
LKO:n säestämä Mustalaishurmaaja on vuodelta 1929.

Ben-Hur nähdään Suomessa vain Ylistarossa
TERO HAUTAMÄKI, SEINÄJOKI

Kymmenennen Filmiä ja valoa -elokuvafestivaalin teema on viisastuminen. Viikonlopun elokuvissa kuvataan, kuinka viisaus tulee elämällä, kokemalla ja ottamalla
kokemastaan opiksi.

– Ohjelmistossa on 13 pitkää ja kolme lyhyttä elokuvaa. Osa on sellaisia, joihin ei voi törmätä muualla, festivaalijohtaja Anssi Luoma kertoo.

Festivaalivieraita ovat tänä vuonna esimerkiksi ohjaajat Saara Cantell ja Selma Vilhunen, jotka alustavat omat elokuvansa yleisökeskustelussa.

Saara Cantellin uusi elokuva Tulen morsian kertoo noitavainojen ajasta ja perustuu 350 vuoden takaiseen tositapahtumaan.

– Sanoma on tänäänkin ajankohtainen. Vaino ei ole kadonnut maailmasta mihinkään, valitettavasti, Anssi Luoma sanoo.

Tyttö nimeltä Varpu on Selma Vilhusen ensimmäinen pitkä elokuva. Elokuva rikkoo ennakkoluuloja ja näyttää, ettei ihmisenä olemiseen ole sapluunaa.

Viikonlopun vieraita ovat myös kitaristi-näyttelijä Heikki Silvennoinen ja tietokirjailija Tuomas Marjamäki, jotka esittelevät Kummeli Stories -elokuvan.

Festivaalin klassikko on tänä vuonna Mustalaishurmaaja, mykkäelokuva vuodelta 1929. Se on Valentin Vaalan ja Teuvo Tulion nuoruuden työ, joka rohkeasti ja railakkaasti
haastoi aikansa muut suomifilmit.

Festivaalinäytöksessä Mustalaishurmaajan improvisoidusta säestyksestä vastaa Laitakaupungin orkesteri.

Toisena erikoisuutena Matin-Tuvassa nähdään uusi versio aiheesta Ben-Hur. Sen voi kokea valkokankaalta vain Ylistarossa. Muualla Suomessa Ben-Huria ei nähdä.
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– Ben-Hur sai muissa Pohjoismaissa vähemmän katsojia kuin mitä maahantuoja odotti. Sen perusteella elokuvan Suomen levitys päätettiin unohtaa, Luoma selvittää.

Hän kuvailee Ben-Hurin olevan niin sanottu vanhan ajan spektaakkelielokuva.

– Joku saattaa muistaa Ben-Hurin edelliset filmatisoinnit (vuosilta 1907, 1925, 1959) hevosvaljakkojen kilpa-ajokohtauksista. Idea oli tietysti se, että jokainen uusi elokuva
tehtiin ylittämään entiset versiot. Samaa kaavaa noudattaa myös uusi Ben-Hur.

Harvinainen on myös Aki Kaurismäen lyhytelokuva O Tasquiero/Tavern Man. 14-minuuttinen elokuva kertoo yksinäisen baarinpitäjän päivästä pelkistetyllä lämmöllä.
Pääosassa on Ilkka Koivula.

Aki Kaurismäki on käsikirjoittanut, ohjannut ja leikannut elokuvan. O Tasquiero esitetään festivaalilla 35 mm:n filmikopiolta.

Tänään alkavan festivaalin muita elokuvia ovat mm. Hymyilevä mies, Ihmeotukset ja niiden olinpaikat, 45 vuotta, Florence ja Chocolat.
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