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Alkää amprko, tehfiää uideoita!

Minun Elokuvoni
-f estivooli esf tte lee alle
25-vuotiaiden tekemöt
videot. Mukons on mm.

selloisio elokuvdllisi o

helmiä kuin Esfto -

Portrait of A Seriol Nerd
ja Lätty [ötisee.

lfuuderta kerraa iäriestetty Minun elokuvani
lf -r"r,,u"",' on vanrreren paasemassa rrrr
ll o"..rp,n maKursesta marneestaan, ronka
aikuvuosien splatter-elol<uvien tulva aiheutti.
Ensimmäisillä festivaaleilla päitä lensi siihen
malliin, että tottumattomia heikotti. Toisaal-
ta splatterkin on arvossaan: tämänvuotiselle
festivaalille yritettin loppuun saal<ka Iöytää
ketsuppifirmaa sponsoriksi. Tätä taustaa vas-
ten ei ole ihme, että festivaalin avaussanat
olivat: Älköä ompuko, tehköö videoito!

Festivaalille ilmoitettiin tänä vuonna l5O
työtä. Ennakkokarsintaa ei ole. Mukana oli
monenlaista elol<uvaa: dokumenttia ja poliisi-
jännäriä, triangelidraamaa sekä musiikkivideoi-
ta. Dokumenrteja ilmoitettiin festivaaleille
tänä vuonna, kun niiden vähyyttä viime vuon-
na ihmeteltiin.

Splattereitakin tosin vielä tehdään. Se on
nuorten poil<ien perusgenre, joka valil<oituu
aiheeksi, kun kavereitten kanssa tehdään elo-
kuva. Perusideana on ei välttämättä perintei-
sen elokuvan kerrontakaava. vaan se että
kaikki pääsevät näyt-
telemään, l<uvaamaan
ja säheltämään. Niinpä
ulkopuoliselle nämä
videot näyttäytyvätkin
enemmän poikien elä-
mää tallentavina päi-
väkirjoina kuin jänni-
tystä tihkuvina trille-
reinä.

Päiväl<irjamaisuus
on luonteenomaista
myös muille omat vi-
deot -genreille. Vi-
deopajojen ja alan
koulujen yleistyttyä
80-luvulla on tekemi-
sen laajuus kasvanut

ja nuoret analysoivat ja kommentoivat vide-
olla omaa elämäänsä, ympäristöään ja kult-
tuuriaan.

Kauhugenren leffoissa l<iinnostava point-
ti on se, että veritekoien miljöönä toimii aina
metsä. Suomalaisen yhteiskunnan sell<äranl<a-
nakin mainostetussa metsässä piilel<sii nuor-
ten sällien videoissa aina paha (hullu mielisai-
ras murhaaja, l<uten esimerkil<si elol<uvassa
Soolistojo). Kansallista metsämytologiaa uu-
delleen kirioitettuna siis. Toisaalta metsä
näyttäytyy videontekijöiden töissä myös sel-
keästi vapauden tilana, jossa kehtaa esiintyä
kameralle kodin ja koulun arvoista vapaana.
Siellä on vapaus olla oma itsensä, esittää
stunt-temppuja ja leikkiä sankaria.

Mediakulttuurin uusiokäyttöä
Yleisellä tasolla Minun elokuvani -festivaalil-
la esillä olleissa töistä nousee esiin interteks-
tuaalisuus. Mediakulttuurin erilaiset kuvat ja
käytännöt joutuvat nuorten töissä monasti
sellaiseen uusiol<äyttöön, joista esimerkiksi
Yleisradion ohjelmissa ei voi edes haaveilla.
Toisaalta tv-ohjelmien kommentointi ja jos-
l<us jopa suoranainen apinointi johtaa usein
omaehtoisuuden katoamiseen.

Festivaalin yhtenä tärkeimpänä antina pi-
detään ammattilaisten antamaa palautetta te-
kijöille. Yksi palautteen antaiista, ohjaaja
Kari "Veturimiehet heiluttaa" Paljakka l<at-
soi 25 videota etukäteen. Koosteen l<esto oli
neljä ja puoli tuntia. Paljal<ka oli yllättynyt
kokeilevan ilmaisun määräsrä.

- Music Televisionin vail<utus näkyy posi-
tiivisesti, mm. tyylilajien l<irjona. Yhtä mitta-
tikkua ei kuitenkaan ole, jolla nuorten röitä
voisi määritellä. Tekemisen motiivitkin kun
ovat eri tekijöillä niin erilaiset. ltselleni oli

Poloutteen ontoiond ohjoaja Kori Paljokka

yllätys huomata että tätä nuorisokulttuurin
aluetta ei kukaan ole vielä korvamerkinnyt
niinkuin esimerkiksi rockbisneksen puolella on
tapahrunur, Pal jakl<a totesi.

- Omakohtaisuus on videoissa jees ja ha-
luaisinkin jossain mielessä suojella näitä teki-
jöitä. Pysykää vapaina, koulutus ei välttämät-
tä tee autuaaksi, Paljakka hehkutti.

Paljakka antoi palautteen mm. Tampereel-
la toimivan videopajan kasvateille. Vielä luki-
ossa opisl<elevat Esko Javanainen, Toni
Lahti ja Eero Suominen olivat festareilla
toista kertaa. Paljal<l<a sopi palautteen antajak-
si hyvin, sillä pojat pitivät Veturimiehiö parhaa-
na suomalaisena elokuvana.

Poikien elokuvista Row Meot on monita-
soinen leffa kärsimyksestä ia lommu in Aktion
kolmeminuuttinen ruumiiseen sekaantumislef-
fa, jossa hempeän musiikin tahdissa käydään
postmodernin suosikkiperverssiyden l<imp-
puun - tietenkin metsässä pellon laidalla. lizo
& Louise taas on pysäytyskuvatekniikalla to-
teutettu nukke-elokuva, jossa kaksi tyttönuk-
kea heittäytyvät nahkasohvalla lesboiksi. Bet-
royol? on edellisten rinnalla yllättävän hempeä
heterotarina Romeo ja Julia -tyyliin.

Palautel<eskustelussa Paljakka huomautti
Row Meotin osalta poikia juonen liiallisesta
monimutkaisuudesta.

- Elokuvan pitäisi aueta yhdellä katsomis-
kerralla.

Pojille Paljakan kririikki oli kiintoisaa kuul-
tavaa.

- Paljakka antoi asiallista palautetta ja vir-
heistä viisastuu. Mutta katsomiskertojen mää-
rästä olemme eri mieltä. Nämä pitää l<atsoa
monta kertaa, ei ne ole mitään jenkkileffoja.
Nämä on kokeellisia taide-elokuvia.

Poikien nel<rofiliaa ja Iesboutta käsitelleis-
tä elokuvista Paljal<alla ei ollut pojille sanot-
tavaa.

Aihevalintoiaan tamperelaispojat kommen-
toivat seuraavasti:

- lommu in Aktionin takana oli halu näyttää,
että Buttgereitin Nekromontic ei ole hyvä elo-
kuva. Halusimme rikl<oa nekrofilia-tabun l<er-
ran, ja ihmetellä täytyy, miksi Buttgereitin sit-
ten täytyi tehdä aiheesta kaksi leffaa. Ja muu-
ten, me olimme Buttgereitia rankempia: ruu-
miinraiskaus tehdään lommu in Aktionisso ulko-
na julkisella paikalla eikä missään pimeässä
huoneessa.

VELI.PEKKA LEHTONEN

Minun Elokuvani -festivaali iärjestettiin
Porissa syyskuun alussa.

PEILI 3t1994


