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Saattohoitajasta
kannibaaliin, Reaganista
Ryhmäteatteriin
Docpoint-festivaali esittelee Helsingissä tällä
viikolla dokumenttielokuvan nykykärkeä.
Elokuvakriitikko Taneli Topelius valitsi
ohjelmistosta seitsemän tärppiä.
HELSINGISSÄ 17. kertaa järjestettävä dokumenttielokuvien
festivaali on kasvanut paikallisesta tapahtumasta kansainvälisestikin merkittäväksi tapahtumaksi, joka esittelee laajalla kattauksella nykydokumenttien kärkeä
Suomesta ja ulkomailta. Ohessa
seitsemän ohittamatonta tapausta.

Rodeo –
Viron villit
vuodet
Docpointin
avajaiselokuvaksi on valittu
suomalais-virolainen dokumentti
Viron itsenäistymisestä elokuussa 1991 sekä sitä seuranneesta
hallitusta kaaoksesta. Kun sosialismista siirryttiin kapitalismiin,
myös maan johtajilla, 32-vuotias
pääministeri Mart Laar mukaan
lukien, oli tekemistä sen hahmottamisessa, mitä oikeastaan
pitäisi tehdä. Kiur Aarman ja
Raimo Joerandin ohjaamassa
elokuvassa entiset johtajat
muistelevat Viron kahta ensimmäistä villiä vuotta. Ma 29.1. klo
19.00 (Savoy), pe 2.2. klo 17.30
(Savoy), la 3.2. klo 21.00 (Kinopalatsi).

Dokumentin
kulta-aika

The Reagan
Show
Ronald Reagan
ei ollut pelkästään Yhdysvaltain presidentti,
vaan myös kuuluisa Hollywoodnäyttelijä, joka osasi valtakaudellaan 1981–1989 käyttää television voimaa hyväkseen. Pacho
Velezin ja Sierra Pettengillin
ohjaama dokumentti kuvaa,
miten politiikka ja viihde kietoutuivat erottamattomasti yhteen
jo kauan ennen presidentti
Donald Trumpia. Festivaalilla
nähdään myös toinen president-

Simpanssitutkija Jane Goodallista kertova elokuva on yksi Docpoint-festivaalin tärpeistä.

Suomalaisen dokumenttielokuvan valtti on villi mielikuvitus, sanoo aiheesta kirjan tehnyt
TÄNÄÄN Helsingissä käynnistyvä ja sunnuntaihin
jatkuva DocPoint -festivaali
on maamme suurin dokumenttielokuville omistettu
tapahtuma. Se on myös
kotimaisen dokumenttielokuvan tärkein näyteikkuna, jonka kautta monet
eturivin elokuvantekijämme
ovat astuneet maailmalle.
Keskiviikkona DocPointin
yhdeydessä julkaistaan
toimittaja ja tietokirjailija
Harri Römpötin l suomalaisesta dokumenttielokuvasta kertova haastatteluteos Sanokaa mitä näitte.
Siinä 17 tämän hetken kes-

TARMO
POUSSU

viihde
@iltasanomat.fi

keistä dokumenttiohjaajaa
kertoo työstään ja tavoitteistaan.
Römpötin mukaan suomalainen dokumenttielokuva elää nyt kultaaikaansa.
– On meillä hyviä dokumentteja ennenkin tehty,
mutta kolmen viime vuosikymmenen aikana elokuvien tyylikirjo on räjähtä-

nyt ennen näkemättömällä
tavalla, Römpötti selventää.
– Enää dokumentit eivät
pelkästään tallenna todellisuutta, vaan myös tulkitsevat sitä mitä erilaisimmin
keinoin. Nykyään dokumenteissa on hyväksyttyä
käyttää vaikkapa lavastettuja kohtauksia ja jopa
animaatiota. Muutos ei ole
tapahtunut pelkästään
Suomessa, vaan kansainvälisesti.
Römpötin mielestä suomalainen dokumentti edustaa parhaimmillaan kansainvälistä huippua.
– Tanskassa, Ruotsissa ja

Norjassa dokumentteihin
satsataan enemmän rahaa
kuin meillä, mikä näkyy
myös laadussa. Mutta suomalaisilla tekijöillä on
enemmän villiä mielikuvitusta, mikä tuottaa omaperäisempiä visioita, Römpötti analysoi.
– Esimerkiksi Hannes
Vartiainen ja Pekka Veikkolainen ovat tehneet
röntgentomografiaa hyödyntäviä elokuvia hyönteisten elämästä. Niiden tarjoamien visioiden rinnalla
Tähtien sodat ovat kesyjä,
Römpötti heittää.
– Eivätkä parivaljakon

kokeelliset elokuvat ole
jääneet pienen harrastajapiirin iloksi. Heidän huikeata
Yöperhosten salattu maailma
-dokumenttiaan esitettiin
tiedekeskus Heurekan kupoliteatterissa lähes kaksi
vuotta, ja se sai siellä yli
50 000 katsojaa. Lisäksi se
on kiertänyt festivaaleilla
pitkin maailmaa.
RÖMPÖTIN mielestä tekijän
persoonallinen ääni kuuluu
suomalaisissa dokumenteissa paremmin kuin näytelmäelokuvissa.
– Dokumenttielokuva voi
maksaa yhden huoneiston

hinnan, mutta ei kivitalon
hintaa, kuten näytelmäelokuva, Römpötti tiivistää.
– Näytelmäelokuva on
pakko tehdä suuren yleisön
ehdoilla. Dokumenteissa
uskalletaan olla omaperäisempiä ja kokeellisempia.
Suomalaisen dokumenttielokuvan näkyvimpiä suuntauksia on pitkään ollut
subjektiivinen, tekijän
omasta elämästä tai perheestä kertova elokuvatyyppi.
– Suuntauksen yhtenä
lähtölaukauksena toimi Kiti
Luostarisen 1993 ohjaama,
tekijän omaa perhehistoriaa

Harri Römpötti.
Niiden tarjoamien visioiden
rinnalla Tähtien
sodat ovat kesyjä.
Harri Römpötti

ja muistin toimintaa luotaava Sanokaa mitä näitte, josta
kirjani on lainannut nimensä. Heti perään valmistui
Anu Kuivalaisen omakohtainen, isän etsimisestä
kertova Orpojen joulu.
– Juuri Luostarisen ja
Kuivalaisen elokuvista

kotimaisen dokumentin
uudistuminen alkoi. Heillä
oli osuutensa jopa siinä,
että omakohtaiset dokumentit alkoivat yleistyä
myös muualla maailmassa,
Römpötti arvelee.
Sanokaa mitä näitte -kirjan
julkistustilaisuus on ravintola
Dubrovnikissa keskiviikkona klo
20.30. Tilaisuudessa suomalaisen dokumenttielokuvan tilasta
keskustelevat Ilkka Vehkalahden johdolla Harri Römpötti
sekä elokuvaohjaajat Markku
Heikkinen, Kiti Luostarinen ja
Selma Vilhunen. Vapaa pääsy.

tielokuva The Final Year, joka
kertoo Barack Obaman viimeisestä virkavuodesta. Ma 29.1. klo
18.00 (Kinopalatsi), pe 2.2. klo
20.00 (Kinopalatsi), su 4.2. klo
12.15 (Savoy).

Vielä pienen
hetken
vierelläsi
Saattohoitajien
työ tarkoittaa
kuolevan ihmisen
– ja itse kuoleman – läsnäoloa
päivästä toiseen. Jenny Timosen
ohjaamassa lyhytelokuvassa
kolme saattohoidon ammattilaista kertovat sekä työstään että
omista ajatuksistaan: he ovat
joutuneet pohtimaan paljon sitä,
miten kannattaisi elää. Ti 30.1.
klo 17.30 (Kinopalatsi), pe 2.2. klo
15.30 (Andorra).

Caniba
Maailmalla
kohua herättänyt
dokumentti
kuvaa japanilaista 60-vuotiasta
Issei Sagawaa, joka on todistetusti kannibaali: hän himoitsee
naisen lihaa – ja on myös syönyt
sitä. Ohjaajat Lucian CastaingTaylor ja Véréna Paravel yrittävät dokumentissaan ymmärtää,
mikä saa ihmisen käyttäytymään
käsittämättömällä tavalla. Ke
31.1. klo 20.45 (Kinopalatsi), pe
2.2. klo 19.30 (Andorra).

Jane
Monet pettyivät,
kun Brett Morganin ohjaama
henkilökuva
simpanssitutkija
Jane Goodallista ei saanutkaan
viime viikolla sille povattua
Oscar-ehdokkuutta. Kehuttu
dokumentti kertoo Goodallista
sekä hänen mullistavasta löydös-

tään: vastoin yleisiä 1960-luvun
ennakkoluuloja hän oivalsi, että
myös simpanssit ovat ajattelevia, älyllisiä olentoja. Ke 31.1. klo
20.45 (Orion), la 3.2. klo 17.30
(Kinopalatsi), su 4.2. klo 18.00
(Savoy).

Ryhmäteatteri
Elämäntyöstään Docpointissa
palkinnon saava Mika Kaurismäki tunnetaan sekä näytelmäelokuvien että kulttuuriaiheisten
dokumenttien tekijänä. Festivaalilla saa ensi-iltansa Kaurismäen
uusin elokuva, monipuolisella
filmi- ja valokuvamateriaalilla
sekä uusilla haastatteluilla
varustettu katsaus vuonna 1967
Helsinkiin perustetun Ryhmäteatterin vaiheisiin. Lisäksi festivaalilla esitetään retrospektiivi
Kaurismäen dokumenteista. La
3.2. klo 15.30
(Savoy).

Over the
Limit
”Et sinä ole
ihminen, sinä
olet voimistelija”, valmentaja tiuskaisee venäläiselle rytmisen kilpavoimistelun kultamitalistille, 20-vuotiaalle Margarita Mamunille. Mika
Kaurismäen osittain tuottamassa, puolalaisen ohjaajan Marta
Prusin esikoiselokuvassa seurataan Mamunin rankkaa valmentautumista Rion kesän 2016
olympialaisiin. Voittoon vaaditaan, että hänen on ylitettävä
itsensä: elokuvaa on verrattu
muun muassa Damien Chazellen rumpalidraamaan Whiplash
(2014). La 3.2. klo 21.15 (Kinopalatsi), su 4.2. klo 16.30 (Kinopalatsi).

TANELI TOPELIUS

Docpoint-festivaali Helsingissä
ma–su 29.1.–4.2.

> Römpötin Top 5
IS:N PYYNNÖSTÄ Harri
Römpötti listasi viisi tärkeintä
suomalaista dokumenttielokuvaa kolmelta viime vuosikymmeneltä.

1

Sanokaa mitä näitte:
Kiti Luostarisen dokumentti aloitti omakohtaisen, esseistisen dokumentin
tyylilajin.

2

Melancholian 3 huonetta: Pirjo Honkasalon
Venäjällä ja Tshetsheniassa kuvaama elokuva
tunnetaan kaikkialla.

3

Futuro: Mika Taanilan
elokuva suomalaisesta
UFO-talosta eli tulevaisuuden muovitalosta toi dokumenttiin uusia kerrontatapoja.

4

Huutajat: Mika Ronkaisen elokuva mieskuoro
Huutajista uudisti
lavastettujen kohtausten
käyttöä dokumenteissa.

5

Yöperhosten salattu
maailma: Röntgentomografiaa hyödyntävä
hyönteistutkielma edustaa
alan uusinta tekniikkaa.

