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Kuusi vuotto sitten soi mooil-
mon ensi-iltonso Renny Horli-
nin Jöötövö polte (Born Ameri-
con). Viisi vuotto myöhemmin
ilmestyi Porin Minun elokuvoni
-festoreille kummollisuus, Iitöi-
nen jotko-oso Horlinin työlle,

Jöötövö polte kokkonen (Born
Russion). Nyt /i/ciiset ovot teh-
neet sen toos: elokuun olusso
soi Suomen ensi-iltonso löötö-
vö polte 3, Born Finnish.

Suuren maailman elolcuvabisnel<sis-
sä suuren suosion saavuttanut jat-
ko-osien tekeminen on tarttunut
toden teolla myös suomalaiseen
amatöörivideoinn in harrastajiin:
mm. Hypot l-6 ia nyt pakkomielle
nimeltä loötövö polre. Tosin on
l<orostettava /ö ötövdn poltteen l<oh-
dalla jatl<o-osal<äsitreen sopimatto-
muutra, sillä mikäli l<akl<osessa vie-
lä oli esil<uvansa tavoin kolme
l<averusta, loppuvar yhceneväisyy-
det kolmososan suhteen siihen;
sitä ei yhdistä Harliniin kuin elol<u-
van suomenl<ielinen nimi. Kysymys
on enemmänkin kunnianosoitul<-
sesta Harlinille l<uin tämän töiden
plagioinnista, ja näin l<olmonen
onl<in saanut itseään l<uvaavamman
alanimen, Venölöinen teurostus.
l<orosramaan lootova polte -saagan
"itsenäisyyträ" eloi<uvallisesta esi-
I<uvastaan.

Kolmosen suunnittelu aloitettiin
lähes heti l<al<l<osen ensi-illan jäl-
l<een ja sen Porin festareilla i9 

i

saavuttama suosio toimi lopullise-
na kimmol<l<eena projektin lop-
puunviennille. Liekö l<ohtalon ivaa
vai alitajuista suunnittelua, mutta
joka tapaul<sessa alkuperäinen 20-
30 minuurria pirl<ä jatlco-osan jar-
l<o-osa venyil<in lähes 60-minuutti-
sel<si ja näin pituutensa puolesta
sull<i itsensä pois lcail<ista muista
kilpailuista (tms.) paitsi Porin fesra-
reilta! Kehittyyl<ö sarja pell<äksi
Porin jokavuotisel<si yllätyl<sel<si,
sen todistavat vasta festarit vuonna
I 993.
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mistuttua syl<syllä '9 I l<uvaul<sien
ajanl<ohdal<si päätettiin (talven yllä-
tettyä salakavalasti) kevät'92. Seu-
raavan puolen vuoden ail<ana
synopsis ehti hioutua vielä l<ahden
raal<ileen läpi lopulliseen muotoon-
sa, miltä pohjalta helmil<uussa
l<uvaul<sia alettiin toden teolla
suunnitella. Valmisteluja varjosci
suunnaton salamyhkäisyys, sillä
all<uperäisenä tarl<oitul<sena oli
jonain päivänä tuoda ihmisten
eteen täysin valmis elol<uva, l<ail<l<i-
en suurel<si yllätyl<sel<si! Tästä
syystä myös näyrtelijä- & tel<ijäkun-
ta pidecriin mahdollisimman piene-
nä. Varsinaisia tel<ijöitä & näytteli-
jöitä oli neljä (=Brat Pack) plus
musiikin telcijä plus l<olme "pal<ol-
lista" cameo-osaa. Kuvausten ail<a-
na tämä huomattiin sulaksi hulluu-

deksi, ja oli sill<l<a ihme ettei
l<ul<aan neljäsrä filmintel<ijästä jou-
tunut kuuden päivän l<uvausten jäl-
l<een hullujenhuoneelle! "Taiteelli-
nen vapaus" saavutettiin toimimalla
itse elol<uvassa rahoitrajana ja näin
lopputulol<sesta olimme vastuussa
vain itsellemme ja sisällössä voiriin
vapaasti olla ns. indie-elokuvan fäl-
jilla.

Elol<uvaa tuottamaan ryhtyi tel<i-
jöistä se, .jolla ei ollut muita velvol-
lisuul<sia harteillaan (l<uten asepal-
velusta tai opisl<elua) ja niin reilun
l<uul<auden valmistelujen jäll<een
huhtil<uun puolessa välissä pääsiäis-
lomalla l<amerat surahtivat viimein
l<äyntiin. Kuuden päivän tappavan-
tahtisen (jockut kuvauspäivär
venyivät I 6-tuntisil<si!) l<uvausput-
l<en fäll<een elol<uva oli kuvattu ja

Ensimmäisen synopsil<sen val- LAURI HAUKKAIYAA

viil<on päästä tästä aloirti leikl<aaja
lähes epätoivoisen urakl<ansa. Leil<-
l<auksen edistyessä all<oivat tekijöi-
den huolestuneiden kasvojen juon-
reet entisestään syvencyä: pituus
25 minuutria...picuus 1o 

j8 rinrr,-
tia...P|TUUS ON 57 MTNUUT-
TIA!! Lopullisen leil<l<ausasunsa
elol<uva sai vasta kesäl<uun alussa,
f 
olloin oltiin ehditty kuvata vielä
jokunen lisäl<uval<in. Tel<eleen sai
harteilleen hyvin epätoivoiselta
näyttänyt muusikko, ainoana tehtä-
vänään pelastaa pitl<äl<si venähtänyt
elokuva (josta tel<ijät eivät halun-
neet poistaa mitään). Mutta l<ivu_
tessaan viimein päivänvaloon hei-
näkuun lopussa sama nuutunut
muusil<l<o lcantoil<in mul<anaan l<ol-
mea loistavalla musiikilla ja omape-
räisillä ääniefelcteillä cäydennetryä
elolcuvan äänil<elaa. Nämä maste-
.iin siirrettynä l<ol<osivar täysin
yllättävällä tavalla elol<uvan, jol<a
oli ediroijan epäroivoisimprna her-
l<inä joutua leil<l<aushuoneen ros-
I<il<seen. Ensi-illassa elokuva sai vii-
mein tel<ijöiden tuskat balsamoi-
neet kiitol<ser ja yleisön lämpimän
hyväl<synnän.

Jöötövö polte kolmosta jäll<iviisaa-
na tarl<astellessa tullaan l<ahteen
tärl<eään johtopäätöl<seen: I )
synopsiksesta olisi ehdottomastt
pitänyt tehdä viimeistellympi käsi-
l<irjoitus. jol<a olisi raarusti helpor-
tanut leil<l<austa dialogien osalta, ja
mil<äli mahdollista olisi työrä pitä-
nyt jatl<aa vielä kol<o elokuvan l<at-
taviin storyboardeihin asti; 2) elo-
l<uvaa ei olisi missään tapaul<sessa
pitänyt tehdä vain viiden henl<ilön
voimin (niin houl<uttelevalta kuin
se l<uulostikin), sillä l<aivattu mon-
typython-henl<i, vain neljä näytteli-
jää l<ankaalla, olisi saavutettu myös
l<eräämällä teknistä henl<ilöl<untaa
tarvittava määrä hoitamaan tehtä-
viä kameran tal<ana. Tällöin ei
näyttelijöiden olisi tarvinnut hoitaa
näyttelifätyönsä ohella myös valai-
suaan ja jopa kuvaustaanl<in...Mutta
vail<l<a tuottajana elokuvaa nyt tar-
l<asteleekin purul<umilla ja narulla
l<oossa pysyvänä ja vieläkin lukuisia
korjaul<sia lcaipaavana työnä. ei
malca olla ihmectelemätd miren
l<ail<l<i onnistuil<in lopulta niin
hyvin. Ja jollei elol<uvalla muuta
ansiota tule olemaan, .lää se aika-
l<irjoihin amatöörien kol<eiluna
tehdä mahdollisimman aitoa elol<u-
vaa (cormanilaisittain!), ilman teol-
lisel<si viedyn tuotannon persoo-
natromuurra, pitämällä ilmaisu tuo-
reena, l<un kail<l<i mahdollinen teh-
dään itse!


