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Julkaisuvapaa
Kymmenen vuotta aasialaisen elokuvan juhlaa Helsingissä
Suomen ainoa uusiin itä- ja kaakkoisaasialaisiin elokuviin keskittyvä festivaali Helsinki Cine
Aasia juhlistaa vuonna 2022 kymmenvuotista matkaansa erikoisnäytöksin sekä täyspitkän
festivaalin muodossa elokuvateattereissa toukokuussa. Festivaali järjestetään torstaista 5.5.
sunnuntaihin 8.5. Finnkinon Kinopalatsissa, Kino Reginassa ja Cinema ORIONissa. Lisäksi
kolme elokuvaa esitetään Jyväskylässä, uudessa Aurora-teatterissa.

Aikamatka 60-luvun Thaimaahan
Avajaiselokuvana torstaina 5.5. Kino Reginassa nähdään Jakrawal Nilthamrongin ohjaama
palkittu thaimaalainen elokuva ANATOMY OF TIME (2021).
Vuoden 2019 Helsinki Cine Aasian ohjelmistossa nähdyn Manta Ray -elokuvan ohjannut
Phuttiphong Aroonpheng toimii Anatomy of Timen kuvaajana.
Ohjaaja Nilthamrong sai inspiraation elokuvan käsikirjoitukseen omasta perhehistoriastaan.
“Maem on nuori nainen 1960-luvun Thaimaan maaseudulla. Häntä tavoittelee kaksi nuorta
miestä: riksakuski ja kunnianhimoinen sotilas. Taustalla elää 1960-luvun levoton yhteiskunta,
jossa sotilashallinto ja sitä vastaan viidakossa taistelevat kommunistisissit ottavat yhteen.
Tähän rinnastuu nykyaika, jossa Maem on jo vanheneva nainen. Hän hoitaa kuolemaa
tekevää miestään, joka on menettänyt maineensa tahrautuneella sotilasurallaan.
Jakrawal Nilthamrong saavutti kansainvälistä huomiota edellisellä elokuvallaan Vanishing
Point. Anatomy of Time jatkaa ohjaajalle ominaista pureutumista aikaan ja Thaimaan
historiaan, sen ihmisten traagisiin kohtaloihin ja menetyksen tunteeseen runollisen hitaan
kerronnan kautta. Elokuvansa tarinaan hän otti aineksia oman perheensä historiasta.
Yksityinen ja yhteiskunnallinen rinnastuvat ajan ja luonnon keskellä. Anatomy of Time
palkittiin TOKYO FILMeX 2021 -festivaalin pääpalkinnolla.”
-Eija Niskanen, taiteellinen johtaja

Harvinainen ensiesitys Suomessa pääsiäisenä
Ennen kevään varsinaista festivaalia on luvassa harvinaista herkkua, kun vastikään
parhaana kansainvälisenä elokuvana palkitun Drive My Car -elokuvan ohjanneen
Hamaguchi Ryosuken aiempi teos HAPPY HOUR vuodelta 2015 nähdään ensimmäistä
kertaa Suomessa.
“Happy Hour saatettiin eloon samankaltaisella perinpohjaisella ’flat-read’ -tekniikalla, jolla
Drive My Car’n päähenkilö ohjaa Tšehovia. Samoin kuin Drive My Car’n tarinassa, ohjaaja
Hamaguchi sai vuonna 2013 residenssitaiteilijapaikan Koben KIITO-nimisestä design- ja
luovien alojen keskuksesta. Hän piti workshoppeja aloitteleville näyttelijöille ja tästä
yhteistyöstä useat näyttelevät Happy Hourissa. Saadakseen osin amatööripohjalta
ponnistaneen näyttelijäkaartin samalle viivalle Hamaguchi luetutti heillä Happy Hourin
käsikirjoitusta pitkään ennen kuvausten aloittamista.”
-Eija Niskanen, taiteellinen johtaja
Elokuva esitetään pitkänäperjantaina 15.4. kello 12:00 alkaen Cinema ORIONissa. Esitys
sisältää kaksi lyhyttä taukoa.
Liput ja lisätiedot:
https://cinemaorion.fi/elokuvat/happy-hour/
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