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Torstai 21.1.2016 
 

INGRID BERGMAN  OMIN SANOIN (JAG ÄR INGRID), 114 min, ruotsi, 
suomenkielinen tekstitys, ei ikärajaa, Bio Forum klo 17.15 
Stig Björkmanin ohjaama dokumenttielokuva Ingrid Bergmanista vuodelta 2015. Elokuva 
perustuu Ingrid Bergmanin päiväkirjamerkintöihin ja on vangitseva kurkistus Hollywoodin 
kulissien taakse. Nuoresta ruotsalaisesta tulee Yhdysvaltain ja samalla maailmanluokan tähti.  
 
MANDARIINIT (MANDARIINID), 87 min, eesti, venäjä, georgia; suomen- ja 
ruotsinkielinen tekstitys ikäraja 12 v, Bio Forum klo 19.30 
Virolainen elokuva Mandariinit käsittelee sotaa Georgian Abhasiassa 1992. Virolaismies on 
sotatilasta huolimatta jäänyt alueelle hoitamaan mandariinitarhaansa. Hänen talonsa vierellä 
käydään ankara taistelu ja hänen portailleen jätetään virumaan haavoittunut mies. 
Virolaismies pitää velvollisuutenaan huolehtia hänestä. Koskettava sodanvastainen elokuva 
virolaisista, jotka ovat yhtäkkiä keskellä aivan muiden ihmisten sotaa. Elokuva oli vuoden 
2015 Oscar-ehdokas. 
 

Perjantai 22.1.2016 
 
ÄIDIN TOIVE, 85 min, englanti ja muita kieliä; suomen- ja ruotsinkielinen tekstitys 
ikäraja 12 v, Bio Forum klo 16.30 
Joonas Berghäll on ohjannut Miesten vuoron jälkeen elokuvaan Äidin toive. Elokuvassa 
kymmenen hyvin erilaista naista eri puolilta maailmaa kertoo tarinansa äitiydestään. 
Keskeistä elokuvassa on heidän oman äitinsä läsnäolo tai äidin kaipuu.  
 
LOUDER THAN BOMBS, 109 min, englanti ja ranska, suomen- ja ruotsinkielinen 
tekstitys ikäraja 12 v, Bio Forum klo 18.30 
Louder Than Bombs on norjalaisohjaaja Joachim Trierin Hollywood-debyytti vuodelta 2015. 
Elokuvan pääosissa ovat Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne, David Stathairn ja Isabelle Huppert. 
Perheen äiti, kuuluisa sotavalokuvaaja on kuollut, ja nyt isän ja kahden pojan muodostama 
hauras perhe joutuu kohtaamaan monenlaisia tunteita ja muistoja hänestä. 
 
KLICK, 30 min, ruotsi; ei tekstitystä, Karelia klo 16.00 
Yle Femin uusi valokuvauksesta kertova sarja Klick seuraa kymmentä valokuvaajaa 
kulisseissa. Tammisaaren elokuvajuhlilla esitetään sarjan yksi osa. ”Kertoa kuvista sanoin on 
yhtä vaikeaa kuin olisi valokuvata ihmisen ääntä”, taiteilija Tuija Lindströmin kerrotaan 
sanoneen. Kuitenkin juuri tuota, kuvan kuvailemista sanoin, tavoittelee Yle Femin uusi TV-
sarja Klick. Tapaamme sarjassa suomenruotsalaisia valokuvaajia, jotka esittelevät 
valokuviaan ja työtapojaan. Esityksessä ovat paikalla valokuvataiteilija Christoffer Relander 
ja tuottaja Nanette Forsström. 

 
OBLIVION, 30 min, ruotsi; englanninkielinen tekstitys, Karelia klo 16.45 
Oblivion - O Blif Igen on Marjo Levlinin elokuva matkastaan isovanhempiensa jalanjäljissä 
Amerikkaan. Elokuva rakentuu hänen Maalahdessa ja Yhdysvalloissa vuoden 2013 aikana 
kuvaamastaan materiaalista. Se on dokumentaarinen, runollinen kertomus unohduksesta, 
etsimisestä ja siitä mitä hän tällä matkallaan kohtasi. 

 
NIIN KUIN TAIVAASSA (SÅSOM I HIMMELEN), 134 min, ruotsi; suomenkielinen 
tekstitys ikäraja 12 v, Karelia klo 17.30 
Kay Pollackin menestyselokuva vuodelta 2004 kannattaa katsoa uudestaan.  Elokuva 



palkittiin Oscarilla 2005. Kansainvälisesti tunnettu johtaja katkaisee äkillisesti uransa ja 
palaa kotiseudulleen Pohjois-Ruotsiin. Siellä hän alkaa harjoittaa kirkkokuoroa eikä mikään 
paikkakunnalla ole enää ennallaan. 
 

Lauantai 23.1.2016 
 
ARMI ELÄÄ!, 84 min, suomi; ruotsinkielinen tekstitys ikäraja 12 v, Bio Forum klo 
14.00 
Jörn Donnerin viimeisin elokuva vuodelta 2015 kertoo Marimekon perustajasta Armi 
Ratiasta. Elokuva ei ole varsinaisesti Ratian elämänkerta, vaan kertoo teatteriseurueesta, 
joka esittää näytelmää hänestä. Elokuva on mielenkiintoinen kertomus vahvasta, 
rakastavasta ja intohimoisesta naisesta. Päähenkilöä Mariaa, joka näytelmässä esittää Ratiaa, 
näyttelee Minna Haapkylä. Maria yrittää löytää totuuden Ratiasta ja selvittää, millainen 
ihminen Marimekko-legenda oikeasti oli. 
 
FÚSI (VIRGIN MOUNTAIN), 84 min, islanti; englanninkielinen tekstitys, ikäraja 12 v,  
Bio Forum kl 16.00 
Virgin Mountain on islantilainen elokuva vuodelta 2015. Se voitti 2015 Pohjoismaiden 
neuvoston palkinnon. Elokuva kertoo Fusista, 43-vuotiaasta miehestä, joka elää yhdessä 
äitinsä kanssa. Fusin päivät koostuvat monotonisista rutiineista. Elämäniloisen Alman ja 
nuoren Heran ilmaantuminen asettavat uudenlaisia vaatimuksia hänen poikamieselämäänsä. 
 
MIEKKAILIJA, 98 min, ikäraja 7 v, eesti, suomen- ja ruotsinkielinen tekstitys 
Nuori tuntematon mies, Endel, saapuu Haapsaluun 1950-luvun alussa. Hän on jättänyt 
taakseen Leningradin valtion urheiluyliopiston pakoillakseen Neuvostoliiton salaista poliisia. 
Haapsalussa hän saa viran opettajana ja alkaa vetää lapsille urheilukerhoa. Endel alkaa 
vihkiä lapsia suureen intohimoonsa – miekkailuun. Tämä ajaa hänet törmäyskurssille koulun 
rehtorin, kommunistisen byrokraatin kanssa. Endel oppii rakastamaan ja pitämään huolta 
lapsista, joista suuri osa on neuvostomiehityksen jäljiltä orpoja. Miekkailusta muodostuu 
lapsille itseilmaisun muoto ja Endelistä heille miehen malli. Rehtori selvittää Endelin taustan. 
Lapset haluavat lähteä Leningradiin valtakunnalliseen koululaisten miekkailuturnaukseen. 
Endel joutuu tekemään valinnan; viekö hän lapset Leningradiin ja riskeeraa oman 
vapautensa vai aiheuttaako hän heille pettymyksen valitsemalla oman turvallisuutensa ja 
ikuisen pakoilun. Klaus Härön elokuva on ollut ehdolla parhaaksi ulkomaiseksi elokuvaksi 
Golden Globessa ja myös Oscar-ehdokkaiden ns. shortlistalla. 
 
 
HARRY HOLMSTRÖMIN LYHYTELOKUVIA , ruotsi; ei tekstitystä, Karelia klo 
12.30 
Arbiksen kaitaelokuvakurssi esittää: Dokumentstölden 
Elokuvayhdistys Finurliga Filmare esittää: Konstig Kurskväll med elaka elever och lat lärare  
 
FRÅN MOSUL TILL RASEBORG, 60 min elokuva + keskustelu, Karelia klo 13.00  
Johan Kvarnströmin ja Ahmed Alalousin valmistumassa oleva työ. 
”Isis tappoi hänen työtovereitaan ja uhkasi tappaa hänet, koska hän teki toimittajan työtä. He 
ottivat haltuunsa perheen talon ja auton ja hallitsivat kauhulla koko hänen kotikaupunkiaan 
Mosulia. Nyt hän on pakolainen ja turvapaikanhakija täällä Suomessa. Hän on 23-vuotias, 
haluaa aloittaa uudelleen alusta ja opiskella valokuvausta ja journalismia. Hänen nimensä on 
Ahmed Alalousi ja hänestä on tullut ystäväni. Ahmed on juuri levyttänyt kappaleen Allas 
lika värde (”Kaikki ovat samanarvoisia”), joka käsittelee yhteiskunnan arvoja ja 
pakolaiskriisiä. Ahmed sanoi, että maailma tarvitsee tuota kappaletta enemmän kuin koskaan. 
Hänestä tuntuu hyvältä, kun kappaleen visualisoinnissa ja ehkä vielä enemmän tulevan levyn 



teossa turvaudutaan hänen taitoihinsa. Tarvitaan lehtikuvia, kansisuunnittelua, 
musiikkivideoita ja vastaavaa. Me uskomme hyvään ja haluamme levittää uskoa hyvään.” 
Johan/Qruu 
 
LÅDOR TILL LETTLAND 30 min, ruotsi; ei tekstitystä, Karelia klo 14.00 
Tammisaarelaisen avustusjärjestö Bikupanin kuusi eläkeläisjäsentä lähtee avustusmatkalle 
päämääränään useita Latvian paikkakuntia. Reissua tehdään kiivaaseen tahtiin: ei olla 
millään turistimatkalla, vaan tänne on tultu auttamaan mahdollisimman monia. 
Vastaanottajat ovat hyvin kiitollisia. Vieraita ei päästetä lähtemään ennen kuin on juotu 
kahvit, ja kahvitellessa syntyy ystävyyssuhteita. Mutta matka jatkuu.  

 
PETRA LINDHOLMIN TAIDE-ELOKUVAT, 40 min, Karelia klo 15.00 
 

UNTIL (DV-Pal 10 min 2004) 
Kahden henkilön öinen keskustelu, mies kylpyammeessa ja nainen baarissa. 
Muotokuva kahdesta muukalaisesta, jotka tutustuvat toisiinsa puhelimessa. 
Kuulemme heidän keskustelunsa alkua kunnes  kuvien sarja alkaa lipua heidän 
muistoissaan ja unissaan. 
  
IRIS (HD 7 min 2006) 
Petra Lindholmin videoteos Iris on syntynyt yhteistyössä säveltäjä Lars Åkerlundin 
kanssa. Samalla kun teos on kaunista kuvien ja äänten virtaa, se on vaativa, 
hyökkäävä kertomus, eräänlainen pyörryttävä matka, runollinen sciencefiction-
katarsis kuolemasta ja jälleensyntymisestä ja siitä, miten erottamattomat nämä 
ääripäät ovat. Aivan yhtä erottamattomat kuin kepeys ja vakavuus, hetki ja ikuisuus. 
  
WISH AWAY (HD-Video 10 min 2008) 
Teoksen WISH AWAY näyttämö on öinen majakka yksinäisellä saarella Ruotsin ja 
Suomen välillä. Teoksen innoittajia ovat Tove Janssonin kirja ‘Muumipappa ja meri’ 
ja viimeaikaiset raportit Itämeren tilasta. 
Teoksen musiikki on muun muassa Bachin sekä Petra Lindholmin itsensä säveltämää. 
  
TILL ANNE-MARIE (HD-Video 11 min 2010) 
Lindholm on saanut aiheen teokseen vanhoista valokuvista, jotka hänen naispuolinen 
sukulaisensa on ottanut lähes 100 vuotta sitten. Tarinan lähtökohta on tositarina 
nuoresta naisesta, taiteilijan isoisän tädistä Anne-Mariesta ja tämän onnettomasta 
rakkaudesta venäläiseen Obolenski-nimiseen mieheen. Sisällissodan raaka 
todellisuus murskaa unelmat yhteisestä tulevaisuudesta, Obolenski pakenee 
Ranskaan eikä Anne-Marie näe enää koskaan rakastettuaan. 
Anne-Marien valokuvat vuorista ovat temaattinen lähtökohta Lindholmin 
kuvailemalle maisemalle. Ne luovat mystisen ja tavoittamattoman taustan näkymille, 
joissa ensin nuorempi ja hieman myöhemmin vanhempi nainen kulkee. Samaan 
aikaan teoksen ääniraidalla soi taiteilijan laulama kaihoisa rakkauslaulu – teoksen 
kertojanääni ja Anne-Marien tunteiden tulkki. 

 
 
BARCELONA HERE WE STAND, 20 min, englanti; englantilainen tekstitys, Karelia 
klo 16.00 
Eteläafrikkalaisessa Barcelonan kaupunginosassa asuvat Thembi ja Sigabonga kertovansa 
tarinansa hädästään ja vastoinkäymisistään. He eivät kuitenkaan muserru arjen 
kamppailuissa, vaan elämässä on toivoa, unelmia ja iloa. Elokuvan ovat ohjanneet Linnea de 
la Chapelle ja Rafael Donner. 



ENKELBILJETT TILL EUROPA, 30 min, toimittaja Ida Henriksson 
 

CHUM (HJÓNABANDSSÆLA), 15 min, islanti; englantilainen tekstitys, Karelia klo 
18.00 
Islantilaisen Jorundur Ragnarssonin lyhytelokuva vuodelta 2014 valittiin Islannin parhaaksi 
vuonna 2015. Uggi ja Kiddi ovat nuoria poikamiehiä, joiden arki pienessä islantilaisessa 
kaupungissa muistuttaa avioliittoa. Eräänä päivänä he tapaavat ikäisensä Rosan, ja heidän 
ystävyytensä muuttuu perusteellisesti. 
 
CHASING THE DEAD – RASEBORGS SLOTT (2015), 42 min, ruotsi; ei tekstitystä, 
Karelia klo 23.00 
Christopher Marinin ryhmä käy Raaseporin linnassa ja kaivautuu sen dramaattiseen 
historiaan. Ryhmä jahtaa todisteita paranormaaleista kokemuksista linnassa ja linnan 
kummitustarinoista. 

 
 
HANKO JA MERI, 72 min, Naturum klo 10.00  
Kristian Åbergin dokumentti merikaupunki Hangosta. Iltakävely Kappelisataman punaisten 
puotien ja laiturissa olevien veneiden keskellä herättää ajatuksia. Täältä laivat etsivät suojaa 
jo 500 vuotta sitten. Hanko on aina ollut satamakaupunki, mutta myös rannikkoliikennettä 
kaupungista lähialueille kuten Bromarviin ja lähisaarille tarvittiin. 
 
LUOTOJEN NAISET (SKÄRIKVINNOR), 78 min, Naturum klo 11.30 
Lotta Petronellan runollinen dokumentti kertoo neljän naisen elämästä Turun ulkosaaristossa. 
Petronella kuvaa naisten henkilökohtaisia valintoja heidän tehdessään päivittäisiä askareitaan 
eri vuodenaikoina. He puhuvat yksinäisyydestä, vastoinkäymisistä, rakkaudesta ja 
kuolemasta. 
 
KOTONA JOSSAKIN (HEM NÅGONSTANS), 77 min, Naturum  
Lotta Petronellan saaristolaiselokuva Turun saaristosta on jatkoa hänen edelliselle 
saaristolaiselokuvalleen Luotojen naiset. Runollinen dokumenttielokuva HEM Någonstans 
(KOTONA Jossakin) tekee rohkean kysymyksen: Löytääkö ihmisen sielu koskaan omaa 
kotiaan? Kohtaamme ulkosaariston miehiä, jotka vievät meidät tuntemattomiin maisemiin ja 
merinäkymiin. Voiko heidän tarinansa vaikuttaa meidän käsitykseemme omasta kodistamme?  
 
ANNAN LAULU (ANNAS SÅNG), 12 min, Naturum  
Annan laulu on filmirunoelma naisesta joka katoaa itseensä ja muuttu näkymättömäksi. 
Kohtaaminen luonnon kanssa johtaa hänet takaisin itseensä. Cecile Orblin pääroolissa. 

 
MOT NATUREN, 80 min, norja; englantilainen tekstitys, ikäraja 11 v, Naturum klo 
14.30 
Mot naturen on norjalainen elokuva vaeltajasta Norjan vuorilla, ja siitä, mitä hänen päässään 
liikkuu tunturivaelluksilla. Elokuva kertoo tunteista ja kuvitelmista, joita vaellus herättää. 
Mot naturen on elokuva ihmisyydestä mutta myös siitä, miten käsittelemme asioita ja miten 
eri tilanteet vaikuttavat ajatteluumme. 
 

Sunnuntai 24.1.2016 
 
KYLMÄÄ KIVEÄ, 71 min, suomi, englantilainen tekstitys, ikäraja 7 v,  Bio Forum klo 
12.00 
Kylmää kiveä on dokumentti suomalaisesta vuorikiipeilystä. Siinä kohtaavat historia ja 
nykytilanne, sillä dokumentissa kuvataan vuorikiipeilyä Suomessa 60 vuoden ajalta. Mistä 



johtuu, että vuorikiipeily on tullut niin suosituksi massa, jossa ei oikeastaan ole 
vuorenhuippuja? 
 
INTERMEZZO, 93 min, ruotsi; ei ikärajaa, Bio Forum klo 13.30 
Tammisaaren elokuvajuhlat esittää Ingrid Bergmanin – 100 vuotta 2015 – kunniaksi erään 
hänen elokuvistaan ennen Hollywood-aikaa. Gustaf Molanderin Intermezzosta vuodelta 
1936 tehtiin myöhemmin amerikkalainen uusversio Hollywoodissa 1939. Vuoden 1936 
versiossa Ingrid Bergmanin vastanäyttelijänä on Gösta Ekman. Amerikkalaisessa versiossa 
hänellä on vieläkin tunnetumpi vastanäyttelijä, nimittäin Leslie Howard. 
 
PIENI SISKONI (MIN LILLA SYSTER), 105 min, ruotsi; suomenkielinen tekstitys, 
ikäraja 12 v, Bio Forum klo 17.00 
Ruotsalainen elokuva nuorten syömishäiriöistä.  Murrosikäinen Stella huomaa, että hänen 
roolimallinsa, isosisko, kärsii syömishäiriöstä. Elokuvasta kasvaa kertomus 
mustasukkaisuudesta, rakkaudesta ja petoksesta. Pieni siskoni jatkaa suosittujen ruotsalaisten 
nuorisoelokuvien sarjaa. 
 
TYTTÖKUNINGAS (THE GIRL KING), 106 min, englanti, saksa, ranska; suomen- ja 
ruotsinkielinen tekstitys ikäraja 12 v, Bio Forum klo 19.30 
Mika Kaurismäen kansainvälisessä elokuvassa kuningatar Kristiinasta on näyttelijöitä 
Ruotsista, Suomesta, Kanadasta, Saksasta ja Ranskasta. Elokuva piirtää muotokuvan tytöstä, 
josta tuli kuningas kuusivuotiaana. Ruotsin konservatiiviset piirit vastustivat häntä, ja hänen 
pyrkimyksiään uudistaa ruotsalaista yhteiskuntaa katsottiin karsaasti. Myöskään hänen 
heräävää seksuaalisuuttaan ei hyväksytty. Kuningatar ei saanut olla nainen, vaan hänet tuli 
kasvattaa prinssiksi. 

 
HARRY HOLMSTRÖM – FOTOGRAF, 53 min, ruotsi, Naturum klo 11.30 
Välähdyksiä menestyksekkäästä elämäntyöstä valokuvaajana. 
 
KAIVOS MERESSÄ, 30 min, ruotsi, Naturum klo 12.45 
Filmireportaasi Jussarön kaivoksesta. Henrik Cederlöfin tv-reportaasi vuodelta 1965, jossa 
hän haastattelee ihmisiä jotka työskentelevät Jussarön kaivoksen ympärillä. 
 
BIKES VS. CARS, 90 min, englanti, ranska, portugali; englantilainen tekstitys, 
Naturum klo 13.30 
Bikes vs. Cars on dokumentti polkupyörästä, siitä kuinka erinomainen väline se on ja voi 
olla, kun halutaan muutosta. Keskeisenä on kaupunkisuunnittelussa muodostuva ristiriita 
polkupyörien, autojen ja fossiilisten polttoaineiden lisääntyvän käytön välillä. 
 


