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Koe Japanin ainutlaatuinen
luonto eri vuodenaikoina.
Kotimaan verkostomme ja laajeneva yhteistyömme 
Finnairin ja British Airwaysin kanssa tuo enemmän 
joustavuutta unelmamatkasi suunnitteluun.

Päivittäinen suora lento Helsinki–Tokio Dreamliner-koneella.
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Ei kahta ilman kolmatta 
- Helsinki Cine Aasia on täällä taas 

Third time’s a charm

Jo kunnioitettavaan kolmen vuoden ikään ehtinyt Helsinki Cine 
Aasia on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kevään odotetuimmista 
tapahtumista. Aasian parhaisiin uusiin elokuviin ikkunan avaava 
festivaali kasvatti viime vuonna kävijämääräänsä viidenneksellä, 
ja toivomme myös tämän vuoden festivaalin tavoittavan jälleen 
yhä laajemman joukon Aasian  elokuvasta kiinnostunutta yleisöä.

Itä- ja kaakkoisaasialainen elokuva on noussut yhä vahvemmin 
suurten eurooppalaistenkin elokuvafestivaalien pääsarjoihin. Tä-
män vuoden Helsinki Cine Aasian avaava kiinalainen moderni film 
noir, Black Coal, Thin Ice, palkittiin Berliinin elokuvajuhlilla 2014 
sekä parhaan elokuvan Kultaisella karhulla että parhaan mies-
pääosan Hopeisella karhulla. Laajan maantieteellisen ja tyylillisen 
kattauksen lisäksi myös aasialaisen elokuvan historia pääsee 
tänä vuonna esille useammankin elokuvan kautta. Elokuvanteki-
jöistä mukana on jälleen tunnettuja nimiä kuten Zhang Yimou ja 
kyberpunk-legenda Shinya Tsukamoto. Uutena aluevaltauksena 
ohjelmistossa nähdään kaksi visuaalisesti vaikuttavaa vietnami-
laista elokuvaa sekä katsaus bhutanilaiseen elokuvaan. 

With its third edition Helsinki Cine Aasia once again focuses on bringing 

the best new East and South East Asian films to the growing audiences 

in Helsinki. The selection this year will include a wide range of styles 

and countries, and for the first time two visually stunning films from Vi-

etnam. Several films also interestingly deal with the histories of Asian 

cinemas. Helsinki Cine Aasia wishes to offer our viewers a chance to 

spend four days soaked in the colorful atmosphere of Asia in the midst 

of the infamous Finnish winter. 

Helsinki Cine Aasia festivaalikomitea  
Helsinki Cine Aasia festival committee
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Liput / Tickets

Peruslippu   8€  Sarjalippu (5 lippua)  35€ 

Sarjalippu ei ole henkilökohtainen ja sillä voi ostaa useampia lippuja ha-
luamiinsa näytöksiin. Sarjalipulla ei voi ostaa lippuja loppuunmyytyihin 
näytöksiin.
Nettilipunmyynti alkaa festivaalin sivuilla www.helsinkicineaasia.fi tors-
taina 5.3. ja jatkuu festivaalin ajan. Festivaalin aikana lipunmyynti myös 
esitysteatterilla.

Single ticket   8€    Screening pass (5 tickets)  35€

You can use the screening pass to buy single or multiple tickets to the 
screenings you want. The screening pass cannot be used to buy tickets to 
sold-out screenings.
Tickets can be bought online at www.helsinkicineaasia.fi from Thursday 
March 5th, continuing throughout the festival. During the festival tickets are 
also sold at the theater screening the film.

Lipunmyynti KAVIn kanssa yhteistyössä järjestettävään Dragon Inn 
-elokuvan näytökseen Orionin kassalta ja www.kavi.fi. Tarkempia 
tietoja s. 25. 
Tickets for KAVI’s Dragon Inn -screening can be bought from the 
Orion theater and www.kavi.fi. See page 25 for details.

Teatterit / Theaters

Bio Rex   Andorra & Dubrovnik
Mannerheimintie 22-24, Helsinki Eerikinkatu 11, Helsinki

Orion
Eerikinkatu 15, Helsinki

Kaikissa elokuvissa on englannin-
kielinen tekstitys.

 
All films are subtitled in English.

Pidätämme oikeudet ohjelmistomuutoksiin.
We reserve rights to changes in the program.

Festivaalin järjestää Elokuvien Aasia ry.

Festivaali-infoSisällysluettelo

 3  Esipuhe

 4  Sisällysluettelo

 5  Festivaali-info

 6  Black Coal, Thin Ice

 8  Fires on the Plain

 9  Uzumasa Limelight

 10  Chigasaki Story

 11  Fuku-chan of FukuFuku Flats

 12-13  PIA Film Festival Presents

 14 Antonym

 16 Garuda Power

 18-19 Ohjelmakartta

 20  2030

 21 Flapping in the Middle of 
  Nowhere

 22 Red Family

 23 The Liar

 24-25 KAVI: Dragon Inn

 26 Coming Home

 27 The Last Reel

 28 On the Job

 29  SHIFT

 30-31  Spotlight on Bhutan

 32   Klubi: Japan A-Go-Go!

 33  Helsinki Cine Aasia kiittää

 34  Yhteistyössä



DocPoint kiittää  
kaikkia kävijöitä  
– nähdään  
vuonna 2016!
www.DOCPOINT.INFO6

Black Coal, Thin Ice
白日焰火

Diao Yi’nan, Kiina/Hongkong, 2014, 109 min

Avajaiselokuva
Opening Film

Eri puolilla Koillis-Kiinan maakuntia esiin tulleet paloitellun ruu-
miin osat johtavat poliisijoukon epäonniseen kohtaamiseen epäil-
tyjen kanssa. Etsivä Zhangin (Liao Fan, paras miespääosa Berlii-
nin elokuvajuhlat 2014), on vaikea käsitellä sekä tapahtumia että 
epäonnistunutta avioliittoaan. Poliisin ura vaihtuu alkoholinhuurui-
siin päiviin ja vartijanpestiin. Zhangin kiinnostus kuitenkin herää 
uusien samankaltaisten murhatapausten noustessa esiin viisi 
vuotta myöhemmin. Tapaukset johtavat ensimmäisen murhauhrin 
vaimon luo, eikä Zhang voi olla hakeutumatta etäiseksi jättäyty-
vän naisen seuraan. Vähitellen aukeava mystinen vyyhti kumartaa 
noir-klassikoille, kietoutuen samalla vaikeasti tavoitettavaan pak-
kasenhuurteiseen tunnelmaan. Elokuva palkittiin parhaan eloku-
van Kultaisella karhulla Berliinin elokuvajuhlilla 2014.

A misfortune with a case involving dismembered body parts and the 

breakdown of his marriage have sent former detective Zhang’s life into 

a slow downward spiral. Similar cases five years later, however, arouse 

his interest as he gets closer and closer to the elusive woman connect-

ed to all the murders. An atmospheric modern noir, Black Coal, Thin Ice 

was awarded the Golden Bear at Berlin Film Festival in 2014.

Ohjaus: Diao Yi’nan. Käsikirjoitus: Diao Yi’nan. Tuotanto: Vivian Qu, Wan Juan. Kuvaus: 
Dong Jinsong. Pääosissa: Liao Fan, Gwei Lun-Mei. Kieli: Mandariini. DCP. Levitys: Nonstop 
Entertainment.

Jenni Peisa
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Fires on the Plain Uzumasa Limelight
野火 太秦ライムライト

2. maailmansodan viimeiset vuodet ovat menossa ja Japanin voit-
tokulku on kääntymässä tappioon. Japanin keisarillisen armeijan 
sotilas Tamura on keskellä Filippiinien viidakkoa tukikohdassa, 
jossa osaston rippeet yrittävät selviytyä. Tuberkuloottisesti yskivä 
Tamura lähetetään sairastuvalle, mistä hänet käännytetään takai-
sin. Tamura päätyy kulkemaan helvetin läpi joukkojen perääntyes-
sä. Tamuran lakonisen vaelluksen keskeyttää nuoruuden raivolla 
selviytymään pyrkivä Nagamatsu. 
Shohei Ookan klassikkoromaani on vahva sodanvastainen teos. 
Se on filmatisoitu ensimmäisen kerran jo vuonna 1959 ja nyt Tsu-
kamoto päivittää sen tämän päivän estetiikkaan. Suuria taisteluja 
ei nähdä, eikä paljoa vihollistakaan. Lähikuvat ja oranssinkajoinen 
viidakko korostavat sodan kammottavuutta kaikille osapuolille. 
Sankarillisuus on kaukana joukko-osaston rippeistä, jotka yrittävät 
hinnalla millä hyvänsä selvitä hengissä.

Japanissa suursuosioon noussut Uzumasa Limelight valottaa elä-
mää Uzumasan, “Idän Hollywoodin”, kulissien takana. Kamiyama 
(Seizo Fukumoto) on 70-vuotias periodidraamojen eli jidaigekien 
taistelukohtausten vakiokasvo, jonka tehtävä on tulla tapetuksi 
elokuva elokuvalta. Jidaigekien suosio on kuitenkin laskussa ja 
Kamiyaman kehokin uhkaa antaa periksi vanhuudelle. Iloa elä-
mään tuo nuori elokuvafani Satsuki (Chihiro Yamamoto), jota Ka-
miyama alkaa valmentaa. Luvassa on huikeita miekkailukohtauk-
sia ja vauhtia, mutta ilman inhimillisyyttä ja aitoa omistautumista 
jää hienoinkin spektaakkeli vain tyhjäksi pinnaksi. Höyhenenke-
vyesti elokuva kritisoi japanilaisen elokuvateollisuuden nykytilaa. 
Fukumoto herättää tunteita Kamiyamana, jonka silmät kätkevät 
taakseen kokonaisen ihmiselämän elokuvamaailmaa.

Shinya Tsukamoto’s latest film is a remake of the 1959 anti-war film of 

the same name by Kon Ichikawa, based on the classic novel by Shohei 

Ooka from 1951. Tsukamoto brings hellish visions of war destined to be 

lost on the screen. 

Kamiyama has dedicated his life to the art of dying, always there but 

never in limelight. However, because of the waning popularity of ji-

daigekis, Kamiyama is faced with the decision of giving up his sword. 

Before that he decides to train young Satsuki with his never-ending 

dedication, turning the shy extra into a spirited sword princess. Uzu-

masa Limelight, it turns out, is a true spectacle of both spirit and swords. 

Ohjaus, käsikirjoitus, leikkaus: Shinya Tsukamoto. Kuvaus: Shinya Tsukamoto, Satoshi 
Hayashi. Musiikki: Chu Ishikawa. Pääosissa: Tatsuya Nakamura, Yuko Nakamura, Shinya 
Tsukamoto, Lily Franky, Dean Newcombe. Kieli: Japani. DCP. Levitys: Coproduction Office.

Ohjaus: Ken Ochiai. Käsikirjoitus: Hiroyuki Ono. Tuotanto: Eleven Arts/Tottemo Benri Theatre 
Company. Kuvaus: Chris Freilich. Leikkaus: Chieko Suzaki. Pääosissa: Seizo Fukumoto, 
Chihiro Yamamoto. Kieli: Japani. Formaatti: DCP. Levitys: Eleven Arts.

Shinya Tsukamoto, Japani, 2014, 110 min, K-18 Ken Ochiai, Japani, 2014, 103 min

Eija Niskanen Leena Eerolainen
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Chigasaki Story
3泊4日、5時の鐘

Risa ja hänen pikkuveljensä pitävät Kanagawassa vanhempiensa 
omistamaa yli 100-vuotiasta Chigasakin majataloa, jossa Yasujiro 
Ozu käsikirjoitti elokuviaan. Opiskelijapoika Tomoharu on heillä 
kesätöissä. Majataloon saapuvat Risan entiset työtoverit, tiukan 
asiallinen Maki (roolissa elokuvan tuottanut Kiki Sugino) ja hui-
kenteleva Karin, joka ottaa Tomoharun tähtäimeensä. Chigasakin 
arkeologiset kaivaukset muodostavat taustan ihastuttavalle kesä-
draamalle. 
Misawan kevyesti kulkeva kesätarina tekee kunniaa Japanin elo-
kuvan mestarille Ozulle. Kolmen päivän aikana tapahtuva tarina on 
Ozun tapaan ihmissuhteiden nyansseihin ja niiden traagisiin ja hu-
moristisiin puoliin keskittyvä tarina, jossa suuri osa käänteistä on 
tapahtunut ennen ensimmäistä kohtausta, mutta tulee vähitellen 
esiin. Visuaalisesti käytetään Ozun tapaa kuvata tilaa, ja mukana 
on myös legendan mielipaikkoja, kuten Chigasakin majatalo itse. 

An homage and reworking of Ozu’s themes and styles, Chigasaki Story 

creates a sunny human relations drama in a traditional seaside resort. 

Chigasaki Story is one in the line of recent independent films co-pro-

duced by the actress-producer Kiki Sugino. 

Ohjaus ja käsikirjoitus: Takuya Misawa. Tuotanto: Kiki Sugino/Wa Entertainment. Kuvaus: 
Shogo Ueno. Pääosissa: Haya Nagasaki, Kiki Sugino, Ena Koshino, Natsuko Hori, Juri Fuku-
shima. Kieli: Japani. DCP. Levitys: Wa Entertainment. 

Takuya Misawa, Japani, 2014, 90 min

Eija Niskanen

Kolmikymppinen talomaalari Fukuda, kutsumanimeltä Fuku-chan, 
asustelee räjähtäneessä asuntolassa nimeltä FukuFuku-talo. Fuku-
chan on asunut talossa pisimpään ja joutuu setvimään muiden asuk-
kaiden ongelmia ja riitoja. Se hoituu Fuku-chanilta hyvin, onhan hän 
hyväluonteinen ja sovitteleva. Romanssipuoli sen sijaan ei häneltä 
suju aivan yhtä hyvin. Eräänä päivänä FukuFuku-taloon rantautuu 
Chiho, nainen Fuku-chanin menneisyydestä. 
Fuku-chanin roolin tekee loistavasti ja vailla maneereja suosittu 
TV-draamatähti Miyuki Oshima. Häntä katsellessa unohtuu tyystin 
se, että tässä nainen näyttelee miestä. Lempi ja hyväntahtoinen 
huumori lentelevät tässä japanilais-englantilais-italialaisessa yh-
teistuotannossa, joka luotsaa uusia tapoja tuottaa japanilaista indie-
elokuvaa.  

Fuku-chan is a popular and friendly guy, who has taken it as his task to set-

tle the relations of his neighbors in the run-down FukuFuku Flats. One day 

Chiho, a woman with whom Fuku-chan had something going on when they 

were still at school arrives at FukuFuku Flats. Miyuki Oshima does an incred-

ible job in the male role in this international co-production. 

Ohjaus ja käsikirjoitus: Yosuke Fujita. Tuotanto: Arai Naoko, Sabrina Baracetti, Adam Torel/Phan-
tom Film, Klock Worx Company, The Third Window Films, Naniiro, Lighthouse Entertainment, TV 
Man Union, Digital One. Kuvaus: Yoshihara Ikeuchi. Leikkaus: Yoshisuke Hori. Pääosissa: Miyuki 
Oshima, Yoshiyoshi Arakawa, Asami Mizukawa. Kieli: Japani. HDCAM. Levitys: Tucker Films. 

Eija Niskanen

Fuku-chan of FukuFuku 
Flats 
福福荘の福ちゃん

Yosuke Fujita, Japani, 2014, 110 min 
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PIA Film Festival presents Niagara / ナイアガラ
Chie Hayakawa, 27 min, PFF Grand Prix, HDCAM

Mayumi on kasvanut lastenkodissa. 
18-vuotiaana hän saa kuulla, että hä-
nellä on koti dementoituneen isoäitinsä 
talossa, ja että hänen isoisänsä odottaa 
vankilassa kuolemantuomiota. 

Niagara, the term for cascading form of fireworks symbolizes the narrative 

structure of this film.

Day of the Kaiju / 怪獣の日
Kazuhiro Nakagawa, 30 min, BD

Hallitus julistaa kaijun, hirviön nappaa-
misen Japanin rannikolta. Laittaako se 
turistikohteeksi vai onko se edelleen 
vaarallinen? Tokusatsu- eli erikoisefekti-
elokuva saa uudelleenkäsittelyn. 

Nakagawa gives kaiju, the classic topic of Japanese commercial cinema, 

an indie treatment. Authorities’ notion of safety promises a critique.

Small Garden / 小さな庭園
Shunsuke Saito, 12 min, animaatio, HDCAM

Mandala, akvaario, solut – nämä ovat 
joitakin Saiton kauniista animaatiosta 
mieleentulevia kuvia. 

Birth of life, creation of a small universe, in 

animated images.

Rappa / 乱波
Yuji Nakajima, 5 min, animaatio, HDCAM

Mustavalkoinen vauhdikas ninja-ani-
maatio. 

Ninjas jump, run and do all the marvelous ac-

tions we know ninjas can do.

PIA Film Festival on 1970-luvulta saakka Japanissa toiminut aloit-
televien nuorten elokuvantekijöiden foorumi, jonka kautta moni 
tunnettu ohjaajanimi on aloittanut uransa. Näihin kuuluvat mm. 
Shinya Tsukamoto, jonka uusin elokuva on ohjelmistossamme, 
sekä Suomessa Ruokala Lokin kuvannut Naoko Ogigami. 
Vuodesta 1984 saakka PFF on avustanut festivaalilla palkittuja 
ohjaajia pitkän elokuvan teossa PFF Scholarship -ohjelmansa 
kautta. Esitämme valikoiman lyhytelokuvia – niin live-actonia kuin 
animaatiotakin – vuoden 2014 PFF-festivaalin kilpailusarjasta. 

PFF was established in 1977 as a competition for beginner and in-

dependent filmmakers. It currently supports filmmaking with its PFF 

Scholarship Program. The 2014 edition is presented in this selection 

of films.

Eija Niskanen
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Antonym
螺旋銀河

Aya on trendikäs ja menevä nuori nainen. Hän tekee toimistotöitä 
päivät ja opiskelee illat käsikirjoittamista. Ayan kurssityö valitaan 
tehtäväksi radionäytelmäksi sillä ehdolla, että hän pestaa toisen 
käsikirjoittajan mukaan työstämään sitä. Ayalla ei ole ystäviä, 
joten hän houkuttelee mukaan harmittoman nössökollegan Sa-
chikon päivätyöstään. Tämä kuitenkin osoittautuu pätevämmäksi 
mitä päältä näyttää. Mukaan kiemuroihin takertuu Ayan poikays-
tävä. 
Nuorten japanilaisten naisohjaajien polvea edustava Kusano tuot-
ti elokuvansa osakalaisen nuoria elokuvantekijöitä luotsaavan 
CO2-festivaalin tuella. Varmalla tavalla ohjattu kahden naisen 
suhteen kuvaus on uuden ohjaajalahjakkuuden lanseeraus. 

Trendy and competitive Aya and nerdy and shy Sachiko form an unlikely 

partnership in order to work on the script of Aya’s radio play. Gradually 

they are drawn into an odd bond. Winner of the Grand Prix at SKIP City 

International D-Cinema Festival.

Ohjaus: Natsuka Kusano. Käsikirjoitus: Natsuka Kusano, Tomoyuki Takahashi. Tuotanto: 
Masayoshi Jonai/CO2. Kuvaus: Yoshihiro Okayama. Leikkaus: Natsuka Kusano. Musiikki: Hi-
roshi Ueno. Pääosissa: Yuri Ishizaka, Asami Shibuya, Kumiaki Nakamura, Tetsu Onji, Seitaro 
Ishibashi. Kieli: Japani. HDCAM. Levitys: SKIP City International D-Cinema Festival.

Natsuka Kusano, Japani, 2014, 73 min

Eija Niskanen
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Garuda Power – The Spirit Within

Indonesian toimintaa ja yliluonnollisia elementtejä pursuava eloku-
vahistoria on jäänyt kansainvälisesti tuntemattomammaksi, lukuun 
ottamatta 1980-90 -lukujen vaihteessa koettua lyhyttä räiskintähuu-
maa. Omalle kansalle rakas, tai vähintään liiankin tuttu klassikkojen 
joukko on kuitenkin ehtinyt sisältää niin ylitseampuvia maagisia ja 
verisiä efektejä viljeleviä legendoja, sarjakuvasovituksia, paikallisen 
elokuvataistelutyylin kehittymistä kuin omia versioita niin Hongkong- 
kuin Hollywood-hiteistäkin.
Elokuvahistoriaa ei ole osattu Indonesiassa virallisesti vaalia ja ar-
kistoida, mutta Garuda Poweriin on onnistuttu keräämään häkellyt-
tävä määrä potentiaalisesti maailman päräyttävintä kuvamateriaa-
lia. Dokumentti tarjoaa kiinnostavan historiaan sidotun katsauksen 
maan elokuvateollisuuden kehitykseen ja samalla kaiken, mitä toi-
mintaa rakastava kulttifani voi toivoa.

The history of Indonesian cinema is full of over-the-top action and baffling 

bloody special effects within genres ranging from magical legends to Hong 

Kong and Hollywood rip-offs. Familiar to all Indonesians, the controversial 

film material is abundantly used to go through the development of the Indo-

nesian film industry also in connection with phases in the nation’s history. No 

shortage of action!

Ohjaus: Bastian Meiresonne. Käsikirjoitus: Bastian Meiresonne. Tuotanto: Julien Thialon, 
Cécile Jeune, Bastian Meiresonne. Kuvaus: Fahim Rauyan. Pääosissa: Rudolf Puspa, Budi 
Nugroho. Kieli: Bahasa indonesia. HDCAM. Levitys: Shaya Production.

Bastian Meiresonne, Ranska/Indonesia, 2014, 77 min, K-18

Jenni Peisa
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Lauantai
Saturday

Andorra Dubrovnik Bio Rex

Torstai 
Thursday

Bio Rex

19:00

Avajaiselokuva / Opening film:

Black Coal, Thin Ice
Kiina/Hongkong, 109 min

12:00  1/2
Uzumasa
Limelight
Japani, 103 min

17:30  2/2
2030
Vietnam, 99 min

14:15
Red Family
Etelä-Korea, 99 min

16:30
Flapping in the 
Middle of Nowhere
Vietnam/Ranska/Saksa/
Norja, 103 min

18:45  2/2
Chigasaki Story 
Japani, 90 min

20:45  1/2
On the Job    
Filippiinit, 121 min, 
K-18

13:00
The Liar    
Etelä-Korea, 95 min

14:30  1/2  
PIA Film Festival 
Presents
Japani, 74 min

13:00  2/2  
Fuku-chan of 
FukuFuku Flats
Japani, 110 min

12:30  
Spotlight on 
Bhutan
Bhutan, 89 min

18:30
Coming Home
Kiina, 108 min

20:45
Fires on the Plain
Japani, 110 min, K-18

17:15  2/2
PIA Film Festival 
Presents
Japani, 74 min

Sunnuntai
Sunday

Perjantai
Friday

Andorra

Andorra

Dubrovnik

Dubrovnik

Orion

18:45 1/2
Garuda Power
Ranska/Indonesia,
77 min, K-18

16:15 1/2
Fuku-chan of 
FukuFuku Flats
Japani, 110 min 

18:30  2/2
Garuda Power
Ranska/Indonesia,
77 min, K-18 

20:30  1/2
SHIFT
Filippiinit, 81 min 

15:00  2/2
On the Job
Filippiinit, 121 min,
K-18

17:00  1/2
2030
Vietnam, 99 min

21:00
Klubi:
Japan A-Go-Go!
K-18

19:30  2/2
Uzumasa 
Limelight
Japani, 103 min

19:00  1/2
Chigasaki Story
Japani, 90 min

17:00  1/2
Antonym
Japani, 73 min

15:15  2/2
Antonym
Japani, 73 min

18:00
KAVI: Dragon Inn
Taiwan, 111 min

13:00
The Last Reel
Kambodža/Australia, 
106 min

19:15  2/2
SHIFT
Filippiinit, 81 min

Kaikissa elokuvissa on englanninkielinen tekstitys. 

All films are subtitled in English.

Ohjelmakartta
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Flapping in the Middle of Nowhere
Đập cánh giữa không trung

Hanoin laitakaupungissa asuva nuori opiskelija Huyen huomaa 
kuumuuden keskellä olevansa raskaana. Seksinnälkäisestä hulttio-
poikakaverista ei ole luotettavaksi avuksi, ja koko tilanne ja muu-
tokset omassa kehossa herättävät hämmentäviä ajatuksia. Seu-
ralaisena itsensä elättävältä ladyboy-kämppikseltä löytyy apua 
kaivattaessa erikoinen ratkaisuehdotus.
Eri vaihtoehtoja puntaroidessaan Huyen ajautuu henkilökohtaisel-
la matkallaan ajoittain yhä kauemmas toisenlaiseen maailmaan 
ja eteerisiin unenomaisiin maisemiin. Naisohjaajan mukaan Viet-
namissa vastuu asioiden hoitamisesta jää aina naisille, minkä 
päähenkilökin näyttää huomanneen. Elokuvan sävyrikkaassa ja 
yksityiskohtia upeasti huomioivassa maailmassa voi halutessaan 
nähdä sukulaisuutta myös Tran Anh Hungin varhaisiin elokuviin.

Sensible girl Huyen has gotten herself into trouble by getting pregnant. 

Having to find a solution and not being able to rely on her rascal of a 

boyfriend, a suggestion from her ladyboy roommate starts to seem like 

the best option. Her journey towards making critical decisions leads her 

to mysterious waters and some dreamlike sceneries. The film plays with 

sensual colors and fascinating details.

Ohjaus, käsikirjoitus ja tuotanto: Nguyễn Hoàng Điệp. Kuvaus: Phạm Quang Minh. Pääosissa: 
Nguyễn Thuyỳ Anh, Hoàng Hà, Trần Bảo Sơn, Thanh Duy. Kieli: Vietnam. DCP. Levitys: 
Premium Films.

Nguyễn Hoàng Điệp, Vietnam/Ranska/Saksa/Norja, 2014, 103 min

Jenni Peisa

2030
Nước

On vuosi 2030 ja eteläisen Vietnamin viljelysmaat ovat peittyneet 
nousseen vedenpinnan alle. Maansa menettäneet yrittävät saada 
elantonsa vedestä, mutta kaikki saatu tai lainattu kulkee suoraan 
kädestä suuhun eikä sekään aina riitä. Saon kuultua miehensä 
saaneen surmansa yöllisessä välikohtauksessa vie tapauksen 
selvittely hänet entisen heilansa ovelle. 
Tapahtumat liittyvät jotenkin suuryrityksen merenpäälliseen la-
boratorioon, jossa yritetään kasvattaa geneettisesti muunneltuja 
kasveja ruuaksi. Tarinan ja hahmojen taustat aukeavat eri aikoihin 
sijoittuvien jaksojen kautta, ja tuovat mukanaan myös elokuvan 
teemojen pohdintaa. Mennyttä ei saa takaisin, ja lopulta todelli-
suus ankkuroituu dystooppiseen lähitulevaisuuteen, jota hallitsee 
vaikuttava harmaana vellova meri ja loputon horisontti.

It’s the year 2030 and Southern Vietnam’s farmlands have been flooded 

by rising sea level. Trying to make a living off the sea, Sao’s husband 

gets killed. The trail leads to a big corporation’s plant laboratory above 

the sea, and to Sao’s old fiancé. Past events reveal the history, but can-

not be changed to reach a different outcome. Likewise the surging sea 

is there and can’t be wished away.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Nguyễn-Võ Nghiêm-Minh. Tuotanto: Đặng Tâm Chánh, Nguyễn Thế 
Thanh, Nguyễn-Võ Nghiêm-Minh, Bao Nguyen. Kuvaus: Bao Nguyen. Pääosissa: Quýnh Hoa, 
Quý Bính. Kieli: Vietnam. DCP. Levitys: Premium Films.

Nguyễn-Võ Nghiêm-Minh, Vietnam, 2014, 99 min

Jenni Peisa
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Red Family The Liar

Eteläkorealainen perhe asuu kauniissa talossa kauniilla kadulla. 
Todellisuudessa he ovat pohjoiskorealaisia vakoojia, jotka näyt-
televät täydellistä perhettä. Naapurissa asustaa vastakohta, de-
kadentti eteläkorealainen Leen porukka, oikea perhe helvetistä.  
Vastoin odotuksia molempien perheiden isoisät alkavat hengail-
la yhdessä ja nuortenkin välille syntyy kanssakäymistä. Samaan 
aikaan feikkiperheen jäsenet alkavat tuntea todellista välittämistä 
toisiaan kohtaan. Kun yhden pohjoiskorealaisen oikea perhe yrit-
tää loikata etelään, on aika pistää tuulemaan. 
Kim Ki-dukin tuottama ja käsikirjoittama vakoojaperhedraama ky-
selee enemmän perheen käsitteen perään kuin kommentoi poliit-
tista tilannetta. Kaksi perhettä voi lukea vaikkapa symboleiksi naa-
purivaltioista, mutta kumpi on kumpi? 

Ah-young pitää ulospäin yllä mielikuvaa luksuselämästä. Kiiltävän 
pinnan alla on kuitenkin harmaa arki. Ah-young työskentelee bo-
tox-klinikalla ja shoppailee luksustavaroita feikki-identiteettien tur-
vin. Luottokorteilla taiturointi onkin yksi hänen bravuureitaan. Au-
tokauppiaana työskentelevä poikaystävän tapainen on Ah-youngin 
ainoa miessuhde, vaikka Ah-young esittääkin pyörittävänsä isom-
paa kalaa verkossaan. 
Kulutusyhteiskunnan pakkomielteet ulkonäön, tavaran ja sosiaali-
sen statuksen ympärillä tuntuvat olevan päähenkilön elämän kes-
kipiste, mutta riittääkö se hänelle? Traaginen feikkielämän esitys 
toi ohjaajalleen palkinnon Busanin elokuvafestivaaleilla.

Kim Ki-duk scripted and exec produced this drama on a proper and 

middle-class family and their rowdy neighbors. The former, perfect fam-

ily turns out to be a bunch of North Korean spies, just posing as a family. 

But what happens when the cover act gets to be a burden?

Glitter and glamour seem to form Ah-young’s life circles. In reality her 

only connection to it is a nurse job at a beauty clinic. Consumer society 

with all its trappings gets a sharp view in this awarded drama.

Ohjaus: Lee Ju-hyoung. Käsikirjoitus: Kim Ki-duk. Tuotanto: Kim Dong-hoo , Kim Ki-duk/Kim 
Ki-duk Film. Kuvaus: Lee Chun-hee. Leikkaus: Kim Ki-duk, Kim Heuk. Pääosissa: Kim Yu-mi, 
Jung Woo, Son Byeong-ho, Park So-young. Kieli: Korea. DCP. Distributor: Finecut.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Kim Dong-myun. Tuotanto: Bba Nami / Vangyinli Film. Kuvaus: Lee 
Sun-young. Leikkaus: Lee Yeon-jung. Musiikki: Jung Jin-hwa. Pääosissa: Kim Kkobbi, Chun 
Sin-hwan, Lee Sun-hee, Le Da-hae, Jang Seo-ee, Shin Yeon-suk, Kwon Nam-hee, Han Jin-
hee. Kieli: Korea. DCP. Levitys: M-Line Distribution.

Lee Ju-hyoung, Etelä-Korea, 2013, 99 min Kim Dong-myun, Etelä-Korea, 2014, 95 min

Eija Niskanen

Eija Niskanen

거짓말붉은 가족



Kiinankielisen myynnin 
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KAVI: Dragon Inn

Dragon Inn aloitti miekkamiesfilmien buumin Hongkongissa ja Tai-
wanissa. Juonta tärkeämpää osaa näyttelevät upeat taistelukohta-
ukset ja kauniit maisemat. Elokuvan suhde teatteriin on läheinen 
ja varsinkin tyylitellyt taistelukohtaukset on siirretty lähes suoraan 
kiinalaisten oopperoiden maailmasta. 
Elokuva sijoittuu Ming-dynastian aikaan 1400-luvun puoliväliin. 
Hovieunukit hallitsevat imperiumia korruptiolla ja kiristyksellä. 
Kunniallinen virkamies Yu Chin teloitetaan maanpetoksesta syy-
tettynä ja hänen lapsensa ajetaan maanpakoon. Lohikäärmeen 
majatalo muodostuu taistelutantereeksi ja Yu Chinin lasten vä-
lietapiksi matkallaan kohti vapautta, joka odottaa vuorten toisella 
puolella. 

King Hu, the grand old man of wuxia started a sword fighting film boom 

in the 1960s with Dragon Inn. The film offers outstanding and stylish 

action scenes that are highly influenced by Chinese opera. A must-see 

for all film fans.

Liput Orionin omalta kassalta ja osoitteesta www.kavi.fi. 

Helsinki Cine Aasia -sarjakorttia näyttämällä lippu Orionin kassalta 

KAVIn klubihintaan 5€ (muuten 6,50 €), myös 8.3. näytökseen. 

Tarjous ei koske verkkokauppaa. Sarjakortti ei käy maksuvälineenä.

Näytös on osa Orionilla 5.-15.3.2015 näytettävää Wuxia-elokuvien 

sarjaa.

Tickets from the Orion theater or www.kavi.fi.

Get a ticket for the KAVI’s club card price 5€ (normally 6.5€) by showing 

your Helsinki Cine Aasia voucher at the Orion box office, including the 

March 8th screening. 

Discount is not valid online. The voucher cannot be used to pay for the 

ticket. 

The screening is part of a Wuxia films series at the Orion theater from 

March 5th to 15th 2015.

Ohjaus ja käsikirjoitus: King Hu. Tuotanto: Union. Kuvaus: Hua Hui-ying. Pääosissa: Shang-
kuang Ling-feng, Shih Chuin, Pai Ying, Shu Feng, Polly Kuan. Kieli: Mandariini. 4K DCP. 
Levitys: Chinese Taipei Film Archive. 

King Hu, Taiwan, 1967, 111 min

龍門客棧

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

LIPUT DRAGON INN -ELOKUVAAN

TICKETS FOR DRAGON INN
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Jenni Peisa

Eija Niskanen

Coming Home The Last Reel
归来

Mestariohjaaja Zhang Yimou on tunnettu voimakkaista elokuvista, 
jotka kuvaavat yksittäisiä ihmiskohtaloita historian puristuksessa. 
Aiheenaan Kulttuurivallankumouksen trauma ja tähtenään vuo-
sien tauon jälkeen luottonäyttelijätär Gong Li, Zhang luo jälleen 
vaikuttavan eeppisen draaman, joka on samalla kertaa pakahdut-
tavan surullinen ja äärimmäisen koskettava.
Oikeistolaiseksi leimatun Lu Yanshin (Chen Daoming) uskalias 
pakomatka perheensä luo aiheuttaa hankaluuksia heille kaikille, 
ja nuoren tyttären tilanteessa tekemällään valinnalla on kauas-
kantoisia ja dramaattisiakin seurauksia. Kulttuurivallankumouksen 
loppuessa toisiaan syvästi rakastavien vanhempien unelmalle yh-
teisestä elämästä ei pitäisi olla enää esteitä, mutta ovatko erillään 
kärsityt vuodet tehneet heille mahdottomaksi löytää enää toisiaan?

Sophuyn on nuori kapinallinen nainen, jolle isä on järjestämässä 
avioliittoa. Hän viettää yön ränsistyneessä elokuvateatterissa. Teat-
terin omistaja pistää pyörimään vanhan Khmer-filmin ajalta ennen 
kuoleman kenttien hirveyksiä. Elokuvan pääosassa on Sophuynin 
äiti, entinen tähti, nykyisin sairas ja vetäytyvä. Elokuvan viimeinen 
kela on hukassa, joten Sophuyn päättää kuvata sen uusiksi eloku-
vateatterin omistajan kanssa. 
Naisohjaaja Kulikar Sotho syntyi 1973 Phnom Penhissä ja kävi läpi 
Pol Potin hirveyksien ajan. Elokuvallaan hän osoittaa kunnioitusta 
maansa elokuville, joista 90 % tuhottiin Khmer Rougen aikana.

Master director Zhang Yimou returns to the tragic tales of the casualties 

of China’s recent history. A loving couple is reunited in their later years 

after years of forced separation during the Cultural Revolution, but find 

it heart-achingly hard to achieve the life they have always dreamed of 

together. The gripping and powerful drama is masterfully carried out by 

Chen Daoming and Zhang’s long-time muse Gong Li.

A young woman recreates the history of Khmer cinema. A wonderful 

homage to the heritage of Cambodia’s film history, created in a Cambo-

dian-Australian co-production.

Ohjaus: Zhang Yimou. Käsikirjoitus: Zou Jingzhi. Tuotanto: Zhang Zhao. Kuvaus: Zhao Xiaoding. 
Pääosissa: Gong Li, Chen Daoming, Zhang Huiwen. Kieli: Mandariini. DCP. Levitys: Wild Bunch.

Ohjaus: Kulikar Sotho. Käsikirjoitus: Ian Masters. Tuotanto: Ian Masters, Murray Pope/Hanuman 
Films. Kuvaus: Murray Elliott. Leikkaus: Katie Flaxman. Musiikki: Christopher Elves. Pääosissa: 
Ma Rynet, Roys Mony, Dy Saveth, Sokh Sithun, Hun Sophy. Kieli: Khmer. DCP. Levitys: Hanu-
man Films. 

Zhang Yimou, Kiina, 2014, 108 min Kulikar Sotho, Kambodža/Australia, 2014, 106 min
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On the Job SHIFT

Kovaksikeitetty palkkatappaja etenee katujuhlan keskellä, hoitaa 
verisen tehtävänsä ja hankkiutuu autoon, joka kuljettaa hänet ja 
nuoremman kokelaan pois paikalta. Palkkiona on nippu rahaa ja 
vapaapäivä, mutta seuraavana iltana on palattava vankilaan, josta 
heitä on käytetty ulkona tappohommissa.
Kylmäveriset väkivallanteot ja korruptio linkittyvät maan ylimpiin 
poliittisiin johtajiin asti. Tappokuvion selvittely tuo törmäyskurssille 
väliin jäävän nuoren poliisin, periaatteellisen konstaapelin sekä 
jälkiä siivoamaan lähetetyt tappajavangit. Elokuva etenee mes-
tarillisesti eri hahmojen näkökulmia vuorotellen ja punoo mukaan 
luottamuksen, vallan ja itseoikeutuksen teemoja. Vetävä kuvaus 
seuraa toiminnantäyteisiä tapahtumia Manilan realistisen kylmis-
sä väreissä näyttäytyviltä takapihoilta luksuspalatseihin, eikä lop-
pu lämmitä sydäntä.

A scruffy but stone cold hitman completes his job with an apprentice 

at his heels. A reward for both is some money and a day off, but after 

that they must return to prison. An ingenious system that has high po-

litical ties and sets several characters on a crash course. On the Job 

is extremely hard-hitting, engrossing and stylish, but at the same time 

provides a revealing look into human nature and life in Manila.

Ohjaus: Erik Matti. Käsikirjoitus: Michiko Yamamoto, Erik Matti. Tuotanto: John Paul E. 
Abellera. Kuvaus: Francis Ricardo Buhay III. Pääosissa: Piolo Pascual, Gerald Anderson, Joel 
Torre. Kieli: Tagalog, englanti. DCP. Levitys: The Festival Agency.

Erik Matti, Filippiinit, 2013, 121 min, K-18 Siege Ledesma, Filippiinit, 2013, 81 min

Siege Ledesman pienimuotoiseksi festarihitiksi noussut esikoisoh-
jaus SHIFT on tarkkasilmäinen katsaus urbaanin nuorison iloihin 
ja suruihin. Punatukkainen ja räväkkä Estela (pop-tähti Yeng Cons-
tantino) työskentelee puhelinneuvonnassa, mutta tuntee olevansa 
hukassa. Iloa elämään tuo hauska ja komea työkaveri Trevor (Felix 
Roco). Vähitellen kaveruus syvenee ystävyydeksi ja niin ikään sy-
venevät Estelan tunteet. Trevor on kuitenkin kiinnostunut vain mie-
histä ja lopulta Estelan on selvitettävä mitä hän haluaa elämältään. 
Taustalle piirtyy Filippiinien raikas ja värikäs kaupunkimaisema, 
mutta elokuvan nostattamat kysymykset ovat universaaleja. SHIFT 
on kuin kirpeä karkki, jonka maku jää kielelle pitkäksi aikaa mas-
san jo liuettua vatsaan.

Estela is a pretty redheaded call center agent, who falls in love with her 

gay workmate Trevor. Social media provides a way for their deepen-

ing affection, but it sure will be a bumpy ride for Estela. Colorful urban 

cityscape provides an intriguing background for Ledesma’s debut film 

which tackels the universal themes of friendship, self-seeking and love. 

SHIFT represents new Filipino cinema at its most charming.

Ohjaus: Siege Ledesma. Käsikirjoitus: Siege Ledesma. Tuotanto: Cinema One Originals/Out-
post Visual Frontier. Pääosissa: Yeng Constantino, Felix Roco. Kieli: Filipino, tagalog. Bluray. 
Levitys: Outpost.

Leena Eerolainen

Jenni Peisa
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Spotlight on Bhutan

Helsinki Cine Aasiassa voi nähdä nyt ensi kertaa bhutanilaisia 
lyhytelokuvia. Pitkään suljettuna pysyneen maan elokuvakulttuu-
ri on nuori ja tuottaa kiinnostavia, usein itseoppineita tekijöitä. 
Maassa alettiin lähettää tv-ohjelmia vasta vuonna 1999 ja ensim-
mäinen elokuvafestivaali järjestettiin vuonna 2011. Nyt nähtävät 
kolmen ohjaajan teokset ovatkin indie-elokuvia sanan varsinai-
sessa merkityksessä. Palaute on kuitenkin ollut positiivista myös 
kansainvälisillä festivaaleilla. 
Bhutanilaisista elokuvista välittyy buddhalaisen elämäntavan vai-
kutus nykyhetkeen. Palkittu dokumenttielokuva Yonten gi Kawa 
seuraa 11-vuotiaan Sherab Dorjin päivittäistä kolmituntista koulu-
matkaa muiden saman kylän lapsien kanssa. Illalla Sherabin on 
voitettava pelkonsa kulkiessaan yksin viimeisen taipaleen kotiin. 
Elokuvan ohjaaja Ugyen Wangdi kuuluu ensimmäisiin elokuva-
koulun käyneisiin bhutanilaisiin. Hänen katsotaan käynnistäneen 
teoksillaan niin Bhutanin dokumenttielokuvan kuin pitkän kertovan 
elokuvankin tuotannot. 
Berliinin elokuvajuhlien kilpailusarjassa keväällä 2014 uudem-

The ‘Spotlight on Bhutan’ section shows three films representing the 

relatively short history of Bhutanese cinema, which in recent years has 

received acclaim at international film festivals. In many of the films the 

Buddhist way of life plays a huge part. Be it documentary or fiction, a 

specific contemplative mood of the country’s religion is never far be-

hind.

Yonten gi Kawa is a documentary about 11-year old Sherab, who must 

travel three hours daily to go to school. When returning, he must face 

his fears and walk alone the final leg of the long journey. In The Heart 

in the Mandala, in turn, all individual feelings and choices are ultimately 

linked to a destiny determined by the laws of the universe. The Red Door 

features a man, who carries a door through Bhutanese landscape and 

through his own life. This visually engaging poetic piece leaves plenty 

of space for the spectator’s own interpretation.

Roope Ahola

malla elokuvallaan esittäytyneen Dechen Roderin The Heart in 
the Mandalassa ”elämänpyörä”-mandala toimii metaforana, jon-
ka kautta yksityisen elämän tunteet ja valinnat kytkeytyvät maa-
ilmankaikkeuden lakien mukaan määräytyvään kohtaloon. Tashi 
Gyeltshenin The Red Door puolestaan on vertauskuvallinen ker-
tomus miehen matkasta halki elämän eri vaiheiden. Siinä päähen-
kilö kulkee bhutanilaisen maiseman halki ovea kantaen. Vähäelei-
nen ja runollinen teos jättää katsojan tulkinnalle tilaa ja vangitsee 
visuaalisuudellaan. 

Yonten gi Kawa

The Heart in the Mandala

The Red Door

Ugyen Wangdi, 1999, 36 min, video file

Dechen Roder, 2013, 38 min, video file

Tashi Gyeltshen, 2014, 15 min, video file 

The Heart in the 
Mandala

The Red Door
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Helsinki Cine Aasia kiittää
Roope Ahola, Andorra Kulttuurikompleksi / Toni Brofeldt, 
The Charades / Jari Moberg, CINEMAJA ry, Docpoint / Liina 
Sipilä, EARS / Jani Joenniemi, Embassy of the Republic of 
Indonesia, Embassy of Japan in Finland, Riikka Haapanen, 
Kari Heikonen, Helsingin kaupungin kulttuurikeskus / Anna 
von Bagh, The Japan Foundation, Vilho Jussila, KAVI / Antti 
Alanen, Anna Möttölä, Marjo Pipinen ja Kirsi Raitaranta, Jaakko 
Karhunen, Kaori Kohinata, Naoko Koichi, Tommi Kemppinen, 
Kirjasto 10 / Tero Nummela ja Minna Vepsä, Lasipalatsin Bio 
Rex / Tiina Partti, Lasipalatsin mediakeskus / Sini Parikka, 
Lounais-Juoma Oy / Arto Huhtamäki, Riikka Länsisalmi, Koichi 
Mori, Antti Näyhä, Kaija-Leena Ogihara, Essi Pelkonen, Juho 
Pätäri, Mikkis Saulamo, Karen Severns, Mark Siegmund, 
Suomalais-Japanilainen Yhdistys / Lasse Lehtonen, Suomi-
Kiina-seura / Veli Rosenberg, Taipei Representative Office, 
Taiteen edistämiskeskus, Valtteri Vuorikoski, Voima / Tuomas 
Korkiakangas, Werne / Brölle Suominen, Yin Zi

Lisäksi suurkiitokset kaikille vapaaehtoisille ja muille, jotka 
ovat meitä matkan varrella auttaneet! 

Yhteystiedot
Info: info@helsinkicineaasia.fi
Yritysyhteistyö, ilmoitusmyynti: leena@helsinkicineaasia.fi
Tiedotus ja pressi: tiedotus@helsinkicineaasia.fi
www.facebook.com/helsinkicineaasia
www.helsinkicineaasia.fi

Taiteellinen johtaja: Eija Niskanen. Toiminnanjohtaja: Jenni 
Peisa. Tuottajat: Leena Eerolainen, Johanna Rissanen. 
Tuotantoassistentti: Taija Nikkonen. Tiedottaja: Ria Vaahto. 
Tiedotusassistentti: Anu Kultalahti. WWW-sivujen toteutus: 
Valtteri Vuorikoski. Graafinen ulkoasu ja taitto: Sonia Junttila. 
Logo: Chigusa Yamamoto. Katalogin toimitus: Leena 
Eerolainen. Katalogin tekstit: Roope Ahola, Leena Eerolainen, 
Kansainvälinen audiovisuaalinen instituutti, Eija Niskanen, Jenni 
Peisa. Katalogin paino: Trio-Offset, Helsinki.

Festivaalikomitea
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