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EDWARD SNOWDEN -DOKUMENTTI DOCPOINTIN VETONAULAKSI
Tammikuun lopussa järjestettävän dokkarifestarin vahvoina aihepiireinä toimivat politiikka ja luonto.

Helsingin dokumenttielokuvafestivaali DocPoint järjestetään 27. tammikuuta – 1. helmikuuta neljännentoista kerran. Suomen ainoa dokumenttiin
keskittyvä festivaali tarjoaa entistä monipuolisemman, yli 160 elokuvaa sisältävän ohjelmiston dokumenttielokuvan ystäville. Vuoden 2015
festivaaliohjelmistossa nähdään uusimpia dokumentteja päivänpolttavista puheenaiheista, sekä klassikkoteoksia. Vahvoina aihepiireinä näkyvät
erityisesti politiikka ja luonto.

DocPointin odotetuimpiin elokuviin kuuluu Laura Poitrasin CITIZENFOUR (USA/Saksa 2014). Poliittisista aiheistaan tunnetun ja palkitun
dokumentaristin uutuus on ällistyttänyt yleisöjä useilla elokuvafestivaaleilla. Vuonna 2013 Poitras alkoi saada salakoodattuja viestejä nimimerkiltä
”citizen four”, joka väitti pitävänsä hallussaan todistusaineistoa USA:n ja eri tiedustelupalveluiden salaperäisistä, laittomista valvontaohjelmista.
Poitras nappasi kameran mukaansa ja matkusti yhdessä kahden journalistin kanssa Hong Kongiin tapaamaan viestien lähettäjää, joka paljastui
Edward Snowdeniksi. CITIZENFOUR on tosielämän trilleri, jonka ennennäkemätön kuvamateriaali paljastaa, kuinka Snowden jakaa arkaluontoisen
todistusaineistonsa Poitrasin – ja koko maailman kanssa. Elokuva esitetään myös DocPointin pääseminaarielokuvana lauantaina 31. tammikuuta.
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Festivaalimenestyjiin lukeutuu myös Hanna Polakin vaikuttava Something Better to Come (Tanska/Puola 2014). Elokuva seuraa peräti 14 vuoden
ajan Yula-nimistä tyttöä, joka asuu jättimäisellä kaatopaikalla lähellä Moskovaa yhdessä perheensä kanssa. Polak on aiemminkin dokumentoinut
vähäosaisia lapsia Venäjällä: moskovalaisista katulapsista kertova The Children of Leningradsky (2004) voitti aikoinaan useita palkintoja. Something
Better to Come teki vastikään järjestetyllä Amsterdamin kansainvälisellä dokumenttielokuvafestivaalilla (IDFA) niin suuren vaikutuksen, että elokuva
huomioitiin täysin poikkeuksellisesti tuomariston erikoispalkinnolla.

Venäjän poliittiseen tilanteeseen pureutuvat Children 404 (Venäjä 2014) ja Victory Day (Venäjä 2014), jotka käsittelevät itänaapurissa vuonna 2013
voimaan tullutta homovastaista lakia. Askold Kurovin ja Pavel Loparevin ohjaama Children 404 kertoo samannimisestä nettiprojektista, jossa
seksuaalivähemmistöön kuuluvat venäläisnuoret jakavat kokemuksiaan vihasta ja syrjinnästä. Elokuva joutui sensuurin hampaisiin Venäjällä ja sitä
jaettiinkin elokuvafestivaalin katsojille poikkeuksellisesti muistitikun kautta. Viime DocPointissa vieraana käyneen Alina Rudnitskajan Victory Day -
lyhytdokumentti antaa niin ikään äänen seksuaalivähemmistöille. Siinä pariskunnat kertovat parisuhteestaan ja homolain aiheuttamista huolista
kotisohvaltaan käsin.

Politiikan lisäksi näkyvä aihepiiri vuoden 2015 festivaalilla on luonto ja erityisesti meri. Jos de Putterin kaunis ja älykäs elokuva See No Evil
(Hollanti/Belgia 2014) esittelee maailman kolme tunnetuinta ihmisapinaa. Eläkepäiviään viettävät viimeinen elossa oleva Tarzan-elokuvien tähti
Cheetah, lajinsa älykkäimpiin kuuluvan Kanzi ja avaruusajan koeapina Knuckles. Heidän elämäntarinansa avaavat kysymyksen apinoiden
ihmisoikeuksista.

Meriteemaa ja samalla festivaalin klassikko-osastoa edustavat legendaarisen tutkimusmatkailijan Jacques Cousteaun kaksi merenalaista maailmaa
kiehtovasti kuvaavaa dokumenttia. Vuonna 1956 valmistui Cousteaun ensimmäinen pitkä elokuva, uraa uurtanut Hiljainen maailma (Ranska), joka
palkittiin Cannesin Kultaisella palmulla sekä parhaan dokumenttielokuvan Oscarilla. Myös Cousteaun toinen festivaalilla nähtävä dokumentti Elävä
meri (Ranska/Italia 1964) voitti aikoinaan parhaan dokumentin Oscarin. Elokuva seuraa sukeltajajoukon kuukauden mittaista eloa Punaisen meren
pohjassa, ja se on ensimmäinen kokonaan merenpinnan alla kuvattu elokuva. Hiljainen maailma ja Elävä meri esitetään yhteistyössä Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin kanssa.

DocPointin koko ohjelmisto julkistetaan ja lipunmyynti alkaa 7.1.2015.
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Jared Leto teki dokumentin musiikkibisneksen tylyydestä  1

Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin kattaus alkaa valmistua

DocPoint: Tavarataivas kysyy, mitä sinä oikeasti tarvitset?  1

DocPoint: Steve Jobsin kadonnut haastattelu löytyi

Pop-tour 07

Hesen koti on liikenteessä

Elokuvia ja tv-ohjelmia tarjoava Netflix aloittaa Suomessa

Bam Margera tuo yhtyeensä Qstockiin

Vadelma Fest poikkitaiteellisissa meiningeissä  1

Sitkeä, periksiantamaton - Gasellit
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Mitä jokaisen 20-vuotiaan pitäisi tietää?  1
Kun mä olin kakskymppinen, mä elin kuin viimeistä päivää. Kaikki...

Tällaisia ovat maailman johtajat hipstereinä
Lenin, Thatcher, Kennedy ja kumppanit saavat tyyliinsä päivityksen Amit Shimonin teoksissa.

Kattilahallin kirppis suuntaa uuteen vuoteen
Tammikuussa kirppis järjestetään Suvilahdessa peräti kolmesti.

David Beckhamin poika isänsä entisen verivihollisen paitaan?
�KYSYMYS: Kuinka hyvä futaaja on David Beckhamin...

Jäädyttäkää omat luistinratanne, jotta lapset saavat liikkua!  6
Vantaan kaupunki nostaa liikkumisen kynnystä kieltämällä talkoilla tehdyn luistinradan.

Kommentoiduimpia
Mitä pahaa on seksissä ja ostamisessa, Sirpa Riuttala?  1
Ylioppilasteatterin Saasta roimii säälimättömästi kulutuskulttuuria ja etsii rauhaa purkautumalla...

Tutkimus: “Suomi on mobiilikuuntelun kehitysmaa”  1
Autosoitin ja tietokone vielä mobiilia edellä.

15 faktaa, jotka saavat sinut tuntemaan olosi vanhaksi (osa 2)  1
...ainakin jos olet syntynyt 80-luvulla.

20 miljoonaa rohkeille tieteen ja taiteen avauksille
Koneen säätiö mahdollistaa hankkeita, jotka jäisivät muuten tekemättä.

Orkidea valloittaa maailmaa kovimpien dj-tähtien tallissa
Viimeisimpinä kohteina Seattle, Tokio, Vancouver, Ibiza, Amsterdam, Kiova ja Tukholma.

Edward Snowden -dokumentti DocPointin vetonaulaksi
Tammikuun lopussa järjestettävän dokkarifestarin vahvoina aihepiireinä toimivat politiikka ja luonto.
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Sketsiviihteen merirosvolaiva Hansa Lovers teki keikan poliisiasemalle
Ryhmä haluaa esitellä rakkautta ja turkulaisuuttaan.

Kierrätetty Helsinki, osa 5: Henna Helander
"100 000 tyhjää toimistotilaa kielii siitä, ettei vanhoja tiloja ole osattu ottaa...

Suomalaisen lyhytelokuvan tila paljastuu viikonloppuna
Kansainvälistä lyhytelokuvapäivää vietetään tulevana viikonloppuna pop up -teattereissa...

Ensimmäiset artistit kiinnitetty Flow Festivalin ohjelmistoon
Florence + The Machine, Major Lazer, Alt-J, Flying Lotus, Todd Terje, Run The Jewels, Future Islands ja Foxygen nousevat ensi...
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KOMMENTOIDUIMMAT

Naisten nimet ja luonteenpiirteet

Nainen, älä deittaile näitä miestyyppejä

David Beckhamin poika isänsä entisen verivihollisen paitaan?

Olet hyvä suustasi

Petturi parisuhteessa: 10 näkökulmaa pettämiseen

Lähiöst sumppuun - #kaikkimeni

“Makasin lasittunut katse silmissä ja toivoin, että kaikki on vain pahaa unta”

Paula Vesalalla on asiaa toimituksille

Yhden saksalaisen mielipide suomalaisesta tasa-arvosta

En ole onnellinen, mutta auttaako eroaminen?
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alkoholi  askartelu  elämä  eroaminen  Festarit  Helsinki  ihmissuhteet  jalkapallo  joulu  joulukortti  keksintö

Kierrätetty Helsinki  kommunikaatio  konemusiikki  kulttuuri  lapsismi  liikunta  matka  menestyminen

neuvo  onnellisuus  parisuhde  perhe  pettäminen  poliisi  politiikka  Raha  raittius  rakkaus
saksa  seksi  Sports Bar Casino Helsinki  Studio Skaala  suhde  taide  Tallinna  teatteri  terveys  toivo  tuomari
tutkimus  tuunaus  tyhjät tilat  unelmat  ura  uusivuosi  Vanhasta uutta  vapaat tilat  väkivalta  2014
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