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Jaamme tässä julkaisussa kokeiltuja ja hyviksi todettuja
ideoita ja ehdotuksia siitä, miten tapahtumasta voi saada
vielä kiinnostavamman. Kaiken tämän tarkoituksena on
mm. varmistaa, että yleisö palaa seuraavana vuonna.

Esittelemme yksittäisten tapahtumien ja opetustoiminto‐
jen organisointimalleja, jotka kukin osallistuvista fest‐
ivaaleista on kehittänyt. Esittelemme myös ideoita aasial‐
aista elokuvaa koskeviin elokuvatapaamisiin, ehdotamme
keskusteluaiheita ja työpajoja. Raportti sisältää myös
kuvauksia instituutioista, jotka harjoittavat mallikelpoista
opetus- ja kulttuuritoimintaa aasialaisen kulttuurin
rikkauden esittelemiseksi missä tahansa toimiikin.

Toivomme että tämä julkaisu inspiroi ja rohkaisee yrit‐
tämään elokuvatapahtuman järjestämistä ja että sen
sisältämät vinkit auttavat luomaan houkuttelevan,
ammattimaisen tapahtuman, johon yleisö on tyytyväinen.

Tämän raportin ovat laatineet neljä Euroopassa
järjestettävää aasialaisen elokuvan festivaalia: Five
Flavours Film Festival, Udine Far East Film Festival,
CAMERA JAPAN Festival ja Helsinki Cine Aasia.
Jokainen niistä on vakiinnuttanut asemansa elok-
uvamaailmassa ja jokaisella on laaja kokemus elok-
uvanäytösten järjestämisestä.

Johdanto
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Tähän hankkeeseen osallistuvien festivaalien tavoitteena
ei ole vain luoda mukaansatempaavia elokuvaohjelmistoja,
vaan myös herättää yleisössä intohimoa aasialaiseen elok-
uvaan houkuttelevan opetustarjonnan avulla. Festivaaleilla
järjestettävien keskustelujen, työpajojen ja luentojen ansi-
osta katsojat oppivat uutta ja laajentavat elokuvien ja
muiden kulttuurien tuntemustaan. Festivaalien yhteydessä
tapahtuvat opetustoiminnot ovat luonteeltaan satunnaisia,
mutta niiden epävirallisuus, avoimuus ja mahdollisuus
osallistua ilmoittautumatta ovat hyvin arvokkaita. Ne
antavat katsojille mahdollisuuden epämuodolliseen osal-
listumiseen, ilman velvollisuuksia tai seuraamuksia. Spon-
taani osallistuminen muuttuu usein intohimoksi, joka voi
johtaa haluun tutustua elokuvien teemoihin ja oppia lisää
Aasian maiden kulttuurista ja sosiopoliittisesta tilanteesta.

Mikä elokuvafestivaali on?

Festivaali on monipuolinen tapahtuma, joka koostuu
yleensä elokuvanäytöksistä, esityksistä ja konserteista
sekä tapaamisista, luennoista, esityksistä, työpajoista ja
keskusteluista. Kun festivaali esittelee musiikkia tai elok-
uvaa, se antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia
opetuskäytäntöjä, joihin laaja yleisö osallistuu vapaae-
htoisesti ja spontaanisti. Festivaali tarjoaa monenlaisia
opetusmahdollisuuksia, joiden avulla ihmiset voivat
laajentaa näköalojaan, hankkia käytännön taitoja ja asian-
tuntijuutta, ja saada sekä yleistä että toimialakohtaista
tietoa ja ammatillista kokemusta.
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Elokuvafestivaalien
organisointimallit
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Udine Far East Film Festival
(perustettu 1999)
Udine Far East Film Festivalin järjestää kulttuuriyhdistys
Centro Espressioni Cinematografiche (joka työllistää 15
työntekijää ja pyörittää kahta elokuvateatteria Udinen
kaupungissa). Sitä tukevat Puolan kulttuuriministeriö, Friuli
Venezia Giulian aluehallinto ja Udinen kaupunki. Festivaali
saa myös tukea ja sponsorointia yksityisiltä organisaatioilta
ja ulkomaisilta elokuvien PR-järjestöiltä. Festivaalilla
työskentelee noin 200 ihmistä, joihin kuuluvat useimmat
C.E.C:n työntekijät, ja noin 100 vapaaehtoistyöntekijää.

Elokuvafestivaaleja voi järjestää monilla eri tavoilla, käytettävissä olev-
asta ajasta ja rahoituksesta riippuen. Useimmat festivaalit aloittavat pien-
imuotoisina sarjoina ja lisäävät vuosi vuodelta elokuvanäytösten,
oheistapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrää. Esittelemme alem-
pana Asian Cinema Education -hankkeessa mukana olevien festivaalien
organisointimallit:

Five Flavours Asian Film Festival
(perustettu 2006)
Five Flavours – festivaalin järjestäjä on Arteria Art Founda-
tion. Festivaali järjestetään kahdessa Varsovassa sijait-
sevassa elokuvateatterissa. Se on myös saavutettavissa
verkossa kaikkialla Puolassa. Festivaalin parissa toimii
neljä ihmistä täysipäiväisesti koko vuoden ympäri.
Muutamat muut, kuten graafikot ja sosiaalisen median
asiantuntijat työskentelevät vain osa-aikaisesti. Itse fest-
ivaalin aikana tiimiin kuuluu noin 30 työntekijää ja 60
vapaaehtoistyöntekijää. Vuoden aikana festivaalitiimi
järjestää pienempiä elokuvasarjoja ja pienimuotoista elok-
uvien levitystoimintaa. Tapahtumaa tukevat Varsovan
kaupunginvaltuusto, Puolan kulttuuriministeriö, Kansallis-
perintösäätiö, Create HK ja HK Film Development Dund,
Taiwanin kulttuuriministeriö, Taipein edustusto Saksan liit-
totasavallassa, Taipein edustusto Puolassa ja Japan
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CAMERA JAPAN Festival
(perustettu 2005)
CAMERA JAPAN Festivalin järjestää Stichting Tamago. Sitä
pyörittää noin 14 vapaaehtoistyöntekijästä koostuva tiimi,
jota johtavat festivaalin johtaja, taloudellinen johtaja ja PR-
vastaava. Tiimiä avustavat myös noin 50
vapaaehtoistyöntekijää. Festivaali saa tukea Rotterdam
Festivals -järjestöltä, Alankomaiden elokuvarahastolta,
Isaac Alfred Ailion -säätiöltä ja Japan Foundationilta. Sen
lisäksi pienemmät ja paikalliset rahastot, kuten Stichting
Bevordering van Volkskracht, osallistuvat festivaalin
tukemiseen. Stichting Tamago järjestää vuoden aikana
myös muita näytöksiä ja tapahtumia eri
yhteistyökumppanien kanssa.

Helsinki Cine Aasia
(perustettu 2011)
Helsinki Cine Aasia -elokuvafestivaalin järjestää joka vuosi
voittoa tavoittelematon yhdistys Elokuvien Aasia ry. Fest-
ivaalilla ei ole täysipäiväistä, kokovuotista henkilökuntaa,
ja neljä pääjärjestäjää työskentelee festivaalin hyväksi
osa-aikaisesti. Ennen festivaalia henkilökuntaan lisätään
osin palkattua sekä vapaaehtoistyöntekijöitä ja heidän
toimenkuvansa ulottuvat graafisesta suunnittelusta
tekniseen avustukseen. Festivaalia tukevat Helsingin
kaupungin kulttuurikeskus, Taiteen edistämiskeskus
TAIKE, Japan Foundation ja kaupalliset sponsorit. Pääfest-
ivaalin lisäksi Helsinki Cine Aasia järjestää aasialaisen
elokuvan tapahtumia yhdessä muiden yhteistyökumppan-
ien kanssa.
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Miten järjestää
elokuvatapahtuma?

Eri vaiheiden välillä voi olla paljon päällekkäisyyksiä. Se,
mitä päättää yhdessä vaiheessa, vaikuttaa toden‐
näköisesti myös seuraaviin. Jos ajattelet järjestää
tapahtuman, joka muistuttaa jotain jo olemassa olevaa,
voit harkita ottaa yhteyttä toisen tapahtuman järjestäjiin
mahdollisen yhteistyön merkeissä. Tässä on se huono
puoli, että sinulla ei silloin todennäköisesti ole täyttä
itsenäisyyttä ideoittesi ja hankkeesi suhteen. Luultavasti
sinulle on kuitenkin eduksi saada toiselta järjestöltä tietä‐
mystä ja kokemusta, mahdollisesti myös rahoitusta.

On toki mahdollista myös luoda elokuvatapahtuma ilman
minkäänlaista ennakkokokemusta, mutta jossain tapah‐
tumiatuottavassa järjestössä työskentely auttaa saamaan
kokemusta, josta on apua, kun alat järjestää omaa
tapahtumaasi.

Aloitetaan kysymyksestä ”mitä”. Aloita siitä, että kirjoitat
selkeästi, mitä haluaisit tehdä (konsepti ja sen eri osat ja
niiden sopiminen konseptiin). Sinun pitää tehdä tämä
paitsi itsellesi selväksi selittääksesi suunnitelmasi muille.
Kirjoita seuraavaksi, miksi sinusta tällaiselle tapahtu‐
malle on tarvetta ja mikä sen (potentiaalinen)
kohdeyleisö on. Tämä asiakirja voi toimia perustana
yhteistyökumppaneita lähestyttäessä.

Mieti myös montako elokuvaa/näytöstä haluaisit sisällyt‐
tää. Voit myös harkita seuraavia konsepteja: haluatko
oheisohjelmaa, haluatko erityistapahtumia, suunnit‐
teletko vain fyysisiä tapahtumia vai myös verkkotapahtu‐
mia, onko tapahtumapaikka sisä- vai ulkotilassa (ja missä
määrin) ja kenet haluaisit mukaan (järjestäjäksi, ohjel‐
man juontajaksi tai festivaalin yhteistyökumppaniksi).

Elokuvatapahtumia on monenlaisia. Ne ulottuvat yhdestä elokuvanäytöksestä sato-
jen elokuvien sarjoihin, joiden tukena on keskusteluja, luentoja ja työpajoja. Ei ole
olemassa yhtä oikeaa tapaa järjestää elokuvatapahtuma, minkä vuoksi haluamme
esitellä muutaman sellaisen. Järjestelyssä on pidettävä mielessä useita eri tekijöitä,
jotka palautuvat kysymyksiin mitä, missä, milloin ja miten.
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”Missä” tarkoittaa festivaalin paikan miettimistä,
mukaanlukien festivaalin virtuaalisen osuuden, jos suun‐
nittelet sellaista. Etenkin jos festivaali on uusi, on kätevää
järjestää koko tapahtuma vain yhdessä paikassa. Se
helpottaa järjestelyissä ja varmistaa sen, että yleisö ei ole
levinnyt useaan eri paikkaan. Se voi myös auttaa määrit‐
tämään festivaalin identiteettiä (jos paikka on sellainen,
joka voi toimia samalla festivaalikeskuksena).

Paikkaa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota seur‐
aaviin asioihin: onko siellä teknisesti mahdollista toteut‐
taa se, mitä suunnittelet, onko siellä järjestetty aiemmin
vastaavanlaisia tapahtumia, onko sen sijainti käytännöl‐
linen ja helposti löydettävissä ja, mikä tärkeintä, onko se
edullinen? Paikka, joka liittyy jollakin tavalla tapahtu‐
maasi, on luultavasti yhteistyön kannalta helpompi.

Kysymykseen ”missä” liittyvät myös lait ja säännökset. Se,
mitä on mahdollista tehdä yhdessä paikassa, saattaa olla
kiellettyä toisaalla. Ajankohtaa mietittäessä kannattaa
kiinnittää huomiota myös tavalliseen ja kulttuuritapahtu‐
mien kalenteriin. Ulkoilmatapahtuman järjestäminen

keskellä talvea ei luultavasti ole paras ajatus (ellei se ole
osa konseptiasi). Kannattaa ottaa huomioon koulujen
lomat ja muut lomat, suuret tapahtumat (jalkapallo‐
turnauksilla on usein negatiivinen vaikutus
yleisömäärään). Tarkista kulttuuritapahtumien kalenteri
nähdäksesi, onko luvassa mitään tapahtumia, jotka
houkuttelevat samanlaista yleisöä kuin oma tapahtumasi.
Joskus voi olla viisasta välttää päällekkäisyyttä muiden
samanlaisten tapahtumien kanssa, jotta et joudu
kilpailemaan yleisöstä tai lehdistöhuomiosta. Toisaalta
joskus toimiva ratkaisu voi olla se, että yhdistät oman
tapahtumasi toiseen lisätäksesi yleisön määrää ja saadak‐
sesi huomiota lehdistöltä.

”Miten” on tullut jo muutaman kerran
esiin edellisissä vaiheissa. Tärkein
kysymys on varmaankin se, miten saat
tapahtuman rahoitettua. Mutta sitä
ennen on syytä pohtia, millaisena
oikeushenkilönä tai yhdistyksenä on
toimittava. Jotkin organisaatiot haluavat
tehdä yhteistyötä vain rekisteröityjen
yhdistysten tai yritysten kanssa, minkä
lisäksi se voi auttaa rajoittamaan
(taloudellista) vastuutasi. Jos uskot, että
tapahtuma on mahdollista rahoittaa
pelkästään lipputuloilla, on syytä
muistaa, että joudut kuitenkin suorit‐
tamaan ennakkomaksun itse. Useammin
sinun on etsittävä lisärahoitusta, kuten

julkisia ja yksityisiä varoja, sponsoreita ja
joukkorahoitusta. Yritä pitää mielessä, mitä intressejä
muilla tahoilla voi olla niiden tukiessa sinuna taloudel‐
lisesti. Julkisilla ja yksityisillä rahastoilla on yleensä
selkeästi kirjoitetut tehtävät verkkosivuillaan. Ja jos näin
ei ole, niihin on yleensä helppo ottaa yhteyttä lisätietojen
saamiseksi. Vaikka rahastojen toiminta-ajatus olisi
selkeästi ilmaistu niiden verkkosivuilla, on suositeltavaa
puhua niiden edustajien kanssa sen selvittämiseksi,
miten ne voisivat potentiaalisesti auttaa sinua.
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Sponsorien saaminen tapahtumalle voi olla hyvin
haastavaa, sillä ne yleensä odottavat jotakin sen vastin‐
eeksi. Usein se liittyy myynninedistämiseen (jolloin ne
odottavat sinun mainostavan yritystään), mutta se voi
myös tarkoittaa esimerkiksi ilmaisia lippuja annettavaksi
heidän asiakkailleen. Sponsorointi voi myös merkitä
luontoissuoritusta, mikä tarkoittaa, että myynninedis‐
tämisen vastineena saat tavaroita tai palveluksia
ilmaiseksi tai alennuksella.

Joukkorahoitus ensimmäistä kertaa järjestettäviin tapah‐
tumiin voi myös olla haastavaa, varsinkin jos sinulla ei
ole pääsyä laajaan verkostoon tai riittävän mielenkiin‐
toista tarjottavaa. On syytä muistaa, että jonkin tarjoam‐
inen vastineeksi tuesta vaatii aina aikaa ja rahaa.

Kukaan ei pysty tekemään kaikkea itse, joten tarvitset
tapahtuman kokoa vastaavan tiimin, joka jakaa työtaakan
ja vastuut. Jotkut ansaitsevat elantonsa tapahtumien
järjestämisestä, mutta monet tekevät sitä pienellä rahalla
tai ilman minkäänlaista taloudellista korvausta, varsinkin
tapahtumien järjestämistä aloittaessaan. Jos onnistut
saamaan riittävästi taloudellisia resursseja useiden henk‐
ilöiden palkkaamiseen, voit työskennellä pienessä
tiimissä, jossa kaikilla on todennäköisesti useita tehtäviä.
Mikäli resurssit eivät riitä järjestäjille maksamiseen,
tiimin on luultavasti oltava paljon isompi ja tehtävät on
annettava joukolle ihmisiä, joiden on huolehdittava niistä
palkkatyönsä tai muiden velvollisuuksiensa lisäksi.

Ohjelmiston suunnittelu on ehkä hauskin osa festivaalin
järjestelyä, mutta se voi myös olla varsin aikaavievää.
Tapahtumaasi sopivien elokuvien löytäminen voi viedä
kauan. Myös elokuvien oikeudenomistajien löytäminen
on usein haastavaa, eikä elokuvien levittäjiä ole aina
helppo lähestyä. Lisäksi pitää ottaa huomioon esityso‐
ikeusmaksut ja muut seikat. Mutta kun saat ohjelmiston
viimeisteltyä ja kaikki on kohdallaan, tunne on palkitseva
ja tyydyttävä.

Loistava ohjelmisto on kuitenkin vasta alkua, sillä se
täytyy saattaa myös ihmisten tietoon. Yleisön saavuttam‐
inen riippuu myös tapahtuman luonteesta ja sen voi
tehdä omien kanavien kautta sekä painetun materiaalin

(julisteiden, lehtisten, esitteiden) että verkkomateriaalin
(verkkosivun, sosiaalisen median, uutiskirjeiden) kautta.
Voit myös käyttää ulkopuolisia kanavia, kuten lehdistöä
tai maksullisia mainoksia painetussa tai sosiaalisessa
mediassa. Lehdistötiedotteet on lähetettävä hyvissä ajoin
painettuun mediaan ja verkkomediaan. On syytä myös
ottaa yhteyttä instituutioihin, jotka voivat haluta jakaa
tietoa tapahtumastasi työntekijöidensä, opiskelijoidensa
ja kontaktiensa kanssa. Älä myöskään epäröi mainostaa
tapahtumaa ystävillesi ja sukulaisillesi ja pyytää myös
heitä levittämään siitä sanaa.

Kun ohjelmistosi on koottu ja olet valmis mainostamaan
sitä, sinun on mietittävä, mitä kaikkea on tehtävä sen
toteuttamiseksi. Kaikkea mitä tapahtuu ennen festivaalia,
sen aikana ja sen jälkeen kutsutaan tuotannoksi. Aloita
valmistelemalla aikataulu ja katsaus siihen, mitä kaikkea
on tehtävä ja mitä, missä ja milloin siihen tarvitaan.
Tähän kuuluu elokuvien saaminen paikan päälle ja
niiden testaaminen, tapahtumapaikan sisustaminen,
teknisen tuen ja sen toimimisen varmistaminen, tavar‐
oiden, vieraiden ja tarjoilun kuljetus.

Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin ja mieti mahdollisia
varavaihtoehtoja. Pahimmassa tapauksessa huono
valmistautuminen ja asioiden viime hetkeen jättäminen
voi johtaa siihen, että joudut peruuttamaan tapahtumasi
tai osan siitä, mikä on aina harmillista. Huono valmistau‐
tuminen ja asioiden järjestäminen viime hetkellä jättää
sinulle ja tiimisi jäsenille huonon muiston festivaalista.

Festivaalin aikana tarvitset luultavasti jonkin verran
lisäapua. Voit pyytää ystäviäsi ja perheenjäseniäsi
auttamaan, mutta voit myös pyytää paikalle vapaae‐
htoistyöntekijöitä. Arvioi miten monta vapaaehtoistyön‐
tekijää tarvitset ja mihin tarkoitukseen (tuotantosi
aikataulun ja yleiskuvan perusteella).

Tehtävät on kuvattava selkeästi eikä niiden pitäisi olla
turhan monimutkaisia, sillä pitkiin ohjeisiin ei usein ole
riittävästi aikaa. Varmista että vapaaehtoistyöntekijät
tuntevat olonsa tervetulleiksi ja että heillä on yhteyshen‐
kilö, jonka puoleen he voivat kääntyä, jos heillä on
jotakin kysyttävää.



Jokainen Asian Cinema Education -hankkeeseen osallis-
tunut elokuvafestivaali tarjoaa useita oppimismahdol-
lisuuksia vierailleen. Jotkin niistä (kuten työpajat tai luen-
not) ovat yksisuuntaisia, kun taas toiset keskittyvät
keskusteluihin tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä
ja festivaalin ohjelmistosta ja kertovat näin Aasian
maiden nykyisestä todellisuudesta.

Alempana on kuvaus jokaisesta festivaalista ja sen
opetustoiminnoista.
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Opetustoimintoja
elokuvafestivaaleilla



Opetustoimintoja elokuvafestivaaleilla 11

Five Flavours
Asian Film
Festival

Five Flavours on elokuvafestivaali, joka esittelee itä- ja
kaakkoisaasialaista elokuvaa ja antaa mahdollisuuden
tutustua aasialaiseen kulttuuriin, keskustella taiteesta,
politiikasta ja nykymaailman haasteista. Näytösten oheis-
toimintoihin kuuluvat syvälliset keskustelut, luennot ja
tapaamiset elokuvantekijöiden kanssa, joiden tarkoituk-
sena on esitellä aasialaisen kulttuurin nykykasvoja
mahdollisimman laaja-alaisesti. Five Flavours on myös
VOD-alusta, joka järjestää ohjelmapaketteja ja mahdol-
listaa näin aasialaiseen elokuvaan tutustumisen ihmisille
kaikkialla Puolassa. Elokuvanäytöksiä käsitellään opetus-
välineenä, jotka laajentavat näköaloja, rakentavat kult-
tuurien välistä dialogia ja lisäävät tietoisuutta nykymaail-
man ongelmista.

www.piecsmakow.pl

Five Flavours Asian Film Festivalin
tarjoamia opetustoimintoja

Podcastit

Five Flavours Asian Film Festivalin järjestäjien juontama
podcast tarjoaa mahdollisuuden keskustelulle viimeisim‐
mistä tapahtumista aasialaisen elokuvan rikkaassa ja
äärimmäisen monipuolisessa maailmassa.

Sen jaksot, joissa hyödynnetään monenlaisia tiedon‐
lähteitä aasialaisesta elokuvasta, kestävät yleensä 30–40
minuuttia ja ilmestyvät kahden viikon välein. Jaksot
koostuvat keskustelusta kahden ohjelmansuunnittelijan
välillä, ja joskus niihin osallistuu myös vieraita. Podcastin
jaksot julkaistaan festivaalin verkkosivuilla sekä sellaisilla
alustoilla kuin YouTube, Spotify, iTunes ja Google
Podcasts. Jaksot arkistoidaan ja ne muodostavat näin
jatkuvasti saatavilla olevan aasialaista elokuvaa koskevan
resurssin.

Podcastissa käsiteltyyn sisältöön kuuluvat (muun ohella)
aasialaisten elokuvien ensi-illat Puolassa elok‐
uvateattereissa/striimausalustoilla/festivaaleilla,
kommentit nykytapahtumista, pikku uutiset ja kulissien
takaiset uutiset Aasian elokuvamaailmasta, elokuvasuos‐
itukset ja -analyysit (jotka liittyvät myös matkoihin Aasi‐
assa), kansallisten elokuvaklassikkojen ja yksittäisten
elokuvantekijöiden saavutusten esittelyt sekä keskustelut
Aasian elokuvateollisuuden trendeistä ja ilmiöistä.

People’s Jury

Five Flavours Film Festivalin lippulaivahankkeisiin
kuuluu People’s Jury. Siinä toimialan asiantuntijoiden
sijaan kilpailuelokuvia arvioivat intohimoiset ja energiset
amatöörit, jotka päättävät, mikä esitetyistä elokuvista saa
pääpalkinnon. Tämä malli on toiminut hyvin jo vuosien
ajan ja on luonut ainutlaatuisen yhteyden yleisön ja
järjestäjien välille.

Tuomariston jäsenet osallistuvat käytännöllisiin ja teor‐
eettisiin työpajoihin, jotka auttavat heitä laajentamaan
elokuvaan ja toimitustyöhön liittyviä tietoja ja taitojaan –
ja ehkä pääsemään urapolkunsa alkuun elokuvakritiikin
maailmassa. Aktiivisten elokuvakriitikkojen ja aasialaisen
elokuvan tutkijoiden johtamien työpajojen ansiosta osal‐
listujat ovat paremmin valmistuneita yhteistyöhön elok‐
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uvafestivaalien kanssa.

Festivaalin aikana tuomariston jäsenet katsovat kaikki
kilpailussa olevat elokuvat (yleensä kaksi elokuvaa
päivässä). Sitten he keskustelevat niistä ja osallistuvat
elokuvia tai Kaakkois-Aasian elokuvan tiettyjä kysymyksiä
käsitteleville luennoille sekä tapaamisiin festivaalin
vieraina olevien elokuvantekijöiden kanssa.

Tuomariston jäsenenä toimiminen koostuu yhteensä
noin 50 tunnista käytännöllistä elokuvaopiskelua, elok‐
uvien kriittisestä katsomisesta elokuva-arvostelujen
kirjoittamisen kautta erityiseen kurssi-ohjelmaan, joka
koostuu luennoista ja lisäaktiviteeteista.

Ohjelma

Five Flavours -festivaalilla esitettävät elokuvat ovat ainut‐
laatuisia, eikä niitä ole mahdollista nähdä Puolassa elok‐
uvateatterilevityksessä tai muilla elokuvafestivaaleilla.
Ohjelmisto koostuu festivaalikuraattorien tekemistä
ehdotuksista, joita tukee syvällinen kulttuurikontekstien,
paikallisten elokuvaperinteiden ja nykyisten sosi‐
aalipoliittisten realiteettien tunteminen. Elokuvava‐
likoimaan kuuluu harrastelijaelokuvia, avantgarde-
tuotantoa sekä taiteelliselta arvoltaan merkittäviä suuren
yleisön elokuvia ja genre-elokuvia. Tärkeimmät valin‐
takriteerit ovat sekä esteettiset että sisällykselliset: ohjel‐
maan sisältyvät elokuvat ovat tyyliltään innovatiivisia ja
tarjoavat käsityksen alkuperämaidensa nykytodel‐
lisuudesta.

Asian Academy

Asian Academy on tapaamisista ja luennoista koostuva
sarja, jonka tarkoituksena on laajentaa festivaalilla
esitettävien elokuvien ja niissä käsiteltävien teemojen
kontekstia. Se antaa yleisölle mahdollisuuden tutustua
Aasian sosiokulttuurisiin kysymyksiin, esteettisiin perin‐
teisiin sekä elokuvan, arjen ja ajankohtaisten tapahtu‐
mien välisiin suhteisiin.

Mukaan on kutsuttu asiantuntijoita (kulttuuriantropolo‐
geja, orientalisteja, toimittajia, taidehistorioitsijoita ja
kulttuuritutkijoita) sekä yhteistyössä toimivien
instituutioiden edustajia ja median edustajia. Tapaam‐
isten aiheet liittyvät elokuvaohjelmistoon. Kaikki
keskustelut käydään festivaalipaikoilla, näytösten välillä.

Ohjelmaan kuuluu myös mestarikurssiluento, joka
toteutetaan yhteistyössä Asian Film Awards Academyn
kanssa. Se on ainutlaatuinen tilaisuus sukeltaa syvem‐
mälle festivaalin kutsutun taitelijan työhön ja kuulla
hänen puhuvan mestarikurssin aikana suuremmista
saavutuksistaan, kokemuksistaan työstä elokuvateol‐
lisuudessa ja elokuviensa erityispiirteistä sekä realit‐
eeteista niiden luomisen takana. Tällaista tapaamista
rikastuttaa lisäksi aiemmin valittujen elokuvakatkelmien
esittäminen.

Introductions and Q&A’s

Kaikkia festivaalilla esitettäviä elokuvia edeltää asian‐
tuntija esittämä ammattimainen johdanto tai
kommentaari, jossa luonnostellaan yleisölle elokuvan
kulttuurikonteksti. Näytösten jälkeen järjestetään myös
keskustelutilaisuuksia, joissa yleisö voi esittää elok‐
uvantekijöille kysymyksiä ja saada näin paremman
käsityksen elokuvasta ja sen tekemiseen johtaneista
olosuhteista. Keskustelutilaisuuksia johtaa elokuvien
asiantuntija ja ne tulkitaan puolaksi.

Books and Publications

Five Flavours -elokuvafestivaali on julkaissut joukon
uraauurtavia elokuvakirjoja. ”Cicha eksplozja. Nowe kino
Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej” (”Hiljainen
räjähdys. Itä- ja Kaakkois-Aasian uusi elokuva”), Aasian
nykyelokuvaa tutkivien asiantuntijoiden teksteistä koos‐
tuva antologia, julkaistiin vuonna 2016. Vuonna 2019 sitä
seurasi monografia nimeltä ”Made in Hong. Kino czasu
przemian” (”Made in Hong Kong. Elokuva muutoksen
aikana”), jossa puolalaiset ja muunmaalaiset elokuva-asi‐
antuntijat esittelivät hongkongilaisen elokuvateol‐
lisuuden kolmen viime vuosikymmenen saavutuksia.
Julkaisujen tavoitteena on esitellä tärkeimpien aasial‐
aisten elokuvantekijöiden saavutuksia sekä koko maail‐
man elokuvaan merkittävästi vaikuttaneita ilmiöitä ja
suuntauksia, joita ei vielä käsitellä Puolan yliopistojen
elokuvatutkimuksessa. Kirjat edustavat kestävää
tutkimusta, jonka taustalla on festivaalin parissa työsken‐
televien asiantuntijoiden arvokas työ ja tietämys.
Julkaisut ovat ainutlaatuinen ja arvokas lisä elokuvakir‐
jallisuuteen ja opetusmateriaaliin ja suureksi avuksi
kriitikoille ja toimittajille, jotka tutkivat nyky-Aasiaa.
Samalla ne rohkaisevat tutustumaan Aasian kulttuureihin
muustakin kuin turistin näkökulmasta.
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Udine Far East
Film Festival

Far East Film Festival avasi ovensa Udinessa 10. 4. 1999
ja siitä on sittemmin tullut Euroopan tärkein aasialaisen
elokuvan etuvartio, jonne on kutsuttu Jackie Chanin ja
Joe Hisaishin kaltaisia legendoja, Johnnie Ton ja Takashi
Miiken kaltaisia kulttiohjaajia ja muita merkittäviä henk-
ilöitä. Festivaali on inklusiivinen ja keskittyy popu-
laarikulttuurin. Se ei pääty yhdeksän festivaalipäivän
jälkeen, vaan jatkuu koko vuoden ajan elokuvalevityksen,
televisioesitysten, kotitallenteiden ja Fareastreamin digit-
aalisella alustalla järjestettävän suoratoiston muodossa.

www.fareastfilm.com

Udine Far East Film Festivalin
opetustoiminnot

C.E.C. (Centro Espressioni Cinematografiche) on 1990-lu‐
vulta lähtien opettanut elokuvalukutaitoa sekä kouluissa
että vanhempien katsojien keskuudessa. Näiden toimien
jatkeena toimii vuonna 2009 avattu elokuvakirjasto, jossa
on saatavilla lainaksi n. 15 000 DVD- ja Bluray-tallennetta
sekä 5 000 kirjaa ja lehteä. Viimeisten vuosien aikana se
on järjestänyt vuosittain 20 tilaisuutta kouluissa, n. 50
laajemmalle yleisölle kohdistettua toimintoa ”Visionari‐
ossa” (C.E.C:n 5-salisessa elokuvateatterissa) ja 50 erity‐
istä aamunäytöstä opiskelijoille.

The Far East Film Festivalin tarjontaan kuuluu kolme erity-
istä opetustoimintoa:

Ties That Bind

Ties That Bind on vuonna 2008 aloitettu työpaja, jonka
tarkoituksena on auttaa kymmentä tuottaa Aasiasta ja
Euroopasta mahdollisten eurooppalais-aasialaisten
yhteistuotantojen kanssa. Työpaja järjestetään yhdessä
EAVE:n kanssa ja siinä yhteistyökumppanina oli alkujaan
Busan International Film Festival ja vuodesta 2015 alkaen
SAAVA (Southeast Asian Audio-Visual Association), joka
on perustanut Southeast Asian Film Financing Forumin
(SAFF) Singaporessa. Työpajaa hallinnoi Friuli Venezia
Giulia Audiovisual Fund, joka saa rahoitusta Euroopan
unionin Creative Europe - MEDIA -alaohjelmasta.

Focus Asia

Focus Asia on vuonna 2016 lanseerattu markkinointi‐
hanke genre-elokuville, joilla on vahva potentiaali yhteis‐
tuotantoon tai yhteisrahoitukseen Aasiassa tai
Euroopassa. Ohjelma sisältää henkilökohtaisia
tapaamisia, paneelikeskustelusarjoja sekä katsauksia
genre-elokuvien rahoituksen ja levityksen kehitysstrate‐
gioihin.

Viime kerralla Focus Asiaan osallistui 120 kansainvälistä
ammattilaista yli 30 maasta, heidän joukossaan 40 tuot‐
tajaa, 20 ostajaa, 20 myyntiedustajaa, 20 festivaalijohtajaa
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ja ohjelmansuunnittelijaa sekä elokuvateollisuuden
edustajia.

FEFF Campus

FEFF Campus on vuonna 2013 aloitettu opetushanke,
joka on omistettu kymmenelle nuorelle (alle 26-vuo‐
tiaalle) aasialaiselle ja eurooppalaiselle aloittelevalle
toimittajalle. Osanottajat osallistuvat aktiivisesti ohjel‐
maan, johon kuuluu seminaareja, haastatteluja ja työpa‐
joja kirjoittamisesta ja elokuvasta. Niiden ohjaajina toimii
joukko ammattilaisia, joita johtaa veteraanijournalisti
Matthew Scott.

Ohjelman ideana on antaa osanottajille (joilla ei täydy
olla muodollista toimittajankoulutusta) mahdollisuus
oppia, miten elokuvafestivaali toimii ja miten sitä voi
kuvata, miten kirjoittaa elokuvasta ja haastatella erikois‐
vieraita – ja auttaa samalla ymmärtämään strategioita
saada oma äänensä kuulumaan nykyisessä mediamaail‐
massa. Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen, joka
tuo sekä perinteisen median että uuden sosiaalisen
median opiskelijoiden tietoisuuteen todellisessa
uutishuoneessa.

The Festival also hosts educational activities aimed at
schools:

Festivaalilla kutsutaan joka vuosi Udinen toisen asteen
oppilaitosten oppilaita osallistumaan heidän iälleen ja
kouluasteelleen sopivien elokuvien näytöksiin. Joissakin
tapauksissa heille järjestetään myöhemmin tapaaminen
aasialaisten elokuva-asiantuntijoiden ja festivaalin
konsultanttien kanssa.

Jos mahdollista, koulun ja elokuvan välille pyritään
löytämään jokin yhteys. Esimerkiksi eräässä ammat‐
tikoulussa järjestettiin Ramen Heads -dokumenttielok‐
uvan näytös, jonka jälkeen oli mahdollisuus kokeilla
ramenia Visonario-elokuvateatteriin perustetussa väli‐
aikaisessa ravintolassa.

Festivaalilla on järjestetty myös audiovisuaalisen tuotan‐
non työpajoja. Esimerkiksi vuonna 2018 festivaalia
edeltävinä kuukausina järjestettiin työpaja, jonka oppi‐
tunneilla perehdyttiin audiovisuaalisten tuotteiden suun‐
nitteluun ja kirjoittamiseen. Myöhemmin festivaalin

aikana opiskelijat toteuttivat ja leikkasivat tämän projek‐
tin elokuvantekijä Gabriele Fuson johdolla. Kaiken
kaikkiaan työpaja sisälsi noin 40 tuntia opetusta ja sen
päälle kuvaukseen käytetyt tunnit.

FEFF Talks

Festivaalivieraat tapaavat yleisön Feff Talks -tilaisuuksien
aikana. Tapaamisia juontavat festivaalin konsultantit, ja
ne käännetään italiaksi ja englanniksi. Ne pidetään
yleensä aamulla ja niissä on mahdollista paitsi esittää
kysymyksiä vieraiden elokuvista, myös oppia lisää fest‐
ivaaliin liittyvien maiden elokuvista.

Kirjoja

Festivaalilla on alusta asti ollut yksi tai useampi retro‐
spektiivinen sarja uusien elokuvien valikoiman lisäksi.
Vuodesta 2004 lähtien retrospektiivin ohessa on
ilmestynyt italian- ja englanninkielinen kirja, jonka on
toimittanut festivaalin konsultantti. Toistaiseksi on
julkaistu kaksitoista kirjaa:

— Tim Youngs (toim.), Black Roses and Sentimental Swords-

men: The Cinema of Chor Yuen, 2004;

— Mark Schilling (toim.), No Borders, No Limits: The World of

Nikkatsu Action, 2005;

— Roger Garcia (toim.), Asia Sings! A Survey of Asian

Musical Films, 2006;

— Alberto Pezzotta (toim.), Patrick Tam: From the Heart of

the New Wave, 2007;

— Sabrina Baracetti, Thomas Bertacche, Giorgio Placereani

(toim.), Far East: Ten Years of Cinema (1999-2008), 2008,

— Tim Youngs (toim.), Hong Kong Stories: The TV Works of

Ann Hui, 2009;

— Mark Schilling (toim.), Nudes! Guns! Ghosts! The Sensa-

tional Films of Shintoho, 2010;

— Roger Garcia (toim.), Asia Laughs! A Survey of Asian

Comedy Films, 2011;
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— Darcy Paquet (toim.), The Darkest Decade: Korean Film-

makers in the 1970s, 2012;

— Roger Garcia (toim.), King Hu: In His Own Words, 2013;

— Mark Schilling (toim.), Beyond Godzilla: Alternative

Futures and Fantasies in Japanese Cinema, 2016;

— Darcy Paquet (toim.) I Choose Evil – Lawbreakers Under

the Military Dictatorship, 2019.

CAMERA JAPAN
Festival

CAMERA JAPAN on japanilaisen kulttuurin festivaali, joka
on järjestetty Rotterdamissa vuosittain vuodesta 2006
lähtien. Festivaali keskittyy elokuviin, mutta sen alaan
kuuluvat myös kuvataiteet, musiikki, tanssi, muoti,
arkkitehtuuri, ruokakulttuuri ja paljon muuta. Syksyisin
festivaali esittelee ohjelmistonsa parhaita, oudoimpia ja
odottamattomimpia elokuvia viikonlopun aikana
järjestettävissä näytöksissä Amsterdamissa.

www.camerajapan.nl

Festivaalin opetustoiminnot

Elokuvien valinta

Festivaalin järjestäjät pyrkivät tekemään elokuvien
valikoimasta mahdollisimman monipuolisen antaakseen
yleisölle kattavan käsityksen siitä, mitä Japanin nykyelok‐
uvassa tapahtuu. Monipuolisuus näkyy elokuvien
teemoissa ja tyyleissä, ja niitä yhdistää lähinnä niiden
valmistusmaa (yleensä Japani) ja kieli (japani). Monet
japanilaiset elokuvat kertovat myös yleisölle jotain japan‐
ilaisen kulttuurin erityispiirteistä ja japanilaisten kiin‐
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nostuksen kohteista. Japanilaisen elokuvan tarjoama
luovuus ja monipuolisuus eivät juurikaan ole esillä
japanin ulkopuolella. CAMERA JAPAN pyrkii muuttamaan
tämän asiaintilan Alankomaissa. Samalla elokuvien
monipuolisuus antaa mahdollisuuden palvella useita
kohderyhmiä samanaikaisesti.

Johdannot ja haastattelut

Elokuvien asettaminen asianmukaiseen sosiaaliseen ja
kulttuuriseen kontekstiin auttaa katsojaa ymmärtämään,
miksi ne on valittu. Ohjelmiston laatijat esittävät lyhyen
johdannon jokaiseen elokuvaan ja joissakin tapauksissa
johdanto on pitempi. Johdannoissa keskitytään tiettyyn
piirteeseen, kuten elokuvan tuotantoon, sosiaaliseen
kontekstiin ja kulttuurisiin erityispiirteisiin. Elokuvat valit‐
aan huolellisesti ja niiden esittelijät ovat asiantuntijoita.

Näytösten jälkeen järjestetään keskustelutilaisuuksia
yleisön ja elokuvantekijöiden välillä. Niissä valaistaan
tuotantoprosessia ja elokuvantekijöiden motiiveja sekä
eroja elokuvien vastaanotossa Japanissa ja Alankomaissa.

Ohjelmiston laatijat työskentelevät vuoden aikana
yhdessä useiden elokuvateatterien kanssa tarjotakseen
pitempiä esittelyjä japanilaisiin elokuviin, jotka pääsevät
Alankomaissa teatterilevitykseen tai joista järjestään
erityisnäytöksiä.

Luennot

Festivaalin aikana järjestetään luentoja, joiden tarkoituk‐
sena on nostaa esille tiettyjä japanilaisen kulttuurin
piirteitä. Luennot voivat olla itsenäisiä, mutta yleensä ne
liittyvät samaa aihetta koskevaan elokuvaan. Luennoitsi‐
jat ovat ammattilaisia, jotka ovat töissä yliopistolla tai
tuntevat aiheen erityisen hyvin. Luennot ovat kuitenkin
luonteeltaan pikemminkin informatiivisia kuin akateem‐
isia. Luennoille on joko vapaa pääsy tai sitten ne liittyvät
johonkin elokuvanäytökseen, minkä ansiosta ne saavut‐
tavat laajan yleisön.

Lasten päivä

Toistuva osa festivaalia on Lasten päivä, joka keskittyy
pieniin lapsiin ja heidän vanhempiinsa. Yleisö pääsee
tekemisiin japanilaiseen kulttuurin kanssa pelien, työpa‐
jojen ja lyhytelokuvien kautta. Monille se voi olla ensim‐
mäinen kosketus toiseen kulttuuriin, ja osallistuminen
yhdessä vanhempien kanssa laajentaa koko perheen
näköaloja.

Nuorisotuomaristo

Vuonna 2019 CAMERA JAPAN järjesti ensimmäisen nuor‐
isotuomaristonsa. Seitsemän eri taustoja edustavaa
tuomariston jäsentä katsoi kuusi elokuvaa ohjelmistosta
ja valitsi voittajan. Auttaakseen heitä tekemään päätök‐
sen festivaali järjesti mestarikursseja elokuva-analyysista
ja japanilaisesta elokuvasta ja kulttuurista. Heillä on
myös mahdollisuus tavata elokuvantekijöitä ja tutustua
festivaaliin ”kulissien takana”.

Työpajat & interventiot/esitykset

Tapahtuman aikana järjestetään useita työpajoja, jotka
liittyvät japanilaisen kulttuurin eri alueisiin (kalligrafi‐
aan, keittiöön ja teen maistamiseen). Näitä työpajoja
järjestävät pääosin ihmiset, joilla on japanilainen tausta,
asianmukainen koulutus tai yhteyksiä Japaniin.

Festivaalipaikan aula on paikka niin sanotuille interven‐
tioille: japanilaiseen kulttuuriin, esimerkiksi musiikkiin,
tanssiin, teatteriin tai kamppailulajeihin liittyville lyhyille
esityksille tai esittelyille. Niitä järjestetään kun aulassa on
paljon ihmisiä, jotka ovat menossa elokuviin tai tulossa
sieltä, minkä ansiosta yleisöä on paljon. Ajatuksena on
herättää ihmisten kiinnostus sellaista kulttuurimuotoa
kohtaan, jota he eivät ole huomanneet aiemmin.
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Helsinki
Cine Aasia

Helsinki Cine Aasian perustivat vuonna 2012 neljä naista,
jotka ovat opiskelleet Aasian maissa ja joista kukin osaa
ainakin yhtä alueen kielistä. Festivaalin tavoitteena on
esitellä Itä- ja Kaakkois-Aasian nykyelokuvaa suomalais-
elle yleisölle ja laajentaa käsitystä aasialaisesta elok-
uvasta esittelemällä uusia elokuvantekijöitä, uusia tyylejä
ja uusia aihealueita. Se pyrkii myös näyttämään, miten
monipuolista ja elinvoimaista alueen nykyelokuva on.
Festivaali keskittyy pitkiin näytelmäelokuviin, mutta
ohjelmistoon kuuluu myös dokumentteja, lyhytelokuvia ja
animaatioita. Ohjelmistoa täydentävät vierailevien elok-
uvantekijöiden esiintymiset ja keskustelutilaisuudet
asiantuntijoiden kanssa, joiden tavoitteena on valaista
valittujen elokuvien yhteiskunnallisia, poliittisia, historial-
lisia ja esteettisiä piirteitä. Festivaalin oheistapahtumiin
kuuluvat aasialaiset tanssiesitykset ja aasialaisen
musiikin klubi-ilta.

www.helsinkicineaasia.fi

Festivaalin opetustoiminnot

Ohjelmiston laatiminen

HCA pyrkii valitsemaan joka vuosi Itä- ja Kaakkois-Aasian
maiden kiinnostavimmat elokuvat, keskittymään uusiin,
nouseviin ohjaajiin ja esittelemään elokuvan
nykytrendejä ja erilaisia lajityyppejä.

Festivaali pyrkii elokuvavalinnoillaan tarjoamaan
suomalaiselle yleisölle tietoa viimeisimmistä elok‐
uvatrendeistä kattamillaan alueilla. Koska ohjelmisto
perustuu suoriin kontakteihin Aasian maiden kanssa ja
vierailuihin niissä, se antaa tarkemman kuvan aasialais‐
esta nykyelokuvasta kuin festivaalit, jotka valitsevat aasi‐
alaiset elokuvansa sen perusteella, mitä Cannesissa tai
Berlinalessa näytetään.

Festivaalin toisena tavoitteena on valaista elokuvissa
kuvattuja nykyisiä, historiallisia ja yhteiskunnallisia
ongelmia ja edistää tällä tavoin Aasian ymmärtämistä
Suomessa. Elokuvavalinnat pyrkivät esittelemään elok‐
uvanteon erilaisuutta ja moninaisuutta. Festivaali pyrkii
aina nostamaan esille aasialaisia naisohjaajia sekä
LGBTQ-teemoja ohjelmistovalinnoissaan. Helsinki Cine
Aasia on myös usein ottanut ohjelmistoon elokuvia jotka
kertovat maahanmuuttajista, etnisistä vähemmistöistä ja
poliittisesti kiistanalaisista aiheista.

Festivaaliohjelma sisältää aina yhden dokumenttielok‐
uvan, joka käsittelee historiaa, nykytapahtumia tai tiettyä
aluetta tai maata tai kertoo maan elokuvanteon
historiasta.

Keskustelutilaisuudet

Festivaalin ohjelmaa täydentävät keskustelutilaisuudet,
jotka liittyvät elokuvien teemoihin ja aiheisiin. Asian‐
tuntijoita kutsutaan näytösten jälkeisiin keskustelutil‐
aisuuksiin, jotka tapahtuvat festivaalialueella.
Keskustelut voivat koskea pakolaisia ja
ihmisoikeuskysymyksiä, ja niihin osallistuu esimerkiksi
Amnesty Internationalin Suomen osaston ja kehitysy‐
hteistyötä Aasiassa tekevien kansalaisjärjestöjen
edustajia. Esimerkiksi Rithy Panhin elokuvaa seurasi
keskustelu tunnetun paikallisen toimittajan kanssa, joka
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toimi kirjeenvaihtajana Kaakkois-Aasiassa Vietnamin
sodan aikana. Keskustelutilaisuus homojen oikeuksista
Itä-Aasiasta, erityisesti Taiwanissa (ensimmäisessä saman
sukupuolen avioliitot laillistaneessa aasialaisessa
maassa), järjestettiin homoteemoja sisältävän
taiwanilaisen elokuvan yhteydessä. Kesällä 2021 järjestet‐
tiin keskustelutilaisuus Myanmarin poliittisesta kriisistä,
joka liittyi burmalaisen elokuvan näytökseen.

Festivaali esittelee myös alueen muita taidemuotoja.
Aasialaisen teatterin ja tanssin asiantuntija Taideyliopis‐
ton Teatterikorkeakoulusta on esimerkiksi käsitellyt luen‐
nollaan tanssia ja Aasian perinteisen teatterin käytäntöjä
kahden tätä taiteellista perinnettä esitelleen elokuvan
yhteydessä. Kepeämpiä keskustelutilaisuuksia on
järjestetty muun muassa patikoinnista Japanissa ja
muista kulttuuriin liittyvistä aiheista.

Keskustelutilaisuudet auttavat avaamaan elokuvien
aiheita, teemoja ja tyylejä paikalliselle yleisölle ja kasvat‐
tamaan niiden opetuksellista arvoa.

Ohjaajavieraita Aasiasta

Ohjaajavieraiden keskustelutilaisuuksien tarkoituksena
on syventyä elokuvanteon käytäntöön sekä elokuvien
taustalla oleviin inspiraationlähteisiin. Käytännölliset
keskustelut ja yleisökysymykset syventävät käsitystä elok‐
uvanteosta aasialaisissa maissa. Lisäksi festivaalin aikana
järjestettiin indonesialaisen naisohjaajan Kamila Andinin
ja suomalaisen naisohjaajan yhteinen keskustelutil‐
aisuus, jossa käsiteltiin naisten asemaa elokuvateol‐
lisuudessa.

Pandemian aikana festivaali on järjestänyt haastatteluja
aasialaisten ohjaajien kanssa Zoomin välityksellä.
Haastattelut on julkaistu festivaalin Youtube-kanavalla,
verkkosivulla ja Facebook-sivulla sekä Aasiaan liittyvillä
keskustelusivuilla sosiaalisessa mediassa.

Tulevaisuudessa HCA toivoo pystyvänsä laajentamaan
ohjaajavieraisiin liittyviä tapahtumia esimerkiksi vierailu‐
illa paikallisiin elokuvakouluihin.

Taiteellisia tapahtumia

Ohjelmaan kuuluvat myös lauantain klubi-illat ja viihde‐
tapahtumat. Viime vuosina niissä on esiintynyt2019
japanilainen butoh-tanssija, joka asuu Suomessa ja

opettaa butohia Suomessa, ja vuonna 2020 suomalaiset
teatterin ammattilaiset, jotka ovat opiskelleet Peking-
oopperaa Kiinassa, järjestivät oopperaesityksen. Näiden
elävän taiteen esitysten tarkoituksena on esitellä aasial‐
aista estetiikkaa ja ilmaisutapaa suomalaiselle yleisölle.

Ohjelmien laatiminen muihin kohteisiin

Helsinki Cine Aasia laatii ohjelmia myös yhdessä muiden
järjestöjen kanssa. Se suosittelee aasialaisia elokuvia,
usein klassikoita, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin
(joka toimii Suomen elokuva-arkistona) järjestämiin
näytöksiin. Elokuvanäytökset järjestetään lähellä fest‐
ivaalin ajankohtaa, aikaisin keväällä.

Ohjelmanlaadintaan osallistuva festivaalin jäsen valitsee
aasialaisia elokuvia myös Helsingissä sijaitseva art house
-elokuvateatterin, Cinema Orionin ohjelmaan.
Esimerkiksi kesällä 2021 HCA järjesti yhteistyössä Cinema
Orionin kanssa Kissaelokuvapäivän, jolloin esitettiin
kolme japanilaista elokuvaa, jossa kissoilla on näyttävä
rooli. Festivaalin ohjelmistojohtaja esitteli elokuvat ja
kertoi kissojen merkityksestä japanilaisessa kulttuurissa.

Vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen

Festivaali on toiminut myös opetuspaikkana vapaae‐
htoistyöntekijöille tapahtumien organisoimisesta.
Vapaaehtoiset tapaavat ennen festivaalin alkua oppiak‐
seen lipunmyyntijärjestelmistä, asiakaspalvelusta, turva‐
järjestelyistä elokuvateatterityöstä, elokuvaliikenteestä ja
muista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä asioista.
Vuonna 2020 vapaaehtoistyöntekijöiden tehtäviin kuului
myös hygieniasta huolehtiminen festivaalipaikoilla
Covid-19-pandemian vuoksi.

Osa vapaaehtoistyöntekijöistä on erikoistunut PR-työhön
ja tiedotuspalveluihin, esimerkiksi festivaaliin sosiaalisen
median hoitamiseen, festivaalitapahtumien kuvaamiseen
ja lehdistötiedotteiden kirjoittamiseen festivaalista.

Nämä toimet ovat antaneet vapaaehtoistyöntekijöille
tietämystä kulttuuritapahtumien tuottamisen hyvistä
käytännöistä. Monille festivaali on myös tarjonnut myös
erityisen kanavan saada tietoa Aasiasta ja aasialaisesta
elokuvasta.

Festivaali järjestää päättäjäisjuhlan henkilöstölle ja
vapaaehtoistyöntekijöille. Päättäjäisjuhlaan on kuulunut
kepeitä Aasiaan liittyviä ohjelmanumeroita. Paikallinen
aasialaisen teen maahantuoja pyydettiin esimerkiksi



Monet laitokset järjestävät kiinnostavia toimintoja esitelläkseen aasial-
aisten maiden kulttuuria ja taidetta yleisölle. Alempana kuvaamme
valikoituja järjestöjä ja niiden tarjoamia työpajoja ja luentoja. Ne voivat
toimia inspiraationa elokuvanäytösten ohessa järjestettäville toiminnoille.
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Puolan, Italian, Alankomaiden ja Suomen
aasialaiseen kulttuuriin liittyvien laitosten
järjestämiä opetustoimintoja
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Puola

Aasian ja Tyynenmeren museo
Varsovassa
www.muzeumazji.pl/en

Aasian ja Tyynenmeren museo perustettiin vuonna 1973.
Sen perusti diplomaatti ja matkailija Andrzej
Wawrzyniak. Hän oli kerännyt vuosikausia esineitä
Aasian eri maista. Hän toi lopulta Puolaan yhteensä 4 000
esinettä, kuten maskeja, aseita, teatterinukkeja,
keramiikkaa ja kirjoja. Ne olivat museon ensimmäiset
näyttelyesineet. Vuosien varrella järjestö on ostanut
monia esineitä ja saanut niitä myös lahjoituksina. Nyt sen
kokoelmassa on 23 000 näyttelyesinettä Aasiasta,
Australiasta ja Oseaniasta.

Museo järjestää väliaikaisia näyttelyjä ja sen pysyvä
kokoelma avataan vuonna 2022. Sen jatkuviin toimintoi‐
hin kuuluvat opetystyöpajat kouluille, työpajat aikuisille,

tapaamiset, keskustelutilaisuudet ja luennot.

Esimerkkejä työpajoista:

— AASIALAISET PELIT

Japanilaiset kendama ja mikado, kiinalainen tangram,

tiibetiläinen to tse, vietnamilainen bầu cua cá cọp ja

monet muut pelit Itä- ja Kaakkois-Aasiasta. Kilpailut ja

toimet kehittävät lasten manuaalisia taitoja,

tarkkaavuutta, refleksejä, mielikuvitusta ja luovuutta.

Työpajat perustuvat yksinkertaisiin mutta jännittäviin

peleihin Aasian maista. Ehdotettuja pelejä voi pelata käyt-

tämällä esineitä, joita jokaisella on kotonaan: tikkuja,

langanpaloja, paperia, saksia, kynää ja paketteja.

— KÄVELY KIINAN MUURILLA

Oppituntien aikana osallistujat saavat tietää, miten kiin-

alainen sivilisaatio luotiin, kuka rakensi Kiinan muurin,

miten silkkikankaita valmistetaan ja miksi nefriittiä

arvostettiin enemmän kuin kultaa. Osallistujat leikkivät

muinaisia taiteilijoita ja luovat oman terrakotta-armeijansa.

— PERINTEEN JA USKOMUSTEN KASVOT – AASIAN JA

TYYNENMEREN ALUEEN MASKIT

Luovat työpajat arvoituksellisista ”kasvoista” Aasian ja

Tyynenmeren alueelta. Työpajan aikana osallistujat

valmistavat eri materiaaleista naamioita, joihin inspiraatio

on saatu museon kokoelmista (Nepalista, Vanuatusta,

Papua-Uusi-Guineasta).

— INDONESIAN MUSIIKKIPERINTEET

Multimediaesitys klassisesta ja etnisestä musiikista

Indonesian valituilta saarilta. Näiden oppituntien aikana

osallistujat saavat tietoa Indonesiassa käytettävistä soit-

timista, skaaloista, nuottimerkinnöistä ja soit-
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totekniikoista ja kokeilevat valittuja soittimia. Oppituntien

aikana käytetään useita audiovisuaalisia esimerkkejä.

— ANGKLUNG. BAMBUMUSIIKKIA

Työpajat bambuinstrumenteista Sundan alueelta (Indone-

siasta). Osallistujat harjoittelevat musiikin kuuntelemisen

ja rytmitajun lisäksi motorista koordinaatiota ja

ryhmätyöskentelyä. Käytännön oppitunteja edeltää multi-

mediaesitys, jossa kerrotaan angklungin historiasta ja sen

nykytilasta ja käytöstä Indonesiassa. Osallistujat oppivat

laulun indonesian kielellä ja esittävät sen soittimilla.

Esimerkkejä luennoista ja kursseista:

— Tatuoinnit Aasiassa

— Mitä turistin tulee tietää?

— Intian uskonnot

— Indonesia – maailman suurin saaristo kaikessa

moninaisuudessaan

— Islam – historia kuvissa

— Hijab instagramissa. Nykyaikaiset musliminaiset

vs. internet

— Tekstin ja kuvan välillä. Korealaiseen kirjallisuuteen

perustuvat elokuvat

— Totuus maailmasta – reportaasin totuus ja paljonko

tietokirjallisuudessa on fiktiota?

— Robottipappi – perinne ja nykyaikaisuus Japanissa

Korean kulttuurikeskus
www.kocis.go.kr/eng/openInformation.do

Korean tasavallan suurlähetystössä sijaitseva laitos, joka
edistää korealaisen kulttuurin tuntemusta Varsovassa.

Keskuksessa järjestetään suosittuja korean kielen
kursseja, Varsovan korealaisen elokuvan festivaali,
Korealaisen jazzin syksy sekä taidenäyttelyjä ja työpajoja,
muun muassa seuraavat:

— Viuhkatanssi – Buchaechum

— K-pop-akatemia

— Maskimaalauksen työpajat

— Hanbok-pukujen työpajat

— Korealaisen kalligrafian työpajat

— Puupiirrostyöpaja

Manggha – japanilaisen tekniikan ja
taiteen museo Krakovassa
www.manggha.p/en

Manggha-museon alaan kuuluvat kulttuurisuhteet
Japanin ja Puolan, idän ja lännen välillä.

Laitos saavuttaa eri yleisöjä tarjoamalla laajan valikoiman
tapahtumia ja toimintoja, sekä laajalle yleisölle että
asiantuntijoille ja tutkijoille suunnatulla tasolla. Kattavat
opetustoiminnot perustuvat laitoksen omaan ohjelmaan.

Museossa käy lähes päivittäin koululaisten ja opiskeli‐
joiden ryhmiä tutustumassa näyttelyihin. Suuren määrän
vierailijoita houkuttelevia tilaisuuksia järjestetään sään‐
nöllisesti, ja usein ne liittyvät perinteisiin japanilaisiin
juhliin. Tähän ryhmään kuuluvat joka kuukausi
järjestettävät japanilaisten satujen lukemiset ja joka vuosi
järjestettävä Japanin lasten päivä, Kodomo no hi.
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Esimerkkejä Mangghan tarjoamista opetustoiminnoista:

— Kulinaarista matkailua ympäri Japanin -lautapeli (PDF

ladattavissa tästä: http://bityl.pl/Cvmeu), jossa pelaajat

oppivat Japanin saarien ruokakulttuurista ja ruokailutottu-

muksista

— Verkossa järjestettävät minityöpajat: kendama, origami,

hanafuda, ikebana

— Japanilaiseen kulttuuriin liittyvät verkkovisailut (Quizme)

— Japanilaisen kalligrafian työpajat

— Sumi-e-maalauskurssit

— Furoshiki – perinteinen huiveihin pakkaamisen taito

— Teen maailma: luento ja mahdollisuus maistamiseen

Italia

Japanin kulttuuri-instituutti
Roomassa

Instituutti järjestää useita avoimia yleisötilaisuuksia,
jotka käsittelevät Japanin kulttuuria. Tilaisuudet on
yleensä suunnattu aikuisille, joilla on laajempaa kiinnos‐
tusta Japania kohtaan, ja ne järjestetään usein yhdessä
Aasian tutkimusta edustavien yliopistojen kanssa
(esimerkiksi Rooman Sapienza-yliopisto, Napolin L’Ori‐
entale-yliopisto ja Venetsian Ca’ Foscari -yliopisto).

Korean kulttuurikeskus Roomassa
www.kocis.go.kr/eng/openInformation.do

Korean kulttuurikeskus on toiminut Roomassa vuodesta
2016 lähtien. Keskuksessa on erityinen tila, joka on
omistettu Korean nykykulttuurille. Se on tullut
tunnetuksi K-aallon (Korea-aallon) nimeä kantavan
ilmiön kautta, ja sitä edustavat lähinnä K-populaar‐
imusiikki ja K-draama. Keskus järjestää kieli-, tanssi- ja
ruoanlaittokursseja ja on K-POP Academy -nimisen
hankkeen, johon kuuluu erityisiä tanssi- ja laulukursseja.

Mao (Museo dell’Arte Orientale) di
Torino – (Torinon itämaisen taiteen
museo)

Italian itämaista taidetta esittelevistä laitoksista uusimpia
on Torinon Museo dell’Arte Orientale eli MAO, joka
perustettiin joulukuussa 2008. Se on yksi Italian ja
Euroopan tärkeimpiä ja asiantuntevimpia itämaiseen tait‐
een keskittyviä museoita. Museo tarjoaa kattavan yleiskat‐
sauksen Aasian muinaiskulttuurien taiteeseen. Galleriat on
järjestetty kolmeen kerrokseen ja ne sisältävät taidetta
Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta (Intian ja Indokiinan niemi‐
mailta). Se on Italian tärkein kiinalaisen hautataiteen
kokoelma ja kattaa ajanjakson neoliittikaudesta Tang-
kauteen (900-luvulle), minkä lisäksi se sisältää uskonnol‐
lista ja maallista taidetta Japanista, taidetta Himalajalta
(Tiibetistä, Nepalista ja Bhutainista) ja pienemmän mutta
merkittävän kokoelman islamilaista taidetta.

MAO tarjoaa joukon museon opetusosaston suunnit‐
telemia ja järjestämiä perhetapahtumia. Erityiset kierrok‐
set ja työpajat tarjoavat perheille ”erilaisen ja hauskan”
museokokemuksen. Vanhemmat voivat myös järjestää
lapsensa syntymäpäiväjuhlat museossa. Museossa on
tarjolla opetustoimintoja ja tila, jossa voi syödä erilaisia
ruokalajeja. Tärkein ohjelmanumero on aarrejahti, jossa
osallistujat etsivät museoon kätkettyjä esineitä. Pelin eri
vaiheissa he pääsevät tutustumaan johon MAOn tärkeistä
näyttelyesineistä.
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Itämaisen taiteen museossa on tarjolla opetusosaston
kesäkeskuksille suunnittelemia ja järjestämiä vierailureit‐
tejä ja työpajoja. Oheistoimintoilla varustettuihin vierail‐
ureitteihin kuuluvat seuraavat:

— eSPICEally

Matka Intian niemimaan, Kaakkois-Aasian ja Aasian islam-

ilaisten maiden halki seuraa kyseisetn maiden mausteiden

tuoksuvaa ja värillistä reittiä. Työpajassa kukin osallistuja

saa palan kartonkkia, liiman ja mausteita oman tuok-

sumallin luomiseksi.

— Aseet ja samurait – origami

Japania koskevassa kokoelmassa reitti ulottuu japan-

ilaisista samuraihaarniskoista ja vaikuttavista puuveistok-

sista aina hienostuneisiin paperiteoksiin asti. Reitti

päättyy origami-työpajaan to.

— Muovataan savea

Käveltyään etsimässä keramiikkateoksia Kiinaa tai Aasian

islamilaisia maita koskevissa gallerioissa osallistujilla on

mahdollisuus tutustua saven taikuuteen muotojen

muovaamisen ja luomisen laboratoriossa.

— Uudet itämaiset silmät!

Vierailu museon pysyviin kokoelmiin, joissa löydetään

kasvoja näytteillä olevista patsaista, printeistä, maalauk-

sista ja terrakottaveistoksista. Tutustuminen idän figur-

atiiviseen taiteeseen, inhimillisestä jumalalliseen, mahdol-

listaa muotokuvan luomisen laboratoriossa kollaaseja ja

sekatekniikoita käyttäen.

Civico Museo d’Arte Orientale di
Trieste
www.museoarteorientaletrieste.it

Kauko-Idän taiteen museo Triesten sydämessä, hyvin
lähellä Piazza Unità d’Italiaa, sijaitsee 1700-luvun
puolenvälin patriisitalossa nimeltä Palazzetto Leo, joka
on nimetty samannimisen triesteläisen suvun mukaan.
Sen viimeinen omistaja, kreivitär Margherita Nugent,
lahjoitti talon Triesten kaupungille vuonna 1954.
Vuodesta 2001 lähtien rakennuksessa on säilytetty
Triesten kaupungin historian ja taiteen museon aasial‐
aisen taiteen kokoelmia, joihin kuuluu posliinimaljakoita,
grafiikkaa ja maalauksia, kuvanveistoksia, silkkipukuja,
aseita ja instrumentteja, jotka ovat peräisin pääasiassa
Kiinasta ja Japanista.

Museo järjestää kulttuuritilaisuuksia kaikenlaisille
yleisöille, erityisesti lapsille. Näihin kuuluu sarja työpajoja,
jotka liittyvät Kiinan ja Japanin perinteisiin juhliin, kiinal‐
aisesta uudesta vuodesta Japanin lasten päivään. Näiden
kaukaisten ja kiehtovien maiden myytit, legendat ja tavat
toimivat yhdessä museon taide-esineiden kanssa inspiraa‐
tiona työpajoille. Ne tarjoavat hauskan tavan tutustua
toisiin kulttuureihin ja oppia arvostamaan niitä ja samalla
käymään museossa kriittisin mielin ja tarkoin silmin.
Työpajoissa käsiteltyihin aiheisiin kuuluvat seuraavat:

— Kiina. Kiinalainen uusivuosi

Miksi uutta vuotta ei juhlita Kiinassa tammikuun en-
simmäisenä päivänä? Mitä tapoja tähän juhlaan
liittyy? Jännittävä ja luova mtaka antaa lapsille mah-
dollisuuden tutustua tähän kaukaiseen maailmaan.

— Kiina. Lyhtyjuhla

Kiinalaisen uuden vuoden viettäminen päättyy peri-
nteisesti lyhtyjuhlaan. Lapset oppivat tuntemaan
tämän erityisen tavan ja siihen liittyvät tavat ja
rakentamaan sitten värikkäitä taikalyhtyjä.

— Japani. Kevätjuhla

Japanissa kevään alkamista juhlistetaan kansallis-
ella juhlapäivällä ja kukkien, etenkin kauniiden
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kirsikankukkien ihailulla. Lapset kutsutaan
katsomaan kukkia ja luonnon kauneutta museon
sisältämissä japanilaisissa taideteoksissa ja tulkit-
semaan niitä omalla tavallaan.

— Japani. Lasten päivä

Lasten päivänä museo tarjoaa mahdollisuuden
tutustua leijoihin ja muihin maan ja taivaan välisiin
taikaesineisiin liittyvin satuihin ja japanilaisiin tradi-
tioihin. Lapset voivat rakentaa ja koristella oman ja-
panilaisen leijansa käyttäen inspiraationlähteinä
museon sisältämiä taideteoksia.

— Kiina. Lohikäärmeveneiden juhla

Kesän alussa järjestettävä perinteinen kiinalainen
juhla, lohikäärmeveneiden juhla, toimii lähtökohtana
hauskalle työpajalle, joka on omistettu kiinalaisessa
kuvastossa suositulle myyttiselle eläimelle. Lapset
osallistuvat luovaan työpajaan, joka saa inspiraa-
tionsa museon sisältämien kiinalaisten taideteosta
tarkastelusta.

Inspiraatioita

Alankomaat

CinemAsia

www.cinemasia.nl/en

CinemAsia on voittoa tavoittelematon, itsenäinen organ‐
isaatio, jonka pääasiallinen tapahtuma joka vuosi on
CinemAsia-elokuvafestivaali. CinemAsian päätavoitteena
on lisätä Aasian näkyvyyttä kulttuurissa ja mediassa ja
edistää näin inklusiivisempaa yhteiskuntaa. Festivaali
ilmentää ja juhlistaa Aasian LGBTQ+ -yhteisöä sekä
ohjelmistoon valituissa elokuvissa että oheisohjelmassa.

Asian Union / Body Sessions — Työpaja

CinemAsia-elokuvafestivaalin aikana koreografi Jija Sohn
johti työpajaa, joka keskittyy Pauline Oliverosin syvää
kuuntelua koskevaan tekstiin: ”Syvä kuuntelu tarkoittaa
kuuntelemisen huomaamista tai kuuntelemisen kuun‐
telemista.” Harjoituksissa osallistujat keskittyvät
avoimuuden lisäämiseen ja roolien liukumiseen. Miten
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roolien asettamisesta voi päästä eroon ja hämärtää
esimerkiksi esiintyjän ja yleisön välisiä rajoja? Voimmeko
olla aktiivisia katsojia? Voimmeko olla samanaikaisesti
esiintyjiä ja katsojia?

Yhteistyössä: www.facebook.com/theasianuniongransandberg

OUT&ABROAD: Vuorovaikutuspaneeli

Tässä paneelikeskustelussa tutkitaan, millaista on olla
kulttuurienvälisessä suhteessa ja keskitytään sen eri
puoliin. Siinä tarkastellaan eri sukupolvia edustavien
ihmisten välisiä suhteita, näkemyksiämme yhdessä
vanhenemisesta ja myös sitä, kuinka ihmiset puhuvat
seksistä ja heidän kokemuksiaan ensimmäisen toisesta
kulttuurista tulevan elämänkumppanin kanssa. Siinä
vertaillaan myös eroja siihen, että kumppani on samalta
alueelta. Tärkeä osan keskustelua muodostivat
ennakkoluulot ja harhaluulot, joita ihmisillä usein on
kulttuurienvälisistä ihmissuhteista.

Yhteistyössä: www.outandabroad.nl

Filipino LGBT Europe — After Film Talk / Lingua Franca

Foorumi hahmotteli tämänhetkisen tilanteen ja transy‐
hteisöihin USA:ssa ja Filippiineillä vaikuttavan politiikan.

Tropenmuseum
www.tropenmuseum.nl/en

Tropenmuseum on maailman kulttuureja esittelevä
museo, joka sijaitsee yhdessä Alankomaiden vaikut‐
tavimmista museorakennuksista. Jokainen näyttelyesine
kertoo inhimillisen tarinan ja herättää vierailijassa uteli‐
aisuuden maailman kulttuurista rikkautta kohtaan.
Museo kertoo vierailijoille yleismaallisista teemoista
kuten surusta, juhlista, koristelusta, rukoilusta ja
taistelusta. Tropenmuseum antaa mahdollisuuden
havaita, että Afrikasta Länsi- ja Kaakkois-Aasiasta, Uusi-
Guineasta latinalaiseen Amerikkaan olemme kaikki
eroavaisuuksiemme alla samanlaisia: ihmisiä.

Inspiraatioita

Momotaron tarinat |桃太郎 /ももたろ | Persikkapoika

Momotarō on japanilaisten kansantarujen sankari. Hänen
tarinoitaan kerrotaan kamishibain, japanilaisen katuteat‐
terin ja tarinankerronnan kautta erilaisille yleisöille, enim‐
mäkseen lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Manga-piirtämisen työpaja

Opi piirtämään mangaa, japanilaisia sarjakuvia tai
graafisia romaaneja, käyttäen malleina tämän
ilmaisumuodon perustajien, Katsushika Hokusain ja
mangan uudistaneen Osamu Tezukan töitä.

Tapaa Yo-Kai

Tilaisuus tavata, tervehtiä ja halata yokaita sekä ottaa
yhteiskuva. Ihmiset saattavat luulla, etteivät tunne ainut‐
takaan yokaita, mutta monista peleistä tuttuina
hahmoina ne ovat kiinteämpi osa yhteiskuntaamme kuin
voisi luulla.

Research Center for Material Culture

Research Center for Material Culture (RCMC) on johtava
tutkimuslaitos, joka kytkeytyy Tropenmuseumiin
(Amsterdam), MuseumVolkenkundeen (Leiden), Afrika
Museumiin (Berg en Dal) jaWereldmuseumiin (Rotter‐
dam) ja toimii etnografisen tutkimuksen keskipisteenä
Alankomaissa. Tutkimushankkeet ja -ohjelmat koskevat
monia eri aiheita: niiden merkitystä historiassa ja
nykypäivässä, kansallisia ja maailmanlaajuisia historioita
joihin ne kuuluvat ja nykyisiä yhteiskunnallisia kysymyk‐
siä perinteestä, kulttuuri-identiteetistä ja kuulumisesta,
joita näyttelyesineet herättävät.

Tulevaisuus ilman rasismia

Sarja (verkko)luentoja rodusta, rasismista ja rasisminvas‐
taisuudesta museossa. Viimeaikaiset rasisminvastaiset
mielenosoitukset ja liikehdinnät ympäri maailmaa ovat
herättäneet kysymyksiä julkisten instituutioiden
vastuusta, paitsi rakenteellisen ja järjestelmällisen
rasismin käsittelemisessä, myös osassa, joka niillä voi olla
taistelussa rasismia vastaan. Nykyisen rasisminvastaisen
liikehdinnän laajuus ja voimakkuus on epäilemättä
poikkeuksellista, mutta museoiden esittämä kritiikki voi
olla osa pidempiaikaista institutionaalista kritiikkiä.
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Luennot on suunnattu ammattilaisille, mutta ne ovat
avoimia myös laajemmalle yleisölle.

https://www.materialculture.nl/en/research/spaces-speculation/future-
where-racism-has-no-place.

Osa luennoista on katsottavissa YouTubessa: https://youtube.com/
playlist?list=PLfhYfaGHdO1lV6MKe2Q3cpeWee2heMpQc

IFFR & IDFA

IFFR

International Film Festival Rotterdam (IFFR) tarjoaa
korkealaatuisen valikoiman näytelmä- ja dokument‐
tielokuvia, lyhytelokuvia ja mediataidetta. Festivaali
keskittyy uusien ja lahjakkaiden elokuvantekijöiden
viimeaikaisiin töihin kaikkialta maailmasta. Festivaaliin
mahtuu kuitenkin myös retrospektiivejä ja temaattisia
ohjelmia. IFFR tukee uusia ja rohkeita elokuva‐
lahjakkuuksia yhteistuotantomarkkinoidensa Cine‐
Martin, Hubert Bals -rahaston, Rotterdam Labin ja
muiden toimintojen kautta.

www.iffr.nl

IDFA

International Documentary Film Festival Amsterdam
(IDFA) pyrkii lähentämään yleisöä dokumenttielokuviin,
sillä se uskoo niiden voimaan. Syventävien, paljastavien
ja inspiroivien dokumenttielokuvien voimaan. Doku‐
menttielokuviin, jotka lähentävät ihmisiä. Ja dokument‐
tielokuviin, jotka saattavat innostaa ihmisiä toimimaan.
Niinpä festivaali edistää monipuolisten dokumenttielok‐
uvien tuotantoa ja levitystä ja samalla luo kysyntää niille.
Tällä tavoin IDFA laajentaa ja parantaa kansainvälistä
dokumenttielokuvaa edistämällä inklusiivisuutta ja
antamalla aliedustetuille elokuvantekijöille äänen.

www.idfa.nl

Inspiraatioita

Nämä kaksi alankomaalaista elokuvafestivaalia eivät
keskity Aasiaan, mutta niiden oheisohjelmaan kuuluu
usein luentoja, mestariluokkia ja opetusmateriaalia, joka
liittyy aasialaiseen elokuvaan. Esimerkkejä:

— IFFR x De Balie: Vapausluento (Kim Kyungmook):

https://www.youtube.com/watch?v=u_IM0XDoQPc

— Jia Zhangken mestariluokka: https://www.youtube.com/

watch?v=J24WHRn9HEc

— Bong Joon Hon mestariluokka: https://www.youtube.com/

watch?v=vTEhmClq4DE

— Docschool Online: Ilmainen ja rajoittamaton elokuvien ja

opetusmateriaalien käyttömahdollisuus opettajille ja

heidän opiskelijoilleen. Eri maita edustavissa elokuvissa

käsitellään sellaisia aiheita kuin naisten oikeuksia,

maahanmuuttoa ja pakolaisia. https://www.idfa.nl/en/in-

fo/docschool-online

Suomi
Kiinalainen uusivuosi Helsingissä
www.kiinalainenuusivuosi.fi/en

Helsinki ja Peking ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2007
lähtien järjestääkseen kiinalaisen uudenvuoden
Helsingissä. Ohjelmaan kuuluu kiinalaisia esityksiä, joita
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esittävät sekä vierailevat ryhmät Kiinasta että paikalliset
ryhmät. Esityksiin kuuluu leijonatansseja, laulua, akroba‐
tiaa, taistelulajeja ja muuta vastaavaa. Helsingin porme‐
stari ja Kiinan kansantasavallan suurlähettiläs Suomessa
esittävät puheet ja yleisöllä on mahdollisuus nauttia kiin‐
alaista ruokaa, jota tarjotaan katukojuissa. Videoruudut
tarjoavat suoran yhteyden Pekingiin ja CCTV:n kiinal‐
aisen uudenvuoden ohjelmaan. Kun Kiinan
kansantasavallassa on keskiyö ja Helsingissä kello 18,
aletaan seurata lähtölaskentaa uuteen vuoteen. Illan
päättävät ilotulitteet. Tapahtuma on suosittu sekä
suomalaisten perheiden että Suomessa asuvan kiinalaisy‐
hteisön keskuudessa.

Hanami-juhla
Helsingin Roihuvuoressa on iso kirsikkapuupuisto, jonka
japanilaiset yritykset ovat istuttaneet. Joka toukokuu
Roihuvuori-seura järjestää siellä Japanin suurlähetystön
tuella Hanami-juhlan. Suuri määrä Japaniin liittyviä
järjestöjä, kuten ystävyysseuroja, Japaniin liittyviä
harrastusyhdistyksiä, ruokakojuja ja vastaavia, kokoon‐
tuu puistoon, jossa järjestetään piknikejä nurmikolla.
Esityksiin kuuluu paikallisen japanilaisen koulun esit‐
tämiä lauluja, taistelulajien esityksiä, parapara- ja butoh-
tansseja ja kilpailu parhaasta cosplay-asusta. Tapahtuma
on myös suosittu japanilaisten rotukoirien (shibojen tai
akitojen) omistajien keskuudessa, jotka ottavat koiransa
piknikille mukaan.

Paikalliset museot

Suomalaiset ja pääkaupunkiseudun museot järjestävät
usein aasialaista taidetta esitteleviä näyttelyitä. 2000-lu‐
vulla niihin on kuulunut ukiyo-e-kuvien näyttely Ateneu‐
missa, Ai WeiWein näyttely Helsingin taidemuseo
HAMissa ja 2021-22 Espoon modernin taiteen museossa
EMMAssa on Chiharu Shiotan näyttely. Museoissa
järjestetään usein näyttelyihin liittyviä työpajoja ja
luentoja. Niissä on ryhmäopastuksia ja työpajoja koulu‐
laisryhmille.

EMMA koululaisryhmille: https://emmamuseum.fi/en/for-teachers

Suomen kansallismuseossa Helsingissä on esillä
kokoelma japanilaisia esineitä eri aikakausilta, Jomonin
aikaisesta keramiikasta šintolaisuuteen ja buddhal‐
aisuuteen liittyviin näytteisiin saakka.

Mannerheim-museo sisältää aineistoa paitsi C.G.E.
Mannerheimin toiminnasta Suomen armeijan pääl‐
likkönä toisessa maailmansodassa ja Suomen president‐
tinä sodanjälkeisenä aikana, myös hänen matkoistaan
Aasian läpi Japaniin aikana ennen hänen poliittista
uraansa. Näyttelyesineisiin kuuluu mm. aito samurain
katana-miekka.

Maailma kylässä – festivaali
www.maailmakylassa.fi/en/in-english

Tämä joka vuosi toukokuussa järjestettävä viikonlop‐
putapahtuma houkuttelee suomalaisia kansalais‐
järjestöjä, kehitysapujärjestöjä ja erilaisia solidaar‐
isuusryhmiä, jotka järjestävät yhdessä vaikuttavan
määrän tapahtumia. Tapahtumiin kuuluu puheita,
musiikkiesityksiä, työpajoja, lasten toimintoja, elok‐
uvanäytöksiä ja erilaisia demonstraatioita, joita yleisö voi
kuunnella ja joihin se voi myös osallistua. Tapahtuma
keskittyy kehittyviin maihin ja ajankohtaisiin kysymyk‐
siin, kuten ilmastonmuutokseen, poliittiseen vapauteen,
maahanmuuttoon, konfliktinratkaisuihin, vähemmistöi‐
hin, naisiin, lapsiin, etnisiin vähemmistöihin ja vast‐
aaviin aiheisiin. Tapahtuma tuo Suomeen puhujia, poliit‐
tisia aktivisteja ja muusikoita latinalaisesta Amerikasta,
Afrikasta, Lähi-idästä ja Aasiasta. Ruokakojuissa on
tarjolla myös ruokaa näiltä alueilta. Tapahtuman järjestää
suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö FINGO.
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Nykymaailman ymmärtäminen
aasialaisen elokuvan avulla
Marcin Krasnowolski,
Five Flavours Asian Film Festival

Elokuvaehdotukset:

— Tampopo (Juzo Itami, 1985, Japani)

— Jäähyväiset (Lulu Wang, 2019, Kiina / USA)

Suurin ongelma aasialaisen elokuvan (ja yleisemmin
Aasian maiden kulttuurien) popularisoimisessa on se,
että suurimmalle osalle katsojista tämä alue vaikuttaa
eksoottiselta ja etäiseltä heidän jokapäiväiseen todel‐
lisuuteensa nähden. Elokuvanäytöksiin liittyvien opetus‐
toimintojen pitäisi paitsi lähentää kutakin kulttuuria,

Ideoita tiettyihin elokuviin liittyviin tapahtumiin
ja aktiviteetteihin:

Inspiraatioita

Mahdollisia suunnitelmia aasialaista elokuvaa
käsittelevälle luennolle tai tilaisuudelle, joka
on tarkoitettu aikuisyleisölle
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myös antaa yleisölle tunne siitä, että toimimme kaikki
globaalissa ympäristössä ja että kulttuurimme ovat
kietoutuneet yhteen jo vuosikymmenten ajan. Ilman
Aasiaa nykymaailma ei olisi sellainen kuin on, eikä sitä
pysty ymmärtämään täysin ymmärtämättä Aasiaa.

Esimerkkejä ideoista:

Japanilaisen Juzo Itamin ”Tampopo”-elokuvan (1985)
esitykseen liittyvät toiminnot. "Tampopo" on tunnustettu
ja japanilaisesta elokuvasta kiinnostuneiden katsojien
mieleen oleva elokuva, jota suuri yleisö ei kuitenkaan ole
vielä löytänyt. Sen ympärille voi järjestää monenlaisia
arvokkaita tapahtumia, jotka näyttävät, miten maailman
eri kulttuurit kietoutuvat yhteen niin elokuvataiteen
kuin…keittiötaiteenkin alueella.

Edellinen piirre kävi ilmi jo siitä, miten ”Tampopoa”
mainostettiin sen ensi-illan aikoihin. Elokuvaa kutsuttiin
vitsaillen ”ensimmäiseksi ramen-westerniksi”, millä viit‐
attiin Hollywoodin klassiseen elokuvagenreen ja samalla
myös spagettiwesterneihin eli genren vaikuttavaan ja
tehokkaaseen dekonstruktioon Italiassa 1960-luvulla.

Yksi spagettiwesternien läpimurtoteoksista, joka saattoi
alkuun ohjaaja Sergio Leonen ja näyttelijä Clint East‐
woodin loistavat urat, oli ”Kourallinen dollareita”
vuodelta 1964. Mikä kiinnostavinta, elokuva on melkein
tarkka kopio Akira Kurosawan samuraielokuvasta
”Yojimbo – onnensoturi” vuodelta 1961. Asiantunteva
luento ”Tampopon” näytöksen yhteydessä näyttää kuinka
lännenelokuvien ja samuraielokuvien historia on kietou‐
tunut yhteen vuosikymmenten ajan ja miten läheisiä ja
kiehtovia eri maista kotoisin olevien taiteilijoiden inspir‐
aationlähteet ovat.

Kulinaaristen inspiraatioiden tulkinnan voi yhdistää
ramenin, melkein kaikkialla maailmassa saatavilla olevan
ruokalajin, valmistamiseen ja maistamiseen. Ramenin
alkuperä voi tulla yllätyksenä: tämä tunnettu japan‐
ilainen keitto ei suinkaan ole japanilainen, vaan…kiin‐
alainen ja japanilaisten lainaama ja parantelema. Tämä
seikka lisää uuden merkityskerroksen Itamin elokuvaan:
pitäisikö meidän käsitellä ramenwesterniä japanilaisena
genrenä?

LuluWangin elokuvan ”Jäähyväiset” (2019) näytös voi

Inspiraatioita. Mahdollisia suunnitelmia aasialaista elokuvaa käsittelevälle luennolle
tai tilaisuudelle, joka on tarkoitettu aikuisyleisölle

toimia lähtökohtana keskustelulle muuttoliikkeiden
arvosta. Elokuva kertoo nuoresta Yhdysvalloissa asuvasta
ja läpimurtoa ammatissaan yrittävästä naisesta, joka
palaa kotimaahansa vuosien jälkeen rakkaan isoäitinsä
vakavan sairauden vuoksi. Paluu saa hänet
ymmärtämään, että hän ei tunne oloaan kotoisaksi sen
enempää Kiinassa kuin Yhdysvalloissakaan.

Maahanmuuttajilla ei nykyään ole helppoa, ja heihin
kohdistetaan usein populistisia hyökkäyksiä, jotka osuvat
hedelmälliseen maaperään. Heidän täytyy myös tulla
toimeen yksinäisyyden ja kulttuuri- ja kommunikaatioes‐
teiden kanssa, jotka odottavat heitä uudessa kotimaas‐
saan. Samalla maahanmuutto merkitsee kuitenkin
mahdollisuutta parempaan elämään niille ihmisille, jotka
valitsevat sen ratkaisun. Heidän työllään on myös suuri
merkitys sen maan taloudelle, jossa he päättävät asua.

Muuttoliikkeiden asiantuntijan moderoiman keskustelun
tarkoituksena on saada ihmiset ymmärtämään, että
tällaisia prosesseja on ollut aina ja niillä on useimmissa
tapauksissa ollut myönteinen vaikutus. Monet nykyään
massamaahanmuuttoa vastustavat kansat ovat itsekin
olleet aiemmin tilanteissa, joissa he ovat joutuneet
lähtemään joukolla liikkeelle.

Esimerkiksi Puolassa EU:n ehdottama niin sanottu
maahanmuuttajien uudelleensijoittaminen sai hyvin
negatiivisen reaktion puolalaisilta, ja ääripopulistinen
puolue nousi valtaan iskulauseilla, joilla se vastusti
kyseisiä mekanismeja. Puolalaiset tuntuvat unohtaneen,
että vielä varsin hiljattain, maan liityttyä EU:hun ja
länsieurooppalaisten työmarkkinoiden avattua, he itsekin
jonottivat länteen matkalla olleisiin busseihin ja
lentokoneisiin.

Ruoka yhdistää yhteisöjä ja rakentaa
siltoja kulttuurien välille
Nancy Fornoville
CAMERA JAPAN Festival

Elokuvaehdotukset:

— Every Day a Good Day (Tatsushi Omori, 2018, Japani)
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— Hana’s miso soup (Tomoaki Akune & Nobuo Mizuta,

2014, Japan)

— Complicity (Kei Chikaura, 2018, Japani)

Kun eri kulttuurit kohtaavat, ruoka toimii usein yhdis‐
tävänä tekijänä. Filosofit kuten Alain de Botton ovat
huomauttaneet, että uskonnon merkityksen hävitessä
länsimaisessa yhteiskunnassa menetämme osan
yhteisöjemme kudoksesta. Yksi tapa vahvistaa näitä
siteitä on yhteisten ruokailutapahtumien
järjestäminen. Näin ollen on myös mielekästä järjestää
kulttuurienvälisiä tapahtumia, joissa keskitytään
yhteen maahan, ihmiset syövät aterian yhdessä ja
katsovat sen yhteydessä elokuvan, jota seuraa väittely
tai keskustelu. Voi esimerkiksi pyytää japanilaisia tai
vietnamilaisia ihmisiä tekemään ruoan ja liittymään
seuraan. Ruoanlaitto ja ateriointi yhdessä ovat
tärkeässä asemassa aasialaisessa yhteiskunnassa. Elok‐
uvia, joissa ruoalla ja juomilla on enemmän tai vähem‐
män keskeinen osa, on tarjolla paljon. Keskustelun
keskipisteessä voi olla itse ruoka, mutta myös jokin
japanilaiseen yhteiskuntaan liittyvistä aiheista, jotka
ovat esillä muun muassa seuraavissa elokuvissa:

— Every Day a Good Day (Tatsushi Omori, 2018, Japani)

Elokuva keskittyy teeseremoniaan, mutta kertoo myös

paljon siitä, miten selvitä elämän tarjoamista kolhuista.

Se voi olla hyvä lähtökohta laajemmalle keskustelulle.

— Hana’s Miso Soup (Tomoaki Akune & Nobuo Mizuta,

2015, Japani)

Elokuva äidistä, joka on saanut diagnoosin

rintasyövästä ja auttaa tytärtään kohtaamaan pahim-

man. Keskustelu voi koskea sitä, miten eri kulttuurit

käsittelevät sairautta ja menetystä.

— Complicity (Kei Chikaura, 2018, Japani)

Kiinalainen mies muuttaa laittomasti Japaniin

parantaakseen elämäänsä ja saadakseen lisää mahdol-

lisuuksia. Keskustelu voi koskea siirtolaisia ja heidän

syitään tehdä tiettyjä valintoja.
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Muita esimerkkejä elokuvista, joissa ruoalla on tärkeä osa:

— Tampopo (Juzo Itami, 1985, Japani)

— The Taste of Pho (Mariko Bobrik, 2019, Puola)

— Seitsemän samuraita (Akira Kurosawa, 1954, Japani)

— Syö juo mies nainen (Ang Lee, 1994, Taiwan)

— Ramen Shop (Eric Khoo, 2018, Singapore)

— Lounasrasia (Ritesh Batra, 2013, Intia)

— Mr. Long (SABU, 2017, Japan)

— The Wandering Chef (Park Hye-reong, 2019, Etelä-Korea)

— Sweet Bean (Naomi Kawase, 2015, Japani)

Ruoka, ympäristö, perinne ja
temppelit japanilaisessa elokuvassa
Eija Niskanen
Helsinki Cine Aasia

Elokuvaehdotukset:

— Rikyu, Hiroshi Teshigahara, 1989;

— Rikyu, Kei Kumai, 1989

Kumpikin elokuva kertoo Rikyu-munkista, joka toi
teeseremonian Kiinasta Japaniin. Näytösten yhteydessä
voidaan järjestää ruoka- ja teetapahtumia, jotka liittyvät
buddhalaiseen perinteeseen.

Suomessa on hiljattain julkaistu Marjo Sekin ja Heikki
Valkaman kirjoittama kirja Okazu – japanilaista kasvis‐
ruokaa (2021). Kirjassa esitellään shojin ryorin, japan‐
ilaisen temppeliruoan periaatteet ja annetaan näiden
yksinkertaisten kasvisruokien reseptejä, jotka perustuvat
paikallisille, osittain suoraan luonnosta kerättäville
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ainesosille. Marjo Sekillä oli aikoinaan japanilainen
ravintola Tampereella, ja sitä ennen hän asui 20 vuotta
Japanissa. Heikki Valkama on YLEn toimittaja, joka
puhuu japania sujuvasti ja on raportoinut muun
muassa Tokion olympialaisista. Kirjan julkistamisen
yhteydessä Helsingin kirjamessuilla järjestettiin ruoan‐
laittotapahtuma. Samanlaisia tapahtumia voidaan
järjestää japanilaisen elokuvan näytöksen yhteydessä,
joko japanilaisesta keittiöstä tai japanilaisista perin‐
teistä, etenkin uskontoon liittyvistä. Työpaja olisi yhdis‐
tettävissä myös viime aikojen vegaani-innostukseen ja
ympäristöaiheisiin. Se laajentaisi myös yleisön ja osan‐
ottajien käsitystä japanilaisesta keittiöstä, joka ei
suinkaan rajoitu pelkästään sushiin. Keskustelu kirjan
tekijöiden kanssa elokuvanäytöksen yhteydessä
järjestettävässä tapahtumassa olisi merkittävä
vetonaula yleisölle.

Vastaavasti Helsingissä toimivaa Chado Urasenke
Tankokai -yhdistystä voisi pyytää järjestämään teesere‐
moniaa esittelevän ja teen maistamisen mahdollistavan
työpajan elokuvan yleisölle. Paikallinen ikebana-
harrastusjärjestö voisi myös osallistua tapahtumaan ja
järjestää sen aikana työpajan.

Vastavuoroiset kunnianosoitukset
ja evätyt omimiset
Udine Far East Film Festival

Elokuvaehdotuksia:

— Bambi (David Hand, 1942), Viidakon valtias (Gekijōban,

Janguru Taitei, Hayashi Shigeyuki, 1965), Leijonakunin-

gas (Roger Allers, Rob Minkoff, 1994)

— Metropolis (Fritz Lang, 1927), Metropolis (Metoroporisu,

Rin Tarō, 2001)

— Astro Boy (Tetsuwan Atomu, Osamu Tezuka, 1963),

Astro Boy (David Bowers, 2009)

— Paprika (Papurika, Satoshi Kon, 2006), Inception (Chris-

topher Nolan, 2010)
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— Ghost in the Shell – aaveääni (Ghost in the Shell, Kōkaku

kidōtai, Mamoru Oshii, 1995), Ghost in the Shell (Rupert

Sanders, 2017)

— Matrix (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999), Animat-

rix (Andy Jones, Mahiro Maeda, Shinichirō Watanabe,

Yoshiaki Kawajiri, Takeshi Koike, Kōji Morimoto, Peter

Chung, 2003)

— Laputa – linna taivaalla (Tenkū no shiro Rapyuta, Hayao

Miyazaki, 1986), Avatar (James Cameron, 2009)

— Heidi (Arupusu no shōjo Haiji, Isao Takahata, 1974), Heidi

(Alan Gsponer, 2015),

— Rémi (Ienakiko, Osamu Dezaki, 1978), Rémi sans famille

(Antoine Blossier, 2018),

— Annan nuoruusvuodet (Akage no Anne, Isao Takahata,

1979), Anna, a lopussa (Moira Walley-Beckett, 2017)

Elokuva on sekä kielellisessä että teknologisessa katsan‐
nossa kehittynyt saamalla vaikutteita eri alojen kyvyiltä.
Aluksi se lainasi aiemmista taidemuodoista
(kirjallisuudesta, maalaustaiteesta, kuvanveistosta,
musiikista, teatterista) ja myöhemmin erilaisista kult‐
tuuriperinteistä, kielistä ja estetiikoista. Kun länsimainen
ja itämainen elokuva kohtasivat toisensa, ne saivat
vaikutteita toisiltaan uudelleentulkintojen, lainausten ja
kunnianosoitusten muodossa. Erityisesti animaatioelok‐
uvasta ja suositusta näytelmäelokuvasta on kuitenkin
pitkään puuttunut vastavuoroisuus. Länsimaiset käsikir‐
joittajat, ohjaajat ja tuottajat ovat usein pitäneet tätä
väistämättömänä asiaintilana. Toisaalta inspiraation
hakemista elokuvista plagiaatin rajoja hipovalla tavalla ei
ole koskaan pidetty epäsopivana tai tekopyhänä
toimintana.

Luennon kesto voi olla vähintään kaksi tuntia, mutta sitä
voidaan myös laajentaa lisäämällä esimerkkejä tai
syventämällä tiettyjä aiheeseen liittyviä tekijöitä.

Luento voi alkaa lyhyellä johdannolla animaatioelokuvan
syntyyn lännessä ja idässä näyttämällä audiovisuaalisia
esimerkkejä pioneereilta niin japanilaisessa (Shimokawa,
Kitayama, Kōuchi, Ofuji) kuin länsimaisessakin animaa‐
tiossa (Cohl, McCay, Fleischer).
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Tämän jälkeen luennon keskipisteessä ovat kaksi henk‐
ilöä, joihin animaatioelokuva henkilöityi idässä ja
lännessä, eli Osamu Tezuka jaWalt Disney. Lyhyt
näiden mestarien töitä esittelevien katkelmien sarja
voidaan esittää tyylin ja toistuvien teemojen havainnol‐
listamiseksi. Walt Disneyn osalta esimerkit voidaan
ottaa Silly Symphonies -piirroselokuvien sarjasta ja niin
sanottujen Disneyn klassikkojen kanonisista pitkistä
animaatioelokuvista. Tezukan osalta taas katkelmat
tulisivat hänen lyhytelokuvistaan, Astro Boy - ja
Prinsessa Sapphire -televisiosarjoista ja hänen
perustamansa Mushi Productions -studion tuottamista
pitkistä animaatioelokuvista.

Yleiskatsauksen jälkeen luento voi siirtyä
tarkastelemaan Osamu Tezukan jaWalt Disneyn välisen
konfliktisen suhteen analysointiin. Tezuka ihaili Bambi-
elokuvaa ja päätti kunnianosoituksena Disneyn tyylille
piirtää omille hahmoilleen isot, liikkuvat ja ilmaisuvoi‐
maiset silmät. Kunnianosoitus maksettiin takaisin
vuosikymmeniä myöhemmin Leijonakuninkaassa,
johon lainattiin tiettyjä kohtauksia ja tärkeitä kerron‐
nallisia piirteitä Viidakon valtias -elokuvasta. Tällöin
Tezukan työtä ei kuitenkaan mainittu sanallakaan.
Disneyn elokuvan parissa työskennelleiden henk‐
ilöiden (animaattori Tom Siton, käsikirjoittaja Mark
Kauslerin, ohjaajien Roger Allers ja Rob Minkoffin sekä
Roy Disneyn) lausunnot viittaavat kaikki sattuman‐
varaiseen yhdenkaltaisuuteen, joka ei ollut tarkoituk‐
sellinen. Toisin kuin amerikkalaiset kollegansa, Tezuka
ei Metropolis-mangaa (josta Rin Tarō teki saman‐
nimisen pitkän animaatioelokuvan) piirtäessään
epäröinyt mainita sen olevan kunnianosoitus Fritz
Langille.

Luennolla voidaan mainita myös uudempi ja yhtä
konfliktinen vertailu Disneyn ja Studio Ghiblin välillä.
Disney on levittänyt Miyazakin ja Takahatan elokuvia
Yhdysvalloissa ja Euroopassa 1990-luvun puolivälistä
lähtien.

Miten länsimaiset tekijät pystyivät teeskentelemään
niin pitkään, etteivät olleet saaneet minkäänlaisia
vaikutteita idästä? Vuosikymmenten ajan elokuvien
levitys oli kaoottista: japanilaista ”taideanimaatiota”
saattoi nähdä vain elokuvafestivaaleilla, kun taas suosi‐
tut tv-animaatiosarjat (jotka edustivat erinomaista
kerrontaa) olivat lähes yksinomaan lapsille ja
varhaisteineille suunnattuja. Aasialaista elokuvaa esit‐
televät festivaalit, Studio Ghiblin elokuvien levit‐
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täminen ulkomailla, suoratoistoalustojen nousu, pienten
levitysyhtiöiden syntyminen ja helposti kaikkialla maail‐
massa ostettavat DVD- ja Blu-Ray-tallenteet ovat tehneet
paljon vaikeammaksi väittää muiden töistä lainattuja
ideoita täysin omaperäisiksi. Toisenlainen
primäärilähteiden tunnustaminen nähtiin Matrix-elok‐
uvan ensi-illan jälkeen. Wachowskin sisaret tuottivat
muutamaa vuotta myöhemmin Animatrix-elokuvan,
lyhytelokuvien antologian, joka oli tarkoitettu erään‐
laiseksi hyvitykseksi lukuisista mainitsematta jääneistä
(mutta fanien verkkofoorumeilla huomaamista) lainauk‐
sista japanilaisista animaatioelokuvista, etenkin Ghost in
the Shell – aaveääni -elokuvasta.

Filmografiassa mainituista elokuvista otettujen
esimerkkien avulla on mahdollista havainnollistaa, miten
japanilainen animaatioelokuva on vaikuttanut länsi‐
maiseen elokuvaan ja päinvastoin. Nämä esimerkit näyt‐
tävät myös, että japanilaiset tekijät ovat pystyneet tuot‐
tamaan animaatioita länsimaisen lastenkirjallisuuden
klassikoista, jotka vetävät vertoja Disneyn klassisiin
satuihin perustuville elokuville, vaikka niitä usein vähä‐
telläänkin. Tämä prosessi pohjautuu pitkäaikaiseen peri‐
nteeseen ja samalla jatkaa sitä edelleen: japanilaiset
uudelleentulkinnat sellaisista länsimaisista klassikkohah‐
moista kuin Heidi, Rémi ja Vihervaaran Anna ovat niin
ikonisia, että ne ovat myöhemmin vaikuttaneet kyseisten
teosten Euroopassa ja Yhdysvalloissa tuotettuihin elok‐
uvaversioihin.
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Tähän raporttiin on koottu inspiraatioita ja hyväksi
todettuja käytäntöjä Five Flavours -elokuvafestivaalin,
Udine Far East Film Festivalin, CAMERA JAPAN -fest‐
ivaalin ja Helsinki Cine Aasian järjestäjiltä kolme vuotta
kestäneen Asia Cinema Education -hankkeen ajalta.
Hankkeen aikana yhteistyökumppanit ovat jakaneet
keskenään opetuskäytäntöjään ja tuoneet esille
arvokkaita paikallisia hankkeita. Kaikkein kiin‐
nostavimpia niistä on esitelty tässä julkaisussa siinä
toivossa, että ne auttavat elokuvanäytöksiin liittyvien
pieni- ja suurimuotoisten opetustapahtumien
järjestämisessä.

Tämän kokoelman lisäksi hankkeen seurauksena syntyi
Asian Cinema Education -verkkosivu, johon on koottu
aasialaista elokuvaa käsittelevä luentosarja ja verkkokur‐
ssi elokuvajournalismista ja -kritiikistä. Lisäksi osana
hanketta on järjestetty pitkäkestoisia työharjoitteluja,
koulutuksia ja työpajoja, jotka ovat olleet avuksi siihen
osallistuneille järjestöille ja niiden yleisöille. Näihin
kuuluu sarja työpajoja ja Five Flavours -festivaalin
tuomariston 12 jäsenelle järjestetty oleskelu Varsovassa
vuonna 2021.
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