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Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin lehti ilmestyi
Suomen suurin elokuvafestivaali Rakkautta & Anarkiaa järjestetään 26. kerran 19.–29.9.2013.
Ennennäkemättömän laajaa ohjelmistoa esitellään perjantaina 16.8. ilmestyvässä R&A-lehdessä.
R&A-festivaalin uunituore tabloidi tarjoaa mahdollisuuden tutustua festivaalielokuviin ennakkoon
ja helpottaa omien suosikkien löytämistä. Myös tiedot lipunmyynnistä, oheisohjelmasta ja
iltaklubeista löytyvät lehdestä. Tabloidi on jaossa Helsingin keskustassa perjantaista 16.8. lähtien
muun muassa Finnkinon elokuvateattereissa sekä Kino Engelissä ja Orionissa, kirjastoissa,
kahviloissa, baareissa ja kaupoissa. Festivaalin nettisivuilla tabloidi on luettavissa perjantaista 23.8
lähtien. Koko ohjelmisto ja katalogi julkaistaan perjantaina 6.9. Näytöskohtainen lipunmyynti
alkaa 12.9.

Lyhytelokuvia nähtävissä netissä ensimmäistä kertaa
Elokuvakulttuurin edelläkävijänä R&A haluaa olla mukana nostamassa esiin nousevia
lahjakkuuksia ja tulevaisuuden suuria nimiä. Festivaalilla nähdäänkin tänä vuonna
poikkeuksellisen laaja kattaus huippuluokan lyhytelokuvia, yhteensä noin 150 elokuvaa. Tekijät
ovat eurooppalaisia uusia kykyjä, erityisesti Pohjoismaista ja Baltiasta.
Osa lyhytelokuvista näytetään myös ensimmäistä kertaa netissä. Online-festivaalin myötä R&A
tarjoaa elokuvaelämyksiä maailmanlaajuisesti –lyhytelokuvaohjelmistoon voi siis tutustua, vaikka
ei pääsisikään käymään Helsingissä festivaalin aikana.
R&A:n online-festivaalilla elokuvien katseleminen on ilmaista. Social screening -esityksissä
elokuvista voi keskustella reaaliaikaisesti elokuvantekijöiden sekä muiden katsojien kanssa.
Yhteisöllisen katsomisen hengessä virtuaalinäytökset alkavat ja loppuvat määrättyinä aikoina,
jolloin nettiesitykset muistuttavat R&A:n teatteriesityksiä – jaettu festivaalikokemus siirtyy
virtuaalimaailmaan. Lisätietoja online-festivaalista löytyy lähempänä festivaalia osoitteesta
online.hiff.fi. Social screening -palvelun R&A:lle tuottaa Blinkamovie Oy.

Tuoreissa ohjelmistolisäyksissä Paynen ja Gondryn uudet elokuvat
Alexander Paynen (Sideways, The Descendants) uusi ohjaus NEBRASKA
on kertomus unohtuneesta Amerikasta ja jääräpäisestä uskosta siihen, että onni viimein potkaisee.
Bruce Dern sai Cannesin elokuvajuhlien parhaan miesnäyttelijän palkinnon roolistaan viinaan
menevänä, arpajaisvoittoa metsästävänä Woodyna. Vanha mies pakottaa vastahakoisen poikansa
mukaan automatkalle Nebraskaan ison lottovoiton toivossa.
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Michael Winterbottomin uutuusohjaus THE LOOK OF LOVE kertoo pornobisnesmies Paul
Raymondista, joka nousi hetkessä Englannin rikkaimmaksi mieheksi. Rikkauksistaan huolimatta
miehen yksityiselämä oli vaikeaa ja tyttären kuoleman jälkeen hän erakoitui yhä enemmän.
Winterbottomin hyytävä romaanifilmatisointi The Killer Inside Me nähtiin vuoden 2010 Rakkautta
& Anarkiaa -festivaalin juhlanäytöksessä.
Fantastisen surrealistisessa PÄIVIEN KUOHUSSA (L’écume des jours) romantiikannälkäinen
Colin (Romain Duris) kohtaa kauniin Chloén (Audrey Tautou) runollisessa Pariisissa. Boris
Vianin samannimiseen romaaniin perustuvan elokuvan on ohjannut visuaalisesta tyylistään
tunnettu Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), joka taikoo kirjan merkillisen
maailman taidokkaasti elokuvan muotoon. Päivien kuohu saa teatteriensi-iltansa 25.10.
Cannes-palkitun ohjaajan Laurent Cantet’n nimi on ollut laadun tae R&A:ssa jo pitkään.
Viimeksi festivaalilla nähtiin ohjaajan realistinen koulukuvaus Luokka. Cantet palaa R&A:han
elokuvalla FOXFIRE, joka perustuu Joyce Carol Oatesin feministiseen menestysromaaniin.
Hienoilla näyttelijäsuorituksilla ryyditetyssä elokuvassa tyttöjengi kapinoi 1950-luvun
amerikkalaisen pikkukaupungin ahdasta naisroolia vastaan.
Jeff Nicholsin elokuvassa MUD palkkatappajia pakeneva ja reissussa rähjääntynyt Mud
(Matthew McConaughey) lymyilee veneessä Mississippin varrella. Kohtalokkaan intohimon
kohteena nähdään Reese Witherspoon. Elokuva tulee Suomeen Scanboxin levittämänä.
Kotimaisiin ohjelmistolisäyksiin kuuluu Sairaan kaunis maailma- ja Joki-elokuvistaan parhaiten
tunnetun Jarmo Lampelan uutuusohjaus WERTHER. Elokuva on moderni versio itäsaksalaisen
kirjailijan Ulrich Plenzdorfin kuuluisasta näytelmästä Nuoren Wertherin uudet kärsimykset.
Lampelan elokuvassa pojastaan 15 vuoden ajan erossa elänyt isä saa tietää tämän kuolleen, ja
ryhtyy selvittämään, millaiseksi mieheksi poika oli kasvanut.
JP Passin ja Jarkko T. Laineen uutuudessa AJOMIES ravirata tarjoaa mielenkiintoisen
miljöön päähenkilön sisäiselle kamppailulle. Matti Laine esittää forssalaista ratamestaria, jonka
elämä mullistuu isän kuoleman, uuden paikkakunnan ja kahden naisen ristitulessa.

R&A tarjoaa jälleen ohjelmaa myös elokuvan ammattilaisille
Festivaalin Kotimaisen elokuvan viikko -sarjassa esitetään aiempien vuosien tapaan laaja kattaus
uutta kotimaista elokuvaa kuluvalta vuodelta. Englanniksi tekstitetyt ja tekijävieraiden tähdittämät
näytökset ovat samalla osa festivaalin kansainvälisen ammattilaistapahtuman Finnish Film Affairin
(24.–26.9.) ohjelmaa. Viime vuonna onnistuneesti lanseerattu kotimaisen elokuvan
myyntitapahtuma järjestetään tänä vuonna aiempaa laajempana. Tapahtumaan odotetaan
viittäkymmentä kansainvälistä elokuvien ostajaa, levittäjää, festivaalivalitsijaa ja alan medioiden
edustajaa sekä noin 200 kotimaista ammattilaisosallistujaa. Tapahtuman ohjelma elokuvineen ja
vieraineen on nähtävillä osoitteessa hiff.fi/industry 21.8. mennessä.
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