
SE JUTTU
MENI PCRISSA
NAIN

Ai ettö millosta oli Minun elokuvo-
ni -festivooleillo Porisso. No voin-

hon mö sen sul/e kertoo, kun
ker ron tön tuopinkin toriosit. Kuu n-

tele töcj juttu; se menee nöin.

Oli perjantai 30.8. 199 I, ja Helsinki,

Itämeren tytär, heräsi taiteiden yön
jälkeen uuteen aamuun, joka valkeni

kuulaana mutta kimmoisana.
ltse suuntasin kulkuni rautaciease-

malle, jossa tapasin videoelokuvia te-
kevän ystäväni sekä muita ltäkeskuk-
sen videopajalla vaikuttavia henkilöitä.
Luukulta ostin lipun Poriin ja takaisin

sekä pyysin neidiltä kuitin, sillä sitä

vastaan oli Porissa luvattu maksaa

matkan kulungit takaisin. Eräs Minun

elokuvoni-festivaalien päätarkoituksis-
ta onkin saattaa nuoret videoharrasta-
jat eripuolilta Suomea yhteen katso-
maan toistensa teoksia ia keskustele-

maan niistä tarvitsematta maksaa siitä.

No, hyppäsimme junaan, jossa kulutin
aikani lukemalla uusinta Bukowskiani.

MUTSTOJEN PORI

Kului hujaus, ja seuraavassa hetkessä
olimme Porin rautatieasemalla, josta

kävelimme Annankatu 6:een ilmoit-
tautumaan järlestäiille. He antoivat
meille punaiset, rintaan hakaneulalla
kiinnitettävät, "Tekijä" -kortit, jotka
oikeutcivat ruokailuun ja yöpymiseen

kadun toisella puolella siiaitsevalla
Teljän koululla, jonne pian veimmekin
ylimääräiset kantamuksemme. Tienoo
oli entuudesuan tuttua. sillä useimmat
meista olivat edellisten, Porissa ensim-

mäistä kertaa pidettyjen Minun eloku-

voni-festivaalien veteraaneia. Minäkin

olin, nyt hiukset l2 cm pidempinä,

palannut muistojeni Poriin.
Perjantai-illan viralliseen ohielmaan

kuuluneet avaiaiset seurasimme pai-

kan päällä Annankatu 6:ssa, mutta ta-
lon eri kerroksiin pystytettyihin vide-
oteekkeihin emme vielä tutustuneet,
vaan päätimme lykätä videoiden kat-

selun seuraavalle päivälle. Edessä oli
tutustuminen festivaalien uutuuteen,
oluttelttaan, sekä itse Porin kaupun-

kiin ja sen ihmisiin.

LAUANTAI-AAMUSTA...

Lauantai 3 I .8. valkeni, kuten edeltäjän-

säkin. kuulaana mutta kovin kimmoisa-
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Anemo loven jo Minun elokuvoni -festoreillo vieroilloon vostovuoroisesti. Kuvasso volencioloiset porinmotkoloiset yicente "Virkku" Domingo jo

Corlos "Uni" Lopez.

na. Maittavan aamiaisen jälkeen olivuo-
rossa monelle nuorelle harrastajalle
ehkäfestivaalien tärkein hetki - palau-
teseminaari tekijöille, jossa alan asi-

antuntiiat ja ammactilaiset antoivat
rakentavassa ja ohjaavassa hengessä

kritiikkiä festivaaleille lähetetyisrå töis-
tä. Lisäksi jokaisesta työstä annettiin
vielä erikseen suljetussa kirjekuoressa
kirjallinen palaute, jota ei tarvinnut
muille näyttää.

Palauteseminaarin jälkeen kiiruhdim-
me paikalliseen elokuvateatteriin
katsomaan siellä videotykillä näytettä-
viä lyhytelokuvia. Puitteet antoivat
videoteoksille aivan oikean elokuvan
tuntua, ja istuimmekin tuoleissa kuin
naulittuina noin kahden tunnin ia l3
kotimaisen elokuvan verran.

Poistuessani koululle syömään oli
mieleeni jäänyt ainakin seuraavat elo-
kuvat: Porilaisen skinheadin Marko Jär-
visen Killing of Pori oli rankalla huumo-
ri lla varusteft u väkivallasta kertova elo-
kuva. Helsingin kuvataidelukion
animaatio Lennokos juttu oli festivaali-
en ehkä hauskin työ. Se oli toteutettu
Iämmöllä ja huumorilla. Vantaalaisen
Hannu Salosen 3O-minuuttinen Aske-

leito nukketonssisto oli unenomainen
kertomus maaseudul la eristyksissä asu-

vasta uskonnollisesta yhteisöstä ia sen

pariin eksyneestä nuoresta miehestä.
Elokuvan tekoon oli todella paneudut-

tu, ja puvustus ja lavastus olivat kor-
keatasoisia. Harmi vain, että kuvan
laatu oli varsinkin pimeäkuvauksissa
välillä heikko. Myös helsinkiläisen Mik-
ko Edelmanin l2-minuuttinen Sotu moo

oli todella ammattimaisesti tehty. Sen

kuvallinen kerronta hienoine kuvakul-
mineen ja osuvine leikkauksineen oli
festivaalielokuvien parhaasta päästä.

Videosta näytettiinkin 20 sekuntia sun-
nuntaina 1.9. televisiosta tulleessa

ajankohtaisohjelmassa.

llmeisesti mainitsemani elokuvat jäi-

vät myös järjestäjien mieleen, sillä osa

niisrå päärettiin lähettää Hannoveriin
vastaavaan tapahtumaan. Kaikenkaik-
kiaan Hannoveriin aiotaan lähettää 5-
7 työtä, mutta en valitettavasti muista
niitä kaikkia. Edellisvuonna oli lähetet-
ty nuoria tekijöitä Valenciaan, Espan-
jaan töidensä mukana. Niinpä Porissa
oli tällä kertaa espanlalaisia vieraita
Valenciasta tutustumassa suomalaisiin
videoelokuviin ja niiden tekijöihin. Fes-

tivaali oli muutenkin kansainvälistynyt
edelliskerrasta, sillä näytillä oli video-
elokuvia mm. Espanjasta, Saksasta ja

Englan nista.

UNELMIA

Eräs festivaalien uutuuksista oli Porin
kaapelitelevision Annankatu 6:n ylä-
kertaan pystyttämä studio. jonne mei-
tä pyydettiin suoraan televisiohaastat-
teluun heti lauantai-iltapäivän ruokai-
lun jälkeen. Haastattelija kyseli meiltä
siihen astisista kokemuksistamme fes-
tivaaleilla, sekä mm., että mikä saa

nuoren ihmisen tekemään videoelo-
kuvia.

Vaikka keskustelu oli tv-kameroi-
den läsnäolosta johtuen hieman väki-
näistä ja tahmeaa, kävi kuitenkin sel-

väksi ainakin se, että monet haluaisivat
ehdä oikeita elokuvia kunnon laitteilla,
mutta se maksaa paljon rahaa, ja että
video on halpa ja jokaisen tekijän ulot-
tuvilla oleva väline. Kovin huonoiksi
povattiin myös festivaaleilla olleiden
nuorten harrastajien mahdollisuuksia
päästä tekemään ammattimaisesti oi-
keita elokuvia televisioon ja elokuva-
teattereihin. Mutta niinhän se on tässä

maailmassa, että jostain on aina aloi-
tettava ja että ihmisellä on hyvä olla
unelmia riippumatta siitä, saavuttaako
hän ne vai ei.

...ILTAAN

Tuon syvällisen pohdiskelun jälkeen

olikin jo lauantai-ilta, ja edessä oli jäl-

leen tutustuminen Porin kaupungin
tarjoamaan yöelämään. Kaupungille
ei toki ollur pakko lähteä, sillä järjestä-
jät olivat järjestäneet An nan katu 6:een
omat ohjelmalliset iltamat, joissa oli
luvassa mm. pantomiimia ja perfor-
mansseja. Varsinkin nuoremmat festi-
vaalivieraat jäivätkin iltamiin, ja palasi-

vatpa sinne vanhemmatkin vieraat
kaupunkiexkursionsa jälkeen.

SUNNUNTAINA

Viimeisen festivaalipäivän ohjelmaan
kuuluivat edelleen muiden päivien ta-
paan videoteekit, joissa paikallaoli-
joilla oli mahdollisuus nähdä elokuvia,
joista he olivat kuulleet, mutta jotka
olivat vielä jääneet näkemättä. Niinpä
itsekin kulutin aikaani katselemalla lu-
kuisia teoksia, joista ehkä parhaiten jäi

mieleen Keravalaisen Kristian Mäke-
län l0-minuuttinen Leikkimojo, jonka
tunnelmasta ja omalaatuisesta huumo-
rrsta olisi Aki Kaurismäkikin varmasti
ollut kateellinen. Kaikki hyvä loppuu
kuitenkin aikanaan. ja pian olivat nämä-
kin festivaalit edenneet loppuhuipen-
tumaansa, päättäiäisiin, asti. Festivaali-
en avauspaikalla lausuttiin nyt viralliset
loppusanat, sekä julkistettiin Hanno-
veriin lähetettävät työt. Videokasetit
jäivät vielä järiestäiille kopioitaviksi
tekijöiden suunnatessa kotikaupunkei-
hinsa. Niinpä minäkin karistin tomuiset
jalkani Porin kaduilta ja palasin Helsin-
kiin jatkamaan tehtäviäni tällä
planeetalla.

VESA VAHTIKARI
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