VISUAALISEN
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JOENSUUSSA

ÄÄNIÄ KUVASSA – SOUNDS IN IMAGES

muuvi

1.–3.10.2014

Viscult 2014
Vuonna 2014 Viscult-festivaalin teemana on Ääniä kuvassa – Sounds in Images.
Teemalla halutaan kiinnittää huomiota erityisesti dokumenttielokuvan ääneen
teoksen merkitysten rakentajana. Äänellä tarkoitetaan elokuvien auditiivista sisältöä ja kuinka teokset voivat “antaa äänen” erilaisille ryhmille ja ihmisille. Aihe on
ajankohtainen ja kytkeytyy vilkkaaseen monitieteiseen tutkimukseen.
Festivaalin ohjelma sisältää kaikille avoimia elokuvanäytöksiä kulttuurikeskus Kerubissa ja Karelia-ammattikorkeakoulun auditoriossa Joensuun Tiedepuistolla. Lisäksi ohjelmaan kuuluu erityisesti korkeakouluopiskelijoille suunnattuja mutta
muillekin avoimia luentoja ja työpajoja. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat osallistumisesta opintosuorituksia.
Viscultin järjestävät Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry, Karelia-ammattikorkeakoulun luovan talouden keskus, Itä-Suomen yliopiston kulttuuritieteet, “Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Karjalassa”
-projekti (HiKuMa) sekä Kulttuuristen ja sosiaalisten kohtaamisten tohtoriohjelma
(SCE). Lisäksi järjestäjien tukena työskentelevät opiskelijajärjestöt Muuvi ry ja Nefa
Joensuu.

TORSTAI 2.10.
10.00–11.30

Yleisöluento Tiedepuisto

		

Taina Riikonen ja Meri Kytö: ”Yksityiset ja julkiset äänet”

11.30–12.15

Lounas

12.15–14.00

Työpajat Tiedepuisto

		

1. Jouko Aaltonen: Dokumenttielokuvan ääni-ilmaisu

		

2. Juha Linna: Dokumenttielokuvan kenttä-äänitys

		

3. Jari Kupiainen: Kulttuuristen marginaalien ääni

14.00–14.30

Tauko

14.30–16.00

Työpajat Tiedepuisto

		

4. Juha Linna: Dokumenttiäänen jälkikäsittely

		

5. Ilkka Ruohonen: Eläinäänet elokuvassa ja luonnon tuhoutuminen

		

6. Taina Riikonen: Dokumenttielokuvan ääni ja eettiset kysymykset

18.00–20.00

Elokuvaesityksiä Kerubi

		

Hannes Vartiainen & Pekka Veikkolainen: Hätäkutsu (2013, 15 min. Suomi)

		Andreas Koefoed: The Ghosts of Piramida (2012, 58 min. Tanska/Venäjä)

Ohjelma

20.00–22.00+
Ohjelma myös osoitteessa www.viscult.net

KESKIVIIKKO 1.10.
12.15–13.45

Avaus ja yleisöluento Kerubi

		Jouko Aaltonen: ”Näkökulmia ja ääniaaltoja: äänet dokumenttielokuvassa”
14.15–18.00

Elokuvaesityksiä Kerubi

		Jari Kupiainen: Kastom Twelve (2014, 54 min. Suomi/ Salomonsaaret) Ensiesitys!
		
Edwin Trommelen & Paul Enkelaar: Voices from the Tundra: The Last of the Yukagirs
		(2013, 66 min. Saksa/Venäjä)
		Nicholas Sherman: Soundtracker – A Portrait of Gordon Hempton (2010, 82 min. USA)

Illanvietto Kerubi

PERJANTAI 3.10
10.00–11.45

Elokuva ja luento Tiedepuisto

		

Anjali Monteiro & K.P. Jayasankar: Like here Like There (2011, 52 min. Intia)

		
Anjali Monteiro & K.P. Jayasankar: Orality and Diversity: Sufi Musical Traditions in Kachchh, India
		(Skype-luento)
11.45–12.30

Lounas

12.30–15.00

Elokuvaesityksiä, päätös Tiedepuisto

		

Nick Rowell & Hannah Salvanes Mclean: The Whistling Village (2011, 26 min. UK/Turkki)

		Duncan Cowles: Radio Silence (2013, 21 min. UK)
		Jussi Virratvuori: Onnellinen hetki elämässä – Kurt Vonnegut Kolilla 1977 (2007, 20 min. Suomi)
		Helmi Järviluoma-Mäkelä: loppusanat/yhteenveto (10 min.)

Elokuvat

Elokuvissa ei ole suomenkielistä tekstitystä.

JARI KUPIAINEN: KASTOM
TWELVE – RENNELL AND
BELLONA ARTISTS AT THE
FOPA 2012
KE 1.10. KLO 14.15, KERUBI Finland / Solomon
Islands 2014 | 54 min. | English subtitles | Production: Jari
Kupiainen / Jape Films 2014

NICHOLAS SHERMAN:
SOUNDTRACKER - A PORTRAIT
OF GORDON HEMPTON
KE 1.10. KLO 16.40, KERUBI USA 2010 | 82 min.
In this documentary that shadows an Emmy Awardwinning sound recordist at work, writer-director
Nick Sherman captures one man’s solitary obsession
with obtaining “natural” sounds in an aural world
that’s littered with noise. Recording sounds isn’t
just Gordon Hempton’s occupation, a job he’s
performed passionately for the past 30 years; to him,
it’s also an art form — and his preferred method of
communication. He resides at the edge of Olympic National Park, where he is attempting to establish
the world’s first sanctuary for silence, One Square Inch.

How do cultural traditions survive and evolve in
the present? How does art and cultural identity
connect? Kastom Twelve is a story of cultural
continuities and the present state of a Polynesian
cultural tradition. The film is documented at the
Festival of Pacific Arts (FOPA) in Solomon Islands
in 2012 and it focuses on the artists from Rennell and Bellona Islands. Rennell-Bellonese compose one
per cent of the Solomon Islands population, yet their artists were ubiquitous at the FOPA 2012, and
they also participated actively in the festival organization. Who are Rennell and Bellona Islanders and
what kinds of traditions (kastom) do they have in 2012? Kastom Twelve is premiered in Viscult.

HANNES VARTIAINEN &
PEKKA VEIKKOLAINEN:
HÄTÄKUTSU /
EMERGENCY CALLS

EDWIN TROMMELEN & PAUL ENKELAAR: VOICES FROM
THE TUNDRA - THE LAST OF THE YUKAGIRS

Emergency Calls is based on authentic
emergency calls and radio traffic, and mixes
them with abstract artwork.

KE 1.10. KLO 15.25, KERUBI
Stemmen uit de Toendra - De laatste der
Joekagieren | The Netherlands 2013
66 min | English subtitles
In northeastern Siberia, above
the Arctic Circle, live the Tundra
Yukagirs, nomadic reindeer
herders. Sixty-three of them still
speak Yukagir, a uniquely musical
language that turns melodic as
storytellers relate traditional
tales of Yukagir history. Only
two elderly masters of this skill
remain. Amsterdam linguist
Cecilia Odé has made repeated
trips to the remote corner of
eastern Siberia that the Yukagirs
call home to capture their language and preserve it for posterity. A diagnosis of metastatic cancer
threatened to end these trips, but a period of remission enabled her to return to the land of the
Yukagirs once again, perhaps for the last time.

TO 2.10. KLO 18.00, KERUBI
Finland 2013 | 15 min. | English subtitles

ANDREAS KOEFOED: THE
GHOSTS OF PIRAMIDA
TO 2.10. KLO 18.20, KERUBI Denmark 2012 | 58 min.
Danish, English, Russian / English subtitles
Accompanied by their taciturn and indifferent Russian
polar bear guard, the Danish band Efterklang goes on
an audio treasure hunt in the empty buildings of the
abandoned Russian mining town Piramida, while the
narrator, former Piramida citizen Alexander, takes
us back to a bygone era, when the town flourished
and the immigrant Russian miners and their families
lived in a Soviet parallel society far from the brutal
reality of their homeland. It is a film about silence,
remembering, creation and destruction.

ANJALI MONTEIRO & K.P.
JAYASANKAR: LIKE HERE LIKE THERE
PE 3.10. KLO 10.00, TIEDEPUISTO
So Heddan So Hoddan | India 2011 | 52 min | English subtitles
Shah Abdul Latif Bhitaiis, is a medieval Sufi poet from Sindh
(now in Pakistan). Umar Haji Suleiman of Kachchh, Gujarat,
India is a self taught Sufi scholar; once a cattle herder,
now a farmer, he lives his life through the poetry of Bhitai.
Umar’s cousin, Mustafa Jatt, sings the Bheths of Bhitai. He
is accompanied on the Surando by his cousin Usman Jatt.
Usman is a truck driver who owns and plays one of the
last surviving Surandos in the region. The film explores the
everyday life of the three cousins, their families and the
Fakirani Jat community to which they belong.

NICK ROWELL &
HANNAH SALVANES
MCLEAN: THE
WHISTLING VILLAGE

JUSSI VIRRATVUORI: ONNELLINEN
HETKI ELÄMÄSSÄ (KURT
VONNEGUT VISITS KOLI IN 1977)
PE 3.10. KLO 13.30, TIEDEPUISTO Finland 2007 | 28 min. |
English subtitles | Tuotanto: Jussi Virratvuori / Viestintätoimisto Kirjokansi
“What is better than sex? - Picking blueberries in snow.”

Luennot
JOUKO AALTONEN: NÄKÖKULMIA JA ÄÄNIAALTOJA: ÄÄNET
DOKUMENTTIELOKUVASSA
KE 1.10. KLO 12.15, KERUBI

Ääni on samaan aikaan konkreettista ja abstraktia. Se on puhetta,
musiikkia ja ilmaisua. Dokumenttielokuvassa “äänellä” tarkoitetaan myös tekijän, elokuvan henkilön ja
esimerkiksi instituution tai historian näkökulmaa, joka on kuultavissa teoksessa. Luennossa tarkastellaan
äänen monimuotoisuutta ja dokumenttielokuvan moniäänisyyttä.

PE 3.10. KLO 12:30, TIEDEPUISTO 
UK 2013 | 26 min. | English subtitles

MERI KYTÖ & TAINA RIIKONEN: YKSITYISET JA JULKISET ÄÄNET

The village of Kuskoy dotted high up in
the mountains of Turkey is home to a very
special language: The Bird Language.

TO 2.10. KLO 10.00, TIEDEPUISTO

DUNCAN COWLES: RADIO
SILENCE
PE 3.10. KLO 13.00, TIEDEPUISTO
UK 2013 | 21 min.
As far back as I can remember my Dad and
I haven’t been able to talk to each other
very well. I know hardly anything about him,
except that he likes jazz music and fiddling
with old radios in the garage. Did my Dad
talk to his Dad? I think they worked on radios
together. In an attempt to find out why my
Dad and I don’t talk, I look at the life of a man
I know even less about. My Dad’s Father.
My Grandpa died when I was five and I have
no real memory of him other than when he was on his death bed. Since he’s died, nobody has talked
about him (or that much at all). Why?
I travel the UK asking a family I barely know, about a man they’ve never spoken about. Will they lead
me to the reason he’s not been talked about? Will they talk at all? Will the journey lead me to the
answer to why my Dad and I don’t talk?

Mitä tarkoitamme yksityisellä ja julkisella äänitilalla? Miten voimme
ymmärtää ja tulkita erilaisiin äänitiloihin rakentuvia merkityksiä? Ovatko yksityisinä ja intiimeinä
pitämämme äänikokemukset sittenkään niin yksityisiä? Meri Kytö ja Taina Riikonen puhuvat ns.
yksityisistä ja julkisista äänistä sekä äänitiloista jyrkkää vastakkainasettelua purkavissa välitiloissa.
Näissä välitiloissa Kytö ja Riikonen tarkastelevat mm. henkilökohtaisen kokemisen äänellisiä rekistereitä,
ruumiillisuutta, äänen etiikkaa ja elokuvallisia äänikeinoja.

ANJALI MONTEIRO & K.P. JAYASANKAR: ORALITY AND
DIVERSITY: SUFI MUSICAL TRADITIONS IN KACHCHH, INDIA
PE 3.10. KLO 10.00, TIEDEPUISTO

This presentation focuses on our film So Heddan So Hoddan (Like
Here Like There, 2011). Constructed around oral narratives and soundscapes, the film explores the Sufi
musical traditions of nomadic pastoral cultures in Kachchh, India. These oral traditions affirm the spirit of
acceptance, of openness and oneness that is beyond borders and fixed identities. A recurrent trope is the
impermanence of life and the need to look within and to experience the frailty of the self. This is in sharp
contrast to the dominant worldview of certainty, agency and telos that modernity has brought in its wake
to a post-colonial society like India. Before the Partition of India in 1947, the various pastoral communities
in the area, such as the Jatts and the Meghwals, moved freely across the Rann of Kachchh, between
what is today India and Pakistan. As pastoral ways of living have given way to settlement, borders and
industrialisation, the older generation struggles to keep alive the rich syncretic legacy of Sufi poet saints
such as Shah Bhitai. Our collaboration with these pastoral communities has involved both negotiating the
politics of knowledge as well as the evidentiary legacy of the documentary.

Työpajat
JOUKO AALTONEN: DOKUMENTTIELOKUVAN ÄÄNI-ILMAISU
TO 2.10. KLO 12.15, TIEDEPUISTO Miten äänillä kerrotaan? Miten niillä väitetään ja todistetaan?

Mikä on äänen suhde dokumenttielokuvan muuhun ilmaisuun? Onko fiktion ja dokumenttielokuvan äänellä eroa? Työpajassa tutustutaan dokumenttielokuvan ääneen lukuisten käytännön
esimerkkien kautta.

JUHA LINNA: DOKUMENTTIELOKUVAN KENTTÄ-ÄÄNITYS
TO 2.10. KLO 12.15, TIEDEPUISTO Työpajassa tutustutaan dokumentin kenttä-äänityksen

käytäntöihin käytännön esimerkkien avulla: Mitä kalustoa tarvitaan? Miksi ja mitä puomilla, miksi
ja mitä langattomilla? Mikrofonit, mikserin käyttö, äänitasot, dokkariäänittäjän survival kit. Miten
ongelmia ratkotaan äänitystilanteissa? Millaista äänittäminen kentällä ylipäätään on ja millaisissa
olosuhteissa siellä työskennellään? Työpajan vetäjältä saat vinkkejä äänitysten onnistumiseen.

JARI KUPIAINEN: KULTTUURISTEN MARGINAALIEN ÄÄNI
TO 2.10. KLO 12.15, TIEDEPUISTO Ketkä puhuvat ja keiden äänet kuuluvat dokumenttielokuvassa
ja keiden eivät? Millaisia keinoja dokumentti voi tarjota alkuperäiskansojen ja etnisten erityisryhmien näkökulmien ja tavoitteiden esittämiseen – sekä edistämiseen? Miten dokumenttielokuva
määrittelee enemmistöjä ja vähemmistöjä? Miten sukupuoli kytkeytyy dokumenttielokuvan
tekemiseen ja elokuvien sisältöön? Työpaja kiinnittää huomion erityisesti antropologisiin dokumenttielokuviin eli teoksiin, joiden valmistamisessa kuvattavaa kohdetta tutkivalla antropologilla
on ollut merkittävä rooli. Työpajan yhtenä esimerkkinä hyödynnetään myös Kupiaisen elokuvaa
Kastom Twelve, jonka ensiesitys on Viscultissa (Kerubin sali, ke 1.10. klo 14:15)

JUHA LINNA: DOKUMENTTIÄÄNEN JÄLKIKÄSITTELY
TO 2.10. KLO 14.30, TIEDEPUISTO Miten dokumenttielokuvan ääniraita rakennetaan ja miten

ääntä käsitellään jälkituotannossa? Miten ääniraidat kannattaa ryhmitellä ja miten niillä työskennellään? Millainen on ääniraidan jälkituotannon työnkulku? Miten äänellä tuetaan kuvallisia siirtymiä ja rakennetaan jatkuvuuksia? Miksi äänen jälkituotanto on teoksen kokonaisuuden kannalta
tärkeää ja mitä voidaan odottaa “hyvältä” äänen jälkikäsittelyltä dokumenttituotannossa? Työpajassa tutustutaan elokuvaäänen jälkituotantoon studioympäristössä käytännön esimerkkien
avulla. Työpajan vetäjänä toimii Karelia-amk:n äänituotannon lehtori Juha Linna, jolla on laaja ja
monipuolinen kokemus elokuvaäänestä ja elokuvaäänittäjän työstä.

ILKKA RUOHONEN: ELÄINÄÄNET ELOKUVASSA JA LUONNON TUHOUTUMINEN
TO 2.10. KLO 14.30, TIEDEPUISTO Herra Mustarastas kertoo, kuinka huonossa jamassa maailma
on. Saasteet leviävät ja tarvittaisiin kaksi kokonaista maapalloa, jotta itsekäs ihminen voisi elää.
Eläimet kuolevat sukupuuttoon kiihtyvällä vauhdilla. Voisiko ratkaisu olla Mircea Eliaden ajatus
kaiken alkamisesta aina uudelleen? Työpajassa analysoidaan ihmisten ja eläinten suhteita dokumenttielokuvassa erityisesti äänten näkökulmasta.

TAINA RIIKONEN: DOKUMENTTIELOKUVAN ÄÄNI JA EETTISET KYSYMYKSET
TO 2.10. KLO 14.30, TIEDEPUISTO Dokumenttielokuvalla ajatellaan olevan jokin suhde ns. todelli-

suuteen, mutta miten ääni asettuu tähän todellisuussuhteeseen? Millaisia äänellisiä valintoja dokumenttielokuvan todellisuusprojekti edellyttää äänittäjältä? Miten äänellä säädellään elokuvan kokijoiden tunnetiloja, maailmasuhdetta, ja suhdetta omaan tuntevaan ja elokuvaa tulkitsevaan kehoon?
Riikonen tarkastelee kyseisiä teemoja erityisesti ihmisääneen koodautuneiden merkitysten kautta.

