtioneuvoston asetuksen kult- pidetään kuitenkin myönteisenä.
tuurituotteesta (Vna 1547/2016). Positiivinen käänne on tapahtuKullekin tuotantotyypille on nut osittain kansainvälisen kyvähimmäisvaatimukset koko- synnän lisääntymisenä digitaanaistuotantobudjetin ja Suo- listen jakelukanavien kehittymimessa syntyvien kustannus- sen ja kuluttajakäyttäytymisen
ten projektinaikaisilta kuluilta. muutoksen myötä.
AV-tuotantokannustin on kasMuita vähimmäisvaatimuksia
olivat kansainvälinen levitysso- vattanut erityisesti sarjamuotoipimus ja tuotannon kokonaisra- sen käsikirjoitetun fiktion (tvhoituksen toteutuminen. Ulko- sarjat) resursseja. AV-tuotantomaisilta hakijoilta edellytettiin kannustimella on ratkaiseva mer-
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kitys sille, että suomalainen yritys pääsee mukaan kansainvälisiin tuotantoihin. AV-tuotantokannustin on houkutellut kansainvälisiä levitysyhtiöitä investoimaan suomalaisiin tuotantoihin ja lisännyt kotimaisen yksityisen rahoitussektorin kiinnostusta tuotantojen rahoittamiseen.
AV-tuotantokannustimen
suurin hyöty on ollut työllistävä
vaikutus. Alalle on tullut jopa
työvoimapulaa. AV-tuotantokannustimen avulla on saatu nostettua tuotantobudjetteja. Kuvauspäivien määrä, tekniset valmiudet ja jälkituotantopäivät
ovat lisääntyneet. Tämä parantaa oleellisesti tuotantojen laatua vastaamaan kansainvälistä
tasoa. Suomalaiset tuotantoyhtiöt ovat voineet kasvattaa IP-oikeuksiaan AV-tuotantokannustimen ansiosta. Esim. esitysoikeuksien määrän lisääntyminen
näkyy tuotantoyhtiön myyntituloissa tulevina vuosina.

Budjetin pienuus on
haaste
Tällä hetkellä keskeisenä haasteena on AV-tuotantokannustimen vuosittaisen budjetin pienuus (10 miljoonaa euroa). Budjetti on pieni esimerkiksi verrattuna Islantiin, jossa ei ole ylärajaa tai Kreikkaan, jossa summa
on 75 miljoonaa euroa. Suomen
budjetti on pääosin käytetty vuoden puolivälissä. Kansainvälisten esimerkkien ja AV-tuotantokannustimeen kohdentuvan

kysynnän perusteella kannustimen määrä voisi olla nykyiseen
verrattuna esim. kaksinkertainen. Budjetin pienuus aiheuttaa
epävarmuutta erityisesti suurten
kansainvälisten tuotantojen houkuttelussa Suomeen.
AV- t u o t a n t o k a n n u s t i m e n
markkinointia on uudistettava yhteistyössä Visit Finlandin, Invest
in Finlandin ja Team Finlandin
kanssa. Kansainvälisiä suhteita ja
verkostoja tulee rakentaa pitkäjänteisesti yhdessä av-alan toimijoiden kanssa.
AV-tuotantokannustimen kansantaloudellista merkitystä voidaan tarkemmin arvioida vasta
ensimmäisen ohjelmakauden
2017–2019 jälkeen, mutta jo väliarvioinnin perusteella on ilmeistä, että kannustinjärjestelmän vaikutukset, myös alueelliset
ja välilliset vaikutukset ovat merkittäviä. Tuotannot ovat työllistäneet huomattavasti myös muita
aloja kuten esim. majoitus-, ravitsemis- ja logistiikka-aloja niillä
alueilla, joissa on tehty tuotantoja. Matkailuvaikutuksia odotetaan syntyvän erityisesti kansainvälisten tuotantojen myötä.
AV-tuotantokannustin on investointi, joka tuottaa verotuloja
esimerkiksi työllistävän vaikutuksen, aineettomien oikeuksien
hyödyntämisen ja tulevien positiivisten matkailuvaikutusten
kautta.
Merja Salonen
tuotepäällikkö, Audiovisuaalisen alan
tuotantokannustin

Sorjonen 2.,
2018. Copyright: Fisher
King Oy.

KUVA: LEHTIKUVA.

VÄLIARVIO

missä määrin häirintää ja epäasiallista kohtelua esiintyy elokuva- ja
teatterialalla. Selvitys perustuu tapaamisiin ja haastatteluihin, jotka
lokuva- ja teatterialan häirin- painottuivat enemmän elokuva-alalle.
täsyytökset täyttivät mediatilaa Paanetoja myönsi yllättyneensä, että
alkuvuonna, ja niiden seurauk- aineistoa kertyi niin runsaasti.
Hän mainitsi myös, että ei ole
sena kulttuuriministeri nimitti selvityshenkilön tutkimaan tarkemmin ti- uransa aikana törmännyt vastaavaan
lannetta kentällä. Tehtävään kutsut- sopimusviidakkoon.
Paanetojan mukaan työsuojelussa
tiin työ- ja sosiaalioikeuden dosentti,
ja työterveyshuollossa ilmeni puutvaratuomari Jaana Paanetoja.
Paanetojan työ Häirintä ja muu teita, vastuu- ja valtasuhteet ovat epäepäasiallinen kohtelu elokuva- ja teat- selviä, ja työlakien tuntemuksessa on
terialalla on nyt valmis, ja ministeriön ylipäätään parantamisen varaa.
Positiivistakin Paanetoja näki:
toimeksiannon mukaisesti siinä esitellään alan eri toimijoiden näkemyk- alalla sitoudutaan voimakkaasti prosiä, selvitetään ylipäätään työnlain- jekteihin, ensi-iltoihin ja kuvauksiin.
Paanetoja näki laajasti ”tyytymistä
säädännön toteutumista alalla ja ansiihen mitä eteen tulee”. Hän esitti arnetaan toimenpide-ehdotuksia.
Elokuvasäätiön K13-teatterissa velunaan, että se on seurausta epäjärjestettiin syyskuussa selvityksen tyypillisistä työsuhteista, jotka ovat
tiimoilta keskustelutilaisuus. Paane- usein jo loppuneet siinä vaiheessa,
toja esitteli selvitystään ja OKM:n yli- kun pitäisi puuttua johonkin.
Välittömiä toimenpide-ehdotuksia
johtaja Riitta Kaivosoja puhui ministeriön puolesta. Kaivosoja totesi työnantajille ovat mm. velvoitteiden
alkuun, että selvityksen jälkeen olisi ja ennaltaehkäisyn hoitaminen kunhyvä, jos alan eri toimijat voisivat yh- tooon, tiedonkulun parantaminen, siteistyössä jatkaa työtä häirinnän kit- vustaseuraajien kannustaminen sekä
kemiseksi ja hakea tarkoitusta varten vastuu- ja valtasuhteiden hahmottaministeriöltä rahoitusta.
minen ja sisäistäminen.
Sen jälkeen kuultiin kommen”Jos paikalla on vain muutamia ihtit SES:n toimitusjohtaja Lasse Saa- misiä, ne ovat aina vaaran paikkoja”,
riselta, Apfi ry:n hallituksen vara- Paanetoja huomautti.
Selvityksen mukaan pitäisi myös
puheenjohtaja Nina Lauriolta, SELO:n toiminnanjohtaja Kaarina Sil- panostaa jälkihoitoon ja koulutukvennoiselta, Suomen Näyttelijäliiton seen. Elokuvasäätiössä olisi aihetta
toiminnanjohtaja Elina Kuusikolta, kehittää juridista osaamista.
Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja
Alan sisällä selvitys kehottaa luoTommi Saarikiveltä, Teatterikeskus maan yhteinen selvittelyprosessi ja
ry:n asiantuntijalta Maaria Kuuko- harkitsemaan eettisen normiston,
rennolta sekä Teatteri- ja mediatyön- ehkä myös eettisen lautakunnan petekijöiden liiton toiminnanjohtajalta rustamista journalistien Julksen saKarola Baranilta.
nan neuvoston (JSN) tapaan. PaanetPaanetoja korosti, että hänen työs- oja neuvoi alaa lähtemään puhtaalta
sään ei ollut tavoitteena selvittää, pöydältä ja ilman vastakkainasetteluita.
Kulttuuriministeri Sampo Terhon
tilaama selvitys sisältää ohjeita
elokuva- ja teatterialalle

E

Jaana Paanetoja
Suomen Elokuvasäätiön keskustelutilaisuudessa.

SES:n Saarinen valitteli puheenvuorossaan sitä, että tuotantoyhtiöistä
vain 20 oli vastannut kyselyyn. ”Voi
vain toivoa, että mukana ovat eniten
työllistävät yhtiöt.”
Toisin kuin muut puhujat Apfin
Nina Laurio suhtautui selvitykseen
kriittisesti varsinkin sillä perusteella,
että siitä eivät ilmene seksuaalisen
häirinnän mittasuhteet.
Paanetoja muistutti, että se ei kuulunut tehtävänantoon, ja myöhemmin
hän vielä huomautti omana kantanaan, että tapausten määrällä ei edes
ole merkitystä. ”Yksikin tapaus on
sellainen, ettei sitä pitäisi tulla.”
Keskustelussa nousi esiin näyttelijöiltä puuttuva työehtosopimus,
mikä on kansainvälisestikin tavatonta. Näyttelijäliiton Kuusikko korosti, että näyttelijä on muutenkin
työssään usein yksin ja omillaan, joten TES toisi perussuojaa.
Karola Baran pohti puheenvuorossaan alan hierarkiaa ja siihen liittyvää puhumattomuuden kulttuuria.
Yleiskeskustelussa nousi esiin
mm. sanktioiden mahdollisuus: jos
häirintää ilmenee, tuotantoyhtiöt joutuisivat palauttamaan tukirahat. Paanetoja huomautti tähän, että sanktioilla on taipumusta pitää yllä puhumattomuuden kulttuuria.
Koulutuksen järjestäminen nousi
keskustelussa tärkeäksi ja sai kannatusta, ja siihen myös löytyisi OKM:n
rahoitusta – ainakin tämän vuoden aikana.
Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu
elokuva- ja teatterialalla. Selvitysraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 31/2018
http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-263586-0
Leena Virtanen
Kirjoittaja on toimittaja
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Päivi Takala
Kirjoittaja on muusikko, säveltäjä ja elokuvantekijä, TaT, joka toimii lehtorina
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa, musiikkiteknologian aineryhmässä ja vastaa siellä
mm. elokuva- ja pelimusiikin koulutuksesta.

MISSÄ ON
ELOKUVAMUSIIKIN
PAIKKA?
Kolme vuotta sitten Sibelius-Akatemiassa, musiikkiteknologian aineryhmässä aloitettiin elokuvamusiikin koulutus, joka sisältää niin historiaa, teoriaa kuin käytäntöäkin. Kurssitarjontaan kuuluu myös useita kokonaisuuksia yhdessä Aalto-yliopiston Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen kanssa, jolloin on mahdollista työskennellä mm. ohjaus-, äänisuunnittelija- ja käsikirjoitusopiskelijoiden kanssa. Elokuvamusiikin koulutuksesta vastaavana lehtorina minulle esitetään välillä kysymys, opetetaanko opiskelijoille myös elokuvasäveltäjän todellisuutta.
Todellisuudella viitataan tällöin esim. itsensä loputtomaan promoamiseen ohjaajille, tuotantoyhtiöille ja tuottajille, oman profiilin rakentamiseen somessa ja omilla nettisivuilla, näyttäytymiseen niin kotimaisten elokuvien ensi-illoissa kuin kansainvälisissä marketeissa ja elokuvafestivaaleilla. Todellisuudella tarkoitetaan myös demojen uupumatonta tuottamista sekä elokuva-alan raadollisia puolia, jotka voivat liittyä musiikin alibudjetointiin, tekijänoikeusmaksuista neuvotteluun, katalogimusiikin suosimiseen ja ääneen lausumattomiin herrasmiessopimuksiin.
Mikä siis on se käsitys elokuvamusiikista ja sen paikasta
elokuvatuotannon todellisuudessa, minkä koulutus avaa ja
mihin se nojaa?
Taiteen koulutuksessa on aina kyse utopian ja todellisuuden, esikuvien ja oman identiteetin välisestä
köydenvedosta. Susanna Helke kirjoitti AVEK-lehden 1/18
numerossa: ”Elokuvakoulu voi olla paikka, jossa alan olemassa olevia käytäntöjä, ajattelua ja näkemystä lajista kierrätetään sellaisenaan. Tärkeimmäksi päämääräksi voi hyvin helposti muodostua vääränlainen ammatillisuus.” Tämä
pätee yhtä lailla elokuvamusiikin opetukseen. Jos opiskelijoille ei avaa mahdollisuutta toteuttaa omia intohimojaan,
on vaarana, että uudet tekijät vain yrittävät toistaa sitä, mitä
aina ennenkin on tehty. Elokuvamusiikin tekijöiden ja opiskelijoiden keskuudessa arvioidaan kyllä elokuva-alan raadollisuutta, mutta päähuomio on muualla. Nuoret tekijät
pohtivat musiikin paikkaa elokuvailmaisussa, musiikillisten
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merkitysten sisältöä suhteessa käsikirjoitukseen ja elokuvan rakenteeseen. Onko hyvä elokuvasäveltäjä sellainen,
jolla on oma persoonallinen ilmaisutapansa vai onko parempi pyrkiä taipumaan tyylillisissä kysymyksissä tuotannon ja ohjaajan mukaan? Mitä on tapahtunut melodialle,
onko sille vielä sijaa? Mikä on elokuvamusiikin säveltäjän
paikka tuotantokoneistossa, miten ja missä vaiheessa musiikki tulee mukaan tuotantoprosessiin? Onko mahdollista
saada läpi uusia tai erilaisia tekemisen tapoja?
Elokuvamusiikin asemaa elokuvailmaisussa on aina pyritty määrittelemään ja siitä on monin eri tavoin neuvoteltu.
Neuvottelu saa hyvin konkreettisia muotoja niissä elokuvataiteen ja -teollisuuden ytimissä, joissa yksittäisten projektien ilmaisullisia, taloudellisia, tuotannollisia ja teknologisia rajoja hahmotellaan. Musiikin paikasta neuvotellaan tuotantoyhtiöiden ja studioiden kanssa, ohjaajan ja
säveltäjän välillä, leikkauspöydissä sekä äänen jälkitöissä
ja miksauksessa. Musiikin merkitys ajan ja paikan, tunteiden ja tunnelmien, ylimenojen ja suvantojen luomisessa
tunnustetaan periaatteessa, mutta käytännössä jokainen
tarina, jokainen elokuva on oma itsenäinen maailmansa,
jossa musiikin paikka asettuu monen eri keskustelun ja
määrittelyn kautta.

Mykkäelokuvasta
äänielokuvaan
Elokuva-alan teoreetikot ja kriitikot ovat yhtä lailla pyrkineet määrittämään musiikin paikkaa ja merkitystä. Musiikki liittyi niihin lukuisiin esteettisiin keskusteluihin,
joita varhaiset elokuvantekijät kävivät pohtiessaan elokuvailmaisua ja elokuvan estetiikkaa yleensä. Eisenstein lainasi kontrapunktin ja elokuvan ”yläsävelten” käsitteet musiikin teoriasta – ja sovelsi niitä varsin luovasti. Itävaltalainen Carl Mayer hyödynsi musiikillista ja poeettista rytmiä
käsikirjoitustyylissään, italialaisten futuristien joukossa oli
säveltäjä Luigi Russolo. Ranskalaisissa kokeellisissa elokuvissa olivat mukana säveltäjät Darius Milhaud, Arthur
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Honegger ja Jaques Ibert. Hollywood puolestaan sulki sisäänsä niin melodraaman kuin oopperankin musiikillisen
perinnön, kun eurooppalaiset säveltäjät siirtyivät Yhdysvaltoihin ja toivat tuliaisinaan klassisen musiikin koulutuksessa oppimansa keinovarat. Musiikki niin melodioineen,
muotorakenteineen kuin sointiväreineen on ollut ja on
keskeinen osa elokuvakerrontaa ja elokuvan rakennetta.
Sen rakenteellinen vaikutus on koettavissa sielläkin, missä
itse musiikkia ei kerronnassa käytetä.
Mykkäelokuvan aikakaudella musiikilliset rakenteet olivat keskeisiä, kun elokuvaa muokattiin reproduktiosta representaatioon. David Neumeyerin (2015) mukaan musiikki on ollut tärkein jatkuvuutta luova tekijä. Jo
mykkäelokuvan aikaan vakiinnutettiin tärkein musiikillinen rakenne, cue, jonka tehtävä oli sitoa hajanaiset kuvat
laajemmaksi kerronnalliseksi kokonaisuudeksi1. Musiikin
tehtävä oli vakuuttaa yleisölle, että kerronnassa oli juoni ja
kokonaisuus. Koska musiikin rakenteet olivat yleisölle tuttuja, ne auttoivat kannattelemaan kuvia. Äänen liityttyä ilmaisuun elokuva alettiin kokea hyvin mimeettisenä verrattuna mykkäelokuvaan ja musiikin paikkaa jouduttiin pohtimaan uudestaan. Säveltäjä Max Steiner kertoi elokuvamusiikin varhaisvuosista, että musiikki hyväksyttiin vain,
jos se oli tavalla tai toisella diegeettistä. Oli siis aina koitettava kuvitella, mistä musiikki voisi saada alkunsa. Steinerin
käyttämä esimerkki oli vaeltava viulisti, joka ilmestyi tyhjästä rakkauskohtauksiin soittamaan rakastavaisten taustalle. Vähitellen puhtaasta diegeettisyydestä ymmärrettiin
luopua ja musiikille muodostui uusi rooli: sen tuli luoda kuvan ulkopuolella oleva toinen todellisuus dialogi- ja tehosteäänten konkreettisuuden vastapainoksi. Musiikin ymmärrettiin tulevan jostakin katsojan välittömän subjektiivisen (kuvan) havainnoin ulkopuolelta. Äänielokuvassa eisynkroninen ääni oli osoitus maailmasta, joka ei ollut läsnä,
mutta oli kuitenkin suhteessa elokuvan maailmaan. (Neumeyer 2015)

Tunteita ja rakenteita
Nykyisin yleinen käsitys on, että elokuvamusiikki vahvistaa elokuvan tunnetiloja. Ajatellaan jopa, että se on sen
ensisijainen tehtävä. Tästä samaisesta syystä löytyy ohjaajia, jotka ehdottomasti eivät halua käyttää musiikkia
elokuvissaan, ja jotka kokevat sen liian ohjailevaksi, manipuloivaksi tai dominoivaksi. Kaikkia näitä näkemyksiä olen
kuullut nuorilta ohjausopiskelijoilta. Musiikki on kuitenkin
myös paljon muuta kuin tunnetiloja. Se on mm. hyvin vahvaa rakenteellista ajattelua, jossa musiikillisia elementtejä
hyödyntämällä voidaan luoda abstraktioita, soivia tiloja ja
tekstuureja. Musiikin rakennetta luovat ominaisuudet tuntuvat tämän hetken keskustelussa jäävän tunnekeskustelun varjoon. Eurooppalaisista elokuvaohjaajista erityisesti
1
Myöhemmin cue alkoi merkitä musiikkikappaletta tai musiikin katkelmaa, jonka alku- ja loppupaikka on määritelty suhteessa elokuvan
kohtauksen kulkuun, ja jonka tehtävä on korostaa draaman rakenteeseen
ja tunnevaikutukseen liittyviä elementtejä.

14 AVEK-LEHTI 2 | 2018

Michael Haneke sekä Dardennen veljekset ovat kiinnostavia tässä yhteydessä. Haneke käyttää musiikkia ennen
kaikkea diegeettisesti tai diegeettisestä musiikista johdettuna. Dardennet puolestaan
ovat olleet asiassa varsin ehdottomia. Luc Dardenne kirjoittaa päiväkirjassaan (2010,
100): ”Kysymys: Miksei elokuvissanne ole musiikkia? Vastaus: Jotta silmämme eivät menisi lukkoon.” Kirjoituksesta
seuraavana vuonna Dardennet tekivät jo kokeilun. Poika
ja pyörä -elokuvassa vuodelta
2011 ohjaajat käyttävät lyhyttä
katkelmaa Beethovenin Emperor- pianokonsertosta. Musiikilla on elokuvassa hyvin selkeä rakenteellinen tehtävä:
se erottaa kohtauksia toisistaan. Pianokonserton teema
esitellään kohtausjaksojen välillä ikään kuin elokuvan kerronnallinen teema soitettaisiin katsojakuulijan tietoon yhä
uudestaan.
Kun Euroopassa syntyneet elokuvasäveltäjät kuten Max
Steiner, Eric Korngold, Franz Waxman ja Dmitri Tiomkin asettuivat 1930-luvulla Hollywoodiin, he ankkuroivat
sävelkielensä vahvasti eurooppalaisen klassisen musiikin
perinteeseen, sen muotokieleen ja sointiväreihin.
Toisaalta siirtyessään elokuvan pariin he tulivat ehkä
tahtomattaan eristäneeksi itsensä eurooppalaisen musiikillisen tradition jatkumosta. Hollywoodin kulta-ajan musiikkia on syytetty anakronismista ja eristäytymisestä –
jonkinlainen ikuinen romanttinen aikakausi elää tässä perinteessä. Kulta-ajan musiikki on nähty myös Hollywoodin kaupallisuuden ilmentymänä, mutta toisaalta säveltäjät
itse osallistuivat aikanaan aktiivisesti keskusteluihin, jossa
musiikin paikkaa määriteltiin ja konseptualisoitiin. Ei ollut
itsestään selvää, mihin musiikki kerronnassa asettui; musiikille annettu ja sille rakentunut tila oli osaltaan voimakkaiden ja taitavien säveltäjäpersoonallisuuksien aikaansaannosta. On hyvä muistaa, että kultakauden elokuvamusiikki nojasi vahvaan musiikilliseen osaamiseen ja ajatteluun ja on sitä kautta kyennyt – ja edelleen kykenee – synnyttämään suuria muotoja ja tuntoja.
Elokuvamusiikin kulttuurista paikkaa on pyritty määrittelemään myös elokuva-alan ulkopuolelta, erityisesti musiikintekijöiden joukosta. 1900-luvun säveltäjien elämäkerroissa saattoi esiintyä lauseita kuten ”hän oli pakotettu
säveltämään elokuvamusiikkia elantonsa ansaitakseen”.
Kriitikoiden kynästä lähtevä arvio ”teos muistutti paikoitellen elokuvamusiikkia” ei ole koskaan ollut positiivinen määre. Vielä 2000-luvun alussakaan elokuvamusiikkia ei katsottu täysin hyväksyttäväksi opiskeluaineeksi

Musiikki niin
melodioineen,
muotorakenteineen
kuin sointiväreineen
on ollut ja on
keskeinen osa
elokuvakerrontaa ja
elokuvan rakennetta.
Sen rakenteellinen
vaikutus on koettavissa sielläkin,
missä itse musiikkia
ei kerronnassa
käytetä.

Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian
musiikkiteknologian
aineryhmän konsertti ”Music and
Fiction” tehtiin
yhteistyössä Aallon
Elon käsikirjoittajien
kanssa. Kuvat: Paula
Virta.
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musiikin alan korkeimmissa oppilaitoksissa. Joidenkin
mielestä elokuvamusiikin hiipiminen alan korkeimpaan
koulutukseen kertoo taiteen kaupallistumisesta. Sen voi
myös nähdä kertovan musiikintekijöiden kiinnostuksesta
elokuvakerrontaan, elokuvataiteeseen ja rakkaudesta
elokuvamusiikkiin. Elokuva-ala on monien eri taiteenlajien ainutlaatuinen kohtauspaikka.

Elokuvamusiikki tämän
päivän Suomessa
Kuinka elokuvamusiikin paikkaa määritellään tänä päivänä? Elokuvamusiikki on mukana kaikissa niissä pöydissä, joissa elokuvakulttuurin tuotannollisista, taloudellisista ja kulttuurisista sisällöistä neuvotellaan. Suomessa
elokuvamusiikin määrittely tapahtuu ennen kaikkea ohjaajien ja tuotantoyhtiöiden kautta. Musiikin paikka määrittyy paljon sen perusteella, mihin elävän kuvan tekijät ja
tuottajat identifioituvat, mihin esikuviin he ajatuksissaan
nojaavat.
Ohjausopiskelijoita opettaessani olen pannut merkille,
että osa heistä tuntee suurta varovaisuutta musiikkia kohtaan. Moni sanoo syyksi sen, ettei tunne musiikkia riittävästi. Arkuus ei johdu niinkään siitä, että ei ymmärrettäisi
elokuvamusiikin merkitystä vaan siitä, että sen vahvuus ja
mahdollisuudet tunnistetaan. Joillakin voi olla syynä pyrkimys etäisyyden ottoon elokuvailmaisun konventioista, joihin esimerkiksi orkesterimusiikki saattaa heidän mielessään leimautua. Kuitenkin moni opiskelijoista päätyy ohjaamaan elokuvia ja tv-sarjoja, joissa musiikki on tärkeä osatekijä. Siinä vaiheessa täytyisi kaikkien muiden päätösten
lisäksi pohtia musiikin asemaa elokuvan tarinassa:
mikä genre, missä vaiheessa tuotantoa aloitetaan dialogi
säveltäjän kanssa, kuinka suuri osa musiikille annetaan.
Jos ei ole saanut opiskeluaikanaan riittävästi koetella ja
testata musiikin mahdollisuuksia elokuvailmaisussa, on
tekijä isojen ja ilmaisullisesti tärkeiden kysymysten äärellä. Vastauksia voidaan hakea turvautumalla vaihtoehtoihin, joissa ei aina ole kysymys musiikin sisällöstä ja sen
paikasta draaman rakentamisessa. Ratkaisu voi olla tutun
muusikkokaverin käyttäminen, koska tämän kanssa on ainakin helppo keskustella. Se voi olla kaikkien tietämän säveltäjän valitsemista ilman, että hänen tuotantoonsa ehtii syvemmin perehtyä ja sen soveltuvuutta omaan ilmaisuun arvioida. Musiikintekijänä soisin, että valinnat tapahtuisivat musiikin esteettisten sisältöjen, musiikin draamallisen oivaltamisen ja säveltäjän ammattitaidon perusteella.
Kaikki tämä on kuitenkin vaativa paketti yksittäisen ohjaajan tai tuottajan hallita.
Minkälaiset keskustelut siis auttaisivat nostamaan musiikin asemaa elokuvissa ja tv-sarjoissa? Tuotannoissa
olisi yksinkertaisesti syytä lisätä musiikillista osaamista.
Tuotantoyhtiöt ovat jo jonkin verran hyödyntäneet musiikin konsultteja ja musiikin tuottajia. Tuotantotiimeihin
voitaisiin ottaa mukaan esim. musiikista vastaavia tuottajia; laaja-alaisia musiikin osaajia ja ammattilaisia, joilla
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on kokemusta eri säveltäjien kanssa työskentelystä,
orkestroinnista, studiotyöskentelystä; jotka pystyvät
ratkomaan tekijänoikeuskysymyksiä ja selvittämään
sopimusasioita. Musiikista vastaava tuottaja voisi olla
myös silta ohjaajan ja säveltäjän sekä tuottajan ja säveltäjän välillä. Hänellä olisi tarvittavaa ymmärrystä draamasta ja musiikin mahdollisuuksista elokuvakerronnassa. Viime kädessä kaikkien tarkoitus lienee, että
musiikin ilmaisuvoima tulee
maksimaalisella tavalla hyödynnettyä tarinan kerronnan puitteissa. Vain jos säveltäjällä on laaja ammattiosaaminen, voidaan musiikkia käyttää koko sen potentiaalissa. Alan tekijänä ja kouluttajana
kuulutan täällä asuvien musiikin tekijöiden hyödyntämisen perään. Annetaan heille mahdollisuus olla koko osaamisellaan läsnä niissä pöydissä, joissa musiikin paikka
neuvotellaan.
Taiteen opetuksessa on aina kyse pitkän tradition ja käsityöläistaidon välittämisestä, mutta myös uusien polkujen ja ilmaisutapojen etsimisestä. Opetuksen pohjana ja
tukena on alan historia ja tutkimus, siinä missä alan ammattilaisten välittämä taiteellinen ja tekninen osaaminenkin. Uusien polkujen etsimiseksi ja löytämiseksi tekijöille
täytyy tarjota mahdollisuuksia. Valitessaan elokuvamusiikin opiskelun opiskelijan on omaksuttava valtavasti tietoa
ja taitoa niin musiikista, elokuvasta kuin elokuva-alan tuotantokäytännöistä. Henkilökohtainen intohimo ja rakkaus
alaan pitävät motivaatiota yllä. Täytyy rakastaa tarinoita
ja kerrontaa, täytyy hurmaantua yhä uudelleen niistä tarinoista ja sävelistä, joita elokuvan ja musiikin osaajat ovat
aikojen saatossa luoneet. Intohimo voi auttaa selättämään
alan raadolliset puolet. Yhteinen keskustelupöytä on syytä
pitää avoimena.

Musiikintekijänä
soisin, että valinnat
tapahtuisivat musiikin
esteettisten sisältöjen,
musiikin draamallisen
oivaltamisen ja
säveltäjän ammattitaidon perusteella.
Kaikki tämä on
kuitenkin vaativa
paketti yksittäisen
ohjaajan tai tuottajan
hallita.

VIULISTI
MUSIIKKIELOKUVA

Viulisti on elokuva, jollaista olin toivonut osuvan kohdalleni pitkään. Kun
sain käsikirjoituksen luettavakseni,
tiesin etten voi kieltäytyä, vaikka
aikataulu oli minulle hankala. Emmi
Pesosen hienossa käsikirjoituksessa
musiikki ei ollut vain raamit tarinalle,
vaan se on keskeinen tekijä, ikään
kuin yksi päähenkilöistä. Siis oikea
Musiikkielokuva.
Kirka Sanio
Kirjoittaja on äänisuunnittelija ja muusikko

Viulisti oli äänisuunnittelun kannalta
erityinen mittavan ennakkosuunnittelun vuoksi. Työstä noin puolet tehtiin
ennen kuvauksia, mikä äänisuunnittelijan työssä on poikkeuksellista. Vaikka
äänisuunnittelu olisi hyvä aloittaa jo

käsikirjoitusvaiheessa, se alkaa valitettavan usein vasta, kun kuva on jo leikattu.
Viulistin kohdalla oli onneksi pakko tarttua hommiin ajoissa.

Valmistelu
Omalta osaltani työ alkoi lokakuussa
2016 eli puoli vuotta ennen kuvauksia.
Ohjaaja Paavo Westerberg ja musiikista
vastaava Sanna Salmenkallio olivat jo
hyvän aikaa pohtineet elokuvan musiikkivalintoja, ja kun he suunnittelivat soittokohtausten toteutusta, tuli tarpeen ottaa äänisuunnittelija mukaan. Valinta
lienee päätynyt minuun, koska he tiesivät että olen myös muusikko. Kävimme
yhdessä läpi eri viulukonserttoja ja
muita esitettäviä teoksia. Etenkin konserton valitseminen oli haastavaa, koska

teoksella oli aika tiukkoja kriteerejä: ei
liian vaikea, jotta näyttelijä voi sen oppia,
ei pitkää orkesteri-introa vaan mielellään
viulisti aloittaa lähes heti, melko tunnettu
eikä liian moderni, sekä sopiva hinta eli
toivottavasti säveltäjän kuolemasta olisi
yli 70 vuotta. Ja tietysti konserton piti olla
elokuvan tarinaan ja tunnelmaan sopiva.
Vaikka konserttoja on sävelletty lukuisia,
ei löytynyt kovin monta sellaista, jotka
täyttäisivät nuo kriteerit. Onneksi kaikki
pidimme Mendelssohnin konsertosta,
joka sopi tarkoitukseen hyvin. Samankaltainen pohdinta käytiin muidenkin soittokohtausten kanssa. Valitsimme teoksia, jotka tukivat mahdollisimman hyvin
kohtausten sisältöä. Kun olimme löytäneet kuhunkin kohtaukseen sopivat teokset, koko elokuvan musiikkidramaturgia

Etenkin konserton valitseminen oli haastavaa, koska
teoksella oli aika tiukkoja
kriteerejä: ei liian vaikea,
jotta näyttelijä voi sen
oppia, ei pitkää orkesteriintroa vaan mielellään viulisti
aloittaa lähes heti, melko
tunnettu eikä liian moderni,
sekä sopiva hinta eli toivottavasti säveltäjän kuolemasta
olisi yli 70 vuotta.
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käytiin vielä läpi, jotta esim. samat harjoitettavat teokset tai niiden osat eivät
toistuisi liian peräkkäin.

Toteutus
Seuraavaksi ryhdyimme suunnittelemaan soittokohtausten toteutusta. Niiden
kuvaaminen siten, että katsojan huomio
pysyy kohtauksen sisällössä eikä harhaudu epätarkkaan tai jäykkään toteutukseen, ei ole ihan helppoa. Olen itse
keskimääräistä vaativampi soittokohtausten tarkkuuden suhteen. Johtuu varmasti omasta taustastani. Vähän niinkuin
se lääkäri, joka katsoo huvittuneena elokuvien epäuskottavia sairaalakohtauksia.
Tai ornitologi, joka kuuntelee äänisuunnittelijoiden vuodenaikaan sopimattomia
lintuvalintoja. Viulisti-elokuvassa oli erityisen tärkeää hoitaa tämä asia kunnolla,
koska musiikki ja muusikkous olivat niin
tärkeässä osassa. Onneksi muutkin elokuvan tekijät näkivät asian samoin. En
valitettavasti päässyt mukaan kuvauksiin, mutta äänittäjäksi saimme onneksi
Pasi Penin, joka itsekin soittajana ymmärsi, miten soittokohtaukset kannattaa
hoitaa.
Playback-äänityksiin Sanna Salmenkallio löysi meille sopivat muusikot. Solistiset tehtävät hoitivat Oskari Eirola
ja Tami Pohjola sekä Salmenkallio itse.

Kiire kiistatta oli, mutta huolellisen
valmistautumisen ansiosta oli
mahdollista pitää yllä rentoa ja
kokeiluille avointa ilmapiiriä.
Tuntui todella hyvältä nähdä
paikan päällä, että valmistelu oli
tuottanut sen mitä toivottiin.

Huippuviulisteja, jotka olivat myös valmiita leikkimään huonoa pyydettäessä.
Soolot ja pienemmät kokoonpanot äänitimme Olli Pärnäsen kanssa. Alunperin
suunnittelin, että äänittäisimme kunkin
kohtauksen aidossa lokaatiossa, mutta se
ei ollut käytännöllistä, koska kuvauspaikkoja oli niin paljon. Päädyimme äänittämään kahdessa erikokoisessa huoneessa,
ja myös usealla eri etäisyydellä, jolloin oli
mahdollista muokata tilaa myöhemmin.
Ohjaaja Westerberg ehdotti jo ennen playback-äänityksiä, että osa kohtauksista toteutettaisiin livenä niin, että
kuvan ulkopuolella soittaisi oikea viulisti, jonka kanssa näyttelijät koittaisivat
soittaa synkassa. Suhtauduin epäilevästi
ideaan, mutta kun näin ohjaajan harjoituksissa kuvaamia otoksia, olin myyty.
Salmenkallion idea hartsittomasta jousesta oli myös hyvin olennainen: kuvassa

näkyvä näyttelijä soitti jousella, jossa ei
ollut hartsia, jolloin viulu oli miltei äänetön eikä haitannut dialogin äänittämistä.
Äänitimme siis kuvan ulkopuolella olevaa stunt-soittajaa sekä kuvassa olevia
näyttelijöitä, jolloin he pystyivät puhumaan soittonsa päälle. Tämä toimi erinomaisesti varsinkin opetustilanteissa,
joissa opettaja jatkuvasti puhuu päälle
ja keskeyttää soitton antaakseen oppilaalle ohjeita. Playbackinä ei sellaista
voi luontevasti toteuttaa. Myös nämä live-stuntiksi suunnitellut kohtaukset äänitettiin etukäteen, jotta sekä näyttelijät
että stunt-soittaja pystyivät harjoittelemaan kohtauksia äänityksiä kuunnellen.
Elokuvan orkesterikohtaukset äänitettiin Bratislavassa. Tärkeänä apuna
oli kapellimestari Peter Larsen, jonka
pyysimme johtamaan orkesteria. Hänen
kanssaan käytiin partituuria läpi ja sovittiin millaisia pätkiä äänitetään. Erilaisia tempoja, vireisiä ja epävireisiä, tarkkoja ja lepsuja startteja jne. Koska kaikki
piti saada äänitettyä yhdessä päivässä,
meidän piti etukäteen päättää, mitä kohtia konsertosta käytetään, ja myös miten
ne soitetaan.
Sanna Salmenkallio opetti viulunsoittoa näyttelijöille sekä orkesterinjohtoa kapellimestaria näyttelevälle
Kim Bodnialle. Päänäyttelijät Olavi

Uusivirta ja Matleena Kuusniemi eivät olleet koskaan ennen soittaneet viulua, mutta pääsivät yllättävän pitkälle lyhyessä ajassa. Elokuvassa on mukana
heidän omaa soittoaan. Lisäksi Heikki
Kossi teki viulun käsittelyjä foleynä, ja
itsekin tein pieniä lisukkeita, kuten jousen laskemisia kielelle. Pienetkin asiat
ratkaisevat lopulta aika paljon.
Myös kuvaus oli tärkeä tekijä soittokohtausten uskottavuuden kannalta. Kuvaaja Marek Wieser ideoi hyvin luontevia käsivara-ajoja, joissa välillä näkyy
näyttelijä, välillä ammattisoittajan kädet.
Vaihdoimme soittajaa lennosta, kun kamera kuvasi jotakin muuta. Soittokohtauksissa Sanna Salmenkallio oli paikalla opastamassa näyttelijää ja korjasi,
mikäli jokin soittoon liityvä asia ei mennut oikein. Myös kuvakulmaa säädettiin sen mukaan, mistä suunnasta soitto
näyttää parhaalta.

Jälkityöt
Viulistin äänibudjetista käytettiin siis
suuri osa ennakkosuunnitteluun. Näin
ollen äänen jälkitöihin oli vähemmän
aikaa kuin tavallisesti. Uskalsin ottaa
tämän ”riskin” tuntien elokuvan leikkaajan Samu Heikkilän työtavan. Leikatessaan hän työstää hyvin paljon
myös ääntä, ja omaan makuuni todella

hyvin. Emme Samun kanssa varsinaisesti keskustelleet äänisuunnittelusta, vaan jatkoin siitä mihin suuntaan hän oli ääntä vienyt. Tuntui luontevalta jakaa äänisuunnittelukrediitti,
koska monet hänen ideansa päätyivät
elokuvaan lähes sellaisenaan. Äänileikkausapuna oli Janne Laine, joka vastasi pääasiassa pohjista eli atmosfääriäänistä. Heidän jälkeensä oli helppoa
käydä töihin käsiksi, kun ei tarvinnut
pelastaa mitään vaan koittaa kiillottaa timanttia vielä kirkkaammaksi.
Käytin aika paljon aikaa musiikin
miksaukseen. Suhtauduin soittokohtauksiin kuin ne olisi livenä kameran
mikillä taltioitu; kun tullaan soitinta lähemmäksi, ääni on kovempi ja kuivempi
kuin etäällä. Tämä lisäsi soiton autenttisuuden tuntua. Viulu soittimena rakastaa kaikua. Hyvänkään soittajan käsissä
viulu ei kuulosta kovin miellyttävältä
kuivassa akustiikassa kuten esim. tavallisessa makuuhuoneessa. Mutta kun
Viulistissa soitetaan makuuhuoneessa
se kuulostaa juuri siltä, koska emme halunneet soitosta liian juhlavaa. Vaikka
musiikki on keskeinen ja tärkeä osa elokuvan henkilöiden elämää, se on heille
myös arkinen asia, työ. Itselleni oli aikamoinen haaste miksata myös orkesteriosuudet, mutta halusin että siinäkin oli

mahdollisuus reagoida eri kuvakulmiin
ja säätää balanssia sen mukaan.
Minulla on usein tapana virittää äänitehosteita kohtauksen tunnelman mukaan. Etenkin, jos kohtauksessa soi musiikkia, on hyvin merkittävää, soivatko
tehosteet musiikin kanssa harmoniassa
vai riitaisesti. Esimerkiksi auton töötti
on sävyltään erilainen riippuen siitä,
soittaako se musiikin sävellajin perusääntä vai pienen sekunnin sen yli. Tällaiset valinnat tuntuivat Viulistin kohdalla erityisen tärkeiltä ja tehokkailta.
Onnistuimme varsin hyvin. Musiikki
on Viulistissa siinä suuressa roolissa,
joka sille haluttiin antaa. Useissa kohtauksissa se kertoo meille kaiken olennaisen, sanoja ei tarvita. Soittokohtaukset hengittävät, ja viulunsoitto on luontevaa ja uskottavaa. Kuvauspäiviä oli vain
24 eli kiire kiistatta oli, mutta huolellisen valmistautumisen ansiosta oli mahdollista pitää yllä rentoa ja kokeiluille
avointa ilmapiiriä ainakin niissä muutamissa kohtauksissa, joissa sain itse olla
mukana pianistina. Tuntui todella hyvältä nähdä paikan päällä, että valmistelu oli tuottanut sen mitä toivottiin. Ja
erityisesti tietysti nähdä valmiissa elokuvassa soittokohtauksia, jotka lentävät kevyesti kuin kuvan henkilöt olisivat tehneet sitä koko ikänsä.

Artikkelin
kuvat:
Viulisti,
ohj. Paavo
Westerberg,
Mjölk Movies,
2018.
Kuvat: Malla
Hukkanen.
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Sanna Salmenkallio
Kirjoittaja on säveltäjä ja muusikko

ELOKUVASÄVELTÄJÄ
Olen saanut säveltäjänä käydä erityisen hedelmällistä
dialogia ohjaaja Virpi Suutarin kanssa hänen kolmessa
edellisessä dokumenttielokuvassaan Eedenistä pohjoiseen
(2014), Eleganssi (2016) sekä Yrittäjä (2018). Yhteistyömme on alkanut jo parikymmentä vuotta sitten ja
tapamme työskennellä ja keskustella on kehittynyt koko
ajan. On ollut etu työskennellä useita kertoja saman
ohjaajan kanssa, koska vaikka jokaisen elokuvan
kohdalla täytyy löytää uusi logiikka, ei työskentelyä ole
aina tarvinnut aloittaa nollasta, metodien luomisesta.
Eedenistä pohjoiseen, ohj. Virpi Suutari, Made, 2014.

K

aikkein keskeisintä ja kiehtovinta
minulle elokuvasäveltämisessä on
dramaturgiaan paneutuminen. Säveltäjänä haluan olla kokonaisvaltaisesti
mukana ja tuntea vastuuni aiheen suhteen.
Eri materiaalien ja niiden kombinaatioiden
tutkiminen ja sisällön sekä muodon rakentuminen tätä kautta on alue, jolla minun ja
Virpi Suutarin yhteistyö on ollut luovimmillaan. On ollut riemastuttavaa löytää tapoja, joilla ääni ja kuva alkavat resonoida
keskenään ja tuottaa uudenlaisia merkityksen tasoja. Virpi on usein tuonut jonkin musiikillisen alkuidean ja myös jatkanut tiiviisti dialogia kanssani niin, että
omat näkemykseni on työstetty osaksi elokuvan kerrontaa. Kokemukseni mukaan
säveltäjä jää joskus aika yksin, koska ohjaaja ei joko kykene, ehdi tai koe tarvetta
musiikin tuottamien merkitysten tutkimiseen. Säveltäjän tulo mukaan pitkän tekoprosessin loppupäässä voi myös olla kauhistuttava kokemus ohjaajalle juuri siksi,
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että musiikki nostaa kuvasta niin vahvoja
tunteita ja merkityksiä, joiden sisäistämiseen jää usein vähän aikaa.
Yrittäjä on elokuva näennäisesti arkisesta työnteosta. Materiaaleja nähtyäni
aloin pohtia unelmaa menestyksestä, joka
jokaisella yrittäjällä on pakko olla. Halusin
nostaa tätä puolta ja rakentaa kuvaa suuremmat, lähes eeppisiin mittoihin kasvavat musiikit. Elokuvassa liioitellaan mittasuhteita ja leikitään kerroksellisuudella, kuvan arjen ja musiikin katteettoman optimismin ristiriita luo elokuvan keskeisen jännitteen. On kiinnostavaa, miten yrittäjien arjen takaa avasimme musiikilla toisen maailman, suuren unelman. Oli iso valinta liioitella musiikilla näin vahvasti etenkin dokumenttielokuvassa. Sitä riskiä en ehkä olisi
uskaltanut ottaa tuntemattomamman ohjaajan kanssa.
Yrittäjissä myös satsattiin kunnolla musiikkiin: sain säveltää isolle orkesterille ja
käyttää orkestroijaa. Vili Robert Ollilan ja

Suutarin kanssa tutkimme huolella Bernard
Hermannin partituureja, erityisesti Vertigoa, ja teimme selkeitä valintoja soittajiston suhteen. Joskus dokumentaarisesta materiaalista saa enemmän irti juuri fiktiosta
lainatuilla keinoilla. Orkestroijan saaminen
mukaan oli taivaallista, koska musiikki ja
leikkaus etenivät rinnakkain, enkä olisi mitenkään ehtinyt yksin reagoida muutoksiin
tiukassa aikataulussa.
Elokuvan loppu oli leikkauspöydällä
vielä vuorokautta ennen kuin nuotit piti olla
studiossa Bratislavassa. Sain viime tipassa
idean dance macabre -tyyppisestä valssista,
ohjeistin orkestroijan tutkimaan haluamiani
Saint-Sains-partituureja sillä aikaa, kun
yön aikana sävelsin ja kehittelin orkesterille
päälinjaukset partituuriin. Ollilan ammattitaito ja hermot pitivät ja saimme nuotit alle
vuorokaudessa orkesterille, mikä on ällistyttävä saavutus. Ylimääräinen huippuammattilainen jouduttiin palkkaamaan Lontoosta
avuksi viimeistelemään stemmat. Jotakin

voitonriemua sain siitä, että selviydyimme,
vaikka nykyään yritänkin välttää paniikkitilanteita ja jakaa työskentelyn pidemmälle
ajalle.
Aikaa nauhoituksiin Bratislavassa oli neljä tuntia. Toimin tuottajana ja ohjeistin lasin takaa kapellimestaria ja orkesteria nämä
stressaavat, mutta ihanat tunnit. Virpi oli
mukana nauhoituksissa, mikä oli loistavaa,
koska sen jälkeen hän tunsi materiaalin
hyvin ja osasi työskennellä paremmin sen
kanssa. Ennen nauhoituksia olimme sopineet, että täällä minä pidän ohjat käsissäni
ja ohjaaja vain kuuntelee.
Työnjako piti. Musiikki oli purkissa
kaksi minuuttia ennen ajan loppumista.
Ennen Yrittäjiä teimme lyhytelokuvan nimeltä Eleganssi, jossa suomalaiset huippuluokan yritysjohtajat esittelevät metsästyskoiriaan. Budjetti oli pieni ja vaati kekseliäisyyttä musiikin suhteen. Virpi ehdotti
instrumentiksi cembaloa, joka kantaa jo itsessään tietoa pitkästä historiasta. Soitin

on myös kotoisin korkeakulttuurin puolelta
ja näin voisi korostaa harvinaista audienssia yritysjohdon yksityiselämään. Kasasin
barokki-instrumenteista – viola da gambasta, nokkahuilusta sekä cembalosta trion,
jolle sävelsin. Tässä elokuvassa äänen materiaalisuus on vahvaa. Cembalon rapiseva
ääni, gamban jousen vedot ja näppäily sekä
puiset huilut nostavat esiin kuivan ruohikon ja koirien läähätykset. Kuten myös
ajattomuuden ja huumorin, jonka annostelun kanssa teimme paljon yhdessä töitä ohjaajan kanssa.
Kolmesta Suutarin kanssa tekemästäni
elokuvasta ensimmäinen oli Eedenistä pohjoiseen, jossa pariskunnat hoitavat puutarhoja ja samalla ihmissuhteitaan. Tässä elokuvassa näkyy jo selkeästi sama liioittelu
sekä kuvan ja musiikin hieman epäsuhtainen käyttö, joka Yrittäjissä on viety huippuunsa.
Tuulipuvuissa puutarhoissaan konttailevat ihmiset saavat seurakseen kamari-

orkesterille säveltämääni musiikkia, joka
on inspiroitunut paritansseista. Jäinen maa
saa lämpöä keinahtelevasta bossanovasta
ja pikimusta pieni lampi laajenee ja vaalenee huomattavasti bolerolla. Yhdessä ohjaajan kanssa kehittelemämme ristiriitainen ja
kerroksellinen tapa antaa informaatiota herättää paljon tunteita.
Jokaisessa elokuvassa ohjaajalla on ollut jonkinlainen alkuidea, jota olen lähtenyt
viemään eteenpäin. Elokuvan sisäistäminen
ja analysointi voi olla paljon suurempi työ
kuin itse säveltäminen, joka usein tapahtuu
monista eri syistä ja suhteellisen nopeasti.
Suutarin tekeillä olevaa elokuvaa en sävellä, koska tyylillisesti se sopii toiselle säveltäjälle paremmin. On tärkeää, että ohjaaja hakee elokuvalle oikeat tekijät eikä
jumahda vanhoihin kaveriklikkeihin. Näin
voin myös luottaa siihen, että jos minua joskus vielä pyydetään, niin juuri omaa panostani on kaivattu.
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“ HIGH ON YOUR LOVE,
HIGH ON THE MUSIC”

MIAMIN MUSIIKKIMAAILMA
Jan Forsström
Kirjoittaja on käsikirjoittaja ja satunnainen musiikkisuunnittelija

T

oisen levynsä kannessa Samantha Fox katselee melankolisena ja herkän haavoittuvana kaukaisuuteen. Vuosi on 1987.
Mukana on yhä Foxin ensimmäisestä
levystä ja Touch Me -hitistä muistuttava paheellinen nahkatakki, mutta
muuten tavoitteena on selvästi aikuisempi ja intiimimpi ote. Kansi ei
välttämättä vastaa sisältöä kovin hyvin, levyn hittejä olivat esim. Naughty
Girls (Need Love too) sekä I Surrender (To the Spirit of the Night). Mutta
viimeinen kappale lunastaa vihdoin
kannen lupaukset: The Best Is Yet to
Come on kaunis ja tyylilajiin nähden
varsin hillitty, melankolinen balladi.
Sen tekijä on yllättävä nimi: Hanoi
Rocksin Andy McCoy. Kappale on
alunperin McCoyn ja Nasty Suiciden
The Suicide Twins -nimellä tekemältä
levyltä, jolta se tuoreeltaan löydettiin
Foxin coveroitavaksi.
Vuosia sitten ohjaaja Zaida Bergroth kertoi yhdessä Kaarina Hazardin kanssa kehittelemästään ideasta:
show-tanssijoiden maailmaan sijoittuva elokuva eriparisista siskoista.
Valovoimainen Angela, jonka lämpimän katseen alla on hyvä olla, ja joka
melkein supersankarimaisesti tuntuu
kestävän kohtaamansa halveksunnan
ja vähättelyn. Angelan glitterisen estetiikan jakava haaveileva, itsetunnoton pikkusisko Anna, joka kuitenkin
kasvaa näkemään enemmän kuin siskonsa. Muistin The Best Is Yet to Comen ja soitin sen Zaidalle, joka innostui heti. Kappale oli juuri sopivalla tavalla aito, muovinen, herkkä, naiivi,
yliampuva, hitusen naurettava, mutta
ennen kaikkea koskettava. Sanat
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olivat kohtalokas rakkaustarina, me
vastaan maailma. Lopussa oli jotain
surullista ja ehkä pahaenteistä: Goodnight, sweet dreams, the best is yet to
come. Samaan aikaan sanat olivat niin
viattomat, että sanoitusten “me” saattoi hyvin olla myös sisaruspari. Kaikki
tämä sopi elokuvaan täydellisesti, kuten myös kolmossivun tyttönä tunnetuksi tulleen Samantha Foxin hahmo.
Kappaleesta tuli henkinen ankkuri ja
suunnannäyttäjä koko Miamin musiikilliselle maailmalle.
Käsikirjoittajan roolin lisäksi olen
tavannut olla Zaidan elokuvien musiikkikonsultti tai musiikkisuunnittelija (Otso Kähösen lanseeramaa
ja varsin käypää termiä käyttääkseni). Yritysten ja erehdysten kautta
olemme päätyneet työtapaan, jossa
musiikki on suurelta osin tai kokonaan olemassa olevaa musiikkia, ei
siis elokuvaa varten sävellettyä. Metodi syntyi puolivahingossa, lähtien
Heavy Metal -lyhytelokuvasta, jossa
musiikki oli isossa osassa, kuten nimestä jo voi päätellä, ja jossa käytettiin aitoa elokuvan aikakauden musiikkia. Kappaleet valittiin ennen kuvauksia ja kohtauksia kirjoitettiin niiden tunnelmiin, eikä varsinaiselle
scorelle ollut tarvetta.
Skavabölen pojissa oli samoin osin
jo alkuperäisnäytelmästä periytyvät selkeät 70-luvun hittejä käyttävät musiikkinumeronsa, jotka maalasivat ajankuvaa ja toimivat väliin groteskeina kontrasteina elokuvan tapahtumille (mukana oli toki myös
Alexander Hacken säveltämä score).
Hyvässä pojassa kaikki musiikki
oli jo olemassa olevaa: säveltäjiksi

merkittiin Mi & L’Au -yhtye, koska
heiltä oli mukana useampi kappale
ja saimme leikkaukseen käyttöömme
myös aiemmin julkaisemattomia demoja.
Miami päätettiin samoin rakentaa kokonaan olemassa olevan musiikin varaan, ilman varsinaista säveltäjää. Tiesimme, että tanssinumerot tulisivat olemaan keskeisessä osassa ja
niihin halusimme joka tapauksessa
tiettyjä kappaleita, joten tuntui lopulta yksinkertaisemmalta rakentaa
muukin musiikkimaailma pitkälti samoista aineksista.

Olemassa olevan musiikin
käytöstä
Olemassa olevan musiikin käytössä
on hyvät ja huonot puolensa. Huonot
ovat ennen kaikkea tuotannollisia: oikeudet ovat usein hintavia, ja niiden
selvittäminen hidasta ja hankalaa.
Miaminkin kohdalla viimeiset taistelut oikeuksien ja budjetin kanssa kävivät stressaaviksi. Tuottaja tuskin
suosittelisi tekotapaa kenellekään.
Huonoa on myös joustamattomuus: kappaleita voi toki leikellä,
miksailla taustalle ja taas pintaan jne.,
mutta joka tapauksessa mahdollisuudet muokkaukseen ovat rajalliset.
Plussat: musiikki on vähintäänkin suunnitelmana olemassa jo käsikirjoitusvaiheessa ja pystyy siten vaikuttamaan siihen aidosti. Kuvauspaikoilla on mahdollista rytmin tai vain
tunnelman takia soittaa lopullista
musiikkia. Mutta ehkäpä kaikkein
suurimpana etuna pidän leikkausvaihetta: taitavan leikkaajan käsissä musiikki todella vaikuttaa leikkaukseen,
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Olemassa oleva musiikki siis rikastaa tulkintamahdollisuuksia tuoden mukaan yhden tason lisää,
sen sijaan että se tuntuisi tulkintaa ohjaavalta ja
typistävältä tapahtumien kommentoinnilta.
kenties määrittää koko kohtauksen
tunnelman ja kaaren. Toki demomaisen referenssimusiikin käyttö leikkauksessa auttaa, mutta on säveltäjälle epäkiitollista yrittää toisintaa demojen tunnelmia, ja joka tapauksessa
tekijät ehtivät tottua ja rakastua referensseihinsä.
Hieman vastaavaan työtapaan voi
päästä myös säveltäjän kanssa: säveltäjä voi säveltää ohjaajan ja/tai musiikkisuunnittelijan ohjeistuksella
demoja tai valmistakin musiikkia ennen kuvauksia, jolloin musiikki on
käytössä jo kuvaus- ja leikkausvaiheessa. Näin toimimme Lau Naun
kanssa Silmäterä-elokuvassa.
Olemassa olevan musiikin käytöllä on myös vähemmän käytännöllinen, mutta tulkinnallisesti merkittävä
pointtinsa: musiikki tuo mukanaan
meta-tason: vanha hitti voi tukea elokuvan tunnetilaa, mutta sillä on myös
oma itsenäinen luontonsa ja historiansa, jonka “läpi” katsoja sitä kuuntelee, ja joka jättää katsojan ainakin
potentiaalisesti vapaammaksi tulkintojen suhteen. The Best Is Yet to Come
luo Miamissa siskosten ensimmäiselle dialogille tunnelmallisen taustan, Samantha Fox kuiskaa “yes…” ja
naurahtaa. Tämä on melkein liikaa, ja
törkeydessään outoa, mutta juuri siksi
vaikeasti määriteltävällä tavalla autenttista, ja tulkinnallisesti moniulotteista.

Musiikin roolista
Itselläni on muutama ohjenuora musiikin käytön suhteen: a) musiikki kuvaa enimmäkseen elokuvan henkilöiden tuntoja, EI siis elokuvan katsojan
(oletettuja) tunteita; b) source-musiikin kohdalla (siis kohtauksen maailmassa soiva ns. diegeettinen musiikki,
esim. radiosta kuultu) kontrasti toimii usein paremmin kuin yritys tukea
kohtauksen tunnetilaa yksi yhteen; c)
tunteikkailla hetkillä musiikki ei saisi
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ennakoida katsojan tunnetilaa: katsojalle on jätettävä tilaa, ja musiikki
ainoastaan tukee ja kenties vahvistaa muilla keinoilla jo syntynyttä tunnetta; d) elokuvan vahvimmilla hetkillä musiikkia ei todennäköisesti tarvita lainkaan.
Nämä eivät tietenkään ole mitään
absoluuttisia sääntöjä, vaan liittyvät juuri Zaidan kanssa tekemiemme
elokuvien päämääriin ja kokonaisestetiikkaan. Zaidan elokuvat tapaavat pysytellä lähellä päähenkilöitään, vahvasti näihin eläytyen, pyrkien pikemmin subjektiiviseen kuin
objektiiviseen kokemukseen‚ silloinkin kun henkilöiden teot eivät välttämättä vastaa katsojan moraalia. Elokuvien ytimessä on usein juuri moraalinen kysymys, mutta pysyttelemällä päähenkilöidensä lähellä ne
kieltäytyvät katsojan ohjailusta ja jättävät tulkinnallista tilaa. Elokuvien
voima ei ole niiden päälauseisissa
väittämissä, vaan eläytymisessä, tunnekokemuksessa, jota ilman ymmärrys kuvatusta ongelmasta jäisi puolittaiseksi.
Näistä lähtökohdista käsin olisi
outoa jos musiikki pyrkisi ohjailemaan katsojan tulkintoja tai muilla
tavoin asettuisi henkilöhahmojen ja
kuvatun maailman yläpuolelle. Musiikki ei tule elokuvan ulkopuolisesta
maailmasta; henkilöiden tapaan se
asettuu elokuvan “sisälle” ja on siinä
mielessä katsojan tulkinnan kohde
siinä missä hahmotkin. Musiikki antaa lisävihjeitä henkilöiden sieluntilasta, ja sitä kautta antaa katsojalle
enemmän tulkittavaa, sen sijaan että
se kaventaisi tulkintaa Jumalan sana
-tyyppisellä leimasimella, kertomalla
katsojalle että “nyt on surullista” tai
“nyt on iloista”. Tavoitteena on sen sijaan viestiä, että elokuvan henkilö kokee tilanteen surullisena tai iloisena,
mutta katsojan tulkinta tilanteesta
voi olla aivan toinen. Musiikki siis

pysyttelee henkilöidensä tasolla. Silläkään ei ole suurempaa tietämystä.
Konkreettisesti tämä Miamin kohdalla tarkoittaa, että musiikki on joko
1) henkilöiden itsensä valitsemaa
(musiikkinumerot, Angelan autostereoista soittamat kappaleet jne.), 2)
henkilöiden makua seurailevaa silloinkin kun musiikki on ei-diegeettistä eli score-tyyppistä (Miamissa diegeettinen muuttuu usein ei-diegeettisesti, eli aluksi jollakin tapaa motivoitu musiikki muuttuu scoremaiseksi ja jatkuu seuraavaan kohtaukseen), tai 3) henkilöiden estetiikasta/
mausta poiketessaankin silti ennen
kaikkea heidän tunnetilojaan kuvaavaa.
Lisäksi ovat toki puhtaasti taustalla soivat source-musiikit, joiden
funktio on enemmän määritellä tiloja
ja tilanteita.

Miamin tyylillistä
valinnoista
Miamin kohdalla tein aluksi laajan referenssilistan, jota kuuntelutin Zaidalla ja muokkailin kommenttien mukaan, ja tätä kautta peruslinja
vähitellen muotoutui. The Best Is Yet
to Comen mukanaan tuoma 80-luku
oli Angelan ja sitä myöten koko elokuvan estetiikalle luontainen lähtökohta. Elokuva tapahtuu tässä
ajassa, joten lähdin etsimään uudempia, mutta soundillisesti hieman kasari-retroja artisteja. Suomesta löytyi heti Villa Nah, Ruotsista Say Lou
Lou, Niki & The Dove, Kleerup. Kaikkia yhdisti tietoinen, mutta samaan
aikaan jollakin tapaa rehellinen tyylileikittely kenties hieman mauttomilla kasarielementeillä. Niki & The
Dovelta löytyi jopa kappale nimeltä
Miami Beach.
Oli kuitenkin tärkeää, ettei musiikki muodostuisi liian ironiseksi;
samoin kuin itse elokuvakin se saisi
olla humoristista, mutta ei koskaan

ylenkatseellisesti tyyliinsä (henkilöihinsä) suhtautuvaa.
Tärkeimmät olivat tietysti itse
tanssikappaleet, joihin tehtiin koreografiat. Etsin myös laajalti samasta
maailmasta kumpuavia kappaleita
kuvaamaan muita tunnetiloja. Näistä
keskeiseksi muodostui (jälleen ruotsalaisen) El Perro del Marin Dream
Baby Dream. Kappale on klassikko,
alunperin minimalistisen elektropunk-bändi Suiciden, mutta se tunnetaan todennäköisesti paremmin
Bruce Springsteenin versiona. Sanat ovat yksinkertaiset ja toisteiset,
ja Suiciden alkuperäinen onkin melkein konseptuaalista leikkiä popin
kliseillä. El Perro del Marin versio sen
sijaan on kaiutettua eteeristä kelluntaa, joka kääntää pastissimaisen alkuperäisversion jälleen suoran tunteelliseksi. Tällä taustalla ei toki ole paljoa tekemistä Miamin kanssa, mutta
jokin “aidon” ja “keinotekoisen” rajojen hämärtäminen kyllä liittyy elokuvaan. Dream Baby Dream on koskettava juuri laskelmoidussa viattomuudessaan. Miamissa se edustaa Angelan ja Annan yhteistä taivasmaailmaa:
jotain eteeristä, tyttömäistä, viatonta
ja äärimmäisen tunteikasta.
Sanoituksia en kovin tietoisesti
miettinyt, mutta jollakin tasolla nekin vaikuttivat. Varsinkin tanssikappaleiden kohdalla niistä syntyi lopulta
omaa dramaturgiaansa. Kun Anna
viettelee lavalta käsin söpöä baarin
työntekijää Timia, lauletaan taustalla
“I want to waste my love on you” ja “I’ll
let my body talk”. Kun Angela heittäytyy tanssiin ja juo shamppanjaa yrittäessään unohtaa hirmutekonsa, kappaleena soi “DJ Ease My Mind”.
Useimmat lauluista ovat rakkauslauluja, mikä tuo oudon mutta kiinnostavan jännitteen. Annan “ihastuminen” aikuisiällä löytämäänsä isosiskoon, samoin kuin Angelan myöhempi takertuminen Annaan, ovat

molemmat intensiivisyydessään rakastumiseen verrattavia, pettymyksineen ja mustasukkaisuuksineen.
Rakkauslaulujen käyttö tuki tätä, ja
toi mukaan hyvällä tavalla outoa virettä; Angela varsinkaan ei ole kovin
tasapainoinen henkilö, ja hurmaavasta maniasta on vain pieni askel
hulluuteen. “High on your love, high
on the music”, kuten Miami Beach
-kappaleessa lauletaan.
Ilmeisen seksuaalisuuden tuomista musiikin kautta mukaan varottiin (lukuun ottamatta Annan ja tämän ihastuksen Timin kohtauksia).
Osin tietysti siskossyistä, mutta osin
myös varoen elokuvan katseen muuttumista tirkisteleväksi. Tämä rajanveto oli tärkeä: kuvausvaiheessa yhden tanssikohtauksen taustalla soitettiin vahingossa väärää kappaletta (Drive-elokuvasta tutun Chromatics-yhtyeen Lady), jonka aikuisempi ja kylmempi tyyli muutti heti
kohtauksen sävyn täysin, ja toi mukanaan juuri sen katseen jota olimme
pyrkineet välttämään.
Epävarmoin olin scoremaisimmista, perinteisemmin elokuvamusiikillisista kohdista. Miamin tietty
maksimalistinen, satumainen estetiikka ja isoksi kehittyvä tarina tuntui vaativan musiikkia myös joihinkin
draamallisiin kohtauksiin, jotka ehkä
toisessa elokuvassa olisi jätetty hiljaisiksi. Avain löytyi tässäkin henkilöiden sisäisestä maailmasta. Angelalla
on lapsenomainen uskonsa ja lahkolaistaustansa, joten mukaan otettiin kaukaista enkelikuoroa (Alfred
Schnittken Voices of Nature). Annalle osa tapahtumista on pahaa unta
ja synkkää metsää, joten musiikkikin
on satumaista painajaista (islantilaisen nykysäveltäjän Anna Thorvalsdottirin luontomystinen musiikki).
Samu Heikkilä toi leikkausversioon
mukaan vielä kirkkourku-Bachia.
Kaikki nämä tuntuvat elokuvan

kontekstista irrotettuina kovin mahtipontisilta, mutta olin iloisen yllättynyt kuinka hyvin ne elokuvaan solahtivat: isojen tunteiden henkilöihin yhdistettynä musiikki ei tuntunutkaan erityisen isolta. Edellämainittuja taustasyitä tärkeämpää score-pätkien kohdalla lienee niitä yhdistävä tietty kohottunut kuulaus ja
kohtalokkuus, joka toi “aikuista” painokkuutta vastapainona kasaripopin
kimalteelle, ja toisaalta teki oikeutta
Angelan uskonnollisuudelle. Angelan uskoon katsoja voi suhtautua monella tapaa, sen voi nähdä infantiilina isän kaipuuna, tai oikeutuksena
omalle moraalittomuudelle, mutta
jälleen musiikki kieltäytyy ottamasta
kantaa. Bach saa soida koko painavuudessaan.

Prosessista ja leikkaajan
panoksesta
Alkuperäinen musiikkisuunnitelma
osoittautui leikkausvaiheessa toimivaksi, eikä suuriin suunnanmuutoksiin ollut tarvetta. Iso osa tässä oli tietysti Samu Heikkilällä, joka teki monia tärkeitä valintoja ja todella sukelsi musiikkiin, leikaten kohtaukset sen ehdoilla. Dream Baby Dreamkin kasvoi teemamaisesti toistuvaksi
vasta Samun käsissä. Samulta ovat
peräisin myös monet lähes äänisuunnittelulliset ratkaisut, kuten jännityskohtauksia rytmittävät biitit, tai
lopun paniikkisen takaa-ajon painostavat iskut.
Zaida oli luonnollisesti aina lopullinen tuomari ja huolehti joka vaiheessa myös siitä, että elokuvassa on
tarpeeksi meininkiä ja energiaa; oma
tempperamenttini olisi helposti lähtenyt viemään elokuvan musiikkivalintoja alakuloisempaan suuntaan.
Zaidalle oli myös tärkeää, että lopputeksteihin saadaan kunnon kohotus,
minkä Niki & The Doven Tomorrow
toivottavasti tuo.
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Leikkauksessa ja äänisuunnitteluvaiheessa Micke Nyströmin
kanssa tehtiin toki vielä paljon pieniä
muutoksia ja lisäilyjä. Eri tiloja määriteltiin musiikilla: huoltoasemalla
soiva katusoittajan haitari; oligarkin
yksinään kuuntelema surumielinen
barokki. Tyylilajista riippumatta yhteisiä nimittäjiä olivat inhimillisyys
ja tunteikkuus.
Budjetin kanssa taisteltiin: katalogimusiikkia käytettiin jos se oli mahdollista, etsittiin vähemmän tunnettuja ja siis edullisempia artisteja korvaamaan tunnetumpia, ja ylipäätään keksittiin erilaisia pelastavia
taikatemppuja. Tilasimme myös tutuilta musiikintekijöiltä lyhyitä pätkiä muutamaan tarkoin määriteltyyn
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kohtaan, esim. Timo Kämäräinen
teki tyylikkään, bassovetoisen rokkipastissin juhlistamaan Angelan ja
Annan ensimmäistä onnistunutta kiristystä. Rautatieasemalle tapahtuvan
väijytyskohtauksen Samu leikkasi
käyttäen luovasti Supersilent-yhtyeen minimalistista musiikkia, mutta
kun oikeuksia ei saatu, teetettiin Tuomas Norviolla hieman vastaavia hälyääniä, joista Micke sommitteli Samun alkuperäistä äänimaisemaa vastaavan kokonaisuuden.
Lopputulos on tietysti joltakin osin
aina kompromissi, mutta mistään taiteellisesti merkittävästä emme joutuneet tinkimään, mistä kiitos kuuluu myös tuottajien Miia Haaviston
ja Aleksi Bardyn pitkämielisyydelle.
Musiikkisuunnittelu, sellaisena kuin itse sen ymmärrän, ja
edellä kuvailtuun Zaidan elokuvien

peruseetokseen liittyen, on oikeastaan tietynlaista roolileikkiä: henkilöiden (ulkoisen tai sisäisen) musiikillisen maailman löytämistä. Mitä
musiikkia tämä henkilö kuuntelisi?
Mitä musiikki hänestä kertoo? Millainen musiikki kuvastaisi henkilön sisäistä todellisuutta parhaiten? Tässä
mielessä työ vertautuu puku- ja maskeeraussuunnittelijoiden työhön. Ja
samoin kuin luullakseni puvun ja
maskin kohdalla, oli Angelan ja Annan suurieleisten, mutta inhimillisten hahmojen nahkoihin erittäin palkitsevaa heittäytyä. Noloutta ja ylitunteellisuutta ei tarvinnut pelätä ja
omaa kasari-fetissiä saattoi käyttää
surutta. Elokuvan ikonisin hetki lienee koreografian treenaus autiolla,
öisellä huoltoasemalla. “Yy, kaa, koo…
Ja sitten pysähdy, poseeraa.” Taustalla
Samantha Fox naurahtaa lempeästi.

Musiikkisuunnittelu,
sellaisena kuin itse sen
ymmärrän, on oikeastaan
tietynlaista roolileikkiä:
henkilöiden musiikillisen
maailman löytämistä.
Mitä musiikkia tämä henkilö
kuuntelisi? Mitä musiikki
hänestä kertoo? Millainen
musiikki kuvastaisi henkilön
sisäistä todellisuutta
parhaiten?

Artikkelin kuvat: Miami,
ohj. Zaida Bergroth,
Helsinki-filmi, 2017.
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ELÄVIEN ÄÄNTEN
LÄSNÄOLON LUMO
Päivi Takala
Kirjoittaja on muusikko, säveltäjä ja elokuvantekijä, joka toimii lehtorina
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa, musiikkiteknologian aineryhmässä ja
vastaa siellä mm. elokuva- ja pelimusiikin koulutuksesta.

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna
vietettiin Raumalla Superelokuun avajaisia eli kolmen festivaalin, Rauma Festivon, Rauma Bluesin ja Blue Sea Film
Festivalin yhteistä lähtölaukausta musiikin ja elokuvan täyttämälle kuukaudelle. Avajaisnäytöksessä esitettiin Juho
Kuosmasen mykkäelokuvat Romu-Mattila ja kaunis nainen (2012) sekä Salaviinanpolttajat (2017). Elokuvat esitettiin Ykspihlajan kino-orkesterin sekä
Heikki Kossin live-foleyn säestäminä.
Juho Kuosmanen kuvailee näytännön
alussa elokuvaansa Romu-Mattila ja
kaunis nainen elokuvistaan ”surullisimmaksi mitä olen ikinä tehnyt”. Mustavalkokuva ja lavalla istuvan Ykspihlajan orkesterin levollisen melankoliset
sävelet täyttävät Rauman kulttuurikuppilan Brummin näyttämön ja katsomon.
Olemme elokuvan, sirkuksen ja performanssin maailmassa, jossa ilta Rauman elokuussa aukeaa yhtäkkiä elämää
suurempana. Muistiinpanoistani löydän
lauseita ”kalliot, meri; trumpetti soi karuilla luodoilla” ja ”Heikki soittaa tuulta
puihin”. Romu-Mattila vaeltaa kärryineen ja koirineen. Orkesterin kromaattisten melodiapätkien ja foley-äänten
kudos vie jonnekin Charlie Chaplinin,
tai Nino Rotan tunnelmiin.
Muusikko, säveltäjä Miika Snåre
kertoo, kuinka Ykspihlajan kino-orkesteri syntyi orgaanisesti keskelle Kokkolan kulttuurielämää: ”Ohjaaja Juho
Kuosmanen oli vaikuttunut Heikki Kossin suvereenista työstä ja suunnitteli
mykkäelokuvaa, joka esitettäisiin livemusiikin ja -foleyäänien kanssa. Toisaalta niihin aikoihin vietimme usein
Kokkolan Ykspihlajassa tunnelmallisia
iltoja, joissa mukana musisoivat Airolan
sisarukset Laura ja Oona. Juho pyysi
minut, Lauran ja Oonan säveltämään
musiikin tuohon mykkäelokuvaan, joka
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sai nimekseen Romu-Mattila ja kaunis nainen. Elokuvassa on baarikohtaus, jossa
soittaa bändi (solistinaan Outi Airola, elokuvan naispääosan esittäjä). Ykspihlajan
kino-orkesteri rakentui tuon kohtauksen
muusikoista. Kun orkesterin toiminta uusien elokuvien ja keikkojen myötä tiheni,
oli käytännöllistä, että kaikki orkesterilaiset asuvat Helsingissä. Näin kokoonpanoksi vakiintui ryhmä, jossa mukana ovat
minun ja Airolan sisarusten lisäksi trumpetisti-laulaja Miia Reko, kitaristi Tuomas Asanti, basisti Reetta Kuisma sekä
rumpali Ilkka Tolonen.”
”Musiikki todistaa elämän katoavaisuutta, ei liioittele, ainoastaan toteaa” –
olen valuttanut esityksen tunnelmia muistikirjaani. Niistä huomaan jälkeenpäin,
kuinka musiikin ja äänten draama on tarttunut katsojakuulijaan, kuinka Romu-Mattilan nitisevät kärryt ja kodin hyvästely
ovat osuneet maaliinsa. Niin myös kellopelin yksittäiset helähdykset, vanhan miehen
väsyneet askelet narisevalla puulattialla,
kolikkopussin kilinä. Orkesteri elää hetkessä, reagoi kuvaan, yleisöön, toisiinsa;
live-foleyt muistuttavat elävän äänen lumosta, äänen ja äänilähteen kiehtovasta
suhteesta.
Romu-Mattila ja Salaviinanpolttajat ovat
erilaisia genreltään. Edellinen on selvää
melodraamaa, jälkimmäinen on komediallinen, jopa farssimainen, mutta elokuvamusiikin vahvat juuret soivat senkin sävelissä. Miika Snåre kertoo orkesterin suhteesta elokuviin: ”Tunnelmiltaan elokuvat
muodostavat toisiaan täydentävän vastaparin, ja toisaalta musiikin rakenteissa ollaan molemmissa perinteiden äärellä, Salaviinanpolttajissa enemmän myös sointikuvallisesti. Salaviinanpolttajat on kestoltaan Romu-Mattilaa lyhyempi, ja siinä
foleyt ja musiikki soivat yhdessä melkein
läpi elokuvan. Parhaillaan sarjaan ollaan
tekemässä kolmatta, trilogian päättävää

mykkälyhäriä, ja siihen tehtävät musiikkija foleyratkaisut kutkuttavat jo malttamatonta, olkoonkin, että leffa on vielä käsikirjoitusvaiheessa. ”
Takaisin melodramaattisiin muistiinpanoihini: ”koiran uskolliset tassut kuraisella tiellä” ja ”Heikki soittaa tuulella kaisloja”. Live-foleyt ovat olleet esillä monessa
yhteydessä tänä vuonna. Sodankylässä
Heikki Kossin kanssa esiintyivät ranskalainen foley-artisti Nicolas Becker ja
tanskalainen äänisuunnittelija Peter Albrechtsen. Syyskuussa Kokkolan kinojuhlilla puolestaan esitettiin säveltäjä Sami
Klemolan kappale Jack and the Specifics
orkesterille ja foley-artistille, jossa Kossi
esiintyi Kokkolan kamariorkesterin solistina. Heikki pohtii kysymystä, mikä live-foleyssa kiinnostaa:
”Live-foley on paluuta juurille Jack
Foleyn aikoihin. Yksi otto. Valinta ja fokusointi ovat läsnä kaikessa. Niinhän tulee
olla edelleenkin myös studiotyössä, vaikka
nykyisen tekniikan luomat puitteet antavat
rajattomasti mahdollisuuksia. Live-foleyn
viehätys on myös yhteissoitannassa orkesterin kanssa. Jokaisen keikan ainutlaatuisuus. Vaikka elokuvat ovat ennakkoon “läpisävellettyjä”, koen, että ilmaisulla ja improvisoinnilla on runsaasti tilaa. Myös yleisö
muuttuu keikka keikalta ja antaa oman
vuorovaikutteisen lisämausteensa. Mielenkiintoista on löytää kerta kerran jälkeen pienillä nyansseilla ja painotuksilla
uusia värejä äänistä ja elokuvan mustavalkokuvista.”
Entä ilman kuvaa työskentely, pelkkään
soundiin keskittyminen, kuten Klemolan teoksessa Jack and the Specifics? Tästä
Kossilla on selkeä näkemys:
”Työni keskittyy lähes täysin kuvan kanssa työskentelyyn ja myös Samin teoksessa näen mielessäni kohtauksia ja kuulen äänet visuaalisesti. Teoksen viehätys on tietynlaisessa vapaudessa

Artikkelin kuvat:
Salaviinanpolttajat,
ohj. Juho Kuosmanen,
Otso Film, 2017.

ja mahdollisuudessa viipyä äänessä hieman pidempään ja hartaammin, kuin elävän kuvan kanssa olisi mahdollista. Kamariorkesteri soittokaverina on ollut mahtava
kokemus. Orkesterin aloittaessa tunsin olevani elokuvan sisässä, vaikka kuvaa ei ollutkaan. Sami näki paljon vaivaa foley-työn
olemukseen syventyessään ja jätti paljon tilaa ilmaisulle. Siitä nimenomaan on
foley-taiteessa kysymys. Art of Foley.”
Muusikoille työskentely live-foleyn
kanssa muistuttaa kaikkien äänten musiikillisista ominaisuuksista. Mutta ne kertovat myös siitä, kuinka vahvan läsnäolon
tunteen foleyt tuovat. Miika Snåre kuvailee: ”Kirjailija Juha Hurme sattui veneellään Ykspihlajaan juuri Romu-Mattilan ensi-iltaan ja kuvaa romaanissaan Nyljetyt
ajatukset kokemustaan, kuinka elokuvassa
’todellisuus repeää preesensiksi ja imperfektiksi.’ Heikin ja orkesterin muusikoiden
kannalta live-foleyt tuovat elokuvatyöhön

kaikkea sellaista, mitä livemeininkiin tapaa kuulua: reagointia, toistemme kuuntelua, yhteispeliä, mukavasti myös pientä
variointia tilanteessa, ja improvisointiakin
– kaikki toki tietyissä tiukoissa raameissa,
jotka kuva asettaa. Toisaalta ajoitusten ja
tempovalintojen on tietyissä kohdissa oltava äärimmäisen täsmälliset ja tarkat.”
”Kyyneleet, pyyhi tuuli kyyneleet, on
monet toiveet hiekkaan varisseet” laulaa
Outi Airola elokuvan soundtrackilla kapakkakohtauksessa. Raumalla esitetyssä live-versiossa laulusolistina on hänen tyttärensä Oona. Elävän musiikin tuominen elokuvaesityksiin on monin variaatioin läsnä tämän päivän elokuvakulttuurissa. Star Wars: A New Hope esitettiin Hartwall-areenalla live-orkesterin
säestyksellä, KAVI:n näytöksissä esiintyy
laaja kirjo erilaisia muusikoita cembalisteista rap-artisteihin. Elävä musiikki laajentaa elokuvakokemusta ja korostaa myös

katsojakuulijalle kokemuksen ainutlaatuisuutta ja ainutkertaisuutta. Se muistuttaa,
että elokuvassakin on viime kädessä kysymys esityksestä. Muusikolle taas esitykset avaavat ja rikastavat suhdetta kuvaan.
Miika Snåre pohtii kysymystä mihin musiikkia tarvitaan, miten se rakentaa elokuvan kokonaiselämystä: ”Elokuvamusiikin keskustelu pyörii usein soundien, soittimiston, plugarien ja teknologian ympärillä – niihin on helpointa tarttua ja niistä
on konkreettisinta keskustella. Omassa
ajattelussani keskiössä ovat musiikin perustuksen raaka-aineet, huolella laaditut
sävelmotiivit ja niiden käyttö, rakenteet,
harmoniakudoksen ja melodiikan valitut
periaatteet ja musiikin rytminen olemus.
Tähän kaikkeen liittyy olennaisesti tyylitaju, musiikillinen ja elokuvallinen sivistys ja tyylien tuntemus sekä musiikin teorian ja musiikin rakenteiden hallinta ja
niiden soveltaminen elokuvan ilmaisuun.
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Kuulen lumihiutaleen putoavan
huilun hennon puhalluksen värittämänä.
Olen luonnon voimien syleilyssä, kun trombi pyörii ympärilläni.
Tunnen olevani osa luontoa. Katselen elokuvaa.
Vai kuuntelenko?

Kysymykseesi
ajatellaanko foley-ääniä
liikaa realismin kautta,
vastaan: Ajatellaan.

Olennaista on ymmärtää musiikin funktio
kulloisessakin tilanteessa ja löytää parhaat
ratkaisut, jotta musiikki täyttäisi kulloisenkin tehtävän.”
Elokuvien lopputeksteistä löytyvä foley-artistin nimi ei avaa tavalliselle katsojakuulijalle taiteenlajin monikirjoisuutta.
Elävät esitykset sen sijaan tekevät mahdolliseksi yleisön edessä tapahtuvan äänen
synnyttämisen ja äänilähteiden ihmettelyn. Heikki Kossilla on takanaan vuosikausien kokemus ja ennen kaikkea työn tuottama ajattelu. ”Vuosien varrella on muotoutunut muutamia “sääntöjä” joita pyrin
noudattamaan. Tarina on ylitse muiden, eivät esimerkiksi tekemäni äänet. Äänen tulee istua tarinaan, kuvaan, rooliin ja kuvauksissa äänitettyyn ääneen. Haluan kunnioittaa kenttä-ääntä. Olen vain osa koko
tekijäjoukkoa. Tosin tärkeä sellainen. Foley
on taiteellisesti erittäin vastuullista työtä.”
Elävä foley-taide herättää assosiaatioita
musique concréte -taiteeseen. Vaikka sitä
yhdistää foley-taiteeseen erilaisten mielikuvituksellisten äänilähteiden käyttö musiikin luomisessa, musique concréte’ssa
pyritään pikemminkin häivyttämään äänilähde kuulijan kokemuksesta ja saavuttamaan viime kädessä äänen väreihin perustuva kuulemiskokemus. Foley taas riemastuttaa fyysisyydellään ja konkreet-
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tisuudellaan. Heikki Kossin taidetta voi
verrata sekä muusikon että näyttelijän työhön: ”Äänten fraseeraus on tietynlaista
soittamista. Työskennellessäni mainitsen
harvoin mitään hertseihin tai desibeleihin liittyvää, vaan arvotan sointeja adjektiiveilla kuten raskaampi, uhkaavampi,
lempeämpi, jne. Tekstuurin löytäminen on
myös tavoitteeni. Joskus se voi olla kehon
sointi tai metallisen laatikon sointi. Iso osa
foley-tehosteita liittyy näyttelijän työhön
ja elokuvan henkilöiden toimintaan. Henkilöt ovat eri näköisiä, kokoisia ja luonteisia. Ääneni tavoite on istua kuvaan ja henkilöön sekä ennen kaikkea tarinaan.”
Elokuvan tekijät mieltävät foleyn
useimmiten äärimmäisen konkreettisuuden ja realismin kautta. Onko perinteisen
foleyn konkreettisuus, realismi rasite…?
”Totta kai realismin orjallinen noudattaminen saattaa muodostua rasitteeksi.
Kesän Sodankylän elokuvafestivaalille esitimme yhdessä Peter Albrechtsenin ja Nicolas Beckerin kanssa Alfred Hitchcockin
mykkäelokuvan Ring (1927) äänillä. Alusta
asti oli selvää, että yritys tehdä kaikki perinteisen foleyn keinoin on taputeltu ensimmäisen viiden minuutin myötä. Livenä äänen tuottaminen oli enemmän johtolankana. Foley-tekniikka taipui käsityönä tuotettaviin ääniin. Ikään kuin kuvan

seuraaminen ja sen tulkinta esityshetkessä
avasi uusia mahdollisuuksia. Omat tunteet ja oma tunnetila esityshetkellä kanavoitui äänen kautta valkokankaalle ja yleisön korviin ja silmiin. Rasitteeksi perinteinen lähestymistapa muodostuu, jos ei oivalla, että jokainen elokuva on oma pieni
tai iso maailmansa ja tarinansa. Tekijällä
on mahdollisuus muokata kokemuksesta
melkeinpä mitä vaan. Kysymykseesi ajatellaanko foley-ääniä liikaa realismin kautta,
vastaan: Ajatellaan. Tunnetilan kautta lähestyminen antaa realismille uudet kasvot.
Ja mitä se realismi oikeasti sitten on?”
Superelokuun lauantainen avajaisilta
jatkuu. Kuivan ja lämpimän kesän jälkeen
ensimmäiset sadepisarat ropsahtelevat
kulttuurikuppilan kattoon. Mykkäelokuvien jälkeen Ykspihlajan kino-orkesteri
viihdyttää yleisöään vanhoilla elokuvasävelmillä Kummisedän teemoista Korppi sylissä -lauluun. Elokuva tekee paluuta juurilleen; se löytää tiensä takaisin illanviettoihin, erilaisiin esityksellisiin tilanteisiin ja muuntuviin katsomiskokemuksiin.
Elävä ääni on aina vähemmän kontrolloitua kuin tallennettu ääni. Se luo esitykseen
improvisatorisen vallattomuuden, hetkessä elämisen tunnon. Ykspihlajan rakastettava orkesteri ja Heikki Kossi tarjoavat
tämän tunteen yleisölleen taidolla ja täydellisellä, aseistariisuvalla läsnäolollaan.
Juho Kuosmasen mykkäelokuvat
Romu-Mattila ja kaunis nainen (2012)
sekä Salaviinanpolttajat (2017).
Ykspihlajan kino-orkesteri yhdessä
Heikki Kossin live-foley’n kanssa
Raumalla 4.8.2018.

Marja Heinonen
Kirjoittaja on kirjailija ja yrittäjä, VTT

ELOKUVA ILMAN SANOJA
LUONTOSINFONIA ELÄÄ SÄVELISTÄ

J

oskus musiikki voi nousta niin suureen rooliin, että elokuva
tehdään musiikki edellä. Näin on käynyt Marko Röhrin
ohjaaman ja Panu Aaltion säveltämän Luontosinfonian
kohdalla. Kyseessä on musiikkiin ja muutamassa kohtauksessa
vain luonnon ääniin perustuva, sinfonian muotoinen elokuva.
Se on kunnianosoitus niin luonnolle kuin musiikille.
Luontosinfonia on syntynyt tuottaja Röhrin vuosikymmeniä
kestäneestä halusta tehdä luontoa kunnioittava laatuleffa ilman,
että siinä sanottaisiin mitään Maailmalla oli onnistuneita esikuvia, mm. Luc Bessonin Atlantis, hieno kunnianosoitus valtamerien syvyyksille.
– Ei tämä mikään minun heureka ole ollut, että voisimme
tehdä tällä tavoin. Mutta mieltäni on askarruttanut jo kohta 30
vuotta, miten se toimisi. Nyt on ensimmäinen mahdollisuus, jolloin meillä on riittävä musiikillinen uskottavuus ja vahvaa visuaalista materiaalia ja kuvaaja, joka voi sen täydentää, Röhr listaa
perusteita Luontosinfonian toteutukselle juuri nyt.
Luontosinfonia on täysin musiikin ja kuvan ehdoilla tehty
teos. Sen kimmokkeena on ollut kaksi myös musiikistaan palkittua luontodokumenttielokuvaa, Metsän tarina ja Järven tarina.
Röhr näkee Luontosinfonian tarinan alkaneen näistä kahdesta,
koska jo niissä musiikki kohosi tarinan yläpuolelle. Toinen lähtökohta on edellisetkin luontoelokuvat säveltäneen Panu Aaltion lahjakkuus:
– Minua puhuttelee Panu Aaltion kyky muuttaa hyvin henkilökohtaiset luontokokemukset musiikin kautta kuvauksiksi,
jotka kertovat juuri sen tunnetilan, jonka koen, kun katselen
luontomaisemaa. Säveltäjillä on ainutlaatuinen kyky puhutella
suoraan ihmisten tunteita.

Röhrin mielestä Aaltion musiikki ansaitsi teoksen muodon,
johon on rakennettu kuvallinen tarina. Luontosinfonia ei kuitenkaan ole vain Metsän ja Järven tarina -dokumenteista koottu
uusintapalapeli, vaan mukana on sekä uutta kuvaa että Aaltion
uutta sävellystyötä. Hän on myös sovittanut musiikin uudelleen
täydelle sinfoniaorkesterille, 40 hengen kuorolle ja solistille.

Kokonaisuus kuvan ja äänen
leikkauskohdassa
Perinteisesti elokuvassa tarina ja kuvat määrittävät sitä, miten paljon musiikki saa tilaa. Aaltio kuvaa teoksen kasvaneen
aika lailla, kun musiikin annettiin ottaa ohjat käsiin. Myös tästä
syystä Luontosinfonia on harpannut ison askeleen pois aiemmista luontodokumenteista.
– Tämä on ollut kokemuksena tosi suuri kunnia, kun musiikki
saa niin ison roolin. On mukava päästä vähän laajentamaan musiikkia, mutta silti saada elokuvasta tukea, Aaltio kuvailee sävellysprosessia.
Aaltio kertoo esimerkkinä kohtauksen Järven tarinasta, jossa
hauki köllöttelee järven pohjassa ja auringonsäteet tuikahtelevat veden pinnasta. Musiikin kasvaessa Luontosinfoniaan leikattiin kokonaan uusi kohtaus, jossa hauki ja muut kalat saavat aikaa ja ison roolin. Jo Järven tarinaa tehtäessä Aaltio oli säveltänyt siihen runsaasti musiikkia, mutta silloin se mixattiin taustalle, koska tarinan kertojalle piti antaa tilaa. Luontosinfoniassa
musiikki saa olla tarinan luojana ja kasvaa koko mittaansa, kun
hauki majesteetillisesti tarkkailee järven elämää.
– Elokuvissa harvemmin niin päin mennään, Aaltio toteaa.
Nyt kun kuuntelee Järven tarinan soundtrack-albumia, tuntuu
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Elokuvasäveltäminen
on parhaimmillaan
sitä, kun musiikki
on mukana jo käsikirjoitusvaiheessa.
Kun sillä on rooli eli
se täydentää kerrontaa eikä toista
pelkkiä itsestäänselvyyksiä.

siltä, että totta kai ne uudet pätkät kuuluis tänne. Kun
antaa musiikin viedä, on hauska huomata, miten luonnollisia ne on Luontosinfonian osana.
Luontosinfonian työstäminen on ollut tiivistä tiimityötä säveltäjän, ohjaajan ja elokuvan kuvaajan
Teemu Liakan kesken.
– Raahattiin meidän koko aikaisempi historia mukana, mutta sitten kuitenkin on muokattu siitä ihan
uusi teos, tiivistää Röhr työskentelytavan.
Työ aloitettiin reilu puolitoista vuotta sitten, kun
Röhr ja Aaltio kumpikin teki kokonaisuudesta oman
erillisen versionsa ja poimi siihen omat suosikkinsa
Järven ja Metsän Tarinoista. Röhr keskittyi kohtauksiin, Aaltio musiikkiin. Vuosi sitten Röhr ja Aaltio vetäytyivät kahdeksi päiväksi työstämään yhteistä runkoa. He katselivat kuvia ja kuuntelivat musiikkia.
Alkutyöstön jälkeen mukaan liittyi Liakka, jolla oli
paras ote visuaaliseen materiaaliin. Hän lähti miettimään, mitkä kuvat istuisivat parhaiten kulloiseenkin kohtaukseen. Luontosinfonia alkoi irtautua Metsän ja Järven tarinasta.
Mukaan kokonaisuuteen tuli niin uusia kuvia kuin uutta musiikkia. Projektia johti tuottaja Hanna Järvinen.
Aaltio määrittelee Luontosinfonian olevan jollakin lailla välimuoto hänen muun tekemisensä rinnalla, koska hän on elokuvamusiikin lisäksi tehnyt myös konserttisävellyksiä. Tässä vapausasteita on enemmän kuin perinteisen elokuvamusiikin säveltämisessä, mutta toisaalta enemmän rajoja kuin vapaassa sävellystyössä: Elokuvasäveltäminen on parhaimmillaan sitä, kun
musiikki on mukana jo käsikirjoitusvaiheessa. Kun sillä on rooli
eli se täydentää kerrontaa eikä toista pelkkiä itsestäänselvyyksiä.
Aaltio toivoo, että kehitys menisi enemmän tähän suuntaan niin, että jo elokuvien käsikirjoitusvaiheessa musiikki olisi
läsnä. Sille annettaisiin tilaa tehdä asioita, joita ei muilla tavoilla
tavoiteta.
Luontosinfonian kohdalla marssijärjestys on ollut selvä.
Vielä siinä vaiheessa, kun musiikki oli kokonaisuutena sävelletty, saatettiin leikata kokonaisia kohtauksia uudestaan, jos ne
tuntuvat paremmin istuvan musiikkiin. Ja valmiisiin kohtauksiin on vaihdettu yksittäisiä kuvia aivan kuvan jälkikäsittelyn
loppuun asti.
– On monta sellaista kuvaa, josta olen sanonut, että tästä en
luovu, mutta lopullisessa sitä ei enää ole. On löydetty sopivampia, Röhr naureskelee.
Luontosinfoniassa musiikin liikkumavara on ollut senkin
vuoksi laaja, että siinä ei kuulu perinteisen luontodokumentin
tapaan kertojan ääntä, eikä kokonaisuutta ole rakennettu tarinan kautta kulkevaksi. Tekijät ovat halunneet nähdä, mitä tapahtuu, kun jokainen katsoja rakentaa tarinaa omassa päässään, musiikin mukaan.
– Tässä annetaan ihmisten kertoa kohtaukset niin kuin he
haluavat. Mutta veikkaan silti, että ihmisten tunnetila on se, mitä
me ollaan ajateltu, sillä se musa on niin tunteisiin vetoavaa, arvioi Röhr.
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Elokuvan luonnon imua vahvistaa elokuvateattereiden Dolby Atmos -ääniteknologia. Atmos mahdollistaa meille kolmiulotteisen äänimaailman. Me voimme sijoittaa
mikä tahansa asian mihin tahansa kohtaan
kolmiulotteiseen ääniavaruuteen tai hyvin
tarkkaan tiettyyn kohtaan Atmoksen immersiiviseen äänimaisemaan. Sinfoninen tuntu
yksityiskohtiin saadaan aikaan sijoittamalla
vaikka harppu juuri halutun oksan kohdalle
siihen paikkaan, josta lumi kuvassa putoaa,
maalailee Röhr innostuneena uusia mahdollisuuksia.
Röhr ja Aaltio korostavat kuitenkin, että
Luontosinfonia ei ole kuvitettu konsertti, vaan
elokuva, jossa kuva ja ääni kertovat tarinaa
yhdessä, ilman tekstiä.

Elokuvamusiikin tila on hyvä Suomessa
Aaltio on yksi Suomen arvostetuimmista ja palkituimmista
elokuvasäveltäjistä. Kun hän aikoinaan halusi opiskella alaa,
edessä oli muutto Yhdysvaltoihin. Tällä hetkellä hän kuitenkin
työskentelee Suomessa ja kiittelee nykyistä elokuvasäveltämistä
Suomessa. Aaltion mielestä meillä on näin pieneksi maaksi harvinaisen monta elokuvasäveltäjää. Syynä hän näkee alan yleisen
hyvinvoinnin lisäksi sen, että musiikkia ei käytetä vain silloin,
kun juttu ei muuten toimi:
– Tuntuu, että nykyään monet ohjaajat vahvasti ymmärtävät musiikin merkityksen ja sen käyttötavan. Sen, että musiikilla
on oma merkityksensä ja sillä voidaan tehdä asioita, joita muilla
osa-alueilla ei voida tehdä, hän kiittelee.
Toinen syy, miksi Aaltio on tykännyt tehdä töitä suomalaisille
on se, että täällä ei kopioida tilapäismusiikkiraitoja eli käytetä
lopullisessa elokuvaversiossa työstövaiheessa tehtyjä musiikkipätkiä. Ohjaajat osaavat varoa psykologista koukkua eli sitä,
miten tilapäiseksi tarkoitettu musiikki usein alkaa tuntua leffan
musiikilta ja tyydytään siihen. Aaltion mukaan tähän sorrutaan
paljon erityisesti Yhdysvalloissa, jossa elokuvan tekemisessä on
monimutkainen hierarkia, jossa on moni ihminen pidettävä tyytyväisenä. Silloin houkutus jättää jo kerran tutuksi tullut musiikki mukaan on suuri.
Aaltio työskentelee parhaillaan myös toisen luontoaiheisen
elokuvan kanssa. Kyse on aidoilla luontokuvilla ja villeillä eläimillä kuvitetusta fiktiosta, jossa kerrotaan pienen Ailo-nimisen poron tarina. Kyseessä on maailmanlaajuiseen levitykseen
lähtevä suomalais-ranskalainen tuotanto. Aaltio on Ailo - pienen poron tarina -elokuvan musiikin tuottaja ja toinen säveltäjä.
Pääsäveltäjä on ranskalainen Julien Jaouen.
Aaltio näkee Ailon ja Luontosinfonian tekemisen välillä sekä
eroja että yhtäläisyyksiä:
– Samaa on se, että musiikissa haetaan eläinten karaktääriä.
Pyritään tulkitsemaan niiden luonnetta. Luonnehan eläinyksilöillä on joka tapauksessa, joskus ne ovat jopa hyvin vahvoja

Elokuva voi elää äänestä. Luontosinfonia-elokuvassa musiikki nousee päärooliin Atmos-äänimaailman myötä. Kuva: Vantaan viihdeorkesteri.

persoonia. Tietysti meillä on sitten usein aika oma näkemyksemme siitä, mikä vielä korostuu, kun tehdään tulkintoja ruudun toiselta puolelta. Ero syntyy siitä, että Ailossa fiktiopainotteisuus vaikuttaa musiikin suuntaan. Sen ohjaaja ei halunnut
tyypillistä luontodokumenttimusiikkia, vaan tyylilaji on jotenkin dramaattisempi.
Elokuvamusiikkia on Aaltio mielestä vaikea kategorisoida,
koska se ei ole klassista musiikkia, mutta se ei ole popmusiikkiakaan. Se elää jossain välimaastossa. Siksi Aaltiolle hyvä elokuvamusiikkikin voi olla monenlaista:
– Koen tärkeäksi, että olisi karakteristista musiikkia. Olisi
tärkeätä, että musiikki kuuluu juuri tiettyyn elokuvaan ja on tavoittanut jotakin elokuvan sisällöstä. Ei mitään hissimusiikkia,
jonka voisi laittaa mihin tahansa elokuvaan.
Aaltion mukaan tunnistettavuus ei aina synny melodiasta,
vaan se voi johtua myös musiikin sointiväreistä. Värimusiikista
hän ottaa esimerkiksi American Beautyn musiikin, jonka hyräily ei varmastikaan onnistu monelta. Silti sen tunnelma on
niin vahva, että suurin osa tunnistaa sen elokuvan musiikiksi.
Toisen ääripään esimerkki Aaltiolle on Star Wars, joka on hyvin melodista, mutta vahvasti nimenomaan tuohon elokuvaan
sidottua.

Luonto voiman lähteenä
Palataan vielä hetkeksi Luontosinfonian pariin. Sen iso luomisvoiman lähde on ollut tekijöidensä rakkaus luontoon. Aaltio pitää Luontosinfoniaa tähänastisen uransa parhaana teoksena.
Metsän ja Järven tarinan musiikkeja on myös palkittu useaan
kertaan. Jokin luonnossa selvästi sytyttää Aaltiota:
– Luonto on ollut minulle pienestä pitäen sellainen tärkeä
aihe ja olen aina puhunut luonnon puolesta, sanoo Aaltio.
Aaltio toivoo ihmisten saavan elokuvasta vahvan tunnekokemuksen, koska elokuva antaa musiikin myötä mahdollisuuden
syventyä kuviin ja päästä lähelle luontoa eri tavalla kuin kertojaäänen ohjauksessa.
Luonto on myös yksi ohjaaja Röhrin elämän suurista rakkauksista. Hänelle Luontosinfonia on kunnianosoitus herkälle ja haavoittuvalle luonnolle ja samalla muistutus sen arvosta ja katoavaisuudesta: Näen nyt, että jotkut asiat joita olemme kuvanneet
30 vuoden aikana, ovat katoamassa suomalaisesta luonnosta.
Toivottavasti tässä käy niin, että ihmiset heräävät ajoissa. Tai
muuten Luontosinfonia jää tulevaisuuteen elokuvana, jota katsoessa ihmetellään kadonneen luonnon kauneutta.
Elokuvan ensi-ilta on Brysselissä joulukuussa. Laajempaan
levitykseen Luontosinfonia tulee vuoden 2019 alkupuolella.
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Mañana soleada: lo más duro es ser muro, lo más bello
saltarlo.
Pero estamos apestados de candados cerrados, de ese cruel
aroma a combustible
que perfuma este caos y esta triste desigualdad.

Aurinkoinen aamu: kovinta on olla muuri, kauneinta
hypätä sen yli.
Mutta suljetut lukot kuvottavat meitä, se julma
polttoaineen tuoksu
joka hajustaa tätä kaaosta, surullista tasa-arvottomuutta.

Camilo Blajaquis

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

DIGIELOKUVAN EI-TOIVOTTU LAPSI
KUVA: CARMELA USANDIVARAS.

Kun sanotaan, että digitalisaatio tappoi elokuvan, se kauhistuttaa minua.
Se on yhtä kuin sanoa ”köyhillä ei ole sijaa elokuvataiteessa, heille on
sisäänpääsy kielletty, portit tulevat olemaan heille aina suljetut”.
César González

V

ertailu on minulle vastustamatonta,
vaikka siitä jääkin epämääräinen
itseimarteleva maku. Ensinnä siksi,
että olemme samanikäisiä. Synnyimme molemmat kylmän sodan loppuhetkillä, Berliinin muurin kaatumisen vuotena, etelä-amerikkalaisessa kontekstissa diktatuureista
demokratioihin siirtymisen taitekohdassa.
Toisaalta siksi, että molemmat teemme elokuvia. Oikeastaan kun minä vasta yritän
tehdä niitä, hän on jo ohjannut kolme pitkää
ja viisi lyhyttä fiktiota sekä dokumentaarisen televisiosarjan. Lisäksi sen takia, että
olemme naapurimaista kotoisin: hän Argentiinasta, minä Chilestä. Molemmat myös
opiskelimme filosofiaa – minä yliopistolla,
hän vankilassa.
Poltamme tupakkaa ja juomme matea,
Rio de la Platan tyyliin samasta kupista ja
pillistä jakaen. Ulkona paistaa buenosairesilainen kevättä lupaileva aurinko. Se ei
lämmitä. Vanhassa suomalaisessa merimieskirkossa on kylmä.
Ennen kuin kytken nauhurin päälle,
kysyy hän paljon hehkutetusta suomalaisesta koulutuksesta. ”Suomi on täällä aina
esillä esimerkkinä: elintasossa, turvallisuudessa, tuloeroissa, kaikessa”. Vastaan,
että paljon riippuu näkökulmasta. Varhaiskasvatus ja peruskoulutus ovat vertailujen mukaan maailman parhaimpia.
Itse kävin esikoulun ja ala-asteen suurimman osan Santiago de Chilessä, joten en voi tarjota ensi käden näkökulmaa, mutta korkeakoulutasolla parhaimpien Suomen yliopistojen ohitse menee
satoja tuhansia opiskelijoita ilmaiseksi ja
pääsykokeitta kouluttava, neoliberaalin
presidentti Mauricio Macrin hallituksen
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leikkauspolitiikassa sinnittelevä Universidad de Buenos Aires.
Päältä päin katsoen näkyvin ero välillämme on pigmentti: minun ihoni on kalpea,
hänen tumma, vaikkakaan ei musta. Tässä ei
ole vielä mitään huomiota herättävää, paikallinen fenotyyppi kun on peräisin välimeren maista, tavallinen kaduntallaaja on
täällä muutenkin keskivertoskandinaavia
tummempi. Toisinaan puhutaan Argentiinasta rasistisin sävyin “Latinalaisen Amerikan ainoana valkoisena maana”. Buenosairesilaiset tykkäävät mainostaa kaupunkiaan
“Etelä-Amerikan Pariisina” ja koristaa puhettaan italialaisin sanoin (“allora”, “aspetta”, “ragazzi”, “andiamo”, “avanti”). Ironista kun ottaa huomioon miten 1800-luvun
taitteen massiivisten maahanmuuttoaaltojen1 aikaan eurooppalaisia pidettiin pohjasakkana. Nyt roolit ovat kääntyneet: kolmannen ja neljännen polven maahanmuuttajat ovat normi, joka ylenkatsoo “mestizoja”,
koloniaalisten espanjalaisten ja esikolumbiinisten alkuperäisasukkaiden sekoituksesta syntyneitä vanhempia väestönryhmiä.
Ulkopuolisiksi tunnistumme vasta avatessamme suumme, vaikka molemmat puhummekin espanjaa äidinkielenämme.
Meillä kummallakin on aksentti. Suomalaisittain tasainen intonaatio, suhahtava
ässä ja vahva ärrä paljastavat eurooppalaisen alkuperäni: olen gringo, ensimmäisen maailman vieras, pohjimmiltaan turisti.
1
Ensimmäisen maailmansodan alkuvuonna 1914
Argentiinan 7.9 miljoonasta asukkaasta ensimmäisen
polven maahanmuuttajia oli jopa 30%. Lähde: La población de Argentina. Recchhini de Latter, Zulma; Lattes, Alfredo (1974). Buenos Aires:CICRED. Luettavissa:

http://ww.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-c2.pdf (haettu 19.9.18)

(Isäni chileläisyys on argentiinalaisille jostain syystä vähemmän merkitsevää kuin äidinpuoleinen suomalainen perimäni). Hänen puheensa ominaispiirteitä ja eroja minun on vaikeampi eritellä, mutta paikallinen
tunnistaa ne heti. “Villa miseriassa” syntynyt ja kasvanut ei puhu kuin keskustakaupungin kutistuvan keskiluokan “porteñot”2,
stereotyyppisen mediterraanisesti elehtivät
buenosairesilaiset. Dialektimme ovat selkein
merkki syvimmästä erosta välillämme: Minä
kasvoin yhdessä rikkaimmista, tasa-arvoisimmista ja turvallisimmista paikoista maailmassa, Suomessa. César González puolestaan yhdessä köyhimmistä, epäoikeudenmukaisimmista ja väkivaltaisimmista.

Oman maansa muukalainen
González on “villero”, hökkelikylän asukas,
ulkopuolinen omassa kotimaassaan, muiden
argentiinalaisten lomaan sulkeistettu marginaalikansalainen. Villa miseria, argentiinalainen vastike tunnetummalle brasilialaiselle “favelalle”, ei ole silti laitakaupungin ilmiö. Buenos Airesissa ne syntyivät 1930-luvulla talouskriisin ja kaupunkiin suuntautuvan maansisäisen migraation seurauksena (tämä muutos lasketaan joskus myös
Juan Domingo Perónin myöhemmän suosion tärkeäksi tekijäksi). Niitä on mahdoton
tuhota, niiden infrastruktuuria vaikea kehittää ja vielä vaikeampi kuroa umpeen kuilua sisällä ja ulkona asuvien välillä. Tämä
jälkimmäinen kun ei vain ole taloudellinen.
Kasvavia tuloeroja irvokkaasti korostaen ne
2
Satamakaupunkilaiset, johdettu sanasta ”puerto”,
satama. Samaa nimitystä käytetään toisinaan myös
Chilen Valparaíson kaupungin tai Costa Rican Puntarenasin provinssin asukkaista.

Villa 31, Buenos Airesin tunnetuin hökkelikylä, kaupunki kaupungin sisällä, Retiron rautatieasemalle saapuvasta junasta katsottuna.

tapaavat kasvaa rikkaimpien alueiden kylkeen. Näin myös yksi Buenos Airesin kuuluisimmista ja vanhimmista, pohjoisen päärautatieaseman viereinen yli 40 000 asukkaan Villa 31.
Junalla kaupunkiin saapuvalla on etuoikeus katsoa turvallisen välimatkan päästä
näköalaa, jota hän ei ehkä koskaan näkisi
läheltä. Punaisista tiileistä ja pellistä rakennetut, kuutiomaiset, kolmikerroksiset kerrostalot muodostavat Villa 31:n eteläisen
kyljen. Raiteet halkaisevat Retiron kaupunginosan kahtia, yhdellä puolen yksi kaupungin rikkaimmista alueista, hienoine hotelleineen, suurlähetystöineen ja eurooppalaisine arkkitehtuureineen; toisella yksi köyhimmistä, jossa hanavettä ei juoda keittämättä, viemäriverkosto puuttuu ja sähkökatkot ovat jokapäiväisiä.
Villat ovat kiusallinen aihe argentiinalaisille. Ne pistävät silmään eikä niitä voi
piilottaa. Ne myös herättävät uteliaisuutta,
vain harva ulkopuolinen kun uskaltaa astua
niiden sisään. Media on taipuvainen liioittelemaan niiden vaarallisuutta, mutta raja
“meidän” ja “niiden” välillä on todellinen:
villassa ulkopuolinen erottuu heti, samalla
lailla kuin villero muualla.
Lännestä, kantakaupungin ulkopuolelta,
löytyy Gonzálezin synnyinpaikka, kuuluisan tangolaulajan nimeä kantava Villa Carlos

Gardel. Siellä González asuu ja työskentelee
vieläkin, ohjaten nuorisolle suunnattuja elokuva- ja kirjallisuustyöpajoja. Mutta hänen
elämäkerrassaan löytyy myös synkempi, ratkaiseva välietappi. Vuosikymmenen vaihteessa hän vietti viisi vuotta vankilassa, tuomittuna osallisena kiristykseen ja kaappaukseen. Siellä hän käy läpi elämänmuutoksen, omien sanojensa mukaan kirjallisuuden
ansiosta, ensin argentiinalaisten poliittisten
kirjailijoiden Rodolfo Walshin ja Jorge Masettin, sitten ranskalaisten filosofien Michel
Foucaultin ja Gilles Deleuzin kautta. Hän
alkaa myös kirjoittamaan runoja. Ensimmäisen kokoelmansa, vankina kirjoitettu Sidotun
lampaan kosto (La venganza del cordero atado)
hän julkaisee 2010 pian vapaaksi päästyään.
Samalta vuodelta on hänen ensimmäinen lyhytelokuvansa El cuento de la mala pipa.3 Seuraavana vuonna julkaistaan toinen runoteos
Crónica de una libertad condicional ja kolmas
Retórica al suspiro de queja vuonna 2015. Runoilijana hän on käyttänyt taiteilijanimeä Camilo Blajaquis, jonka inspiraationlähteitä
ovat kuubalainen vallankumouksellinen Camilo Cienfuegos ja argentiinalainen poliittisista syistä 1966 murhattu ammattijärjestöjohtaja Domingo Blajaquis.
3
Myöhempiä lyhytelokuvia ovat Mundo aparte
(2011), Condicional (2012), Guachines ja Truco (molemmat 2014).

Lyhyeen uraansa nähden González on
ollut tuottelias. Ensimmäinen pitkä elokuva
Diagnóstico: esperanza keräsi vuoden 2013
teatterilevityksessään lähtökohtiinsa nähden – villassa minimibudjetilla, amatöörinäyttelijöiden kanssa kuvattu esikoisfiktio
– kunnioitettavat 15 000 katsojaa. Samana
vuonna hän ohjasi villojen elämää sisältäpäin tutkivan Corte rancho -dokumenttisarjan. Vuotta myöhemmin sai ensi-iltansa
¿Qué puede un cuerpo? ja viime vuonna
kolmas fiktio Exomologesis. Kaikki ovat katsottavissa ilmaiseksi hänen nimeään kantavalta youtube-kanavaltaan. Tänä vuonna
hän tuo ensi-iltaan vielä kaksi uutta elokuvaa: neljäs pitkä fiktio Atenas sekä esseen
ja runouden välimaastoon sijoittuva, Dziga
Vertovin, Chris Markerin ja kuubalaisen
dokumenttiohjaajan Santiago Álvarezin
hengessä tehty Lluvia de jaulas. Viides fiktio
Las antorchas on leikattavana.

Digitalisaatio = elokuvan
demokratisointi?
González on elävä esimerkki tutusta digitalisaatiota puoltavasta argumentista: “digiteknologia tuo elokuvan kaikkien ulottuville”, “digielokuva demokratisoi elokuvanteon”. González myöntää, ettei hänen uransa
olisi ollut mahdollinen filmikaudella, mutta
hän ei halua olla hyväuskoinen uusien
AVEK-LEHTI 2 | 2018 35

teknologioiden suhteen. ”Pidän itseäni digitaalisen elokuvan ei-toivottuna lapsena.
Ei digikameroita ole tuotu markkinoille popularisoinnin merkeissä, vaikka epäsuorasti
ne päätyvätkin tekemään sitä. Elokuvanteko on edelleen kallista alemmille sosiaaliluokille, mutta digitalisaatio on silti laskenut elokuvan tietyltä alttarilta – hyvin suljetulta ja saavuttamattomalta paikalta, joka
oli varattu eliitille. Ei ainoastaan taloudelliselle, vaan tekniselle eliitille. Tähän päivään
saakka elokuvantekoa varjellaan kuin salaisuutta. Pelätään, että jos toinen oppii, menetetään jalansija. Kapitalistisen kilpailun logiikka pätee myös täällä.”
Kamera on nyt lähempänä potentiaalista
elokuvantekijää kuin koskaan aiemmin, jatkuvasti lähempänä kynän ja kirjailijan suhdetta. Gonzálezin työmenetelmät muistuttavat välittömyydessään juuri tällaista suhdetta, vaikka hän ei myönnäkään uskovansa
“mihinkään metodiin”. Elokuvia, yksinkertaisesti elokuvaa, raa’asti ajateltua audiovisualista materiaalia, tuotetaan enemmän
kuin koskaan, enemmän kuin kukaan lopulta katsoo. Siitä on tullut luonnonvoiman
kaltainen, aikaamme vastaava alkuaine, immateriaalinen ja epäinhimillinen. Selfie-kuvien ja sosiaalisen median ansiosta kaikki
ovat valokuvaajia/elokuvantekijöitä, vaikka
tietoisuutemme tästä roolista ja sen painoarvosta vaihtelee. Kolmisen vuosikymmentä
jatkunut kehitys ei ole silti kääntynyt suuriksi innovaatioiksi, ainakaan jos mittapuiksi asetetaan aikaisemmat suuret mullistukset: ääni- ja värielokuvat. Emmekö
katso enemmän tai vähemmän samoja elokuvia kuin filmiaikana? Tarvitseeko maailma enää lisää elokuvantekijöitä? Kysymys
työntyy väkisin mieleen netin informaatioja disinformaatiovirtojen pyörteissä pahoinvoivalle, helpommin hallittavaa kuvamaailmaa kaipaavalle, mutta se kätkee taaksen
raja-aidan, joka jää helposti huomiotta ensimmäisen maailman kontekstissa: teknologinen saavutettavuus merkitsee taloudellista kynnystä, joka sulkee osan tekemisen
piirin ulkopuolelle.
Elokuvaa on enemmän ei siksi, että elokuvanteko olisi yksinkertaisesti helpompaa
(sitä se on, mutta ei siinä määrin kuin voisi
luulla – myös digitaalinen materiaali voi pilaantua tai hävitä, myös sillä on rajoituksensa), vaan siksi, että se on nyt helpommin
saatavilla. Visuaalisuuteen kohdistuu raju
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Visuaalisuuteen kohdistuu raju
inflaatio. Minkä arvoinen kuva
on tänään? Mikä voisi olla
arvottomampi kuin jpg-tiedosto,
monistettavampi kuin Instagramiin ladattu “tarina”, pinnallisempi kuin minkä tahansa
somen profiilikuva?

inflaatio. Minkä arvoinen kuva on tänään?
Mikä voisi olla arvottomampi kuin jpg-tiedosto, monistettavampi kuin Instagramiin
ladattu “tarina”, pinnallisempi kuin minkä
tahansa somen profiilikuva? Digitaalisuuteen liittyy haasteita, joita filmille kuvannut
ei kohdannut tai edes osannut ajatella. Digikuva tarvitsee uusia arvoja.
Tuotantomenetelmien haltuunotto on
siksi Gonzálezille vasta ensimmäinen askel: ”Digitaalisuus ei ole tuonut mukanaan
suurta muutosta strukturaalisella tasolla.
Työkalut kiertävät nyt enemmän niiden parissa, joilla ei niitä aiemmin ollut, mutta niitä
käytetään sitä varten mitä markkinat vaativat: selfiekuviin, matkustukseen... Ei ole poliittistä, oman kokemuksen diskursiivista
käyttöä. Ei riitä, että tartutaan työkaluihin.
Vaikeampaa on tietää mitä tehdä niille, ymmärtää miten luokkamme kertoo itsestään.”
González on runoilija ja hänen ilmaisunsa on peittelemättomästi poliittinen,
mutta hän ei tarjoa koristeltuja kiiltokuvia,
rappio- tai gangsteriromantiikkaa tai helppoja rajanvetoja. Villan asukas ei ole hänelle
sankari. Villero lyö, ryöstää ja on valmis tappamaan siinä missä poliisikin – joka on hänelle yhtä usein rikostoveri kuin vihollinen.
Villero ei ole yksinkertaisesti uhri, vaan äärimmäisessä köyhyydessä sinnittelevä, jokapäiväisestä elämästä selviytyvä ihminen.
Hän soveltaa valtaa muihin tarpeen vaatiessa ja tilaisuuden näyttäytyessä. Käytännössä rikollisuus on ainoa hetki, kun hän
voi asettautua muiden yläpuolelle. Fyysinen
väkivalta ei silti kuulu Gonzálezin kuvastoon. Julmimpia hetkiä sen sijaan ovat äiti,
joka arkisesti tokaisee lapsilleen, että olisi
abortoinut heidät, jos hänellä vain olisi ollut

César González suomalaisella merimieskirkolla
Buenos Airesissa, syyskuu 2018.
Valokuva: Mikael Antonio Leskinen.

tarpeeksi rahaa.4 Tai urheilusukkia ruuhkaisen junan käytävällä kaupitteleva nuori
mies, joka haaveilee näyteikkunan merkkilenkkareista. Tai epäonnistuneen ryöstön
jälkeinen öinen katumaisema: käsi, joka pilkottaa hiljaa tuulessa lepattavan, katukivin
kiinnitetyn roskasäkin alta.
Käsivarakamera kiertää villa Carlos
Gardelin roskien ja romujen täyttämiä hiekkakatuja. Laukaukset keskeyttävät illanviettoon kokoontuneiden keskustelun hetkeksi, mutta puhe jatkuu pian normaalisti.
Koen tätä todellisuutta seuratessani perverssiä uteliaisuutta, samaa kuin Retiron
junan ikkunasta Villa 31:een katsova. Minulle tarjoutuu tirkistysreikä maailmaan,
jota en muuten saisi kokea läheltä. Mutta
González tyrmää: ”Kyllä minäkin voin katsoa Viscontin Tiikerikissaa, joka kertoo italialaisen porvariston noususta ja aristokratian laskusta, jolla ei siis ole mitään tekemistä minun maailmani kanssa, enkä koe itseäni perverssiksi. Kysymys ei ole siitä, vaan
aiheista, jotka ylittävät paikallisen kontekstin. Totta kai, joskus villaan kohdistuva mielenkiinto on luonteeltaan morbidia, mutta
se voi muuttua empatiaksi. Se voi alkaa häiritsemään sinua – epäoikeudenmukaisuus,
epätasa-arvoisuus. Sanot: ’tämän täytyy
muuttua’.”
”Viime vuosisadan suurista kumouksellisista yksikään ei ollut työväkeä, tai jos oli
niin heitä oli hyvin vähän. Ché oli ylempää keskiluokkaa. Mitätöikö se kaiken mitä
hän teki? Ei, päinvastoin! Minusta se tekee
siitä arvokkaampaa. Neorealismissa Rossellini, de Sica tai Visconti, kukaan heistä
ei ollut Italian alemmista luokista, ja siitä
huolimatta he tekivät inhimillisiä ja herkkiä elokuvia. Sosiaaliluokka ei määrää tapaasi nähdä maailmaa. Vastaavasti jos villero tarttuu kameraan, se ei vielä takaa mitään – päinvastoin, voit tehdä taantumuksellisen elokuvan, ja lisäksi, jos sen tekee
villero, hän ruokkii kaikkia niitä fasistisia
ennakkoluuloja, jotka tekevät hänestä pahan ja muista hyvän. Juuri se on ydinongelma. Marginaalissa elävien on oltava
4
Argentiinassa abortti on laitonta lukuunottamatta
poikkeustilanteita, teknisesti ottaen raiskauksen tapauksessa tai äidin fyysisen ja/tai henkisen hyvinvoinnin uhan alla. Käytännössä aborttia on äärimmäisen
vaikea saada laillisesti ja turvalliset menetelmät ovat
ainoastaan hyvin toimeentulevien luokkien lahjomisella varmistettu etuoikeus. Viimeisin lakimuutos kaatui senaatissa tänä vuonna, laajasta suosiostaan huolimatta.

elokuviensa subjekteja, ei vain yksinkertaisesti objekteja.”

Neuvostopioneerien perintöä
Ilmeisiä viitekohtia Gonzálezille ovat italialainen neorealismi, brasilialainen cinema
novo ja argentiinalainen guerrilla-elokuva. Myös Dogma 95 -liike tulee mieleen.
Gonzálezin ilmaisu noudattaa puutteen estetiikkaa, mikä ei ole sama kuin sanoa, että
hänen elokuvansa olisivat yksinkertaisesti
rumia. Vaikka ne usein ovat sitäkin. Kamera
heiluu, näyttelijät tulkitsevat kömpelösti,
äänenlaatu vaihtelee karkeasti kohtausten
ja otostenkin välillä, valaistus heittää varjoja seinille ja saa kasvot kiiltämään. Silti
seasta löytyy väkeviä ja kauniita hetkiä. Visuaalisuus on hänen ohjauksensa ehkä tärkein elementti, sommittelu ja polttoväli ovat

Palkallisessa suhteessa
odotetaan parasta mahdollista
kuvaa, että täytät kaikki
perinteiset kuvauksen säännöt.
Siellä on vain vähän tilaa
kokeilulle, etsimiselle.

aina tarkasti harkittuja. Ehkä siksi, että se
on käytettävistä olevista keinoista helpoimmin käden ulottuvilla.
Kirjaimellisesti, González näet käsittelee kameraa aina itse. Tähän on sekä luovat
että taloudelliset syyt. “Ei minulla ole mitään
ongelmaa kameraoperaattorin käytön suhteen, monesti ystäväni ovatkin kuvanneet
kohtauksiani. Kunhan työsuhde on selkeä.
Taistelen standardisointia vastaan. Valitettavasti elokuvamaailmassa, varsinkin ammattilaisten parissa, opitaan tarkkaan tietty
muotokieli. Palkallisessa suhteessa odotetaan parasta mahdollista kuvaa, että täytät
kaikki perinteiset kuvauksen säännöt. Siellä
on vain vähän tilaa kokeilulle, etsimiselle.
Kuvaamalla itse suhtaudun eri lailla materiaaliin, minulle avautuu erilaisia mahdollisuuksia. Samoin leikkauksen kanssa. Se on
vaihe, josta eniten pidän.”
“En voi erottaa elämää taiteesta. En kykene olemaan asemassa, jossa olen pomo ja
muut palkoillisia. Elokuvan kollektiivisuus
on myytti, sanoa niin on vain tilaisuus vaikuttaa poliittisesti korrektilta ja edistykselliseltä. Eikä minulla toisaalta ole rahaa. En
silti pidä siitä, että joku tulee työskentelemään ilmaiseksi, se ei ole reilua. Ellei hän
halua sitä tosissaan, mikä on hyvin harvinaista. Joka tulee ilmaiseksi luulee, että hän
voi alkaa ohjaamaan elokuvaa.”
Ensimmäiset kaksi Gonzálezin elokuvista kertoivat elämästä villassa, mutta kolmas astuu sieltä pois. Foucaultille omistettu ja hänen valta-käsitettään elokuvalliseen muotoon sovittava Exomologesis jatkaa silti saman karkean muotokielen soveltamista. Brechtistä, Beckettistä tai von
Trieristä muistuttavassa asetelmassa kolme
nimeämätöntä miestä sulkeutuvat pieneen
asuntoon ja kohtaavat siellä erilaisia guruja, lääkäreistä pappeihin ja psykologeihin. Kohtaukset tutkivat alistamisen logiikkaa eri kulmista. Sävy on jossakin absurdin
komedian, vieraantuneen draaman ja allegorisen teesielokuvan välillä. Kaikki elokuvan tekoon osallistuneet työskentelivät ilman palkkiota, mukaanlukien Argentiinassa
kuuluisat näyttelijät Sofía Gala ja Juan Minujín.
Gonzálezin muotokielen johdonmukaisuus kertoo syrjäytyneestä nuoresta. Hänen saavutuksensa ovat poliittisesti arvokkaita, tottakai, mutta mielenkiintoisinta suhteessa digiaikaan eivät ole lopulta
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hänen aiheensa tai niiden kriittisyys, vaan
tietty tapa ja tahto tehdä elokuvaa. Köyhyys
ei ole Gonzálezille estetisoinnin kohde,
“objekti”, kuten monelle sitä käsittelevälle
elokuvalle – lattarituotannoista tunnetuimpana Fernando Meirellesin Cidade de
deus (2002) – vaan totuus, jossa villan asukkaiden elämä ja elokuvien tekeminen realisoituvat lomittain.
”Kaikki elokuvani tehtiin sillä, mitä oli
käsillä; mitä työkaluja minulla on? Löydän
asioita ja lähden rakentamaan siitä. Minulla
ei ole tuottajaa, ei ketään joka kysyisi minkä
elokuvan haluat tehdä. Jos jään odottamaan
sitä, ehdin kuolla ennen kuin kukaan ilmestyy. Siksi ajattelen: joko jään surkeuteen,
masennukseen, valitukseen, vittuillen koko
elokuvamaailmalle tai aktivoidun?”
Digitaalinen kumous oli paradigmaattinen mullistus, joka ylittää elokuvan viitekehyksen, vaikkakin juuri digielokuvalla on
siinä avainrooli. González ei usko, että taide
voi muuttaa maailmaa, “enintään se voi
muuttaa tapaamme suhtautua siihen. Mutta
maailma muuttaa ja on jo muuttanut elokuvaa”.5 Gonzálezin ilmaisu on olemuksellisesti digitaalinen, ja sikäli hän on aidosti
uuden ajan lapsi (äpärä tahi ei), mutta hänen muodolliset innoittajansa ovat alan ensimmäiset pioneerit, nuoren vallankumouksen nuoret neuvosto-ohjaajat. Vaikeasti sovittuva yhdistelmä? Ei välttämättä. Vaikeus,
epämukavuus kun ovat Gonzálezille tienviitta ohjaamisen hetkellä.
“1920-luku, kaikki se muutos ja kiihko,
elokuvataiteen ensimmäiset vuodet, ne ovat
aihe, jota ehkä eniten opiskelen. Yhdeltä
puolen Eisenstein supertuotantojensa Lokakuun, Lakon, Potemkinin ja satojen ekstrojen, valtavien lokaatioiden, teatraalisten
esitystensä kanssa. Toisaalta Vertov kameroinensa kadulla, silloin kun kaikki laitteet
vielä painoivat tonneittain, täysin kaikkea
näyttelemistä ja teatraalisuutta vastaan.”
“Olen niitä, jotka uskovat, että muodon
ja sisällön väliltä on löydettävä epämukava
paikka. Ei pidä uskoa, että klassista menetelmää on noudatettava väkisin, mutta toista
äärilaitaa on vältettävä samalla tavalla. Olla
aina valveilla, ettei putoa yhteen tai toiseen, mutta pysyä samalla molemmissa.
5
Costa Rica Festival Internacional de Cine
2017-festivaalin yhteydessä toteutettu haastattelu,
14.12.17. Katsottavissa osoitteessa https://youtu.be/9_
hAU1c2kvY (haettu 15.9.18).
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Muodon ja sisällön vällitä
on löydettävä epämukava
paikka. ... En ole varma
mitkä sanat sopivat sen
kuvailemiseen. Siinä epämukavassa paikassa on
jotakin käsittämätöntä.
Sitä ei voi selittää, mutta
samalla kun puhumme siitä,
se alkaa paljastumaan meille.

Kerronnallinen elokuva ei kiinnosta minua tekijänä, mutta kylläkin katsojana. Uskon siihen historialliseen linjaan, jonka voisimme paikallistaa Vertoviin: ei-kerronnalliseen elokuvaan, joka ei silti ole tarkasti ottaen dokumentaarinen siinä merkityksessä
kun tänään ymmärrämme sen. Se on runollinen ja samalla didaktinen, formalistinen,
konstruktivistinen. Elokuvissani on silti
myös kerrontaa, koska haluan, että ihmiset
näkevät ne, ja että sosiaaliluokkani katsoo
niitä. En ole varma, mitkä sanat sopivat sen
kuvailemiseen. Siinä epämukavassa paikassa on jotakin käsittämätöntä. Sitä ei voi
selittää, mutta samalla kun puhumme siitä,
se alkaa paljastumaan meille. Vaikeuksien
kautta yritän löytää sen”.

Internet levitysalustana
Mutta entä jos tilaisuus esittäytyisi? Kysyn: Jos joku ilmestyisi nyt miljoonan dollarin kanssa, etkö tekisi teollista elokuvaa?
“Jos saisin tehdä, mitä haluan, niin kyllä.
Epäilen, että sellaista tilaisuutta voisi edes
olla olemassa. Se vaikuttaa hyvin utopistiselta ja romanttiselta kysymykseltä”, vastaa
González ilme kasvoillaan, joka kertoo hänen haluavan sanoa minua naiiviksi, mutta
kohteliaisuudesta jättäen sen tekemättä.
En anna periksi ja toistan kysymyksen,
kutsun sitä ajatusleikiksi. Vastaus antaa
tällä kertaa odottaa itseään. “Ilman muuta.
Jos ilmaisunvapaus on olemassa, kyllä. En
usko ulkopuoliseen, sitä ei ole olemassa, me
olemme kaikki sisällä. Ei ole olemassa kapitalismin, globalisaation, systeemin ulkopuolta. En kiistä, ettenkö pitäisi siitä, että
voisin delegoida enemmän asioita. Tekisin teollisen elokuvan, koska se olisi myös

hyvä viesti muille, alempien luokkien nuorille. Saavuttaa se paikka, valloittaa se porvaristolta, vaikkakin vain hetkeksi, se olisi
tärkeää”.
Entä mistä tekisit elokuvasi? “Haluaisin
tehdä elokuvani siitä, mitä 70-luku oli täällä.
Se olisi aikakausielokuva.” Entä olisiko se
kerronnallinen? “Kyllä kai, olisi, luulen niin,
kaupallisista syistä… Jos ryhdymme utopistisiksi ja jos ilmestyisi tuottaja ja niin pois
päin. Mutta aina asetellen sen vastakain
ei-kerronnallisen kanssa, sekoittaen niitä.
Tämä on mahdollista elokuvataiteessa. Loput riippuu ohjaajan pelosta tai rohkeudesta”.
Youtube-kanavansa kautta González on
laittanut esille melkein kaiken tekemänsä.
Internet on hänelle konkreettinen keino
tulla nähdyksi, mutta suhde ei ole ongelmaton. “Loppujen lopuksi Youtube on suuryritys, jonka tavoite on, että ihmiset kuluttavat.
Mutta kapitalismi ei ole ainoastaan talousjärjestelmä, vaan myös ideologia. Yritin monetisoida kanavani vähän aikaa sitten. Katsotuimmalla elokuvallani Diagnóstico: esperanzalla on yhteensä 2 miljoonaa toistoa.
Mutta Youtube ei ainoastaan katso toistojen määrää, vaan sisältöä. He eivät pitäneet
minun elokuvia sopivina rahastusta varten,
koska mainostajat eivät halunneet assosioitua sisältöni kanssa. Näin siis riippumatta
kaikista ihmisistä, jotka he voisivat tavoittaa
kanavani kautta.”
“Ideaalitapauksessa olisin riemuissani,
jos elokuviani näytettäisiin saleissa. Diagnóstico: esperanza keräsi yhdessä ainoassa
teatterissa 15 000 katsojaa, se on paljon.
Mutta silti ei ilmestynyt ketään, joka haluaisi levittää sitä. Miksi? Luokkakysymyksen takia. Koska elokuvamaailma on rasistinen. Koska en valmistunut elokuvakoulusta,
koska olen villasta, koska minulla ei ole sen
tai sen tahon takausta ja suositusta. Koska
en näytä elokuvaohjaajalta. Tätä vastaan on
taisteltava. Jokaisesta oletetusta tappiosta
minä löydän uuden keinon. En jää itkemään,
kun kukaan ei halua levittää elokuviani –
nostan ne Youtubeen. En halua piilottaa elokuviani ja jättää niitä keräämään hämähäkinseittejä, kuten monet tekevät ja myöhemmin sanovat ‘minua ei ymmärretty’. Ei,
minä haluan, että ihmiset näkevät ne.”

FUTURO ELÄÄ
Futuro-talon sisältä kantautuu
kiinnostavia ääniä. Ovaalin muotoiseen, lähes kohtumaiseen punaiseen sisätilaan on kiinnitetty 18
kaiutinta, jotka imaisevat katsojan äänimatkalle Futuron syntyyn
vuonna 1968. Kuulija aistii teoksen kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Nenään tulvahtaa lasikuidun vahva tuoksu. Jousisoitinten
hidasta huojuntaa, aavistus, että
pian tapahtuu. Narahdus, toinen
na-rah-dus, raapaisu, kuin käynnistyvä moottori; nyt koko Futuro
paukahtelee ja tärisee, ampaistaanko kohta taivaalle?
Arja Miller
Kirjoittaja on ”Muovisydän”-näyttelyn
kuraattori ja työskentelee EMMA - Espoon
modernin taiteen museon näyttelyintendenttinä.

Kyseessä on Muovisydän, Mika Taanilan monikanavainen ääniteos,
jonka hän on tehnyt kunnianosoituksena 50-vuotiaalle Futurolle, tuolle
1968 vuoden ikoniselle lapselle. Futuro kiinnittyy omaan aikaansa: avaruuden valloitukseen, muovin rajattomiin mahdollisuuksiin rakennusmateriaalina sekä muuttuneeseen,
nopeasti teknologisoituvaan yhteiskuntaan, jossa vapaa-aika lisääntyi
ja kulutus kasvoi. Osissa kuljetettava,
UFOn muotoinen, nopeasti koottava
ja lämmitettävä modulaarinen ja mobiili Futuro oli ihmisen kyvykkyyden,
liikkuvuuden ja tulevaisuudenuskon
hohtava peili.
Mika Taanila on itseoikeutettu taiteilija luomaan uuden teoksen Futurolle, onhan hän tutkinut ja käsitellyt

aihetta useissa aikaisemmissa hankkeissaan, tärkeimpänä lyhytelokuva Futuro – tulevaisuuden olotila
(1998). Taanila on käsitellyt muissakin
teoksissaan eri näkökulmista teknologisia utopioita, kuten Erkki Kurenniemen Museoplaneetta Maa -visoita
tai Olkiluoto 3 -ydinvoimalan rakentamista. Monet hänen lyhytelokuvistaan sivuavat musiikkia, tai käsittelevät musiikkiin liittyvää aihetta, kuten
Thank you for the Music – A Film about
Muzak (1997), mutta Muovisydän on
puhtaasti äänelle perustuva teos,
jossa ei ole mukana lainkaan kuvaa.

Aikamatka Futuron
ytimeen
Musiikki on ollut Taanilalle nuoresta
pitäen hyvin läheistä ja tärkeää, jopa

Artikkelin kuvat:Mika Taanilan
Muovisydän –teoksen tekemisen
dokumentointi Ekin muovin
tiloissa Virtasalmella maaliskuu 2018. Kuva: Ari Karttunen/
EMMA.

César Gonzálezin blogi:
https://camiloblajaquis.blogspot.com/
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timaailmasta on hyvinkin tihkunut
vaikutteita Muovisydämeen. Conrad on
tunnettu mm. bordunan luovana hyödyntäjänä. Borduna (engl. drone) on
kappaleen koko keston ajan soiva ääni,
sen tunnelman määrittäjä ja erottamaton osa teosta. Muovisydämessä ei sanan varsinaisessa merkityksessä ole
käytetty borduna-ääntä, mutta ehkä
teoksen borduna onkin Futuron materiaali, lasikuituvahvisteinen polyesterimuovi, joka tulee erottamattomaksi
osaksi ääniteosta.
Valmis teos on tarkoitettu koettavaksi nimenomaan Futuron sisällä. Taiten asetellut kaiuttimet luovat sisätilasta ikään kuin kaikukopan, jossa
Futuron musiikillinen syntytarina kietoo kuulijan sisäänsä. Futuron kirkkaat
värit, punainen ja keltainen sekä 60-lukulaisen avaruusestetiikan muodot
tarjoavat teoksen kokijalle runsaasti
silmänruokaa ja tulevat osaksi Muovisydäntä. Tunnistettava ja intensiivinen
lasikuidun tuoksu värittää myös olennaisesti ääniteoksen kokemista. On
vaikea kuvitella Muovisydäntä esitettäväksi missään muualla kun Futurossa,
vaikka sitäkään mahdollisuutta ei kannata vielä sulkea pois.

KUVA: PERTTU RASTAS

olennaista suhteessa identiteettiin,
myöhempään uravalintaan ja taiteen
pariin ohjautumiseen. Taanilan nuoruudenbändi oli kokeellista post-punkia soittanut Swissair, jossa Taanila
soitti useita eri soittimia, pääasiassa
sähkökitaraa. Viime vuonna Taanila
nähtiin pitkästä aikaa lavalla, hänen
ja Jussi Lehtisalon Pakasteet-duon
esiintyessä Lontoon Café Otossa yhdessä legendaarisen This Heat -yhtyeen rumpalin Charles Haywardin kanssa. Heinäkuussa 2018 Pakasteet esiintyi Turun Ilmiö-festivaalilla triona yhdessä Jukka Nousiaisen
kanssa.
Muovisydämen kohdalla Taanila on
liukunut uuteen rooliin, äänitaiteen
tekijäksi, säveltäjäksi. Teoksen lähtökohtana hän on käyttänyt ainoastaan
Futuron materiaalin, lujitemuovin käsittelyyn liittyviä ääniä, jotka Taanila
on koostanut kenttä-äänityksinä. Taanilan tavoitteena oli luoda fantasian
ja dokumentin välimaastossa liikkuva
spekulatiivinen aikamatka Futuron
syntylähteille. Futuroita ei enää valmisteta missään, mutta Muovisydämen materiaali pystyttiin äänittämään
Ekin Muovissa, jossa Taanila työryhmineen vieraili keväällä 2018. Ekin
Muovi on lujitemuoviesineiden valmistamiseen erikoistunut perheyritys Virtasalmella. Yrityksessä on entisöity ja korjattu myös Futuroita, joten
siellä oli mahdollisuus äänittää Futuron materiaalin käsittelyyn liittyviä,
mahdollisimman autenttisia ääniä.
Ekin Muovin omistaja, toimitusjohtaja Eki Lappi ja koko tehtaan
henkilökunta osallistuivat kahtena
päivänä tehtyihin äänityksiin. Mika
Taanila kertoo, että äänityksissä mentiin todellisuuden ehdoilla. Prosessi
muistutti dokumenttielokuvan tekemistä ilman kameraa. Äänityksiin
saatiin tallennettua useita eri käsityönä toteutettuja työvaiheita: lujitemuovin laminoimista, hiomista ja
muuta työstämistä eri työvälinein. Yhteensä tätä erilaista työn ääntä kertyi
noin kahden tunnin verran, erillisiä
äänitiedostoja tallennettiin lopulta 64
kappaletta. Taanila teki työryhmineen
täsmätyötä ja rajasi teoksen pohjamateriaalina käytettävien äänitysten

Mika Taanila

määrän tietoisesti pienehköksi. Tämä
on sekä taiteellinen metodi että käytännön opettama taloudellinen tapa
työskennellä.
Kun talteen oli saatu riittävän
suuri määrä Futuron syntymiseen
liittyviä ääniä, siirryttiin studioon,
jossa kutakin äänitiedostoa muokattiin ja käsiteltiin, ja jossa kokonaisuus järjestettiin sävellykselliseen
muotoon. Lopullisessa teoksessa eri
tavoin manipuloitujen työkalujen ja
koneiden äänistä on luotu soinnillisia tapahtumia sekä sommiteltu dynaamisia kehityskulkuja ja musiikillista rakennetta.
Teos kertoo Futuron synnystä, mutta on abstrakti, ja jokainen varmasti
tulkitsee kuulemaansa eri tavoin. Taanila itse leikittelee ajatuksella selkeistä soittimista: ruiskumaalipumpun monotonisesta kompista, kuumailmapuhaltimen villistä trumpettisoolosta sekä epävireistä, huojuvaa
selloa muistuttavasta sirkkelistä. Lisäksi teoksesta on tunnistettavissa
vaikkapa proosallisten lasikuitumattoa leikkaavien saksien ääni ja maalitelan rullaava rahina. Olen itse kuulevinani teoksessa toistuvasti täysin
selkeän, haikean klarinetin, mikä onkaan ollut sen lähde? Teos huipentuu
täyteläiseen ja juhlalliseen sointiin,
jonka säestyksellä voi kuvitella valmiin Futuron ilmestyvän seremoniallisesti maailmaan.

Musique concrèten jäljillä
Muovisydän kytkeytyy kiinnostavasti kokeellisen musiikin eri perinteisiin, joista Taanila itse nimeää tärkeimmäksi referenssiksi konkreettisen musiikin. Musique concrète on
1940-luvulla kehittynyt musiikin laji,
jossa säveltäjä käyttää äänilähteinä
erilaisia tallennettuja ääniä, kuten
esim. luonnon, liikenteen tai koneiden
ääniä, riippuen tekeillä olevan teoksen aihepiiriistä. Varsinainen sävellys syntyy jälkeenpäin olemassaolevia
äänityksiä muokkamalla. Vaikka ääniä manipuloidaan eri tavoin, on niiden alkuperä usein tunnistettavissa,
jolloin äänet synnyttävät kuulijassa
mielikuvia tietystä tilanteesta tai ympäristöstä.
Kuuluisimmat konkreettisen musiikin historialliset esimerkit ovat olleet erittäin sidottuja esityspaikkaansa, esimerkiksi kreikkalaisen
Iannis Xenakiksen yksinomaan palavan hiilen äänistä sommiteltu kahden ja puolen minuutin sävellys, jota
kuultiin Le Corbusierin suunnitteleman Philipsin paviljongin sisäänkäyntien luona Brysselin maailmannäyttelyssä v.1958. Xenakiksen teos
oli monikanavainen ja synnytti voimakkaan tilallisen ja liikkeen vaikutelman sisään paviljonkiin astuvalle ja
sieltä poistuvalle kävijälle. Le Corbusierin läheinen yhteistyö säveltäjien
kanssa on ollut poikkeuksellista:

Mika Taanilan Muovisydän –
teoksen tekemisen dokumentointi Ekin muovin
tiloissa Virtasalmella
maaliskuu 2018. Kuva: Ari
Karttunen/EMMA.

Mika Taanila:
Muovisydän
17.8.–16.9.2018,
Futuro-talo,
Näyttelykeskus
WeeGee
18-kanavainen
ääni-installaatio,
kesto: 14 min, loop

Utopiasta dystopotiaksi

saman paviljongin sisällä kuulija kohtasi Edgar Varèsen niin ikään konkreettisen musiikin merkkiteoksen
Poème électronique.1
Konkreettisen musiikin lisäksi
Taanilan teosta luonnehtii akusmaattisuus: sitä ei ole soitettu, saati nuotinnettu, vaan teos on synnytetty äänitysten pohjalta äänitysstudiossa, ja
se on tarkoitus kuulla kaiuttimista siten, että alkuperäistä äänilähdettä ei
näy. Teoksen akusmaattisuuteen liittyy myös sävellyksen luonne: teoksen
sointiväri ja äänen ominaisuuksien
vaihtelu ja voimakkuus ovat keskeisempiä kuin melodia, harmonia tai
rytmi, joita toki niitäkin Muovisydämestä löytyy.
Taanilan aiemmasta tuotannosta
lyhytelokuva Optinen ääni (2005)
avasi hänen itsensä mukaan korvia
1
https://en.wikipedia.org/
wiki/Concret_PH

konkreettiselle musiikille ja sen mahdollisuuksille. Taanila toteutti filmin
yhteistyössä montréalilaisen [The
User]-ryhmän kanssa. Elokuvan
äänimaailma perustuu [The User]in
12 tietokoneprintterille säveltämään
sinfoniaan. Kuvamaailma yhdistelee
puolestaan suoraan filmille valokopioitua partituuria, valvontakameran
kuvaa sekä yöaikaan kuvattuja timelapse-otoksia. Teos muistuttaa hengeltään ja osittain metodiltaan Muovisydäntä; molemmissa koneet ja niiden nauhoitetut äänet näyttelevät
keskeistä roolia.
On kiinnostavaa peilata Muovisydäntä myös suhteessa kokeellisen
elektronisen musiikin historiaan. Taanila kertoo kuunnelleensa teoksen tekovaiheessa amerikkalaisen minimalistin Tony Conradin tunnettua
Four Violins -teosta (1964), jonka intensiivisen pitkäjännitteisestä soin-

Taanila on onnistunut upottamaan
Muovisydämeen myös paljon erilaisia tunnelmia, jotka tietysti aistitaan
subjektiivisesti. Itse olen erottavinani
sieltä 60-luvun kehitysuskon kuplintaa, avaruusteknologian ihailua, dynaamista eteenpäin pyrkimistä ja uuden, mahdollisuuksia täynnä olevan
muovimateriaalin ihmettelyä. Samanaikaisesti teosta kuunnellessa nämä
mielikuvat törmäytyvät tämän ajan
todellisuuteen, jossa ihmiskunnan ja
maapallon rajat ovat tulleet rytinällä
vastaan, ja muovi on muuttunut roskaksi.
Taanila tiedostaa toki Futuron
utopian kääntöpuolen, mutta kertoo
itse pyrkineensä tuomaan dystooppisen vision tasapainottajaksi eloa, energiaa ja 60-luvun psykedellistä hurmosta. Miltä on tuntunut nähdä Futuron valmistuvan ensi kertaa? Jos Muovisydäntä kuuntelee tarkkaan, voi teoksen
äänikudelman eri tasoista aina erottaa
sydämen sykkeen. Futuro elää.
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Mox Mäkelä, Vieras, 2018.

MOX MÄKELÄ

VIERAISILLA KERSKAROJUN
KULTTUURISSA
Tytti Rantanen
Kirjoittaja on AV-arkin ohjelmakoordinaattori

Mox Mäkelän (s. 1958) uusin teos, kokopitkä kuunnelmaelokuva Vieras (2018)
sai syksyllä 2018 ensi-iltansa kahden
puolen Suomenlahtea: syyskuussa elokuvateatteri Orionissa ja lokakuussa Tallinnan Kultuurkatelissa. Teos on sekä
muotonsa että sisältönsä puolesta eräänlainen kiteytymä taiteilijansa tuotannosta: se on monitaiteellinen tutkielma,
joka ei kaihda satiirisia sävyjä, ja joka on
vain yksi palanen laajempaa, vuosikausia rakentunutta kokonaisuutta.
Mox Mäkelä on ollut aktiivinen taiteilija jo 40 vuoden ajan kutakuinkin tauotta.
Teosluettelosta erottuvat mm. 1980-luvun
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puolivälin jälkeiset Vanhan galleriaan syntyneet kokonaistaideteokset Diamox (1986–
1988) ja Aika-mox (1987), valokuvakahvila
Kestinlehdon vallannut moxkahvila (1986)
tai 1990-luvun puolivälin laaja projekti Meta
Matka (1994–1995). Vuoden 1992 yhteistyö
Valtio Rautateiden kanssa, Circulatio, toi
installaatiot juniin ja asemille.
Uusin teos, Vieras, ei sekään ole putkahtanut tyhjästä, vaan osuu Mäkelän jo
vuonna 1995 aloittamaan jatkumoon idiot
ibidem, jossa hän jäljittää karjalaisen esiisänsä ja Dostojevskin Idiootin (1869) yhteyksiä kaikin taiteellisin vapauksin. Tai
oikeammin Vieras sisältyy idiot ibidemin

ala- tai sivuprojektiin Vieraanvaraisuus
(2015–). Idiot ibidem ei suinkaan ole ainoa
Mäkelän pitkäkestoinen ja vuolas kokonaisuus (tai taiteilijan oman käsitteistön mukaan ”teema”). Ampiaisen tori (2011–) tarjoaa kotipesän erinäisille lyhytelokuville
(esim. ahneuden absurdiuden kiteyttävälle
helmelle Ailan kalat, 2011). Paimenen ranta
(2006–) taas on Mäkelän yksiselitteisimmin
ekokriittinen areena.
Mox Mäkelän taide ja tekeminen on rihmastomaista ja runsasta. Teemat kietoutuvat toisiinsa, ne tarkastelevat samoja ilmiöitä – omistamista, sivistyksen pintakerroksen alista degeneraatiota, ympäristötuhoja

– pyöräytellen niitä aina uusiin asetelmiin
ja yhdistelmiin. Lyhytelokuvia ja teemoihin
liittyviä tekstejä on viljelty kunkin eri teeman blogialustalle. Mäkelän taide kutsuu
tarkastelemaan itseään pikemminkin kokonaisuutena (tai kokonaisuuksina) kuin tarkkarajaisina yksittäisinä teoksina. Tämä ominaisluonne on ilman muuta haastava, jos
tuotantoa lähestyy taidemarkkinoiden ehdoin, jotka korostavat merkkitapauksia ja
eksklusiivisia taiteen tuotteita.
Erityistä Mäkelän taiteessa kuitenkin on,
että hän on johdonmukaisesti käsitellyt jo
toista vuosikymmentä ekokriittisiä aiheita ja
teemoja, jotka vasta parin viime vuoden aikana ovat toden teolla alkaneet näkyä joukkotiedotusvälineiden todellisuudessa. Installaatio Mermaid’s Vomit (2010) esittelee
uuden ajan pullopostia: Mäkelän kotirantaan ajautunutta muoviromua. Uudemmissa
kokeellisissa lyhytelokuvissa kulutushysterian hotkimishalu yhdistyy eläinlajien sukupuuttoon ja muihin dystopioihin, jotka
voivat kohta olla turhankin realistisia. Mäkelä vain ei viljele antroposeeninjälkeisyyden kaltaisia biennaalikatalogeista tuttuja
avainsanoja, vaan sommittelee omaa sanastoaan. Taidemuodoista liu’utaan toisiin: videotaiteesta tilallisiin teoksiin, elokuvasta
kirjallissävyiseen kuunnelmaan.

Päästäinen ja leijona lopussa
toteavat olevansa ”uhanalaisia
fiktioita viihdejättien aseistamissa
safareissa”.

Puheenvuoroissa otetaan erilaisia asentoja maailmaan ja sen omistamispyrkimyksiin: ”Täytyy ymmärtää, missä kulkevat šakkipelin reunat!” Riša edustaa ”idioottia”,
mutta on silti ainoa kutakuinkin ”normaali”
hahmo, jonka hillittyä varovaisuutta vasten
eritoten liikemies Pjatar ”Patja” Summarum
Sossun mahtipontisuus ja röyhkeys korostuu.
Vaikka yksityiskohtia notkuvassa Vieraassa on vahvaa tarinallisuutta, sattumuksia, etenemistä, matkantekoa, kohtaamisia,
sen telos, päämäärä, voi jäädä ensi katsomalta ja kuulemalta pitkälti arvoitukseksi.
Lopussa järjestelmän väkivaltaisuus ja
Rišan radikaali määrittelemättömyys täyttävät sen tarinan tilan, joka jutustelun lomassa on hahmottunut kuin varkain. Sitä
odotellessa Vieras joka tapauksessa on perusteellinen esitys valtaa ylläpitävistä puhetavoista ja kaupankäynnistä.

Vieras: miten valtaa ylläpidetään

Gogolin jäljillä:
audiovisuaalinen skaz

Mox Mäkelä on määritellyt Vieraan ”kuunnelmaelokuvaksi”, mikä onkin osuva valinta:
teoksen kuva ja ääni ovat erillisehköt, tai
vain väljässä yhteydessä toisiinsa. Kuva kulkee kerronnan mukana, milloin sitä myötäillen, milloin vapaammin assosioiden. Volyymiltään se vahvistaa kerronnasta välittyvää slaavilaisen runsasta dekadenssia. Kuva-alan käyttö on kollaašimaista ja kerroksikasta: meri lainehtii kehyksissä; jouluikkunaan ilmestyy ylimääräisiä pieniä tanssijoita.
Ääniraita koostuu radioteatterimaisesta
kuunnelmasta, jossa päähenkilö Riša päätyy puolierehdyksessä erikoisiin kemuihin
ja aiheuttaa vuorostaan itse hämmennystä
ja lopulta kaiken ylösalaisin kääntävän
mullistuksen. Kertojina toimivat päästäinen ja leijona, ja kun Rišan kohtaamat hahmot tuntuvat ennen kaikkea karikatyyrimäisiltä tutkielmilta eri asenteista, voidaan
Vierasta luonnehtia eräänlaiseksi nurinkuriseksi faabeliksi: eläinsaduksi ihmislajista.

Orionin ensi-illassa Mox Mäkelä ei halunnut etukäteen liikaa lukita teoksensa tulkintavaihtoehtoja ja kertoi hänelle itselleenkin avautuneen luomukseensa uusia tasoja
vasta sen valmistumisen jälkeen. Itse lähdin
seuraamaan teosta venäläisten klassikoiden, eritoten Nikolai Gogolin (1809–1852)
henkisenä ja poeettisena perillisenä, mutta
tämä on vain yksi lähestymistapa. Gogolin
luo minut johdatti Vieraan olemus yhtä lailla
kirjallisena kuin audiovisuaalisena taiteena.
Teos tuntuu kutsuvan toisenlaisia vastaanoton ja tulkinnan mekanismeja kuin konventionaalinen elokuva – tai edes konventionaalinen taide-elokuva. Nykytaiteessakin
on lainalaisuutensa, ja Vieras saapuu jostakin niiden sivusta.
Gogolmaisuutta edustaa myös se, että
kaikki Vieraan äänet puhuvat konstikkaasti.
Kuten Pjatar toteaa: ”Mutkittelu kuuluu moneen hyvään asiaan”. Mäkelän kerronta onkin silkkaa skazia. Skazin käsitteen on kirjallisuudentutkimukseen tuonut venäläisen

formalismin ydinhahmoihin kuulunut Boris
Eichenbaum sadan vuoden takaisessa artikkelissaan ”Miten Gogolin Päällystakki on
tehty” (1918)1. Skaz tarkoittaa kertojahahmon maneerimaisuutta ja rönsyilyä, joka
etualaistuu siinä määrin, että juonenkuljetus jää sivuseikaksi tai pelkäksi näyttämöksi
sanaleikkien ja lystikkään puhunnan taituruudelle. Eichenbaumin jaottelussa Vieras
edustaisi ”jäljittelevää” skazia, jonka koomisuus ei palaudu mihinkään tiettyyn ”vitsiketjuun”, vaan siitä rakentuu holistisemmin
eräänlainen ”miimis-artikulatorinen elejärjestelmä”. 2
Skazissa ”lauseita ei valita ja koota niinkään loogisen” kuin ”ilmaisullisen esitysperiaatteen mukaisesti”, jolloin ääntämys ja
elekieli nousevat aivan erityiseen asemaan
ja merkitsevyyteen. Sanan akustiset ominaisuudet voivat ohittaa itse sanan konkreettisen tai loogisen merkityksen.3 Vieraassa tavara ei ole mitä tahansa tavaraa vaan ”kerskarojua”. Pjatar luonnehtii olevansa ”kaikenlaisten arojen valloittaja ja varojen vaarallinen harjoittaja, varjoisten vajojen valojen hajoittaja” ja jatkaa veistelyään kunnes
sekoaa sanoissaan. Pjatar Summarum Sossu
ja hänen sisarensa Logistilla Summarum –
saati sitten epäilyttävä vanhus Pilli Pascal
– edustavat myös gogolmaista viehtymystä
Päällystakin (1842) antisankari Akaki Akakijevitšin kaltaisiin nimihassutteluihin.
Mäkelällä ilmaisun kohosteisuus vuotaa
sanoista kuviin, niin että lopputuloksena on
audiovisuaalinen skaz: kuvatkin rönsyilevät.
Arvaamattomuudessaan ja kulmikkuudessaan Vieras rikastuttaa suomalaisen kokeilevan mediataiteen diversiteettiä. Kun päästäinen ja leijona lopussa toteavat olevansa
”uhanalaisia fiktioita viihdejättien aseistamissa safareissa” ja jatkavat fiktion olevan heille ”ainoa mahdollinen luonto näissä
oloissa”, korostuu Mäkelän piikikkään ja
lystikkäästi esitetyn satiirin (taide)poliittinen viesti. Ahneus johtaa ahtauteen, emmekä välttämättä ole päässeet kauaksikaan
Gogolin kuvaamasta reviisorien kumartelusta ja kuolleiden sielujen kaupustelusta.

Viitteet
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Boris Eichenbaum, Miten Gogolin Päällystakki
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MARX

”Meidän tulee syödä työskennelläksemme, eikä päinvastoin. Tämän
ajatuksen klassinen ilmaus on peräisin
Aristoteleelta, mutta kaikki taiteilijat,
useimmat professorit ja jotkut sosialistitkin siihen uskovat. Ainoastaan sentimentalistit uskovat, että työn pitäisi olla
aina tai että se voisi aina olla mielenkiintoista. Mutta sellaisessa järjestyksessä, jossa työ palvelee kulutusta,
se on väkisinkin epäkiinnostavaa.”
— Alasdair MacIntyre (1979, s. 55)
Niko Noponen
VTT, TM, lukion lehtori, Kuopio

  
“Olin nähnyt koiria, pelikonsolihuoneita,
seinille valaistuja voimalauseita ja kukilla koristeltuja granola-jugurtteja. Ne oli
tehty ”millenniaalien” eli y-sukupolven
viihtyvyyttä ajatellen.” Toimittaja on käynyt tutustumassa Lontoossa siihen, miten
1990-luvulla syntyneitä osaajia yritetään
houkutella töihin, tekemään töitä tehokkaasti ja pysymään työpaikoissaan. (Ubaud,
HS, 1.9.2018.) Näiden lontoolaisyritysten
työntekijät saavat mitä ilmeisimmin globaalisti vertaillen keskimäärin hyvinkin korkeaa palkkaa. Silti oletuksena on, että edes
kova palkka ei houkuttele tekemään töitä.
Heille työ, jota palkkaa vastaan edellytetään,
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VIERAANTUMINEN
JA TYÖN TEKEMINEN
KUIN TAITEENA
ei ole tarpeeksi palkitsevaa ja merkityksellistä, vaan heidän oman elämänsä kannalta mitään sanomatonta, epäkiinnostavaa
ja jopa vastenmielistä. Viikkoa myöhemmin
samaisessa lehdessä on juttu nuorista ihmisistä, jotka haaveilevat voivansa jäädä pois
työelämästä mahdollisimman varhain, eivätkä vain haaveile, vaan sijoittavat ja järjestelevät elämäänsä toteuttaakseen tällaiset haaveensa. Tavoitteena on taloudellinen
riippumattomuus, jolloin ”töitä ei ole pakko
tehdä pelkän rahan vuoksi, koska sijoituksista ja säästöistä kertyvät tulot riittävät elämiseen” (Vainio, HS, 8.9.2018).
Jos asia on näin millenniaalien ja jopa
kilpailtujen trendikkäiden työpaikkojen
kohdalla, miten paljon mitäänsanomattomampaa, turhemmalta tuntuvaa ja jopa
luotaan työntävän vastenmielistä työ palkkaa vastaan on suurelle osalle maapallon
reilusta kolmesta miljardista palkkatyöläisestä. Millenniaalien oireilussa ei kuitenkaan ole kyse mistään heikoista signaaleista
siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Kapitalistinen markkinatalous ja työn myyminen palkkaa vastaan tulivat hallitsevaan
asemaan länsimaisten ihmisten elämässä ja
yhteiskunnissa jo 1800-luvun kuluessa.
Toukokuussa tuli kuluneeksi kaksisataa
vuotta Karl Marxin syntymästä (1818-1883).
1840-luvun kirjoituksista pääteokseensa

Pääomaan saakka Marx tutki keskeisesti
juuri työtä, inhimillisen toiminnallisen ja
tuotannollisen aktiviteetin luonnetta. Pääomassa ja muussa myöhemmässä julkaistussa tuotannossa tarkan analyysin alla on
erityisesti uuden ajan kapitalistinen markkinatalous, jossa työtä myydään ja ostetaan, ja jossa ostetun inhimillisen työn tekijän osaamisen ja vaivannäön aikaan saamat tuotokset tulevat hyödyttämään suuressa määrin työtä ostavia tuotantovälineiden omistajia, kapitalisteja. Modernissa kapitalistisessa markkinataloudessa palkkatyöntekijä joutuu luovuttamaan oman aktiivisen toimintansa tulokset saadakseen rahapalkkaa. Palkkaa hän tarvitsee hankkiakseen aineelliselle toimeentulolleen välttämättömiä asioita kuten ravintoa, asunnon
ynnä muuta, ja yli jäävän palkan avulla hän
saattaa olla kykenevä hankkimaan pienempiä tai suurempia määriä elossa pysymisen
kannalta tarpeetonta viihdytystäkin.
Palkkatyöntekijöiden keskinäinen kilpailu saa aikaan sen, ettei yksittäinen palkkatyöntekijä voi juurikaan mitään sille,
että joutuu riiston kohteeksi palkkaa vastaan tehdyn työn tuottaman lisäarvon siirtyessä kapitalistiselle työnantajalle. Tämän
riistämisen dynamiikka ja sen historiallinen alkuperä on Marxin kypsässä päätuotannossa historiallisen, talousteoreettisen

ja sosiologisen tarkastelun kohteena. Mutta
alun perin nuori Karl Marx oli käsitellyt
inhimillistä työn tekemistä myös oleellisesti hyvin toisenlaisella, filosofisesta perinteestä ammentavalla tavalla. Marxin varhaisissa 1840-luvun alkupuolella kirjoitetuissa
ja pääosin julkaisematta jääneissä kirjoituksissa palkkatyöntekijöiden riistäminen on jo
keskeisesti esillä. Mutta sen rinnalla ja taustaksi Marx käsittelee sitä, mikä perustaltaan
on työn anti ihmiselle. Tässä hän seuraa
Georg Wilhelm Friedrich Hegeliä (1770—
1831). Vuoden 1844 Taloudellis-filosofisissa
käsikirjoituksissaan (s. 294) Marx ylistää
Hegeliä siitä, että tämä ”käsittää työn olemuksen sekä ymmärtää esineellisen ihmisen, ihmisen joka on tosi siksi että hän on
todellinen, hänen oman työnsä tulokseksi”.
Olet, mitä teet. Laiskoilta purnaavilta hedonisteilta vaikuttavat millenniaalit näyttävät tietävän jo kertyneen elämänkokemuksensa perusteella tämän siinä missä Hegel
ja Marxkin.

Ihmiskunnan yksitoikkoinen
ja surumielinen tarina
Puhuessaan kommunistisesta yhteiskunnasta Marx ei varsinaisesti tarkoita mitään
itse tai teoreetikkokumppaniensa kanssa
yhdessä suunnittelemaa tietynlaista tulevaisuuden yhteiskuntaa. Kyllä, Marx kannatti, kannusti ja katsoi osallistuvansa vallitsevan yhteiskunnan vallankumoukselliseen muuttamiseen. Mutta Marx oli ensinnäkin demokraatti, eikä olisi missään nimessä suostunut tekemään ylhäältä käsin
kansalle toteutettavaksi tarjottua, saati ohjattua yhteiskuntasuunnitelmaa. Ihmisten on itse suunniteltava ja toteutettava tuleva kapitalistisen markkinatalouden jälkeinen yhteiskunta. Toisekseen Marx oli tiedemies ja tiedosti selvästi, ettei hän tai kukaan muukaan kykene käsittämään tarkasti,
mitä yhteiskunnan vallankumouksellinen
muuttaminen tuo tullessaan. Tarkkojen ennustusten ja suunnitelmien tekeminen olisi
ollut tieteelliseltä kannalta katsottuna korkean mittaluokan haihattelua.   
Marxin käsitys kapitalistisesta nyky-yhteiskunnasta nivoutuu yhteen hänen näkemykseensä historiasta, joka Terry Eagletonin sanoja lainaten on lopulta aika “yksitoikkoinen” ja “surumielinen tarina”. Ihmiskunnan tarinan yhteen punovia lankoja
kun ovat marxilaisen näkemyksen mukaan

”Taide on
vieraantumattoman
työn kuva”.

olleet enimmäkseen “niukkuus, raskas työ,
väkivalta ja riisto”. Kunakin aikana hallitseva luokka on pyrkinyt ajamaan omia
etujaan muiden kustannuksella. Moderni
aika ei ole tuonut tähän merkittävää muutosta. Mainiossa näkemyksellisessä kirjassaan Miksi Marx oli oikeassa Eagleton (2012,
s. 123) kirjoittaa: “Marxin historian teorian vahvistavaa vastaansanomattomimmin
myöhäiskapitalistinen yhteiskunta. Eräässä
mielessä hänen näkemyksensä käy koko
ajan todemmaksi. Kaiken palauttaa talouteen kapitalismi eikä marxismi.”
Nykyisin maapallolla tuotetaan uskomaton määrä ravintoa ja muita aineellisia hyödykkeitä suunnattoman suuren ihmismäärän käyttöön – näiden hyödykkeiden käyttö
vaan jakaantuu kaikkea muuta kuin tarpeiden mukaisesti. Mutta inhimillisesti ottaen
kelvollinen, saati hyvä elämä vaatii muutakin kuin riittävän määrän aineellisia elämän
edellytyksiä.

Tehdä työtä niin kuin taidetta
tehdään?
Sellaisessa yhteiskunnassa, jota Marx pitää ihmiselle hyvänä ja luonteenomaisena,
ihminen ei työskentelisi ensisijaisesti toimeentulonsa tai muiden työskentelyynsä
nähden ulkoisten tekijöiden vuoksi.
Eagleton kirjoittaa:
“Kapitalismi uskoo tuotantoon tuotannon
itsensä vuoksi, sanan “tuotanto” kapeammassa merkityksessä. Marx itse sitä vastoin
uskoo tuotantoon sen itsensä vuoksi sanan
anteliaammassa muodossa. Hän esittää, että
inhimillistä itsensä toteuttamista pitäisi arvostaa päämääränä sinänsä pikemminkin
kuin typistää se välineeksi johonkin muuhun tavoitteeseen. [...] Hänelle jotakin merkitsevä tuotanto oli lähempänä taidetta kuin
transistoriradioiden kokoamista tai lampaiden teurastamista.” (S. 123—124.)
Tämä ei ole ainoa kirjan Miksi Marx oli
oikeassa kohta, jossa Eagleton sanoo ihmiselämälle oleellisen ja merkityksellisen

aktiivisen toiminnan, tai työn, olevan jollakin tavalla kuin taidetta. “Taide on vieraantumattoman työn kuva”, Eagleton toteaa: “Sillä lailla Marx ajatteli mielellään
omista teksteistään, joiden hän kerran katsoi muodostavan “taiteellisen kokonaisuuden”, ja jotka hän pani paperille (päinvastoin kuin useimmat oppilaansa) tyyliä säntillisesti vahtien.” (S. 130—131.)
Samassa yhteydessä Eagleton selvittää Marxin oman kirjallisen työn sisältäneen myös monenlaista keskeneräiseksi ja
julkaisemattomaksi jäänyttä kaunokirjallista aineistoa, ja Marxin suunnitelleen mm.
näytelmäkritiikkiin keskittyvää aikakauskirjaa ja tutkielmaa estetiikasta. “Hänen tietonsa maailmankirjallisuudesta olivat huumaavan laajat.” Itse asiassa Marx kirjoitti
Friedrich Engelsille (1820—1895) heinäkuussa 1865, että Pääoman kolmen teoreettisen osan kirjoittamisen jälkeen ”on kirjoitettava vielä 4. kirja, kirjallisuushistoriallinen”. Marxin tarkoituksena näyttäisi siis olleen laatia taloushistoriallisen ja -teoreettisen esityksensä rinnalle myös kertomus
siitä, kuinka ihmiskunnan historian vaiheet erilaisine tuotantotapoineen, luokkasuhteineen ja riistonmuotoineen ilmenevät
kulloisenkin ajan kaunokirjallisissa teoksissa. — Voi kunpa Engels olisi pystynyt kokoamaan Marxin jälkeenjääneistä papereista Pääoman 2. ja 3. osan lisäksi myös tämän 4. osan!
Mutta kyse ei ole vain sellaisesta kirjallisesta työstä, joka liittyisi suoraan ja selkeästi
siihen, minkä ymmärrämme taiteeksi. Marx
suhtautui taloushistorialliseen ja -teoreettiseen päätyönsä eli tutkimuksen tekemiseen
kuin se olisi taiteen tekemistä. Kuinka niin?
Kun valotetaan tarkemmin sitä, mitä
”taide on vieraantumattoman työn kuva”
tarkoittaa, saadaan samalla valotettua paremmin myös sitä, mikä Marxin mukaan
pohjimmiltaan oli niin pahasti pielessä. Kyse on siitä, että kapitalistisessa nyky-yhteiskunnasta niin suuri osa työstä, jota tehdään,
on palkkatyötä, ja siten Marxille keskeisesti
vieraantunutta työtä.
“Nykyisin tunnettu työ on vieraantunut
muoto siitä, mitä hän kutsuu “praksikseksi”
– tuo vanha kreikan sana tarkoittaa eräänlaista vapaata, itsensä toteuttavaa toimintaa,
jonka avulla voidaan muuttaa maailmaa”,
Eagleton selvittää (s. 132—133). Hänen viittaamansa näkemykset vieraantumisesta ja
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työstä praksiksena vaativat kuitenkin lisäselvennyksiä.

Vieraantuminen
Vasemmistohegeliläinen Ludwig Feuerbach (1804—1872) oli selittänyt uskonnollisuuden yhdeksi ihmisen vieraantumisen
muodoksi. Palvoessaan jumalia ja yrittäessään seurata näiden vaatimuksia ja ihanteita ihmiset eivät ymmärrä uskomustensa
kohteiden olevan epätodellisia kuvitelmia,
jotka heijastavat heidän omia luonnollisia
taipumuksiaan ja vuorovaikutussuhteitaan.
Feuerbachilaisen näkemyksen pohjana on
hegeliläinen vieraantumisen käsite: tiedostava subjekti on vieraantunut käsittäessään
ajattelunsa kohteen olevan itsestään riippumaton, ulkoinen asia.
Hegeliä ja Feuerbachia kriittisesti seuranneelle nuorelle Marxille uskonnollinen
käyttäytyminen ja ajattelu ei ollut modernin ajan ihmisten ensisijainen vieraantumisen tapa. Modernin yhteiskunnan taloudelliset tuotannon ja kaupan suhteet eivät ole
ainoastaan hallitsevia, vaan näyttäytyvät lisäksi ulkoisina voimina tai lakeina. Kapitalistisessa markkinayhteiskunnassa vallitsee
ideologinen näkemys taloudellisten suhteiden luonnollisesta lainomaisuudesta. Yleisiin ideologisiin yhteiskuntanäkemyksiin
liittyen, mutta niitä ensisijaisemmin, vieraantuminen toteutuu Marxin mukaan paikallisissa palkkatyösuhteissa. Vuoden 1844
Taloudellis-filosofiset käsikirjoituksissaan
Marx kirjoittaa:
Tavaroiden maailman hyödyntäminen on
suoraan verrannollinen ihmisten maailman arvon vähenemiseen. Työ ei tuota ainoastaan hyödykkeitä, vaan tuottaa itsensä
ja tekijänsä hyödykkeenä, siinä samassa
suhteessa kuin se hyödykkeitäkin tuottaa.
Tämä tosiasia ei tarkoita mitään muuta kuin
seuraavaa: Työn tuottama kohde, sen tuote,
vastustaa itse työtä kuin jonakin vieraana
olemuksena, kuin jokin tuottajastaan riippumaton voima. (S. 219, suom. muut.)
Marx täydentää nyt hegeliläistä vieraantumiskäsitystä hegeliläisellä käsityksellä
siitä, miten ihmisen oleminen ja persoonuus
rakentuu hänen toiminnalliselle aktiviteetilleen, työlle.
Kun työllä tavoitellaan rahapalkkaa, saman määrän rahaa voisi – periaatteessa –
saada lukemattomilla muillakin tavoilla.
Suurimmalla osalla ihmisistä ei kuitenkaan
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Mutta jos ihmiset
voisivat tehdä työtä
– mitä työtä sitten
kulloinkin tekevätkään
– niin kuin taidetta
tehdään, sen itsensä
vuoksi, ihmisten elämä
olisi parempaa.

ole juurikaan mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa tai jos vaihtaminen onnistuu, aiempi palkkatyö vaihdetaan pääasiassa työhön, joka on luonteeltaan edellisen kaltaista
(vaikka sitä tehdään eri ihmisten kanssa, eri
paikassa ja muutoinkin marginaalisilla tavoilla toisin tavoin). Marxin mukaan palkan
vuoksi työtä tekevä ”suhtautuu työnsä tuotteeseen kuin johonkin vieraaseen kohteeseen” (s. 219). Ulkoiset vaikuttimet työn tekemiselle voivat olla rahan tarpeen lisäksi
hyvinkin erilaisia tai toisiinsa liittyviä, kuten halu miellyttää muita, pakotetun orjan
pelko, indoktrinoivan kasvatuksen tuottama
näkemys siitä, että se, mitä tekee, on oikea,
luonnollinen tai ainoa mahdollisuus. Mutta
yhtä kaikki työtä palkkaa vastaan tehdään
lähtökohtaisesti ulkoisen vaikuttimen vuoksi. Motivaatiopsykologisessa tutkimuksessa
tehdään tyypillisesti vastaava erottelu sisäisen motivaation ja ulkoisen motivaation välillä.
Palkkatyö, ihmisten yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen ja valtasuhteiden tuottama taloudellinen suhde, vieraannuttaa
palkkatyötä tekevän hegeliläis-marxilaisen
käsityksen mukaan hänen omasta oleellisesti aktiivisesta olemisestaan. ”Niinpä työ,
elämäntoiminta, itse tuottava elämä, vaikuttaa ihmisestä ensisijaisesti olevan vain väline jonkin tarpeen, fyysisen olemassaolon ylläpitämisen tarpeen, tyydyttämiseen”, Marx kirjoittaa (s. 224, suom. muut.).
Palkkatyön ja sen edellyttämien sosiaalisten suhteiden osalta ihmisen toiminnallisen
elämän luonne ja olosuhteet vieraannuttavat häntä itsestään, toisista ihmisistä ja siitä,
millaisia ihmiset yleisesti luonnollisessa toiminnallisuudessaan ovat, eli omasta ihmisluonnostaan.
Vaikka Marxin myöhemmissä päätöissä
käsitys ihmisen vieraantumisesta ei ole enää
suoraan esillä, käsitykset kapitalistisen yhteiskunnan vahingollisuudesta ja mahdollisuudesta sen ylittämiseen säilyivät Marxin tutkimusten oleellisena aiheena. Kapitalistiselle yhteiskunnalle keskeinen välineellisen palkkatyön tekeminen sekä siihen liittyvä palkkatyöntekijän ja omistavan

työnantajan suhde ovat vahingollisia ihmisille, koska ne pohjimmiltaan ovat vahingollisia ihmisluonnolle. Marxin näkemykseen
ihmisyydestä sisältyy käsitys yhteisestä ihmisluonnosta ja – vähintäänkin piilevästi –
Marxin käsitys ihmisluonnosta tulee monella tavalla lähelle aristoteelista käsitystä.

Praksis
Millainen sitten on aristoteelinen näkemys
työstä tai toiminnallisuudesta praksiksena?
Mitä Eagleton tarkoittaa sillä, että kapitalistisen markkinayhteiskunnan tultua onnistuneesti ylitetyksi ja voitetuksi, ihmisten työ
lähestyisi – ”kommunismissa” – sitä, mitä on
tehdä taidetta?
Marx itse mitä ilmeisemmin pyrki tekemään tällaista työtä. Hän ei juurikaan työskennellyt saadakseen rahapalkkaa tai -palkkioita. Hänen ja hänen perheensä toimeentulo nojasi ensisijaisesti ystäviin. ”Vuonna
1851, jolloin Marxin köyhyys oli pahimmillaan, Engels ja muut avustajat toimittivat
vähintään 150 puntaa vuodessa – eli summan, jonka turvin tuollaisen alempaan keskiluokkaan kuuluvan perheen olisi pitänyt pystyä elämään suhteellisen mukavasti”
(Wheen 2000, s. 171.)
Engels teki näin ystävyyden vuoksi ja
siksi, että piti Marxin tekemän työn tuloksia äärimmäisen tärkeinä, muttei missään
nimessä sijoitusmielessä. Engels maksoi kuluja kai suunnilleen syistä, jotka ovat verrattavissa johonkin tällaiseen: jos en auta ystävääni elämään siten, että hän voi keskittyä täysipainoisesti harjoitteluun, minä ja
lukuisat muut jäävät paitsi ystäväni säveltämästä ja soittamasta konsertista – konsertista, joka ei koskaan tulisi toteutumaan
kuuntelijoilta etukäteen perittävien lipputulojen avulla. Sekä Engels että Marx itse
suhtautuivat tämän työhön kuten taiteilijan
työhön suhtaudutaan. Tanssijan syy tanssimiseensa on tanssiminen, kirjailija kirjoittaa kirjallisuuden vuoksi, ja kuten Aristoteles sanoi, huilisti soittaa huilun soiton
vuoksi. Toimintaa, jota tehdään sen itsensä
vuoksi, jolla ei ole itsensä ulkopuolisia päämääriä, Aristoteles kutsui nimellä praksis. Marxin näkemys siitä, mitä on sellainen mielekäs työ, jolla ihminen toteuttaa
aktiivisesti omaa minuuttaan, näyttäisi olevan oleellisesti aristoteelinen.
Aristoteles erottaa Nikomakhoksen
etiikassa (VI, 2—5) toisistaan välineellisen

Artikkelin kuvat: Yrittäjä, ohj. Virpi Suutari, Oktober Oy, 2018.

toiminnan, josta hän käyttää nimitystä
poiesis, ja toiminnan, joka on itse oma
päämääränsä, josta hän siis käyttää nimitystä praksis. Erottelu on käsitteellinen, eli sama toiminta voi olla luonteeltaan
sekä poiesis- että praksis-toimintaa, ja kumpaakin ehkä useampienkin vaikuttimien
vuoksi yhtä aikaa. Voin vaikkapa pelata lautapeliä pelin pelaamisen itsensä vuoksi sen
ollessa haastavaa ja viihdyttävää, mutta
myös pelaamisen kannalta ulkoisten seikkojen vuoksi, vaikkapa opettaakseni pelin
avulla lastani lukemaan sujuvasti ja pitääkseni samalla puolisoni tyytyväisenä.
Mutta ajatus pelaamisesta sinällään auttaa hahmottamaan, mitä on praksis. Olipa
kyseessä sitten pesäpallo, marjapussi tai
WoW, peliä pelataan lähtökohtaisesti sen
pelaamisen tähden. Tuottava työskentely,
työn tekeminen, voi tietenkin myös olla
praksis-luonteista.
Alasdair MacIntyre on kehitellyt käsitystä käytännöistä (a practice) yhteistoiminnallisina praksiksen muotoina. Muun
muassa eri käsityöalojen harjoittajien ja talonpoikaisten maanviljelijöiden keskinäistä
tuotannollista yhteistoimintaa omissa käytännöissään voi MacIntyren mukaan pitää
praksiksena aristoteelisessa mielessä. Käytäntöjä ovat niin verkkokalastus, skeittaaminen kuin teatterin lavastusten tekeminen tai
pukusuunnittelu. Kirjassaan Hyveiden jäljillä (2004 [1981], s. 221) MacIntyre sanoo
tarkoittavansa käytännöillä ”määrätynlaisia johdonmukaisia ja monimutkaiisia sosiaalisesti vakiintuneita inhimillisiä yhteistoiminnan muotoja”. Jokainen käytäntö myös
”vaatii tiettyjen teknisten taitojen harjoittamista, vaikka käytäntö tässä mielessä ei
”ole koskaan vain joukko teknisiä taitoja”.

Mutta ennen kaikkea, kullakin käytännöllä
on omat sisäiset päämääränsä tai ”sisäisesti
hyvät asiansa”. (S. 225–228.)
Aristoteeliselta kannalta katsottuna elämässä onnistuminen tai hyvän elämän saavuttaminen, eudaimonia, edellyttää oleellisesti sitä, että ihmisen aktiivinen toiminta
on suurelta osin juuri toimintaa, jota tehdään sen itsensä vuoksi, ei ulkoisten syiden
vuoksi. Muusikoilla, lavastajilla, käsikirjoittajilla tai muilla taidetta työkseen tekevillä
on mahdollisuus hahmottaa kokemuksensa
kautta, mitä Marx ajoi takaa kapitalismin
kritiikillään ja tavoiteltavalla ”kommunismilla”, jossa työ ei ole vieraantunutta.
Oleellinen muutos ihmiskunnan historiassa tapahtui silloin, kun työtä alettiin käsitellä ja ajatella ensi sijassa myytävissä ja
ostettavissa olevana hyödykkeenä. Tämä
muutos oli oleellinen osa 1800-luvun kuluessa edennyttä ”modernisoitumista”. Modernien markkinayhteiskuntien ideologioihin ja instituutioihin sisältyy keskeisesti
tapa käsitellä inhimillistä toimintaa hyödykkeenä. Yhteiskuntiemme hallitsevien teollisten ja kaupallisten instituutioiden verkostot, niiden edellytyksenä olevat valtiolliset instituutiot sekä näihin liittyvä markkinatalousideologia tekevät oudoksi ajatuksen
työstä sen itsensä vuoksi, työntävät käytännössä syrjään yhteistoiminnallisia käytäntöjä ja tuottavat vieraantumista.
Kaikkien ei tarvitse tai pidä pyrkiä olemaan taiteilijoita. Mutta jos ihmiset voisivat
tehdä työtä – mitä työtä sitten kulloinkin tekevätkään – niin kuin taidetta tehdään, sen
itsensä vuoksi, ihmisten elämä olisi parempaa. Marx ei kirjoittanut valmista reseptiä,
mutta oireita ja niiden syitä hän diagnosoi
tarkasti.
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MATKALLA
OUTOUDEN
LAAKSOSSA
Päähänpistosta menin vuonna 2015 kuuntelemaan
Helsingin yliopiston Challenge-tiedekilpailun semifinaalia,
jossa tieteentekijät esittelivät omia projektejaan. Lavalle astuiMichael Laakasuo ja aloitti puheensa tekoälyn etiikasta.
Koin hämmennyksen ja valaistumisen tunteen.
En ollut juurikaan ajatellut teknologisen kehityksen kulisseja,
ja nyt elimme uusien sovellusten ja laitekeksintöjen kiihkeää
aikaa. Kuka tekee päätökset koneiden toiminnasta, kenen arvoja
ne mallintavat?
Matkalla
outouden
laaksossa (työnimi), ohj. Iiris
Härmä, Guerilla
Films. Kuva:
Marko Mäkinen.

Iiris Härmä
Kirjoittaja on dokumentaristi

E

n ole mitenkään teknisesti orientoitunut ihminen, sovellukset saavat minut
harvoin haltioitumaan, mutta en voi
välttyä yhteydestä tekoälyyn, meistä kukaan
ei voi. Ajattelin, että tämän aiheen kuvaaminen elokuvan keinoin on erikoinen mahdollisuus tutkia aikaamme ja peilata laajemmin ihmiskunnan arvoja. Kysyä sellaisia kysymyksiä kuin, miten tämä kaikki tulee vaikuttamaan ihmiskuntaan? Mitä on ihmisyys? Mikä on meille tärkeää? Hurmioituneena tällaisesta tilaisuudesta lähdin matkaan.
Loin mielikuvan hidastetusta hetkestä
heti alkuräjähdyksen jälkeen, jolloin teknologialla ja algoritmeilla kyllästetyt palaset loittonevat eri suuntiin kohti ääretöntä.
Räjähdyksen keskellä ihmiset seisovat piirissä pitäen toisiaan kädestä ja laulavat. Miten ja millä arvoilla saatamme teknologian
matkaan, ei ole yhdentekevää. Palaset tulevat äärettömyydestä takaisin vinksahtaneilla kiertoradoillaan ja törmäävät meihin,
tulevat jopa sisällemme.
Ajattelin myös hahmoa, joka kulkee oudossa maisemassa yrittäen ymmärtää, miten eri tavoin teknologia tulee vaikuttamaan
ihmisenä olemisen kokemukseen. Outouden laakso (uncanny valley) on ihana termi
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kuvaamaan tätä maisemaa. Termi on otettu
käyttöön jo 70-luvulla kuvastamaan ihmisen kokemusta suhteessa robottiin. Kun robotista tehdään vähitellen ulkonäöltään ja
liikkeiltään enemmän ihmisen kaltainen,
ihmisen suhtautuminen robottiin muuttuu
myönteisemmäksi. Jossakin vaiheessa tällä
tykkäävyyden käyrällä saavutetaan kuitenkin piste, jossa suhtautuminen muuttuukin
yllättäen jyrkän torjuvaksi. Siinä pisteessä
robotit alkavat näyttää oudoilta ja mahdollisesti vaarallisilta ihmisiltä. Kun robotti alkaa muistuttamaan enemmän normaalia ihmistä, ihminen alkaa tuntea sitä kohtaan samoin kuin tuntisi oikeaa ihmistä kohtaan.
Tätä torjuvan suhtautumisen aluetta nimitetään oudoksi laaksoksi, ja nyt juuri koemme paljon sellaista outoutta ollessamme
uuden teknologian kanssa tekemisissä.
Alkuintoilun jälkeen tämä projekti alkoikin kauhistuttamaan, tutkimusvaiheessa menin kuuntelemaan luentoja ja osallistuin seminaareihin. Mitä ihmettä tästä kertoisin,
ja millä oikeudella juuri minä saisin käsitellä tätä vallankumouksellista aikaa, jolloin
on ymmärretty, että tekoälyn ja syväoppivien
algoritmien kehitys on yhtä suuri askel ihmiskunnalle kuin pyörän keksiminen. Miksi
siis minä, jolla ei ole mitään palavaa intoa

teknologiaa kohtaan. Koitin taputella hartioitani ja tyynnytellä itsenäni. Minä olen ihan
oikea ihminen tekemään tämän elokuvan,
sillä olen loputtoman kiinnostunut ihmisistä
ja koenhan ihan vilpittömästi, että tehtäväni
dokumentaristina on palvella ihmiskuntaa.
Tämä elokuva tulee siis dokumentoimaan tätä
historiallista aikaa. Näkökulma on humanistinen ja kaiken tämän teknologisen kehityksen
keskellä tehtäväni on nähdä tämä murros tavallisen ihmisen näkökulmasta. Vaikka aihe
on ajankohtainen ja uusia keksintöjä ilmenee päivittäin, en prosessin hitauden vuoksi
voisi tavoittaa juuri uusinta uutta. Tavoitteeksi
muodostui laajemman ajankuvan hahmottaminen, ajan tunnelman aistiminen ja ymmärryksen lisääminen.
Kun sitten annoin itselleni luvan ja oikeutuksen tehdä tämän elokuvan, sainkin
maailmasta lämmintä vastakaikua. Kertoessani elokuvan tematiikasta koin, että kaikilla on siitä jotakin sanottavaa. Kuvattavat
ja haastateltavat osallistuivat tähän projektiin mielellään, ja oli ilo kohdata niin monenlaisia ihmisiä ja tutustua niin huikaisevan mielenkiintoisiin projekteihin. Tieteen ja taiteen yhdistäminen tuntui hienolta
tehtävältä. Teknologian kehityksen seuraaminen oli antoisaa ja tunsin välillä olevani

kuin iloisella sieniretkellä. Tämä kuvastaa hyväntuulista suhtautumistapaani tähän prosessiin. Olin tehnyt vuosia elokuvia,
joissa inhimillisten yksilötarinoiden avulla
kerrotaan maailmasta. Nämä prosessit ovat
olleet eri tavoin antoisia, mutta tämä tekotapa, jossa voi kollaasinomaisesti valita materiaalia maailmasta tuntui virkistävältä ja
vapaalta. Emotionaalisesti vapaalta, mutta
ei helpolta. Yllättäen tämä vapaus, joka tässä
tarkoittaa sitä, että elokuva ei ole päähenkilökeskeinen, olikin se suurin oppimishaaste.
Ohjaajalla on aina jonkinlainen suhde päähenkilöihin ja sen kautta elokuvaan, mutta
kun elokuva käsittelee aikaa ja teknologiaa
ja on vielä palasina maailmalla, tämä suhde
oli välillä hieman hutera. Kuvausprosessi ei
antanut hengähdystaukoa hetkeksikään. Ei
tuntunut kertaakaan siltä, että nyt tämä prosessi on saavuttanut tilan, jossa se vain menee itsestään eteenpäin. Jokainen valinta,
jokainen kuvauskohde oli työn, etsinnän ja
arvioinnin takana. Vasta viimeisinä kuvauspäivinä, kun kuvasimme lähikuvassa humanoidirobotin silmänräpäytyksiä, tuli sellainen olo, että nyt, nyt juuri tässä hetkessä
tämä elokuva on tullut täyteen.
Teknologia-aiheen kesyttäminen taiteellisen teoksen sisällöksi on siis ollut monella

tavalla haastava prosessi. Teknologia itsessään ei kanna kovinkaan pitkälle, ei edes
mielenkiintoisimman näköinen robotti.
Tämä abstrakti aihe ei myöskään aukene ilman sanoja, joten oli selvää, että annan sanoille tilaa ja elokuvassa kuullaan myös tärkeitä puheenvuoroja.
Mutta opin myös paljon uutta niin aiheesta kuin elokuvanteosta. Elämäni ensimmäinen fiktio-ohjaus näyttelijän kanssa
päätyi myös elokuvaan. Kohtauksessa kuvataan barcelonalaisen seksirobottibordellin
asiakkaan ja seksirobotin lemmenleikkejä.
Se oli niin hauskaa, että vieläkin naurattaa,
kun muistelen sitä.
Mitä enemmän sukelsin tekoälyn tutkijoiden ja kehittäjien maailmaan, sitä enemmän
ymmärsin, kuinka harvinaislaatuinen tämä
hetki on. Vaikka tietokoneet ja uusi teknologia ovat kuuluneet elämäämme jo vuosikymmenten ajan, niin uudet syväoppivat algoritmit vievät niiden läsnäolon elämässämme aivan uudelle tasolle. Ihmisyyden rajoja koetellaan. Elokuvaprosessi vei tapaamaan kyborgia, huippututkijoita, seksirobotin tekoälyn kehittäjää, androidien kehittäjää, ajatukset kuviksi koodaajaa sekä erilaisia robotteja.
Kuvasimme kohtauksia, joissa lapset ja vanhukset kohtaavat ensikerran robotin.

Prosessin edetessä tekoälyyn liittyvä uutisointi on moninkertaistunut. Ajankohtaisaiheessa on se ongelma, että muutkin ovat siitä
kiinnostuneita. Ensimmäistä kertaa kohtasin tilanteita, joissa jouduimme kamppailemaan kuvaustilasta muiden kuvausryhmien
kanssa. Alkoi tulla tunne, että vaikka en pyri
ajankohtaisuuteen niin olisihan se hyvä, mitä
nopeammin tämän elokuvan saisi ulos. Elokuva valmistuu kuitenkin oman aikataulunsa
mukaan vuoden 2018 lopussa.
Tekoäly löytää tiensä jokapäiväisen elämämme kaikille alueille, eivätkä kaikki
muutokset ole täysin toivottuja. Matkalla
outouden laaksossa pyrkii tallentamaan tämän ihmiskunnan hapuilevan hetken, jolloin ymmärrämme muutoksen tapahtuvan. Kukaan ei ihan tiedä minne ollaan menossa, mutta monenlaiset voimat haluavat
olla murroksessa edelläkävijöitä. Tekoälyn etiikka on aihe, jonka käsittelyn aika on
juuri nyt. Tämä on minun panokseni tähän
vallankumoukseen.
Elokuva on nyt leikattu ja jälkitöitä tehdään, elokuvan lopullinen nimikin on vielä
arvioinnissa. Tunnen olevani kiitollinen
työni suomista mahdollisuuksista, kunpa
vain aina osaisin rohkeasti tarttua niihin ja
kuunnella tarkasti ajan henkäyksiä.
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ITÄISIÄ MIETTEITÄ
Elokuvantekijät Martti Kaartinen ja
Niklas Kullström keskustelevat dokumenttielokuvansa G. J. Ramstedtin maailma tekoprosessista ja matkasta Kaukoidässä
unohdetun suomalaisen kielitieteilijän
jalanjäljissä.
Martti Kaartinen
Martti Kaartinen on elokuvantekijä ja käsikirjoittaja.
Hän on näytellyt pääosaa useissa menestyneissä
lyhytelokuvissa ja on tällä hetkellä mukana useassa
elokuvatuotannossa ohjaajana, käsikirjoittajan ja
näyttelijänä. Martti asuu Berliinissä.

Niklas Kullström
Niklas Kullström on tuottaja, ohjaaja, elokuvaaja ja
mediataiteilija. Hänellä on yliopistotutkinnot estetiikassa
ja valokuvataiteessa. Niklas on perustanut Hillstream
Pictures tuotantoyhtiön, joka on erikoistunut vaikeasti
toteutettaviin dokumentti- ja näytelmäelokuviin.
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Berliini 14.9.2018
Martti: Elokuvan valmistumisesta on nyt 9kk, mutta elokuvan syntyprosessi sai alkunsa Berliinissä v.2013 toukokuussa, kun Porin Ässät voitti jääkiekon Suomen mestaruuden. Muistan paasanneeni siitä jollakin terassilla.
Niklas: Olihan se omalla tavalla aika monen sattuman
kauppaa. Mekään ei oltu nähty yli kymmeneen vuoteen.
Satuttiin olemaan molemmat Berliinissä samaan aikaan, ja
esille nousi Ramstedt, suomalainen unohdettu kielitieteilijä.
M: Varmaan voisi sanoa, että loppujen lopuksi Ramstedt
oli jonkinlainen katalyytti, joka vei meidät mukanaan ja lopulta yhdisti elokuvassa Mongolian ja Japanin. Ilman, että
meillä olisi ollut henkilökohtaista suhdetta näihin kahteen
maahan ja tietoa niistä, en usko, että Ramstedt itsessään
olisi ollut syy lähteä tutkimaan näitä maita vuosien ajan.
Nyt Ramstedtin osasi heti asettaa niihin paikkoihin.
N: Näin on. Kaikki osui kohdilleen niin, että oli sauma
tehdä elokuva.
M: Tässä tapauksessa aiheen valintaprosessi oli hyvin
luonnollinen. Ramstedtiin tutustuminen syvällisemmin ja
hänen sijoittamisensa nykypäivän Mongoliaan ja Japaniin

oli hyvin kiinnostavaa. Ja sitähän meidän tekemisemme loppujen lopuksi oli. Sijoittaa Ramstedtin tarina nykykontekstiin ja tehdä
siitä elokuvallinen kokemus.
N: Kyllä, ja olihan se kuitenkin
kokonaisena prosessina tosi pitkä.
Lähemmäs kuusi vuotta siitä,
kun se ideatasolla lähti liikkeelle.
Muoto löytyi monen eri iteraation
kautta. Lähdettiin tekemään sellaista dokkaria, jota ei itse ollut
ikinä ennen nähnyt. Yritettiin poiketa niin paljon kuin mahdollista
historiallisen elokuvan konventioista ja normeista. Se oli meillekin tutkimusmatka siihen elokuvamuotoon. Ilman tätä prosessia
ei tätä elokuvaa edes olisi jaksaKuvaamassa
nut tehdä.
Tyynen valtameren
M: Minusta tuntuu, että siinä
rannalla Japanissa
oli juuri tuo mitä sanoit. Se, että
keväällä 2016.
elokuvan tekemiseen liittyi tällaiKuvassa Martti
Kaartinen.
nen kokeellisuus, ja siinä riitti tutkittavaa itsessään. Toisekseen se,
että koska meillä oli syvä tuntemus näistä kahdesta maasta jo aikaisemmin, niin niiden äärellä oli ilo viettää aikaa. Nyt se
koko missio tuntui isommalta.
N: Kyllä ja sitten tietenkin kerronnallisesti Ramstedtissa
oli kiitollista se, että ne muistelmat ovat jo itsessään hyvin
kirjoitettuja ja vangitsevia. Niissä oli draamallisuutta, joten
sieltä oli helppo löytää hyviä elokuvallisia aiheita ja kohtauksia. Japani oli minulle paikka, jonka prosessointi oli
kesken. Ramstedtin tarina loi ne puitteet, jonka kautta jatkaa sitä. Varmasti sinun kohdalla sama juttu Mongoliassa.
M: Kyllä, ja sitten samaan aikaan käyttää ilmaisumuotoa, jolla kertoa niistä omista löydöksistä se suurempi tarina, johon upottaa yhteiskunnallisia oivalluksia.
N: Sanoisin, että kyseessä on poikkeava dokumenttielokuva siinä mielessä, että tässä oli oikeastaan täydellinen
käsikirjoitus olemassa kun lähdettiin kuvaamaan. Kesti
pari vuotta ennen kuin käsikirjoitus muodostui nykyiseen
esseistiseen muotoon.
M: Ramstedtin tarina oli muistelmien muodossa olemassa. Sen kautta tiedämme, mitä hänelle tapahtui, ja
mitkä hänen saavutuksensa olivat. Tämä yhdistettynä meidän näkemykseen näistä paikoista luo assosiatiivisen ja
taiteellisen tason sekä ajallisen ulottuvuuden, joka on elokuvan sisällön ydin. Kuvien ja tarinan kautta luodaan katsojalle ymmärrys, että me elämme historiaamme kietoutuneina. Tämän kokonaisuuden välittäminen on markkinoinnin kannalta ollut välillä hieman haasteellista.
N: Me olimme todella innostuneita aiheesta ja elokuvamuodosta, joka kiinnosti meitä. Ja jotenkin sitä ajatteli, että

nuorena aikuisena edustaisi demografialtaan sellaista katsojaryhmää, jota on aika paljon ja että tälle aiheelle löytäisi rahoitusta helpommin kuin mitä loppupeleissä osoittautui. Paljon meni työtä sen eteen, että saimme elokuvan
toteutettua. Ja päädyimme tätä kautta rahoituksen osalta
yhteistyöhön yleishyödyllisten rahastojen kanssa, ennen
kuin saimme mitään perinteistä elokuvarahoitusta. Tämä
kertoo ehkä jollakin lailla siitä, minkä tyyppistä sisältöä tvja elokuvarahoittajat tällä hetkellä omasta mielestään (virheellisesti) hakevat.
M: Elokuvat tuntuvat aika ilmiövetoisilta.
N: Teematkin tuntuvat pyörivän jossakin kvartaalitaloudessa. Se, mikä oli viime vuonna trendikästä, ei saa rahoitusta enää seuraavana vuonna. Elokuvan aiheen pitäisi
lähteä tekijästä itsestään, eikä perustua netistä haettuun
listaan viidestäkymmenestä sekopäisimmästä asiasta maailmassa.
M: Kyllä sen huomaa festivaaleilla. Tekijöiden motiivit
vaihtelevat. On paljon ohjaajia, jotka valitsevat aiheen pitkälti niillä perusteilla,joilla olettavat elokuvan pärjäävän
festareilla. Se lähtökohta on jollakin lailla hassu. Dokumenttielokuvan, jos jonkun, on kannettava tietty vastuu
siitä, että se valitsee aiheekseen jotakin, jolla on merkitystä
tälle maailmalle.

Moskovan lentokenttä 18.9.2018
M: Sinähän olet täällä moneen kertaan istunut odottamassa konetta Suomeen.
N: Parikymmentä. Kotikenttäetu.
M: Itse asiassa silloin, kun asuit Moskovassa, ja olin käymässä, tämän elokuvan englanninkielinen nimi Eastern
Memories keksittiin. Sillon ostettiin myös lennot kuvausreissulle Mongoliaan, Japaniin, Kiinaan ja Etelä-Koreaan.
N: Eikä ollut tietoa, kuinka paljon rahoitusta saadaan.
Moskovassa tammikuussa 2016.
M: Ensin lennettiin Tokioon. Oliko kuvaukset siellä odotustesi mukaiset? Sinähän olet asunut siellä vuoden ja tehnyt töitäkin.
N: Edellisestä Japanin reissusta oli 7 vuotta. Paljon mikään ei ollut muuttunut.
M: Itse kuvittelin, että Mongoliassa olisi ollut enemmän
ongelmia kaiken maailman säätöjen kanssa, mutta Japani
oli monin verroin pahempi.
N: Japanissa kaikkien virallisten kanavien kautta meneminen. Ylipäätään jos oltiin viranomaisten kanssa tekemisissä, niin se oli kovaa säätöä. Ensimmäisen kolmen viikon aikana meni paljon aikaa ihmisten etsimiseen ja kuvauspaikkojen selvittämiseen. Viimeiselle viikolle jäi paljon tärkeitä kuvauspäiviä. Se oli myös koko yhdeksänviikkoisen tuotannon viimeinen viikko.
M: Ero Mongoliaan ja Ulaanbaatariin on selvä. Siellä
on niin paljon vähemmän ihmisiä, että heidät saa nopeasti kiinni ja tapaamiseen voi kävellä saman päivän aikana. Myös kulttuurin on mutkattomampaa; keskustelut
voi aloittaa hyvin suoraviivaisesti.
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N: Japanissa tarvitaan paljon enemmän hienovaraisuutta. Ihmisille piti lähettää kysymyksiä etukäteen ja pohjustaa elokuvaa ennen ensimmäistä tapaamista.
M: Jollakin tavalla elokuvan tarinassa piti myös valita
asioita, mitä näyttää Tokiosta ja japanilaisesta kulttuurista
suurkaupungissa.
N: Siitä ajasta, joka oltiin Japanissa, viikon verran meni
Tokion ulkopuolella. Ne kaksi reissua kattoivat tarpeen Japanin maisemalle ja maaseutukuvaukselle sekä luonnolle.
Ja tietenkin merelle, joka on suuri kontrasti Mongoliaan
nähden.
M: Japanista lähdettiin laivalla Kiinaan, kuten Ramstedt.
Karaokebaarissa oli ehkä yksi tyyppi meidän lisäksi.
Shanghain valtava satama ja laivat, jotka odottivat sinne
pääsyä kertoivat suuresta muutoksesta nykypäivän Kiinan
ja Ramstedtin ajan välillä, kun maa oli sisällissodassa.
N: Joka paikassa haettiin rinnastuksia tai vastakohtia
menneen ja nykypäivän välille.
M: Viikon kuvaukset Pekingissä olivat kuvitusta tarinan voice over -osuudelle, joten ne erosivat selvästi Mongoliasta ja Japanista.
N: Kiina toimi tarinassa sen ajan maailmantilan mullistusten kuvaajana. Ja tietenkin maalla oli merkittävä rooli
Mongolian historiassa. Ramstedt oli myös Suomen virallinen asiainhoitaja Kiinassa.
M: Kiina on lähes yhtä rajun muutoksen alla nyt kuin
Ramstedtin aikana, jolloin dynastioiden aika loppui. Yhtä
laaja muutos on käsillä tällä hetkellä, ja se on markkinatalouden sanelema.
N: Palataan kolonialistiseen aikaan, jolloin raaka-aineet
sanelivat valta-asetelmia. Nyt se on rahalla pyörivää kolonialismia.
M: Kiinasta siirryttiin junalla Mongoliaan, jossa meni
kaunis kuukausi, vaikkakin viimeinen viikko alkoi painaa
aika lailla.
N: Ylipäätään koko kuvausreissu kesti 9 viikkoa, eikä
välipäiviä oikeastaan ollut. Jos ei kuvaamista, niin asioiden järjestämistä tai siirtymisiä seuraaviin paikkoihin, joiden aikana myös kuvattiin. Kyllä se raskaaksi kävi loppua
kohden.
M: Mongoliassa meillä oli kuski ja assistentti, jotka auttoivat paljon. Kuvaaminen tapahtui pitkälti maaseudulla.
Tekemiseen ja sisältöön pystyi keskittymään eri tavalla. Tilan tuntu on myös Mongoliassa niin suuri, että täytyy tarkasti miettiä mitä kuvaa, jotta sen saa tallennettua. Se ei
ole helppoa; se tulee ihmisten ja kulttuuristen konventioiden kautta.
N: Nyt ne maisemat Ulaanbaatarista, jotka kuvattiin
kaksi vuotta sitten, eivät ole enää olemassa sellaisinaan.
Muutos on niin voimakasta.
M: Minusta me saatiin aika hyvin elokuvaan se, että tätä
hetkeä sinänsä ei pysty tallentamaan, koska se on jatkuvassa
muutoksessa. Me tallennettiin jatkuva muutos rinnastettuna
siihen Ramstedtin ajan jollakin lailla pysyvään aikaan. Mikä
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tietenkin murtui Qing-dynastian
kaaduttua ja pragmaattisen ajattelun vallattua kehityksen.
N: Tuotannollisesti kiinnostavaa on, miten me lähdettiin liikkeelle käsikirjoituksella, josta me
käytännössä kuvattiin jokainen
kohtaus ja onnistuttiin löytämään
kaikki ne hahmot, jotka siihen oli
kirjoitettu. Olin ehkä hieman skeptinen, toteutuuko tämä tässä
muodossa.
M: Kaikki ne hahmot, jotka kirjoitin käsikirjoitukseen, olin myös
tavannut aiemmin. Tiesin, että ne
hahmot ovat siellä. Tietenkin voi
olla iloinen, että löydettiin kaikki.
N: Aika paljon jouduttiin tekemään duunia sen eteen. Se viimeinen viikko Japanissa oli aivan tukossa. Kaikki tärkeät henkilöt Tokiossa olivat kuvaamatta. Osa oli
todella haastavia, ja päivät kestivät
aamusta iltaan.
M: Koko tämän elokuvaprosessin raskain viikko sekä henkisesti
että fyysisesti. Se mentiin läpi pelkällä taistelutahdolla.

Khairkhan, Mongolia 24.9.2018
M: Nyt on kaksi näytöstä takana Mongolian maaseudulla
samoissa paikossa, joissa kuvasimme elokuvaa ja joissa
Ramstedt yli sata vuotta sitten oli kielenkeruumatkoillaan.
Tarkoituksena oli sulkea ympyrä. Taustalla pyörii elokuvan
kolmas näytös pienessä kylässä keskellä maaseutua.
N: Toimme näille ihmisille takaisin sen, mitä heiltä
elokuvakameralla varastettiin. Ramstedt tuli tänne keräämään tarinoita. Me tultiin tänne kertomaan tarinoita
Ramstedtista, kerättiin uusia tarinoita, joista me koostettiin
elokuva. Nyt me tuodaan se takaisin tänne, mistä kaikki
lähti alunperin liikkeelle.
M: Ramstedt oli näiden ihmisten muutaman sukupolven takaisten esi-isien kanssa tekemisissä. Ihmiset täällä
tavallaan tapaavat elokuvassa esi-isiään ja pääsevät kiinni
menneeseen aikaan oman nykyisyytensä kautta.
N: Meillä on yli viisi metriä leveä cinema scope -valkokangas ja äänitekniikka mukana, jotka pystytetään tarpeen mukaan sisälle tai ulos. Kommunismin aikoina elokuvia näytettiin paljon samalla tavoin kiertueilla pienissä
kylissä, mutta se perinne on kuollut pari sukupolvea sitten.
M: Nyt näyttää siltä, että kaikki näytökset on sisällä,
koska ilmat vaativat sitä. Mutta näytökset ovat olleet mielettömän hienoissa vanhoissa kulttuuripalatseissa, joita rakennettiin kommunismin aikaan joka kylään. Ei tällaisia

Työryhmä
valmistelee
elokuvan
näytöstä
Karakorumin
kylän kulttuuripalatsissa
Mongoliassa
syyskuussa
2018.

julkisia tiloja tänä päivänä enää rakennettaisi, ja se kertoo
paljon nykyisistä preferensseistä.
N: Ei samalla tavalla. Sen huomaa myös siitä, millaisessa
kunnossa nämä rakennukset tänä päivänä on. Ne ovat
markkinataloudessa pahasti kärsineet.
M: Onneksi elokuva jää ainakin Ulaanbaatariin teatterilevitykseen vähintään pariksi viikoksi, ja se saadaan toivottavasti myös kansalliselle televisiokanavalle, jota katsotaan
kaikkialla Mongoliassa.
N: Ja päädyttiin tekemään myös kieliversio mongolialaisen ääninäyttelijän kanssa, koska varsinkin tällaisissa

G U STA F J O H N R A M ST E DT

syntyi Tammisaaressa 1873 ja kuoli Helsingissä 1950.
Ramstedt suoritti useita kielenkeruumatkoja Venäjälle ja
Kauko-Itään. Hän toimi Suomen asiainhoitajana Japanissa,
Kiinassa ja Siamissa 10 vuotta, asemapaikkanaan Tokio.
Ramstedt on vertailevan kielitieteen kansainvälisiä edelläkävijöitä.
G. J. Ramstedtin maailma on kiertänyt kansainvälisiä
festivaaleja, ja se voitti parhaan kansainvälisen pitkän
dokumenttielokuvan palkinnon Monterreyn elokuvafestivaaleilla Meksikossa.
Elokuvan televisioensi-ilta oli Ylellä 21.10.2018
Martti Kaartinen: ohjaus, käsikirjoitus ja äänitys
Niklas Kullström: ohjaus, kuvaus ja tuotanto

pienemmissä kylissä ei me oltaisi onnistuttu samalla tavalla saamaan kosketusta ihmisiin.
M: Kun tänään pompittiin autolla pitkin kinttupolkua
samaa laaksoa pitkin, jota Ramstedt on aikoinaan kulkenut
hevosella kärryjen kanssa keräillen sananlaskuja ja runoja, niin tuli kyllä ihmeellinen olo. Itse paikan päällä osaa
arvostaa yhä paremmin hänen saavutuksiaan.
N: Nyt takana on muinainen Karakorum, Tsetserlegin
pieni kaupunki ja Khairkhanin kylä. Tästä jatketaan Bulganiin, joka oli Ramstedtin aikana suuri luostarikeskus. Sitä
johti Handadorz, joka oli mukana Mongolian itsenäisyyskuvioissa, joissa Ramstedtkin toimi. Sieltä jatketaan kommunismin ajan kahteen luomukseen, Erdenetiin ja Darkhaniin, jotka luotiin tyhjästä 1960-70-luvulla. Ja Ulaanbaatarissa on ensi-ilta lauantaina.
Kahdessa näytöksessä on ollut parisataa ihmistä, ja
keskustelut elokuvan jälkeen ovat olleet hyviä.
M: Kysymykset olivat aika isoja. Ne koskettivat pitkälti
identiteettipolitiikkaa. Ne olivat asioita, jotka nousivat
paikallisille ihmisille elokuvasta. Tämä on ollut suuri ero
verrattuna eurooppalaiseen yleisöön.
N: Elokuva on tuntunut saaneen ihmiset ajattelemaan
suhdettaan muihin kulttuureihin. Ne on tärkeitä kysymyksiä maalle, joka on kahden suurvallan välissä ja jotenkin
rynninyt sisälle markkinatalouteen. Miten omat perinteet
on mahdollista säilyttää kehityksen edessä, tasapainokysymys.
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Harri Römpötti
Kirjoittaja on vapaa toimittaja

NÄKYMÄTÖNTÄ TYÖTÄ

LYHYTELOKUVAHANKKEESSA KOROSTETTIIN DRAMATURGIEN PANOSTA

Y

hden yön juttu -hanke jatkaa Suomen elokuvasäätiön, AVEKin ja Ylen
lyhytelokuvien kehittelyä. Aiemmin
lyhäreitä tuotettiin Hetki hauskaa -hankkeissa. Nyt otsikko oli tarkoitettu väljäksi,
mutta lyhyttä kestoa painotettiin.
”Hetki hauskaa järjestettiin neljä kertaa
ja vitsikaivo tuntui kuivuvan. Rahoittajien
kesken mietimme, että haluamme oikeasti
lyhyitä elokuvia. Toivoimme, että enimmäispituus olisi 12 minuuttia, mutta pari meni 15
minuuttiin”, AVEKin tuotantoneuvoja Outi
Rousu sanoo.
Rahoittajat totesivat, että eri tahoilla lyhytelokuvien rajat ovat erilaisia. Tampereen elokuvajuhlien kilpailussa raja on 30

minuuttia, Cannesissa taas 15, Oscareissa
peräti 40. ”Se 40 on hankala, alkaa muistuttaa jo pitkää elokuvaa”, Rousu huomauttaa.
Kaikkiaan tarjolle tuli 80 ehdokasta. Niistä
valittiin kolme: Mikko Myllylahden Tiikeri,
Kirsikka Saaren Super Comfort ja Ilja Rautsin Helsinki Mansplaining Massacre.
Tiikeri kertoo lapsen näkökulmasta perheen kosteasta illasta. Super Comfortissa äiti
potee sukupolvien välistä kuilua ja iän myötä
tyhjenevää parisuhdetta. Kauhuparodia Helsinki Mansplaining Massacressa miehet holhoavat naisia zombimaisen hirviömäisesti.
Lyhyet lyhärit mahtuvat useampaan paikkaan maailmalla. Tiikeri pääsi Cannesin festivaalille ja Rautsin elokuva on herättänyt

Kuvat: Super Comfort, ohj. Kirsikka Saari, Tuffi Films,2018. Kuva: Uwa Iduozee.
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huomiota Etelä-Koreasta Yhdysvaltoihin.
Mutta Yhden yön juttu -hankkeessa oli
yksi vielä sitä ja pituutta poikkeuksellisempi
piirre. Ehtoihin kuului, että jokaisen elokuvan käsikirjoittamiseen otettiin mukaan
dramaturgi.
”Käsikirjoitus on kaikessa aina kompastuskivi. Siksi tässä oli mukana pakollinen
dramaturgi – eikä mikään naapuri, vaan ammattilainen kuten elokuvien tekijätkin. Siitä
saimme eniten kiitosta ja se näkyy myös
lopputuloksessa”, Rousu painottaa.
”Teatterikorkeakoulusta valmistuu näytelmäkirjailijoita tai dramaturgeja, mutta
elokuvadramaturgeja ei kouluteta missään”,
Melli Maikkula sanoo.

Maikkula työskenteli dramaturgina Ilja
Rautsin kanssa. Maikkula on valmistunut
Taideteollisesta korkeakoulusta elokuvakäsikirjoittajaksi. Hän on kirjoittanut tv-sarjoja, teatteria ja Teppo Airaksisen lyhärin
Katto, joka sai viime vuonna toisen palkinnon Cannesin lyhärisarjassa.
”Dramaturgin töitä olen tehnyt satunnaisesti, auttanut kun joku kollega on pyytänyt. Ehkä on ollut hyödyksi, että olen kirjoittanut monenlaista. Kävin yhden dramaturgikurssin, jonka veti Barbro Smeds.
Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan ja olen
hänen faninsa.”
Samalla tavalla alkoi tehdä dramaturgin hommia Jan Forsström, ”kymmenisen
vuotta sitten vahingossa, kun kaverit pyysivät”. Nykyisin hän on ahkerimpia alalla,
osallistuu pariinkymmeneen hankkeeseen
vuodessa ja tekee dramaturgin töitä myös
ulkomaille. Hän työskenteli Saaren kanssa
Super Comfortissa.
”Kaikki eivät toki päädy tuotantoon”,
Forsström tarkentaa. ”Käsikirjoitustukea
saa kymmenkertainen määrä tuotantoon
meneviin verrattuna.”
”Elokuvadramaturgeille ei tosiaan ole
koulutusta Suomessa. Veikkaan, että suurin
osa meistä on käsikirjoittajia, joita on pyydetty avuksi. Kollegat kommentoivat toistensa töitä. Muutama vuosi sitten näytelmäkirjailijoiden liitolla oli tosin ohjelma, johon
valittiin kolme hakijaa. Ilja Rautsi oli mukana siinä”, Forsström sanoo.
”Oli jännää, kun Ilja pyysi minut mukaan, kun hän on itse dramaturgi. Ainakin
hän kiitti minua, ja haluan uskoa, että olin
hyödyksi”, Maikkula miettii.
Maikkulan, Forsströmin ja Rautsi lisäksi
ainakin Auli Mantila on tehnyt paljon dramaturgin töitä. Hän olikin mukana Yhden
yön jutussa Tiikerin dramaturgina. Forsström
on käynyt eurooppalaisille dramaturgeille
järjestetyn Sources-jatkokoulutuksen.
”Isoissa teattereissa on vakinaisesti palkattuja dramaturgeja, jotka etsivät näytelmiä, ovat mukana niiden tekemisessä ja sovittavat niitä kirjoista. Elokuvapuolella dramaturgin työ on erilaista. Dramaturgi on
hankkeeseen palkattu ulkopuolinen konsultti”, Forsström rajaa.
Englanniksi heistä käytetään termejä
script editor tai script consultant. Suomeksi
ei ole vastaavaa omaa termiä, joten käytetään dramaturgia.

Tiikeri, ohj. Mikko Myllylahti, Elokuvayhtiö
Aamu, 2018.

”Dramaturgilla on kaksi
päätehtävää, auttaa käsikirjoittajaa löytämään
juttunsa ydin ja kertomaan
se mahdollisimman tehokkaasti. Usein kiinnostava
juttu rönsyilee aluksi.
Joskus sanon, että käsikirjotuksessa on kolme
elokuvaa, joista pitää valita
yksi”, Forsström selittää.

Maikkulan ja Forsströmin näkemykset
dramaturgin työn ytimestä käyvät hyvin yhteen, kun ottaa huomioon, ettei alalle ole
juuri koulutusta.
”Dramaturgilla on kaksi päätehtävää,
auttaa käsikirjoittajaa löytämään juttunsa
ydin ja kertomaan se mahdollisimman tehokkaasti. Usein kiinnostava juttu rönsyilee
aluksi. Joskus sanon, että käsikirjotuksessa
on kolme elokuvaa, joista pitää valita yksi”,
Forsström selittää.
”Dramaturgin työ on näkymätöntä. Barbro Smeds on verrannut sitä seinään, jota
vasten käsikirjoittaja pompottaa palloaan.
Pitää pysyä luotettavasti paikallaan. Paikka
on käsikirjoittajan ja tuottajan välissä. Joskus sanomaa pitää viedä molempiin suuntiin”, Maikkula määrittelee.
Myös Forsström toteaa, että yleensä on
mahdotonta sanoa, mikä elokuvassa on dramaturgin osuus. ”Ei ole tarkoitus panna mukaan omia, vaan auttaa kirjoittajaa. Joskus
luullaan, että dramaturgi kutsutaan apuun,
kun käsikirjoittaja ei pärjää. Mutta ei se niin
mene. Tämä vertautuu kustannustoimittajan työhön kirjallisuudessa.”
Esimerkiksi Super Comfort oli Forsströmille helppo homma paristakin syystä. Hän

on ollut mukana melkein kaikissa Kirsikka
Saaren elokuvissa ja tällä kertaa käsikirjoitus oli jo pitkällä, kun ohjaaja ja tuottaja
pyysivät hänet mukaan.
”Siinä mielessä huono esimerkki dramaturgin työstä, että käsikirjoitus oli jo niin
valmis. Minun tehtäväni oli lähinnä hioa vähän rönsyjä ja tukea kirjoittajaa, vakuuttaa,
että juttu toimii ja riittää”, Forsström sanoo.
Lopulta hän myös leikkasi Super Comfortin.
Vastakkainen esimerkki oli Saaren kirjoittama ja Selma Vilhusen ohjaama pitkä
elokuva Hölmö nuori sydän, joka sai ensi-iltansa syksyllä. Siinä Forsström oli mukana
melkein kuusi vuotta ja kommentoi eri vaiheita alkuideasta aina leikkaukseen asti.
”Se ei ollut vaikea työ, mutta pitkä. Ei ole
harvinaista, että dramaturgi on mukana elokuvahankkeessa vuosia”, Forsström sanoo.
Maikkula pääsi mukaan Helsinki Mansplaining Massacreen varhaisessa vaiheessa.
Ensimmäiseksi hän luki käsikirjoituksen ilman mitään taustatietoja.
”Ensimmäisessä tapaamisessa kerroin
Iljalle, mistä hänen elokuvansa kertoo, ja
ketkä ovat sen päähenkilöitä. Olin kuulemma ymmärtänyt suunnilleen tyylilajin,
vaikken tunne kauhun lajityyppiä hyvin. Iljasta se oli vain hyvä, auttoi varmistamaan,
että tarinasta tulee ymmärrettävä.”
Maikkula huomauttaa, että erilaisten
yleisöjen pitää ymmärtää tarina. Ja hyvän
käsikirjoituksen pitää aueta tuottajalle ja
muulle työryhmälle. Maikkula arvelee, että
esimerkiksi henkilöhahmojen reaktiot kohtausten lopuista olivat kyllä Rautsin päässä,
mutta ne piti panna myös paperille.
”Mutta aloitan aina kertomalla, mikä on
hyvää ja toimii. Tiedän miltä tuntuu kokouksissa, joissa vain luetellaan vikoja, vaikka
käsikirjoitus olisi enimmäkseen kunnossa.
Tämä on kuin koirankoulusta – pitää myös
palkita eikä vain kieltää”, Maikkula sanoo.
Maikkula purki käsikirjoituksen Rautsin
kanssa kohtauksiin ja tiivisti niitä. He karsivat yhdessä rönsyjä. ”Lyhäreissä yritetään
usein kertoa enemmän kuin niihin mahtuu.
Esimerkiksi tässä oli aluksi mukana enemmän parisuhdetarinaa.”
Dramaturgi ei suinkaan ole aina oikeassa. Maikkula kertoo esimerkin Helsinki
Mansplaining Massacresta. ”Yritin vimmaisesti loppuun saakka muuttaa sen nimeä,
mutta Ilja piti päänsä. Ja niin pitääkin. Hänhän myös ohjasi elokuvan.”
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Vaikuttavuuden
mahdollisuudet

Miehen malli, ohj. Inka Achté, napafilms oy, 2018.

Kiinnostus yhteiskunnallista vaikuttavuutta kohtaan kasvaa ja alan tutkimus etenee nyt harppauksin. Yli kaksikymmentä
tutkimusalaa nimeää
yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden yhdeksi
tärkeimmistä tutkimuskohteistaan. Ne jakavat
käsityksen siitä, että
yhteiskuntamme haasteet
ratkotaan vain eri toimijoita laajasti osallistaen
ja yhteisistä tavoitteista
sopien.
Jonna Heliskoski
Johtava asiantuntija.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
PhD candidate, Hanken School of
Economics, CEO, Leadcons Oy

P

itkä perinteemme lähestyä vaikuttavuutta toimiala-, toimija- ja toimintakohtaisesti vaatii ravistelua. Tarvitsemme myös yhteisen kielen ja ymmärryksen puhua vaikuttavuudesta eteenpäin katsoen, ei vain mennyttä arvioiden. Vaikuttavuus keskipitkänä ja pitkänä yhteiskunnallisena hyötynä syntyy vain yhteisiin tavoitteisiin tähtäävän yhteisen työn tuloksena.
Myös kulttuurin vaikuttavuudesta on puhuttu kauan. Meillä on erinomaista tutkittua
tietoa siitä, millaisia positiivia vaikutuksia
kulttuurilla on. Tämän kirjoituksen tavoitteena on tuoda esille sellaisia näkökulmia
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, joista
kulttuurin kentällä puhutaan vielä vähän.
Ne eivät ole vanhaa tietoa kumoavia, vaan
ennemminkin sitä täydentäviä ja rikastuttavia. Näkemykset perustuvat kokemuksiini
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden väitöskirjatutkijana, vaikuttavuusinvestoimisen
johtavana asiantuntijana sekä kulttuurialan
työntekijänä ja luottamushenkilönä.

Vaikuttavuus yhteisen työn
tuloksena
Vaikuttavuuden tarkastelu yhden toimialan
tai toiminnan kautta peittää näkyvistä sen,
miten monia eri konkreettisia muutoksia
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ihmisten käyttäytymisessä ja rakenteissa
(vaikutuksia), niitä tukevia käytännön
tekoja sekä panoksia minkä tahansa yhteiskunnallisen hyödyn syntyminen edellyttää. Oli kyse sitten viheliäisten ongelmien ratkaisemisesta tai hyvinvoinnin edistämisestä, mikään toimija tai toimiala ei onnistu yksin. Tarvitaan yhteisiä tavoitteita ja
yhteistä työtä. Kollaboraatiota, jossa eri toimijoiden ja toimialojen osaaminen yhdistyy
uudella ja vaikuttavalla tavalla.
Tämä lähes itsestään selvä oivallus haastaa tapamme puhua vaikuttavuudesta. Se
nostaa toimialan ja toiminnan vaikuttavuuspuheen rinnalle kysymyksen, miten me liitymme ja olemme mukana määrittämässä
yhteiskuntamme tavoitteita. Millainen rooli
meillä on tai voisi olla noiden tavoitteiden
saavuttamisessa? Keiden kanssa meidän tulisi toimia ja miten?
Yhteisestä tavoitteesta lähtevä vaikuttavuusajattelu kääntää puheen kustannuksista investoinneiksi. Ero on erityisen
merkittävä rajallisista resursseista kilpailtaessa. Investointipuhe tarkoittaa tässä yhteydessä kykyä kertoa oman toiminnan
merkityksellisyydestä ja tärkeydestä yhteisesti asetetuista tavoitteista lähtien. Parhaimmillaan yhteisiin tavoitteisiin ja niiden

saavuttamiseen kiinnittyvä perustelu tarjoaa toimijoille mahdollisuuden rahoituspohjan vahvistamiseen. Se avaa myös oven
uusien rahoitusmekanismien, kuten vaikuttavuusinvestoimisen, hyödyntämiseen.

Vaikuttavuuden kädenjälki
Kuvattu näkökulman muutos liittyy keskeiseltä osin tavoitteisiin. Hyvin usein vaikuttavuudesta puhutaan jalanjälki-ajattelun
kautta. Siinä kukin toimija pyrkii omiin tavoitteisiinsa hiilijalanjälki minimoiden ja
sosiaalinen jalanjälki maksimoiden. Vaikuttavuus on varsinaisen toiminnan positiivinen tai negatiivinen sivutuote. Olemme kuitenkin näkemässä murroksen kohti kädenjälki-ajattelua.
Vaikuttavuuden kädenjäljessä yhteiskunnallinen hyöty on toiminnan tavoite, ei
sivutuote. Toiminta suunnitellaan yhteiskunnallisen muutoksen tavoitteesta käsin
niin, että rajallisilla resursseilla saadaan
mahdollisimman paljon hyvää aikaan. Eroa
jalanjäljen ja kädenjäljen välillä voi kuvata
esim. banaanien kautta. Vastuullisemmin
tuotetun banaanin valinta pienentää ehkä
hiilijalanjälkeä ja suurentaa sosiaalista jalanjälkeä. Mutta jos tavoitteena on banaaneja viljelevän yhteisön elinolosuhteiden

parantaminen, voivat muut keinot osoittautua hyvinkin banaanipäätöstä vaikuttavammiksi. Näiden keinojen tunnistaminen ja toteuttaminen on kädenjälki-ajattelua, tavoitteellista vaikuttavuutta.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
(SDGs) vauhdittamana myös monet yritykset
pohtivat mahdollisuuksiaan vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vaikka merkityksellisyys ja vastuullisuus auttavatkin tutkimusten mukaan houkuttelemaan parhaita
osaajia, kumppaneita ja maksavia asiakkaita, liittyy nyt nousussa olevaan maailman parantamisen eetokseen myös kasvun
ja uudistumisen tavoitteita. Taustalla on oivallus, että yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi syntyy uusia yhteenliittymiä, ekosysteemejä, joissa mukana oleminen mahdollistaa oman osaamisen kehittämisen ja
uusien mahdollisuuksien tunnistamisen.
Nämä yhteenliittymät myös ravistelevat
positiivisella tavalla toimijoiden käsityksiä
omasta markkinastaan, toimialastaan ja niihin liittyvistä vallitsevista käsityksistä.

Vaikuttavuuden
mahdollisuudet kulttuurille

tekeskustelu tarjoaa kulttuurialan toimijoille ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa rooliinsa alueellisina ja valtakunnallisina avaintoimijoina. Tämä vaatii kuitenkin
omaa aktiivisuutta. Alueellisen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden keskustelua käydään liian usein pöydissä, joissa kulttuuri
loistaa poissaolollaan.
Kulttuurin vaikuttavuuden terävöittäminen edellyttää kykyä nähdä ja puhua kulttuurista myös osana yhteisten tavoitteiden
saavuttamista. Tämä tarkoittaa siilojen yli
katsomista ja kulttuurille annetun yhteiskunnallisen roolin haastamista. AVEK-lehden numerossa 1/18 Aalto-yliopiston professori ja elokuvaohjaaja Susanna Helke
kirjoitti erinomaisesti siitä, miten elokuva
voi parhaimmillaan ravistella niin sille itselle asetettuja kuin yhteiskunnassa valitsevia rakenteita. Juuri tätä nyt tarvitaan. Miksei kulttuurikin käyttäisi vaikuttavuuden
kädenjälki -ajattelua uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja toimialansa uudelleen sanoittamiseen? Miksei kulttuuri vahvistaisi asemaansa ja resurssejaan yhteiskunnan peilinä ja rakentajana? Tilaisuus on
nyt – tartutaan siihen.

Käsillä olevat rakenteelliset uudistukset
ja niiden puitteissa juuri nyt käytävä tavoi-
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VAIKUTTAVUUS

Ihmisoikeudet
puhuttavat
SALAINEN METSÄNI
-DOKUMENTTIELOKUVAN
VAIKUTTAVUUSKAMPANJASSA
MEKSIKOSSA
Niina Brandtin elokuva Salainen metsäni
(2016) on 56 minuuttinen dokumenttielokuva 20-vuotiaasta Laurista, joka
kirjoittaa syviä ajatuksia rakkaudesta.
Lauri ei pysty kommunikoimaan puhumalla, koska on autisti. Laurin henkilökohtainen tulkki Pirjo tukee Lauria kirjoittamaan ajatuksia, jotka olisivat muuten lukittuina nuoren miehen sisään.
Autismin tuomien haasteiden keskellä
toiveista suurin on rakkaus, jota Lauri
kaipaa elämäänsä ylitse kaiken. Oman
kuorensa sisällä Lauri tuntee olevansa
kuin ikuisesti taltutettava karhu, voimakkaasti tunteva ja ajatteleva mies.
Lauri avaa kirjoituksillaan luonnon
salaisuuksista sellaisen kauneuden,
jonka katsojakin aistii sielullaan.

S

alainen metsäni -elokuvan vaikuttavuuskampanja laajenee Meksikoon
syksyn 2018 aikana. Kampanja järjestettiinn Meksiko Cityssä. Kampanjan teemana ovat ihmisoikeudet, erityisesti erityisryhmien oikeudet ja heidän oikeutensa
tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Elokuva voitti
tuomariston erikoismaininnan Meksikossa
DocsMX-elokuvakiertueella vuonna 2017,
ja se saavutti suuren suosion myös yleisön
keskuudessa.
Meksikon vaikuttavuuskampanjan suunnittelu sai alkunsa DocsMX-elokuvafestivaalinäytöksessä Cineteca Nacional -elokuvateatterissa Meksiko Cityssä. “The documentary seems to me extraordinary suitable
to be screened in the Schools of Mexico
City” totesivat opettajat Evelyn Alejandra
Hernández Castillo ja César Eduardo
Acevedo Quintana elokuvan jälkeisessä
keskustelussa. Elokuvakeskustelua vetänyt
María Fernanda Jiménez Guadarrama,
elokuvan ohjaaja Niina Brandt ja opettajat
Evelyn ja Cesar olivat jo seuraavalla viikolla
kahdessa julkisessa koulussa esittämässä
elokuvan ja pitämässä ihmisoikeuskeskustelut. Meksikon vaikuttavuustuottajuuskiertueen kipinä oli syttynyt.

Vaikuttavuuskampanjan ensimmäinen näytös Meksiko cityssä 25.9.2018
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Vaikuttavuustuottajat Saara Helene
Rawat (ent. Murto) ja Niina Brandt alkoivat suunnitella Meksikon kampanjaa ja vetivät samaan aikaan elokuvan vaikuttavuuskampanjaa Suomessa. Suomessa elokuvan
kampanja sai 63 yhteistyökumppania sisältäen kouluja, liittoja, ja yhdistyksiä. Suomen
vaikuttavuuskampanja oli AVEKin, Suomen
elokuvasäätiön ja Kirkon mediasäätiön tukema hanke.
Meksikon vaikuttavuuskampanja on samoin AVEKin ja SES:n tukema, ja sen yhteistyökumppaneina Meksikossa toimivat SEP
(Secretary of public education), Autismiliitto
Autismus, ja taidekeskus Cenart. Puolitoista
kuukautta kestävällä kiertueella järjestetään
elokuvanäytöksiä ja tiiviitä keskusteluja päivittäin, yhteistyötoimintaa sekä monenlaista
taidetta ja autismiin liittyvä työpajatoimintaa sisältävä laaja festivaali. Kiertueen tavoitteena on paikallisen välittömän vaikuttamisen lisäksi myös vakiinnuttaa ja luoda pysyviä tapoja käyttää elokuvaa osana järjestöjen,
koulujen ja taidekeskuksien toimintaa.
Azularte-festivaali on Salainen metsäni
-vaikuttavuuskampanjan alulle saama, Autismus-liiton järjestämä yhdenksänpäiväinen taidefestivaali, joka pidettiin 19.–27. lo-

kakuuta Mexico Cityssä. Autismus on järjestänyt elokuvan ympärille kokonaisen yhteisöllisen festivaalin, jossa nähdään ja kuullaan taidetta; valokuvia, teatteria, tanssia, jazz-konsertteja ja paljon muuta osallistavaa
toimintaa.
Vaikuttavuuskampanjan aikana järjestetään Salainen metsäni -elokuvanäytös ja
keskustelu taidekeskus Cenart:ssa (Centro
Nacional de las Artes). Cenart:n tavoitteena
on tuottaa ja tutkia uusia taiteen opetusta,
tutkimusta ja levittämistä koskevia uusia
malleja ja näkökulmia. Cenart kehittää akateemista ja taiteellista yhteistyötä eri järjestöjen ja instituutioiden välillä Meksikossa ja
ulkomailla. “Elokuva on mainio avaus keskustelulle. Vahvojen tunteiden kokeminen
elokuvan avulla herättää katsojan kiinnostuksen myös aiheen tieteellisiin faktoihin”
ohjaaja Niina Brandt pohtii.
Meksikon kiertueella elokuvaesityksiä
ja keskustelutilaisuuksia on julkisissa kouluissa runsaat 20 näytöstä. Elokuvan ohjaaja, vaikuttavuustuottaja Niina Brandt
kiertää Meksikossa elokuvan esitykset ja
ihmisoikeuskeskustelut Meksikon työryhmän Fernanda Jiménezin, Evelyn Castillon
ja César Quintanan kanssa. Keskusteluissa

käydään läpi kampanjan teemoja, erilaisuuden ymmärtämistä yhteiskunnassa, erityisryhmiin kuuluvien ihmisten itsemääräämisoikeuden lisäämistä ja kommunikoinnin mahdollistumista kullekin yksiölle sopivin keinoin.
“As a teacher I was able to notice the
sensitivity and empathy caused in the students when they show interest in the subject, as well as promoting research and finally improving social activities among the
young people. We are confident that this activity will help and support Mexican youth. ”
opettaja Evelyn Alejandra Hernández Castillo kertoo.
“Dokumenttielokuva on vaikuttava kuvaus
Laurin elämästä ja hänen haaveistaan. Salainen metsäni -dokumenttielokuva nostaa esille
monia kasvatustyön ajankohtaisia teemoja
erilaisuudesta ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta. Elokuva herättää pohtimaan
omaa paikkaa tässä maailmassa, kysymystä
siitä saanko olla oma itseni ja hyväksytäänkö
minut tällaisena kuin olen. Tämä elokuva sopii erinomaisesti seurakuntien rippikoulutyöhön ja kasvatustyöhön laajemminkin”, toteaa
kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen.

Salainen metsäni -elokuva
Salainen metsäni -elokuvan on tuottanut Double Back Documentaries Oy Niina
Brandt ja Saara Helene Rawat, sekä rahoittanut AVEK, SES ja KMS, ja se on tehty yhteistyössä Ylen kanssa.
Palkinnot:
Yleisöpalkinto, paras kotimainen dokumenttielokuva 2017, DocPoint documentary film
festival
Tuomariston erikoismaininta, DocsMX 2017,
Mexico city, Mexico
Kunnia-Vimma, ihmisoikeusjärjestö Kynnys
ry 2017
Paras äänisuunnittelu, Mumbai International
Film Festival 2018, Intia
Paras ohjaus, Dada Saheb Phalke film festival 2018, Delhi, Intia

Elokuvalle on tehty oppimateriaali yhdessä Koulukinon ja Autismi- ja aspergerliiton kanssa. Salainen metsäni tulee osaksi
Koulukinon elokuvatarjontaa syksyn 2018
aikana, josta se on saatavissa osaksi kasvatustoimintaa.

Salainen metsäni, ohj. Niina Brandt, Double Back Documentaries Oy, 2016.
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RAPORTTI
Milja Viita
Kirjoittaja on kuva - ja mediataiteilija

FILM FARM
Matkalla elokuvan
mieleen
”Elokuvanteko ei ole tuottamista,
vaan maailmassa olemista, tarkoitus
ei ole etsiä vaan löytää” alustaa
suomalaisen dokumenttielokuvan
kieleen ja nykyisyyteen syvästi
vaikuttanut mediataiteilija, elokuvantekijä ja dokumentaristi Philip
Hoffman. Harmaantuneen ladon
sisään kätkeytyy viiden kanan ja
keväällä kuoriutuneen kukon lisäksi
elokuvakulttuurikeskus, joka toimii
DIY-filosofialla. Ladon suojiin
mahtuu kolmen märkäpimiön lisäksi
useita leikkaus- ja kelauspöytiä,
lukunurkkaus ja elokuvateatteri.
Elokuvat syntyvät alusta loppuun
maatilalla, josta ei tarvitse mitään
työvaihetta varten poistua. Kanojen
ulkotarhan läpi kuljetaan alakerran
pimiöihin ja takapihalle, jossa kehitetyt filmit kuivuvat pyykkinarulla.
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H

offmanin ja hänen edesmenneen
kumppaninsa, elokuvaohjaaja ja
teoreetikko Marian McMahonin
yhteisestä unelmasta on kahdenkymmenenneljän vuoden aikana kehittynyt keskeinen independent-elokuvan instituutio,
jonne saapuu vuosittain kuutisenkymmentä
hakemusta ympäri maailmaa.
Olen taittanut matkaa Maan pintaa pitkin hitaasti, mahdollisuuksien mukaan lentämistä vältellen. Siirtymisen hitaus liittyy
analogiseen aika- ja etäisyyskäsitykseen.
Toivon pääseväni sen rytmiin ja piiriin jo
ennen elokuvaretriittiin saapumistani. Hitaasti matkustamiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Jumiudun Liverpooliin päiviksi
odottamaan Belgiaan jäänyttä rahtilaivaa,
jolla kuitenkin lopulta ylitän sumuisena ja
tyynenä pysytelleen Atlantin. Matka taittui
edelleen junalla Torontoon, minne olimme
sopineet filmifarmille osallistuvien kesken
tapaamisen paikalliseen bistroon.
Nyt olen vihdoin farmilla, joka on Philip Hoffmanin ja hänen perheensä koti.
Olemme Mount Forest -nimisen pikkukaupungin läheisyydessä, jossa amishit viljelevät ikiaikaisin menetelmin maata ja kulkevat sunnuntaisin hevoskyydillä kirkkoon.
Kuljen aamuisin puolituntisen matkan joko
jalan tai polkupyörällä. Ontariota kärventää
vuosisatojen hurjimmat paahteet, lämpötilat
kohoavat jo aamulla hengenvaarallisiin lukemiin. Kaikki kulkevat energiaa säästäen.
Ohitan joen läheisyydessä laulavan punaolkaturpiaalin, tervehdin metsämurmelin ja
joella usein aamuisin kalastavan supikoiran,
kunnes saavun filmifarmin aamupiiriin.
Hoffman jatkaa alustusta ja ehdottaa,
että voisimme suhtautua elokuvaan kuin
haikuun; haiku on lyhyt, mutta sen sisälle
kätkeytyy kokonainen maailma. Kuten haiku, myös farmilla syntyvät elokuvat tulevat
liittymään havaitsemishetkeen, luontoon ja
kuvaajan valppauteen. Suhde maailmaan
on löydettävissä kameran kautta, spontaanisti. Mutta miten löytää tie spontaaniin, jos
väline on niinkin tekninen kuin elokuva?

Hoffman kysyy, ja vastaa samaan hengenvetoon tien löytyvän armosta ja uteliaisuudesta. Ja jazzista! Hän kannustaa beat-henkisesti kysymään ”mitä voi tulla, mitä voi ilmestyä, mitä se voi meille näyttää ja ehkä
opettaa.” Sen sijaan, että tekisimme elokuvan sen itsensä puolesta, taivuttaen käsikirjoituksen ja storyboardin kautta jo etukäteen formuloituun muotoon. ”Elokuva syntyy luottamuksesta maailmaan ja sen tapahtumiin, mutta yhtä lailla omaan mieleen ja
sieltä nouseviin havaintoihin. Tarkoitus ei
ole hallita ja pakottaa, vaan löytää ja yhdistää...” jatkaa Hoffman viittaen Allen Ginsbergin spontaaniin runouteen.
Filmifarmin filosofiaan kuuluu hihojen kääriminen ja heti työhön ryhtyminen.
Niinpä olemmekin jo ensimmäisen päivän
iltana kuvanneet ja kehittäneet ensimmäiset filmimme, ja sitä kautta siirtyneet luontevasti sisään elokuvarunouden maailmaan.
Toisen päivän aamuna on jo jokaisen mieli
virittynyt ja ajatukset filmin ja kehitteiden
mahdollisuuksissa.
Ympäristön kuumuus imeytyy oktokromaattisen filmin hopeaan, josta se huokuu sitä suurennuslasin läpi katsovan
filmifarmarin silmiin. Kehitteen kohonnut
lämpötila vaikuttaa kuvan kehittymiseen ja
gelatiinille valottuneen kuvan sävykkyyteen.
Työskentelemme hitaan kopiofilmin kanssa,
kuva on jyrkkää ja graafista, kuin litografia.
Filmi on Kodakin 3378, josta on mahdollista
kehittää negatiivien lisäksi kääntöfilmejä
punavalon alla. Valmistamme ja käytämme
kehitteitä, joiden raaka-aineet löytyvät
maatilaa ympäröivältä niityltä. Jokainen niityn kasvi tuottaa oman lisänsä kehitteeseen.
Ne sisältävät erilaisia entsyymejä ja happoja, jotka vapauduttuaan filmin pintaan
värjäävät mustavalkoisen värilliseksi.
Filmin materiaalisuus ja ekologisilla kehitteillä kehittäminen onkin yksi farmin
keskeinen teema.
Kehitteitä syntyy luonnosta löytyvistä
kasveista soodaan ja c-vitamiiniin yhdistettynä. Kasvit värjäävät mustavalkofilmin

niin hätkähdyttävällä tavalla, että katsoja ei
voi enää lopulta olla varma, katsooko hän
mustavalkoista vai alun perin värifilmille
kuvattua materiaalia.
Englannista saapunut Karel Doing pitää
työpajan orgaanisista kehitteistä. Doing on
keksinyt monien kokeilujen kautta phytogram-metodin ja esittelee sen meille; sooda
ja C-vitamiiniliemi imeytetään sisään kasvien lehtisolukkoihin, kehitteestä kylläiset kasvit asetetaan valotetun filmin päälle,
jolloin kehite imeytyy lehdiltä filmin valoherkkään emulsioon. Kasvin fyysinen olemus piirtyy prosessissa valotetun negatiivin
pintaan ja paljastaa valotetut ruudut (tämä
kaikki tapahtuu keskipäivän kirkkaimman
auringon alla!). Kevin Rice pystyttää kemian laboratorion, jossa sekoitamme valoherkkää emulsiota gelatiinista ja kaliumboridista sekä hopeasuolaliuoksesta. Emulsio
levitetään polyesteriseen filmialustaan ja
kuvataan normaalisti Bolexilla sekä kehitetään kahvilla. Materiaalisuus ja posthumanistinen näkökulma kohtaavat näissä työpajojen sisällöissä ja niistä syntyvissä keskusteluissa. Elokuva pohjaa materiaaliseen
ja mitattavaan maailmaan. Liikkuva kuva ei
ole pelkästään optinen illuusio, vaan se pitää sisällään myös käsinkosketeltavan todellisuuden, joka on yhteydessä ympäristöömme.
Hoffman määrittelee process cineman
olevan kuin liikkeellä oleva nuoli, ei päämäärä, arrow – not a target!
”Se mitä tuolla on, voi olla teille kumppani. Epäonnistumisia ei ole, jos tapahtumiin suhtautuu uteliaisuudella, sillä silloin
se mikä näyttää katastrofilta voi sisältää uuden polun alun.” Elokuvatekijän kypsyys
määrittyy kyvyllä kestää menetys. Kun pyrkimystä päämäärään ei ole, on vapaa seuraamaan prosessia.
Menetys ja siitä toipuminen, uuden mahdollisuuden löytäminen menetetystä on
myös Hoffmanin tuotannossa havaittavissa
oleva teema. Elokuvantekijänä hän on usein
paikalla dokumentoimassa tapahtumia,

joiden kulkuun hän ei pyri vaikuttamaan.
Mutta hetki ikuistuu ja elokuva muotoutuu
viitteeksi tapahtuneeseen ja läsnäoloon.
Kehitysprosessi ja siinä käytetyt emulsiot ovat osa luovaa prosessia. Pimiö on elokuvatekoväline siinä missä kamera tai käsikirjoitus. Prosessi on tiettyyn pisteeseen
saakka hallittavissa. Mutta valmistuessaan
elokuva on yllätys tekijälleen, matkalla tapahtuu odottamattomia asioita.
Emme tee elokuvaa, vaan autamme elokuvaa syntymään, kuten maanviljelijä, joka
viljelee, muttei voi lopulta täydellisesti itse
hallita satonsa laatua tai määrää. Jokainen
valottamaton filmikela on siemen, jonka
sisään kätkeytyy yksi kokonainen elämä tai
tarina. Viljelemme valottamalla orgaanisen
filmin. Valo tarttuu hopeaan, huuhtelemme
kuvan esiin. Loppuhuuhtelun jälkeen korjaamme sadon ja asetamme sen narulle kuivumaan ja tuuleentumaan. Tätä seuraa sadonkorjuu, maailman meille antaneen sadon tarkastelu, karsinta ja jakaminen. Sadon jakaminen on maanviljelyn olennaisin hetki ja sen varsinainen päämäärä. Esittelemme löydöksemme ja havaintomme
muille, jaamme tietoa, jotta voimme kehittyä yhä taitavammiksi viljelijöiksi. Valmiit
elokuvat lähtevät lopulta maailmalle, kiertämään festivaaleja ja niiden kautta ihmisten
tietoisuuteen.
Farmin elokuvat eivät synny perinteisessä tuotantokoneistossa, vaan kolmen elementin yhteistyössä. Tarvitaan tekijä, ympäristö ja materiaali. Materiaalilla, elokuvafilmillä on oma luonne ja suhde maailmaan.
Tekijän tehtäväksi tulee uskaltaa luottaa.
Filmi on vain materiaalia, se on joustava ja
anteeksiantava kumppani. Monet meistä
havahtuvat huomaamaan, että olemme
saattaneet suhtautua filmiin ja elokuvaan
kahlitsevalla vakavuudella. Elokuvantekoon riittää yksi pieni filmirulla ja tuomitsematon, avoin asenne. Scott MacKenzie
kirjoittaa käsinkehitetyn elokuvan olevan
erilaisten monimutkaisten voimien keitos.
Aika, valo, liike ja lämpö vaikuttavat kaikki

yhdessä, jolloin kuva nousee esiin hopeasta
valokuvakemiallisessa prosessissa. Pienet
muutokset näissä kaikissa vaikuttavat lopputulokseen. Lopputulos on aina yllätys,
joskus tekijälleen jopa järkytys. Mutta sattumalle altistuminen on omiaan nostamaan
esiin havaintoja ja kysymyksiä, joita ei ilman
prosessia koskaan tulisi ajatelleeksi (Scott
MacKenzie: Film manifestos and Global Cinema Cultures, 2014)

Farmin mahdollistajat
Hoffmanin lisäksi farmilla työskentelee
kuusi elokuvataiteelle omistautunutta ohjaajaa, jotka toimivat taidekentällä monissa
rooleissa: filmifarmin perustajajäseniin
kuuluva elokuvaohjaaja ja mediataiteilija
Rob Butterworth, Images-festivaalin toiminnanjohtaja, media- ja performanssitaiteilija Deirdre Logue, artist-run-aktiivi ja
elokuvaohjaaja Scott Miller Berry, mediataiteilija, elokuvatekijä ja kuraattori Cecilia
Araneda, elokuvaohjaaja Christine Harrison sekä tuorein ryhmän jäsen elokuvaohjaaja ja pedagogi Terra Jean Long.
Logue kertoo 90-luvun alkuvuosien osallistujamäärien olleen pienempi, kaikki telttailivat ja osallistuivat muun muassa ruokien valmistamiseen, toiminta perustui vapaaehtoisuuteen ja yhdessäoloon. Farmilla
ohjanneet taiteilijat olivat mukana talkoohengessä ja saivat edesauttaa samalla omia
tuotantojaan. Hän kokee farmin muotoutuneen ajan kuluessa tiiviiksi perheeksi.
Perhe on kasvanut suureksi suvuksi, joka
laajenee yhä uusien osallistujien myötä.
Farmilla vallitsee luottamuksen ja suvaitsevaisuuden ilmapiiri, ja Hoffman ja
Logue kokevat oppineensa vuosien aikana
paljon ryhmänmuodostuksesta. He valitsevat eri ikäisiä ja urallaan eri vaiheissa olevia taiteilijoita, kuitenkin niin, että jokaisella on jo itsenäistä työskentelyä takana
vuosia. Hoffman painottaa, että Filmifarmi
on suunnattu jo mediansa tunteville elokuvantekijöille, farmi ei ole elokuvan tekniikka- tai alkeiskurssi. Tarkoitus on lisätä
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Suomalaisten mediataiteilijapioneerien ennakkoluuloton asenne
ja kollektiivinen työskentelytapa
vaikutti Hoffmaniin syvästi.

jotain elokuvahistoriaan, ei toistaa sitä. Loppuviikosta Filmifarmi on kuin yksi elävä organismi, jossa ei enää ole ohjaajia ja oppilaita, vaan kaikkien roolit vaihtuvat tilanteiden mukaan.
Hakijamäärät ovat vuosi vuodelta kasvaneet, tällä hetkellä noin kuudestakymmenestä hakijasta 10–13 kutsutaan. Loguen mukaan hakijoissa on ylivoimaisesti eniten ollut alusta saakka naisohjaajia. Filmifarmin
yksi keskeinen tavoite onkin tukea monikulttuurisuutta sekä seksuaalivähemmistöjen ja naisten omaehtoista elokuvailmaisua.
Perinteinen elokuvakoneisto on tarjonnut
naisille vain vähän mahdollisuuksia saada
ääntään kuuluville. McMahonin menetyksen jälkeen tuntui tärkeältä perustaa hänen
nimeään kantava elokuvapalkinto. Marian
McMahon Award jaetaan vuosittain Images-festivaaleilla autobiografisesti työskentelevälle naiselle. Palkittu ohjaaja kutsutaan
Filmifarmille esittelemään tuotantoaan ja
osallistumaan työpajoihin. Perinne muokkaa jokaisesta farmista sisällöltään omanlaisen, ja Marian McMahonin henki on farmilla läsnä stipendiaatin kautta.
Tänä kesänä ohjaajavieraita oli remontista johtuneesta välivuoden takia kaksi; minimalistisia, havaintoon pohjautuvia elokuvia tekevä itävaltalainen Lisa Truttmann
sekä turkkilais-yhdysvaltalainen, musliminaisen seksuaalisuutta ja kehollisuutta rohkeasti käsittelevä Nazli Dincel.

Tulevaisuus
Hoffman kertoo, että farmi on kehittynyt
vuosien aikana nykyiseen muotoonsa, eikä
hän olisi osannut sitä tällaiseksi suunnitella. Kuten elokuva, myös farmi kehittyy
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suhteessa maailmaan, se mitä tulee, muuttaa aina jotakin, joka jälleen muuttuu osaksi
farmin toimintaa.
Tuorein toimintamuoto, kesäajan residenssi on juuri nyt työn alla ja kehitteillä.
Idea siihen sai alkunsa jälleen kerran maailman mahdollistamasta sattumasta. Välivuoden aikana farmille nimittäin matkusti
perheineen elokuvatekijä, jolle oli jo myönnetty rahoitus retriittiin osallistumiseen.
Koska farmia ei tuona kesänä järjestetty,
kutsui Hoffman hänet tilalle asumaan ja
työskentelemään. Näin hänestä tuli farmin
ensimmäinen residenssitaiteilija ja hänen
poikansa päätyi Hoffmanin uusimpaan elokuvaan, Vultureen*. Residenssi on suunnattu Filmifarmin tapaan elokuvaa ja pimiötä luovasti käyttäville taiteilijoille, jotka jo
ovat mediansa kanssa sinut. Residenssi on
avoin kesäkausina ja residenssiaateille on
käytössä filmifarmin lato pimiöineen ja leikkauspöytineen.
Filmifarmi on noussut myös tienpäälle,
ensimmäinen workshop ”Film Farm on the
Road” on toteutunut kuluneen kesän aikana
Espanjan La Coruñassa, (S8)-festivaaleilla.
Jatkoa seuraa ensi kesänä Manchesterissa, jonne Hoffman laatii ja toteuttaa Analog Farm -workshopin yhdessä työryhmänsä kanssa. Ryhmän vieminen tien päälle
tuntuu luontevalta nyt, kun yhteistyö sujuu
ja yhteistä elämää on eletty pitkään. Farmin toiminta on laajentunut myös tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Tutkija, elokuvateoreetikko ja Yorkin yliopiston elokuvaja mediataiteen laitoksen professori Janine
Marchessault on järjestänyt farmilla akateemisen kirjoittamisen retriittä, Book Farmia. Tällöin farmille kokoontuu kourallinen

elokuvateoreettisten tekstiensä parissa
työskenteleviä tutkijoita kehittelemään ja
jakamaan ajatuksiaan.

Suomiyhteyden
lumipalloefekti
Farmin pihapiirissä kasvaa valtava, kertaalleen myrskyssä kaatunut hopeapihlaja. Ihmiset hakeutuvat vaistomaisesti pihlajavanhuksen suojiin lepäämään ja työstämään
mielessään olevia asioita.
Hoffman on löytänyt hopeapajun haarasta lahon kohdan ja kuorii nyt kuollutta
puusolukkoa sormillaan rungon sisältä. Etsin maasta, hopeapajun lehtien sekaan kadonnutta linssisuojusta, jolloin Hoffman
yllättäen muistelee, kuinka Filmifarmin
syntyyn liittyy olennaisella tavalla myös
suomalaiset taideopiskelijat. Hoffman kertoo Helsingin elokuvapajalla vallinneen ilmaisullinen ja normeja rikkova ilmapiiri.
Suomalaisten mediataiteilijapioneerien
ennakkoluuloton asenne ja kollektiivinen
työskentelytapa vaikutti häneen syvästi.
Hoffman mainitsee, että heti Kanadaan palattuaan hän ja Marian päättivät mahdollistaa jotakin samankaltaista, mitä 90-luvun alun Helsingissä oli meneillään. Ajatuksena olisi kutsua yhteen vaihtoehtoisesti työskenteleviä, toisilleen tuntemattomia elokuvantekijöitä. Kokeellisen elokuvan tekijöille ei ollut tuohon aikaan juurikaan koulutusta, vaan koulutus oli keskittynyt elokuvateollisuuteen. Elokuvien tulisi syntyä spontaanisti kollektiivisuus, kokeilevuus, ennakkoluulottomuus ja uteliaisuus edellä. Filmifarmin idea oli syntynyt Helsingissä! Enää piti löytää sopiva tila,
ja monen mutkan, hauskan erehdyksen ja

sattuman kautta he löysivät Mount Forestista tämän farmin.
Hoffman saapui ensimmäisen kerran
Suomeen 90-luvun alussa Ilppo Pohjolan
kutsumana. Pohjolan ensikontakti Hoffmaniin tapahtui jo 80-luvun puolivälissä Kanadassa, jonne Pohjola oli hakeutunut vaihto-opiskelijaksi. Hoffman oli nuori ja lämminhenkinen opettaja, jonka elokuvanäkemys oli tuore ja innostava. Pedagogisesta
suhteesta kasvoi ystävyys, joka johdatti
Hoffmanin pitämään luentoja mm. juuri
perustetun AVEKin järjestämille luennoille Yleen ja Taideteolliseen oppilaitokseen. Hoffman tutustui näinä aikoina myös
nuoreen, Suomessa tuohon aikaan ainoaan

Bolexilla työskennelleeseen taiteilijaan,
Sami van Ingeniin. Van Ingenin kautta
Hoffman myötävaikutti edelleen Helsingin
elokuvapajan syntyyn ja tutustui liikkuvalla
kuvalla työskennelleisiin nuoriin kuvataiteilijoihin kuten Seppo Renvalliin, Alli Savolaiseen, Denise Ziegleriin, Mikko Maasaloon ja Marjatta Ojaan. Van Ingen mainitsee 90-luvun alun olleen suurten muutosten aikaa, eikä muutokseen aina suhtauduttu niin ennakkoluulottomasti. Uudenlainen tapa tehdä herätti myös vastustusta.
Suunnittelematon, vapaa elokuvailmaisu
oli uutta ja vierasta. Kokeellinen elokuva oli
kehittymässä Suomessa itsenäisesti ja vapaasti vailla tradition painolastia. Hoffmanin saapuminen Helsinkiin oli nuorille taiteilijoille tärkeä kohtaaminen, joka muutti
monen taiteellisen suunnan ja antoi itsevarmuutta. 90-luvun alun vierailut vaikuttavat
puolin ja toisin yhä tänään.
Alkuaikojen ensimmäisiin suomalaisiin
filmifarmareihin kuulunut Kiti Luostarinen muistelee etsineensä 90-luvun alussa
vapaampaa ilmaisua, kuin mitä ajan henki
dokumenttielokuvan kentällä kotimaassa
tuolloin oli. Hän leikkasi elokuvaansa Sanokaa mitä näitte ja löysi prosessin aikana Hoffmanin avulla työvälineitä ilmaisunsa kehittämiseen. Luostarinen kertoo elokuvallisen maailmankuvansa avautuneen oivallukseen kaiken mahdollisuudesta. Elokuva
voi alusta loppuun olla avoin prosessi, jossa
jokainen työvaihe on läsnä samanaikaisesti,

käsikirjoitus elää ja mukautuu kuvaamisen
ja leikkaamisen kanssa rintarinnan. Elämää
ja sen ilmiöitä käsittelevien teosten täytyy
voida syntyä ilmapiirissä, joka pysyy vastaanottavaisena ”elokuvan kohteen” lähettämille impulsseille. Yhteisöllisyyden löytyminen mahdollistaa rohkeat ratkaisut.
Vuosi 2019 on Filmifarmin 25-vuotisjuhlavuosi. Haku seuraavaan filmifarmiin
avautuu tammikuussa 2019.
*Vulture (2018) on Philip Hoffmanin
tuorein elokuva, joka on kuvattu kahden vuoden aikana Hoffmanin ja Janine Marchessaultin keittiöstä avautuvaan näkymään; eläinhakaan, jossa
siat, lehmät, vuohet ja hevoset laiduntavat yhteisaitauksessa. Elokuvan materiaalinen siirtymä alun laboratoriomateriaalista käsinkehitettyyn ja lopulta kasveilla kehitettyyn filmiin liittää elokuvan osaksi elämän kiertokulkua. Kokonaisina pidetyt otokset seuraavat toisiaan, elokuvafilmien puhtaaksi valoksi palavat hännät ovat tallella kertomassa tallennetun hetken
päättymisestä.

Lisää kuvia filmifarilta instagramissa
#filmfarm2018 sekä phytogrammeista
https://phytogram.blog
Kuvat valotettu Kodakin 2378 35mm
elokuvafilmille, kehitetty kääntöfilmiksi
Filmifarmilla.
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TV-DRAAMA
Tove Idström

Ratkaisu ei ole haluamisen
lopettaminen. Luonteemme
punnitaan siinä, miten
kannamme tekojemme
seuraukset.

käsikirjoittaja, dramaturgi

TÄMÄ KAUHEA ELÄMÄ
Ylikonstaapeli Catharine Cawoodin
17-vuotias tytär Becky hirttäytyi
kahdeksan vuotta sitten. Becky oli
raiskattu, tullut raskaaksi ja
synnyttänyt pojan, Ryanin, joka äidin
kuollessa oli kuuden viikon ikäinen.
Catherine päätti huolehtia Beckyn pojasta ja avioliitto Beckyn isän kanssa
hajosi. Surussaan Catharine haavoitti peruuttamattomasti silloin teini-ikäistä poikaansa. Hän jätti työnsä
rikostutkinnassa, mutta palasi myöhemmin töihin poliisiksi. Siviilivaatteet vaihtuivat haalariin ja huomioliiviin, rikostutkinta katupartiointiin.
Tänään Catharine asuu alakoululaisen
Ryanin ja siskonsa Clare Cartwrightin
kanssa. Clare on kymmenisen vuotta sitten raitistunut heroinisti ja alkoholisti,
joka tekee vapaaehtoistyötä päihderiippuvaisten ja vapautuvien vankien parissa toimintakeskuksessa. Entinen aviomies on löytänyt uuden elämänkumppanin, poika on aikuinen ja omillaan. Hän ei
puhu äidilleen.
Beckyn raiskaaja on rikollinen nimeltään Tommy Lee Royce. Tommy ei saanut tietää raskaudesta eikä Beckyn kuolemasta. Raiskauksesta ei koskaan nostettu syytettä. Tommy on juuri vapautettu
vankilasta istuttuaan useamman vuoden
huume- ja muista rikoksista. Hän käy Claren toimintakeskuksessa ja tekee pimeitä
hanttitöitä.
Tommyn äiti Lynn on huumeriippuvainen prostituoitu. Äiti ja poika ovat tuskin missään tekemisissä toistensa kanssa,
mutta aina, kun poliisi kiinnostuu Tommysta, Lynn suojelee häntä. Lynnin kautta
Tommy saa tietää, että hänellä on poika.
Sally Wainwright (s. 1964) pysyttelee
tarinoissaan pienissä piireissä ja tarkasti
rajatulla alueella. Hän sijoittaa sarjansa
kotiseudulleen, rapautuneeseen teollisuuskaupunkiin Halifaxiin ja sen liepeille.
Catharine ja Clare asuvat ja tekevät työtään Happy Valleyssä, Halifaxin
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liepeillä olevassa, fiktiivisessä esikaupungissa. Nimi Happy Valley, Onnellisten laakso,
on tietysti ironiaa: alueella on runsaasti sosiaalisia ongelmia, työttömyyttä, päihteitä,
väkivaltaa, köyhyyttä ja kaikkea mitä siitä
seuraa.
Happy Valley -sarjan kaikkien henkilöiden välille voi piirtää yhteyksien viivaston.
Heitä ei yhdistä vain poliisisarjoista tuttu rikoskuvio ja sitä tutkiva poliisi, vaan he ovat
toistensa koulukavereita, entisiä seurustelukumppaneita, ”kummin kaiman kassinkantajia”. Yhteisöllisyys on yksi synkeän tarinan toivonkipnöistä: ne pärjäävät, jotka eivät ole yksin, ne, jotka pitävät huolta muista.
Toisen kauden lopussa välähtää yhteisöllisyyden kääntöpuoli, se mitä tapahtuu niille,
jotka yhteisö sulkee ulkopuolelleen. Siitä
myöhemmin.
Happy Valley -varjojen laaksoa (2014–
16) on tehty kaksi kautta, yhteensä 12 jaksoa. Kausien välissä kuluu puolitoista vuotta. Tarinan suuren kaaren muodostaa Catharinen ja Tommyn taistelu kun Catharine
pyrkii suojelemaan Ryan-poikaa biologiselta isältään.
Kausia kannattelevat perinteiset rikosjuonet. Ensimmäisellä kaudella selvitellään
paikallisen kuljetusliikkeen johtajan tyttären kidnappausta, toisella sarjamurhaajan
tapausta.
Molempien kausien keskiössä on mies,
jota mielellään kutsuisi heikoksi, pelkuriksi
tai reppanaksi. Ensimmäisellä kaudella kuljetusfirman kirjanpitäjä Kevin Weatherill
pyytää pomoltaan palkankorotusta. Syyksi
hän kertoo, että haluaa esikoistyttärensä
parempaan, kalliiseen kouluun. Pomo, Nev
Campbell, pyytää häntä odottamaan, nyt
palkankorotus ei onnistu. Kevin suivaantuu ja päättää kostaa. Hän järjestää niin,
että Nevin tytär kidnapataan ja vaatii runsaita lunnaita. Kaikki menee tietenkin pieleen. Vielä silloinkin, kun on jäänyt kiinni,
Kevin on närkästynyt ja kyselee, mitä lunnasrahoista on jäänyt jäljelle.
Toisella kaudella sarjamurhaajan tapausta tutkivaan ryhmään kuuluva rikosetsivä

John Wadsworth on pettänyt vaimoaan
Vicky Flemingin kanssa. Nyt hän haluaa
suhteesta eroon, mutta Vicky ei häivykään
suosiolla, vaan alkaa kiristää Johnia julmalla
tavalla. John tappaa Vickyn ja lavastaa murhan sarjamurhaajan teoksi. Kun murha paljastuu lavastukseksi, John tappaa itsensä.
Reppanat eivät toimi noin. Sen toteaa
Catharinekin, kun hänen kollegansa kommentoi Johnia: ”Olihan se hyvä poliisi. Ainakin se rakasti lapsiaan …” Catharine ei helly,
koska hän on nähnyt mitä John oli tehnyt
Vickylle. John oli myös valmis lähettämään
syyttömän miehen vankilaan Vickyn murhasta.
Happy Valley -sarjan naiset ovat pärjääviä, huumorintajuisia, alhaisia, häiriintyneitä, fyysisesti sairaita, henkisesti häilyviä, hauraissa elämäntilanteissa; he
ovat rikosten uhreja, tekijöitä ja tutkijoita.
Wainwrightin sarjoissa (mm. Scott & Bailey, Viimeinen tango Halifaxissa) miehet ovat
suunnilleen samanlaisia kuin naisetkin,
vaikka heidän roolinsa ovat yleensä pienempiä. Mustavalkoista vastakkainasettelua
”vahvojen” naisten ja ”heikkojen” miesten
välillä ei ole. Se loukkaisi katsojan älyä ja tekisi Wainwrightin sarjoista sovinnaista massaviihdettä. Ollaan kaukana valtavirran pinnallisesta, nihilistisestä ihmiskuvasta.
Kuljetusfirman pomo Nev Campbell
on hyvä mies vaikeassa elämäntilanteessa.
Hänen vaimonsa sairastaa parantumatonta
syöpää. Nev on päättänyt vähentää työtaakkaansa voidakseen keskittyä vaimon hoivaan. Hän aikoo siirtää vastuuta firmasta
luottomiehelleen Kevinille, mutta ei ole vielä
valmis tähän siirtoon. Hän ei kerro suunnitelmistaan eikä vaimon huonosta ennusteesta. Hän kieltäytyy antamasta Kevinille
palkankorotusta ja saa aikaan ketjureaktion,
jonka seurauksena hänen tyttärensä on menettää henkensä. Teoilla on seuraukset, sanoo Nev ja tiivistää koko sarjan kantavan
ajatuksen. Se on yksinkertainen ja vaikea.
Me kaikki haluamme jotakin ja katsomme, että meillä on oikeus siihen, olemme
”ansainneet” sen. Siinä kohtaa unohtuu, että

teoillamme on seurauksia, joita emme voi
hallita. Koska ne ovat valintojemme seuraamuksia, olemme kuitenkin vastuussa niistä.
Ratkaisu ei ole haluamisen lopettaminen.
Luonteemme punnitaan siinä, miten kannamme tekojemme seuraukset. Nev tekee
sen mm. siten, että käy tervehtimässä tutkintavankeudessa istuvaa Keviniä. He ovat
lapsuudenkavareita, heidän isänsäkin olivat
kavereita.
Happy Valleyn kiinnostavimpia miehiä
on Neil, Catharinen ja Claren entinen koulukaveri. Neil ja Clare törmäävät kadulla ja
pysähtyvät juttelemaan. Mies kertoo kokeneensa kovia: muutama vuosi sitten avioliitto karahti karille, hän alkoi ryypätä ja
menetti työnsä. Nyt hän on raitistunut ja
päässyt mitenkuten jaloilleen. Neil ja Clare
aloittavat varovaisen tapailun. Pikkuhiljaa
Neilin menneisyys paljastuu Clarelle. Hän
petti vaimoaan Vicky Flemingin kanssa, saman naisen, jonka John tappaa. Kun Neil
yritti lopettaa suhteen, Vicky kiristi häntä;
hän maksoi minkä voi, mutta kun rahat loppuivat, Vicky toteutti uhkauksensa. Sen jälkeen koko elämä meni mustaksi.
Happy Valleyn nyt-hetkessä Neil retkahtaa ryyppäämään, ja Catharine on poliisipartiossa, joka vie keskellä katua riehuvan Neilin putkaan. Kun Neil selviää ja pääsee putkasta, Catharine rauhoittaa miestä:
tuskin hän työpaikkaansa menettää tämän takia, kaikki järjestyy kyllä. Poliisiaseman eteisessä, Claren odottaessa poikaystäväänsä pihassa, lempeän Neilin hahmoon
tulee ruma naarmu. Neil kertoo Catharinelle, että työpaikka on kyllä turvattu. Tämä
oli jo hänen kolmas retkahduksensa, ja kuten aiemmillakin kerroilla Neil on ottanut

”omaa saikkua” kolme päivää sitä varten.
Catharine vannottaa Neiliä olemaan kertomatta Clarelle asiasta. Nyt siskosten välillä
on Neiliä koskeva, ilkeä salaisuus.
Psykopaatti Tommy Lee Royce on tietysti
poikkeusyksilö; kokonaisväestöstä psykopaatteja on noin prosentti, niin innokkaasti
kuin valtavirran poliisisarjoissa psykopaatti-, sosiopaatti- ja narsistikortteja heilutellaankin. Tommy Lee Royce on viehättävä, itsekeskeinen, vailla myötäelämiskykyä, syyllisyydentunnetta ja pidäkkeitä. Hän
ei tunne pelkoa, katumusta tai edes kipua.
Vakavasti haavoittuneenakin hän jatkaa väkivaltaisia tekojaan, ja vankilasta hän ohjailee rakastunutta naista kostamaan puolestaan Catharinelle.
Catharinen luonteen ns. tragic flaw eli
traaginen puute on hänen liian vahva luottamuksensa oman moraalisen kompassinsa
erehtymättömyteen. Itsetyytyväisyys sokaisee hänet välillä, saa hänet vetämään liian
nopeita johtopäätöksiä. Puute ei ole hyväksyttävä, mutta ymmärrettävä se on. Kukapa
ei välillä sokaistuisi omasta erinomaisuudestaan?
Catharinella on muitakin heikkouksia.
Hän osaa olla leppymätön ja tyly. Hänellä on
tuolloin tällöin tapana mennä ex-miehensä
kanssa sänkyyn huolimatta siitä, että tämä
elää uudessa liitossa. Lisäksi katsojan annetaan ymmärtää, että varsinkin takavuosina
Catherinella on ollut irtosuhteita sekä työpaikalla että sen ulkopuolella. Ei kovin ylevää, ei kauhean alhaista. Inhimillistä.
Catherine valitsee taistelunsa. Happy
Valleyssä on kaksi toimijaa, joihin hän ei
pysty: kaupungin virkamiesten hyvä veli
-verkosto ja alueen ihmis- ja huumekauppaa

hallitseva kroaattimafia. Osavoittoja hän
kuitenkin saa: hän pidättää humala- ja
kokaiinipäissään aamuruuhkassa ajelleen kaupunginvaltuutetun, joskin
Catharinen esimiehet pitävät huolta
siitä, että todisteet valtuutettua vastaan
kontaminoituvat käyttökelvottomiksi rikoslaboratoriossa. Catherine onnistuu
myös pelastamaan muutaman orjatyössä
raatavan kroaattinaisen. Eikä hän koskaan lakkaa olemasta uhrien puolella.
Sally Wainwrightin tarinoissa uhreilla
on nimet, kaipaamaan jäävien läheisten
piiri, elämä, tapa olla ja puhua. Ne on nopeasti ja taitavasti luonnosteltu ja jäävät
katsojan mieleen. Jokaisella ihmisellä on
merkitys, kuolleella narkkarihuorallakin.
On outoa miten harvinainen tuo piirre
on rikosviihteessä.
Viime vuosien kiinnostavimpien
tv-sarjojen päähenkilönaiset tuntuvat
kantavan raskasta taakkaa. 1990-luvulla
Carmela Sopranoa riivasi syyllisyys siitä,
että hän on elänyt Tonyn verirahoilla.
Kun terapeutti kehottaa häntä aloittamaan alusta, jättämään Tonyn ja lapset,
ison talon, autot, korut ja turkikset, Carmela valitsee verirahat mielenrauhan sijaan.
2010-luvun naiset ovat toista maata.
Saga Norénin (Silta) äidin sairastama
Münchhausen by proxy -oireyhtymä on
ajanut Sagan siskon teini-ikäisenä itsemurhaan ja tuottaa aikuiselle Sagalle
syytteen äidin murhasta.
Robin Griffin (Top of the Lake: China
Girl) on antanut 16-vuotiaana saamansa
tytön adoptioon. Robin etsii täysi-ikäisyyttä lähestyvän tytön käsiinsä ja löytää
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KESKUSTELUA
Mia Halme

Yhteisöä,
”meitä”, ei ole
olemassa ilman
”niitä”.

Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

PYHÄ
PAIKKA

hänet katastrofaalisesta elämäntilanteesta.
Lisäksi Robinia seuraavat edellisen työpaikan tapahtumat: hän paljasti esimiehensä
pedofiiliringin pyörittäjäksi, eikä tapaus ole
vielä loppuunkäsitelty.
Näppituntumani on, että ainakin valtavirtasarjoissa miesten taakat ovat yleisempiä, kuin kauppakuitin taakse raapustettuja yksittäisiä sanoja: ”äiti”, ”päihteet”,
”post-traumaattinen stressi”. Niitä käytetään pikemminkin henkilöä jälkikäteen selittävinä kuin hänen toimintaansa tässä hetkessä säätelevinä elementteinä.
Henkilön selittäminen menneisyydellä
tekee hänestä takapainoisen. Hänen tapansa
kantaa menneisyytensä taakkaa tarinan
nyt-hetkessä tekee hänestä kiinnostavan ja
myös potentiaalisen sankarin, inspiraation
katsojalle. Carmela Soprano pyrki kunniallisuuteen, mutta antoi periksi mukavuudenhalulleen ja ehkä pelolle. Saga Norénin strategia on turvaa antava, ankara sääntöuskovaisuus, kriisitilanteissa Robin Griffin vetäytyy omaan, sisäiseen rauhaansa. Samalla he
kulkevat koko ajan eteenpäin, toimivat.
Catharine Cawoodin pelastus on hänen
musta, itseironian leimaama huumorintajunsa. Mikä olisi sitä parempi apu Onnellisten laaksossa? Hän tervehtii alaisiaan joka-aamuisessa briiffauksessa, ”Huomenta,
te onnekkaat ihmiset!” Hän piristää kollegoitaan hurjapäisillä anekdooteilla työvuosiensa varrelta ja purkaa työpäivän paineita
kertomalla absurdeja tapahtumia Clare-siskolle teekupin äärellä.
Kun lammasfarmari Alison Garrs oli
nuori tyttö, hänen isänsä käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen vuosien ajan ja Alison synnytti isälleen pojan, Darylin, joka
nyt on parikymppinen. Isä kuoli ja Alison ja
hänen outo poikansa jäivät farmille. Se sijaitsee Happy Valleyn ulkopuolella, mutta
kuuluu samaan, Catharinen poliisipiiriin. Jo
isän eläessä perhettä pidettiin omituisena
ja kun äiti ja poika jäivät kahden, juorupuheet ja kiusaaminen yltyivät. Yhteisö käänsi
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heille selkänsä ja teki heistä hylkiöitä. Yhteisöä, ”meitä”, ei ole olemassa ilman ”niitä”.
Daryl tunnustaa äidilleen tappaneensa
katuprostituoituja Happy Valleyssä. Alison
ampuu poikansa ja yrittää tappaa itsensä,
mutta Catharine ehtii väliin. Hän käy sairaalassa tapaamassa Alisonia, kertoo itsemurhan tehneen tyttärensä tarinan ja tarjoaa juttuseuraa.
Näen toisen kauden rikosjuonen ratkaisun aukottomana tragediana. Siinä ei ole
uhreja ja tekijöitä, on vain uhreja.
Happy Valley loppuu pilkkuun, ei pisteeseen, mikä aina on hyvän tarinan merkki.
Nev Campbell ja hänen tyttärensä yrittävät toipua vaimon ja äidin kuolemasta,
Catharine pitää suunsa kiinni siitä, mitä
Neil paljasti hänelle poliisiasemalla, Alison
ottaa ehkä jonakin päivänä yhteyttä Catharineen.
Tommy Lee Royce on taas vankilassa,
tällä kertaa hän istuu elinkautista. Häneltä on viety puhelin- ja tapaamisoikeudet,
mutta postia hän saa vielä ottaa vastaan. Vartija tuo hänelle muutaman kirjeen, joista
yksi on hänen pojaltaan, Catharinen tyttärenpojalta. Catharine ei ole onnistunut pitämään Tommya erossa Ryanista.
Catharine, hänen poikansa Daniel, Clare
ja Ryan käyvät Beckyn haudalla. Hautausmaa on kukkulalla ja sieltä aukeaa huikea
näkymä läntisen Yorkshiren autioille nummille ja valtavalle taivaalle. Kun kääntyy 180
astetta näkyy laaksossa kyhjöttävä Happy
Valley, jossa elämä on.
Kun elämässä kaiken menettää,
silloin vapaus on ainut mitä käteen jää.
On ylämäki raskas askeltaa,
mutta alamäkeen liian usein katoaa.
Jos se ei tapa, niin se todellakin hajottaa,
ei muistojen päälle kultakerrosta saa.
Hymyilet tai itket, kuinka vaan,
ole hetki niin kuin huomista ei olisikaan
(Haloo Helsinki: Vapaus käteen jää)

Istun aamiaisella elokuvaopiskelijoiden kanssa hotelli Scandic Malmö
Cityssä. On Nordisk Panorama -festivaali ja Nordisk Forum -rahoitustapahtuma, jossa opiskelijat seuraavat dokumenttielokuvien pitchauksia.
Heille tapahtuma on osa dokumentaarisen elokuvan käsikirjoituskurssia.

S

candicin aamiaisella eräs opiskelijoista, joka on juuri aloittanut Dokumentaarisen pääaineen maisteriopiskelijana, sanoo olevansa pettynyt
koulun aloitukseen. Hän on odottanut jotakin paljon suurempaa. Sellaista kuin
Moskovan elokuvakoulu. Sellaista, jossa
Tarkovskikin opiskeli. Vanhaa taloa, pyhää paikka.
Lopetin viime kesänä työni opettajana Aalto-yliopiston Elokuvataiteen laitoksella, missä olin reilut viisi vuotta. Ensin Dokumentaarisen pääaineen lehtorina ja sitten hoidin professuuria nimikkeellä Executive in Residence, joka sanayhdistelmänä tuo hiukan mieleen pyövelin. Dokkarin professuuri oli menetetty
ikävien käänteiden seurauksena, kun
Aalto-yliopisto ei enää jatkanut Taideteollisen korkeakoulun perustamaa virkaa.
Kyse oli tietenkin rahasta, ja sitä kautta
arvostuksesta – elokuvataiteen ymmärryksestä jättiyliopiston sisällä. Viime keväänä kolmen vuoden painostuksen jälkeen Dokumentaarisen elokuvan professuuri jälleen perustettiin. Nyt tehtävään
on valittu espanjalainen Arturo Delgado
Pereira, joka muuttaa Suomeen alkuvuodesta ja asettuu taloksi Väreeseen, uuteen lasiseen kompleksiin Otaniemessä.
Tulevien sukupolvien Pyhään paikkaan.
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KUVA: PETER FLINCKENBERG.

Artikkelin kuvat: Happy
Valley – varjojen laakso.
Kuvat: Yle Kuvapalvelu.

Joka toinen pari, ohj. Mia Halme, Sahadok Oy, 2017.

Opiskeluvuosista riippuen ETV:tä, ETOa
tai ELOa käyneiden muistot johtavat näihin
paikkoihin. Pääsykokeisiin, käänteentekevään kurssiin, oman ensimmäisen elokuvan ensi-iltaan, siihen opettajaan joka auttoi eteenpäin. Muistot juurtuvat paikkoihin
ja yhteisöihin, yhdessä nähtyihin ja tehtyihin elokuviin. Pyhistä paikoista alkaa kasvaa ammatti-identiteetti, ja luovuus.
Voi perustellusti kysyä, tekevätkö seinät
Pyhän paikan. Hilseilevät vanhat ikkunanpuitteet. Vai tekeekö sen edellisten sukupolvien kosketus – tieto niistä, jotka ovat nousseet samoja portaita ja koskeneet samaa kameraa. Olisiko Tarkovski Tarkovski, jos hän
olisi kulkenut päivittäin metrolla Otaniemeen hivellen iPhonensa kosketusnäyttöä
ja avannut perillä macinsa, jonka kalpeassa
valossa hän olisi kylpenyt loppupäivän.
Scandicin aamiaisella vastaan opiskelijalle, että Pyhä paikka kannattaa perustaa
sydämen lähistölle. Sen synnyttää yhteisö toiset opiskelijat, kollegat, jaettu tieto ja kokemus, käsityöläisyys ja perimä. Aika hurskaasti sanottu, sillä ei voi väittää, etteikö
kouluRAKENNUKSEN tuomaa juurevuutta
olisi TAIKissa kaivattu pitkään. Kotipesää,
jossa kaikki tuntevat toisensa. Seiniä, joiden
varjoon voi palata, vaikka olisi epäonnistunut. Tilaa, jossa on turvaa kokeilla, luoda
uutta. Seinistä puhumiseen voi myös paeta
sisällöstä puhumista. Miten elokuvaa opetetaan? Missä määrin sitä opetetaan taiteena
ja missä määrin teollisuutena? Millaisia arvoja opetus kantaa?
Elokuvakoulu on monien haaveiden
kohde, ja siksi siihen liittyy niin paljon intohimoja. Alalla moni tuntuu tietävän, miten
elokuvaa pitäisi opettaa ja millaisia tekijöitä

Miten vaikeaa onkaan
vaalia sitä paikkaa,
jossa taide syntyy, siis
mieltä.

koulusta pitäisi putkahtaa ulos. Intohimoja
on ollut kautta aikojen – vallankumouksia
on tehty, on vaadittu lisää ja enemmän tai
muisteltu vanhoja hyviä aikoja. Vannottu
vaikka filmin nimeen, kun koko muu maailma juoksi eteenpäin kohti digitaalisuutta.
Ehkä siinäkään ei ollut lopulta kyse tekniikasta, vaan muutoksen sietämättömästä nopeudesta. Miten vaikeaa onkaan vaalia sitä
paikkaa, jossa taide syntyy, siis mieltä. Elokuvahan on mielen taidetta, vain kuvitelmaa
ja mahdotonta koskea. Voin silitellä valkokangasta ja osata käyttää kameraa, mutta
valoa ja sen heijastamia kuvia en saa käteeni. Ideaa en pysty pakottamaan.
Mielen ruokkiminen ja suojaaminen sopivassa suhteessa on taideopiskelijalle ensiarvoisen tärkeää. Sen kautta voi tulla näkyviin tekijän oma tyyli, joka hänellä on jo
kouluun tullessaan, mutta joka on ensimmäisten opiskeluvuosien aikana usein vaarassa kadota. Kun päähän kaadetaan elokuvaklassikoita ja korostetaan alan kilpailullisuutta, moni jähmettyy. Oman rytmin ja tekijäluonteen hiomiseksi opiskelijalle pitää
antaa tilaa leikkiä ohjatusti ja se vaatii opettajalta heittäytymistä. Vasta sitten tulevat
historia, tyylilajit, tekniikka, teoria ja alan
käytännöt.
Viime vuosina teimme dokkariopiskelijoiden kanssa Pyhän paikan moniin tiloihin – Arabian kiinteistön sisäilmaongelmien

vuoksi elokuvaopiskelijat ovat väistötilojen
asiantuntijoita. Yhteinen Pyhä paikka on
koettu vanhassa Bokvillanin huvilassa,
töölöläisessä olohuoneessa, metsässä, hylätyssä tehtaassa, kellarissa, kantakuppilassa Amsterdamissa – enemmän kuin Errol Morrisin Master Classissa upeassa teatterissa IDFA-festivaalilla. Kulissit ovat vaihdelleet, mutta opettajana on ollut vaikeinta
olla luokkahuoneissa. Niissä hierarkia on
valmiiksi saneltu. Yksi tietää ja muut kuuntelevat, jos jaksavat. Tulevat paikalle, jos ehtivät, ja jos rahat riittävät seutulippuun. Elokuvan opettamisen on oltava vahvassa yhteydessä käytännön työhön ja työlle pitää
luoda siihen sopivat puitteet.
No, nyt olen pitämässä tätä Dokumenttielokuvan käsikirjoituskurssia. Nordisk Forum on takana ja olen opiskelijoiden kanssa
luokassa. He lukevat ja minä kirjoitan,
kaikki tuijottavat omaa ruutuaan. Molemmin puolin on lasiseinä, jonka takana kulkee ihmisiä. Valoverhon takaa näkyy jatkuva
liike. Ilmastointi humisee ja pirisee. Kaulassani roikkuu kulkukortti, joka ei toimi. Aamulla olen saanut nuhtelut viereisen lasisen
työtilan naiselta, koska olen unohtanut perua tilan varauksen.
Jos suomalaisen elokuvan taso halutaan
pitää korkealla, tulevaisuuden tekijöille
pitää löytää henkinen väistötila lasitalojen
ulkopuolella. Elokuvaopetus pitää rahoittaa kulttuuriministeriöstä eikä sen pidä joutua säännöllisesti perustelemaan olemassaoloaan palkinnoilla ja saavutuksilla. Vakaa
rahoitus lisää arvostusta taiteen kentällä ja
arvostus lisää tekijöiden rohkeutta.
Elokuvakoulu on nykyään Otaniemessä
Espoossa hajaantuneena Aalto-yliopiston
kampuksen eri puolille.
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Kari Yli-Annala
Kirjoittaja on kuvataiteilija ja tutkija

M

ELOKUVAN EHDOT

erkittävimpien lyhytelokuvajuhlien joukkoon kuuluva Oberhausen Kurzfilmtage muistetaan vuoden 1962 Oberhausenin manifestista, jolla
nuoret radikaalit elokuvantekijät tekivät pesäeron vanhaan. Heidän mottonsa oli: “Isin
elokuva on kuollut!” (“Papas Kino ist tot!”).
Manifestin allekirjoittajiin kuuluivat muun
muassa merkittäväksi kulttuurivaikuttajaksi
Saksassa sittemmin tullut Alexander Kluge
sekä tv-sarjalla Kotiseutu mainetta niittänyt
Edgar Reitz. Festivaali pidettiin viime toukokuussa 64. kerran. Vaikka festivaalin tarjonnassa kerronnallaan, tekniikallaan ja
muodollaan kokeilevilla elokuvilla on tärkeä osuus, niin kilpailusarjoissa mukana
on myös paljon perinteisemmäksi luettuun
kerrontaan luottavia teoksia. Ohjelmaan
kuuluvat kansainvälisen ja saksalaisen kilpailun lisäksi lastenelokuvien kilpailusarjat, tekijöiden retrospektiivit ja teemalliset
erikoisohjelmat uusine aloituksineen. Tänä
vuonna viimemainittuihin lukeutui elokuvan ehdollisia ääriä kyselevä ja laajentava
kolmivuotinen Conditional Cinema, jonka
ohjelmasta vastaa suomalainen elokuvaohjaaja ja kuvataiteilija Mika Taanila.
Conditional Cineman kolme näytöstä tuovat esiin liikkuvan kuvan taiteilijoiden, kokeilijoiden ja runoilijoiden töitä, joissa elokuvan ehtoja ja metodeja tutkitaan ja laajennetaan. Se oli tavallaan jatkoa Taanilan
Oberhausenin 60-vuotiseditioon vuonna
2014 kokoamalle Memories Can’t Wait – Film
without film -näytössarjalle. Avanto-festivaalilla jo 2000-luvun alussa esitellyssä
konseptissa oli mukana useita teoksia, jotka
purkivat elokuvan apparaattia eri keinoin.
Niihin saattoivat kuulua esimerkiksi menetelmällisen runouden tapaan jonkin olennaisena pidetyn elementin poisjättäminen
tai esiinnosto, elävän esityksen aspektin
korostuminen tai esimerkiksi kuvattoman
projektorivalon hyödyntäminen. Tuon vuoden esityksistä jäivät mieleen esimerkiksi
Museum of Loneliness Presents Lee Harvey
Oswald’s Last Dream (2014), Chris Petitin ja
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Emma Matthewsin John F. Kennedyn salamurhan jälkeisestä pidätyksestä pimeässä
elokuvateatterissa kertova elokuvaperformanssi, Ernst Schmidt Jr:n lennokkien
varjokuvin toteutettu osallistava ilmataistelu Hell’s Angels (1968) sekä lettristi Roland Sabatierin tekstipohjainen teos, joka
muodostui katsojan hengityksestä.
Conditional Cinema -näytöksistä ensimmäisessä esiteltiin Saksaan asettuneen kanadalaissyntyisen tekijän Peter Millerin
tuotantoa. Viime vuoden Venetsian biennaalessakin mukana ollut Miller on tuotannossaan tavoitellut mm. kymmenientuhansien auringonlaskukuvien avulla auringonlaskujen ideaa, “yhtä kolossaaliseen suurta
auringonlaskua”. Stained Glass (2017) perustuu linssin poistamiseen projektorista,
jolloin elokuva syntyy kameran sisällä olevan tilan arvoituksellisesta heijastuksesta.
Miller aloitti Oberhausenin näytöksen kuljetuttamalla erään elokuvansa filmikopion
yleisön käsien kautta katsomon takaa valkokankaan eteen. Filmin kulkiessa sormieni
lomitse saatoin katsoa sen kuvia ja yrittää
miettiä sitä projisoituna. Millerin esitys jäi
kuitenkin varjoon Peter Kubelkan vastaavan demonstraation maanittelevalle intensiivisyydelle, jolle oli hienoa altistua vuoden
2007 Avanto-festivaalilla Helsingissä. Näytös päättyi osallistavaan ilmapalloperformanssiin, joka oli selkeästi sukua Memories
Can’t Waitissa esittäytyneelle Schmidt Jr:n
Hell’s Angels -teokselle.

Filmers’ Almanac revisited
Suuritöisin näytös Conditional Cinema -sarjassa oli rekonstruktio viime vuonna surullisesti edesmenneen elokuvantekijän, muusikon, julkaisijan ja vapaan radion toimijan Owen O’Toolen (1961 – 2017) vuonna
1988 koordinoimasta ja esittämästä Super 8
-projektista Filmers’ Almanac. O’ Toole pyysi
tuolloin eri puolilla maailmaa olevia tekijöitä valitsemaan kyseisen vuoden yhden
päivän. Kukin tekijä kuvasi 50 jalan (n. 4,5
metriä) eli noin kolme minuuttia kestävän

entuudestaan toisensa tuntemien kollegojen tapaamisiin eriskummallisissa paikoissa.
Conditional Cineman ensimmäinen editio herätti ajatuksia liikkuvan kuvan uusista
lajeista, joista joihinkin saattaa kuulua vain
yksi edustaja. Viimeisessä näytöksessä Manuela De Laborde teki performanssissaan
liikkuvan kuvan, esityksen aikana muovattujen pienten veistosmaisten muotojen ja
kasvien vuorovaikutuksesta eräänlaista todellisuuden “slow cinemaa”, jonka näyttämöllepano muistutti live-installaatiota. Vaikutelma vain vahvistui, kun De Laborde
kertoi jättävänsä Ficciones-esityksensä
osana olleet kasvit oberhausenilaisiin hoiviin odottamaan Conditional Cineman seuraavaa editiota.
Koetun ja kuvitteellisen rajamailta käsin avantgarden historiaan sukeltavan, virtuaalista lentoonlähtöä muistuttavan Nikkilän teoksen lisäksi Oberhausenissa esittäytyi kaksi muutakin suomalaisen tekijän elokuvaa. Anssi Kasitonnin dadaistis-orientalistis-etnofuturistinen Saladdin
Castique (2017) sai kansainvälisessä kilpailussa erikoismaininnan ja Berliiniin kotiutuneen Laura Horellin Namibia Today
(2017) oli mukana saksalaisen elokuvan kilpailusarjassa. Festivaalin tärkeimmät palkinnot menivät liettualaisen Deimantas
Narkevičiuksen stereoskooppiselle teokselle Stains and Scratches (2017), kreikkalaisen Eva Stefanin Ateena-derivelle Hirografo (2017) sekä Dimitri Venkovin ylösalaisin käännetylle kaupunkikuvalle The Hymns
of Moscovy (2017). Kansainvälisen kilpailun
juryssa oli myös yksi suomalaisjäsen, MUU
ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela.

filmirullan mittaisen elokuvan tuosta päivästä. Filmikelan projektia varten sai O’Toolelta itseltään. Projektiin osallistui yli 130
tekijää, yhtenä heistä myös nuori Mika Taanila. Muistan, kun 1980-luvun lopulla itse
nuorena taideopiskelijana kävelin sisään
teoksen Suomen esitykseen Vanhalla ylioppilastalolla osana viikonlopun mittaista Super 8 -tapahtumaa.
Filmers’ Almanacia on esitetty historiansa
aikana niin yksittäisinä projisointeina kuin
kahden projisoinnin versioinakin. Esityksen kestäessä kuvat ovat voineet olla osittain
päällekkäin aseteltuina ja projektoreita on
voitu myös liikutella. Oberhausenissa esitys
toteutettiin kahdella, osittain liikutelluilla
projektorilla. Kolmiminuuttisten elokuvien
runsaudensarvi vaihtelee päiväkirjamaisista tunnelmapaloista strukturaalisempiin
teoksiin, kerronnallisempiin bravuureihin
ja silkkaan undergroundiin. Projisoinneista
ja esitystä varten tehdystä äänimaisemasta
vastasivat Taanila sekä kokeellisen elokuvan
tekijä, elokuvakuraattori Caspar Stracke.
Live-soundtrackin ääni toimi elävänä auraalisten assosiaatioiden maailmana, luoden satunnaisia synkronioita taajuutta vaihtavan
radiolähetyksen mieleen tuoden, Petit’n ja
Matthewsin Museum of Lonelinessin soundtrackin tapaan. Molemmat äänikollaasit veivät kuuntelijansa kevyesti hypnoosinomaiseen tilaan.

Kaupungin “slow cinema”
Houkutellessaan kaupunkiin kerran vuodessa kansainvälisiä tekijävieraita sekä
muita alan toimijia, Oberhausen tuntuu heräävän 1970-lukulaisen pysähtyneen kaupungin atmosfääristään itsekin hetkeksi nopeasti liikkuvaksi kuvaksi. Pienessä kaupungissa kaikki on saavutettavissa jalan ja
ihmiset on helppo tavoittaa. Hotellin edessä
törmään ääni- ja tekstipohjaisella Literal
Translations -teoksellaan (2018) Conditional
Cinemaan osallistuvaan Anton Nikkilään.
Hän loihe lausumaan: “Tekin täällä”, viitaten
Tintti-sarjakuvista lainatulla repliikillään

Mika Taanilan kuratoima Conditional Cinema
Oberhausenin 64. lyhytelokuvafestivaaleilla (3. – 8.5.2018)

Kuvat: Daniel Gasenzer / Kurzfilmtage.

Omistan raporttini Owen O’Toolelle
(1961 – 2018), Super 8 -antologian Filmers’
Almanac kokoajalle sekä kesäkuussa kuolleelle
Hilmar Hoffmanille (1925 – 2018),
Oberhausenin elokuvajuhlien perustajalle.
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ONKO KOKEELLISTA MUSIIKKIA OLEMASSA?
Anton Nikkilä
Kirjoittaja on muusikko, säveltäjä ja mediataiteilija

Meemi, jonka Facebookin kammottavalla tavalla
inhimillisen oloinen tekoäly osasi joitakin päiviä
sitten arvata kiinnostavan minua: Pyhä Pietari
toivottaa taivaan portilla kaksi uutta asukkia
tervetulleiksi. Apostoli lausuu riemukkaana:
”Täällä ei tehdä työtä!” ja ”Täällä ei tunneta rahaa!”
Tulijat katsovat toisiinsa ja toinen heistä mutisee:
”Olemme taas muusikoita.”

K

okeellisen elokuvan tekijöille AVEK on pitkään ollut se paikka, jossa heidän tekemisiään on ymmärretty sellaisinaan ilman, että niitä on tarvinnut väittää esimerkiksi kuvataiteeksi. AVEK on ansiokkaasti ottanut asiakseen tukea myös äänitaidetta, ja äänitaiteilija
Petri Kuljuntausta lausuikin haastattelussaan Kauppalehdessä syyskuussa 2018, että tällä alalla on nyt Suomessa asiat hyvin. Kokeellisen musiikin kohdalla AVEKin
kaltaista paikkaa ei ole. Tämä on asia, joka on ihmetyttänyt
minua vuosikymmeniä. Kokeellinen musiikki, jonka määrittelisin tässä yhteydessä sosiologisesti siksi ei-kenenkään-maaksi, joka sijaitsee virallisten musiikinlajien (länsimaisen ”klassisen” perinteen aina ”nykymusiikkiin” asti,
museaalisen jazzin, valtiollisesti tuetun kansanmusiikin ja
perinteisen populaarimusiikin) ulkopuolella, on kuin siirtomaa-ajan musta Afrikka, valtavan iso ja täynnä erilaisia
ja eri kokoisia heimoja, kansoja ja perinteitä, joista harva
tietää mitään. Sieltä haetaan uusia raaka-aineita, kulttuurisia vaikutteita ja työvoimaa kulttuuriteollisuuden palvelukseen, mutta se itse pysyy rutiköyhänä joitakin paikallisia kuninkaita lukuun ottamatta.
Toinen minulle näinä päivinä annettu meemi:
millenniaali saapuu zen-mestarin luo. Mestari lausuu nuorukaiselle pohdittavaksi paradoksin: ”Mies etsii itselleen
ensimmäistä työpaikkaa. Mutta saadakseen ensimmäisen
työpaikan, hänellä pitää olla työkokemusta.” Kokeellisen
musiikin rahoitukseen liittyy samantapainen paradoksi.
Miten kokeellisen musiikin tekemistä voidaan rahoittaa
julkisesti, jos sitä varten ei ole olemassa koulutusta? Virallinen Suomihan uskoo koulutukseen, ja musiikki on edelleen nuorisolle elokuvien lisäksi läheisin taiteen laji. Se
joukko, joka haluaisi kehittää jotakin uutta liiketaloudesta
riippumattomissa olosuhteissa, on suuri musiikkiteollisuuden ja -median retromaanisesta mielipiteenmuokkauksesta huolimatta.
Vastaväite koulutuksen puutteeseen kuulostaa ensialkuun kummalliselta: onhan olemassa Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian koulutusohjelma! Mutta miten teknologiaa opiskelemalla voi valmistua taiteilijaksi?
Siban MuTessa voikin teoreettisen ja soveltavan teknologian opiskelun lisäksi erikoistua elektroakustisen musiikin säveltämiseen ja esittämiseen. Elektroakustisen musiikin kokeellisin vaihe sijoittuu 1950–1960-luvuille, jolloin
eurooppalaiset yleisradioyhtiöt ja amerikkalaiset yliopistot panostivat koelaboratoriotyyppisiin kokeilustudioihin.
Vaikka tällaista Akatemiaan sopivasti varsin akateemista
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musiikkiperinnettä voi siis opiskella Suomessa, se ei näy
apurahapäätöksissä. MuTessa opiskelleista enemmistö
näyttää saaneen taiteilija-apurahoja äänitaiteilijoina, ei
säveltäjinä tai muusikkoina.
Äänitaidettakin voi Sibelius-Akatemiassa opiskella, ja
sen opetusta on tarjolla myös esimerkiksi Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolla (tai siis ”opetusalueella”). Eivätkö kaikki kokeellisen musiikin tekijät siis vain voisi kiltisti ruveta näkemään itsensä äänitaiteilijoina ja tekemään
vaikkapa installaatioita levyjen ja konserttien ohella? Petri
Kuljuntausta avasi tätä paradoksia elektronimuusikoiden
kohdalla vuonna 2013 artikkelissaan Elektronimusiikki ja
zeitgeist: ”Nuorille elektronimuusikoille maamme toimintakulttuuri on hämmentävä, ja he joutuvat vaihtamaan identiteettiä tilanteen niin vaatiessa. He esiintyvät ulkomailla
elektronimuusikkona, mutta toimivat kotimaassa äänitaiteilijana. Ääni- ja mediataiteilijana elektronimuusikon on
edes pieni mahdollisuus saada tukea toimintaan, säveltäjänä ei lainkaan.”
Historiallinen avantgarde pyrki ainakin julistusten tasolla irtautumaan akateemisuudesta, ja kokeellinen musiikki on monessa suhteessa sen jatkumoa. Hylkiikö kokeellisen musiikin kenttä itse akatemisoitumista? Vaikea
kysymys, kuten sekin, onko apurahajärjestelmän ja akateemisen koulutuksen piirissä tehty musiikki akateemista
siinä mielessä kuin sanaa vuosikymmeniä sitten käytettiin haukkumasanana ja jollakin tavalla, jota on enää vaikea nähdä, kun koulutus ja siihen liittyvä sosiaalistuminen
ammattikuntaan on muuttunut normiksi useimmilla musiikinaloilla. Itseoppineisuudesta huolimatta myös pieni
joukko suomalaisia kokeellisen musiikin tekijöitä on päässyt kiinni vuosiapurahoihin – useimmiten kuitenkin kuvatai äänitaiteilijoina tai yhdistämällä musiikkiaan johonkin
muuhun, hyväksytympään taiteenlajiin. Jälkimmäisiin lukeudun itsekin.
Minulla on kokemusta myös kokeellisen musiikin tuottajapuolelta: järjestin 15 vuotta sitten muutaman vuoden ajan kokeellista elokuvaa ja musiikkia esiin tuonutta
Avanto-festivaalia. Festivaalin materiaalinen pohja havainnollistaa kokeellisen musiikin taloudellista tilannetta edelleen. Lähinnä nimellisesti mediataidefestivaalina toiminut Avanto Helsinki Media Art Festival perustettiin MuuMediaFestivalin raunioille, ja 1990-luvun alussa
perustettu MuuMedia, joka oli aidosti uusmediataidefestivaali, oli puolestaan ollut jatkoa Kuopion videofestivaalille. Taloudellisessa mielessä Avanto sai lentävän lähdön
periessään MuuMedian aseman apurahajärjestelmässä
Suomen mediataidefestivaalina. Avannon harjoittaman
laajan kokeellisen musiikin esittelyn siis mahdollisti apurahatahojen pysyvä kiinnostus rahoittaa uutta teknologiaa hyväksikäyttänyttä uusmediataidetta ja videotaidetta.
”Säveltaidetta” tukevien elinten rahoitus oli aina ainoastaan murto-osa festivaalin rahoituksesta, vaikka ohjelmistosta puolet oli musiikkia ja kuluista vielä suurempi osa
liittyi livemusiikkiin. Eikä vain ulkomaisiin tähtiin, joiden

Anton Nikkilä:
Suoria käännöksiä
(2018). Kokeellista
musiikkia ja elokuvaa yhdistävän
esityksen Suomen
ensi-ilta on Rex
Festissä Helsingissä 19.11.2018.

kohdalla ehdoton palkkiokatto oli tähtitieteellinen 3 500
euroa, vaan myös kotimaisiin tekijöihin, joiden palkkiotasoa hilattiin tietoisesti ylemmäs kuin mihin he saivat normaalisti kotimaassa tyytyä.
AVEKin vastine musiikin kentällä on Musiikin edistämissäätiö (MES). Allekirjoittanutkin on saanut siltä ja
sen edeltäjiltä ESEKiltä ja LUSESilta pieniä kohdeapurahoja kokeellisiin musiikkiprojekteihin, se myönnettäköön.
Pääosin MESin taiteellinen profiili on kuitenkin aivan
erilainen kuin AVEKilla. Apurahojen saajat ulottuvat monikansallisista yritysjäteistä Universalista, Sonysta ja Warnerista sekä Antti Tuiskun, Jenni Vartiaisen ja JVG:n
kaltaisista listaykkösistä pieniin kylätapahtumiin kuten
Akaan elävän musiikin yhdistyksen Vasenkätisten Vestivaali, jonka kaikki esiintyjät ovat vasenkätisiä. Myöntölistaa lukiessa nousee otsalle tuskanhiki: onko pelkkää stadilaisten snobien elitismiä ajatus siitä, että kokeellista ja
uutta luovaa musiikkia pitäisi itsestään selvästi tukea tavallista enemmän?
2000-luvun alku oli aikaa, jolloin pitkään julkisuudelta
piilossa olleet kokeellisen musiikin lajit palasivat laajempaan tietoisuuteen. Siinä mielessä vuonna 2008 lopetettu
Avanto-festivaali oli osa ajan henkeä. Kenties punk-perinteen mukaisesti tai yhtenäiskulttuurin hengessä se pyrki
maanlaajuiseen näkyvyyteen ja ulospäin suuntautumiseen. Nyt aika on toinen: kokeellisen musiikin kenttä on
pirstoutunut uudelleen mikroskooppisen pieniksi skeneiksi ja niiden sisäpiirin tapahtumiksi. Voi olla, että apurahatahot ovat jo hukanneet sen ”momentumin” ja hetken, jolloin nykyisin kolme-nelikymppisten suomalaisten
kokeellisen musiikin tekijöiden ammattimaistumista olisi
voitu tukea sen sijaan, että he siirtyvät muiden taiteenlajien ja elämänalueiden pariin. Kuljuntaustan mukaan tämä
on empiirisesti todistettavissa: ”Tilastot kertovat sen, että
nykyisessä tukijärjestelmässä taiteilijan aktiivisuus, luovuus, omintakeinen tuotanto, tiivis julkaisutahti ja menestyksekäs toiminta ulkomailla eivät ole riittäviä näyttöjä taiteilija-apurahan saamiseksi, jos hakijan edustama musiikinlaji on väärä. Kokeellisen ja elektronisen musiikin kentän systemaattinen apurahatta jättäminen voidaan tulkita
kentältä pois sulkemisena. Tämän seurauksena säveltäjien

ammatinharjoittaminen on vaikeutunut ja kokeellisen
musiikin sävellys- ja esitystoiminta on hiipunut.”
Avantgardella, kokeellisilla ajanjaksoilla ja kumouksellisilla vaiheilla on kuitenkin tapana toistua. Välillä
farsseina: kymmenisen vuotta sitten panin merkille, että
sana kokeellisuus alkoi saada suomen kielessä aivan toisia merkityksiä kuin minkä John Cage ja kumppanit sille
aikoinaan antoivat, kun jopa television kokkiohjelmissa
alettiin puhua kokeellisesta gourmet-keittiöstä.
Avantgardea puolestaan yritettiin postmodernismin
huippuaikoina julistaa kuolleeksi, mutta viime vuosina
se on palannut suomalaisille radioaalloille ja hipster-festivaaleille, kun tuttuudessaan harmittomaksi viihteeksi
muuttuneita 1980–2000-lukujen elektronisen musiikin
kertaustyylejä on yllättäen alettu kutsua avantgardeksi ja
siihen on paradoksaalisesti ryhdytty yhdistämään sellaisia sanoja kuin seesteisyys ja ”kuulaus”. Jopa noise-musiikki on ihan ok, kunhan siinä on tarpeeksi tuttuja elementtejä.
Vielä yksi alan termi on underground, joka palaa yhä
uudelleen, viimeksi kun kokeellisen musiikin näkyvin
kansainvälinen foorumi, englantilainen The Wire -lehti
vaihtoi tunnuslauseekseen ”Adventures in Underground
Music” aiemman ”Adventures in Modern Musicin” tilalle.
Nämäkin termit ovat monella tavalla latautuneita eivätkä
niin yksiselitteisiä kuin ensi katsomalta voi näyttää, mutta
antavat osviittaa, mitä kokeellisella musiikilla tarkoitetaan sen sosiologisten määritelmien lisäksi.
Mitä yritän sanoa? Missä positiivinen ohjelma? Kuten
mediataiteilija Kari Yli-Annala totesi häntä konsultoidessani: tarvitaan kokeellisen musiikin AVEK!
Pidemmällä tähtäimellä yhtä merkittävää olisi se, että
Taiteen edistämiskeskus tunnistaisi kokeellisen musiikin
legitiimiksi musiikinlajiksi. Julkisten apurahaelinten ei tarvitse laahata vuosikymmeniä jäljessä ajankohtaisista ilmiöistä, vaan ne voivat kulttuuriperinteen tukemisen lisäksi
edistää jähmettyneiden rakenteiden horjuttamista. Enkä
tietenkään tarkoita mitään uusliberaalia ”luovaa tuhoa”,
vaan aidosti kokeellisen/modernin/avantgarde-/underground-musiikin tukemista, vaikka sen välineellinen arvo
ei olisi nykyisen valtiollisen kulttuuripolitiikan mukaista.
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KESKUSTELU
Petri Kuljuntausta
Kirjoittaja on äänitaiteilija, säveltäjä ja tutkija.

Pohdintoja suomalaisen
mediataiteen menestyksen
edellytyksistä
Suomalainen mediataide on niittänyt
mainetta kansainvälisillä kentillä ja yleisömäärät ovat laajempia kuin perinteisen nykytaiteen edustajilla. Menestystarina jatkuu, mutta alan kipupiste on pienet resurssit suhteessa muiden taidemuotojen rahoitukseen. Frame on tilannut selvityksen ”Uuden etsijä, rajojen
rikkoja. Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä” mediataiteen menestyksen edellytyksistä. Mediataiteen kentällä toivotaan, että selvityksestä seuraisi konkreettisia toimenpiteitä, jotka nostavat mediataiteen arvostusta kotimaassa ja selvitys edesauttaisi
kehittämään tukirakenteita järkevämmälle pohjalle. Nostan selvityksen pohjalta esiin muutamia huomioita.

M

ediataide on taiteen tukijärjestelmässä väliinputoaja, jonka monimediaalisuus ja taiteilijakunnan
heterogeenisuus kaihtavat perinteisiä kategorioita. Ajankohtainen kysymys on, kuinka
nopeasti taiteen tukijärjestelmä pystyy seuraamaan taiteen kehitystä. Taiteen korkeakouluissa perinteiset taideaineet ovat edelleen ohjelmassa, mutta ne eivät ole esteenä
työvälineiden vaihtamiselle sähköisiin ja digitaalisiin. Taideopiskelijat voivat myös liikkua luontevasti taideakatemiasta toiseen.
Usean median omaksuminen taiteen työkaluksi on enemmänkin normi kuin poikkeus
tämän vuosituhannen taiteilijaidentiteettiä
analysoitaessa.
Taiteen tukijärjestämä ei ole reagoinut
riittävän tehokkaasti muuttuneeseen tilanteeseen. Videotaiteen ja kokeellisen elokuvan ei katsota edelleenkään olevan elokuvallista kulttuuria. Suomen elokuvasäätiö
ei ota näitä tukensa piiriin, koska nämä eivät täytä säätiön (varsin mekaanisia) määrittelemiä. Mediataidetta ei myöskään lueta
VOS:n piiriin vaikka esittävää mediataidetta
tehdään läpi taiteen sektorin.
SES on laatinut tukiohjeiston, jossa se
ilmaisee tukevansa “pitkiä, lyhyitä ja sarjamuotoisia näytelmä-, dokumentti-, animaatio- ja lastenelokuvia”. Elokuvalaki ei
72 AVEK-LEHTI 2 | 2018

ole määrittänyt tukea näin. Elokuvalain
mukaan “Elokuvan ja muun kuvaohjelman tuottajalle, tekijälle ja levittäjälle voidaan myöntää tuotantotukea.” Laissa mainittu ‘muu kuvaohjelma’ ei viittaa perinteiseen elokuvaan, vaan laajentuu käsittämään
myös muun kuvallisen ilmaisun.
Kuvaohjelmalaki (710/2011) määrittelee
kuvaohjelman seuraavasti: “Tässä laissa tarkoitetaan (...) kuvaohjelmalla elokuvaa, televisio-ohjelmaa, peliä tai muuta liikkuvina
kuvina teknisin keinoin katseltavaksi tarkoitettua sisältöä.”
Elokuvataiteen edistämisestä annetun
lain mukaan tuen piiriin kuuluva muu kuvaohjelma voi periaatteessa olla mikä vain liikkuvan kuvan kokonaisuus, esim. videoteos
tai -installaatio, digitaalinen peli tms, kunhan se on kulttuurituote. Valtion tuesta on
säädetty laki, jota SES toteuttaa, mutta SES
on kaventanut mainitun ‘elokuvan ja muun
kuvaohjelman’ käsittämään vain perinteisiä
elokuvatuotantoja. Elokuvalaki ei siis ole ollut esteenä mediataiteen tuelle, vaan SES:n
laatima oma tukiohjeisto.
Elokuva-asetus (843/2007) määrittelee hankkeiden tuotantorakenteet väljästi: “Tuettavana kulttuurituotteena pidetään elokuvaa ja muuta kuvaohjelmaa, kun:
...siihen sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja kun
heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.” Koska asetuksessa viitataan yksittäisen elokuvan tai muun kuvaohjelman
tuotantoon, tulisi arvioida teoksen puitteissa
se mikä on merkittävä taiteellinen panos ja
palkkio. Lailla halutaan turvata ammattitasoiset palkkiot tekijöille, mutta laki ei tarkoita sitä että tuettavien tuotantojen on oltava vain isoja tuotantoja, eikä välttämättä
edes perinteisiä elokuvia.
Hallituksen esitys uudeksi elokuvalaiksi valmistui keväällä 2018 ja sen yleisperusteluissa todetaan: “Valtion tehtävänä
on luoda suotuisat edellytykset ja olosuhteet elokuvan innovatiiviselle kehittymiselle.” Esitys uudeksi elokuvalaiksi sisältää
kuitenkin muutoksia, jotka vievät kehitystä

Petri Kuljuntausta: Tempus
(2018, ääni-installaatio, Musiikkitalo).

taaksepäin. Muutos ei anna puitteita innovatiiviselle kehittämiselle, vaan kaventaa
elokuvatuen kohdistumaan entistä rajatummin perinteiseen elokuvaan. Vanhan lain
‘muu kuvakokonaisuus’ on muutettu esityksessä muotoon ‘muu elokuvakulttuuri’. Kyseinen kohta pitäisi ehdottomasti päivittää
nykyaikaan ja varmistaa, että tuen piiriin
kuuluu laaja-alaisesti alan innovatiiviset ja
kehitystä eteenpäin vievät tuotannot.
Esim. Tanskassa valtion elokuvatuen
myöntää suoraan ministeriön alaisuudessa
toimiva Tanskan elokuvainstituutti (Det
Danske Filminstitut), joka tukee myös kokeellista elokuvaa ja alan kehittämistä. Tukea saavat mm. installaatio-toteutukset ja
monimediaaliset hankkeet. Tukisivulla ohjeistetaan: “Rahoituksella pyritään projekteihin, jotka innovatiivisesti hyödyntävät eri
medioiden ja alustojen mahdollisuuksia.”
Mediataiteen instanssit ovat oikeassa vaatiessaan Suomen elokuvasäätiötä ottamaan
mediataiteen tukensa piiriin. Mediataide on
se alue, joka eniten antaa suuntaa liikkuvan
kuvan uusille tekniikoille, ajattelutavoille ja
estetiikoille, joista myös perinteinen elokuvailmaisu ammentaa vaikutteita.

F

ramen tuottaman selvityksen tavoite
on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen, mutta teksti jättää vaikutelman,
ettei mediataiteen eri osa-alueita tarkastella
tasa-arvoisesti ja moniäänisyyttä vaalien.

Äänitaide mainitaan luvussa, jossa tarkastellaan teknologian vaikutuksia mediataiteeseen. Siinä todetaan: ”...esimerkiksi äänitaideteoksille avautuu uusia mahdollisuuksia podcast-jakelun kautta, kun nappikuulokkeet ovat yleistyneet jo laajasti.”
Miksiköhän äänitaiteen asiantuntijoilta
ei ole pyydetty aiheesta lausuntoa? Kommentti podcastista, nappikuulokkeista ja
mediataiteen levitysmahdollisuuksista verkossa oli ajankohtaista internetin alkuvuosina. Netti ei ole vastaus alan ongelmiin,
eikä tällaisten kommenttien pitäisi kuulua
2010-luvun lopulla käytävään keskusteluun
mediataiteen tuotantorakenteista, ammattimaisesta levityksestä ja nykyhetken ääniteknologioista. Nuoret tekevät kännyköillä
luontevasti verkkoon sisältöjä, joissa ollaan
askeleen päässä mediataiteesta. Ja on vain
ajan kysymys, milloin omien pelien ja sisältöjen ohjelmointi ja robottien rakentaminen
alkaa laajemmin kouluissa.
Selvityksessä todetaan: ”Monet ääniteoksia tekevät mediataiteilijat ovat myös
Teoston tekijäasiakkaita ja saavat sen
kautta tekijänoikeuskorvauksia.” Tämä ei
ole totta, sillä Teosto ei hallinnoi ääniteoksia. Taiteilijat eivät voi ilmoittaa ääniteoksia
Teostoon eivätkä saada niistä Teostolta tekijänoikeustuloja. Toisekseen, Teosto ei ota
asiakkaikseen äänitaiteilijoita, sillä Teosto
on säveltäjien ja sanoittajien tekijänoikeusjärjestö.

Tällaiset heitot ovat vaarallisia, sillä ne
antanut turhan ruusuisen kuvan äänitaiteen
rahoitus- ja ansaintarakenteesta. Teoston
piiriin kyllä kuuluu elektronimusiikki, ja jos
olisi tahtoa, Teosto voisi aivan hyvin alkaa
hallinnoida myös ääniteoksia, mutta tällä
hetkellä niin ei ole. Varsin moni nuoren polven elektronimusiikin tekijä tekee kuitenkin valinnan, ettei liity Teostoon, koska kokee sen kalliiksi ja oikeuksiaan rajaavaksi,
ja koska haluaa itse hallinnoida teoksiaan.
Väitän että äänitaiteen ja elektronisen
musiikin kansainvälisestäkin levityksestä
suurin osa tapahtuu taiteilijoiden itsensä
toimesta, ilman kotimaisen taiderahoituksen tai levityskanavien (Frame, AV-arkki,
AVEK, Taike, MES...) tukea. Hankkeista ei
jää merkkiä taideorganisaatioiden tilastoihin, ja siksi äänitaide ja elektroninen musiikki on suurelta osin näkymätön toiminta-alue organisaatioille.
Elektronimusiikilla on 1950-luvulta lähtien takana pitkä ja upea historia vuorenjuurineen ja kurenniemeineen, mutta sen
jälkeen kun musiikin sektori käänsi selkänsä kokeellisuudelle, elektronisella musiikilla ei ole ollut tukijärjestelmissä kotia.
Valtion musiikkitoimikunnassa ei ole ollut elektronimusiikin asiantuntijoita. MES
ei anna tukea elektronimuusikoille. Taiteilijoille on epäselvää, mikä instanssi vastaa
heidän tukihakemuksistaan; musiikin tuen
piiriin se ei ole kuulunut aikoihin ja mediataidekin tuntuu monesta vieraalta kontekstilta. Toivottavasti mediataiteen kenttä etujärjestöineen ei käännä selkäänsä elektronimusiikille.
Äänitaiteen ja elektronimusiikin levitystyötä ei hoida mikään taho Suomessa.
Varsinkin esittävä äänitaide ja elektroninen
livemusiikki jää tuki- ja levitysjärjestelmien
ulkopuolelle. Tyypillistä on, että taiteilijat
maksavat itse kiertueensa ja esityksensä
ulkomailla sillä taloudellista tukea ei yleensä tule. Uran ja luovan toiminnan jatkuvuuden kannalta esityksiä on kuitenkin tehtävä,
vaikka omalla kustannuksella. Tiedostopohjaiset ääniteokset ja elektronisävellykset voisivat periaatteessa kuulua AV-arkin
levitykseen, mutta se edellyttäisi satsausta,
eli verkostoitumista alan festivaaleihin, organisaatioihin ja kuraattoreihin – ja äänitaiteen asiantuntijan kiinnittämistä.
Mediataiteen koulutus- ja tutkimustoimintaa tehdään korkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Oppilaitoksissa opetetaan taitojen
lisäksi ammatillista asennetta ja verkostoitumista, ja laitokset tekevät verkostojensa
kautta myös mediataiteen levitystä. Mutta
sitä ei perustella, miksi oppilaitosten merkitys on jätetty ulos selvityksestä. Oppilaiden
taso on korkea, ja merkittävä osa heistä on

työskennellyt alansa ammattilaisena jo ennen opintoja. Kokonaisuudessa olisi tarpeen
huomioida, kuinka paljon mediataiteilijoita
valmistuu laitoksista, ja miten he sijoittuvat
ammattikentälle.
Selvitys pohjautuu pitkälti haastatteluihin. Konkreettisemman käsityksen eri aihekentistä saisi, jos mukana olisi tilastotietoja siitä, mikä on mediataiteen asema koko
taiteen kentässä ja tukijärjestelmässä. Selvityksessä tähdätään tilastointimenetelmien kehittämiseen, ja se on tarpeen. Kylmän faktan tueksi tarvitaan myös haastatteluja, jotka kertovat mediataiteen arvoista,
määritelmistä, käytännöistä ja toimintakulttuureista.
Selvityksen aihe on äärimmäisen tärkeä, mutta minulle jää hämäräksi, mitä on
se mediataide jolle lähdetään hakemaan parempaa menestystä? Useissa kohdin selvitystä huomaan, että mediataiteella tarkoitetaankin videoteoksia. Pyritäänkö selvityksen pohjalta rakentamaan vankempaa pohjaa jo olemassa oleville mediataiteen organisaatioille, vai edellytyksiä mediataiteen
suurtuotannoille, vai pyritäänkö luomaan
rakenteita, jotka edesauttavat myös yksittäisiä, vapaita ja riippumattomia taiteilijoita
läpi mediataiteen kentän?
Aiheeseen liittyen Taike tilasi viime
vuonna selvityksen äänitaiteen ja elektronimusiikin tilasta. Kuulin tutkimuksen tekijältä, että raportti valmistui ajallaan ja luovutettiin kesän 2017 jälkeen Taikelle julkaistavaksi. Odotukset olivat monella suunnalla korkealla, koska selvitystä alan tilanteesta kaivataan. Mutta miksiköhän Taike
perääntyi ja hautasi tämän selvityksen. Kukaan ei ole saanut Taikesta vastausta siihen,
miksi tutkimusta ei julkistettu?

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin
edistämiseen, HE 56/2018: https://www.
finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180056
Kuvaohjelmalaki: https://www.finlex.fi/fi/
laki/alkup/2011/20110710
Laki elokuvataiteen edistämisestä,
21.1.2000/28: https://www.finlex.fi/fi/
laki/ajantasa/2000/20000028
Muikku, Jari (toim.) / Digital Media
Finland Oy: Uuden etsijä, rajojen rikkoja –
Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä. Julkaisija: Frame
Contemporary Art Finland, 2018. : https://
frame-finland.fi/2018/06/11/uusi-selvitys-suomalainen-mediataide-tarvitsee-yhteisen-strategian-ja-rahoituksen-vahvistamista/
Valtioneuvoston asetus elokuvataiteen edistämisestä, 843/2007: https://www.finlex.
fi/fi/laki/alkup/2007/20070843
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IMPRESSIO
Harri Manner
Kirjoittaja on kirjailija ja taiteilija

Tuomiopäivän
pauhua
entisessä
turskakalastuskolhoosissa
Menneen kesän monenkirjavasta ja -tasoisesta taidetarjonnasta erottui muutama tähtihetki. Yksi kirkkaimmista nähtiin pienessä
Viinistun merenrantakylässä, seitsemisenkymmentä kilometriä Tallinnasta itään. Ensiesityksensä sai fuusiotaiteilija Heikki ”H.”
Paakkasen kehittämän ”höyrypukarismin”
mahtiesitys Absoluuttinen vapaus. Tekopaikkana oli neuvostoaikaisen kalastuskombinaatin vedestä tyhjentynyt vesisäiliö, joka
kuuluu osana Viinistun moni-ilmeisen kulttuurikeskuksen rakennusperintöön.
Paakkasen konstruoimien Tuomiopäivän
urkujen ennenkuulumaton ääniarsenaali
tynnyrimäisen umpikammion hornamaisessa akustiikassa veti mykäksi paatuneimmankin skeptikon. Taiteella voi vaikuttaa,
oli tekijän peittelemätön viesti. Tästä ei esityksen aikana jäänyt epäilystä. Katumus pahoista teoista ja huonosta elämästä oli luettavissa yleisön kasvoilta.

Vain taivas kattona
Vaikuttavan monilukuisten mittauslaitteiden, höyryputkistojen, hanojen, vipujen,
vääntimien, vetimien, ventilaatioröörien ja
energiapötköjen liki raamatullisen rakennelman (vrt. Nooan arkki, Baabelin torni)
uumenista purkautui valloilleen pirullisena
kakofoniana poliittisten hirviöiden irvokkaat iskulauseet, alppimaiden heleiden jodlauksien katkeilevat äännähdykset, eteläisen veljeskansamme sankaribaritonin taiteelliset harha-askeleet ja moni muu akustinen efekti, kuin suorana lähetyksenä taiteilijan mielensisäisestä konserttisalista.
Sirkustirehtöörin ja rhodesialaisen plantaasinomistajan yhdistelmäasuun sonnustautunut Paakkanen hallitsi seitsemän
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metriä korkean urku-alttarirakennelmansa
laitteistoa suvereenilla varmuudella. Olihan
tämä taivaita tavoitteleva artefakti Paakkasen itsensä kokoama sillä samalla paneutuneisuudella ja äärimmäisellä teknillisellä
tarkkuudella, josta hänen aiemmat putkisto- ja mittaristokonstruktionsakin tunnetaan. (Mikäli lukija houkuttuisi arvelemaan
teoksen äänimaailman olleen lähtöisin
katedraalisen kuoren sisään integroiduista
moderneista elektronisista äänentoistolaitteista, on sanottava että arvelu ei osu aivan
vikaan – mutta hyvin lähellä oli se hetki,
että taiteilijan energiakenttä itsessään olisi
muuttunut Oy Yleisradio Ab:n suuruusluokkaa vastaavaksi lähetyskeskukseksi. Nykytaiteen uudet mahdollisuudet huomioiden
tällainen olisi ollut täysin mahdollista. Onhan uudelleen kuvitettu aamiaismuropakettikin saanut taidemaailmassa liki ikonostaasisen arvoposition.)

Symboliset syvärakenteet
Psykoanalyyttisessä tarkastelussa – jota ei
tässä voida sivuuttaa – Paakkasen laajasta
taidelaite- ja kojetuotannosta avautuu hämmentäviä näkymiä. Ankariin tieteellisiin

menetelmiin assosioituva välineistö vaikuttavine mekaniikkoineen sekoittuu taiteelliseen ’softaan’: käyristelevien kiekuroiden,
pullistelevien pötköjen, myttyyntyneiden
köysikieppien, päätymättömiin silmukoituvien johtojen ja kaapeleiden rönsyilevään
ornamentiikkaan.
Analyysissä emme voi pysähtyä välittömästi aisteillemme avautuvaan. Kaikelle
edellä kuvatulle löytyy yksi yhteinen, kokoava symboli: suolisto. Tässä myös tihentyy Paakkasen tuotannon jatkuva ajankohtaisuus. Suolet meillä on aina.
Kuitenkin paakkaslaisessa ihmiskuvassa
homo sapiens näyttäytyy kokonaisena. Laitekonstruktio on ihminen kaikkineen, ihmisen käsite itsessään. Mittarit ovat pää, pään
käsite itsessään. Johdot ja pötköt elimistön
elintärkeät ylläpitäjät, suolet, suoliston käsite itsessään.
Tämäkin teos – nykytaiteen asiantuntijoiden vahvistamia lakeja noudattaen –
avautuu ”kielenkaltaisena ilmiönä, joka viittaa itsensä ulkopuolella olevaan todellisuuteen”. Mutta myös ottaa askeleen pidemmälle – on itse tämä todellisuus. Tätä on taiteen autonomia, taiteen ’absoluuttisuus’,
joka tutkimuksessa ja teorioissa on tähän
asti yhdistetty vain musiikkiin, mutta nyt,
myöhäispostmodernina aikana, taiteellisen
tuotannon laajennettua käsittämään kaikki
yhteiskunnalliset toiminnot, on tunnistettavissa myös muilla taiteen aloilla.
Onko paakkaslaisesti kertautuva suolisto-ornamentiikka itsessään, kokonaisuudessaan, yhdeksi kimpuksi koottu johtolanka johonkin? Kyllä se on. Sillä emmekö
me tapaa samankaltaisen myttymäisesti
kimppuuntuneen kerrostuneisuuden ihmisaivoissa – olkoonkin että pääkopan rajoitetun tilavuuden vuoksi äärimmäisen
tiukkaan ahtautuneena.
Maailma on mielteemme, Paakkanen
tahtoo sanoa, ja niin ovat myös Kaksoisvirtojen maassa muinoin savitauluille uurretut
Korkeimmalta Voimalta saadut ilmoitukset
maailman luomisesta ja maailman lopusta,
Tuomiopäivän kauhistuttavasta tulemisesta.
Joka päivä on Tuomiopäivä, jokaisena
päivänä elämä on edessämme yhtä voimallisena ja kumoamattomana, on teoksen ilmoitus meille.
Tämä ei ollut itsestään selvää kaikille
neuvostoaikaisen turskakalastuskolhoosin vesisäiliöön kokoontuneille. Teos puhui

puolestaan, mutta taiteilija Paakkanen myös,
niin teoksensa kuin omasta puolestaan, antaen suustaan suoltuvien sanakiekuroiden
kietoutua osaksi kokonaistaideteosta.

Lopullinen välien selvittely
Absoluuttinen vapaus -teoksen taideteoreettisena viitekehyksenä on konseptualistinen lähestymistapa, Paakkanen selvitti
kollektiiviseksi kysymysmerkiksi kouristuneelle kansainväliselle yleisölle. Suuri yhteinen ymmärryksen huokaus täytti kammion, saaden vahvistuksekseen laitteiston
uumenista turprahtavan helvetinkatkuisen
pöllähdyksen.
Höyrypukarismin (steam punk) juuret
ovat syvällä paakkaslaisessa taidehistorian
ja -filosofian kirjoitustavassa, kävi ilmi taiteilijan verbaalisesta kontributiosta. Mutta

näin vain pinnalta katsoen. Paakkasen ollessa kyseessä on tehtävä ns. symbolinen
suoliston tähystys. Sakraalilla estetiikallaan
teos tuo viestin juutalaiskristillisen kulttuurin alkujuurilta, konkreettisena alustanaan
Kaksoisvirtojen maan paimentolaisheimojen teltan sisäänastumismatto. Tältä pohjalta
nousee teoksen sanoma loppujen lopuksi.
Laskemattomat ovat ne läheisten ihmisten kirkolliset juhlatilaisuudet, joissa kirkonpenkillä taiteilija Paakkasen paikalla on ollut
pelkkä kylmä rinki. Länsimainen kristillinen
kirkko on saanut maksaa virheistään.
Nyt käytäisiin lopullinen välien selvittely
– neuvostoaikaisen turskakolhoosin vesisäiliössä. Paakkasen tinkimätön antiklerikalisimi näyttäisi voimansa.
Luovuutensa täydellä hybriksellä taiteilija teki tyhjäksi Taivaan Herran suunnitel-

mat kertaheitolla. Tuomiopäivän urut pauhasivat tässä ja nyt. Antiseptisin kyynärvarsihansikkain suojautunut Paakkanen
tunkeusi itse pyhimpään, päästäen bakteeriresistenssillä sormikosketuksellaan soittimesta (Philicorda Pedal Vibrator / Deus
ex Machina I, 2800 Celestial dB, Manufact.
Spiritus Sanctus & Co; kirjoittajan huom.)
ilmoille Absoluuttisen Vapauden jubilaarisen urkuaarian. Hii haa! Hii haa! kiiri voihkinta pitkin turskavapautetun sammion
seinämiä.
Äänten vaiettua ja savuhöyryn hälvennyttyä olemassolonsa äärimmäiselle reunalle heitetty yleisö teki varovaisesti paluuta takaisin nykyisyyteen. Sammion oviaukosta tulvivassa häikäisevässä kesäpäivän valossa ihmiset vaelsivat ulos tuomiostaan vapautuneina.
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TEOLLISUUS

FINDOC

SUOMALAISEN DOKUMENTTIELOKUVAN
MATKA MAAILMALLE
Saija Holm
Kirjoittaja on R&A-ministeriön jäsen ja festivaalilehden päätoimittaja

Alarivi vasemmalta oikealle: Khalid Laboudi, Martti Kaartinen,
Mikael Opstrup, Anu Kuivalainen, Elli Rintala, Iiris Härmä,
Marianne Mäkelä, Visa Koiso-Kanttila, Ari Matikainen
Ylärivi: Eva Mulvad, Niklas Kullström.

Tänä vuonna Suomessa teatterilevityksen saa 30 kotimaista elokuvaa, joista
neljä on dokumenttielokuvia. Teatteriensi-illoista juuri dokumenttielokuvat keräävät usein kriitikoiden kehut, niissä
käsiteltävät kiinnostavat aiheet nousevat otsikoihin, ja osa saa varsin mukavasti yleisöäkin. Menestys jää kuitenkin
turhan usein Suomen rajojen sisäpuolelle. Nyt tilanne on muuttumassa, kiitos
AVEKin, Suomen elokuvasäätiön ja Ylen
aloitteesta syntyneen FINDOC-hankkeen.
Hymyilevän miehen Cannes-voitosta alkanut
maailmanvalloitus, Pitääkö mun kaikki hoitaa -lyhytelokuvan Oscar-ehdokkuus, Miekkailija-elokuvan määrätietoinen palkintolobbaus Yhdysvalloissa sekä Katto ja Tiikeri
-lyhytelokuvien kansainvälinen festivaalimenestys. Jasper Pääkkösen suitsutettu
roolisuoritus Spike Leen BlacKkKlansmanissa (2018) ja sitä edeltänyt Viikingit-sarja
yhdessä Peter Franzénin kanssa. Laura
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Birnin kansainväliset elokuvaprojektit ja
keskeinen rooli Netflixin The Innocents
-sarjassa. Krista Kososen ja Antti J. Jokisen useat kansainväliset työt, ja kymmeniin
maihin myydyt tv-sarjat Nymfit ja Sorjonen:
suomalaisella av-kulttuurilla menee hyvin.
Viime vuosina kotimaisen (fiktio)elokuvan, tv-sarjojen ja suomalaisten näyttelijöiden kansainvälinen menestys ja kattava
medianäkyvyys ovat tuoneet nostetta koko
alalle. Mutta yksi on joukosta poissa: suomalaisten dokumenttielokuvien menestys jää
usein kotimaahan. Mistä tämä johtuu – ja
mitä asialle voisi tehdä?

Mikä FINDOC?
Suomalaisten dokumenttielokuvien kansainvälistymistä edistävä FINDOC-workshop toteutetaan Helsingissä vuosina 2018–
2019. Dokumenttielokuvan ammattilaisille
suunnattu koulutus on syntynyt AVEKin,
SES:n ja Ylen aloitteesta ja sen toteuttavat
yhteistyössä Helsinki International Film
Festival – Finnish Film Affair (FFA) ja

European Documentary Network (EDN).
FINDOC-hankkeen vetäjäksi kutsuttiin
EDN:n asiantuntija, tanskalainen Mikael
Opstrup. FFA:n puolesta koulutuksesta vastaa Sari Väänänen.
Ensimmäinen workshop järjestettiin
Helsingissä elokuun lopussa. “Organisaationi EDN on työskennellyt kansainvälisen dokumenttielokuvan kehittämisen parissa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
Yksi tehtävistäni EDN:llä on vastata työpajoista, joissa kehitetään elokuvaprojekteja
ja keskustellaan tuotannollisista sekä taiteellisista ideoista. Teemme paljon töitä sen
eteen, että toisimme yhteen tuottajia ja ohjaajia, ja heille ja heidän projekteilleen sopivia rahoittajia. Tunnen FINDOC-hankkeen
perustajat aiemmista tapahtumista, siksi he
varmaan pyysivät minut mukaan. Kehittelin workshopien ohjelman yhdessä AVEKin
Outi Rousun kanssa”, Opstrup kertoo.
FINDOC-tapahtumia järjestetään kaikkiaan kolme. ”Ensimmäisen workshopin aiheena oli elokuvaprojektien aloittaminen

sekä elokuvantekijöiden kannustaminen
ammattitaitonsa kehittämiseen niin tuottajana kuin ohjaajana. Toimin kaikkien kolmen tapahtuman vetäjänä, asiantuntevat
ohjaajat valikoituvat kunkin teeman mukaan.
FINDOC-hankkeeseen osallistuu joukko
suomalaisen dokumenttielokuvan ansioituneita tekijöitä, yhteensä viisi ohjaajatuottaja-paria: Elli Rintala ja Ari Matikainen, Khalid Laboudi ja Hannu-Pekka
Vitikainen, Martti Kaartinen ja Niklas
Kullström, Anu Kuivalainen ja Marianne
Mäkelä sekä Iiris Härmä ja Visa Koiso-Kanttila.
“Projektit ovat keskenään hyvin erilaisia. Yhteistä niille on se, että ne ovat suomalaisia tuotantoja, ne ovat vasta kehittelyvaiheessa, ja niiden tekijät tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Tästä näkökulmasta
keskustelimme projekteista ja minusta voi
hyvinkin sanoa, että kaikilla elokuvilla on
potentiaalia pärjätä maailmalla. Matka on
tietysti vasta alussa ja suuria valintoja on
vielä edessä, mutta mahdollisuuksia on jokaisella”, Opstrup muotoilee.

Tavoitteellinen täydennyskoulutus
FINDOC-hankkeen päätavoite on suomalaisen dokumenttielokuvan kansainvälistyminen. Opstrupin mukaan se ei ole ainoa tavoite: “Projekteja kehitellessämme otamme
huomioon kunkin hankkeen kansainvälisen
potentiaalin. Lisäksi kannustamme analysoimaan, miksi juuri tämä elokuva ei ehkä
avaudu kansainväliselle yleisölle, ja mistä
syystä. Tarjoamme yksittäisille tuottajille ja
ohjaajille työvälineitä omien tavoitteidensa,
työmetodiensa ja strategioidensa ymmärtämiseen. Lisäksi tarjolla on monipuolista tietoa kansainvälisistä markkinoista.”
Ensimmäisessä workshopissa keskityttiin projektien kehittämiseen, oman elokuvan mahdollisimman tehokkaaseen pitchaamiseen ja tarinankerrontaan. Seuraavan tapahtuman fokuksessa on dokumenttielokuvien tuotanto ja yhteistuotanto, kolmannessa keskitytään elokuvien levitykseen.
Osallistujilta edellytetään aktiivisuutta
paitsi oman projektinsa esittelemisessä,
myös rakentavia kommentteja toisista kehittelyssä olevista FINDOC-elokuvista.

Seuraava
FINDOC-hankkeen
workshop
järjestetään Helsingissä joulukuussa 2018.
Lisäksi osallistujien oli mahdollista esitellä
projektejaan ammattilaistapahtuma FFA:ssa
Helsingissä syyskuun lopussa. FINDOC-tapahtumassa kehittelyssä ovat seuraavat elokuvaprojektit:
STILL INTO YOU
Ohjaaja Anu Kuivalainen, tuottaja
Marianne Mäkelä (Bonsai Films)
FRAGMENTS OF HUMANITY
Ohjaaja Elli Rintala, tuottaja Ari
Matikainen (Kinocompany)
ONCE UPON THE TIME THERE WAS
A LION
Ohjaaja Iiris Härmä, tuottaja Visa
Koiso-Kanttila (Guerilla Films)
EYES OF THE SKIN
Ohjaaja Martti Kaartinen & Niklas
Kullström, tuottaja Niklas Kullström
(Hillstream Pictures)
A MOROCCAN
Ohjaaja Khalid LABOUDI, tuottaja
Hannu-Pekka Vitikainen (Zone2
Pictures)

“Ensimmäinen tapahtuma oli inspiroiva,
osallistujat ovat taitavia, energisiä ja osaavia. Alku oli erittäin lupaava ja tapahtumassa esitellyt tarinat kiinnostavia. Odotan jatkoa malttamattomana”, Opstrup innostuu.
FINDOC-hankkeen kolmessa työpajassa on kussakin kansainvälisesti tunnettu
ohjaaja: Ensimmäisessä tapahtumassa dokumenttielokuvan sisältöjä kansainvälisestä näkökulmasta kehiteltiin yhdessä
Eva Mulvadin kanssa. Mulvad on yksi menestyneen Danish Documentary -yhtiön
perustajista ja kansainvälisesti palkittu
elokuvaohjaaja.
Seuraava koulutustapahtuma järjestetään joulukuussa. Sen ohjaajana toimiva
saksalainen Stefan Kloos (Kloos & Co, Rise
and Shine World Sales) kertoo osallistujille
kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteistuotannoista. Hän on tuottaja ja myyntiagentti,

jonka elokuvat ovat levinneet maailmanlaajuisesti.
Kolmannen koulutustapahtuman ohjaaja
on belgialainen Peter Jaeger, monipuolinen alansa konkari. Hänen yhtiönsä Jaeger
Creativen erikoisalaa on elokuvien kansainvälinen levitys, myynti ja strateginen suunnittelu. Hänet tunnetaan myös menestyneen itävaltalaisen Autlook Filmsales -yhtiön perustajana.

Miten maailma valloitetaan?
Lukuisia työpajoja, koulutuksia ja workshopeja eri puolilla maailmaa järjestänyt
Opstrup kantaa koulutustapahtumien päävastuun. Mutta tietääkö hän vastauksen siihen, miten suomalaiset dokumenttielokuvat
saataisiin leviämään ulkomaille?
“Takavuosina suomalaisten dokumenttielokuvien ominaispiirre oli yllätyksellisyys.
Teoksia yhdisti hyvin musta huumori, erikoiset henkilöhahmot ja erittäin elokuvallinen
toteutustapa. Elokuvat olivat harvoin aihedokumentteja, ennemminkin ne seurasivat arkista elämää, kurottivat kuin huomaamatta
sen taakse, kohti läsnäoloa ja “elämän tarkoitusta”. Näin ei ole enää nykyään, eivätkä suomalaiset dokumenttielokuvat erotu muiden
maiden dokumenttielokuvista suomalaisuudellaan”, Opstrup pohtii.
Sisältöjen sijaan Opstrup arvelee Suomen eroavan muista Pohjoismaista koulutuksen, rahoituksen sekä työskentelymetodien osalta. ”Teidän elokuvakoulunne on
akateemisempi kuin muissa Pohjoismaissa.
Teillä on myös enemmän yhden miehen orkesterina toimivia tuotantoyhtiöitä ja itse
omat elokuvansa tuottavia ohjaajia kuin
muualla Pohjolassa”, Opstrup erittelee.
”Tuotannolliset rakenteet ovat myös poikkeavia: muissa Pohjoismaissa painotetaan
enemmän tuotannollis-taloudellisia osaalueita sekä levitysstrategioita kuin teillä.
Ohjaaja-tuottajaparin tiivis yhteistyö korostuu Suomessa huomattavasti vähemmän
kuin naapurimaissa”, Opstrup listaa tuotantotapojen eroavaisuuksia.
”Voin olla väärässä, mutta uskon, että
näitä osatekijöitä tarkastelemalla ja analysoimalla on mahdollista ymmärtää, miksi
suomalainen dokumenttielokuva näyttää
siltä kuin se tällä hetkellä näyttää”, Opstrup
kiteyttää.
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RAPORTTI
Saija Holm
Kirjoittaja on R&A-ministeriön jäsen ja
festivaalin ohjelmistoa esitelleen lehden
päätoimittaja.

EI VIHALLE
Afroamerikkalaisen elokuvan uranuurtaja Spike Lee vieraili ensimmäistä
kertaa Helsingissä syyskuun lopussa.
Rakkautta & Anarkiaa -festivaalille
saapuneen ohjaajan mestarikurssi
sisälsi asiaa elokuvasta, mutta myös
kipakkaa yhteiskuntakritiikkiä.

Agentti Oranssi
Mestarikurssilla Spike Leeta haastattelee
Ylen kulttuuritoimittaja J. P. Pulkkinen. Lee
on kiitollinen haastateltava, suora ja tarkka,
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Spike Leen mestarikurssi järjestettiin Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla lauantaina 22.9.2018.
Haastattelijana toimi Ylen kulttuuritoimittaja J. P. Pulkkinen. Kuva: Mari Mur.

KUVA: MARI MUR.

Spike Leen Do the Right Thing – kuuma päivä
-näytös on päättymässä upeasti remontoidussa Bio Rex -teatterissa. Aplodit vaimenevat vähitellen, lopputekstit rullaavat päätökseensä. Tunnelma on odottava. Lähes 600
ihmisen hiljaisuus on intensiivinen, ilmassa
on sähköä. Valot syttyvät ja teatterin oviaukkoon ilmestyy tunnistettava hahmo. Spike
Lee on saapunut. Aplodit ovat korviahuumaavat. Ihmiset osoittavat suosiota seisaaltaan. Hetki on ikimuistoinen.
R&A-festivaalin, Yhdysvaltain suurlähetystön ja näyttelijä Jasper Pääkkösen kutsumana Helsinkiin saatu Lee on toivottu ja
odotettu kunniavieras par excellence. Leen
elokuvat eli ”Spike Lee jointit” ovat olleet R&A-yleisön suosikkeja mustavalkoisesta, häkellyttävän hyvin aikaa kestäneestä
She’s Gotta Have It (1986) -jointista ja eritoten ohjaajan Suomen mestarikurssin edellä
esitetystä läpimurtoteoksesta Do the Right
Thing (1989) lähtien. Mestarikurssin jälkeen Bio Rexissä järjestetään näytös tämän
syksyn yleisömagneetista BlacKkKlansman (2018). Lee ja Pääkkönen ovat paikalla
näytöksessä ja hurmaavat festivaaliyleisön.

Olen tarinankertoja. Sillä ei
ole merkitystä,
onko kyseessä
dokumenttielokuva, musiikkivideo, tällainen
mestariluokka,
fiktiivinen elokuva
tai mainos,
minulle se on
kaikki tarinankerrontaa.

Vaikutteista

myös kuuntelijana. Sanat ovat spontaanin
oloisia, mutta taatusti punnittuja. Ohjaaja
ei todellakaan kursaile, varsinkaan puhuessaan politiikkaa. ”En ole hienovarainen, koska aika, jota elämme ei ole hienovarainen.
Haluan ihmisten heräävän”, Lee lataa.
Ennen kuin pureudumme Leen elokuviin, hän purkaa sydäntään. Maailmanpolitiikka huolestuttaa ohjaajaa. Lee on hyvin suora ja armoton kritiikissään presidentti Trumpia kohtaan. Tosin Leen suusta
tätä sanaparia ”presidentti” ja ”Trump” ei
kuulla, hän kutsuu kiisteltyä päämiestä nimellä Agent Orange. ”Sillä miehellä on ydinase”, Lee kauhistelee. ”Toivon todella, että
hänelle on annettu väärä koodi, ’1234’ tai jotain”, Lee naurattaa yleisöä. Ja yleisö nauraa.

Spike Leen läpimurtoteos Do the Right Thing
ohitettiin aikanaan niin Cannesin elokuvajuhlilla kuin Oscareissa. Elokuvan Yhdysvaltain ensi-illasta kiisteltiin, sillä elokuvan pelättiin aiheuttavan mellakoita, joita kesäinen
ensi-iltapäivä vain kiihdyttäisi. Elokuva sai
ensi-iltansa 30.6.1989, samana päivänä kuin
Tim Burtonin Batman. Paahtavan helteiseen New Yorkin lähiöön sijoittuva elokuva
on jälleen, lähes kolmekymmentä vuotta
myöhemmin pelottavan ajankohtainen: eroja
korostavassa maailmassa asiat eskaloituvat
nopeasti ja ylilyönneiltä on vaikea välttyä.
Kolme vuotta ennen läpimurtoa valmistuneessa ensimmäisessä pitkässä ohjaustyössä
She’s Gotta Have It näkyvät jo läpi Leen uran
toistuneet teemat: rotukysymykset urbaanissa ympäristössä, rasismi ja sovinismi, ihmissuhteet, yhteisöllisyys – sivujuonteinaan
musiikki, urheilu ja taide, joiden merkitystä

Lee painottaa urallaan. Tämäkin elokuva on
kestänyt aikaa todella hyvin. Sen mustavalkoisissa kuvissa näkyvät yllättävät vaikutteet: ”Jean-Luc Godardin Viimeiseen hengenvetoon on ollut minulle todella vaikuttava
ja tärkeä elokuva”, ohjaaja vahvistaa.
Lee on painottanut elokuvahistorian tuntemuksen merkitystä myös opettaessaan
elokuvan tekemistä Harvardissa ja New
Yorkin yliopistossa. ”Lukuvuoden alussa
annan aina oppilailleni listan klassikoista:
katso ainakin nämä, jos et ole vielä nähnyt”,
Lee kertoo. She’s Gotta Have It -elokuvassa
toden totta on kaikuja Godardin klassikosta
ja Ranskan uuden aallon elokuvasta.
Lee itse löysi elokuvat vasta yliopistoon
mentyään. ”Nuoruuden roolimallejani olivat
Muhammed Ali ja baseballin pelaajat, eivät elokuvantekijät. Perin rakkauden elokuviin äidiltäni, hän toi elämääni esim. Bye Bye
Birdien ollessani 6-vuotias. Isäni puolestaan

vihasi sitä, miten tummia ihmisiä kuvattiin
elokuvissa. Hän rakasti musiikkia ja urheilua”, Lee listaa omia vaikutteitaan.
Lee on usein itse näytellyt elokuvissaan
puheliaita sivuhahmoja, jotka tuovat vakavien aiheiden käsittelyyn keveyttä. ”Huumori
on tärkeää. Ei komedia, mutta huumori”, ohjaaja sanoo. Lee typistetään usein rodullisten kysymysten railakkaaksi käsittelijäksi,
mutta yhtä lailla hänen elokuvansa sisältävät laajempaa yhteiskunnallista kritiikkiä ja pureutuvat vaivatta esim. luokkakysymyksiin ja sukupuoli-identiteetin teemoihin.

Takaisin politiikkaan
Mestarikurssille on varattu aikaa vajaa tunti.
Leen Suomen vierailu on lyhyt ja ohjelmaa
on paljon. Tunti hujahtaa vilauksessa, Leetä
kuuntelisi mielellään pidempään. Hän on
eloisa ja hauska puhuja, jolla on sanottavaa

ja taitoa sanoa asiansa terävästi. ”Olen tarinankertoja. Sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä dokumenttielokuva, musiikkivideo,
tällainen mestariluokka, fiktiivinen elokuva
tai mainos, minulle se on kaikki tarinankerrontaa”, Lee toteaa.
Kysyttäessä Leen seuraavasta projektista hän palaa maansa poliittiseen tilanteeseen: ”Seuraava projektini ovat marraskuiset kongressin välivaalit. Haluan saada ihmiset hereille, rekisteröitymään ja äänestämään”, Lee toteaa painokkaasti.
Tilaisuuden päätteeksi Lee nostaa yleisön joukosta esiin jo vuosia Suomessa asuneen amerikkalaistaiteilijan. Tämä on tehnyt lenkkareita rakastavan Leen kunniaksi
elokuvateemaiset kengät, jotka hän on tuunannut elokuvajulisteilla. Kiiteltyään lahjasta Lee heilauttaa kättään rennosti ja astelee pois lavalta. Yleisö jää odottamaan seuraavaa Spike Lee -jointtia.
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Saara Ekström, Body All Eyes, 2018. Tekniikka: 8 mm filmi digitoitu 2K formaattiin. Kesto: 14 min 39 sek.

KOLME OTOSTA
1.

Seison yksin kunnostustöiden ajaksi suljetun Helsingin
Olympiastadionin valtavassa ovaalinmuotoisessa suppiKirjoittaja on
lossa. On joulukuu, ja kylmä tuuli kiertää pitkin tyhjää kilkuvataiteilija,
jolle on myönnetty parataa, painaa matalalla liikkuvia pilvimassoja kohti val15. AVEKkoista ja itsehohtavaa tornia. Sormet ovat umpikohmeessa,
palkinto
valo vähenee. Käännän kameran ylöspäin kuvatakseni
pressiaitioita, delikaatteja lasikennoja, jotka kiinnittyvät
katsomon ylle ulottuvan lipan alapuolelle, ja kun katson etsimen läpi, tuntuu siltä kuin pilvet olisivat naulittuna paikoilleen ja koko massiivinen stadion liikehtisi raskaasti
läpi kaupungin. Rakennus on valtamerien alus, kallioperän sedimenttien kyntäjä, historian louhija – aivan kuten
jotkut alukset ovat jäänmurtajia – ja tänä myrskyisenä päivänä se on riuhtaissut itsensä irti kiinnikkeistään. Stadionin ympärillä myllynkivinä pyörivät ja kumisevat kurimukset työntävät pintaan lähihistorian kätkettyä ja unohdettua
esineistöä, ja niitä vielä paljon varhaisempia merkkejä, aikaan ja kiveen kiinnittyneitä viestejä menneisyydestä. Esineet ja fossiilit kohoavat, puhuvat ja putoavat takaisin syvyyksiin. Muistakaa, ne sanovat. Katsokaa meitä. Miten esitän ne katsojalle? Miten ratkaisen niiden ilmestymisen kallioperästä? En halua alleviivata, näyttää vain – näistäkin
on historiamme tehty. Pilvet repeävät, viisto auringonvalo
Saara
Ekström
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laskeutuu kuin ilmestys irti sahatuille penkkiriveille. Illalla lipputankomastojen vaijerit soivat, kuu kulkee niiden
takana. Se on neljäs avoin silmä, joka omieni ja kameran
linssin lisäksi tarkkailee stadionin kaikuvaa autiutta ja surrealisti de Chiricolle sukua olevaa metafyysistä ja haaksirikkoista kauneutta.

2.

Turun Yliopiston eläinmuseon mukava konservaattori painaa avaimen käteeni ja sanoo, että saat avata arkiston laatikostot, että siellä niitä on, ja älä sotke keskenään, etteivät
mene rääpäleet sekaisin, ja ei kyllä hajuakaan kenelle näitä
säilytellään, keräillään, tutkitaan ja preparoidaan kun maailma kuitenkin posahtaa huomenna, ja sitten hän katoaa
naureskellen lounaalle. Minä sen sijaan unohdan syödä. Arkistokäytävä on pitkä, lukittujen ovien takana ovat laatikostot, joissa latinankielisiä nimiä ja maanosia. Avaan ensimmäisen laatikon, ja se on täynnä mustaa. Mustaakin mustempaa mustaa, kuin katsoisin mustaan aukkoon, joka nielee kaiken valon syvälle ajan poimuttuviin laskoksiin. Työnnän käteni rakosesta kuin ansaan, ja sormiini osuu viimeisen oksan ympärille käyristynyt kynsi. Corvus corax. Korpit
makaavat vieri vieressä, kylki kyljessä, vasen siipi levitettynä viereisen linnun pään alle kuin tumma höyhenpielus.

Tunnen häiritseväni syvää kollektiivista unta. Muinaisessa
Egyptissä muumioitiin lintuja, tuhansittain tuulihaukkoja,
pääskysiä ja kyyhkyjä, laulajia, joiden tuli kansoittaa tuonpuoleisen taivas. Tuonpuoleisessa, joka oli ikuinen ja täten
panostus kannatti, kuljettiin nurinpäin, joten taivas oli alhaalla ja linnut uivat sen autereisessa sinessä. Nostan yhden näistä lentäjistä kapeaan käytävään toimistotuoleille
improvisoimani studion lampun alle. Lataan kameraan uuden filmikasetin, tarkistan patterit. Lintu kiiltää sameasti,
surumielisesti ja siitä huokuu koimyrkyn, arsenikin, pölyn,
höyhenten, pumpulin ja oljen tuoksu. Ilmojen akrobaatti,
neuvokas, arvokas, riehakas lintu. Kysyn sinulta, pyhä korpinpoika, saanko tallentaa sulkamajasi filmille?

3.

Raksamiehet ovat vetämässä haalareita päälleen vartijoille
aikaisemmin kuuluneiden pukukoppien luona, asbestimaskit ylähyllyillä, niiden vieressä oransseja teippirullia ovien sinetöintiin. Miehet katsovat menoani ja raahaamaani kuvauskalustoa, ylempiin kerroksiin pääsee vielä.
Rautaportaat resonoivat kuin kumistin, joka ilmoittaa tulostani. Valo siivilöityy ristin muotoon rakennettujen käytävien päissä olevista, sateen raidoittamista valtavista ikkunoista. Ristin keskipisteessä, käytävien kohtaamispaikassa,

ilma muuttuu raskaammaksi, hapettomaksi. Painavat metalliovet ammottavat avonaisina. Niissä on silmän korkeudelle porattu pieni, pyöreä reikä. Siitä näkee ainoastaan sisään, ei ulos. Täällä haisevat savukkeet, tylsyys, pitkästyminen, alistuminen, nöyryytys, viha, pelko, toivottomuus ja
kusi. Turun lääninvankilan sellit ovat ahtaat ja klaustrofobiset, pieni pala illusorista yksityisyyttä. Ikkunat niin korkealla, ettei niistä voi nähdä ulos. Vankilan pihalla on louhos, Kakolan rakennuskivet ovat siitä peräisin, ja ne ovat
vankien louhimat, oma synkkä ironiansa siinäkin. Kameran sisällä filmi pyörii ja tallentaa, sen ääni on kuivaa, vaimeata ratinaa muuten hiljaisessa rakennuksessa. Rapiseva
hiiri suljettuna metalliseen kuutioon. Sellissä numero 154
on lähes puoli seinää peittävä lyijykynäpiirros: neljä alastonta, pystyrintaista sulotarta tarkkailee minua kapein silmin ja suipistetuin suin. Kaksi heistä istuu pyöreällä kivellä, hiukset ovat auki, jalat ulottuvat nilkkoja myöten veteen, ulappa on kaukana ja avoin. Vasemmalla on saari,
siihen mahtuu juuri ja juuri mökki ja mökin eteen lipputanko. Toisella, paljon etäisemmällä saarella istuu nainen
selin katsojaan, letti ulottuu lapaluihin asti. Vihreällä tussilla haalistunut teksti: ”Mikään ei koskaan ole kaikkein
pahinta”. O-kirjaimet ovat sydämiä. Vuoden kuluttua tässä
tulee olemaan hotelli. Väliseinät kaadetaan, ikkunat puhkaistaan suuremmiksi ja kaukana niiden alapuolella aukeaa koko Turku.
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TOIMITUSJOHTAJA

ARVIO
Pinja Mustajoki
Kirjoittaja on äänisuunnittelija ja
visuaalisen kulttuurin väitöskirjatutkija

Toisten korvin
kuultuja ääniä
Ari Koivumäki tarkastelee tuoreessa väitöskirjassaan äänimaisematutkimuksen
mahdollisuuksia tarjota uusia välineitä
äänisuunnittelulle. “Korvintodistajien”
lausunnot meitä ympäröivistä äänistä
palauttavat äänisuunnittelun peruskysymyksen äärelle: mitä kuulemme?
Ari Koivumäen väitöskirjasssa Maiseman
äänittäminen – Äänimaisematutkimus äänisuunnittelun tukena (2018) ukkonen kumisee, haavanlehdet havisevat, moottorisaha
pärisee, meri kohisee ja ruohonleikkuri hurisee. Tuuli ulvoo, vinkuu, humisee, henkäilee tai huokailee. Tutkimuksensa taustamateriaalina Koivumäki on käyttänyt Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeen keruuaineistoa. Vuosina 2005-2006 järjestetyssä
hankkeessa kansalaisilta toivottiin kirjallisia kuvauksia henkilökohtaisesti tai yhteisöllisesti tärkeistä ääniympäristöistä. Kuvausten pohjalta Sata suomalaista äänimaisemaa -työryhmän jäsenet valikoivat ja
haastattelivat kuvailuja toimittaneita henkilöitä ja taltioivat ehdotetut äänimaisemat.
Koivumäki ottaa tutkimuksensa keskiöön
siis tavanomaisen kuulijan: miten ihmiset
tulkitsevat ja kuvailevat kuulemaansa.
Kansalaisten antamia äänihavaintoja lukiessa ensimmäinen reaktio on hämmästys;
mikä määrä aktivoimatonta kansanrunoutta
suomalaisten mielissä kyteekään! Kuvaukset kuten (…) hiljainen sateen ropina katolta, ihan kuin satua ja tarinoita rapisisi
siellä muistojen lokeroista tai (…) pakkaslumen narskunta talvikenkieni alla sekä rätinä ja pauke läheisessä järvessä pakkasen
piirtäessä railoja jäähän kielivät äänen voimasta panna ihmisessä alulle reflektoivia,
aistimuksellisia tuntemuksia. Kuitenkin arkitodellisuudessa äänestä puhumisessa on
omat kommunikaatiohaasteensa, jotka lienevät kaikille äänen parissa toimiville tuttuja. Jonkin niin abstraktin ja immateriaalisen sanallistaminen tuntuu kankealta, eikä
viestin välittymisestä ole varmuutta.
Miten puhua äänestä, kuinka kuvailla
ääniä? Suomen kieli tarjoaa kirjavan, monisyisen paletin äänten kuvailulle, mutta silti
niistä puhuminen usein tuskastuttaa. Kyse
on ehkä käsitteiden epämääräisyydestä:
ne ovat rajoiltaan epätarkkoja ja – kuten
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Koivumäki osoittaa – ennen kaikkea tiukasti
sidottuja henkilökohtaisiin, sosiaalisiin ja
kulttuurisiin tekijöihin. Kuuntelijan suhde
äänihavaintoonsa on subjektiivinen: toiselle
tuuli vaikeroi, toiselle laulaa. Toiselle tärkeä ja kaunis äänimaisema on toiselle pelkkää hälyä. Lisäksi toiset kuuntelevat herkemmin ja “paremmin” kuin toiset, mikä luo
oman kynnyksensä äänistä keskustelulle.
Koivumäki summaa: äänet pakenevat tarkkaa määrittelyä.
Pitkän uran äänen parissa mm. Radioteatterissa ja TTVO:lla tehneen Koivumäen
tutkimus sijoittuu akustisen ekologian ja
äänimaisematutkimuksen piiriin, joissa
tutkitaan ääniympäristön ja ihmisen suhdetta. Olen itsekin puhunut äänisuunnittelijan työssäni äänimaisemasta lähinnä äänipohjan tai atmosfäärin – siis jonkin taustaksi hahmotettavan, epäsynkronisen äänen synonyyminä. Koivumäen kirjaa saa lukea useamman kerran kunnes ymmärtää,
mihin äänimaisemalla oikeastaan viitataan
äänimaisematutkimuksen yhteydessä: äänimaisemalla tarkoitetaan sitä, miten ääniympäristö koetaan ja ymmärretään kuuntelemalla ja merkityksellistämällä kuultua ympäristöä kontekstissaan. Ääniympäristöksi
voidaan kutsua minkä tahansa paikan kuultavaa värähtelyä – kun taas äänimaisema
kuvaa, miten tätä ympäristöä ymmärretään
kuuntelemalla ja miten siihen vaikutetaan
tuottamalla ääniä tai merkityksellistämällä
kuultua ympäristöä kontekstissaan. Maisema on kuin kudelma tai mosaiikki, joka
rakentuu pienistä palasista – muttei toisaalta ole purettaviksi erillisiin osiin.
Ääniympäristö tarvitsee muuttuakseen äänimaisemaksi siis paitsi korvaparin
myös niiden välisen prosessoijan – aktiivisen kuulijan. Mieleeni palautuu elokuvaäänisuunnittelun professori Matti “Rekku”
Kuortin äänellä lausutut sanat, jotka kuulin
jo ääniopintojeni ensimmäisinä päivinä. Äänisuunnittelijan tärkeimmät työkalut ovat
tärkeysjärjestyksessä: korvat, aivot, laitteet.

Ihminen havaitsee ympäristönsä aina
oman tilanteensa ja kuulokulmansa kautta.
Koivumäki nostaa esiin eron kuulemisen ja
kuuntelemisen välillä. Kuuleminen on laajempi käsite, kun taas kuuntelemisen tunnusmerkkejä ovat tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja keskittyminen kuuntelutilanteeseen. Kuunteleminen kiinnittyy siis tiukemmin kohteeseensa. Toisaalta Koivumäen mukaan jotakin voidaan kuulla, vaikkei tarkkaan tiedetä mitä – kohteen olemassaolo ei ole välttämätöntä. Kuunteleminen vaatii kuitenkin jonkin tason ymmärrystä ympäröivistä äänistä. Mikäli jotakin ei
kuuntelemalla tunnista tai ymmärrä, kuulee
sen vain epämääräisenä hälynä.
Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeen haastattelumateriaalin hyödyntämisen
lisäksi Ari Koivumäki tarkastelee äänimaisemien tuottamista ja toistoa kahden erilaisen hankkeen yhteydessä. Yhdessä opiskelijaryhmän kanssa toteutetussa Hyperkuulo-hankkeessa tuotettiin puhelinsovelluksella toimiva kuuntelureitti, joka perustuu
käyttäjän sijaintiin ympäristössä. Toisessa
hankkeessa Koivumäki työryhmineen loi
Viipurin vuoden 1939 äänimaiseman Wanha
Viipurimme -dokumenttielokuvaan. Näissäkin projektitöissä Koivumäki maisemoi itsensä osaksi työryhmää ja jättäytyy eräänlaiseksi sivusta tarkkailijaksi, nostamatta
omaa tekemistä tai havainnointiaan erityisesti jalustalle.
Maiseman äänittäminen – Äänimaisematutkimus äänisuunnittelun tukena -teoksessa
tiivistyy se, mitä itse pidän äänen kanssa
työskentelylle leimallisena. Siinä yhdistyvät
äärimmäisen konkreettinen tekeminen ja
kuvailukapasiteetinkin ylittävä, korkealentoinen teoria. Koivumäki näyttäytyy teoksen
välityksellä tietynlaisena systeemirakentajana, joka ei halua päästää epämääräisen
sumeita ääniä lipsumaan saippuan lailla käsistään, vaan pyrkii ymmärtämään niitä listaamisen, luokittelun ja lokeroinnin avulla.
Koivumäki korostaa tutkimuksensa olevan käytäntöperusteista ja jalkautuukin
“hands on” kuulijoiden pariin ja nostaa kansalaisten kuvailutiedon merkitykselliseksi
osaksi paitsi äänimaisematutkimusta myös
äänisuunnittelun käytäntöjä. Työläät ja äärimmäistä viitseliäisyyttä vaativat prosessit
eivät olisi onnistuneet ilman todellista kiintymystä – puhutaan varmasti jo tosirakkaudesta – ääneen ja ääniin.

HYVITYSJÄRJESTELMÄÄ
UUDISTETTAVA

Y
Valtteri Niiranen
Kirjoittaja on Kopioston toimitusjohtaja

ksityisen kopioinnin hyvitys on erityisen mielenkiinnon ja vaikuttamisen kohteena hallituksen loppukauden ajan. Hyvitykseen, joka merkitsee rahaa sekä yksittäisille av-tekijöille että välillisesti tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin, on
aina kohdistunut erilaisia intohimoja. Jonkun pitää tämä raha maksaa tai jostakin sitä
on löydyttävä. Tekijänoikeuslaki edellyttää
hyvityksen järjestämistä.
Kasettimaksu, laitemaksu ja hyvitysmaksu ovat termejä, joita on vuosien saatossa käytetty niin lainsäädännössä kuin
alan toimijoiden keskuudessakin. Samasta
asiasta on kuitenkin edelleen kyse. Yksityiset
kansalaiset saavat tekijänoikeuslain perusteella kopioida teoksia omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, ja tästä laajamittaisesta
laillisesta kopioinnista aiheutuu tekijöille ja
muille oikeudenhaltijoille haittaa menetettyinä tekijänoikeus- ja muina tuloina. Vaihtoehtona olisi se, että kansalaiset eivät saisi
kopioida teoksia omaan käyttöönsä. Valvonta muodostuisi mahdottomaksi ja yleinen oikeustaju kärsisi. Siksi tämä vaihtoehto
on poissuljettu niin Suomessa kuin muissa
EU-maissakin. Jäljelle jää hyvityksen järjestäminen, tavalla tai toisella.
Nykyinen valtion budjettiin perustuva
hyvitys ei ole ongelmaton. Juha Samola on
valottanut asian eri puolia tämän lehden
pääkirjoituksessa. Valtion poliittisten ja fiskaalisten intressien ollessa etusijalla – kuten oli kevään 2018 kehysriihipäätöksessä –
jäi tekijänoikeuslakiin pohjautuva arvokeskustelu kokonaan käymättä. Tätä keskustelua olisi tarvittu, jotta olisi ymmärretty, mikä
on hyvityksen tavoite ja tarkoitus, ja miten
hyvitys liittyy tekijänoikeuspolitikkaan.
EU-tuomioistuin on muutama vuosi sitten ottanut kantaa Espanjan entiseen budjettirahoitteiseen järjestelmään. Tuomioistuin totesi, että hyvitys voidaan hoitaa verovaroin, mutta ainoastaan siitä vuosittaisesta verokertymästä, joka peritään kansalaisilta. Perusteena tuomioistuimella oli
se, että kun ainoastaan yksityiset kansalaiset ovat oikeutettuja kopioimaan teoksia

omaan käyttöönsä, ei yritysten maksamilla
veroilla voi hoitaa hyvitysmaksuja. Espanja
muutti oman järjestelmänsä takaisin laitemaksuun pohjautuvaksi. Suomen nykymallissa on sama ongelma. Suomen valtio voitaisiin haastaa vastaajaksi EU-tuomioistuimeen vaatien, että järjestelmäämme pitäisi
muuttaa.
Seuraavalla hallituskaudella olisi hyvä
tilaisuus päivittää hyvitysmaksujärjestelmä.
Tähän tuntuisi olevan tahtoa poliittisten
päättäjien keskuudessa. Syksyllä 2018 hyvityksen taso- ja järjestelmäkysymyksiä käsitellään eduskunnan sivistys- ja valtiovarainvaliokunnissa. Parhaimmassa tapauksessa esimerkiksi sivistysvaliokunta antaisi
lausuman, jolla velvoitettaisiin opetus- ja
kulttuuriministeriö tekemään selvitys järjestelmän uudistamisen eri vaihtoehdoista.
Miten hyvitysjärjestelmää olisi uudistettava? Yksi vaihtoehto olisi se, että nykyinen
systeemi, jossa noin puolet rahoista menee henkilökohtaisiin korvauksiin ja puolet osoitetaan välillisiin, tekijöiden yhteisiin
tarkoituksiin, erotettaisiin toisistaan. Pakkoavioliitto purettaisiin. Hyvitys olisi korvaus av-tekijöille ja muille tekijöille siitä
haitasta, jota heille aiheutuu, kun yksityinen
laillinen kopiointi olisi jatkossakin sallittua.
Tutkimukset kopioitujen teosten määrästä
– viime vuosina noin 250 miljoonaa teosta
vuodessa – osoittaisi sen, mikä haitta tekijöille aiheutuisi. Tämän voisi rakentaa esimerkiksi laitemaksun pohjalle, ja silloin
lasku lankeaisi niille, jotka teoksia kopioivat
eli yksityisille kansalaisille. Välilliset, yhteiset hankkeet ja toiminnat kuten AVEK, Musiikin edistämissäätiö MES ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK hoidettaisiin jonkin muun rahoituksen kautta.
Paras vaihtoehto tähän olisi kulttuurituen
tyyppinen rahoitus valtion erillisellä, pysyvällä budjettimomentilla.
Koko luova ala monine toimijoineen vaikuttaa yhdessä syksyn 2018 ja kevään 2019
aikana siihen, että hyvitysjärjestelmää euroineen uudistetaan järkevällä ja kestävällä
tavalla.
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IMPRESSIO
Tuuli Penttinen-Lampisuo
Kirjoittaja on AVEKin mediataiteen
tuotantoneuvoja

EI VAIN NOSTALGIAA,
VAAN TIETOISTA TEKNOLOGIAN
TOISINKÄYTTÄMISTÄ
Steina ja Woody Vasulka poistivat kameran
maailman keskipisteestä

Kohderyhmäajattelu puhututtaa taiteessa. Vastikään Muu Galleriassa taiteilijat
kyseenalaistivat, onko ajatus lainkaan
yhteen sovitettavissa vapaan taiteen
tekemiseen.

T

aidemuseoissa kohderyhmiä kyllä
puidaan. Uuden Amos Rexin tähtäimessä ovat nuoret. Avajaisnäyttelyssä yleisö imaistaan museon mustaan
nieluun, joka täyttyy värikkäiden animaatioiden pyörteellä. Visuaalisuus ruokkii some-kanavia ja huimaa aisteja kuin ihana
ilta tivolissa.
Viime maaliskuussa Porin taidemuseossa
avautui näyttely, joka meinasi jo ovella viedä
itseltä jalat alta. Oli suloista kokea, että kerrankin minä olin kohderyhmää! Steina ja

Woody Vasulkan mediataidenäyttely taidemuseon Siivessä ja Mediapisteessä oli lahja,
josta en ollut edes osannut unelmoida.
Tunne palautui mieleen Amos Rexissä,
kun kanssaihmisten silmät tuikkivat hurmioituneina. Kukaan ei kysellyt narratiivia,
päähenkilöä, käännekohtaa tai lopetusta.
TeamLab loi uusia näkyjä ja uutta maailmanjärjestystä tavalla, joka sai monet unohtamaan vanhat säännöt.
Islantilaissyntyinen Steina (synt. Steinunn Briem Bjarnadóttir, 1940) lähti
1960-luvun alussa Prahaan täydentämään
viulunsoiton opintojaan. Samaan aikaan
tsekkiläinen Woody (synt. Bohuslav Vašulka,
1937) aloitteli uraansa elokuvantekijänä. Pariskunnan kohdatessa roihahti myös heidän
yhteinen intohimonsa videotekniikkaan.

Vasulkat muuttivat Yhdysvaltoihin ja olivat paikalla, kun jokseenkin johdonmukaisesti edennyt kuvataide purkautui lukuisiksi säikeiksi. 1970-luvun New Yorkissa,
Vietnamin sodan, television, teknologisen
kehityksen ja kemiallisten kiihokkeiden
katveessa muhivat videotaide, käsitetaide,
maataide, performanssi ja muut taiteen uuden muodot.
Vanhan mediataiteen museaalinen haaste on alkuperäisen esityskaluston hapertuminen.
Porin taidemuseossa kokeelliset videot
katettiin tarjolle herkullisesti kuin vanha
maalaustaide eurooppalaisissa museoissa,
värejä ja nykytekniikkaa hyödyntäen.
Verkkomelonin, Artefaktien, Sanaston,
Aineen ja Äänikoko-teoksen rivistö loisti

sitruunankeltaisella seinällä. Näyttelykokemus olisi voinut ollut hyvinkin erilainen, jos
tila olisi maalattu mustaksi tai teokset esitelty retro-henkisellä esityskalustolla.
Koin, että nykypäivän näyttelyteknologia kunnioitti teoksia. Se auttoi myös tunnistamaan teosten edelläkävijyyden ja vuosikymmenten takaa nykypäivään asti kiirivät vaikutukset.
Videosta kehittyi Vasulkoille instrumentti, jota tahdistamalla, värjäämällä ja
avaintamalla he tutkimusmatkailivat ennennäkemättömiin kuvamaailmoihin. Hälykentät-teoksessa näkyi pallo. Kuin hullu täysikuu se värisi ja plörisi sinisenä, vihreänä
ja punaisena. Yksinkertainen abstrakti sommitelma ja sekopäisenä särisevä väripinta
nostattivat naurun.
Pienessä projisoidussa pallurassa ei ollut mitään teamLabin vertaista immersiivisyyttä. Hälykenttien synnyttämä ilo on luonteeltaan arkeologista. Siinä oli annos nostalgiaa, mutta myös nautittavaa porautumista vaihtoehtoisiin kerrostumiin. Koneiston haltuunotolla ja tietoisella toisinkäyttämisellä ei taida olla parasta ennen -päivää.
Vuosien myötä Woody Vasulkan visuaalinen kiinnostus suuntautui etenkin digitaaliseen kuvanmuokkaukseen, kun Steina Vasulka seikkaili tutkimaan kehon ja kameran
suhdetta, tilaa ja mekaniikkaa.

Steina Vasulkan tunnelmallinen Orka
pilkkoi lintujen lentoradat köynnösmäisiksi
kaariksi. Esillepano oli nykypäivän kolmikanavaiselle videoinstallaatiolle tunnusomainen. Loivaan kulmaan asennetut projisointiseinät muodostivat näyttämöllisen
näkymän. Kuvissa horisontti oli käännetty
pystyyn ja meren aallot vyöryivät poikittain.
Woody Vasulka loi saman kaltaisia näkyjä skannausprosessorilla. Pienessä mustavalkoisessa Muistikuva-teoksessa sähköisen reliefin aaltoilevalta pinnalta erottui hetkittäin tunnistettavia aiheita. Kun
välineen kokeellinen kieli oli viritetty
äärimmäisyyksiin, se palautuikin luonnon
muotoihin.
Jo 40 vuotta sitten Steina Vasulka loi
Machine Vision -tilateoksen. Monitoreista,
motorisoiduista peileistä ja kameroista
muodostui uusi maailmanjärjestys, jossa
ihminen kameroineen oli astunut sivuun
universumin keskipisteestä. Kuten Kari
Yli-Annala Porin taidemuseossa pitämässään luennossa sanallisti, katsoja näki kerralla kuvantamisen koko prosessin, ajan ja
energian.
Vasulkat ovat esivanhempia, jotka synnyttivät hauskoja, outoja ja säriseviä teoksiaan jo silloin, kun sekä teamLabin tyypit
että suomalaisen mediataiteen nykyhuiput
olivat vasta kouluiässä, jos sitäkään.

Muistin taito -näyttely Porissa sulkeutui
samalla viikolla, kun Amos Rex Helsingissä
avautui. Vasulkojen aloittama kuvaan limittäytyminen, kuvainformaation taivuttelu ja
liikkuvan kuvan piilevien ominaisuuksien
tutkiminen jatkuvat ja näkyvät monissa nykypäivän mediataiteen ilmiöissä.
TeamLabin tavoitteena on uudelleenmääritellä todellisuus. Amos Rexin pyörityksen keskeltä nousee Muistin taidon keskeinen kysymys: Mikä on ihmisen – ja kameran – paikka tässä kaikessa?

Muistin taito
Porin taidemuseo. 23.03.2018 – 02.09.2018.
Art of Memory - Muistin taito. Steina & Woody
Vasulka. Teoksia vuosilta 1969–2000. Siipi,
MEDIApiste. Kuraattori: Kristín Scheving.
Näyttelymateriaali netissä: http://www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/2018/208/
Mäcklin, Harri. 18.7.2018. Porin taidemuseossa
on esillä pieni aarre nykytaiteen historiasta
kiinnostuneille. Näyttelyarvio, Helsingin Sanomat. Luettavissa netissä: https://www.hs.fi/
kulttuuri/art-2000005760977.html
Yli-Annala, Kari. 4.4.2018. Analogisen videon
muisti. Vasulkat ja old school -videon uusi
tuleminen. Porin taidemuseon luentotallenne
netissä: https://www.youtube.com/watch?v=hhS_eD9LbHI

Äärimmäisenä vasemmalla:
Steina Vasulkan teos Verkkomeloni,
1980, video, 22 min 56 sek., mv &
väri, ääni. Teos dokumentoi Digital
Image Articulator -laitteen ominaisuuksia. Laite ja sitä esittelevä teos
on toteutettu yhteistyössä Jeffrey
Schierin ja Woody Vasulkan kanssa.
Oikealla Woody Vasulkan Artefakteja, 1980, video, 22 min. 52 sek.,
väri, ääni. Kuva: Porin taidemuseo.
Steina Vasulka: Orka, 1997, 16 min,
3 synkronoitua kuvakanavaa, väri,
ääni. Installointi: Sigrún Harðardóttir, lainaaja: Islannin kansallisgalleria. Kuva: Porin taidemuseo.
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Mystinen,
kirkas
Joseph
Beuys
Joseph Beuysia pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimmista taiteilijoista viime
vuosisadan puolivälin jälkeen KeskiEuroopassa. Hän syntyi Krefeldissä
Saksassa vuonna 1921 ja kuoli Düsseldorfissa Länsi-Saksassa vuonna 1986.

H

änen aktiivisuutensa taiteilijana kuvataiteen kaikilla sektoreilla ja niihin nivoutuneessa esitys- ja tapahtumakulttuurissa oli hämmentävän suuri.
Hän oli myös poleeminen keskustelija,
opettaja, estetiikan kehittäjä, rudolfsteinerilainen ajattelija, esoteerinen shamaani ja
vihreän poliittisen liikkeen perustajia.
Hänellä oli erinomainen kyky lisätä ja
hallita julkisuuttaan jo aikana, jolloin eri
kansalaistahot vasta harjoittelivat runsastuvan median hyödyntämistä samalla kuitenkin kavahtaen keltaisen lehdistön sylkemiä
raakoja valheita. Julkisuuden käyttäjänä hänen vertaisensa lienee tuohon aikaan ollut
vain amerikkalainen Andy Warhol, jonka
kanssa Beuys kehitteli myös yhteisiä taidehankkeita. Sekä Beuysin että Warholin taiteellisen toiminnan epäsovinnaisuus tuotti
tietenkin paljon uutisoitavaa.
Maailmansodassa Beuys palveli lentäjänä, syöksyi maahan Krimillä ja pelastui
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täpärästi paikallisten tataarien hoivissa. Hänen tapahtumista antamaansa kuvausta on
epäilty, mutta pidetty myös totena. Sodan
jälkeen hän hakeutui taidekoulutukseen, ja
vuonna 1961 hänet nimitettiin monumentaaliveiston professoriksi Düsseldorfin taideakatemiaan.
Henkilönä Beuys näyttää olleen poikkeuksellisen vakava, keskittynyt ja tavoitteellinen, ja mitä huumoriin tulee, keskustellessaan hän lienee ollut korkeintaan sarkastinen. Hänen taiteessaan koomiset sävyt ovat vähissä tai peittyvät vastakohtien
kiihkeään dialogiin, joka ulottuu käsitteellisistä lohkareista vähäisiin ilmaisun efekteihin. Joissakin yhteyksissä hän ilmoitti lähestyvänsä aiheitaan kuoleman kautta, tulevaisuuteenkin katsoessaan hänen kvaliteettinsa oli traaginen.
Piirroksissaan Beuys uskoi avaavansa ikkunan yliaistilliseen, tuonpuoleiseen todellisuuteen. Piirrokset ovatkin esteettisessä
mielessä hyvin ilmaisuvoimaisia ja omaperäisiä: niissä tekijän sisäinen kokemus ikään
kuin värähtelee viivastossa, ja vaikutelmaa
tukevat paperi- ja väripintojen vaihtelut
sekä piirroksissa harvinaiset ainesosat kuten veri, rasva, metalliseokset ja ruoste.
Muissakin teoksissa ja aktioissa hänen
aineistojensa, materiaaliensa ja ilmaisukeinojensa rekisteri on ollut kekseliäs, vaihteleva ja jatkuvassa laajentumisen tilassa.
Rekisteri juurii kubismin varhaisiin kehitysvaiheisiin, jolloin graafisia merkkejä ja
konkreettisia löytöesineitä kokeiltiin illusionistisen sommitelman uusina elementteinä.
Tuohon aikaan vuosisadan alussa koko
vanha maailma pakotettiin luomaan kovettunutta nahkaansa, ja samoin oli kuvataiteen laita. Jokseenkin kohtuullisen ja maltillisen kehitystyön rinnalla oli käynnissä aggressiivinen hyökkäys traditionaalisen taiteen arvovaltaa ja käytäntöjä vastaan. Tapahtumat huipentuivat vuonna 1917 (sic!
vuosi) New Yorkissa riippumattomien taiteilijoiden jäsennäyttelyssä, kun Marcel
Duchampin yritys panna esille sarjatuotanteinen pisuaari, R. Mutt: Foutain, estettiin,

vaikka riippumattomien jäsenillä oli oikeus
minkä tahansa teoksen esittämiseen näyttelyssä. Päätöksen perusteeksi ilmoitettiin, ettei Duchampin pisuaari ole taidetta. Kohta
valokuvaaja Alfred Stieglitzin ja The Blind
Man -lehden toimesta hylkytieto kiiri taidemaailmaan.
Vaikka tempauksessa oli kaikki dadaistisen räävin provokaation ainekset, sen tekemä haastava kysymys taideteoksen aitoudesta ja alkuperästä on ulottunut meidän
vuosisadallemme saakka, ja institutionaaliset taiteentutkijat tekijöiden, keräilijöiden ja
kauppiaiden ohella pähkäilevät yhä, miten
tulisi ymmärtää taideteoksen loukkaamattomuus ja aitous mekaanisen jäljentämisen
ja digitaalisen kuvantamisen ynnä muiden
vastaavien teknologioiden aikakaudella.
Lukijalla lienee aihetta ihmetellä, miten
tuo varhainen provokaatio liittyy Beuysin
taiteeseen. Jäikö Beuys ehkä tunnustuksen
velkaa Duchampille. Kyllä ja ei. Siellä jossakin esitöitä tehtiin löytöesineiden taiteellisen aseman puolesta, mutta Beuysin installaatioissa niiden fuusio teosten kokonaisuuteen on niin hallittu, että yksittäiset esineetkin vaikuttavat nimenomaan taiteilijan tunteikkaan käden takomilta. Hän aisti kuitenkin ilkkujien paineen ja vastasi teoksella napakasti: Das Schweigen von Marcel Duchamp
wird überbewertet (Marcel Duchampin vaitiolo on yliarvostettu).
Päätavoitteekseen hän koki luoda kuvan ihmisestä, sillä vailla kuvaa itsestään ihmisellä ei hänen mielestään ollut tulevaisuutta. Hän oli kiinnostunut tieteellisestä
tiedosta, mutta piti taiteellisen intuition kykyä nähdä ja kohdata maailma rationaalista
tulokulmaa etevämpänä. Idealistina hän erkani politiikasta ja sanoi vain taiteen kykenevän pelastamaan ihmisen. Hän puhui vallankumouksesta, mutta ei tarkoittanut vallananastusta tai vallankaappausta. Sen sijaan hän sanoi, että ihmisen kuvan luominen voi tapahtua vain, jos taidekäsitys kumouksellistetaan läpikotaisin.
Jotakin hänen taiteensa perusteista on
kuitenkin ankkuroitavissa saksalaiseen ro-

Keväällä 2017 Espoon modernin taiteen
museo Emma esitteli Joseph Beuysin
lahjoittaman Polentransport-kokoelman,
joka oli koottu hänen henkilökohtaisesta
arkistostaan 30 vuoden ajalta. Se sisälsi
painotuotteita, julisteita, valokuvia,
piirroksia, grafiikkaa ja esineitä kuten
myös komean matka-arkun, jossa Beuys
kuljetti aineistonsa perille Muzeum
Sztukiin Lodziin vuonna 1981.
Oheinen kuvamme on kokoelmasta
ja se on alun perin liittynyt Beuysin
installaatioon Transsibirische Bahn
vuodelta 1970 Louisianan taidemuseossa.
Syksyllä 1986 Sara Hildénin taidemuseo esitti
Beuysin piirustusten laajahkon näyttelyn.
Helsingin ARS-näyttelyissä on myös esitetty
joitakin taiteilijan teoksia, mutta on ehdottomasti todettava, että suurelle hyvin kootulle
Beuys-katselmukselle on varmasti tilausta.
Katseet kääntyvät Mänttään. Jos Anselm
Kieferiltä on nähty komea esitys, miksipä ei
toinen suuri saksalainen olisi Joseph Beuys.

mantiikkaan ja naturalismiin, mutta ei siltä
osin, mikä koskee eläytymistä Jumalan ylevään luomukseen. Hänen estetiikkaansa sisältyy vahva moraalinen imperatiivi: ihmisen on pelastettava itse itsensä, ja tämä on
mahdollista, sillä jokainen ihminen on taiteilija. Mitä ikinä hän paljon keskustelua
herättäneellä lauseella tarkoittikaan, pelastumisen ja pelastautumisen eetos oli seurannut häntä Krimiltä aivan viimeisiin elämänhetkiin saakka. Se olikin hänen taiteensa suuria teemoja vuosikymmenien
halki.
Häntä ihailtiin eikä häneltä omaksuttujen virikkeiden runsautta eurooppalaisessa
taiteessa voi mitenkään kiistää. Düsseldorfin

taideakatemian opettajakunnasta hän erosi
vuonna 1975. Jos vaikka hänen epätieteellisiä ajatuksiaan oli vaikea hyväksyä tieteellistyvässä taidekoulutuksessa, hänen kykyään saada aikaan ymmärrystä taiteen aineellisten ja aineettomien elintoimintojen
välillä olisi varmasti tarvittu akatemian opetustilanteissa. Hän arvosti opetustoimintaa
ja jatkoi yleisöesityksiään, vierailuluentojaan ja osallistumista keskusteluihin vaihtelevista aiheista.
Saksa oli jaettu, ja sodan jälkeen vielä
pitkään sekä fyysisesti että kulttuurisesti
rauniona. Sodan kokeneen Beuysin ystävän, nobelkirjailija Heinrich Böllin varhainen romaani Wo Warst du, Adam? (Missä

olit, Adam?) osoitti monien muiden kirjojen
rinnalla, miten saksalaisen ihmisen traagista kuvaa kyettiin käsittelemään kirjallisuudessa. Kuvataiteelta vastaava kyky oli
paljolti kadoksissa, ja aivan oikein, kuvataiteessa oli löydettävä poikkeuksellisia keinoja ihmisen kuvan uudelleen luomiseen.
Sellaiset keinot Beuys epäilemättä löysi.
Se vaati häneltä väsymätöntä, käsittämättömän suurta aktiivisuutta ja hänen koko
henkilönsä integraatiota taiteelliseen toimintaan. Me protestanttiset eetikot tuskin
mieluusti puhumme pyhimyksistä, joten lienee syytä valita maallisempi ilmaus: Joseph
Beuys on viime vuosisadan saksalaisen taiteen legenda.
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Sietämätön
antisankari!
Dick Bengtsson syntyi Tukholmassa
vuonna 1936, aloitti maalaamisen
1950-luvun lopulla ja saavutti kypsimmän luovan vaiheensa seuraavien 20
vuoden aikana. Hän kuoli vuonna 1989.
Elinaikanaan hän piti lähes 20 yksityisnäyttelyä, ja kun kaikki hänen esityksensä lasketaan yhteen loppusumma
tämän vuosisadan alussa oli pitkälti yli
sata näyttelyä. Siitä ei ole tietoa, monesko Turun taidemuseon viime kesän näyttely oli, mutta vieraillessani museolla
toisen kerran sain huomata parin maalauksen paikalla valokuvia ja kuulla itse
maalausten matkustaneen Sao Paoloon.
Dick Bengtssonin maalauksilla on ymmärrettäviä kansainvälisiä kiireitä, sillä niiden
tekemä vaikutus täälläkin osoittautui odottamattoman suureksi, vaikka ne saapuivat
puolituntemattomalta ruotsalaisen taiteen
kaistalta nähtäväksemme. Nyt voi ihmetellä,
kuinka huterat tiedot meillä on siitä naapurimme taiteen haarasta, joka ei sijaitse kuningaskunnan jälkimodernistisessa latvuksessa, vaan pikemminkin haahuilee jossakin alhaalla ruskeanvihreänsinisen maan
tuntumassa.
Onneksi näyttelyyn oli saatu muutamia
kappaleita Bengtssonin elämää ja taidetta
setvivää erinomaista monografiaa vuodelta
2005 ja sitäkin useampia kappaleita kirjan
perinpohjaisen pääesseen suomennoksesta.
Todettakoon, että kirjan voi yhä tilata Ruotsin taideyhdistyksen (SAK) osoitteesta www.
konstforeningen.se, ja että suomennos on
edelleen saatavissa Turun taidemuseosta.
Esseen kirjoittaja Dougas Feuk sanoo
Bengtssonin pitäneen nuoruudessaan tiivisti yhteyttä Lars Hillersbergiin, josta
myöhemmin 60-luvulla tuli Ruotsin taiteen
kuuma nimi, ja joka yhdessä Carl Johan De
Geerin ja Lena Svedbergin ym. kanssa perusti raivokkaan räävin PUSS-lehden. Kun
vielä lisätään listaan Karin Frostensonin
ja Ulf Rahmbergin nimet, on koossa suuresta julkisuudesta nauttiva vasemmistolaisen poliittisen taiteen kärkikööri.
Eihän Dick Bengtsson voinut kuulua
tähän joukkoon! Eihän häntä voitu nostaa siihen julkisuuteen, joka ehdoitta vaati
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edistyksellistä puhdasoppisuutta ja tradition kaikinpuolista murskaamista. Häntähän
pidettiin jopa dekadenttina taiteilijana, siis sellaisena pahanlaatuisena mielten myrkyttäjänä, jolle oikeassa elämässä
ei saanut antaa paikkkaa. Sitä
paitsi hän oli arka, syrjään vetäytyvä, pelokas ja äärimmäisen sensitiivinen – katsokaa
vaikka hänen valokuvaolemustaan ja itseään luotaavaa katsettaan googlen kuvasivuilta. Dick Bengtsson Hitler ja unelmakeittiö / Hitler och drömköket,
1974 Moderna Museet Stockholm.
Sietämätön antisankari!
Mutta hänellä oli periaatteita, joita hänen oli noudatettava, jotta hä- vasemmistopiireissä kuiskuteltiin. Tuohon
nen omaperäinen taiteensa oli mahdollista. aikaan läntistä Saksaa nimiteltiin estoitta
Hän ei hankkinut auktorisoitua taiteilijan Natsi-Saksaksi, ja taas itäisellä ddr-puolisammattia koulutuksella eikä hevillä suos- kolla tiedettiin valmistettavan Ikean mööbetunut taiteilijan ulkoisten tunnusmerkkien leitä. Ajattelen Hitlerin puhekuplan sisälvaalimiseen. Tullakseen toimeen hän teki tävän Ikean keittiömainoksen, ja edelleen
pikkuvirkamiehen hommia postissa ja aloit- Bengtssonin kysyvän, keitähän tuossa natteli malaamisenkin yksiössään. Toisin sa- sijoukossa lopulta seisoskelee.
Totta kai Bengtssonin maalaukset vainoen aikana, joka vannoi radikaalin osallistumisen nimeen, hänen varjeli riippumatto- vaannuttavat – ja niin pitääkin olla. Hänen
muuttaan pikkutarkasti peläten kaikenlaisen aineistonsa oli lähes aina peräisin lehtien trisitoutumisen turmelevan hänen taiteensa.
viaalista kuvituksesta, tavanomaisista posVaikka hän ei osannut tuttaviensa tavoin tikorteista tai muusta sellaisesta. Monipolkatsoa muodikkaaseen utooppiseen hori- visen jäljentämisen jälkeen maalipintojen ja
sonttiin, ei hänkään kyennyt astumaan ajan lakkakerrosten valmistuttua hän ryhtyi ‘tuulkopuolelle. Hän oli ahdistunut, miltei pak- hoamaan’ teostaan ikään kuin kätkeäkseen
komielteinen taiteilija, joka horjui uskos- sen uudelleen. Ajattelen, että vaikka hänen
saan parempaan uuteen maailmaan, ja joka piti olla hyvin riippumaton, niin hän olikin
näki kaipaamassaan vanhassa maailmassa piinallisen tietoinen katsojasta, ennen kuin
katsoja oli edes läsnä. Tässä hänestä puhkauhistuttavia juonteita.
Onko tällaiseen radikaaliin nihilismiin kesi suuri auteur, jolla ei ollut käyttöä katyhdelläkään taiteen sektorilla varaa? Minä sojalle. On myös mahdollista, että hän pohvastaan kyllä, sillä hänhän maalasi juuri jimmiltaan yritti estää maalauksensa asettaniitä tuntoja, joita me kohtaamme nyt län- misen kilpasille muiden taiteilijoiden maatisen kulttuurimme jakautuessa ääripäitään lausten kanssa.
kohti. Hän onkin nyt ajankohtaisempi kuin
Jakaantuneisuus on hänen taiteensa alikuuluisat kaverinsa!
tuinen kvaliteetti. Se oli myös hänen luoJa osasi Bengtsson olla välillä hyvin ajan- van kykynsä salaisuus. Mitä kauemmas hän
kohtainen ja poliittisesti pureva. Vuonna etääntyi porvarillisen elämän ja taiteellisen
1974 valmistui suuri maalaus Hitler och drö- luomisen ristiriidasta, sitä vaisummaksi ja
mköket. Noina vuosina Ikean keskieuroop- ponnettomammaksi hänen taiteensa muutpalainen valloitusretki oli alkamassa ja Län- tui. Ajautuessaan yhä sisemmäs ammattisi-Saksaan avattiin ensimmäiset myymälät. maiseen taiteilijuuteen hänen luovat kyBengtsson oli varmasti selvillä tapahtumista kynsä saavuttaa ehyt ilmaisuvoimainen
ja ehkä tiesikin, mitä Ikean toimintatavoista muoto heikkenivät.

KOHTI SISÄKKÄINASETELUN AIKAA?

S

uomalaisen elokuvan julkinen rahoitusjärjestelmä
on varsin omalaatuinen luomus. Se on toisaalta julkinen, toisaalta yksityinen. Elokuvatuotannon merkittävin tukija, Suomen elokuvasäätiö saa rahansa veikkausvoittovaroista sen mukaan, mitä eduskunta ja opetus- ja
kulttuuriministeriö päättävät. Elokuvasäätiö ei ole kuitenkaan valtion laitos tai virasto vaan yksityisoikeudellinen
säätiö, jonka toimintaa, tukivaroja ja niiden käyttöä ohjaa hallitus. Sen nimittää ministeriön virkamiesten esittelystä kulloinenkin kultuuriministeri. SES:n hallitus puolestaan valitsee säätiön toimitusjohtajan, joka taas päättää
määräaikaisten tuotantoneuvojien palkkauksesta. Tuotantoneuvojat taas päättävät käytännössä tuotantotuen jaosta
yksittäisille elokuville. Myös toimitusjohtajan pesti on rajattu enintään kahteen viisivuotiseen kauteen. Tämä rakennelma on säädetty elokuvalailla, jonka uudistus on ollut vireillä pari vuotta.
Vanha elokuvalaki oli lyhyt ja epämääräinen, mutta
toimi hyvin. Se täytti siis jo Napoleonin perustuslaille asettamat vaatimukset. Uusi lakiesitys on parhaillaan ja pitkällisen valmistelun jälkeen eduskunnan käsittelyssä. Se ei ole
lyhyt eikä epäselvä. Jo elokuvalain valmisteluprosessi on
herättänyt huolta, eikä lakiesitys ole niitä hälventänyt.
Ensinnäkin, elokuvalain valmistelu on ollut tavallista
suppeamman piirin käsissä.Työryhmä on koottu vain OKM:n
ja SES:n edustajista. Ei ole vaikea hahmottaa, kumman osapuolen näkemykset pääsevät tällaisessa kokoonpanossa
paremmin esille. Muille OKM:n rajaamille elokuvatahoille
järjestetyt ”kuulemistilaisuudet” ovat olleet nimensä mukaisia, eivät vaikuttamistilaisuuksia.
Toiseksi, lakiesityksen perusteella vaikuttaa siltä, että
valtion/ministeriön ohjaus elokuva-alan toiminnassa vahvistuu. Muodollisesti elokuvasäätiöstä ei edelleenkään
tehdä valtionlaitosta, mutta sen hallinto ja toiminta ovat

entistä tarkemmin lain tasolla säädeltyjä ja sidoksissa
rahoituksesta päättävään ministeriöön. Pahimmillaan
tämä mahdollistaa suhdanne- tai ”someherkän” kulttuuriministerin suoran ohjauksen elokuvatuotannon linjauksiin. Yksittäisenä kysymyksenä eniten huolta on herättänyt se, että ministeriön nimittämä elokuvasäätiön hallitus
päättäisi jatkossa mm. tuotantotukipäätöksistä. Eikö entisen tuotantotukilautakunnan sulle-mulle-päätösten historia opettanut mitään?
Paljon parempi vaihtoehto on elokuvalaki, joka vahvistaa elokuvataiteen ja elokuvasäätiön itsenäisyyttä ja riippumattomuutta valtiovallasta ja sen ohjauksesta. Elokuvasäätiön rahoitushan tulee lottokansalta eikä valtion keräämistä verovaroista. Nykyisen järjestelmän tulokset ovat olleet varsin hyviä sekä laadullisesti että määrällisesti. Suomalaisen elokuvan taso on noussut, ohjaajien ja tuotantojen kirjo on monipuolistunut. Kasvaneilla määrärahoilla
on toki ollut ratkaiseva vaikutus. Niiden kasvu on taas perustunut suomalaisen elokuvan vahvoihin näyttöihin sekä
kotimaassa että ulkomailla.
OKM:n piirissä on pitkään ollut tavoite muuttaa elokuvasäätiö valtion virastoksi yhdistämällä se KAVI:n (entinen Suomen elokuva-arkisto) kanssa yhteiseksi laitokseksi. Elokuva-alan yksimielisestä vastustuksesta johtuen ministeriö joutui luopumaan hankkeestaan. Onko
nyt käymässä niin, että kun ministeriön virkamiehet eivät saaneet tehtyä elokuvasäätiöstä suorassa kontrollissaan olevaa valtionlaitosta, samaan tavoitteeseen päästään elokuvalain myötä? Kun ei päästy etuovesta, mennään ikkunasta. Ministeriö nielaisee elokuvasäätiön ja
sulattaa sen osaksi valtiokoneistoa. Onko niin, että elokuvalain myötä elokuvasäätiöstä ei saa enää yksinkertaiseenkaan kysymykseen muuta vastausta kuin, että pitää
kysyä ensin ministeriöstä?

AVEK-LEHTI 2 | 2018 89

IMPRESSIO
Kirsi Reinola
kirjoittaja on tohtorikoulutettava
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulussa

Ihmisen ajan loppu
Hiirenvirna ja gobeliini
Helsingin Taidehallin seinällä on keskiaikaista tyyliä jäljittelevä, suuri Hollannissa
taidokkaasti kudottu gobeliini, joka esittää
tuiki tavallisia kotimaisia viljely- ja nurmikasveja.
Taiteilijaduo IC-98:n yhdessä Kustaa
Saksin kanssa toteuttama teos A World in
Waiting hakee viitteensä kuuluista Devonshiren metsästysaiheisista kuvakudoksista
1400-luvulta. Näissä kolmessa yksityiskohdiltaan rikkaassa gobeliinissa hallitsijaluokka metsästää ja teurastaa eläinten multituudia yllään asuja, joissa todellisuudessa
olisi hyvin vaikea metsästää. Devonshiren
kuvakudoksissa on enemmän ihmisen turhamaisuutta kuin Henry Harjusolan Instagram-tilillä1, ja gobeliinit ovatkin paljastava
kuvaus keskiaikaisten hallitsijoiden järjettömästä tuhlailusta. Näissä kuvakudoksissa
kasvit on jätetty taka-alalle, osaksi ihmistä
kehystävää maisemaa.
IC-98:n kuvakudos viittaa paitsi Devonshiren gobeliineihin, myös Svalbardissa
Norjan Huippuvuorilla sijaitsevaan Tuomiopäivän holviin. Kyseessä on maailman
kasvien biodiversiteetin säilyttämiseksi perustettu holvi, jonne on talletettu ihmiselle
tärkeät viljelykasvien siemenet tuhoisan ilmastonmuutoksen tai esimerkiksi luonnontai ydinkatastrofien varalta.
Huippuvuorten holvi toimii maailman
siemenholvien varaholvina. Tällä hetkellä
siellä on yhteensä noin 870 000 eri viljelyskasvin siemennäytteet lähes kaikista maailman maista. Sinne on säilötty myös suomalaisten viljelykasvien maatiaiskannat. Holvi
säilöö siemenet ikiroudassa alueella, jolla
konflikti on mahdollisimman epätodennäköinen. Huoltotöitä tehdään enää kerran
vuodessa, ja holvin on arvioitu toimivan ilman sähköä peräti 200 vuotta.
Svalbardin holvi säilöö siemenet ihmiskunnalle, mutta IC-98:n gobeliinissa ei ole
1
24-vuotias meikkitaiteilija Henry Harjusola pitää erittäin suosittua kauneusaiheista videoblogia.
Hän ei koe olevansa mies eikä nainen, mutta ei myöskään muunsukupuolinen. Hän määrittelee itsensä vaaleatukkaiseksi, voimakkaasti meikkaavaksi ihmiseksi.
Hänen Instagram-tilillään on 81 500 seuraajaa.
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ihmistä. Vuonna 4017 vain kasvit ovat selviytyneet globaalista tuhosta ja Tuomiopäivän holvin siemenet ovat päässeet leviämään, itämään ja kukoistamaan vapaana
Svalbardissa. Gobeliinissa kuvattujen kasvien siemeniä on myös kudottu gobeliinin sisään. Näistä siemenistä versovat kasvit ovat niitä, jotka selviävät neljän asteen
maailmanlaajuisesta lämmönnoususta: seinävaatteesta puskee väinönputkea, punanataa, tähkiötä, punaherukkaa, voikukkaa
ja perunaa.

Antroposeeninen epookki
Taiteilijaduo IC-98:n teoksissa ihmisen aika
on jo ohitse. IC-98:n taiteen ajanlasku on
geologinen ja käsittelee syvää aikaa.
Geologinen kalenteri laskee aikaa jaksoissa, jotka ovat miljoonista vuosista tuhansiin miljooniin vuosiin pitkiä. Tällä hetkellä elämme farenotsooista aionia, kenotsoonista maailmankautta, kvartääriä kautta
ja holoseenistä epookkia. Mittasuhdetta havainnollistaa se, että jos maan historia olisi
vuorokauden pituinen, olisi Homo sapiens
ilmestynyt sille kello 23:59:56 ja viimeinen
jääkausi päättynyt kello 23:59:59,80.
Osa tiedeyhteisöstä ehdottaa, että olemme siirtyneet ihmisen toiminnan seurauksena uuteen geologiseen aikaan, antroposeeniseen epookkiin. Tulevaisuuden geologit erottavat suuren käänteen viimeistään
1950-luvun jälkeisissä fossiileissa ja sedimenteissä. Joukkosukupuutto on kiihtynyt
voimakkaasti, ja ihmisen aiheuttaman eliöstön habitaattikadon, saastumisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi eliölajeja kuolee sukupuuttoon ennennäkemättömällä vauhdilla. Elämme kuudetta joukkosukupuuttoa
- viides tappoi dinosaurukset. Muutos on toisaalta nopea, toisaalta äärimmäisen hidas.

Khronoksen talo,
ajan asunto
Hitaampaa muutosta havainnollistaa taiteilijakaksikon teos Khronoksen talo. Se on
yksityiseltä ostettu tontti ja purkukuntoinen talo Varsinais-Suomessa keskellä peltomaisemaa. Taiteilijat lahjoittivat talon

tontteineen Pöytyän kunnalle sillä ehdolla,
että se aidataan pois ihmisen käytöstä tuhanneksi vuodeksi.
Taidehallissa katsoja pääsee tutkimaan
Khronoksen taloa valokuvien ja dokumentaation avulla. Esillä on mm. osakeyhtiön
pöytäkirja, lahjakirja, kunnan hakemus
ely-keskukselle talon suojelemiseksi ja lausuntopyyntö ely-keskukselta kunnalle. Katsoja pääsee kokemaan rakennuksia ja sen
ympäristöä myös virtuaalilasien kautta.
IC-98:n tekemän kiinteistökaupan jälkeen Khronoksen talon tontilla tehtiin useita
kartoituksia ja selvityksiä. Ensinnäkin kartoitettiin geologia ja arkeologia. Rakennukset laserkeilattiin ja 3D-mallinnettiin. Linnustoselvityksen mukaan piha-alueella tavattiin kaikkiaan 17 eri lintulajia joukossaan sepelkyyhky, hernekerttu, pajulintu,
kirjosieppo ja keltasirkku. Luontokartoittajan tekemän, 59-sivuisen ja huolellisen maisema- ja rakennushistoriallisen selvityksen
mukaan talon pihalla kartoitettua esineistöä
olivat esim. pyykkipoika, lelutraktorin rengas, kanojen juoma-astia, kelkanrunko, ahkio, perunakuokka, utaretulehduspenisilliinituubi ja vanha saavi. Tontin puusto kartoitettiin ja dokumentoitiin sekin.
Khronoksen talo on ”ajalle pyhitetty sakraalialue”, ja sitä kautta sekä käsitteellinen
että konkreettinen taiteilija-ihmisten luomus. Ihminen on läsnä rakennusten ja esineistön kautta, ja kun niistä aika jättää, jää
mahdollisesti jälkeen ihmisen luoma byrokratia. Teoksesta nimittäin tekee mielenkiintoisen se, mitä käsitteelliselle teokselle tapahtuu ajan saatossa; miten käy esimerkiksi
rakennussuojelupäätöksen, sillä nyt suojelusta päättävä Museovirasto on ennakkopäätöksen edessä. Projektissa kun on kyse
nimenomaan siitä, että tätä kulttuuriperintöä ei suojella, vaan sen annetaan hitaasti
rapistua.
Khronoksen talossa -teos ulkoistetaan
muille kuin teoksen taiteilijoille. Jättävätkö
2300-luvun ihmiset – mikäli heitä on – tontin
rauhaan? Kartoituksen mukaan Khronoksen
talon lähellä ei ole geologisia varantoja, jotka
olisivat taloudellisesti kiinnostavia, ja jotka sitä

IC-98, Necropolis, 2017. 4K animaatio. Kuva: Taidehalli.

kautta vaarantaisivat suojeltua aluetta. Mutta
tiedämmekö, tai osaammeko ennakoida, mikä
on taloudellisesti tai muulla tavoin kiinnostavaa muutaman sadan vuoden päästä?

Kaikki kuolee
Toisen maailmansodan tuho on reunahuomautus verrattuna siihen, mitä ihminen aiheuttaa maapallon biodiversiteetille tällä
hetkellä. Noin 200 lajia kuolee sukupuuttoon
joka päivä. Domestikoidut siat syövät enemmän kalaa kuin merten hait.
Hallitsemattoman väestönkasvun, metsien tuhon, joukkosukupuuton, ilmastonmuutoksen ja vähenevien juomavesivaran-

tojen ristiinkytkennät voivat aiheuttaa myös
ihmislajin katoamisen maapallolla hyvinkin
lyhyen ajan sisällä.
Taidehallissa nähtävä Omnia mutantur
on installaatioversio lyhytelokuvasta Realms.
Tarina alkaa sameassa, nimeämättömässä
vedessä, jossa kasvaa vesikasveja, ui pieniä
kaloja, ja jonka pohjassa lepää kivettynyt
fossiili. Vai olemmeko me sittenkin Khronoksen talon tontin kohdalla 9 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, Yoldia-meressä, joka
syntyi jääkauden jääpeitteen sulaessa?
Kuva nousee vedestä ja vaeltaa pihan halki rapistuvaan taloon, jonka aika on unohtanut. Ihminen on jättänyt paikan vasta

aivan hiljattain, sillä viimeinen asukas on
vielä läsnä. Hän makaa tuvan sängyllä puoliksi maatuneena.
Omnia mutantur antaa vihjeitä, muttei
vastaa. Vihjeenä otan sen, että rannassa lahoavan veneen ja verkkojen perusteella talo
on kalastajan talo, ja kuva seuraa tuvan pöydällä tarkkoja muistiinpanoja linnustosta.
Mikäli muistiinpanot olisivat ruotsinkielen
sijasta suomeksi, sängyllä lepäävä mies saattaisi olla itse Pentti Linkola, jonka mätänevän ruumiin paljastuneet kylkiluut tarjoavat
suojan ja pesän avuttomille linnunpoikasille
kuin jäähyväislahjana Linkolan rakastamille
siivekkäille.
Tappamista kammoksuva Linkola on sitä
mieltä, että kalat eivät ole samalla henkisellä
tasolla kuin muut eläimet. Linnut hän näkee
kuitenkin inhimillisinä olentoina. Linkolan
antroposentristä katsantoa on helppo kritisoida.
Vaikka ihminen poissa, on talossa elämää. Sinne ovat asettuneet metsän linnut
sulassa sovussa kesyjen kanojen kanssa.
Tulevaisuuden arkeologit löytävät antroposeenin sedimentistä massoittain kananluita,
sillä kananluut dominoivat aikamme jätettä.
Katsoja jättää talon ja vaeltaa sateisen
metsän halki. Aukion yllä tanssii hyönteisparvi. Kuva siirtyy ajassa vuosituhansien sekuntivauhdilla ja metsä muuttuu pystyyn
palaneiksi puiksi. Maasta nousevan tuhkan
mukana siirrymme takaisin rannalle, miljoonia vuosia tulevaisuuteen. Tuuli nostaa rannan mustasta hiekasta jyvät ja kerää ne parviksi kuin linnut tai hyönteiset. Tähdet ilmestyvät öisen meren ylle, ja elämän sykli
alkaa alusta uudelleen.

Kuolleiden valtakunta
IC-98:n teoksissa toistuvat kuvat hyönteisistä, siitepölystä ja linnuista, jotka kerääntyvät ja lentävät parviälyn johtamana. Ne
kuvaavat elämän uudelleensyntymistä ja itseään uusintavaa luontoa. Lineaarinen aika
on ihmisen harha.
Saksalaisen tutkijaryhmän mukaan kolme
neljäsosaa hyönteisistä on jo hävinnyt maapallolta. Ilman hyönteisiä ei ole pölytystä, ja
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Projektissa kun
on kyse nimenomaan siitä, että
tätä kulttuuriperintöä ei
suojella, vaan
sen annetaan
hitaasti rapistua.

IC-98, Epokhe, 2017. 4K animaatio. Kuva: Taidehalli.

ilman pölytystä ei ole ruokaa, ei ihmiselle
kuten ei kasveja syöville eläimillekään.
Kaikki sivilisaatiot loppuvat aikanaan. IC98:n teokset eivät näytä meidän valtakuntamme lopun aikojen kauhua ja tulikiveä,
vaan rauhallisen, lohdullisen, joskin melankolisen lopputuleman. Vain Nekropolis-animaatiossa mustavalkoinen, vaikuttavan kokoinen paikoillaan leijuva hiukkas- tai partikkeliparvi paljastuu kihiseväksi pilveksi
haudoistaan nousevia kuolleiden sieluja.
Animaation äänimaisema on hyvin uhkaava,
ja parvi kasvaa, elää ja hengittää. Äänen matala prummi saa voimaan pahoin. Parven
yläpuolelle ilmestyy aukko kuin hurrikaani,
ja se alkaa imeä sielujen mustaa sisäänsä.
Nekropolis -animaatio perustuu englantilaisen taiteilija-kriitikko John Ruskinin 1884
kirjoittamaan esitelmään The Storm-Cloud of
the Nineteenth Century. Esitelmä kuvaa teollistumisen vaikutuksia sääilmiöihin ja Ruskinin on katsottu ymmärtäneen jo viktoriaanisella ajalla ympäristöön ja teollistumiseen liittyvät huolenaiheet. Ruskinin myrskypilvi on
tehtaiden savusumua, joka pimentää taivaan
ja rikkoo luonnon harmonian.
IC-98:n teoksissa on häivähdys uskonnollista hartautta, ja jollakin tapaa ne pa92 AVEK-LEHTI 2 | 2018

laavat animismiin. Ne eivät jätä taidetta ihmiselle, vaan päättävät olla voittajan, luonnon puolella. Näyttämö on putsattu eläinlajista nimeltä ihminen ja luonto on palauttanut tasapainon.

Empatian juuret ovat ruumiissa
Taidehallin fiktiiviseen maailmaan ei voi
jäädä, niin lohdullista kuin se olisikin. Liikkuvaa kuvaa ilman ihmistä on äärimmäisen vaikeaa tehdä. Taiteilijaduon teosten
emootio on ajan ja luonnon emootiota, ja
ihmiselle geologisiin kausiin samaistuminen melko hankalaa. Linnut ja delfiinit kelpaavat objektifikaatiokohteiksi aikaa paremmin.
On helppo ratkaisu hävittää ihminen
maapallolta. Kosto inhalle ihmiskunnalle
tuntuu raamatullisessa mielessä oikeudenmukaiselta. Lopullista, ilman ihmistä asetettua arvokoodistoa ei kuitenkaan ole olemassa, eikä inhimillinen oikeudenmukaisuus ole luonnonlaki.
On myös toisenlaisia skenaarioita, toivoa on myös ihmisen selviämiselle. Ihmisen
perustarve on säilyä hengissä sekä yksilönä
että lajina, kuten on muillakin eläimillä, ja
nykytutkimuksen mukaan myös kasveilla.

Oxfordin yliopiston Future of Humanity
Institute on tarkastellut ihmislajin pelättyjä ja mahdollisia sukupuuton syitä ja esittää, että suurimmasta osasta uhkia me lajina kyllä selviydymme. Pandemia, nälänhädät, ympäristönmuutokset, asteroidit tai
edes ydinsota ei lajiamme hävittäisi. Vakavimpana uhkana instituutti näkee synteettisen biologian, nanoteknologian tai tekoälyn,
joiden kehittymistä ja seurauksia on vaikea
hallita.
Jotta selviäisimme, olisiko ihmisen moraalin muututtava? Syväekologisessa mielessä on modernin subjektikäsityksen ja
antroposentrisen projektin tilalle tultava tilalle aivan uudenlainen eloonjäämismoraali. Uutta vihreää liikettä ei ole näköpiirissä; vanha vihreä liike kompastui ekologiseen humanismiinsa, täydelliseen sisäiseen
ristiriitaan.
Linkolan mukaan ihmisen impaktin olisi
maapallolla radikaalisti vähettävä, mutta
entä jos sitä pitäisikin lisätä, jotta voimme
pelastaa ekosysteemit?
Taiteessa tai kulttuurissa, populaarikulttuuri etunenässä, ei ole kuvattuna kovin
montaa utopiaa maapallosta, joka olisi selviytynyt eko- tai muista katastrofista. Tämä
on ymmärrettävää, sillä sellaisessa utopiassa
ei ole draamaa, eikä se siksi myy, saati kiinnosta ketään. Nämä dystopiat ovat usein viimeisiä eloonjäämiskamppailuja: milloin ihmiskunnan on lähdettävä muille planeetoille, milloin vähenevät vesivarannot aiheuttavat verisiä taisteluja.
Mutta kuitenkin taide ja kulttuuri muokkaavat moraalia ja mielipiteitä, ja jos taiteen
arvot ovat aina johdettu suoraan ympäröivästä länsimaisesta kulutuskapitalismista,
miten me voisimme koskaan muuttaa suuntaa?
Miten, missä ja kenen toimesta rakennetaan uusi moraali, jonka mukaan asioita
tarkasteltaisiin vain ja ainoastaan luonnon
ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta?
Tällä hetkellä tieteissä ja taiteissa tutkitaan
vimmatusti antroposeenin olemusta ja vaikutusta tulevaisuuden historiaan.
Voisiko ajatella taiteessa olevan tilaa
myös utopioille maailmoista, joissa ihminen
olisi onnistunut muuttamaan nyt väistämättömältä vaikuttavaa historiankulun suuntaa?
IC-98 Taidehallissa 26.5.–5.8.2018

Tiikeri
Lyhytelokuva
Kesto 10 min

Talvisena iltana isä tulee kotiin humalassa. Tiikeri on huoneessaan ja äiti nukkuu sohvalla. Riita puhkeaa. Isällä on
haulikko. Tiikeri ja äiti pakenevat ulos.
Karmiva hiljaisuus laskeutuu. Tiikerin on
palattava sisälle katsomaan mitä on tapahtunut – ja samalla otettava ensimmäiset askeleet kohti itsenäisyyttä.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Mikko Myllylahti
Näyttelijät: Jarkko Lahti, Minna Kivelä,
Miku Yli-Tepsa, Julius Valve
Kuvaus: Arsen Sarkisiants
Ääni: Jorma Kaulanen
Tuotanto: Jussi Rantamäki / Aamu Film
Company
Ensi-ilta: 4.5.2018

Sodan silmät

TIIKERI

Dokumenttielokuva
Kesto 22 min

Suomen sisällisota 1918 oli myös lasten ja
lapsisotilaiden sota. Lapset osallistuivat
sotaan niin punaisella kuin valkoisellakin
puolella. He olivat silminnäkijöitä, todistajia ja kokijoita, mutta myös uhreja. Lapsia
kaatui, teloitettiin ja katosi. Sotaorpojen
sukupolvi lähti rakentamaan nuorta valtiota huonoista lähtökohdista. Autenttisiin
valokuviin perustuva lyhytelokuva kertoo
tarinan molemmilta puolilta.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Jouko Aaltonen
ja Seppo Rustanius
Kuvaus: Pekka Aine
Äänisuunnittelu: Martti Turunen
Leikkaus: Tuuli Kuittinen
Tuotanto: Jouko Aaltonen / Illume Oy
Ensi-ilta: 8.5.2018

SODAN SILMÄT

En arg mors bekännelser /
Vihaisen äidin tunnustuksia
Kokeellinen lyhytdokumentti
Kesto 6 min

Anonyymi äiti kertoo kameralle lapsiinsa
kohdistuvista negatiivisista tunteistaan ja
raivokohtauksistaan.
Käsikirjoitus, ohjaus, animaatio: Catarina Diehl
Kuvaus: Tommi Seitajoki
Leikkaus: Catarina Diehl
Ääni: Tommi Seitajoki
Tuotanto: Tommi Seitajoki / Impressio Films
Ensi-ilta: 11.6.2018 (Sheffield Doc/Fest)

EN ARG MORS BEKÄNNELSER / VIHAISEN ÄIDIN TUNNUSTUKSIA
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Full of Love
– Pakomatka pakastimesta
Dokumenttielokuva
Kesto 74 min

Kuutyttö

Elämässä saa sen, minkä itse itselleen sallii.
Kun Petra näki burleskia ensimmäisen kerran,
hän rakastui siihen kyselemättä ja perusti Suomeen uuden kulttuurin. Alastomuus ja seksuaalisuus oli viimein ilon ja riemun lähde eikä vaan
synti ja häpeä. Elokuvantekijä Iina uskaltautuu
Petran tanssitunneille. Tanssiessaan hän huomaa, että on oppinut piilottamaan oman naisellisuutensa. Iina löytää uudelleen oikeutensa
omaan kehoonsa ja seksuaalisuuteensa ja kasvaa naiseksi, joksi aikanaan jo syntyi.

Dokumenttielokuva
Kesto 59 min

Kuutyttö on dokumenttielokuva tapahtumista,
kokemuksista ja tunteista, jotka liittyvät kansainväliseen adoptioon. Ohjaaja Anna Korhonen
on itse Thaimaasta adoptoidun tyttären äiti, ja
oman lapsen tausta pohtiminen on ollut lähtökohta tälle elokuvalle. Kansainvälinen adoptio
on yleistynyt kaikkialla läntisessä maailmassa
viime vuosikymmenten aikana. Yllättävän vähän
kuitenkin puhutaan siitä, miten lapset päätyvät
adoptoitavaksi. Mitä on tapahtunut ennen kuin
adoptiopapereihin lyödään leimat?
Käsikirjoitus ja ohjaus: Anna Korhonen
Kuvaus: Marita Hällfors
Äänitys: Lou Strömberg
Äänisuunnittelu: Olli Huhtanen
Leikkaus: Katja Pällijeff
Tuotanto: Marinne Mäkelä, Jouko Aaltonen /
Illume Oy
Ensi-ilta: 16.8.2018

KUUTYTTÖ

FULL OF LOVE

Kalmansiivooja
Dokumenttielokuva
Kesto 8 min

Kalmansiivooja on tuokiokuva ihmisestä, jonka
työtä on siivota maailmaa, joka on piilotettu yhteiskunnastamme: kuoleman jälkien ja hajun
pois pyyhkiminen asunnoista, jotta elävät voivat jälleen asettua taloksi. Tabu-aiheesta huolimatta kuolemasta puhutaan elokuvassa avoimesti, kunnioittavasti ja vääjäämättömänä
osana elämää. Ammatin arkeen kuuluu kaikkea
perussiivouksesta parkettien uusimiseen, ja tavallisinkin työpäivä muistuttaa raadollisella tavalla ihmiselämän rajallisuudesta olosuhteissa,
joihin joutumista me muut vältämme viimeiseen saakka.

Sintti
Lyhytelokuva
Kesto 16 min

Ei-toivotusti raskaana oleva yksinhuoltajaäiti
kokee kuin kaikki kaatuisi hänen päälleen.
Hänen kahdeksanvuotiaasta tyttärestään
maailma on kuitenkin täynnä kiehtovia
asioita, joita äiti vain ei ehdi huomata.
Ohjaus: Reetta Aalto
Käsikirjoitus: Marianna Laiho
Kuvaus: Marita Hällfors
Äänisuunnittelu: Mika Niinimaa
Säveltäjä: Salla Luhtala
Leikkaus: Ville Hakonen
Tuotanto: Pasi Hakkio & Elina Pohjola / Citizen Jane
Productions (aik. Pohjola-filmi)

Ei koskaan enää
Dokumenttielokuva
Kesto 68 min

SINTTI

KALMANSIIVOOJA

Ei koskaan enää kertoo musiikkiskenessä paikkaansa hakevan rap-artisti Mercedes Bentson
(Linda-Maria Roine) selviytymistarinan väkivaltaisesta suhteesta irrottautumisen jälkeen. Elokuva tuo esiin väkivaltaa kokeneen naisen näkökulman ei vain uhrina, vaan moniulotteisena ja
ristiriitaisenakin ihmisenä. Elokuva kertoo
uskalluksesta puhua ääneen, puolustautua ja
olla oma itsensä. Rohkeaa ei ole se, että ei
pelkää mitään, vaan rohkeaa on kaikesta huolimatta mennä eteenpäin, kohti pelkoa.

Käsikirjoitus: Lassi Vierikko, Terjo Aaltonen
Ohjaus: Terjo Aaltonen
Näyttelijät: Ritva Ovaska
Kuvaus: Tuukka Kovasiipi
Ääni: Juha Potka
Tuotanto: Swati Goyal / Balansia Films
Ensi-ilta: 26.9.

Star Shaped Scar
Lyhytdokumentti
Kesto 12 min

Vuosaaren prinsessa Jasmin Britney rakastaa
meikkejä, koruja ja kauniita juhlamekkoja sekä
kaikkea kiiltävää ja vaaleanpunaisesta. Hän ei
käy töissä, ei opiskele ja poistuu talvella vain
harvoin kotoaan. Hänen suurin intohimonsa
ovat kalliit Christian Louboutine -kengät, joilla
hänen on mahdoton kävellä.

Käsikirjoitus, ohjaus: Aino Suni
Kuvaus: Mikko Parttimaa, Aino Suni
Ääni: Tuomas Onttonen
Leikkaus: Jussi Sanhdu
Tuotanto: Elli Toivoniemi / Tuffi Film
Ensi-ilta: 9/2018
EI KOSKAAN ENÄÄ
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Käsikirjoitus ja ohjaus: Iina Terho
Kuvaus: Arttu Peltomaa, Iina Terho
Leikkaus: Okku Nuutilainen
Äänisuunnittelu: Svante Colerus
Musiikki: Mikko Innanen
Tuotanto: Iina Terho /Sydänfilmi
Ensi-ilta: 21.9.2019

STAR SHAPED SCAR

Käsikirjoitus ja ohjaus: Virva Kunttu, Vuokko Kunttu
Kuvaus: Teemu Soikkeli, Virva Kunttu, Vuokko Kunttu
Drone-kuvaus: Antti Haikonen, Olli Janatuinen
Leikkaus: Teemu Soikkeli
Ääni: Antti Haikonen, Jukka Kärkkäinen
Tuotanto: Anna-Maija Heinonen & Oskar Forstén /
franckforstén
Ensi-ilta: 26.9.2018
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Siivooja

KOULUTUSAPURAHAT

Lyhytelokuva
Kesto 16 min

Katariina Ohtolan kaksi elämää.
Käsikirjoitus, ohjaus, leikkaus: Teemu Nikki
Kuvaus: Sari Aaltonen
Äänisuunnittelu: Tuomas Seppänen
Näyttelijät: Elina Knihtilä, Tommi Eronen,
Pihla Penttinen
Tuotanto: Jani Pösö, Teemu Nikki / It’s Alive Films
Ensi-ilta: 27.9.2018

Miehen malli / Boys Who Like Girls
Dokumenttielokuva
Kesto 68 min

Mumbain slummissa asuu 16 -vuotias Ved,
jonka isä on perhettään pelolla hallitseva väkivaltainen alkoholisti. Vedin äiti painostaa
poikaansa opiskelemaan, koska pelkää tämän
päätyvän seuraamaan isänsä jalanjälkiä. Ved
kuitenkin haluaisi kaikista eniten vain tanssia. Hän osallistuu naapurustossaan järjestettävään uuteen kerhoon, jonka toiminnalla
on tärkeä tavoite: saada pojat kyseenalaistamaan perinteisen miehen mallin ja väkivallan kulttuurin. Kerhosta ja sitä pyörittävästä
Men Against Violence and Abuse -järjestöstä
muodostuu Vedille tärkeä tuki. Mutta mitä
Ved lopulta itselleen valitsee? Onko uusi sukupolvi kypsä hylkäämään tiukat sukupuoliroolit vai painavatko perinteet enemmän?

SIIVOOJA

Käsikirjoitus ja ohjaus: Inka Achté
Kuvaus: Sari Aaltonen, Riju Das, Malini Dasari,
Javanth Mathavan
Leikkaus: Livia Serpa
Äänisuunnittelu: Audun Røstad Kvitland,
Jørgen Meyer, Geir Døhlie Gjerdsjø
Tuotanto: Liisa Karpo/ napafilms
Yhteistuotanto: UpNorth Films, One-Eyed Turtle
Films
Ensi-ilta: 27.9.2018
MIEHEN MALLI / BOYS WHO LIKE GIRLS

Barcelonaa odottamassa /
Waiting for Barcelona
Dokumenttielokuva
Kesto 85 min

Rakkautta, ystävyyttä ja poliisi kannoilla. Yksi
Euroopan kodittomista ja paperittomista nuorista johdattaa meidät elämäänsä Barcelonan
kaduilla. Elokuvassa seurataan kuinka päähenkilö Mou ja hänen kohtalontoverinsa
pyrkivät pääsemään osaksi kaupunkia,
jonka varjoihin he ovat päätyneet elämään.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Juho-Pekka Tanskanen
Kuvaus: Jeremias Nieminen
Leikkaus: Suvi Solja, Juho-Pekka Tanskanen
Äänisuunnittelu: Toivo Kallio
Tuotanto: Isabella Karhu / Danish Bear Productions
Ensi-ilta: 28.09.2018
BARCELONAA ODOTTAMASSA / WAITING FOR BAECELONA
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Rantamäki Jussi
5 000
ACE Producer’s Workshop -koulutus: 21.–26.10.17 Financing
strategies workshop, Praha, 9.–12.4.18 Business prospects
workshop, Amsterdam, 12.–15.4.18 ACE Producers reunion,
Amsterdam
Laamo Mina & Kettunen Päivi
730
Plus Camerimage 2017, Bydgoszcz, Puola 11.–18.11.2017
Kullström Niklas Kristian
300
ACE Training Days Nordic Focus 2017, Espoo, 2.–4.12.2017
Pesonen Tiina
973
Production Value 2018 , Lecce (Italia), 6.–14.1.2018
Pokkinen Emilia
1 350
Näyttelijäsoveltamo, 12 koulutusjaksoa (tammikuu -18
–tammikuu -19) Helsingissä ja Suvirannassa, opintomatka
Lontooseen (elokuu-18)
Aakko Merja
1 500
Genre Seminar / Tv Series Festival, Berliini 10.–14.6.2018
Salmela Johanna
1 400
Developing Your Film Festival 2018, Vilna 20.–25.3.18
Tuomisto Vappu
500
ANIDOX:LAB animation documentary training, 28.2.–2.3.2018
(Viborg), 16.–18.5.2018 (Kööpenhamina) ja 13.–17.8.2018
(Viborg)
Kuparinen Mikko
2 500
Sources2, Script Development Workshop, Berliini 12.–20.4.2018
Viita Milja
2 000
Filmikurssille osallistuminen Kanadassa, Philip Hoffman/Film
Farm, Ontario (Kanada) 2.–8.7.2018
Huttu Oskari
1 500
Sources2, Script Development Workshop, Berliini 12.–20.4.2018
Lehmusruusu Markus
3 500
Torino Film Lab: 19.–25.3.18 Sounion/Lavrion, 23.–30.6.18
Brignogan (Ranska), 20.–25.11.18 Torino (Italia), lisäksi onlinetapaamisia
Niskala Janne ja Kati Nuora
2 000
”How Not To Coproduce - best worst co-productions” -kirjan
kirjoittaminen
Lyons Tamsin
1 500
EAVE+-koulutus, Luxembourg, 4.–8.4.2018
Huttunen Sampsa
1 500
Society of the Cognitive Studies of the Moving Imagen (SCSMI)
-konferenssi, Montana State University, 13.–16.6.18
Näränen Matti
2 000
doc.incubator workshop 2018 (observer), Slovakia 23.–28. 4.,
Tšekki 25.–30.6. ja Ruotsi 17.–23. 9.18
Rusi Inka
1 500
IMMERSION 2.0: ”Emplacement” VR Lab -koulutus, New York
7.–27.7.18
Suni Aino
2 300
EAVE Producers workshop 2018, Stavanger (Norja),
22.–29.6.18
Anttila Hanna Maria
675
Oberhausen Seminar 3.–7.5.18
Isokoski Elli
300
Malakta Dance Film Lab 2018, 16.–19.8.18
Sorvola Sonja
750
The Complete 5 Day Course in the Estill Model, Helsinki
28.5.–1.6.18
Lindén Heidi ja Mantela Mari
10 000
Tietokirja #metoo -prosessista Suomen elokuva- ja
TV-alalla
Haukkamaa Essi
2 000
International Conference on Cultural Policy, Tallinna
21.–25.5.18.

Kosonen Krista
450
Scott Miller- Voice Intensive- kurssi, Helsinki, 29.5.–1.6.18
Hyvärinen Aleksi
4 900
Trans Atlantic Partners -tuottajakoulutus, 17.–23.6.18 Berliini ja
10.–16.9.18 Halifax
Tihilä Vilma
300
Malakta Dance Film Lab 2018 , 16.–19.8.18
Kokko Jaana
662
NSU summer symposium, Fårö 29.7.–5.8.18
Miron Katarzyna
2 500
Cinemathography course, MetFilm School, Berliini, 6.–31.8.18
Lehtola Saija
300
MDFL 2018 - Back to Basics: Rhythm and Frame, 16.–19.8.18,
Maalahti			

KOULUTUSTAPAHTUMIEN TUKI
Palo Olga
Beyond Bechdel -Avoin feministinen luentosarja, kuratointi
(4-osaa) keväällä-18
Dokumenttikilta
”Tasa-arvo elokuva-alalla” -seminaari 19.10.2017 WHS Teatteri
Unionissa
Dokumenttikilta
”Ääni kuuluviin” -seminaari 16.1.2018 elokuvateatteri Andorrassa
Risto Jarva -seura ry /Suhonen Ville
”1918 - Huutoja ja kuiskauksia” –seminaari elokuvateatteri
Orionissa 3.–4.2.2018
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry /Chia Koskinen
Selonteko-klubi (kaksi tilaisuutta, kevät 2018)
Tampereen Elokuvajuhlat /Alanen Juhani
Script Tampere 2018 Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä
8.–9.3.2018
WIFT Finland ry / Heikkilä Ulla
Mentorointihanke, maaliskuu 2018-toukokuu 2019
Dok.Incubator / Prenghyová Andrea
Dok.Incubator rough-cut workshop, Slovakia 23.–28.4.18, Tsekki
25.–30.6.18, Ruotsi 17.–24.9.18 (Nordisk Panorama)
Open Eyes VR-työryhmä /Kati-Anne Leino
OpenEyes R! -tapahtuma osana Tampereen elokuvajuhlia
8.–10.3.2018
Dokumenttikilta
”Ajatus kuvaksi” -kuvausseminaari elokuvateatteri Andorrassa
24.4.18
Metaria ry / Pylväs Jyrki
”Portti lisättyyn todellisuuteen” –työpaja Esitystaiteen
keskuksessa (Hki) 16.–17.6./8.–9.9.18
Suomen Näyttelijäliitto ry /Helena Vesajoki
Elokuvanäyttelemisen intensiivikurssi Suvirannassa (Savonlinna)
6.–12.6.18
HYY Elokuvaryhmä Ry /Pätilä Mika
”Nainen elokuvamaailmassa”-luentosarja elokuvateatteri
Orionissa 5.10.–7.12.18
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat / Kilpeläinen Raisa
”Valo-, ääni- ja videoajon synkronointi esityksissä” (22.9.18) ja
”Säde-palkintoseminaari” (25.8.18) Helsingissä
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry / Sanja Kangas
”Kosketusnäytöllinen taulutietokone suunnittelijan luonnoslehtiönä (8.8.18 Tampere) ja SketchUp alkeet” (syksy-18, Aalto,
Espoo)
Art in Malakta rf / Rajala-Granstubb Jukka
”Malakta DanceFilm Lab” -kurssin, Taidepaja Malakta (Maalahti)
16.–19.8.18
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry / Koskinen Chia
Elokuvaohjaajan oikeuksia käsittelevä opas		

3 500
1 200
1 300
2 000
2 000
4 500
6 000
7 500
4 000
1 400
1 000
6 000
1 050
1 500
3 000

3 000
3 800
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KANSAINVÄLISTYMISTUKI
Roberts Liisa
Dokumenttielokuvan ”Mikä aika on Viipurissa?” digimasterointi
kv.levitystä varten
Davidow Joe
Kv.yhteistuotannon valmistelumatka Yhdysvaltoihin
(New York, Chicago, P-Carolina) 15.2.–25.2.2018
Meling Tiina
Pelon liitto -dokumenttielokuvan kv.rahoitus Below Zero
-tapahtumassa Tromsassa 15.–21.1.18.
Van Ingen Juha
As Long As Possible -animaation kansainvälinen markkinointimateriaali
The Financing Forum for Kids Content / Lennart Ström
RealYoung 2018 -rahoitusohjelma osana Malmön
”The Financing Forum for Kids Content” -tapahtumaa
maaliskuussa 2018		
FinnAgoran säätiö / Lohikoski Mikko
Finn Filmnapok -suomalaisen elokuvan päivät -tapahtuma
Budapestissä 7.–11.2.18
Kallio Kati
”Time Subjectives in Objective Time”-teos Cinedans – Dance on
Screen -festivaalilla, Amsterdam 17.–18.3.18
Double Back Documentaries Oy / Brandt Nina
”Salainen metsäni” -dokumenttielokuvan vaikuttavuuskamppania
Meksikossa, kevät/syksy 2018
International Short Film Festival / Doering Hilke
”Conditional Cinema” -sarja osana Oberhausenin kv. lyhytelokuvafestivaalia, kuraattorina Mika Taanila, yksi pääartisti Anton
Nikkilä
Paakkanen Einari
”Berlinale Talents” -tapahtuma 17.–22.2.18
Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola
Eija-Liisa Ahtilan teoksen ”Potentiality for Love” ensiesitys
Sydney Biennalessa (3.–16.3.2018) sekä Pohjolan ”Daddy and
the Muscle Academy” –elokuvan Australian levitys
Tuffi Films /Venla Hellstedt
EAVE+ -koulutus Luxembourgissa 4.–8.4.18
HIFF - Rakkautta & Anarkiaa/ Möttölä Anna
”Finnish Film Affair” -tapahtuma osana Rakkautta & Anarkiaa
-elokuvafestivaalia 25.–27.9.18
Finnanimation Ry / Vähäkylä Liisa
Cartoon Forum Spotlight on Finland -tapahtuma,
Toulouse 10.–13.9.2018
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO / Koskinen Chia
Ohjaajien kv.yhteistyön kehittäminen
Kamula Toni
Lyhytelokuva ”Sisters” Sharm Al-Sheikh Festival -tapahtumassa,
Kairo, 4.–10.3.18
Hillstream Pictures /Kullström & Kaartinen
G.J.Ramstedtin maailma –dokumenttielokuva CPH:DOX-dok.
elokuvafestivaalilla, Kööpenhamina 17.–24.3.18
Kallio Toivo
Waiting for Barcelona –dokumenttielokuva CPH:DOX-dok.elokuvafestivaalilla, Kööpenhamina 22.3.18.
Tuffi Films / Sanna Kultanen
Sihja-lastenelokuvan kv.rahoitus Financing Forum for the Kids
Content -tapahtumassa, Malmö 13.–15.3.18
Filmimaa Oy / Tuurna Markku
Tie rauhaan -dokumenttielokuvan kv.rahoitus, CPH:DOX,
Kööpenhamina 20.–22.3.18
Dobele Maira
Recycling4poetry -teos Lontoon kirjamessujen yhteydessä
järjestettävässä multimediatapahtumassa (Conway Hall),
13.4.18
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AV-arkki ry/ Anttila Hanna Maria
20 000
Suomalaisen mediataiteen kv.levitys 2018
Kuukka Raakel
1 100
Serkkukuoro ja ”Irjan kertomus” –teokset ”Then/Now
– Perspectives on Memory” näyttelyn jatko-osassa
(30.3.–10.6.18 Viipuri)
Fantomatico Oy / Leena Närekangas
890
”Cosmetic Space” -teos EVA-konferenssissa Lontoossa
9.–12.7.18
Cinemaissí /Ginartes Diego
500
”Palabra de mujer: voces femeninas en un cine sin fronteras”
-tapahtuma, Madrid 8.–10.6.18
Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.) / Tahvo Hirvonen
3 600
American Society of Cinematographersin ”International
Cinematography Summit 2018” -tapahtuma, Los Angeles 4.–7.6.18
Kokko Jaana
470
Satama-teos ”Then/Now - Perspectives on Memory” näyttelyn
jatko-osassa 6.6.18, Viipuri
Otso Film / Kylmälä Otto
1 260
”Salaviinan polttajat” -lyhytelokuvan esityskuluja ”22.Bucheon
International Fantastic Film Festival (BIFAN)” -tapahtumassa
12.–22.7.18 (Korea)
Kosieradzka Katarzyna
500
”up from the black” -teos ”6th Moscow International Biennale
for Young Art” -tapahtumassa 6.–9.6.18
One Film Production Oy / Kimmo Koskela
881
Sitronen-dokumenttielokuvan kv. rahoitus ”Speed Meeting
Forum”-tapahtumassa (Docs Barcelona (23.–26.5.18) ja ”Doc Lab
Poland Co-Production” -tapahtumassa (Krakova)
Collective Intelligence /Fredriksson Johanna
5 000
”Manifesta 12” -tapahtuman (Palermo) suomalaistaiteilijoiden
kulut 31.5.–31.12.18
Studio Kikito Oy /Correa Marcos
797
Hank-animaatiosarjan kv.rahoitus Annecyn animaatioelokuvafestivaalilla 11.–16.6.18
napafilms oy /Marianne Mäkelä
298
The Last Carriage –dokumenttielokuvan kv.rahoitus ”Doc Lab
Poland Co-Production Market” -tapahtumassa Krakovan elokuvafestivaalilla 29.5.–1.6.18
Ijäs Mikko
900
The Origins -elokuva ”20th International Rock Art Congress”
-tapahtumassa (IFRAO-konferenssi) Darfo Boario Termessä
(Italia) 29.8.–2.9.18
MRP Matila Röhr Productions Oy / Järvinen Hanna
1 431
”Mauno Mato rokkaa” -animaation kv.rahoitus ”Annecy International Animated Film Festival and Market” -tapahtumassa
(Mifa) 11.–16.6.18
HIFF - Rakkautta & Anarkiaa /Väänänen Sari
20 000
FINDOC - dokumentaristeille suunnattu kansainvälistymiskoulutus Helsingissä 08/18 - 04/19
Penttilä Kaisa
1 300
Karhupuisto-lastenelokuvan kv. rahoitus Hiroshiman animaatiofestivaalilla 23.–27.8.18

Kossi Heikki ja työryhmä
5 000
KOSSI BECKER ALBRECHTSEN
Mykkäelokuvan RING (ohjaus Alfred Hitchcock) säestys foleytekniikalla livenä tuotettujen äänien ja äänitehostenauhojen
avulla 		
Virtanen Petra & työryhmä
4 000
Aukon henkilökohtainen elämä Poeettisfilosofinen elokuvaessee
”aukkoisesta” aikakaudestamme. Tutkitaan, miten montaasi voi
lävistää elokuvan koko tuotantoprosessin ja synnyttää sille ainutlaatuisen ilmaisukielen
Himma Henriikka & työryhmä
9 000
Sans Souci - ilman huolia Audiovisuaalista, dokumentaarista ja
näyttämötaiteellista materiaalia yhdistelevä näyttämöteos
rahasta ja periytymisestä
Kuvani Ky / Jaana Puhakka
5 000
Herstoria Dokumentaarinen elokuvatutkielma historian ja
hersotian välisistä jännitteistä. Visuaalisen kielen ja dramaturgisten elementtien tutkiminen.
Road Movies Oy /Timo Korhonen
6 000
Luontoelokuvan katoava muisti Hanke, jossa selvitetään, osin hävitetään ja luetteloidaan ansioituneen luonto- ja ympäristökuvaaja
Teuvo Suomisen arkisto sekä kehitetään arkiston pohjalta muistia
ja unohdusta käsittelevä elokuva
Mäkiö Mari & työryhmä
10 500
Onomatopoeia Interaktiivinen, koskettavista ja ääntä tuottavista
veistoksista koostuva kokonaisuus, jonka lähtökohtana ovat
japanin- ja suomenkieliset onomapoeettiset äänteet		

KEHITTELYTUKI VIETERI

ENNAKKOVALMISTELUTUKI

Nykyri Anna ja työryhmä
Sonic Presence of an Absent Choreography Ääni-installaation ja
koreografisen ympäristön kehittely kansainvälisen työryhmän
kanssa
Niskanen Annika ja työryhmä
Joutokumpu Ihmisen ja luonnon kertakäyttöisyyttä tutkiva
immersiivinen ja interaktiivinen tilataideteos, kierrätystekniikan
valon, äänen ja vuorovaikutteisuuden testaaminen
Niemiaho Jenni ja työryhmä
Robot’s mind camp Humanoidi-robotin elokuvallisen identiteetin
ja uuden keronnallisen ja dramaturgisen tason luominen

6 000

8 000

5 000

DOKUMENTTI- JA LYHYTELOKUVIEN TUOTANTOTUKI
KÄSIKIRJOITUSTUKI
Malkki Tomi
Musta kaapu Kolmeminuuttinen värikäs animaatio papin
pukeutumisongelmasta
Vanhala Johanna
Tonttuovi Dokumenttielokuva tottumuksista
Kaisa Penttilä
Maihinnousu Nukkeanimaatio meistä ja muista
Martti Kaartinen
Eyes of the Skin Dokumenttiessee kertoo arkkitehtuurin
ikiaikaisen tehtävän
Joe Davidow
Wasted lives Dokumenttielokuva Yhdysvaltojen sisäpolitiikasta
ja roturistiriidoista
Susanna Helke & Markku Heikkinen
Vapauden laulu Dokumentaarinen lauluelokuva katsoo soten
ytimeen – laulamalla puheet päreiksi
Sanni Priha
Maailmankaikkeuden talo Dokumentaarinen essee-elokuva kirjastosta ja kirjastonkäyttäjästä
Tammi Eero ja Kukko Aapo
Hengen lähtö 10 minuuttia Pentti Haanpään mukaan, lyhytelokuva

1 700
2 000
2 500
3 000
2 000
3 500
2 500
2 000

franckforstén /Katja Niemi
8 000
Saatanan kätyrit Onko meillä uskonnonvapautta siellä, missä uskosta eroamisesta rangaistaan?, lyhyt dokumenttielokuva
Illume Oy/ Anna Puustinen
10 000
Viidakon lapset Dokumenttielokuva seuraa kahdeksan pakolaisena
maahan tulleen lapsen elämää viiden vuoden ajan
napafilms oy /Inka Achté
10 000
Kullankaivajat Kullankaivajat on tarina pakolaisuudesta ja paluumuutosta, kulttuurisesta identiteetistä ja kodin käsitteestä
Inland Film Compnany Oy / Esa Illi
5 000
Smells like teen spirit Minne nuoret katoavat ? Hypoteesi
– 80 000 nuorta on syrjäytynyt tietokoneidensa ääreen,
dokumenttielokuva
IV Films OY /Rahul Jain
10 000
DELHI Meditatiivinen elokuva maailman saastuneimmasta
kaupungista sen kolmena vuodenaikana ja ihmisen mielestä
Elokuvatuotantoyhtiö Made / Tuija Halttunen
12 000
Pilvet Kaksi huippututkijaa, kaksi naista pyrkii saamaan sateen
Arabiemiraatteihin, dokumenttielokuva
Artlab Productions Oy / Soile Mottisenkangas
8 000
Paskaduunin öinen zen Lyhyt dokumenttielokuva kolmen naisen
yötyövuorosta
Illume Oy / Päivi Takala
8 500
Balladi Dokumenttielokuva Viola Turpeisesta, musiikista ja siirtolaisuudesta
Zone2 Pictures Oy / Khadi Aboudi
10 000
Marokkolainen Olosuhteiden yhdistämät viisi nuorta marokkolaista ystävystyvät
Bonsaifilms Oy / Anu Kuivalainen
5 000
Rakkauselokuva Dokumenttielokuva viiden 75-90-vuotiaan
pariskunnan rakkaudesta
franckforstén / Veera Leino
4 000
Barbien kesken Lapsuudessa opittu tabu vaikuttaa vielä aikuisenakin. Short Form2 -tuotanto
Sons of Lumière Oy / Aino Suni
4 000
Orkkuhaaste Joukko nuoria naisia päättää hankkia orgasmin seuraavalla kerralla kun harrastavat seksiä, Short Form2
-tuotanto
Sons of Lumière Oy / Katri Myllyniemi & Vilja Autiokyrö 4 000
Keuliminen Kunnianosoitus mopomiittiyhteisölle, nuorten
miesten keskinäiselle solidaarisuudelle aikuisuuden kynnyksellä,
Short Form2 -tuotanto
LPMA Productions / Mari Soppela
9 000
Lasikatto Dokumenttielokuva seuraa eri ammateissa, asemissa ja
teollisuusmaissa asuvia naisia
Filemo Ky / Milja Viita
4 000
#FML Fuck My Life Tyttöjen viilteleminen on haavoittava tapa,
mutta siitä voi päästä eroon, Short Form2 -tuotanto
Sahadok Oy / Mia Halme
10 000
SUPERB Dokumenttielokuva kertoo taistelusta superbakteereja
vastaan

TUOTANTOTUKI
Pohjola-filmi / Ulla Heikkilä
Making of Metsässä kauhuelokuvaa tekevät lapset härnäävät
omia ja toistensa todellisia pelkoja, fiktio/lyhytelokuva
Oy Nordic Film Pool Ltd /Anna-Sofia Nylund
Längtan till J:stad Onko koti-ikävä todellinen vai nostalginen
haave, dokumenttielokuva
Greenlit Productions Oy/Rasoul Khorram
Naistenpyörä Dokumenttielokuva maahanmuuttajanaisista, jotka
opettelevat ajamaan polkupyörällä, Short Form-hanke
Tuffi Films / Mikko Ruotsalainen
Jäänsärkijä Susanna haluaa jääkiekon ammattilaiseksi ja törmää
urheilumaailman lasikattoon, dokumenttielokuva

5 000
5 000
4 000
8 000

Oktober / Joonas Berghäll
27 000
Miehiä ja poikia Dokumenttielokuva miesten hyvinvoinnin
epäkohdista ja tasa-arvosta Suomessa vuonna 2017
Tuffi Films /Veera Lehto-Mihaud
35 000
Pariisin Prinssi Tragikoominen road movie afrikkalaisesta
siirtolaisesta tavoittelemassa unelmiaan Euroopassa
Illume Oy /Kira Jääskeläinen
40 000
Pohjankävijäin merkintöjä Aikamatka Sakari Pälsin jalanjäljissä
Itä-Siperiassa, dokumenttielokuva
JW Documentaries Oy/ Sushmit Ghosh & Rintu Thomas
10 000
Writing with Fire / Tulella kirjoitettua Kastittomien lehden naistoimittajat ottavat matkapuhelimet käyttöön paljastakseen sorrettuun väestöryhmään kohdistuvia vääryyksiä, dokumenttielokuva,
kv-yhteistuotanto
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Filmimaa Oy/ Louise Detlefsen & Mette-Ann Schepelern
12 000
Queen of Hearts A unique insight into the political power game,
”and the trade union movements battle to ” convince employees
to stick together, dokumenttielokuva, kv-yhteistuotanto
KOOKOS FILMS OY / Elina Hyvärinen ja Miia Raivio
17 500
Olen Ajatellut Elää Yhden hetken hän luulee kuolevansa ja
seuraavassa hän on enemmän elossa kuin koskaan,
dokumenttielokuva
Guerilla Films /Iiris Härmä
30 000
Matkalla outouden laaksossa Dokumenttielokuva, joka lisää
tietoisuuttamme tekoälyyn liittyvissä moraalifilosofissa
kysymyksissä
Filmimaa Oy/Jenni Kivistö ja Jussi Rastas
40 000
Tie rauhaan Dokumenttielokuva kaivautuu Kolumbian
konfliktin perussyihin ja rajun systemaattisen epätasa-arvon
juurille asti
Mättö Media Oy /Simo ja Laura Takalisto
26 000
Jatkoajalla Dokumenttielokuva oman paikan etsimisestä yhteiskunnassa, jonka lakien ulkopuolella on elänyt 20 vuotta
Oy Bufo Ab / Ilja Rautsi
15 000
Helsinki Mansplaining Massacre Kauhua ja satiiria yhdistävässä
kujanjuoksussa nainen yrittää selvitä mieslaumasta, joka haluaa
selittää hänelle kaiken, Yhden yön juttu -hanke
Pyjama Films Oy / Elli Vuorinen
18 000
Still Lives - Kiirehessä Liikkumatoin Kokeellisen stop motion
-animaatio, jonka päähenkilöinä toimivat perinteiset
kansantaiteen ja muinaistaiteen figuriinit
Tekele Productions Oy/ Antti Heikki Pesonen
26 000
Maalitaulu Lyhytelokuva Artosta, joka päättää ilmiantaa
sopimattomasti käyttäytyneen miehen kuvaamalla tästä
häväistysvideon nettiin
Illume /Jani Peltonen
15 000
Kommunistin tytär Dokumenttielokuva kommunistin
tyttärestä Eilasta
Pohjola-filmi /Aleksi Puranen
20 000
Wheels of Freedom Mahdoton unelma tasavertaisuudesta,
vapaudesta ja Lissabonista, dokumenttielokuva
Olof Film / Jan-Olof Svarvar
30 000
Maria och Demonen Maria on aikuinen nainen, joka sairastaa
anoreksiaa niin että hän melkein kuolee, dokumenttielokuva
Sons of Lumière Oy /Samuli Valkama
15 000
Ha ha ha Ilman iloa varmasti selviää elämästä, voi jopa menestyä, mutta on se paljon hauskempaa kun välillä nauraa, Loikka 3
-tanssielokuva, koreografi Jyrki Karttunen
Tuffi Films /Anna-Karin Grönroos
40 000
Kapukoulu Dokumenttielokuva johtajuudesta: kolme nuorta
kapellimestari-opiskelijaa etsii paikkaansa klassisen musiikin
hierarkisessa maailmassa
Icebreaker Productions /Kirsi Mattila
14 000
Nepalin morsiamet Kun 14-vuotias Rekha ymmärtää, että koko
perhe suunnittelee hänen häitään, hänen unelmansa romahtavat,
dokumenttielokuva
Oktober / Panu Suuronen
35 000
Jenni ja Tony Jennin ja Tonyn suhde rakoilee, koska Jenni ja
Tony ovat sama henkilö, dokumenttielokuva
Elokuvayhtiö Aamu /Elina Talvensaari
25 000
Neiti Aika Erään yksin kuolleen naisen tarina johdattaa
meidät kysymysten eteen ajan kulumisesta, kuolemasta ja
katoamisesta
Solar Films Inc. /Shannon Kring
10 000
End of the line - the women of standing rock Dokumentti naisten
valtavasta taistelusta alkuperäiskansan puolesta, kv.yhteistuotanto
Leading Note Pictures Oy /Hannes Vartiainen ja
Pekka Veikkolainen
17 000
Merten valtakunta Koko perheen planetaarioseikkailu Itämereltä
aina kaukaisille koralliriutoille saakka, dokumenttielokuva
100 AVEK-LEHTI 2 | 2018

Kaiho Republic / Juho Luukkainen
15 000
Baby With a Playlist Dokumentaarinen lyhyt animaatioelokuva
isien erilaisista keinoista ottaa yhteyttä syntymättömään
lapseensa
New Eyes Productions Oy /Mika Rantonen ja Verena Netzer
40 000
Luonnonlaki Dokumenttilokuva seuraa sukupolvenvaihdosprosessia yhdessä viljelijäperheessä alati synkistyvän
tulevaisuuden edessä
TACK Films / Teppo Airaksinen
15 000
Keppi Lyhytelokuva lapsesta, joka kasvattaa vanhempansa
Its Alive Films / Teemu Nikki
8 000
All inclusive All inclusive, maailma on Kalervon, lyhytelokuva
Oy Nordic Film Pool Ltd /Anna-Sofia Nylund
20 000
Längtan hem / Kaipuu kotiin Dokumenttielokuva nuoresta
naisesta, joka pohtii suhdettaan entiseen kotikaupunkiinsa,
suomenruotsalaiseen Pietarsaareen, joka on idyllinen mutta
tuntuu samalla ahtaalta ja pikkuporvarilliselta
Kaiho Republic /Jarno Lindemark
30 000
Rakkaudella, Matti Transhenkinen kesäilta rajaseudulla,
lyhytelokuva
Osuuskunta Paperihattu /Ami Lindholm
15 000
Mother and Milk Tuore Äiti on hädissään, kun maitomereen
uppoaa elämä, työ ja parisuhde, kunnes esiäiditauttavat
löytämään uuden näkökulman äitiyteen, animaatio
Oy Bufo Ab /Anna Paavilainen
30 000
Kaksi ruumista rannalla Komedia toisin tekemisen
vaikeudesta
Zone2 Pictures Oy /Marianne Mäkelä ja Heli Pekkonen
18 000
Soita äidille Kun hätä on suurin, on pakko soittaa äidille,
lyhytdokumentti
Takauma /Katja Korhonen
20 000
Kuuntelen /Yhden yön juttu2 –lyhytelokuva Maailmanloppua
enteilevä puhelinsoitto toimii katalyyttinä yöradion juontaja
Mirjan muutokselle ja kasvulle
Elokuvayhtiö Komeetta /Teemu Niukkanen
20 000
Onko sulla nälkä? / Yhden yön juttu2 –lyhytelokuva
Ylihuolehtivainen yksinhuoltajaäiti yrittää luotsata poikansa
turvallisesti homouden satamaan
It’s Alive Films / Nalle Sjöblad
20 000
Limbo / Yhden yön juttu2 -lyhytelokuva Lyhytelokuva luupista,
tilanteesta, josta on vaikea päästä pois. Samaan aikaan Limbo on
alku
Ideasthetic Oy / Mika Mattila
30 000
Carnival Pilgrim Dokumenttiessee maapallosta matkailijan
teemapuistona ja turistista nykyihmisen metaforana

JÄLKITUOTANTOTUKI
Zone2 Pictures Oy / Reetta Huhtanen
10 000
Molenbeekin Mercurius ”Mikä on mun jumala” ja muut abstraktit
asiat mietityttää Brysselin Molenbeekissa terrorin keskellä asuvaa 6-vuotiasta Aatosta, dokumenttilelokuva
Vaski Filmi Oy /Janne Niskala ja Oskari Pastila
18 000
Hockey Dreams Etnisesti korealainen, mutta henkisesti pohjoisamerikkalainen jääkiekkovalmentaja saa tehtäväksi estää
kansallinen kasvojenmenetys, kun Korean joukkue kohtaa
Kanadan v. 2018 olympialaisissa, dokumenttielokuva
napafilms oy /Otso Alanko
18 000
Latu (työnimi) Poikaa ja tämän valmentaja-isää yhdistää hiihto.
Mitä tapahtuu, kun menestystä ei tule ja pojan kiinnostus uhkaa
loppua?, lyhyt dokumentti
Guerilla Films / Iiris Härmä
9 100
Matkalla outouden laaksossa
Dokumenttielokuva tekoälyn ja uuden teknologian eettisistä kysymyksistä, dokumenttielokuvan vaikuttavuustyöhanke

Zone2 Pictures Oy /Reetta Huhtanen
18 200
Molenbeekin Merkurius / vaikuttavuustuki
6-vuotiasta Aatosta mietityttää terrorismin myllertämässä aikuisten maailmassa abstraktit asiat kuten jumala, dokumenttielokuvan vaikuttavuustyöhanke
Loikka Kontakti ry
2 000
LOIKKA AWARD 2018 Loikka -tanssielokuvafestivaalin palkinto:
Simona Deaconescun Sonder -elokuva
Tuffi Films / Aino Suni
13 650
Ei koskaan enää / vaikuttavuustuki Väkivallan kohteeksi
joutuneen Lindan selviytymistarina, dokumenttielokuvan
vaikuttavuustyöhanke
Pohjola-filmi / Petteri Saario
13 000
Vedenneito Luonto on elokuvan päähenkilö, Emika-tyttö tarinan
kertoja ja näkökulman välittäjä. dokumenttielokuva
franckforstén / Virva Kunttu & Vuokko Kunttu
10 000
Star shaped scar Lyhyt dokumenttielokuva Barbie-nukelta
näyttävästä nuoresta naisesta 		
			

MEDIATAIDE

KÄSIKIRJOITUSTUKI
Nikkilä Anton
About One Rectangle (työnimi) Film without film, Internationale
Kurzfilmtage Oberhausen -festivaali, WHS-teatteri (Hki)
Geagea Noora
Kuolenko minä nyt? (työnimi) Kuolemanpelko ja syyllisyydentunto sekoittuvat keskenään, kun Leila kohtaa aikoinaan
hylkäämän tyttärensä
Renvall Seppo ja työryhmä
LeinoMeetsStrOrc Musiikillinen liikkuvan kuvan teos
Niskanen Pekka
Kahvila Teheran Teheranilaisen kahvilan muotokuvassa nousee
esiin filosofia, taide, politiikka ja rakkaus
Viita Milja
OIL Elokuvallinen tutkielma ajasta ja materian kiertokulusta
Kaunisto Jenni
Ilman taidetta ei voi elää (työnimi) Seurantadokumentti viidestä
kuvataiteilijasta. Miten käy unelmille reaalimaailmassa?

2 500
2 000

2 500
2 000
2 000
3 000

ENNAKKOVALMISTELUTUKI
Timo Wright Productions /Timo Wright
Relic Dokumenttielokuva ihmisten hylkäämistä paikoista,
tämän päivän maailmanlopuista
Palo Productions /Anu Pennanen
Pudonnut Videoteoksessa asunnoton kulkuri, mahdollisesti
pakolainen, liikkuu Berliinin marginalisoitujen ”epäpaikkojen”
kierteisessä topografiassa ostoskeskuksista juna-asemalle ja
vallattuihin taloihin

3 040
12 000

TUOTANTOTUKI
Woodpecker Film Oy /Adel Abidin
16 000
Cleansing We are the victims – as the people cleaning and being
cleaned are, because they’re the same, installaatio,
Ateneum
Askel tuotannot ky / Jani Ruscica
15 000
Human Flesh Human Flesh käsittelee kuvan, äänen ja kielen
välisiä herkkiä merkityssuhteita, YLE, Fondation Fimico (Pariisi),
Helsingin Taidehalli
Atalante Oy / Ijäs Jan
10 000
Helsinki Act Kaupunki, joka toimi näyttelijänä, Galleria
Heino
Kristallisilmä Oy /Eija-Liisa Ahtila
15 000
APE TABLES + BACK APE Hybrid pieces that combines
sculpture with moving image, videoinstallaatio, Serlachius-museo
(Mänttä), M-Museum (Leuwen, Belgia)

Johanna Works / Johanna Lecklin
18 000
Sankarien mahdottomuudesta ristiriitaisten muistojen, vaiettujen
ja unohdettujen tarinoiden risteyksessä Suomen sisällissotaa lasten ja naisten näkökulmasta tarkasteleva liikkuvan kuvan installaatio, Galleria Heino
Greenlit Productions Oy /Teemu Mäki
20 000
Pakolaiskeskusteluja Dokumentaarinen mediateos, joka
perustuu neljän pakolaisen haastatteluihin, poliitikkojen puheisiin
ja tilastotietoihin, MUU, YLE

JÄLKITUOTANTOTUKI
Fantomatico Oy / Haaslahti Hanna
Cosmetic Space Virtuaalitodellisuuteen sijoittuva simulaatio,
jossa esiintyvillä avatareilla on näyttelyvieraiden kasvot,
Watermans (Brendtford, Englanti) (jttu)

4 250

KOHDEAPURAHAT
Blom Risto-Pekka
Tiananmenin automies Tiananmenin tankkimies-tapauksen
siirtäminen nykyaikaan, kokeellinen lyhytelokuva, YLE Uusi
Kino
Saramäki Heidi
Nurkka Mediainstallaatio, joka käsittelee kehollista mieltä, Galleria Harmaa , MUU Galleria		
Koivisto Kaisu
Terra Firma (Solid Ground) Videoinstallaatio, joka kuvaa jylhää
pohjoista maisemaa, äänituotanto ja värimäärittely, Forum
Box
Renvall Seppo & Maija Saksman
Sonorous Herbarium Animaation keinoin työstetty videosarja
kukista, Per Di Tempo, Napoli
Parkkinen Minna
Paseo de los Tristes Kolmen elokuvallisen mediataideteoksen
uudet, laadukkaat esityskopiot ja dcp-masterointi, Taidekeskus
Mältinranta, Tampereen elokuvajuhlat
Konttinen Heli
50-50 Animoitu omakuvateos, Valokuvakeskus Peri,
Turku 4.–27.5.2018
Motola Haidi
ESPERIA Poeettinen videoteos, joka käsittelee muistin, historian
ja identiteetin suhteita, taiteilijan elämänkerran kautta, Forum
Boxin Mediabox
Saarikoski Simo
Abandoned Land Kokeellinen ja dokumentaarinen videoteos
aikamme hylätyistä ympäristöistä ja ilmiöistä, Galleria Huuto
Korkalo Ninni ja työryhmä
Sulavalumi Lumikki-satuun pohjautuva kolmiosainen omaelämänkerrallista, dokumentaarista tarinaa ja fiktiota yhdistävä
videoteossarja, Galleria 3h+k, Pori ja Studio Mustanapa,
Rovaniemi
Renvall Markus
Videoseikkailu Tanssivideoinstallaatio ”Entropian rakenne ja
toimintamekanismi”, MUU Galleria
Larjosto Harri
Mehiläishoito Dramatisoitu, fiktiivinen luontoelokuva
mehiläistenhoidosta, YLE
Jääskeläinen Leena ja työryhmä
Ruumiista irtautuminen VR -teos ruumiillisuuden kokemuksista,
Art Kotka 2018 -kesänäyttely
Ahonen Aunis ja työryhmä
Muuttomatka Digitaalinen informaatiomuotoiluteos verkkoteos,
BirdLife Suomi
Autio Pasi
Harhailija Harhailija kulkee eteenpäin eläen omassa
todellisuudessaan, jossa realismi ja mielikuvitus sekoittuvat,
Huuto Galleria

3 620

1 000
2 740

2 000
1 000

3 000
5 200

3 700
3 200

4 500
4 000
3 000
1 500
3 400
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Takala Pilvi
6 500
The Admirer Anonyymiä nettikäyttäytymistä käsittelevä videoinstallaatio, Kiasma
Ekström Saara
7 000
Holy Motors Lentämistä käsittelevässä teoksessa teknologia,
ihmiskeho ja lintumyytit fuusioituvat monikerrokselliseksi
kokonaisuudeksi, Galleria Sinne
Malkki Tomi
3 300
Luuranko kaapissa Lyhytanimaatio ihmisenä olemisen tyhjyydestä,
Yle Uusi Kino
Moisander Juhana
20 000
EMMA: Ethology of a man Yksilön ja joukon suhdetta ja
käyttäytymistä tutkiva teos, AVEKIn ja EMMAn yhteistuotanto
Oja Marjatta
2 000
Palermo Park Paikallinen tilanneveistos, KaOZ-tila
(Palermo, Sisilia)

AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN TUKI
Maja Anu
2 000
Taiteellisen ja pedagogisen uran arkistointi ja siirto KAVIin sekä
näyttely hakijan lavastajatyöstä, syksy 2018
Palikka ry / Immonen Isa Alina
5 000
Animatricks-festivaali Helsingissä (Korjaamo) 27.–28.4.18
Ääriö Oy / Pietola Rosa
4 000
Video Art Festival Turku (VAFT) -tapahtuma 23.–27.5.18
Taide- ja kulttuuriyhdistys Fluidi ry/ Halinen Kiira
4 000
AAVE-festivaali Helsingissä huhtikuussa -18
Suomen filmikulttuuri ry/ Mikkola Milja
4 000
Viva Erotica -festivaali Helsingissä WHS-teatterissa 25.–29.4.18
Saamelaistaiteen tuki ry / Nousuniemi Sunna
4 500
Skábmagovat - Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Inarissa 25.–
28.1.2018
Loud Silents ry / Pääkkönen Emmi
3 000
6. Loud Silents -festivaali Tampereella 27.–29.4.2018		
Sodankylän Elokuvafestivaali Ry/Lehtola Ari
18 000
33. Sodankylän elokuvajuhlat 13.–17.6.18
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin
kannatusyhdistys ry/Nurmi Minna
4 000
SINFF -Savonlinnan kv.luontoelokuvafestivaali 17.–19.8.18
HIFF - Rakkautta & Anarkiaa/Möttölä Anna
5 000
Rakkautta & Anarkiaa –lyhytelokuvatapahtuma ”Cut to the Chase
– R&A Shorts” 26.–30.9.18 (Hki)
Oulun Musiikkivideofestivaalit ry/Oivo Juhana
3 000
Oulun Musiikkivideofestivaalin elokuva- ja AV-taideohjelmiston
23.–26.8.18
RCFF Elokuvafestivaali Oy /Luusuaniemi Antti
5 000
Red Carpet -elokuvafestivaali 30.8.–2.9.18 Hyvinkäällä
Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry/ Tarkka Minna
4 500
Mediataiteen dokumentaatio- ja arkistointihanke
kesäkuu-joulukuu-18 (Hki)
Turun Elokuvatapahtumat ry /Skantsi Sami
5 000
Turku Animated Film Festival –tapahtuma 29.8.–2.9.18		

DIGIDEMO
Doghill Productions Oy /Mauri Kunnas
Mauri Kunnaksen Herra Hakkaraisen digitalisointi
Herra Hakkaraisen digitalisointihanke (demo)
Nordberg Pekka ja työryhmä
Redemptor Amending Anteeksiannon ympärille kiedottu
psykologinen seikkailupeli aikuisille (konsepti)
Adventure Club /Kati Ahvonen
VoiceVentures Ääniohjattu digitaalinen ja interaktiivinen
kirja (demo)
Otus Games / Timo Elsilä
Happy Farms Tarinavetoinen viihdepeli (konsepti)
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15 000
3 000
15 000
3 000

Quality To Life Naturally Oy / Mari Pennanen
3 000
From the Past to the Present 360°/VRm inidokumenttisarja, jossa
katsoja pääsee osaksi Suomen kulttuurihistoriaan ja luontoon liittyviä ikonisia tarinoita (konsepti)
Malakta Films /Ann-Maj Granstubb
12 000
Visst kan vi! Visst kan vi är en forskarklubb där allas frågor och
idéer tas på allvar och testas (pilotti)
Moonic Oy / Vivian Reapalu
24 000
SYNE Mobiilisovellus, jolla kuka vain voi luoda elektronista
musiikkia (demo)
Pyjama Films Oy /Terhi Väänänen
25 000
Lohikäärmehedelmä DG lähtee etsimään seikkailuja ja rikkauksia
piraattihedelmien matkassa (demo)
Mursukasa Oy / Noora Juju
22 000
”StarScape: Viesti Venuksesta” - Digitaalinen demo pelinsisäisestä
pelistä Neljä avaruusseikkailijaa ohjaa digitaalisesti avaruusalusta oikealla komentosillalla (demo)
myTrueSound Oy /David Oliva
25 000
Goldgun - The adventure of a blind policeman An immersive audio
game for the blind people (demo)
Suomela Jesse ja työryhmä
3 000
Mask & More VR Mask Avatar system (konsepti)
HILLA Entertainment Oy /Robert Niva
3 000
Minuuttinovellit 2.0 Minuuttinovelleja yhteisöllisesti, sosiaalista
mediaa hyödyntäen (konsepti)
Mcmenamin Mikko ja työryhmä
3 000
Cold Potato Perspektiivin ja painovoiman hallintaan pohjautuva
älypeli virtuaalitodellisuuslaitteille (konsepti)
Valleala Siru ja työryhmä
3 000
Matkailupeli, joka laajentaa todellisuutta Tripsterin AR/VR-matkapelillä voit pelata ja peilata maailmaa (konsepti)
Ruotsalainen Mikko
3 000
Uuden sukupolven kitaranopetusmenetelmä Kitaranopetusmetodi,
jonka avulla soittaminen on motivoivampaa, inspiroivampaa ja
hauskempaa kuin koskaan ennen (konsepti)
Leading Note Pictures Oy / Hannes Vartiainen
20 000
Huipputiedettä virtuaalitodellisuudessa Huipputieteen
yleistajuistamista: jättimäisiä hyönteisiä, outoja olioita, fossiileita
ja muumioita virtuaalitodellisuudessa (demo)
Ikune Labs / Juho Mattila
16 000
Tenki no Kamisama Pervasiiviseen teknologiaan perustuva
sääpohjainen hyötypeli (demo)
Satapro osuuskunta /Teemu Vilén
18 000
Shakes On A Plane Publisher Demo Overcooked meets
”Airplane!”
Suomen Tiedekoulu Oy / Maria Leivo
3 000
Tiedeklubi Tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena on tuoda
tiede- ja teknologiaharrastaminen yhä useampien lasten ja
nuorten ulottuville sekä mahdollistaa harrastusryhmiin
osallistuminen ajasta ja paikasta riippumatta (konsepti)
Happy Hobgoblin Oy /Raninen Samuli
16 000
Monument of Hubris Virtuaalitodellisuuslaitteilla ja PC:llä
pelattava yhteistyöongelmanratkontapeli (demo)
Pohjola-filmi / Elina Pohjola
6 000
Vedenneito-verkkodokumentti Vedenneito-verkkodokumentti vie
kokijansa mukaan Emikan ja Antin seikkauluihin Saimaan huikeisiin järvimaisemiin, kaikkina vuodenaikoina (demo)
Fad Games Oy / Markus Törnqvist
17 000
Iron Sky: Cold War Tietokoneseikkailupeli Iron Skyn maailmassa,
missä CIA-agentin on paettava natsien kuuasemalta (demo)
Jestercraft /Klaus Kääriäinen
3 000
Pelari Pelinkehitys tutuksi pelillistetyn mobiilisovelluksen avulla
(konsepti)
Biting Mascot / Jolkkonen Serafima
3 000
Corgi Pirate Värikäs 3D-platformer, jossa hypätään piraatticorgin
koiramaisiin saappaisiin (konsepti)

Kaiken Entertainment Oy /Junell Ulla
Butthole Biscuits Five of the biggest misfits in the biscuit tin
struggle to avoid becoming the Butthole Biscuit – a symbol of
ultimate failure (demo)
Gigglebug Entertainment / Anttu Harlin
Gifteen Break the loop! (pilotti)
Plehat oy / Lemmenlehti Lauri
Glidersquirrels - Liitokurret Toiminnallinen kehopuzzlevirtuaalitodellisuuspeli, (demo)
FakeFish Oy / Jauhiainen Aku
My Wildlife Photojournal Open world exploration and nature
photography in an untamed Finnish landscape, with VR support,
(demo)
Niitamo Ilari
Alphables Lapsille suunnattu, paperiestetiikkaan perustuva
satukirjapeli aakkosten opetteluun (konsepti)
Whitepoint Oy / Lilli Philip
PoPPoo Lastenohjelmassa yhdistyy oppiminen, musiikki ja
liikkuminen (konsepti)

25 000

25 000
23 000
25 000

3 000
3 000

CREADEMO
Vuori Suna
3 000
PURKU-podcast Taidetekoja, -teoksia ja kulttuurin ilmiöitä käsittelevä keskustelusarja, konseptiavustus
Kettukangas Toni
3 000
Toiveiden näyttämö Osallistavan teatterin työpajakokonaisuuden
konseptointi
Himmee Oy /Timo Niskanen
3 000
Sisäilman laatua mittaava ja ilmaiseva designvalaisin ja -ilmanlaadunseurantajärjestelmä, konseptiavustus
Nomen Nescio Oy /Niina Leskelä
15 000
Nomen Nescion tuotekehityshanke Kaluste- ja veistossarjan
pilotti
Berghäll Joakim
3 000
Joakim Berghäll SOLO Tuokiokuvia-videosarja, konseptiavustus
Basilier Rasmus
3 000
The greatest show Theater, music, art, dancing, food & drinks
and a gripping story create a symphony of emotions through
all your senses, konseptiavustus
Sarha Marika
3 000
Työhyvinvoinnin kultainen vasikka – yhteisöllinen luovuus
tuotekonseptina Hankkeessa konseptoidaan taidelähtöinen
hyvinvointipalvelu

Artorio Oy /Petteri Putkinen
Art & Meet Hyperlokaaleja taidepalveluja
Forssa Fabric Oy /Marjut Pylkkänen-Kujamäki
Miljoonakankaasta tämän päivän uusi ekologinen innovaatio
Protoprojekti elvyttää ja elävöittää miljoonakankaan historiaa
1860-luvulta tähän päivään, konseptiavustus
Halla Susanna
ZENESTAR ZENESTAR virtual trainer, konseptiavustus
Sormunen Sisko-Inkeri
Puheentuotantoa edistävä ja kehittävä työkalupaketti lapsille
Toiminnallinen kuvakirja dysfasia lapselle, konseptiavustus
We Jazz Oy /Matti Nives
Artistikiihdyttämö Artistikiihdyttämö musiikin alan toimijoille
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman OY / Stefan Ahlman
Äänimaisema julkisessa tilassa liikkumisen helpottamiseksi
Riihimäen Teatteri Oy /Matti Numminen
#digiteatterin uudet mahdollisuudet Suomalaisen teatterikentän
uusi tulevaisuus digitaalisella näyttämöllä, konseptiavustus
Suhonen Pirjo
Siustuselementtilämpöpatteri Konsepti modernin, nykykuluttajan
makuun suunnitellusta lämpöpatterista, konseptiavustus
Board Members Oy /Arttu-Pekka Tavia
Jalla Board - Handgrafted (e)quality Osaaminen hyvinvoinniksi ja
kaikki kädet töihin
Keski-Suomen Tanssin Keskus ry/ Johanna Muhonen
Happee! Kehollinen oppiminen osaksi opettajien
opettamismetodeita, konseptiavustus
Patrikainen Sanna-Kaisa
Ponnahdusalusta Taidelähtöinen työpaja konfliktitilanteen
avartamiseksi, konseptiavustus
Memorandum Unlimited oy /Elina Rauhala
Pintaa syvemmälle! -Arkeologiset kohteet eloon mobiiliteknologialla
Mobiiliteknologian hyödyntämismahdollisuuksien pilotointi
arkeologisten kohteiden elävöittämisessä
BROOMU DIGITALS OY/Tuukka Kahila
Sigrid Secrets Taide, teknologia ja tiede – pelillinen taidegeokätköily
Liukkonen Marjetta
Design Patch Uutuustuote vaatteen korjaamiseen, koristeluun ja
nimeämiseen, konseptiavustus

18 000
3 000

3 000
3 000
30 000

28 000
3 000
3 000
25 000
3 000
3 000
24 000

18 000
3 000
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Elokuvateatteri Orion
jatkaa elokuvan kotina
helmikuussa 2019.
Tervetuloa elokuviin.
Elävän kuvan keskus Elke ry
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