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Minun Elokuvani -tapahtuma täytti toul<okuurt lopus-
sa pyöreitä vuosia ia juhlan l<unniaksi se sai isän'
nöidä pohjoismaissa l<iertävää ffie Northern $pirit -

videofestivaalia. 1'apahtumien l<esl<illiste oli Porin
perinteinen, entistä ehommal<si remontoitu l<ulttuu-
ritalo Annankatu 6. Festivaalilla näyttäytyi noin 200

suomalaista ja 100 ull<omai$ta videontel(iiää ja

oheisohjelmineen tapahtuma lceräsi yli 2000 l(atsoiaa.

smaisessa, alle 25-vuotiaiden nuorten videokilpailussa oli esillä 93 työtä yhteensä

eri sarjassa. Sarjavoittajien lisäksi arvovaltainen raati poimi joukosta koko ki-

v0ittajan. Valinta osui yksimielisesti ruotsalaisen Gustav Thosellin dokumenttiin
jöka kertoo siitä, mitä kaikkea tapahtuu, kun kameramies lähtee seuraamaan ventovie-

rasta tämän kotiin.
- This film stayed on our minds throughout the whole festival, A fucking brilliant film! Very easy

pick, a fucking brilliant film in the best traditi0n of documentary filmmaking, raati suitsutti.
Kilpailutöiden, pohjoismaisten elokuvien sekä eräiden erikoisnäytäntöjen lisäksi festivaalin

ohjelmaan kuului myös erilaisia koulutustapahtumia. 5atakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilai-
toksen videokoulun studiossa järjestetylle kolmikamerakurssille osallistui kahdeksan kilpailuun
päässyttä nu0rta. Palauteseminaareissa elokuvaohjaajat keskustelivat nuorten kanssa heidän te-
kemistään elokuvista.

Elövön kuvon /umo -työpajassa lapsilla oli mahdollisuus tehdä muun muassa kuvahyrriä (thau-

matrooppeja) taskuelokuvia tai yksinkertaisia "kynäpläriä" sekä vierailla Anna [akasen näytte-
lyssä Eliiviii kuvio. Aikuisille, lasten ja nuorten parissa työskenteleville kasvattajille järjestyssä tv-
kulttuurin vaikutusta ja mediakasvatusta käsitelleessä Pijiitö rijnniin -seminaarissa puhuivat FT

Vappu Viemerö Äbo Akademista, elokuva- ja televisiotieteen apulaisprofessori Veijo Hietala
Turun yliopistosta sekä mediakouluttaja Jukka Haveri Tampereelta. Lisäksi nykytaiteen museon

intendentti ja mediataiteen kuraattori Perttu Rastas esitelmöi Porin taidemuseossa mediatai-
teesta.

Elämä on jälleen yksiä juhlia rikkaampi. Eiväthän kaikki asiat tänäkään vuonna täysin nappiin

menneet, mutta tunnelma oli hyvä ja ihmiset ystävällisiä. Pohjoismaisista nuorista löytyi voimaa,

vimmaa, yksilöllisyyttä sekä myös yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Yhteistyö Pohjolan maiden välillä jatkuu. Ensi vuonna neljäs pohjoismainen nuorten videofes-

tivaali pidetään toukokuussa Ruotsissa Alingsåsissa. Myöhemmin syksyllä Tukholmassa järjeste-

tään Nordik Ungdoms -IV:n videofestivaali. Suomesta näille festivaaleille keräävät kasetteja Po-

rin videootit ja 0ulun NU-TV toimisto.
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Thor Mottu frå ohjaa paikallisteleyisio-ohjelnan kuvauksia.
Tekeillii sonolla N0-fV:n dokunenttia festarist0,

lslannin pojot Runor ja Arnadur kolnikanerutekniikkaku6seilla
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i hyörii omituisennäköisiä heppuja artist-lappu kaulassaan. He nau
ja puhelevat kovaan ääneen ja välillä minusta tuntuu kuin olisin

ut puheliaiden vuosikokoukseen. En saa mistään selvää, mutta fiilis tart-
ja pian puhun suuna ja päänä asioista, joista en tiedä yhtään mitään.

Kun hetken kuvittelen olevani muukalainen vieraalla planeetalla, niin minulle alkaa
pikkuhiljaa selvitä. Taidan jo arvata missä olen...Mutta miten olen tänne oikein jou-
tu n ut...

Kun tämän maan ja muutaman muunkin maan karvanoppaelvikset ja nahkatakki-
kostajat saavat käsiinsä videokameran, ja heidän tuotoksensa saatetaan vielä Porin

nenärengasnuoris0n nähtäväksi, on tuloksena ehdottomasti bileet. The Northern Spi-

rit -97. Festari-iltojen huumaavassa tuoksinassa nähtiin j0itakin hyvin kieroja ja

poikkeuksellisia ihmiselon kuvauksia. Mukaan mahtui myös puoliammattilaistasoisia
mestarite0ksia sekä mahalaukkua repivän hauskoja tarinoita. Muutaman päivän aika-
na nähdyt kuvat tulvivat sekä yleisön että raadin silmäluomien alle vielä muutama-
na yönä festarien jälkeenkin.

Itse olin festivaaleilla töissä, enkä ehtinyt katsomaan kuin muutaman leffan, mut-
ta fiilis paikan päällä oli mainio. Kaljateltta kuhisi välillä ihmisiä kuin keko muurahai-
sia. 0lut virtasi ja laulu raikasi, mutta päällimmäisenä ihmisten puheista jäi mieleen
ne lukemattomat "Näiksä sen toimintapätkän?" ja "lhan pimee leffa" -lausahdukset.
Tosin sanoen, nuorten filmintekijöiden te0kset aiheuttivat ainakin keskustelua. Niin
hyvässä kuin pahassakin.

Näytöksissäkään ei kukaan tuntunut huomaavan pieneen tilaan ahtautuneen ih-
mismassan tuottamaa lämpöenergiaa joka pakostakin syntyy, kun ihmiset tulevat
näytöksiin tulvimalla vaikka penkit ja tila on aikaa sitten loppunut. Kaikki osoittaa
että yleisö oli innostunutta. Palkintojenjakotilaisuudessa samat tyyli jatkui. Kun pal-
kinnonsaaja joutuu, matkallaan salin perältä salin etuosaan, hokemaan noin kaksisa-

taa kertaa "Anteeksi, voisitteko...väistäisittekö väh...kiitos. Anteeks...", niin se kertoo
jo osanotosta jonkin verran.

Varmaan itse tekijöille tapahtuma oli antoisa. Ainakin palutetta oli tarjolla ja mui-
den töitten näkeminen antaa tekijälle aina uusia ja raikkaita ideoita ja näkökulmia,
joista on leffoja tehdessä ehdottomasti apua ja iloa. Eli..Ensi kerralla saamme luulta-
vasti nähdä vielä parempia ja vielä hauskempia kuvia. Ellemme sitten ole ensikerralla
itse artist-lärpäke kaulassa, kehumassa kuinka mainio se minun leffani on ja kuinka
se tulee voittamaan ehdottomasti kaikki muut...Ehkä.

Festivaaliraportin toteuttamisessa avusti
tuntiopettaja, ohjaaja 0lli-Pekka 5alli.

JARI KYKKANEN

0piskelija

-97 kansainväliset videofestivaalit
t ensimmäiset kohdallani. Ja tällä ker
osallistuinkin oikein kunnolla. Kou

- ja kuvataidelinjan elokuva- ja te-
levisiotyöhön suuntautuneet saivat tehtäväkseen
taltioida festarit, lähettää niistä ohjelmaa Porin
PTV:lle ja lisäksi kuvata juonto-osuudet norjalaisen
televisioka navan festarikoosteeseen.

Juonto-osuuksia kuvatessamme saimme koko
porukalla todeta, että vaikka työ kameran takana
luonnistuisikin, ei se ole välttämättä laisinkaan
helppoa kameran edessä. Kun koko ryhmältä pulp-
pusi mitä hurjempia kuvausideoita,juontaja j0utui
koville, mutta samalla vältyttiin ehkä myös tylsiltä
rutiineilta. Toimintasarjan juont0-osuutta kuvates-
samme ohjaajakin osui vesipyssyn tulilinjalle. Ku-

vaajiakin innosti heidän mahdollisuutensa t0teut-
taa tavallista enemmän omia ideoitaan.

5ikäli kuin kuvausten välissä ehdimme, kävimme
katsomassa kilpailutöitä. Elokuvista huomasi kuinka
vaihtelevin rahkein eri maiden kilpailijat olivat
päässeet töitään luomaan. Huomasin, että suoma-
laisella nuorukaisella nämä rahkeet ovat monesti
hyvinkin suppeat - suomalaisia töitä ei päässyt kil-
pailusijoille. M0net työt, esimerkiksi Josef Faresin
The Robbery ja Frank Axelsenin fhe lnheritonce
olivat kuitenkin vaikuttavia ja hämmästyttivät tai-
dokkaalla käsikirjoituksellaan ja toteutuksellaan.

Nåin festareiden jälkeen huomaa kuinka paljon
festareille osallistuminen antoi. Kuvaustöihin on

tarttunut entistä r0hkeammin. Festareilla tutustui
myös erilaisiin näkemyksiin elämästä ja oppi erilai-
sia tapoja työskennellä elokuva- ja televisioalan
am mateissa.

T0iv0ttavasti jatkossa Suomessakin nu0rten
mahdollisuudet ilmaista itseään ja ajatuksiaan li-
sääntyvät ja he saavat myös vastaanottajia visioil-
lee n.

JANNE KOIVUMÄKI

0piskelija 5KI0, vide0, viestlntä ja kuvataide
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<llrj<linen lrenlci on nuot'i ia vimmainen...

Raatiin kuuluivat:AiriVilhunen, lasten ja nuorten toimitus, Yle, Suomi; Henrik Johansson, Ruotsi;

Oisten Monsen, Norja; Micael Wiese, Tanska ja Arnar Knutsson, lslanti.

Nuorta vimmaa:
Äsgårdin koulun 5. luokkalaiset, Norja: Den nye sykkelen
Hyvää kerrontaa ja näyttelemistä.
Aikuisten vaikutus tyyliin vähenee toiv0ttavasti tulevaisuudessa.
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Draama:
Frank Axelsen, Tanska: The lnheritance
Dramaattinen ja surrealistinen elokuva, joka

vie katsojan aivan uuteen maailmaan.

ff*www@ffiw@wwmwre@& l(ttlceellisuus:
$ Anne K. Dahl & Camilla Naess, Norja: The Last supper
t
! Kiinnostava ja hyvin näytelty kokeellinen filmi, jossa on taianomainen tunnelma.
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Animaati<l:
Jennifer Kingston, Tanska: The girl and the

boatmotor
Tarjoaa enemmän kuin animaatio yleensä: toimivan ia viehättävän tarinan.
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IUIinuuttilcertomus:
Mie Andreasen,Tanska: Crank call
Minuutissa kerrottu kokonainen ehjä tarina.
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lVlusiilcl<ivicle<l:
Andreas Johnsson, Ruotsi: "MTV gles BLM"

Uutta tyyliä. Musiikki korvaa kuvan ja kuva musiikin.

Ehkä uudenlaisen musiikkivideokoulukunnan al0ittaja?
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ll:l::l]:l]]l]li::l $ ttfl Dtllct lmentti:
! -otOO\" Gustav Thosell, Ruotsi: Camera

q*$$äe 
V:nvakuuttava,parhaaseendokumenttitvyliintehdvel.kuva.
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; Josef Fares, Ruotsi:Ihe RobberY

6 tlyvin rytmitetty, omaperäinen ja hauska action-elokuva
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