ELOKUVAKERHON KEVÄÄN OHJELMISTO ON
NÄYTTELIJÖIDEN JUHLAA
Pirtsi ja Yrtsi Pulkkinen saivat valita perjantaina alkavan elokuvakerhon kevään
ohjelmiston diktatorisin valtuuksin, koska se on heidän viimeisensä.
Kevään aikana elokuvakerholle tulee valita uusi puheenjohtaja, löytää
Kansalaisopiston sarjalle uudet vetäjät ja päättää, kuinka vuoden 2015 Elokuvaviikko
toteutetaan. Sen sijaan varma huhuna kulkeva tieto Pulkkisten etelään muutosta on
melkoista liioittelua, koska emme itse ole tällaisesta asiasta lainkaan varmoja.
16.1. Payne : Nebraska, 1t 55 min, K7, Ensi-ilta: 28.2.2014, Pääosissa: Bruce Dern, Will Forte, Stacy
Keach, June Squibb, Bob Odenkirk.

Isä ei halua luopua uskostaan miljoonan dollarin arpajaisvoittoon ja siitä alkaa äreän isän ja häntä
rakastavan poikansa matka Nebraskaan voiton hakuun. Sideways elokuvan ohjaaja Payne on taitava,
humoristisen humaani ihmiskuvaaja - ja se näkyy tässä kauden avauselokuvassakin.

30.1. Linklater : Boyhood, 2 t 45 min, K12, Ensi-ilta: 10.10.2014 Pääosissa: Patricia
Arquette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater.

Richard Linklater teki loistavan Rakkautta ennen…. trilogian, jonka ajallisesti 20 vuotta
kestäneen kaaren näimme elokuvaviikolla 2013.
Boyhood-elokuva on vieläkin ainutlaatuisempi juttu elokuvan historiassa. Sitä kuvattiin 11
vuoden aika ja sen päähenkilöt varttuivat kuvausten aikana todellisuudessakin lapsista
aikuisiän kynnykselle. Tätä todellisen elämän taianomaista kuvausta on hehkutettu
mestariteoksena ympäri maailmaa.

13.2. Lelio:Gloria, 1t 50 min, K16, Pääosissa:Paulina García, Sergio Hernández, Diego Fontecilla.
Hesarin arvostelija aloitti Gloria-elokuvan arvionsa melkoisella kehulla: “Tämä on yksi parhaista
maailmalla viime vuonna valmistuneista elokuvista.” Suomessa elokuvan piti jäädä muutamaan
arkisto- ja festivaalinäytökseen, mutta sepä pyörii edelleen vaikkapa Helsingin ohjelmistossa.
On mieltäylentävää seurata, kuinka viisikymppinen eronnut chileläisnainen ottaa ohjat käsiinsä ja
uskaltaa elää omaa elämäänsä. Ja TÄMÄKIN! elokuva on näyttelijätyön juhlaa, jonka lopussa soi
riemastuttavasti Umberto Tozzin laulama nimisävelmä Gloria.

6.3 Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne : Kaksi päivää, yksi yö , 1t 35 min,
K12, Pääosissa: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne, Simon Caudry, Catherine
Salée, Alain Eloy.

Belgialaisveljekset ovat tehneet vuosien ajan elokuvia, jotka tinkimättömällä
kunnianhimolla ja taidolla puhuvat tämän päivän eurooppalaisen ihmisen elämän
perusasioista. Marion Cotillardin käsittämättömän hyvin esittämä nuori perheenäiti
säilyttää työpaikkansa, jos työkaverit luopuvat 1000 euron bonuksesta - mutta voittaako

solidaarisuus vai kanssakulkijoiden rahantarve? Kuinka vähällä voikaan tehdä upeaa
elokuvaa - kun sen osaa!

20.3. Leigh:Mr. Turner, 2t 30 min, K12, Ensi-ilta: 19.12.2014Pääosissa: Timothy Spall, Dorothy Atkinson,
Marion Bailey, Paul Jesson, Lesley Manville, Martin Savage, Ruth Sheen, David Horovitch.

Elokuvakerho on näyttänyt liki kaikki Mike Leighin ohjaamat elokuvat vuosien varrella. Hänen uusin
elokuvansa vie katsojat 1800-luvun Englannin maalaustaiteen keskiöön, jossa työskentelee
maisemamaalari J.M.W. Turner. Huikaisevan komeita kuvia sisältävä elokuva on myös hieno ajankuva
ja taas kerran - loistavien näyttelijöiden pravuurinumero!

10.4. Östlund:Turisti, 1t 59 min, Ensi-ilta: 23.1.2015 Pääosissa: Johannes Kuhnke, Lisa
Loven Kongsli, Clara Wettergren, Kristofer Hivju, Brady Corbet.

Tämä poikkeusluvalla ohjelmistoon saatu elokuva on niin uusi, että sen Suomen ensiiltakin on vielä pitämättä.
Yksi elokuvan teemoista on, kuinka varakas turisti-isä säilyttää kasvonsa ja pystyy
suojaamaan perheensä lumivyöryn uhalta.
Elokuvaa on luonnehdittu hauskaksi ja tarkkaavaiseksi draamakomediaksi miehen
roolista tämän päivän ruotsalaisperheen perheidyllissä.
Östlund on paitsi elokuvakerhomme kunniajäsen myös Ruotsin nykyelokuvan suuri toivo,
jonka neljäs elokuva Turisti palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla ja on edennyt Oscarkisassakin maalisuoralle.

24.4. Mykkäelokuva säestäjänä Kirmo Lintinen.
Yrtsin ja Pirtsin viimeinen valinta on tietysti Kirmon säestämä mykkäklassikko.
Elokuvan nimi on vielä säädettävänä, sillä tavoittelemme muutamankin elokuvan esitysoikeuksia eri
puolilta Eurooppaa. Varmaa on, että taas kerran saamme kokea Kirmon sävelten siivin ikimuistoisen
elokuvaelämyksen.

