
 

 

TIEDOTE 14.2.2019  

Julkaisuvapaa 

 

Maaliskuinen Helsinki Cine Aasia -festivaali esittelee aasialaisen nykyelokuvan 

parhaimmistoa; festivaalin avaa Shuichi Okitan lämminhenkinen draama Mori, The Artist’s 

Habitat 

 

Suomen ainoa aasialaisen nykyelokuvan festivaali Helsinki Cine Aasia järjestetään 

seitsemättä kertaa 14.–17.3.2019. Festivaalin ohjelmistoon on huolellisesti valittu 

monipuolinen ja laadukas kattaus Itä- ja Kaakkois-Aasian tämän hetken puhutuimpia ja 

kiinnostavimpia elokuvia, jotka samalla avaavat ikkunan ajankohtaiseeen aasialaiseen 

elokuvakulttuuriin. 

 

Japanilainen ohjaaja Shuichi Okita vierailee festivaaleilla 

 

Festivaalin avaa japanilaisen Shuichi 

Okitan (s. 1977) lämminhenkinen draama 

Mori, the Artist’s Habitat (モリのいる場所, 
2018). Shuichi Okita saapuu myös Helsinki 

Cine Aasia vieraaksi. “Shuichi Okitan 

omintakeinen, elämänmakuinen tyyli saa 

ihmiset rakastumaan hänen elokuviinsa. 

Okitan ohjaustyöt ovatkin toistuvasti 

kuuluneet Helsinki Cine Aasian 

suosituimpiin elokuviin,” kertoo festivaalin 



taiteellinen johtaja Eija Niskanen. “Olemme valtavan innoissamme saadessamme hänet 

vihdoin tänä vuonna festivaalin kunniavieraaksi,” Niskanen jatkaa. 

 

Shuichi Okita on tunnettu tavallisten, mutta omalla tavallaan erityisten, ihmishahmojen 

hellävaraisena kuvaajana. Tällä kertaa hänen tarkastelunsa kohteena on kotimaassaan 

erittäin arvostettu, edesmennyt taiteilija Morikazu Kumagai, johon Mori, The Artist’s 

Habitat -elokuvan päähenkilö perustuu. Okita piirtää Kumagaista ja hänen lähipiiristään 

rauhallisesti etenevän, tarkkanäköisen ja rakastavan kuvan, jota sävyttävät myös ohjaajalle 

tyypilliset hyväntahtoiset komedialliset mausteet. 

 

Mori, The Artist’s Habitat on kuvaus yhdestä päivästä Tsutomu Yamazakin esittämän 

94-vuotiaan Morikazu Kumagain elämässä. Omalaatuinen taiteilija ei ole poistunut 

kotipihastaan vuosikymmeniin, vaan viettää aikansa tarkkailemalla haltioituneena pienen 

puutarhansa flooraa ja faunaa. Päivä toisensa jälkeen maailma kuitenkin tulee hänen 

luokseen mitä erilaisempien vierailijoiden mukana. Elokuvaa tähdittää myös japanilaisen 

elokuvan grand old lady Kirin Kiki, jonka yhdeksi viimeisistä elokuvista Mori, The Artist’s 

Habitat Hirokazu Kore-edan suursuosiota niittäneen Shopliftersin (万引き家族, 2018) ohella 

jäi. 

 

Shuichi Okita lunasti paikkansa suomalaisyleisön sydämissä jo Helsinki Cine Aasian 

alkutaipaleella sympaattisella The Chef of South Polarilla (南極料理人, 2009). Ohjaajalta on 

festivaalilla nähty myös elokuvat A Story of Yonosuke (横道世之介, 2013), Ecotherapy 
Getaway Holiday (滝を見にいく, 2014)  ja The Mohican Comes Home (モヒカン故郷に帰

る, 2016).  

 

Takuusuosikkeja ja harvinaisia helmiä 

 

Vuoden 2019 ohjelmistosuunnittelua varten Helsinki Cine Aasian festivaalityöryhmä on 

vieraillut Aasian keskeisimmillä elokuvafestivaaleilla muun muassa Etelä-Koreassa Busan 

International Film Festivalilla, Japanissa Tokyo International Film Festivalilla ja Tokyo 

FilmExissä sekä Berliinin elokuvajuhlilla eli Berlinalessa. 

 

Mori, The Artist’s Habitatin lisäksi Helsinki Cine Aasiassa nähdään tänä vuonna esimerkiksi 

Shinichiro Uedan ainutlaatuinen zombikomedia One Cut of the Dead (カメラを止めるな!, 

2017). Tämä zombielokuvan filmaamisesta kertova vallaton metaelokuva on ollut 

yleisömenestys Japanissa ja voittanut myös kriitikot puolelleen. Festivaalin ohjelmistoon 

kuuluu myös kiinalaisen nykyelokuvan nousevan tähden Bi Ganin Cannesissakin huomiota 

herättänyt Long Day’s Journey Into Night (地球最后的夜晚, 2018). Se on unenomainen art 

house elokuva, joka kutsuu katsojan sukeltamaan syvälle päähenkilönsä muistoihin kauan 

sitten kadotetusta rakkaudesta. Myös Bi Gan on Helsinki Cine Aasian yleisölle entuudestaan 

tuttu. Ohjaajan aiempi elokuva Kaili Blues (路边野餐, 2015) oli yksi festivaalin 

vaikuttavimmista katselukokemuksista pari vuotta sitten.  



 

Vauvakino ja elokuvien teemoihin linkittyvät keskusteluhetket eri alojen asiantuntijoiden 

kanssa laajentavat festivaalin ohjelmistoa. Koko festivaaliohjelmisto julkaistaan tiistaina 

26.2.2019, ja festivaalin lipunmyynti alkaa torstaina 28.2.2019. Festivaalin 

tapahtumapaikkoina toimivat Korjaamo Kino, Cinema Orion ja Kino Regina.  

 

http://www.helsinkicineaasia.fi/  

https://www.facebook.com/HelsinkiCineAasia/  

https://www.instagram.com/helsinkicineaasia/  

 

Lisätiedot, haastattelupyynnöt & median akkreditoitumiset: 

tiedotus@helsinkicineaasia.fi 

 

Anu Kultalahti +358 (0)40 2139329  

Emilia Hannula +358 (0)40 7756893 
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