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LIPUNMYYNTI
& TAPAHTUMAPAIKAT
Lippujen hinnat

Yksittäislippu 4 eur.
6:n lipun sarjakortti 20 eur.
(koskee vain Andorran ja Dubrovnikin
näytöksiä)

Lipunmyynnin aukioloajat:

Andorra (liput Andorran ja Dubrovnikin
näytöksiin):
Pe 23.3. 11:30-22:00
La 24.3. 11:30-22:00
Su 25.3. 13:30-22:00
Kiasma (liput avajaisnäytökseen
Kiasma-teatterissa 22.3.):
Kaikki elokuvat ovat joko englanniksi
puhuttuja tai tekstitettyjä.
Katso elokuvakohtaiset tiedot
nettisivulta www.lenspolitica.net

Festivaali-info Andorrassa
Aukioloajat:
Pe 23.3. 11:30-22:00
La 24.3. 11:30-22:00
Su 25.3. 13:30-22:00

Esitysteatterit

Kiasma-teatteri,
Mannerheiminaukio 2, Helsinki
Andorra, Eerikinkatu 11, Helsinki
Dubrovnik, Eerikinkatu 11, Helsinki
HUOM! Kaikki Dubrovnikin näytökset
ja keskustelutilaisuudet K-18.
Tilassa anniskelua ja
tupakointi sallittu.

Näyttelyt

Galleria Alkovi 20.-25.3.
Helsinginkatu 19, Helsinki. Avoinna
24h, vapaa pääsy
Kuvataideakatemian galleria 21.3.-1.4.
Lönnrotinkatu 35, 00180 Helsinki.
Avoinna ma-su klo 11-17, vapaa pääsy

Festivaaliklubit &
Keskustelutilaisuudet

Festivaaliklubit & keskustelutilaisuudet perjantaista sunnuntaihin
Dubrovnikissa.
Lisätietoja: www.lenspolitica.net

Festivaaliorganisaatio

Taiteellinen työryhmä
Taiteelliset johtajat Alejandro Pedregal, Minna Långström
Opiskelijat Jaakko Karhunen, Lauri
Wuolio, Clara Sancho, Lucía Ruíz-Rivas, Ewa Gorzna, Anna Rokka, Basse
Lindberg
Tuotantotyöryhmä
Tuottaja Susanna Okker
Tiedottaja Leona Kotilainen
Markkinointi Jon Grönvall
Graafikko Fredrik Willberg
Julistesuunittelu Itziar Arriaga
Tuotantoassistentit Helena Mielonen,
Nina Toppila
Festivaalilehden toimitus
Päätoimittaja Susanna Okker
Toimittajat Kanerva Cederström,
Michel Collon, Jon Grönvall, Mika
Hannula, Pieta Jarva, Leona Kotilainen,
Liisa Lehmusto, Minna Långström,
Wagner Morales, Veera Nuutinen,
Alejandro Pedregal, Anu Pennanen,
Mikko Remes, Ari Sardar, Elina
Talvensaari ja Laura Tuominen
Ulkoasu Fredrik Willberg
Kiitokset
Ariel-yhdistys, avek, Craig Baldwin,
Brasilian suurlähetystö, Kanerva Cederström, Johanna Eurakoski, Gustavo
García, Antti Halttunen, Mika Hannula,
Emina Kujundzic, Kuvataideakatemia,
Pekka Lanerva, Wagner Morales,
Johanna Norrbacka, Ilkka Ruohonen,
Seppo Salminen, Johanna Sarjas, Sari
Selander, Virve Sutinen, Jonna Strandberg, Elina Talvensaari, Voima-lehti,
Mateja Zorn.
Lens Politica
info@lenspolitica.net
www.lenspolitica.net
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Tervetuloa Lens Politicaan!
Lens Politica –elokuva- ja mediataidefestaali järjestetään nyt toista kertaa. Ensimmäisellä kerralla vuonna 2005 festivaali oli Kuvataideakatemian toteuttama pedagoginen projekti, joka halusi
nostaa valokeilaan vaihtoehtoisia, poliittista taidetta tekeviä, taiteilijoita ja elokuvantekijöitä.
Tässä välissä on tapahtunut paljon. Festivaalilla on edelleen pedagoginen puolensa, johon
kuuluvat useat Kuvataideakatemian kanssa järjestetyt kurssit, niihin aktiivisesti osallistuneet
opiskelijat sekä heidän taide- ja elokuvateoksensa. Koulutapahtumasta liikkeelle lähtenyt Lens
Politica on kasvanut ja sitä järjestää samanniminen yhdistys. Yhteistyökumppaneiksi on löytynyt Kuvataideakatemian ohella Taideteollisen
korkeakoulun, Rakkautta & Anarkiaa –festivaalin, Kiasma-teatterin, Faces Etnofestivalin, Suomen sosiaalifoorumin ja Voima-lehden kaltaisia
tahoja. Samanaikaisesti ohjelmalliset tavoitteet
ovat muuttuneet kunnianhimoisemmiksi ja fes-

Steve Kurtz ja totuuden hinta

tivaalin tehtävä yhteiskunnan kommentoijana
yhä tärkeämmäksi.
Tämä kaikki tuo Lens Politican takaisin sen
alkuperäisen ajatuksen luo: tekijöihin, joilla on
monisärmäisiä näkemyksiä eri taiteen alojen
(erityisesti elokuvan ja mediataiteen) ja poliittisen kritiikin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen yhdistämisestä.
Tänä vuonna Lens Politica esittää elokuvia,
joiden poliittinen sisältö liittyy erityisesti liikkumisen käsitteeseen, rahan ja energian liikkeisiin
ja vaihtoon, kauppaan, ihmiskauppaan, maahanmuuttoon, liikenteeseen ja rajapolitiikkaan.
Lens Politica tarjoaa Aasiasta, Etelä-Amerikasta, Lähi-Idästä ja Itä-Euroopasta kertovia elokuvia. Esitämme myös sarjan Liikenne ja rajat,
joka sisältää mediakriittisiä näkökulmia globalisaatioon ja sen vaikutuksista meihin ja ympäristöömme sekä Taide ja mediakritiikki –sarjan
niiden välisiä suhteita tutkivista elokuvista.

Haluamme esittää kysymyksiä, osallistua julkiseen keskusteluun ja rohkaista kriittistä yleisöä
katsomaan tarkemmin jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavia järjestelmiä. Tapahtuma on kuin
solmukohta, jossa toisiinsa yhteydessä olevat tiet
kohtaavat. Tiet auttavat havaitsemaan keitä me
olemme, mitä voimme jakaa, mitä voimme tehdä ja mitä voimme muuttaa.
Hyppää kyytiin katsomaan elokuvia ja taideteoksia, joita yhdistävät yhteiskuntakriittiset ja
ideologiset ajatusreitit. Taidetta ei ole ilman katsojaa, ei kulttuuria ilman yhteiskuntaa, ei viestiä
ilman yleisöä. Muutosta ei tule ilman dialogia.
Tervetuloa olemaan eri mieltä!

missä me olemme, miten me olemme sekä miten me tulevaisuudessa haluaisimme olla ja tehdä yhdessä mielekkäiksi koettuja asioita. Kyllä,
tällä rastilla ei auta hymistely, ei orgasmin näytteleminen – ei edes todellisuuden kategorinen
kieltäminen.
Tarvitaan politiikkaa, ja ennen kaikkea tarvitaan politisointia. Totuttujen ja turvallisten oletusten ja ajattelutapojen kriittistä analyysiä, rakentavaa kyseenalaistamista ja vaihtoehtoisten
toimintatapojen hahmottamista ja niiden arjessa toteuttamista. Tarvitsemme mukaan heittäytymistä, myötä elämistä, nautinnollisia kokeiluja ja riskinottoa. Kahteen sanaan kiteyttäen,
vaaditaan yhtäaikaista valittamista ja välittämistä.
Näitä tarvitaan, jos haluamme säilyttää edes
pienimuotoisen määrän ihmisarvoista toivoa
siitä, että emme ole vain ostettavia, käytettäviä ja pois heitettäväksi tarkoitettuja tuotteita.

Kyse on siitä, miten saamme pidettyä kiinni inhimillisistä perusarvoista kuten suvaitsevaisuudesta, erilaisuuden kunnioittamisesta ja lähimmäisen rakastamisesta aikana, jolloin otsassaan
hintalappua ja viimeistä käyttöpäivää ilman oleva ihminen näyttää olevan vakavasti uhanalainen laji.
Lens Politica -festivaali raottaa ovea, josta
kurkaamalla näemme, ettei kaikki välttämättä ole sitä miltä se näyttää. Pääsemme lähemmäksi olemisen ja elämisen tapoja, jotka eivät
todellakaan taivu valmiin pakastepakkauksen
raameihin. Kohtaamme haastavia hetkiä ja todellisuuksia, jotka antavat meille mahdollisuuden nauttia ristiriidoista ja moniäänisistä erimielisyyksistä. Ja se, hyvät ystävät, on paljon se.

Lens Politica -tiimi

PS. Tämän lehden nautittuasi siirry kotisivuillemme www.lenspolitica.net, jossa on
tarkemmat elokuva- ja ohjelmatiedot.

Maa on rautaa
Suomella menee hyvin – ehkä paremmin kuin
koskaan. Talous kasvaa huristen, kansainvälisissä vertailuissa koululaitos on huippuluokkaa ja
Euroviisuissakin pärjättiin. Vihdoinkin voimme hengittää rauhassa, nauttia olostamme ja
vanhan nostalgisen iskelmän sanoin olla niin
kuin ei oltaiskaan. Kaikki on hyvin, anteeksi,
erittäin hyvin, suorastaan loistavasti ja se mikä
tämän komean ja tehokkaan kuvan rikkoo on
vain kateellisten tylsää panettelua.
Miksi sitten tällaisessa hienon hienossa tilanteessa järjestetään poliittista elokuvaa käsittelevä tapahtuma? Mitä me politiikalla ja toisin
toimimisella, kun tarjolla on loputonta bumtsi
bumia ja muuta vekkulia ajanviihdettä? Miksi
täytyy olla aina niin tosissaan?
Jos ja kun maa nimeltä Suomi elää ennen näkemätöntä nousukautta, on ensiarvoisen tärkeää, että juuri nyt kyetään purkamaan auki ja
pohtimaan uudella tavalla keitä me olemme,

Mika Hannula

Taiteen ja yhteiskuntasuhteiden professori,
Kuvataideakatemia

Ajatteleva ja tunteva katse
Uudella elokuvalla on uusi suhde maailmaan –
globaalisuus ja digitaalisuus ovat mullistamassa
elokuvan aseman. Tämä ei ole merkinnyt elokuvan kuolemaa, jota pahaenteisesti povattiin
vielä viime vuosituhannen lopulla. Elokuvakaan ei haudannut aikanaan valokuvaa tai valokuva grafiikkaa. Uuden vanavedessä nämäkin
uudistuivat.
Negatiivifilmille kuvatun elokuvan rinnalle on
syntynyt kumouksellisen esteettinen ja yhteiskunnallinen representaatioiden kirjo, joita ei
voi verrata mihinkään aiempaan ja jotka väistämättä haastavat myös “vanhaa” elokuvaa.
Kysymyksessä on vähintään yhtä radikaali
käänne elokuvan historiassa kuin värin tai äänen, 16 mm tai 8 mm -formaattien tulo elokuvantekijöiden ulottuville. Elokuvataide ei ole
siitä kärsinyt, vaan rikastunut. Sen perinteiset
lajityypit ja kerrontatyylit, dokumentaarin ja
fiktion, kokeellisen ja mainstreamin rajat hämärtyvät. Todellisuuden esittäminen ja tulkinta, tosi ja mielikuvitus saavat taas uusia muotoja.
Tämä kehitys merkitsee myös elokuvallisen
ajattelun ja tunteen luku- ja ilmaisutaidon leviämistä yhä laajemmalle yhteiskunnallisesta ase-

masta, sukupuolesta, rodusta, iästä ja maantieteellisesta sijainnista riippumatta.
Tällaisen mullistuksen (kuten aiempienkaan)
välitöntä merkitystä ja vaikutusta on mahdotonta tänään arvioida. Vasta vuosikymmenien kuluttua voi ymmärtää, miten tämä käänne todella vaikutti, mitkä pysyvät jäljet se jätti
elokuvaan ja yhteiskuntaan. Elokuvan rinnalla laajenee sähköisen liikkuvan kuvan läsnäolo
kaikkialla arjessa. Elokuvan mahtavaksi haastajaksi on television jälkeen syntynyt globaali tietoverkko. Uusia taidemuotoja ilmaantuu tämän
generoimina.
Ihmisten tunteva ja ajatteleva kamerakatse ulottuu yhä laajemmalle, yhä uusille alueille. Elävästä kuvasta tulee niin pohdiskelun kuin
osallistumisenkin luonnollinen väline, päiväkirja tai pamfletti, kirje tai runo. Godardin ajatus
elokuvasta ajattelevana muotona on yhä ymmärrettävämpi. Tämä on eittämättä niin yhteiskunnallinen kuin
poliittinenkin ilmiö. Elokuvasta tulee uudella
tavalla kollektiivinen ilmaisumuoto, ei vain katsojien määrän moninkertaistuessa, vaan myös
tekijöiden määrän kasvaessa moninkertaisesti ohi ammattitaiteilijoiden joukon. Elokuvas-

ta tulee jälleen uudessa muodossaan jokaisen
ulottuvilla olevaa käden taidetta. Vanha stalinistinen iskulause “Taide kuuluu kansalle!” saa
ironista kyllä uusia konnotaatioita. Kuva maailmasta hajoaa pikselinomaisesti, perinteisten
elokuvakameroiden rinnalla miljoonien pienkameroiden objektiivien läpi siirtyy kuva maailmasta, jollaisena emme sitä ennen ole nähneet.
Se välkkyy suurilla ja pienillä ruuduilla, kankailla, kodeissa ja saleissa.
Nämä kuvat ovat kuin Lilliputit vallan Gulliverin kimpussa. Minkälainen suhde niillä on
valtaan? Vaikuttavatko ne yhteiskunnalliseen
elämään toisin kuin taiteet tähän mennessä?
Taiteen, tiedon ja tiedonvälityksen välinen uusi
kansainvälinen työnjako sähköisessä avaruudessa asettaa aivan uusia kysymyksiä. Kun valta on
yhä näkymättömämpää, miten sitä kuvataan?
Miten siinä käy yksilöllisen katseen, runouden,
kauneuden, kärsimyksen ja ihmisen kamppailun kuvan? Jäljelle jää edelleen kuvan arvoitus.
Kanerva Cederström

elokuvaohjaaja

Lens Politican vieraaksi tuleva Steve Kurtz on yksi
kansainvälisesti tunnetun Critical Art Ensemble
-ryhmän perustajista ja ryhmän kärkimies. Critical Art Ensemble, CAE, on vuodesta 1987 esittänyt teoksiaan lukuisissa maissa ympäri maailman.
Taiteensa ja kirjallisuutensa kautta ryhmä on vahvasti kritisoinut jättiläisyrityksien yhtenäistymisideologiaa ja sen suhdetta sotakoneistoon, globalisaatioon ja biotekniseen teollisuuteen. CAE:n
taktisia teatterinäytöksiä on luonnehdittu “mahtaviksi post-brechtiläisiksi aktivistinäytöksiksi”,
joissa yleisö oman osallistumisensa myötä voi saada tietoa ja ottaa kantaa erilaisiin heitä koskeviin
yhteiskunnallisiin asioihin. CAE julkaisee teoksiaan ryhmänä.
Toukokuussa 2004 FBI teki ratsian Steve
Kurtzin taloon, ja löysivät sieltä mm. hänen Free
Range Grain -teokseen liittyvää DNA-laboratoriolaitteistoa ja aineksia. Tästä seurasi traaginen

ja epäinhimillinen ketju tapahtumia, joista Lynn
Hershmanin elokuva Strange Culture (2007)
kertoo.
Dramaattinen, älykäs ja hienovarainen elokuva
on dokumentti tapauksesta Steve Kurtz, joka jää
elokuvassa, samoin kuin tällä hetkellä tosielämässäkin, vaille ratkaisua.
Elokuva kertoo Steven näkökulmasta tuskallisesta tilanteesta, jossa valtio syyttää yksittäistä
henkilöä rikoksesta, ei rikoksen vuoksi vaan henkilön ideoiden ja laillisen, mutta kriittisen toiminnan vuoksi. Elokuvassa tutkitaan myös, miten yhteiskunta voi luoda lakijärjestelmän kautta täysin
fiktiivisiä hahmoja.
Elokuvassa Steve esiintyy omana itsenään ja
dramatisoiduissa osissa häntä esittää Peter Coyote. Katsojaa hämmennetään haastattelemalla sekä
Steveä että häntä esittävää Coyotea, ja joskus jopa
molempia samaan aikaan. Elokuvan päärooleissa
nähdään Kutrzin ja Coyoten ohella Tilda Swinton ja Thomas Jay Ryan.
Useilla kansainvälisillä festivaaleilla kiinnostusta herättänyt Strange Culture on Lens Politican
avajaiselokuva, joka esitetään torstaina 22.3. Kiasma-teatterissa. Steve Kurtz myös luennoi ennen
elokuvan alkua. Näemme myös CAE:n taiteesta
kertovan elokuvan Marching Plague (2006).
Minna Långström

Saunasta ja leffafestareista
Joulukuussa 2005 olin Helsingissä esittelemässä
uusimman dokumenttielokuvani Black vs. White (2003) Lens Politica -festivaalilla. Se oli ensimmäinen kertani Helsingissä, ensimmäinen kertani
Suomessa ja myös ensimmäinen kertani yleisessä
saunassa. Mikä kokemus! Jopa brasilialaiselle kundille, joka on tottunut näkemään alastomia ihmisiä kävelemässä ja makailemassa rannalla, saunominen tuona jäätävänä iltana oli jotain uutta.
Saunasta puhuminen Suomen yhteydessä on
tietenkin klisee, mutta todennäköisesti tällaisessa tekstissä ei voi koskaan päästä yleistyksiä ja erityistilanteisiin perustuvia kokemuksia pidemmälle. Minun tapauksessani sauna ja elokuvafestivaali
muodostivat 95 % siihen astisesta Suomi-kokemuksestani.
Kun olemme vieraassa maassa, yritämme aina
löytää helpoimman keinon välittömän ja laajan
ymmärryksen saavuttamiseksi uudesta (ja joskus
villistä) todellisuudesta, joka levittäytyy ympärillemme. Saunakokemus on yksi noista keinoista,
tapahtuma, joka selittää paljon kulttuurista ja
paikasta.

Tuon saunaillan aikana tunsin miellyttävän demokraattisen tasa-arvoisuuden tunteen. Tuossa
kuumassa huoneessa ei ollut väliä olitko seinämaalari, toimitusjohtaja, elokuvaohjaaja, lapsi, nuori
tai vanha mies. Kaikki olivat siellä nauttimassa samasta hetkestä ilman minkäänlaista erottelua. Ymmärsin, että sauna on poliittinen tapahtuma.
Tänä vuonna en valitettavasti ole nauttimassa
Lens Politican mahtavasta ilmapiiristä tai saunojen
alastomien kehojen demokratiasta. Sen sijaan paikalla on uusin dokumenttini Coco Fusco - I Like
Girls in Uniform (2006), joka kertoo amerikkalaisesta taiteilijasta Coco Fuscosta. Hän on esiintyjä, ohjaaja ja ehkä kaikkein kriittisin ääni vastustamassa Bushin aikakautta.
Cocon elämässä jokainen pienikin ele vaikuttaa
olevan yhteydessä hänen työhönsä. Politiikka, todellinen elämä ja huumorintaju elävät yhdessä. Se
on osa Lens Politicaa.
Wagner Morales

elokuvaohjaaja, Brasilia

Varastettu elokuva: Camjackers

Kaksi valkoista elokuvaopiskelijaa kuvaavat lyhytelokuvaa Los Angelesin slummeissa. Kuningasideana on kuvata antiikin klassikkonäytelmästä
Lysistratasta oman aikamme versio, jonka tapahtumat sijoitetaan trendikkäästi hoodeille. Kesken
kaiken paikalle saapuu gheton oikeita asukkaita,
jotka saavat pojat pinkomaan pakoon ja jättämään
jälkeensä kokonaisen kuvauskaluston.
Paikalle osuneet gheton kasvatit päättävät kääntää kamerat kohti kotiseutunsa todellisia kasvoja. Nauhoille tallentuu paikallisen undergroundhiphopin ja katutaiteen koko kirjo b-poikineen ja
räppäreineen. Pian LAPD palauttaa kaluston alkuperäisille omistajille, joiden silmissä vilahtavat
dollarinkuvat.

Improvisaatiota ja dokumentaaria yhdistelevä
Camjackers (2006) on suoraa kritiikkiä Yhdysvalloissa vallitsevaa rotupoliittista luokkajakoa vastaan. Valkoiseen valtamediaan poimitaan mustasta kulttuurista elementtejä, joista luodaan trendejä
massayleisölle. Samat mediat ruokkivat rasistisia
stereotypioita. Musta väestö pysyy sosiaalisesti eriarvoisessa asemassa.
Camjackers kyseenalaistaa myös amerikkalaisen
independent-elokuvan omaperäisyyden. Euroopan kankaille kentältä nousee rotupoliittisesti homogeenisiä elokuvia.
”Amerikkalainen indie-elokuva on yhtä valkoista, keskiluokkaista ja miespuolista kuin kaikki
muukin elokuva. Oma velvollisuuteni elokuvantekijänä on tehdä elokuvia valtaväestön näkökulmasta, ja se ei ole valkoinen eikä keskiluokkainen,”
ohjaaja Julian Dahl toteaa.
Losangelesilaiseen taiteilijakollektiivi LAFCO:
on kuuluva Dahl on elokuvantekijänä sitoutunut
avartamaan katsojien näkökenttää.
”Tavoitteenani on käyttää elokuvaa tietoisuutta
lisäävänä mediana.”
Liisa Lehmusto

Popagandaa

Kuvataiteilija Ron English on käynyt yhden miehen taistelua kaupallista kuvastoa vastaan jo parikymmentä vuotta. Nykyaikaa visualisoi vapaan
taiteen sijasta yritysten tarpeiden synnyttämä taivuttelun ja tyhjien lupausten tulva, ja English on
ottanut tehtäväkseen ujuttaa tämän sekaan vaihtoehtoisia ajatuksia. Stencil-taiteilija Banksyn tavoin
English valtaa julkista tilaa takaisin mainoksilta,
käytännössä liimaamalla katu-ja tienvarsijulisteiden päälle omia provokatiivisia versioitaan. Näiden sisältö tuntuu välillä varsin alleviivaavalta ja
naiviltakin, mutta ehkä juuri siinä piilee antimainonnan arvo - miten tökeröä onkaan silloin se
maksettu mainonta, jota parodioidaan? Hänen

viestinsä pysäyttävät, ihastuttavat ja
suututtavat, ja luonnollisesti saattavat
taiteilijan tekemisiin virkavallan kanssa. Ihmisten näkökenttä on enimmäkseen yksityisomistuksessa.
Toisaalta teknisesti huikeissa maalauksissaan English käyttää sumeilematta hyväkseen toisten taiteilijoiden
teoksia sekä rakastettuja hahmoja Homer Simpsonista Marilyn Monroeen, yhdistelee näitä uskonnollisiin
aiheisiin ja luo uutta symboliikkaa.
Taulujen mestarillisen hiottu estetiikka ja helposti hahmotettava, mutta voimakas sanoma onkin tehnyt
Englishin popagandasta hiukan ironisestikin kaupallisen menestyksen,
jota hänen varsin avoimesti toteuttamansa laiton antimainonta tuskin
on hidastanut. Pedro Carvajalin ohjaama dokumenttielokuva Popaganda - The Art&Crimes of Ron English
(2004) on hieno henkilökuva merkittävästä taiteilijasta, mutta Englishin työn kautta käsittelee myös varsin laajasti aikaamme kuvien keskellä.
Jon Grönvall

Tappaja kolmella mantereella

95 % maailman hiv-tartunnan saaneista asuu kehitysmaissa. Erityisen pahoin hiv-epidemia on
runnellut Saharan eteläpuoleista Afrikkaa, jonka
asukkaista jopa 70 % kantaa tietäen tai tietämättään hi-virusta. Viimeisen parin vuosikymmenen
aikana hi-virus ja sen aiheuttama aids ovat levinneet myös hyvinvoivan kansanosan pariin huumeiden käytön ja höltyneen seksikäyttäytymisen
myötä. Maailman mittakaavassa hiv on silti edelleen eniten uhaksi köyhille kehitysmaan asukkaille, joille tauti on useimmiten kuolemaksi.
Thom Fitzgeraldin käsikirjoittama ja ohjaama

episodielokuva 3 Needles (2005) kertoo aidsiin sairastumisesta kolmella
mantereella. Köyhät asuvat tällä kertaa Etelä-Afrikassa ja Kiinan peräkylässä ja sairauteen tiedostavasti suhtautuvat Yhdysvalloissa. Myyttisissä
ja uskonnollisten riittien maailmoissa
liikkuva elokuva on sairauden konkreettiassa kuitenkin selvä kannanotto
köyhyyden vaikutuksesta maailman
laajimmin levinneen epidemian kulkuun.
Muun muassa Lucy Liun ja Shawn
Ashmoren tähdittämä 3 Needles
on kanadalaisen Bigfoot Entertainmentin ensimmäinen pitkä fiktioelokuva. Ohjaajan sanojen mukaan
tarina on hänen yrityksensä vastata siihen, mihin ei ole vastausta. Hidas ja
maalaileva kuvaus korostaa elokuvan
henkistä matkaa.
Susanna Okker

Kellarileffoja San Fransiscosta
elää ja voi hyvin!

Kävin keväällä 2006 tutustumassa sanfransiscolaiseen Other Cinema -underground-kulttuurikeskukseen, joka toimii kulttimaineen saavuttaneen Craig Baldwinin johdolla. Mies tarjosi
halpaa viiniä suoraan jäitä täynnä olevasta
muoviämpäristä (omatekoinen jääkaappi) ja
esitteli unohtumattoman kolmen tunnin ajan
Other Cineman mielenkiintoisia elokuvia
vuosien varrelta. James Hong -sarja, Vanessa
Renwickin lyhytelokuva The Yodeling Lesson,
(1998) Coleman Millerin Uso Justo (2005) sekä
Bill Danielin Who is Bozo Texino? (2005) ovat
kaikki Baldwinin suosituksia. Hän sai vakuuttumaan, että vaihtoehtokulttuuri länsirannikolla

Kauniisti leikattu Who is Bozo Texino? seuraa niin kutsuttuja hobo-miehiä, juna-vagabondeja, jotka vaeltavat
Amerikan halki hyppäämällä rahtijunasta toiseen. Hobojen elämäntyyli ja arvot ovat toisenlaisia kuin pummien, ja perustuvat jakaamiseen sekä
toisten auttamiseen, kunhan oma itsenäisyys ja vapaus liikkua säilyy. Hobokulttuuriin liittyy juniin piirretyt tagit
ja graffitit, jotka toimivat eräänlaisina
puumerkkeinä. Yhteiskunnan rajoilla
liikkuvat hobot voivat näiden tagien
avulla tuntea yhteenkuuluvuutta. Elokuva kritisoi suggestiivisesti Yhdysvaltojen liikennepolitiikkaa, jossa junien
reitit korvataan kovalla vauhdilla lento- ja bussireitein. Maa, jonka perustamishistoriaan liittyy vahvasti rautateiden kehitys, lakkautti muutama
vuosi sitten viimeisenkin mantereen
läpi kulkevan junareitin.
Minna Långström



in the traffic 

lens politica
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Mitä ajattelet Sérgio Bianchi?

Unelmia ajalta ennen sotaa

Sérgio Bianchi elokuvasi tarkastelevat Brasilian
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden historiallisia tekijöitä. Minkälaisen roolin ja merkityksen näet
elokuvillasi olevan näiden olosuhteiden dokumentoinnissa ja tulkinnassa?
“Ne provosoivat. Kielteiset arvostelut toteavat elokuvani epäpäteviksi. Kriitikot sanovat, että
tarkastelen asioita niiden yläpuolelta enkä tarjoa
ulospääsyä enkä esitä ratkaisuja.“
Huolimatta elokuviesi erilaisista tyyleistä, on
niissä kaikissa olennaista dokumentaatio. Miten
tärkeää se on elokuvillesi, ja miten tulkitset dokumenttimateriaalia kehitellessäsi elokuvan sanomaa? Minkälaista tasapainoa tavoittelet näiden eri
osien kesken?
“Fiktioelokuvaa tehdessä on hetkiä, jolloin pystyn näkemään mahdollisen sanoman, jonka haluan tuoda esiin dokumenttirakenteella. Se tapahtuu useimmiten kuvauksissa.”
Elokuviesi henkilöhahmojen keskinäiset suhteet vastaavat vallitsevan yhteiskunnan luokkasuhteita. Miten tämä mahdollistaa henkilöhahmojen
psykologian kehittämisen?
“Ensimmäisissä elokuvissani oli hyvin vähän
henkilöhahmojen luonteen ja psykologian kehittelyä. Pidin tärkeämpänä tuoda esiin maassani
vallitsevat orjayhteiskunnan rakenteet. Teen tällä hetkellä elokuvaa Os incomodados que se mudem
(kiusaantuneet muuttakoon pois). Olen nykyään enemmän tietoinen eri luokkien keskinäisestä

kommunikoinnista. Aion luopua dokumentaarisista väliintuloista ja käyttää hollywoodilaisen elokuvakielen keinoja. Saa nähdä, mihin se johtaa.”
Elokuvasi eivät tarjoa sovittelevaa tai miellyttävää kuvaa luokkien välisistä sosiaalisista suhteista,
vaan ne kritisoivat tiukasti niitä intressi- ja hyötymisasenteita, jotka hallitsevat näitä suhteita. Uskotko, että elokuva ja kulttuuri ylipäätänsä kykenevät saamaan aikaan muutosta tässä tilanteessa?
“Se on mysteeri. Tahdon sanoa sen, minkä uskon olevani pakotettu sanomaan.”
Mitä ajattelet tämän päivän Brasiliasta verrattuna siihen, mitä muualla latinalaisessa Amerikassa tapahtuu? Uskotko, että brasilialainen elokuva
täyttää tehtävänsä tässä prosessissa vai tuottaako
että se vain iloa luokalle, joka on kiinnostunut elokuvasta ja hallitsee elokuvateollisuutta?
“Brasiliassa on vallassa hieman vasemmalla oleva porvaristo ja se on hyvin valveutunut. Mutta
sillä on perinteiset sopimukset pankkien kanssa ja
se noudattaa eräänlaista lempeää populismia. Itse
elokuva-alalla valtio tukee nykyään enemmän tuotantoa ja myöntää kannustusvaroja. Meillä ei ole
juurikaan jakelutoimintaa. Monet elokuvantekijät
omaksuvat kaupallisen elokuvatuotannon kautta
tavan tehdä elokuvia ja yrittävät kopioida metodeja
ja tyylejä amerikkalaisesta elokuvasta. Se ei toimi.”
Alejandro Pedregal
käännös: Ilkka Ruohonen

Julistamaton sota Kuubaa vastaan
Bernie Dwyerin ja Roberto Ruiz Rebon ohjaama One Man’s Story – Philip Agee, Cuba and the
CIA (2006) luo tiiviin katsauksen Yhdysvaltojen
Kuuban vastaiseen toimintaan, jota taustoitetaan
aina 1800-luvun alkuvuosikymmeniin saakka.
Dokumentin päähenkilö on CIA:n palveluksessa lähinnä 1960-luvulla toiminut entinen agentti
Philip Agee, joka on kirjoittanut tiedustelupalvelun toimista myös paljastuskirjan.
Hän kuvaa laajaa väkivaltakampanjaa, sabotaaseja ja pommi-iskuja sekä muita salaisia operaatioita Kuuban hallitusta vastaan. Talouspakotteiden, kansainvälisen eristämisen ja muiden
poliittisten keinojen kanssa ne ovat elementtejä
Yhdysvaltojen “julistamattomassa sodassa”, joka
alkoi Batistan diktatuurin kaatumisesta vuonna 1959. Sodassa on Ageen mukaan kuollut lähes
3500 kuubalaista.
Ohjaajakaksikon Mission Against Terror (2004)
taas valottaa Yhdysvaltojen Kuuban-politiikan pimeitä piirteitä: Miamin kovan linjan kuubalaisoikeistolaisten suurta vaikutusvaltaa sekä yhä jatkuvan terroritoiminnan muotoja.
Dokumentissa keskitytään viiden ihmisen todennäköiseen oikeusmurhaan. Miamin viisikoksi (The Cuban Five) kutsuttu ryhmä tuomittiin
vuonna 2001 miamilaisessa oikeudessa koviin
vankeusrangaistuksiin muun muassa murhan

suunnittelusta ja vakoilusta. Dokumentin mukaan he olivat hankkimassa ratkaisevan tärkeää tiedustelutietoa
Kuuban suojelemiseksi tulevia iskuja
vastaan, ja oikeusprosessi ja tuomiot
palvelivat vain poliittisia tarkoitusperiä. Tiedustelun kohteena olivat Miamissa toimivat militantit ääriainekset,
joihin kuului esimerkiksi kuubalaisen
matkustajakoneen räjäyttänyt ja useita muita iskuja suunnitellut Orlando
Bosch.
Boschin rikosten vakavuudesta
huolimatta George Bush vanhempi
armahti hänet presidenttikaudellaan.
Bosch on edelleen vapaalla jalalla.
Dokumentti valmistui vuonna
2004. Seuraavana vuonna YK:n ihmisoikeusneuvoston mielivaltaisia vangitsemisia tutkiva työryhmä totesi, ettei
Miamin viisikon oikeudenkäynti ollut
puolueeton. Myös Amnesty International on kritisoinut oikeusprosessia
ja tuomittujen kohtelua, kuten pitkiä
aikoja eristyssellissä ja omaisten tapaamisoikeuden täydellistä kieltämistä.
Mikko Remes

Meidän Amerikka
Kenen Amerikasta onkaan kyse? Sveitsiläinen
Kristina Konrad palaa Our Americassa (2005)
Nicaraguaan etsimään vallankumouksen huumaa
ja innostusta. 1970-luvulla juuri Nicaraguan sandinistinen vallankumous sai koko maailman jännittämään voittaako David Goljatin. Kuten monet
muutkin eurooppalaiset idealistit, myös elokuvan
ohjaaja matkusti Nicaraguaan tukemaan vallankumousta. Kaikille muutoksen etsijöille Nicaragua
näytti olevan esimerkki onnistuneesta vallanvaihdosta. Nyt neoliberalistiseksi muuttunut maa on
täynnä hiljaista apatiaa, kuten niin monet muutkin globaalin talouden ehdoilla toimivat valtiot.
Konrad ei anna periksi. Vanhojen valokuvien
nuoret voimaa uhkuvat naiset heräävät henkiin
kun Konrad alkaa raaputtamaan pintaa. Hän kyselee ja pistää muistelemaan ja jo hetken kuluttua kaikki näyttää toiselta: jakkupukuinen nainen
hiipii asetta esittävä keppi kädessään ja eläytyy pimeässä etenevään sandinistirintamaan, asianajajamatroona ja perheenäiti lausuvat posket hehkuen
Rúben Daríota 70-luvulla keksimänsä koreografian säestyksellä. Yksi jos toinenkin muistelee val-

lankumousta elämänsä parhaana aikana.
Mitä siis on käynyt? Kuten kaukaiYksi jos sessa Euroopassakin, on 70-luvun valtoinen- lankumouksen toivo ja hehku enää
kin muis- nostalginen jäänne. Kaikki on muuttunut, ja toiminta tuntuu turhalta ja
telee
vallanku- mahdottomalta. Konradin yhtäaikaa
mousta iloinen ja haikea dokumenttiseikkailu
elämän- muistuttaa tunnelmaltaan Jouko Aalsä par- tosen Jussi-palkittua Kenen joukoissa
haana
seisot -elokuvaa. Konrad vain pohdisaikana. kelee enemmän ja konteksti on toinen.
Suurin poikkeus lieneekin Suomen ja
Nicaraguan valtavissa eroissa: hyvinvoinnin keskellä taistolaisuus edustaa ehkä menetettyä viattomuutta ja
idealismia, mutta Nicaraguan huonoosaisille se merkitsee myös menetettyä
toivoa. Ja juuri toivon menettämistä
”meidän Amerikan” ohjaaja pelkää.
Elina Talvensaari

Jugoslavian hajoamissodat ja media

Perhe katkeaa keskeltä

vallisen irakilaisnuoren, joilta väkivalta murskaa
unelmat ja mielen. Ahlaamin, Mehdin ja Alin
elämät risteävät tärkeässä käännekohdassa, Saddam Husseinin hallinnon ollessa sortumaisillaan.

Muistoja yksinvaltiuden ajasta

Taivaalta putoilevat pommit sytyttävät tulipatsaita
Bagdadin ylle. Psykiatrisen sairaalan potilaat ryntäilevät huoneissaan keskellä kiivainta sotaa – kunnes aivan lähellä räjähtää. Tie vapauteen on auki.
Sairaalakohtaus on näytelty, mutta pommit ovat
aitoja. Mohamed al-Daradjin Ahlaam (2005) on
ensimmäinen sodan puhjettua valmistunut irakilainen fiktioelokuva.
Lopputuloksesta ei näe, että elokuva purkitettiin äärimmäisissä olosuhteissa. Jatkuvasta poliisivartiosta huolimatta filmiryhmän jäsenet kidnapattiin kahdesti kuvauspaikalta. Toisella kerralla
kapinalliset ampuivat yhden poliiseista ja äänittäjä
sai luodin jalkaansa.
”Uskoin vakaasti elokuvaan ja sen valmistumiseen. Se oli tärkeää sekä kotimaani elokuvakulttuurille että siksi, että läheisteni kohtalot tulisivat
tunnetuiksi”, Ahlaamin ohjannut al-Daradji kertoo.
Myös USA:n armeija pidätti ohjaajan ja heitti
tämän viideksi vuorokaudeksi vankilaan, kun häntä epäiltiin poliittisen vastarinnan lietsomisesta.
Propagandafilmiä al-Daradjin ei ollut tarkoitus
tehdä. Elokuvan näkökulma sotaan on kolmen ta-

Ahlaam kertoo myös vastarinnan tukahduttamisesta itsevaltiuden aikana. Käsikirjoitus perustuu
osin elokuvan tekijän omiin kokemuksiin. IsoBritanniassa elävän al-Daradjin serkku murhattiin
tämän toimittua aktiivisesti Irakin oppositiossa.
Vuonna 2003 ohjaaja palasi sodan runtelemaan
Irakiin työskentelemään psykiatristen potilaiden
parissa, joita oli hallittu pelolla ja väkivallalla.
”Saddamin aikana ihmisiä suljettiin mielisairaaloihin heidän poliittisen vakaumuksensa vuoksi ja
kohtelu oli kelvotonta. Nykyään hoito on hyvää ja
sairaalat ammattilaisten käsissä.”, hän kertoo.
Myös maan armeija on tunnettu väkivaltaisuudestaan. Al-Daradji kirjoitti Irakissa palvelleiden
sotilaiden kokemusten pohjalta armeijakohtauksen, jossa sotakarkureita rangaistaan raa’asti.
Irakin kulttuurielämä koki takaiskun, kun koulutetut ja hyväosaiset taideammattilaiset lähtivät
maasta sotaa pakoon.
”Toivon rauhan palaavan, jotta voin perustaa
kotimaahani elokuvakoulun”, al-Daradji haaveilee.
Moneen kertaan palkittu Ahlaam oli Irakin ehdokkaana parhaan ulkomaisen elokuvan Oscaresikarsinnassa. Ohjaaja iloitsee tunnustuksista,
jotka avaavat mahdollisuuksia levittää elokuvaa
amerikkalaiselle yleisölle.
”On tärkeää välittää Irakista positiivisia mielikuvia Bushin hallinnon aikaansaaman vääristymän vastapainoksi”, al-Daradji sanoo.
Veera Nuutinen

The Colour of Olives kertoo israelilaishallituksen
rakentaman muurin, juutalaissiirtokunnan ja kotikylänsä välissä elävän palestiinalaisperheen tarinan viikon ajalta.
Amerin perhe kieltäytyi lähtemästä asuinsijoiltaan muuria rakennettaessa. Heidän annettiin jäädä sotilasalueeksi sittemmin määritettyyn kotiinsa.
Dokumentissa 12-vuotias Ishak toteaa opettavansa omille lapsilleen saman, mitä hänen vanhempansa opettivat hänelle: rakkautta, kunnioitusta sekä kärsivällisyyttä. Sitä tarvitaan, kun tunnit
kuluvat perheen odotellessa aidan toiselle puolelle
– oliivitarhalle, kouluun, kauppaan ja muille asioille – pääsyä. Dokumentti koostuu paljon odottamisesta.
Viikon aikana perhe joutuu kokemaan monta

karua hetkeä: pääseekö perhe ajoissa
askareihinsa, kuinka monta ikkunaa
juutalaissiirtokunnan lapset kivittävät
Ammuyön aikana ja ammutaanko perheen
taanko
pienin, jos hän menee uteliaisuuttaan
perheen liian lähelle aitaa.
Meksikolaisen ohjaajan Carolina
pienin,
jos hän Rivaksen elokuva on hänen ensimmenee
mäinen pitkä dokumenttinsa. Lähes
uteliaisanaton elokuva on kaunis mutta kausuuttaan nistelematon kannanotto sodan vailiian
kutuksesta palestiinalaisperheen arkilähelle
elämään.

aitaa.

Leona Kotilainen
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Kylädemokratiaa Kiinassa
Cheng Guabinin sekatavarakaupassa pelataan
mahjongia ja pokeria keskustellen kylän asioista.
Viime aikoina on puhuttu erityisesti vaalista, jossa valitaan kylälle johtajaa. Edellinen päällikkö ei
kuuleman mukaan juurikaan välittänyt yhteisten
asioiden hoidosta. Kyläläisiä askarruttaa, voiko
vaalin avulla muuttaa mitään.
Song Tian on valmistunut Shanghain yliopistosta ja opiskelee dokumenttielokuvan tekoa
Marseillesissa Ranskassa. Tian Li (2006) seuraa
läheltä kiinalaisen pikkukylän asukkaiden kanssakäymistä ja pohdintoja arjen keskellä. Doku-

Aasiaa asenteella

mentti pyrkii kuvaamaan kylätason demokratiaa
ja kyläläisten ajatuksia kantaa ottamatta.
Kiinan kylissä demokratiaa kokeillaan, mutta
voitaisiinko maakunnan tai jopa valtion johtajista
päättää vaaleilla? Entä millainen on hyvä johtaja?
Kylän johtajan on ainakin haluttava hyvää koko
kylälle tai muuten kaivoja ei saada toimimaan.
Sekatavarakaupassa aiotaan kortin peluun ohella
seurata valitun johtajan onnistumista tehtävässään
tulevaisuudessakin.
Pieta Jarva

Testaa tietämyksesi Euroopan pahimmasta sodasta toisen maailmansodan jälkeen!
1. Alkoiko Jugoslavian hajoamiseen
johtanut sota vuonna 1991?

Ei. Saksan hallitus tuki Kroatian presidenttiä Franjo Tudjmanin vihakampanjaa
rahallisesti ja asevarustein jo vuodesta
1979. Siksi Berliini ei koskaan tunnustanut yhdistynyttä Jugoslaviaa vaan se halusi hallita Balkania.

2. Mikä oli Saksan osuus
sodan kärjistymisessä?

Maastrichtin kokouksessa vuonna 1991
Saksan silloinen liittokansleri Helmut Kohl
kannatti yksin Jugoslavian hajottamista, ja
Slovenian ja Kroatian itsenäisyyden tunnustamista. Saksan voimistuva asema ja
jugoslaavien liian vasemmistolaisena nähty politiikka saivat Pariisin ja Lontoon tukemaan tätä kansainvälisten lakien vastaista
ehdotusta, vaikka useat asiantuntijat näkivät sen johtavan sisällissotaan.

3. Oliko Yhdysvaltojen rooli
passiivinen ja välinpitämätön?

Ei. Yhdysvallat painosti muslimien kansallismielistä johtajaa Alija Izetbegovicia
olemaan suostumatta eurooppalaisten
muotoilemiin rauhanehdotuksiin luvaten
sotilaallisen tukensa. Tällä ja muilla Euroo-

pan heikentämiseen tähdänneillä toimillaan Yhdysvallat pitkitti sotaa kaksi vuotta.

4. Osallistuivatko Maailmanpankki ja
Kansainvälinen valuuttarahasto eli IMF
Jugoslavian tuhoamiseen?

Kyllä. IMF:n kiristyspolitiikka ajoi silloisen liberaalipääministerin Ante Markovic suoraan George Bush vanhemman syliin. Yhdysvaltojen tuki oli kohdistettu valtio
omistusta vastaan, joka yhdessä Maailmanpankin suorittaman pankkijärjestelmän purun kanssa johti massiiviseen työttömyyteen ja yleiseen elintason laskuun.
Keskushallinnon heikentynyt kyky rahoittaa
tasavaltoja loi jalansijan nationalistiselle
politiikalle.

5. Antoiko kansainvälinen media Tudjmanista ja Izetbegovicista kaunistellun kuvan?

Kyllä. Heidät esitettiin antirasisteina ja
uhreina. Tudjman totesi valtaan astuttuaan ”Olen iloinen että vaimoni ei ole juutalainen eikä serbi”, nimesi fasisteja vastaan taistelleiden mukaan nimetyt kadut
uudelleen, palautti vanhan hallinnon rahan
ja lipun sekä teki serbien karkotukset mahdollistaneet muutokset perustuslakiin. Izetbegovicin Islamilainen julistus taas kuului

”Islamin ja ei-islamilaisten poliittisten instituutioiden välillä ei voi olla rauhaa eikä rinnakkaiseloa”. Kaikki osapuolet syyllistyivät sotarikoksiin, mutta johtajien taustojen
salaaminen teki tilanteen mahdottomaksi
ymmärtää länsimaissa.

6. Jätettiinkö alueen
historiasta jotain oleellista kertomatta?

Kyllä. Meille uskoteltiin, että serbit aloittivat vihamielisyydet hyökäten Bosniaan.
Todellisuudessa kaikki kansalliset ryhmät
olivat asuttaneet Bosniaa aina. Seitsemän
prosenttia väestöstä oli syntynyt seka-avioliitoissa. Ryhmät eivät olleet jakaantuneet
alueittain vaan sekoittuneet tasaisesti. Oli
selvää, että uusien valtionrajojen vetäminen ei onnistuisi ilman sotaa.

7. Kuka oli uhri, kuka hyökkääjä?

Omien teoista vaikeneminen ja vihollisen
demonisointi kuuluu klassiseen sodankäyntiin. Serbien mustamaalaamiseen
osallistuivat niin sodan osapuolet kuin PRtoimistotkin. Selvää on, että rikoksia tapahtui joka leirissä, mutta kroaattien suorittamista teurastuksista kertominen olisi
”sekoittanut suuren yleisön”.

8. Aloittiko Serbia etnisen puhdistuksen?

Ei. Jos Serbian presidentillä Slobodan
Milosevicilla oli etnisen puhdistuksen ohjelma, oli se tehoton. Serbia on entisistä
Jugoslavian maista ainoa aidosti monikansallinen valtio. Edelleen, kuten sodankin aikana, joka viides Serbian asukas on muuta
kansallisuutta. Milosevic vastusti armeijan
ylilyöntejä, vaikka yleinen mielipide Serbiassa oli rasistisen kiihkokansallinen.

9. Oliko keskitysleirejä olemassa?

Ei. Kuuluisin todiste sellaisesta on Bernard Kouchnerin ja Médecins du Monden
tekemä kuvamanipulaatio. Piikkilangan
takaa katsovan vangin viereen oli lisätty
Auschwitzin vahtitorni, alleviivaamaan serbien ja natsien samankaltaisuutta. Myös
piikkilankatilanne oli lavastettu pakolaisleirillä. Bosniassa oli kyllä leirejä, mutta niiden tarkoitus oli vankien vaihto. Näillä leireillä loukattiin ihmisoikeuksia, mutta näitä
kuutta kroaattileiriä, kahta serbileiriä ja
yhtä muslimileiriä koskevat YK:n raportit
salattiin.

Kysymykset ja vastaukset Michel Collon

Tekstiiliteollisuuden ulkoistettu orjuus
Kanadalaisen Faisal Lutchmedialin dokumentti
My Cultural Divide (2006) yhdistää henkilökohtaisen matkan äidin kotimaahan Bangladeshiin ja
tutkielman kulutuskulttuurin kääntöpuolesta, hikipajoista, joissa kevätmuotimme mukaiset vaatteet kursitaan kokoon.
Lens Politica -festivaalilla Euroopan ensi-iltansa
saavassa elokuvassa maailmanlaajuinen markkinatalous nähdään monimutkaisena kokonaisuutena.
Parhainkin tiedostava kuluttaja joutuu miettimään, muuttuuko maailma mihinkään eettisten
ostovalintojen kautta vai rakentaako hän sillä vain
omaa hyväntekijän identiteettiään kulutusvalinnoillaan, riistävien rakenteiden säilyessä.
Lutchmedial pistää dokumentissaan itsensä likoon kyseenalaistamalla omia uskomuksiaan eettisyydestä ja vastuusta. Dokumentti kuvaa ohjaajan henkilökohtaista halua ymmärtää äitinsä
kotimaan kulttuuria, jossa Lutchmedial on ulkonäöstään huolimatta tirkistelevä turisti. Elokuva
luotaa maailmanlaajuisen kaupankäynnin prosesseja ja tuottaakin oivalluksia, jotka tekevät eloku-

vasta provosoivan ja samalla kovin inhimillisen.
Ohjaajan vahvan oman tarinan lisäksi ääneen
pääsevät ihmisoikeuksia ja kehitysmaiden riistoa
vastustavat organisaatiot, ja tällä kertaa mielipiteitä kysytään myös riistetyiltä ihmisiltä. Bangladeshilaisten hikipajojen työntekijöiden mielipiteet
eivät aina osu yksiin sen kanssa, mitä länsimaalainen eettinen kuluttaja saattaa ajatella.
Dokumentti kehottaa pohtimaan, voiko maailmankaupan rakenteiden muuttumista edesauttaa ostamalla eettisesti kestävällä tavalla tuotettuja
lenkkareita odottaen, että vähitellen kaikki yritykset seuraisivat kysynnän viitoittamaa tietä kohti
reilua kauppaa. Vai voisiko muutosta ajaa aktiivisemmin kansanliikkeellä, joka herättäsi ajattelemaan, etäorjuuttakin orjuutena? Lutchmedial antaa oman vastauksensa, mutta jättää katsojalle tilaa
myös päätellä itse.
Pieta Jarva

James Hong on kiinalais-amerikkalainen ohjaaja,
joka on viettänyt suuren osan elämästään Taiwanissa. Tämän videotaiteilijan elokuvat ovat aiheuttaneet kohua länsimaiden ja erityisesti Yhdysvaltojen vastaisuuden vuoksi.
Useissa Hollywoodin, Bollywoodin ja arabimaiden mainstream-elokuvissa törmää piilorasismiin aasialaisia kohtaan. Hong kääntää tilanteen
päälaelleen. Elokuvassaan Taipei 101 (2004) hän
kritisoi tiukasti ja aggressiivisesti erityisesti valkoisia miehiä, jotka ostavat elämyksiä ja rakkautta Aasiasta. Lisäksi hän kommentoi yleistä Aasian kaupunkien länsimaalaistumista.
Teema rasismi toistuu eri tavoin hänen muissakin lyhytelokuvissaan. Martin Heideggerin teksteihin ja nauhoituksiin perustuvassa elokuvassa
The Denazification of MH:ssa (2006) Hong käy
fiktiivistä dialogia Heideggerin kanssa tutkien valkoisen ihmisen rationaalista perintöä, joka kärjistyessään on johtanut monenlaisiin rasistisiin kidutuskokeisiin.
Laajasti kiitetty thaimaalainen ohjaaja Apichatpong Weerasethakul puolestaan käsittelee ihmis-

kauppaa elokuvassaan Adventures of
Iron Pussy (2003). Weerasethakulia
on kutsuttu Thaimaan ensimmäisekTeema
si itsenäiseksi elokuvantekijäksi. Uraarasismi uurtanut ohjaaja on voittanut useita
toistuu
palkintoja kansainvälisillä festivaaleileri tavoin la, kuten Cannesissa, sekä esitellyt taihänen
deinstallaatioitaan ympäri maailmaa.
muissaThaimaassa monet ovat joutukin lyhyt- neet ihmiskaupan uhreiksi tai hankelokuvis- kivat elantonsa seksipalveluista.
saan.
Erään lähteen mukaan 10 prosenttia Thaimaan miesväestöstä on niin
kutsuttuja ladyboyseja. Tästä kiistanalaisesta asiasta on myös positiivisia seurauksia kuten avarakatseisuutta. Veerasethakulin elokuvien
sisältöä hallitsee suvaitsevaisuus, ajattomuus, lämpö ja läheisyys, mutta ne
ovat aina lähtökohtaisesti poliittisia.
Minna Långström
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Näin dokumentin, jossa oli kaikki elämästä.
Sen jälkeen ei enää tarvinnut nähdä muita dokumentteja. – Happy End
Edellinen oli tietysti fiktiota, mutta yllättäen tietyillä elämän osa-alueilla näin ei tunnu olevan. Esimerkiksi talouspolitiikassa on uusliberalistinen talouspolitiikka on julistettu yhdeksi totuudeksi. On kuitenkin tahoja, joiden mielestä yhden totuuden politiikka on fiktiota.
Kun ajatuksia ja kokemuksia jaetaan vapaasti, niin siitä usein syntyy jotain uutta.
Lisätietoja ja ohjelmatiedot: www.sosiaalifoorumi.fi

KUVATAIDEAKATEMIAN KEVÄT
AVOIN AKATEMIA

KASARMIKADUN GALLERIAN KEVÄT 2007

Lönnrotinkadun galleria, Lönnrotinkatu 35, 00180 Helsinki
To r s t a i l u e n n o t / P u b l i c g a l l e r y t a l k s / K e v ä t 2 0 0 7 , 1 . 2 . - 3 1 . 5 . k l o 1 7 - 1 9

14.-25.3. Shoji Kato ja Matt Chaumont, grafiikkaa, installaatioita, etc.
28.3. - 1.4. Kresimir Popovic
4. - 15.4. Hanna Asikainen, maalauksia
18. - 29.4. Alma Heikkilä, maalauksia
9.5. - 3.6. Kuvataideakatemian Lopputyönäyttely
6. - 17.6. Kyösti Pärkinen ja Jarkko Räsänen
20.6. - 1.7. Paolon Säätiön kutsunäyttely

Maaliskuu
8.3. Juha-Pekka Hotinen: Taiteen kriittisyydestä
15.3. Milica Tomic & Branimir Stojanovic
22.3. Critical Art Ensembly: Steve Kurtz and Lucia Sommer (Lens Politica)
HUOM paikka Kiasma
29.3. Lars Bang Larsen: A comparative analysis of guiding concepts in
occult and psychedelic art

LÖNNROTINKADUN GALLERIAN KEVÄT 2007

Huhtikuu
5.4. Ivor Stodolovski: The Raw, the Cooked and the Packaged
- A Semiotics of Dialogue and Deep Bullshit
12.4. Nordic-Baltic curator project by FRAME - Finnish Fund for Art-Exchange
19.4. Mika Hannula: The Politics of Small Gestures
- Chances and Challenges for Contemporary Art
26.4. Risto Ruohonen, ylijohtaja, Valtion taidemuseo

7. - 18.3. Emilia Ukkonen
21.3. - 1.4. Lens Politica -näyttely
4. - 15.4. Hans Rosenström
18. - 29.4. Academy of Fine Arts in Lodz: grafiikkaa Puolasta
9.5. - 3.6. Kuvataideakatemian Lopputyönäyttely
6. - 17.6. Pilvi Takala
20.6 - 1.7. Monumental Minimental

Toukokuu
3.5. Taiteilija Heli Hiltunen
10.5. Kuvanveistäjä Jyrki Siukonen
24.5. Nordic-Baltic curator project by FRAME – Finnish Fund for Art Exchange
31.5. Taiteilija Tarja Pitkänen-Walter: Maalauksen aistisuudesta

Kuvataideakatemialla on oma galleria Kasarmikatu 44:ssä sekä Lönnrotinkatu 35:ssä. Ne on tarkoitettu pääasiassa akatemian opiskelijoille ja opettajille, mutta ovat myös avoimia ulkopuolisille hakijoille.

To r s t a i l u e n n o t K u v a t a i d e a k a t e m i a n L ö n n r o t i n k a d u n g a l l e r i a s s a o n k a i k i l l e
avoin foorumi, jossa kotimaiset ja kansainväliset taiteilijat ja kuvataiteen
ammattilaiset keskustelevat visuaalisen kentän ajankohtaisista kehityssuunnista.
Ti e d u s t e l u t : 0 9 - 6 8 0 3 3 2 1 2 / I r m e l i K o k k o

0 9 - 6 8 0 3 3 2 1 8 / N i n a To p p i l a

Galleriassa järjestettävistä näyttelyistä päättää galleriatoimikunta
yhdessä näyttelytoimikunnan kanssa. Näyttelyajat ovat haettavissa
syksyllä ja keväällä erikseen ilmoitettavina aikoina. Hakulomakkeita
saa infosta, Kasarmikatu 36. Näyttelynpitäjät vastaavat itse näyttelyn
valvonnasta.
Gallerian käytännön asioita hoitaa näyttelysihteeri
Marjaana Sallantaus, marjaana.sallantaus@kuva.fi
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