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Liput / Tickets
Peruslippu / Single ticket

11,00 €

Sarjalippu (5 lippua) / Screening Pass (5 tickets)

45,00 €

Vauvakino / Parent & baby screening

9,00 €

Nettilipunmyynti alkaa 21.4. osoitteessa helsinkicineaasia.fi ja jatkuu festivaalin ajan. Festivaalin aikana lippuja voi ostaa myös esitys-

teattereista. Sarjalippu ei ole henkilökohtainen, ja sillä voi ostaa useampia lippuja haluamiinsa näytöksiin. Sarjalipulla ei voi ostaa lippuja
loppuunmyytyihin näytöksiin.

Online ticketing begins at helsinkicineaasia.fi on April 21,
continuing throughout the festival. During the festival tickets are also
sold at the screening locations. You can use a voucher to buy single

or multiple tickets to the screenings you want. The voucher cannot be
used to buy tickets for sold-out screenings.

Onoda: 10 000 Nights in the Jungle
Spring Tide
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Anita
The Apartment with Two Women
Nobody's Lover
Aloners
The Book of Fish
Näkökulmakeskustelut
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FESTIVAALI-INFO

Teatterit / Theaters
Kino Regina

Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

Kinopalatsi

Kaisaniemenkatu 2, Helsinki

Cinema Orion

Eerikinkatu 15, Helsinki

Kaikissa elokuvissa on englanninkielinen tekstitys. Pidätämme oikeu-

Järjestäjä

det ohjelmistomuutoksiin.

Yhteistyössä

All films are subtitled in English. We reserve the right to changes in
the program.
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Avajaiselokuva / Opening Film:

KYMMENEN VUOTTA AASIALAISEN
ELOKUVAN JUHLAA!

ANATOMY OF TIME

Ensimmäinen Helsinki Cine Aasia -festivaali järjestettiin vuonna
2013, jolloin aasialaista elokuvaa ei juuri Suomen elokuvateattereissa ollut tarjolla. Festivaalille oli vahva tarve, sillä maanosa
on pullollaan elokuvallisia helmiä, joista täällä jäädään paitsi.
Kunnianhimoinen tavoite oli alusta alkaen esitellä keskeisimmät
ja kiinnostavimmat uudet elokuvat Itä- ja Kaakkois-Aasiasta suomalaisille yleisöille. Vuosien saatossa ohjelmistossa on nähty
teoksia sekä tunnetuilta eturivin nimiltä että nousevilta uusilta
tekijöiltä – niin myös tänä vuonna. Samaan aikaan aasialaisen
elokuvan arvostus on suureksi iloksemme noussut hienosti niin
maailmanlaajuisesti kuin Suomessa.

Jakrawal Nilthamrong, Thaimaa/Ranska/Alankomaat/Singapore, 2021,
118 min, K16

Jatkakaamme siis nautinnollista matkaa ja aasialaisen elokuvan
juhlaa!
Eija Niskanen, taiteellinen johtaja
Helsinki Cine Aasia -tuotantotiimi

เวลา

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, kuolemaa tekevää miestään hoitava nainen.
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.
Anatomy of Time skillfully mixes two times, two realities, memory,
dream, and the intersection of personal and society in a poetic story

Ten years of celebrating Asian cinema!
The first Helsinki Cine Aasia festival was organised in 2013, with the

of the past and the present in the life of a woman in Thailand’s rural
countryside.

Eija Niskanen

purpose of offering Finnish audiences the chance to see the best and

most interesting new films from East and South East Asia. Since the
first year, the program has included films from both well-established
directors and new rising talents. The mission and the basis for the

program remain the same. To our great delight Asian cinema has
recently risen more to the international spotlight, as is only right.

Let us continue celebrating Asian cinema and enjoying the journey!
Eija Niskanen, programming director
Helsinki Cine Aasia production team

Ohjaus: Jakrawal Nilthamrong. Tuotanto: Mai Meksawan, Chatchai Chaiyon, Yohann Cornu, Anouk Sluizer,
Panuksmi Hardjowirogo. Kuvaus: Phuttiphong Aroonpheng. Pääosassa: Thaveeratana Leelanuja, Prapamonton Eiamchan, Sorabodee Changsiri, Wanlop Rungkumjad. Kieli: thai. Levitys: Diversion.
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YUNI

BEFORE, NOW & THEN

Kamila Andini, Indonesia/Singapore, 2021, 96 min, K12

Nana

Yuni rakastaa violettia väriä kenties liiallisessakin määrin eikä
voi vastustaa sen värisiä tavaroita. Muutoin hänen elämänsä ei
ole erityisen poikkeavaa. Tulevaisuudensuunnitelmissa siintävät
jatko-opinnot, joita varten olisi olennaista pärjätä koulussa. Mutkana matkaan tulee yllättävä kosinta. Indonesiassa yleisen uskomuksen mukaan liian monesta kosinnasta kieltäytynyt menettää
mahdollisuuden päästä naimisiin lainkaan. Yunilla on edessään
vaikea tasapainoilu omien tarpeiden ja muiden odotusten välillä,
eivätkä valinnat ole helppoja nuorelle tytölle.
Yuni palkittiin Toronton elokuvajuhlilla ohjaajavisiota painottavalla
Platform-palkinnolla. Ohjaaja Kamila Andini vieraili Helsinki Cine
Aasiassa 2018 festivaalin avanneen elokuvansa The Seen and
Unseen kanssa. Häneltä nähdään vuoden 2022 ohjelmistossa
myös toinen elokuva Before, Now & Then (Nana).
Yuni is a girl who loves everything purple. Doing well at school would

be important considering her future goals of continuing her studies.

Kamila Andini, Indonesia, 2022, 103 min, K12

Nana on naimisissa itseään paljon vanhemman, varakkaan plantaasinomistajan Dargan kanssa, ja heillä on lapsia. Kylän seurapiireissä alemmasta luokasta ylöspäin nainutta Nanaa katsellaan
nenää pitkin. On 1960-luvun puoliväli, ja Indonesiassa on menossa presidentti Suharton syrjäyttänyt sotilasvallankaappaus.
Takaumissa 1950-luvun itsenäistymistaisteluiden aikaan Nana on
pakosalla kadottaen miehensä. Sitten menneisyys alkaa tavoittaa Nanan, ja eräs mystinen nainen on aloittanut suhteen Dargan
kanssa.
Ohjaaja Kamila Andini vieraili Helsinki Cine Aasiassa 2018 esittelemässä elokuvansa The Seen and Unseen. Uutuus sai ensiiltansa Berlinalen pääkilpasarjassa ja sisältää Andinin aiempien
elokuvien tapaan hienon tanssikohtauksen. Elokuvan hidasta,
kuvalla ja ääniraidalla kauniisti toimivaa tyyliä on verrattu Wong
Kar-waihin. Happy Salma pääroolissa on kuvankauniin arvokas.

An unexpected proposal puts a new spin on things, as according to

Nana depicts a woman during the tumultuous history of Indonesia.

to marry. Balancing her desires and needs with the expectations of

Nana’s husband Darga is realized with gorgeous camerawork and

belief she should not turn down too many proposals, if she is ever

others is not easy. Director Kamila Andini’s other film Before, Now &
Then (Nana) is also included in the festival program.

The triangular drama between Nana, another woman named Ina and

soundtrack, and the beautiful performance of Happy Salma in the
title role.

Jenni Peisa

Eija Niskanen

Ohjaus: Kamila Andini. Käsikirjoitus: Kamila Andini, Prima Rusdi. Tuotanto: Ifa Isfansyah, Fran Borgia, Birgit
Kemner. Kuvaus: Teoh Gay Hian. Pääosassa: Arawinda Kirana. Kieli: indonesia. Levitys: Cercamon.

Ohjaus: Kamila Andini. Käsikirjoitus: Kamila Andini, Ahda Imran. Tuotanto: Ifa Isfansyah, Gita Fara, Jais
Darga / Fourcolours Films, Titimangsa Foundation. Kuvaus: Batara Goempar. Musiikki: Ricky Lionnardi.
Pääosissa: Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara, Ibnu Jamil, Rieke Diah Pitaloka, Chempa
Puteri, Arawinda Kirana. Kieli: indonesia. Levitys: Wild Bunch.
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LEONOR WILL NEVER DIE
Ang Pagbabalik ng Kwago
Martika Ramirez Escobar, Filippiinit, 2022, 101 min, K12

Leonorilla on hieno menneisyys: hän käsikirjoitti actionelokuvia.
Nykyisin eläkkeellä hän lähinnä katsoo niitä TV:stä. Samalla
hänen perheensä nuorempi polvi yrittää raapia elannon kasaan
tuskin huomaten mummonsa puuhia. Leonor huomaa lehdessä
ilmoituksen käsikirjoituskilpailusta ja ryhtyy toimeen. Aikeenaan
hänellä on kirjoittaa vielä kerran menevä actionpätkä nuoresta
komeasta Ronwaldosta, joka kostaa veljensä murhan – kunnes
onnettomuus kotona saattaa Leonorin koomaan, missä hän elää
oman elokuvansa sisällä yrittäen saattaa sen onnelliseen loppuun.
Lempeän komedialliseen arkidraamaan yhdistyvät Filippiinien
elokuvahistoriaa kunnioittavat actionkohtaukset. Alkupuolella
Leonorin käsikirjoittamia pätkiä näytetään hänen mielikuvituksensa silmin, ja lopussa menevät sekaisin jo koomauni ja perheen
rahapula. Leonor Will Never Die sai ensi-iltansa Sundance-filmifestivaalilla, missä se sai Innovative Spirit Awardin.
Leonor is a retired old lady, who hits on a chance to revive her past
job as an action movie screenwriter. While Leonor’s family tries to
solve their money problems, she delves deeper and deeper into a
wild adventure with her script’s hero Ronwaldo.
Eija Niskanen

Ohjaus ja käsikirjoitus: Martika Ramirez Escobar. Tuotanto: Monster Jiminez, Mario Cornejo / Arkeofilms.
Kuvaus: Carlos Mauricio. Pääosissa: Sheila Francisco, Bong Cabrera, Rocky Salumbides, Anthony Falcon.
Kieli: tagalog. Levitys: Cercamon.
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ON THE JOB: THE MISSING 8
Erik Matti, Filippiinit, 2021, 209 min, K18

Filippiinien yhteiskunnan korruptiota vankilajärjestelmän osalta valottanut toimintajännäri On the Job (HCA 2015) on saanut
ansaitsemansa jatko-osan. Venetsian elokuvajuhlien pääsarjassa kisannut kolme- ja puolituntinen intensiivinen eepos pureutuu
median asemaan. Taustalla on todellista historiaa niin toimittajien
murhista kuin somen ja valeuutisoinnin käytöstä jo varhaisessa
vaiheessa poliittisessa kampanjoinnissa Filippiineillä. Kahdeksan
toimittajakollegansa kadotessa täytyy pormestari Pedring Eusebion lähipiiriin kuuluvan suositun Sisoy Salasin valita toimensa ja
puolensa. Toisaalla elinikäistä palkkamurhaajan roolia suorittamaan tuomittu Roman Rubio päätyy kohti veristä törmäyskurssia.
Kun vallan ydin on mätä ja sen väkivaltaiset lonkerot ulottuvat
kaikkialle, voiko journalismilla olla vielä toivoa?
The corrupt Filipino media landscape is the focus of this powerful political action crime thriller. Popular journalist Sisoy Salas must make
choices between his connections to the political core and his lifelong

colleague friends, with bloody consequences. The three-and-a-halfhour long intense film has taken some inspiration from real events
and competed in the main series at Venice International Film Festival.

Jenni Peisa

Jokaisesta elokuvaan myydystä lipusta lahjoitetaan 1 €
Toimittajat ilman
rajoja -järjestölle!

Ohjaus: Erik Matti. Käsikirjoitus: Michiko Yamamoto, Erik Matti. Tuotanto: Ronald "Dondon" Monteverde,
Joseph Caliro, Quark Henares, Magdalene Ew, Clement Schwebig. Kuvaus: Neil Derrick Bion. Pääosissa: John
Arcilla, Dennis Trillo, Dante Rivero. Kieli: tagalog, englanti. Levitys: Reality Entertainment.
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WHITE BUILDING
ប៊ូឌីញស
Kavich Neang, Kambodža/Ranska/Kiina/Qatar, 2021, 91 min, K7

YOUR ROAD MAP INTO
THE TEA WORLD

Aikanaan 1960-luvun alussa Phnom Penhin kaupungistumisen
merkkipaaluna valmistunut White Building -asuntokompleksi
edusti edullista, mutta hyvää asumista matalampituloisille. Kehitys on kulkenut tästä eteenpäin ja seinät rapistuneet. Jäljellä ovat
asukkaat, joille talo on sekä koti että ainoa paikka, johon heillä on
kaupungissa varaa.
Samnang on nuorimies, jota vetää puoleensa hiphop-tanssi. Kolme kaverusta yrittää päästä tällä saralla eteenpäin ja tavoitella
nykyaikaisia unelmiaan. Samalla Samnangin isä yrittää toimia
välikätenä talon asukkaiden ja sen purkamisesta korvausta tarjoavien neuvotteluissa. Kunkin pitää puntaroida, millaiset valinnat olisivat elämän kannalta parhaita. Ohjaaja on itse syntynyt ja
kasvanut talossa ja kuvaa ymmärryksellä sen eloa ja kaupungin
muutosta.
The White Building was built in the 1960s as affordable housing for
the growing population of Phnom Penh. Since then, the paint has
fallen off, and demolition is looming. Young Samnang wants to pursue his dream of becoming a hip-hop dancer while his father is trying

to negotiate better compensations for residents willing to leave. The
director has understanding for the community he himself grew up in.
Jenni Peisa

Ohjaus: Kavich Neang. Käsikirjoitus: Kavich Neang, Daniel Mattes. Tuotanto: Davy Chou, Marine Arrighi de
Casanova, Jia Zhangke. Kuvaus: Douglas Seok. Pääosissa: Piseth Chhun, Sithan Hout. Kieli: khmer. Levitys:
Les Films du Losange.
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CONTEMPORARY TEA HOUSE

▷

WWW.TEEMAA.FI

RIVERSIDE MUKOLITTA

SANKA: NOMADS OF THE MOUNTAINS

川っぺりムコリッタ

山歌

Ogigami Naoko, Japani, 2021, 120 min, K7

Sasatani Ryohei, Japani, 2022, 77 min, K12

Kalmaritehtaalle työskentelemään tuleva ilmeetön Takeshi (Matsuyama Kenichi) löytää majoituspaikan parhaat päivänsä nähneestä asuntokompleksista kylän reunalta. Omaa rauhaa ja
rutiineja arvostavan erakon arki kuitenkin häiriintyy asuntoon
kylpemään tunkevasta hikisestä naapurin miehestä. Lisää kummallisuuksia seuraa, kun muutkaan omintakeiset naapurit eivät
onnistu pysymään etäisinä. Valoa ja lohtua löytyy elämän pienistä
iloista ja ympärillä olevista ihmisistä.
Suomessa Ogigami nousi alkujaan tunnetuksi Helsingissä kuvatun Ruokala Lokin (2006) myötä. Ohjaaja vieraili Suomessa myös
keväällä 2019, kun hänen elokuvistaan järjestettiin retrospektiivi
yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa.

On vuosi 1965, ja 15-vuotias tokiolainen Norio oleilee isänsä
kanssa suvun maalaistalossa opiskellen lukion pääsykokeisiin.
Hän kohtaa kolme ”sankaa” eli perinteistä vaeltavaa käsityöläistä,
joita elää vielä harvalukuisina maaseudulla. Teini-ikäinen Hana
sekä tämän isä ja isoäiti ottavat yksinäisen Norion hoiviinsa.
Norion isä halveksii sankojen yksinkertaista ja luonnonläheistä
elämäntyyliä ja paheksuu poikaansa, joka alkaa opiskelun sijaan
viettää aikaa luonnossa. Erimielisyys isän ja Norion välillä johtaa
pojan valitsemaan puolensa.
Vuosi 1965 oli voimakkaan talouskasvun ja poliittisen liikehdinnän
aikaa Japanissa. Sanka kuvaa aikaa, jolloin modernisaatio uhkasi viedä perinteisen elämäntyylin ja luonnonläheisyyden. Norion
isä nähdään seudulla sankarina – onhan hän tuonut sinne rahaa
kaatamalla metsän ja laittamalla tilalle golfkentän. Sankojen, joita
joskus sanotaan Japanin romaneiksi, kohtelu muistuttaa minkä
tahansa vähemmistöryhmien diskriminaatiota.

The expressionless Takeshi moves to a cheap apartment complex
after he gets a job at a local squid processing factory. His plan to live
life in a recluse is, however, disrupted by a sweaty neighbour barg-

ing in to take a bath, and the other neighbours don’t manage to stay
strangers, either. As in the director’s previous films, many unique

In 1965 modernization threatens Japan’s traditional countryside and

people connecting with each other.

feels more attracted to the Sanka way of life than the life that his

characters with surprising destinies are featured, as is the solace of
Jenni Peisa

the lifestyle of the ‘Sanka’, wandering nomads. 15-year-old Norio
businessman father is planning for him.
Eija Niskanen

Ohjaus ja käsikirjoitus: Ogigami Naoko. Tuotanto: Nozoe Ryoko, Nagai Takuro, Hori Shintaro. Kuvaus: Ando
Hiroki. Pääosissa: Matsuyama Kenichi, Muro Tsuyoshi. Kieli: japani. Levitys: Kadokawa Corporation.
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Ohjaus: Sasatani Ryohei. Pääosissa: Sugita Rairu, Komukai Naru, Shibukawa Kiyohiko, Iida Kisuke, Uchida
Shungiku. Kieli: japani. Levitys: Article Films.
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INTIMATE STRANGER

GRAVEYARD OF YOUTH

親密な他人

青春墓場

Nakamura Mayu, Japani, 2021, 95 min, K16

Okuda Yosuke, Japani, 2021, 96 min, K12

Megumi on töissä lastenvaatekaupassa. Töiden jälkeen hän liimailee asemalle ilmoituksia vuosi sitten kadonneesta pojastaan
Shinpeistä. Eräänä päivänä häntä lähestyy nuorimies Yuji, joka
väittää tietävänsä jotain Shinpeistä. Yuji vaikuttaa olevan tyypillinen rahan perässä oleva huijari, mutta Megumi on valmis mihin
tahansa tiedonrippeeseen ja alkaa ruokkia ja hyysätä Yujia. Aikaa
myöten roolit alkavat kääntyä toisinpäin: kumpi huijaa kumpaa?
Ohjaaja Nakamura Mayu opiskeli elokuvantekoa New Yorkin yliopistossa. Hän teki vuonna 2015 dokumentin Alone in Fukushima
radioaktiiviselle alueelle eläimiä hoitamaan jääneestä miehestä.
Intimate Strangeristä hän on kertonut halunneensa tehdä elokuvan, jossa on päärooli yli 30-vuotiaalla naisella. Teema, jota hän
halusi trillerirakenteen läpi tutkia, on itäaasialaisten äitien ylivahva riippuvuussuhde poikiinsa.

Ravintolassa työskentelevä karskinoloinen mies saa pyynnön
naispuoliselta työkaveriltaan: tämän poikaa kiusataan koulussa.
Voisiko mies tehdä asialle jotain? Mies päätyy sekaantumaan pojan elämään, ja pian mielenkiinnon kohteeksi tulee aikaa sitten
pojan elämästä häipynyt isä. Samaan aikaan toisaalla teatteriryhmän näyttelijätär tapaa mangakustantamolle työskentelevän
miehen ja lyö hynttyyt yhteen tämän kanssa. Kuten elämässä joskus käy, nämä kaksi erillistä tarinaa lyövät lopulta rankasti kättä
toisilleen.
Ohjaaja Okuda näyttelee itse ravintolatyöntekijän roolin. Hän on
aiemminkin kehitellyt elokuvissaan rinnakkaisia, jossain kohtaa
risteytyviä tarinalinjoja. Niin väkivalta kuin komiikka nousevat
kohtauksista, jotka antavat myös jokapäiväiselle runollisuutta.

A middle-aged single mother in search of her son meets a telephone

his co-worker and her bullied son, and a theater actress who begins

scammer who claims to have information about the disappeared son.
Intimate Stranger weaves together a strange mother-son-relation-

ship, underlined with sado-masochistic and erotic themes realized
during the loneliness of the Covid pandemic.
Eija Niskanen

Ohjaus ja käsikirjoitus: Nakamura Mayu. Tuotanto: Yamagami Tetsujiro / Omphalos Pictures. Kuvaus: Tsuji
Tomohiko. Pääosissa: Kurosawa Asuka, Kamio Fuju, Uemura Yu, Shogen. Kieli: japani. Levitys: Siglo.
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Okuda Yosuke creates two storylines: a restaurant worker who helps
a relationship with a manga artist’s assistant. These seemingly sepa-

rate worlds clash, with new meaning rising. Violence, humour, and
everyday feelings rise naturally from the scenes.
Eija Niskanen

Ohjaus ja käsikirjoitus: Okuda Yosuke. Tuotanto: Ito Ryusuke. Kuvaus: Suzuki Sawadika. Pääosissa: Tanaka
Atsuyuki, Furukawa Nanae, Kasahara Takashi, Horiuchi Akiko. Kieli: japani. Levitys: Eiga-Banzoku.
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SOMEBODY’S FLOWERS

MY SMALL LAND

誰かの花

マイスモールランド / Welatê min ê biçûk

Okuda Yusuke, Japani, 2021, 115 min, K12

Kawawada Emma, Japani, 2021, 114 min, S

Takaaki työskentelee hitsaajana, suree kuollutta veljeään tukiryhmässä ja puhuu ääneen murheitaan kanssatyöntekijälle, joka ei
kuule mitään. Takaaki poikkeaa vanhempiensa luona ja tajuaa
isänsä olevan pahasti dementoitumassa. Hän alkaa viettää yhä
enemmän aikaa vanhemmillaan. Kun kerrostalon parvekkeelta
tipahtaa kukkaruukku naapurin päähän saattaen tämän teholle,
pistää naapuriyhteisö tapahtuman kerrostalon myrtsin, kenenkään kanssa seurustelemattoman miehen syyksi. Takaaki alkaa
kuitenkin epäillä muuta. Samalla hän yrittää lähentyä naapurin
naista ja tämän lasta.
Somebody’s Flowers rakentaa hienosti ja pienillä elementeillä
mitä tavallisimman japanilaisen kerrostaloyhteisön, jossa tapahtuu pieni rikosmysteeri. Kertomuksen huomio on kuitenkin Takaakin tarinassa – siinä, kun ihminen huomaa vanhempiensa olevan
huolenpidon tarpeessa.

Sarya on 17-vuotias lukiolaistyttö, joka viettää samanlaista elämää kuin muut nuoret ympärillään: käy lukiota ja tienaa lisärahaa iltaisin conbinin kassalla. Hän eroaa kuitenkin japanilaisista koulutovereistaan: Sarya syntyi Kurdistanissa. Koulukaverit
ovat saaneet päähänsä, että Sarya on saksalainen, ja Sarya
antaa heidän pysyä luulossaan. Kun vuosia Japanissa asunut
perhe menettää turvapaikanhakijastatuksensa, tulee elämästä
hankalampaa. Koulussa hyvin pärjänneen tytön on mietittävä
tulevaisuutensa uusiksi.
My Small Land viittaa Kurdistaniin – maahan, jota ei ole – ja
Tokion viereisen Saitaman kaupungin 2000 hengen kurdiyhteisöön. Kawawada Emma aloitti ohjaajanuransa Kore-eda Hirokazun apulaisohjajana ja latasi My Small Landiin omia tunteitaan kasvamisestaan puoliksi ulkomaalaistaustaisena. Saryan
perhettä näyttelee pääosanesittäjä Arashi Linan oma perhe.

An accident, or deliberate sabotage, of a flower pot sending a man

Kawawada Emma’s debut feature pictures the life of a 17-year-old

nese neighborhood. At the same time Takaaki tries to get ahead in

Japanese youngsters around her, until her father gets arrested for

into coma in a danchi community causes stress in a typical Japahis life while caring for his elderly parents and father suffering from
dementia.

Kurdish girl in Japan, her daily life at school, trying to live like all

violating his visa rules. My Small Land is a little gem depicting Japan’s immigrant community and their struggles.

Eija Niskanen

Eija Niskanen

Ohjaus ja käsikirjoitus: Okuda Yusuke. Pääosissa: Kato Shinsuke, Yoshiyuki Kazuko, Takahashi Choei. Kieli:
japani. Levitys: Article Films.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Kawawada Emma. Tuotanto: Kore-eda Hirokazu, Tom Yoda, Morishige Hiromi, Banse
Megumi. Kuvaus: Shinomiya Hidetoshi. Pääosissa: Arashi Lina, Okudaira Daiken, Lilly Kahafizadeh, Lion
Kahafizadeh. Kieli: japani, kurdi, turkki. Levitys: Gaga.
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Kinopalatsi 9

Kinopalatsi 10

Cinema Orion

Kino Regina
17:00 118 min, 1/2

TO
5.5.

Avajaiselokuva:
Anatomy of Time
19:30 96 min, 1/2

Graveyard of Youth

19:30 124 min, 1/2

Spring Tide

Kinopalatsi 9

Kinopalatsi 10

Cinema Orion

THU
5.5.

Juova Hanahuone

10:30 114 min, 1/2

Vauvakino:
My Small Land
17:30 77 min, 1/2

PE
6.5.

Sanka: Nomads of the
Mountains

16:30 137 min, 1/2

Nobody's Lover

19:15 120 min, 1/2

19:15 123 min, 1/2

21:45 101 min, 1/2

21:45 95 min, A

Riverside Mukolitta
Leonor Will Never Die

Kinopalatsi 10
10:30 91 min, 2/2

12:30 103 min, 1/2

12:15 123 min, 2/2

HCA-festariklubi!

Cinema Orion

White Building

AIKATAULU /
SCHEDULE

Ripples of Life

14:20 Chinese Independent Cinema
14:45 165 min, A

LA
7.5.

Onoda: 10,000 Nights in the
Jungle

15:00 140 min, 1/2

Anita

Yuni

20:00 Median rooli ja merkitys – tapaus Filippiinit
20:30 209 min, A

On the Job: The Missing 8

20:30 137 min, 2/2

Nobody's Lover

Kinopalatsi 9
11:30 101 min, 2/2

Leonor Will Never Die
14:15 103 min, 2/2

Before, Now & Then (Nana)

SU
8.5.

Kinopalatsi 10

Aloners

17:45 140 min, 1/2

The Apartment with Two
Women
20:30 115 min, 1/2

Somebody's Flowers

Cinema Orion

11:45 96 min, 2/2

Yuni

13:45 140 min, 2/2

Anita

16:10 Hongkong-kulttuurin kulta-aika ja nykytila
17:15 91 min, A

15:15 118 min, 2/2

Anatomy of Time

17:35 Toinen maailmansota ja japanilainen nationalismi
18:15 77 min, 2/2
18:15 96 min, 1/2

Sanka: Nomads of the
Mountains

16:45 120 min, 2/2

Riverside Mukolitta

14:15 114 min 2/2

My Small Land

16:30 140 min, 2/2

The Apartment with Two
Women

18:50 Korealaisen pop-kulttuurin historia ja suosio Suomessa
19:15 126 min, A

The Book of Fish

FRI
6.5.
21:30-

Intimate Stranger

Kinopalatsi 9

Before, Now & Then (Nana)

White Building

Ripples of Life

10:30 96 min, 2/2

Graveyard of Youth

17:15 91 min, 1/2

19:15 115 min, 2/2

Somebody's Flowers

19:15 124 min, 2/2

Spring Tide

Kaikissa elokuvissa
on englanninkielinen
tekstitys. Pidätämme
oikeudet ohjelmistomuutoksiin.

SAT
7.5.

Keskustelutilaisuudet järjestetään
Kinopalatsi 9–10
aula (alin kerros).
–––

All films are subtitled in English. We
reserve the right
to changes in the
program.
The location for the
themed discussion
is Kinopalatsi 9–10
lobby (bottom floor).

SUN
8.5.

ONODA: 10 000 NIGHTS IN THE JUNGLE
Onoda, 10 000 nuits dans la jungle
Arthur Harari, Ranska/Japani, 2021, 165 min, K16

Onoda Hiroo on Japanin armeijan erikoisjoukkojen jäsen vihollislinjojen takana toimivassa pienessä joukkueessa, joka jää taisteluissa mottiin saarelle ja piiloutuu. Sota on jo päättynyt, mutta sitä
nelihenkinen porukka ei tiedä – he luulevat Japanin käyvän yhä
Tyynenmeren sotaa. Joukon harventuessa on filippiiniläiskyliä sabotoimassa lopulta vain yksin Onoda, kunnes toimittaja kotimaasta etsiytyy hänen jäljilleen.
Elokuva perustuu tositarinaan: Onoda piileskeli viidakossa vuoteen 1974 saakka, kunnes hänen entinen kouluttajansa tuli saarelle antamaan käskyn antautua. Onodan paluu Japaniin nosti
kohun: nationalisteille hän edusti kunniakasta sotilasperinnettä,
vasemmistolle sodan aggressiota. Ohjaaja Harari ei ota elokuvassaan kantaa vaan kuvaa tarinan viileän klassiseen tyyliin jättäen katsojan pohdittavaksi niin Onodan yksilöpsykologian kuin
hänen tarinansa ideologisen merkityksen. Takaumat Onodan erikoiskoulutusjaksoon luovat taustaa hänen selviytymistaidoilleen,
mutta myös ideologiselle doktrinaatiolle.
Onoda tells the true-life based story of a Japanese soldier who, af-

ter WWII had ended, stayed for 29 years on the Philippine island of
Lubang, thinking that the war was still going on.
Eija Niskanen

AAsiAlAisen elokuvAn FestivAAli • AsiAn Film FestivAl

BIo rex
anDorra
DuBrovnIk
orIon

Flashback Memories 3D
Tetsuaki Matsue

14.-17. 3. 2013

www.helsinkicineaasia.fi

E2
CAFÉ
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Ohjaus: Arthur Harari. Käsikirjoitus: Arthur Harari, Vincent Poymiro ja Bernard Cendron pohjautuen Bernard
Cendronin ja Gerard Chenun kirjaan. Tuotanto: Nicolas Anthomé. Kuvaus: Tom Harari. Pääosissa: Endo Yuya,
Tsuda Kanji, Matsuura Yuya, Chiba Tetsuya, Kato Shinsuke, Inowaki Kai, Ogata Issey, Nakano Taiga, Suwa
Nobuhiro. Kieli: japani, tagalog. Levitys: Le Pacte.

VA A

VUOTTA
10

I A L A I S TA

EL

SPRING TIDE

RIPPLES OF LIFE

春潮

永安镇故事集

Yang Lina, Kiina, 2019, 124 min, K12

Wei Shujun, Kiina, 2021, 123 min, K12

Nainen asuu ahtaassa asunnossa yhdessä äitinsä ja tyttärensä
kanssa. Heidän suhteitaan määrittävät kauna, ahneus ja epämukavuus pakkoyhteisolossa. Jianbo on nelikymppinen toimittaja, jonka yliekstrovertti draamakuningataräiti Jin alkaa käydä
hermoille. Jianbon 9-vuotias tytär tarjoaa kummallekin naiselle
aseen toista vastaan. Tilannetta yrittää tasoitella aina hermonsa
säilyttävä Jinin miesystävän tapainen.
Naiset edustavat Kiinan eri sukupolvia. Jin pitää naiskuoroharjoituksia asunnossa. Kuoron laulut ovat vallankumouksen ylistystä
Maon valta-ajalta. Jianbo yrittää reportterina kaivella koulukiusaamista. Kaikkein optimistisimmalta vaikuttaa nuori tytär, ehkäpä jonkinlainen tulevaisuuden toivo. Jinin roolissa loistaa Stanley Kwanin ja Edward Yangin elokuvissa näytellyt Elaine Jin, ja
Jianbon roolissa on Lou Yen vakinäyttelijä Hao Lei. Ohjaaja Yang
Lina aloitti tanssijana ja näyttelijänä Jia Zhangken elokuvassa
Platform siirtyen sitten kameran toiselle puolelle.

Wei Shujun sijoitti jo elokuvansa Striding into the Wind (HCA
2021) elokuvantekemisen maailmaan, ja Ripples of Life jatkaa
samaa ideaa laajentaen näkökulman tällä kertaa kolmeen eri tarinaan, joita seurataan peräkkäin.
Elokuvatuotantoporukka saapuu Yonganin kaupunkiin Hunanin
maakunnassa. Ensimmäisessä tarinassa nuori nainen on töissä ravintolassa, josta tulee filmikuvausten catering-paikka. Hän
saa jopa töitä kuvausten vaatteidensovituksesta ja alkaa haaveilla muustakin kuin elämästä provinssissa. Sitten elokuvan tähti
Chen Chen saapuu paikalle. Chen Chen on kotoisin Yonganista
ja tapaa entisiä koulukavereitaan, joiden kanssa olo ei olekaan
enää mutkatonta. Kolmannessa tarinassa elokuvan ohjaaja ja
käsikirjoittaja väittelevät elokuvan käsikirjoituksesta, johon heillä
on vastakkaiset näkemykset. Ripples of Lifen käsikirjoittaja Kang
Chunlei myös näyttelee elokuvan käsikirjoittajaa. Luominen, kirjoittaminen ja tarinan rakentuminen ovat Wei Shujunin elokuvan
teemalliset elementit.

Three women in a cramped apartment, with three periods of Chinese

society behind them. Cruel family relations, but finally some sort of

Wei Shujun again places his latest film in the world of filmmaking,

drama.

three stories situated on the fringes of the film’s production.

uneasy family union are the themes covered in Yang Lina’s domestic

and at the same time questions the role of story-creation through the

Eija Niskanen

Eija Niskanen

Ohjaus ja käsikirjoitus: Yang Lina. Tuotanto: Shangai Aimei Film and TV Media. Pääosissa: Hao Lei, Elaine Jin,
Qu Junxi, Zhao Yang, Li Zhi Qiang, Shang Ho Huang. Kieli: mandariinikiina. Levitys: Beijing Hugoeast Media.

Ohjaus: Wei Shujun. Käsikirjoitus: Kang Chunlei, Wei Shujun. Kuvaus: Wang Jiehong. Pääosissa: Cui Nan,
Huang Miyi, Liu Yang, Yang Zishan, Kang Chunlei. Kieli: mandariinikiina. Levitys: Rediance.
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ANITA

THE APARTMENT WITH TWO WOMEN

梅艷芳

같은 속옷을 입는 두 여자

Longman Leung, Hongkong, 2021, 140 min, K12

Kim Se-in, Etelä-Korea, 2021, 140 min, K12

Anita Mui (1963–2003) oli yksi Hongkongin valovoimaisimmista
tähdistä, joka ehdottomasti ansaitsee oman suurnaiselokuvansa.
Cantopopin megahittien ja karismaattisten esitysten lisäksi hänet
tunnettiin läpi Aasian lukuisista elokuvarooleistaan niin Jackie
Chanin, Leslie Cheungin kuin monien muidenkin rinnalla. Jälkimmäinen oli myös hänen läheinen ystävänsä uran alkuajoista kuolemaansa asti. Molemmat olivat laajasti rakastettuja 1990-luvun
kulta-ajan ikoneita – kummallakin oli kuitenkin omat vastoinkäymisensä.
Mui tunnettiin Hongkongin tyttärenä ja hänen sitoutumisensa kaupunkiin oli voimakas koko hänen elämänsä ajan. Hänen tarinansa kautta koetaan kaupungin eri vaiheita, mukaan luettuna nyt
liiankin tutulta tuntuva SARS-epidemia. Hongkong menetti liian
nuorena kuolleessa Anita Muissa yhden eturivin taistelijoistaan.

Yi-jung asuu vielä täysi-ikäisenä äitinsä Su-kyungin kanssa. Naisten välit ovat tulehtuneet, ja äiti on pitkään purkanut turhautumistaan tyttäreensä, joka taas lähiriippuvuusongelmaisena ei ole
saanut muutetuksi pois kotoa. Kun riita parkkipaikalla äityy äärimmilleen, ajaa äiti tyttärensä päälle. Vahinko, väittää äiti. Tahallaan,
sanoo tytär. Tästä alkaa prosessi, jonka lopussa napanuora on
katkaistava. Sitä ennen katsojan hermot kiristetään äärimmilleen
kahden naisen kamppailua seuratessa.
Kim Se-in rakentaa kipeän perhedraaman, jonka sivujuonteetkin
tukevat pääteemaa. Äidin miesystävällä on tytär edellisestä avioliitostaan. Miehen ylihemmotteleva suhde tyttäreensä on päinvastainen kuin Su-kyungin tapa jättää oma tyttärensä täysin vaille
huomiota. Elokuvan omituisessa perhesuhteiden kuvauksessa
on nähty hieman Isäni Toni Erdmann -tyylistä mustaa huumoria.

Anita Mui was one of the biggest Hong Kong stars from the golden

A violent and abusive relationship between mother and adult daugh-

performances, and film roles. Her co-stars included the likes of Les-

her car. Kim Se-in builds a powerful drama about family dynamics

era of 1980s and 1990s known for her Cantopop hits, daring stage

lie Cheung, who was also one of her close friends. Through ups and

downs Mui always stood with Hong Kong, and different phases in the
city’s recent history, like the SARS epidemic, are present in the film.

ter culminates in the mother trying to drive over the daughter with
gone wrong.

Eija Niskanen

Jenni Peisa

Ohjaus: Longman Leung. Käsikirjoitus: Longman Leung, Jack Ng. Tuotanto: Bill Kong, Ivy Ho, Tang Wai-but.
Kuvaus: Anthony Pun. Pääosissa: Louise Wong, Louis Koo, Gordon Lam, Terrance Lau. Kieli: kanton. Levitys:
Edko Films.
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Ohjaus ja käsikirjoitus: Kim Se-in. Tuotanto: Bae Sung-hoon, Joh Gunshik, Jo Seong-won / Korean Academy
of Film Arts. Kuvaus: Moon Myoung-hwan. Pääosissa: Lym Ji-ho, Yang Mal-bok, Yang Heung-Ju, Jeong BoRam. Kieli: korea. Levitys: Finecut.
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NOBODY’S LOVER

ALONERS

만인의 연인

혼자 사는 사람들

Han In-mi, Etelä-Korea, 2021, 137 min, K12

Hong Sung-eun, Etelä-Korea, 2021, 91 min, K12

Kykeneväinen Yujin on 18-vuotiaaksi mennessä saanut jo opetella monia aikuiselämässä yksin selviämisen taitoja. Perhe- ja
elinolosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset, eikä lähellä ole ollut
paljoa hyviä ystäviä tukemassa. Pohjimmiltaan Yujin on kuitenkin
vielä vasta itseään ja paikkaansa etsivä nuori. Häneen tekee vaikutuksen hiukan vanhempi opiskelijapoika. Samalla koulupiireistä
tuttu osa-aikatyön kaveri on selvästi ihastunut Yujiniin.
Nuorten välisiin tunteisiin ja tapahtumiin latautuu niin herkkyyttä,
läheisyyden kaipuuta, epävarmuutta kuin voimakkaita draaman
purskauksiakin. Motivaatiot ovat monisyisiä eivätkä aina yksiselitteisen viattomia. Esikoisohjaaja peilaa vaikuttavalla hienovaraisuudella ja syvyydellä nuorta sydäntä ja ihmistä.

Jina työskentelee puhelinkeskuksessa, eikä halua olla kenenkään
kanssa tekemisissä sen enempää töissä kuin vapaa-ajallakaan.
Pian hänen on kuitenkin pakko. Äiti kuolee ja isä kutsuu perunkirjoitukseen. Töissä Jina määrätään perehdyttämään uusi innokas
tulokas hommiin. Ja kun naapuri löydetään kuolleena, muuttaa
asuntoon ekstrovertti ja sosiaalinen mies.
Aloners kuvaa nykytilannetta, jossa ihmiset ovat yhä enemmän
erillään toisistaan – ja resonoi pandemiankin tuomaan yksinäisyyteen. Gong Seung-yeong on saanut useita palkintoja pääroolistaan itsepintaisena yksinpärjääjänä, joka joutuu murtautumaan
ulos kuorestaan ja ottamaan muut vastaan. Klaustrofobisia piirteitä saava yksinolo asunnolla ja puhelinkeskuksen rutiininomainen
työ, jossa pomo hiostaa yhä tehokkaampiin suorituksiin, eivät riitä
enää elämäksi.

18-year-old Yujin has not had the best starting points in life but has

strong abilities to survive by herself. She is impressed by an older

college student while a co-worker her own age clearly has a crush

Jina does her best to avoid people, which has worked well in her

place between them, and the film offers an impressively sensitive

when due to circumstances beyond her control, she must break out

on her. A wide spectrum of feelings is involved in the events that take
and authentic look at the complex mind and heart of a young person.
Jenni Peisa

Ohjaus: Han In-mi. Tuotanto: Kim Il-kwon, Kim Dong-woo, Yoo Jae-kyung. Kuvaus: Song Hye-ryeong. Pääosissa: Hwang Bo-un, Kim Min-chul. Kieli: korea. Levitys: Cinema Dal.
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job at the call center and her single status. Things start falling apart,

of the mental cage she has built around herself, and let other people
in.

Eija Niskanen

Ohjaus, käsikirjoitus ja leikkaus: Hong Sung-eun. Tuotanto: Korean Academy of Film Arts. Kuvaus: Choi
Young-ki. Pääosissa: Gong Seung-yeong, Jeong Da-eun, Seo Hyun-woo, Park Jeong-hak. Kieli: korea. Levitys: M-line.
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THE BOOK OF FISH
자산어보
Lee Joon-ik, Etelä-Korea, 2021, 126 min, K12

Hyveellinen oppinut Jeong Yak-jeon karkoitetaan kuningaskunnan periferiaan Heuksando-saarelle 1800-luvun alussa rangaistuksena vääräoppisuudestaan. Odottaessaan mahdollisuutta
palata sivistyneen maailman pariin virkeämielinen älykkö löytää
uudeksi kiinnostuksenkohteekseen merenelävät, joiden suhteen
saari on rajaton aarreaitta. Näiden tuntemusta jakamaan olisi kuitenkin saatava houkuteltua vastahankainen paikallinen kalastaja
Jang Chang-dae. Epätodennäköinen parivaljakko päätyy kahden
kauppaan, jonka kautta kalastajan horisontit laajenevat ja suhde
syvenee. Tunnelmat liikkuvat kepeistä paatoksellisiin, ja taustana
toimivat upeasti mustavalkoisena kuvatut Keltaisenmeren maisemat. Tarina on saanut syntynsä todella olemassa olevasta mereneläviä kartoittaneesta merkkiklassikosta ja sen tekijästä.
Exiled to a remote island as punishment for his views, the scholar

Jeong Yak-jeon finds a new interest in the local sea creatures. With
the reluctant help of fisherman Jang Chang-dae, research for what

will become a classic encyclopedia can begin, while the fisherman

also gains new horizons. Stunning sceneries play as backdrop for
the story that includes both comedic and grandiose moments.
Jenni Peisa

The Helsinki Cine Aasia team invites
you to learn more about Asian cinema
in all its glory!

Sixteen fascinating international meetings
devoted to various aspects of Asian cinemas
are a real treat for film art enthusiasts.
They invite you to dive into the nuances of
Asian films and discover their sociocultural
contexts, aesthetic traditions, relations
between films, daily lives, and the current
events taking place in Asia.
The lectures are available with Polish,
English, Dutch, Italian, and Finnish subtitles.
The lectures are open to everyone, you don’t
need to register to participate.

https://www.piecsmakow.pl/
→ Education
→ Lectures

Ohjaus: Lee Joon-ik. Käsikirjoitus: Kim Se-gyeom. Tuotanto: Sean Kim. Kuvaus: Lee Eui-tae. Pääosissa: Sol
Kyung-gu, Byun Yo-han. Kieli: korea. Levitys: M-Line Distribution.
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NÄKÖKULMAKESKUSTELUT

Median rooli ja merkitys – tapaus Filippiinit

The festival program at Kinopalatsi includes themed discussions that deepen understanding or open new viewpoints to the
festival’s films. Open to all! Free entrance. Location: Kinopalatsi’s
Kaisaniemenkatu lobby (top floor).

Kehitys monissa yhteiskunnissa kulkee epädemokraattisempaan
suuntaan. Millainen rooli ja
merkitys medialla voi olla, kun
vallanpitäjät hallitsevat perinteisiä kanavia ja sosiaalisen
median algoritmit ovat manipuloitavissa? Esimerkkinä Filippiinit, jossa toimittajat ovat joutuneet ahtaalle ja jopa väkivallan
uhreiksi. Aiheesta keskustelemassa Toimittajat ilman rajoja Suomen osaston puheenjohtaja Yrsa Grüne-Luoma. Suomeksi. La
7.5., 20:00. Ennen elokuvaa On the Job: The Missing 8. Jokaisesta elokuvaan myydystä lipusta lahjoitetaan 1 € Toimittajat ilman rajoja -järjestölle!

Chinese Independent Cinema

Hongkong-kulttuurin kulta-aika ja nykytila

THEMED DISCUSSIONS
Elokuvat kertovat aina jotain ympäröivästä maailmasta ja ovat
myös osa elokuvan tekemisen jatkumoa. Tervetuloa Kinopalatsiin
kuuntelemaan kaikille avoimia keskusteluhetkiä, jotka syventävät tai avaavat uusia näkökulmia festivaalin ohjelmistoon. Vapaa
pääsy. Paikka: Kinopalatsin Kaisaniemenkadun lämpiö (ylin kerros, vanha lippuhalli).

Independent cinema in China began with the so-called sixth
generation in the early ‘90s,
as filmmaking outside of the
previously state-owned studio system became possible.
Since then Chinese independent films have regularly been
screened at international festivals and arthouse theaters with directors like Jia Zhangke becoming renowned. What is the current
situation, as control in China gets tighter and tighter? The topic is
discussed with Dr Lydia Dan Wu from the Chinese Independent
Film Archive (Newcastle University). In English. Sat 7.5., 14:20
Kinopalatsi’s Kaisaniemenkatu lobby. After the film Ripples of
Life.

2. maailmansota ja japanilainen nationalismi
Japanissa nousi 1930-luvulla militaristisen nationalismin aalto,
joka johti lopulta traagisiin
seurauksiin. Monimutkaisen ilmiön juuret ulottuvat kuitenkin
paljon pidemmälle. Mikä sai
japanilaiset lähtemään sotaan,
ja olisiko kaikki ollut estettävissä? Aihe on ajankohtainen ja siitä on keskustelemassa FT, Japanin-tutkija Lasse Lehtonen. Suomeksi. La 7.5., 17:35. Elokuvan
Onoda: 10,000 Nights in the Jungle jälkeen.
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Hongkong nousi Suomessakin ilmiöksi erityisesti 1990-luvulla
mm. John Woon, Tsui Harkin,
Jackie Chanin ja Wong Karwain elokuvien myötä. Elokuvat ja musiikki hurmasivat
ihmisiä
maailmanlaajuisesti
luoden samalla tunnistettavaa
kuvaa kaupungista. Mikä vaikutti tähän ja miten tilanne on kehittynyt Hongkongin siirryttyä Kiinan kansantasavallan alaisuuteen?
Aiheesta on keskustelemassa tutkija Tatu Laukkanen (PhD, University of Hong Kong). Suomeksi. Su 8.5., 16:10. Elokuvan Anita
jälkeen.

Korealaisen pop-kulttuurin historia ja suosio
Suomessa
Korealainen pop-kulttuuri on suositumpaa kuin koskaan. Viimeistään Oscar-menestys Parasite
ja Netflixin sarjat ovat tuoneet
korealaiset teokset osaksi valtavirtaa Suomessakin. Mikä
k-popissa ja k-draamoissa viehättää? Miten korealainen viihde saapui Suomeen ja miten sitä kulutetaan? Keskustelemassa
K-pop – Unelma huomisesta -kirjan kirjoittanut kulttuurihistorian
maisteri Minja Mäkilä sekä festivaalin tuottaja Muru Vähänikkilä.
Suomeksi. Su 8.5., 18:50. Ennen elokuvaa The Book of Fish.
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ERIKOISNÄYTÖKSET

KINO REGINA:

SPECIAL SCREENINGS

APICHATPONG WEERASETHAKUL

Vauvakino / Parent & baby screening:

Helsinki Cine Aasian kumppaniteatteri Kino Regina järjestää
thaimaalaisen Apichatpong Weerasethakulin elokuvien sarjan 9.4.–18.5. Ohjaajan transsendentaaliset elokuvat viettelevät
katsojan uppoutumaan aistillisiin välitiloihin, joissa unet, taikuus
ja menneet elämät näyttäytyvät rinnakkain.

My Small Land / マイスモールランド / Welatê min ê biçûk
Kawawada Emma, Japani, 2021, 114 min, S
Esittely sivulla 17. Presentation on page 17.
Pe 6.5. 10:30 @Cinema Orion. Liput / Tickets 9 €.

Helsinki Cine Aasia Vuotalolla:

My Small Land / マイスモールランド / Welatê min ê biçûk
Kawawada Emma, Japani, 2021, 114 min, S
Esittely sivulla 17. Presentation on page 17.
@Vuotalo. Vapaa pääsy / Free Entrance!
www.vuotalo.fi

HELSINKI CINE AASIA -FESTARIKLUBI:
10 VUOTTA EIKÄ SUOTTA!
Pe 6.5. 21:30– @Juova Hanahuone,
Kaisaniemenkatu 3
Vapaa pääsy / Free Entrance
Festarimeiningin fiilistelyä suomalaisten pienpanimoiden tuotteiden äärellä! Musasta vastaavat asiaan kuuluvasti DJ:t Kaishakunin & 1-vituhailé, joiden levylaukuista kantautuu jälleen jos jonkinlaisia säveliä etnosta poppiin, rockiin ja aina äärimusiikkilajeihin
asti.
Celebrate the 10 years of Helsinki Cine Aasia while enjoying products from local breweries along with all sorts of music from DJs
Kaishakunin & 1-vituhailé!

Kino Regina presents a series
of films by Apichatpong Weerasethakul.
MYSTERIOUS OBJECT AT
NOON (2000)
ดอกฟ้าในมือมาร
Ti 26.4. klo 19:20 /
Ma 2.5. klo 17:00

Mysterious Object at Noon

BLISSFULLY YOURS (2002)
สุดเสน่หา
Ti 12.4. klo 18:40 /
Ke 27.4. klo 20:20
SYNDROMES AND
A CENTURY (2006)
แสงศตวรรษ
Ma 11.4. klo 18:50 /
La 16.4. klo 18:10
SETÄ BOONMEEN
EDELLISET ELÄMÄT (2010)
ลุงบุญมีระลึกชาต
To 21.4. klo 18:35 /
Su 8.5. klo 18:40
CEMETERY OF SPLENDOUR
(2015)
รักที่ขอนแก่น
Su 15.5. klo 18:20 /
Ke 18.5. klo 18:55

Blissfully Yours

Setä Boonmeen edelliset elämät

Memoria

MEMORIA (2021)
La 9.4. 15:45 / Ke 13.4. klo 19:30 /
Ma 25.4. klo 19:45
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Lisätiedot ja liput /
Information and tickets:
Kino Regina & www.kinoregina.fi/
teemat/apichatpong-weerasethakul

JÄRJESTÄJÄ / ORGANISATION

YHTEISTYÖSSÄ / PARTNERS

Festivaalin järjestää Elokuvien Aasia ry. Helsinki Cine Aasia on
NAFFE – Network of Asian Film Festivals in Europen jäsen.
The festival is organized by the Asian Cinema Association of
Finland. Helsinki Cine Aasia is a member of NAFFE – Network of
Asian Film Festivals in Europe.
FESTIVAALIKOMITEA
Toiminnanjohtaja: Jenni Peisa. Taiteellinen johtaja: Eija Niskanen. Tuottajat: Leena Eerolainen, Linda Hokkanen, Muru Vähänikkilä. Tiedottaja:
Joonas Koivula. Graafinen ulkoasu, www-sivujen toteutus ja taitto: Luova
Toimisto Särmä / Sonia Junttila. Katalogin toimitus: Suvi Heino. Katalogin
tekstit: Eija Niskanen, Jenni Peisa. Katalogin paino: Copyshop, Helsinki.
Special consultants: Panos Kotzathanasis, Mori Koichi, Karen Severns.
YHTEYSTIEDOT
Info: info@helsinkicineaasia.fi
Yritysyhteistyö, ilmoitukset: kumppanit@helsinkicineaasia.fi
Tiedotus ja pressi: tiedotus@helsinkicineaasia.fi
www.facebook.com/helsinkicineaasia
www.instagram.com/helsinkicineaasia
www.helsinkicineaasia.fi

HELSINKI CINE AASIA KIITTÄÄ /
THANKS
Henry Bacon, Chinese Independent Film Archive (Newcastle University) / Luke Robinson & Lydia Dan Wu, Cinema Orion / Leena
Närekangas & Minna Nurmi, Finnkino / Katariina Jääskeläinen,
Toni Lähteinen & Roope Niemi, Kari Heikonen, Japanin suurlähetystö / Henna Tanskanen, JETRO London Office / Makino Aya,
Maezano Kaori, Eugene Sasin, Vilho Jussila, KAVI / Otto Kylmälä, Anni Leppänen & Katri Tenhola, Tatu Laukkanen, Lasse Lehtonen, Minja Mäkilä, NAFFE – Network of Asian Film Festivals in
Europe / Anna Mamińska, Juho Pätäri, Johanna Rissanen, Suomalais-japanilainen yhdistys, Suomi-Kiina-seura, Taiteen edistämiskeskus / Tiina-Kaisa Haanpää, Toimittajat ilman rajoja / Yrsa
Grüne-Luoma, Valtteri Vuorikoski, Vuotalo / Tuuli Tokkola & Kati
Raitakara.
Lisäksi suurkiitokset kaikille vapaaehtoisille ja muille, jotka ovat
meitä matkan varrella auttaneet viimeisen 10 vuoden aikana!
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