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VIIHDE & KULTTUURI

Spike Lee saapuu Suomeen
Kun Blackkklansmanin ohjaajalegenda mietti vierailua Suomeen,
näyttelijä Jasper Pääkkönen tarttui tilaisuuteen ja kutsui hänet kylään.
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AMERIKKALAINEN ohjaajalegenda Spike Lee vierailee Suomessa syyskuussa.
Hän saapuu Helsingissä
järjestettävän maineikkaan
Rakkautta & Anarkiaa
-elokuvafestivaalin kunniavieraaksi lauantaina 22.
syyskuuta.
Lee matkustaa Suomesta
pois jo sunnuntaina 23.9.
IS:n tietojen mukaan Lee
viipyy Suomessa noin 24
tunnin ajan.
Vierailua isännöi Yhdysvaltain suurlähetystö. Saapuminen toteutui Leen
Blackkklansman-elokuvassa
näyttelevän Jasper Pääkkösen ansiosta. Ajatus sai
alkunsa toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla, jossa
järjestettiin elokuvan
maailmanensi-ilta.
Kun Lee tuolloin pohti
vierailua Suomeen, Pääkkönen tarttui tilaisuuteen ja
ehdotti Leelle suoraan
Suomeen saapumista.
– Cannesissa Spike mainitsi, että aikoo tulla Suomeen kylään. Kun ajatus
tuli hänen itsensä suusta –
eikä minun ehdottamana –
niin oli selvää, että hän oli
tosissaan. Ihan mahtavaa,
että vierailun ajankohta
saatiin ajoitettua R&A:n
kanssa yksiin, Pääkkönen
viestittää Rakkautta &
Anarkiaa -festivaalin kautta.
HELSINGISSÄ Lee nähtä-

Poliisia esittävä Adam Driver, Ku Klux Klan -järjestön rasistia näyttelevä Jasper Pääkkönen sekä ohjaaja Spike Lee elokuvan
Blackkklansman kuvaustauolla.
neen yleisön edessä kahdessa eri yleisönäytöksessä.
Kello 14 esitetään Leen
läpimurtoelokuva Do the
Right Thing – kuuma päivä
(1989), joka esitettiin Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla ensimmäisen kerran jo tuoreeltaan vuonna
1989 osana laajempaa Spike
Leen elokuvien retrospektiiviä.
Do the Right Thing -esityksen yhteydessä Lee
vetää masterclass- eli mestarikurssiluennon, jossa
hänen odotetaan puhuvan
urastaan laajemmin.
Suunnitelmien mukaan

FAKTAT
Rakkautta & Anarkiaa -tärppejä
∞ NÄYTTELIJÄ Shia LaBeouf tulee ryhmänsä LaBeouf,

Rönkkö & Turner sekä elokuvan #Takemeanywhere kanssa.

∞ OHJAAJA Stephan Elliottilta nähdään Priscilla, aavikon
kuningatar (1994) sekä uutuus Swinging Safari.

∞ SAKSALAINEN Margarethe von Trotta esittelee festivaalilla dokumenttielokuvansa Searching for Ingmar Bergman.

∞ LAURA BIRN palkitaan Finnish Film Affair -tapahtumassa
Nordic Flair -palkinnolla elokuva- ja tv-uransa ansiosta.

∞ CANNES-palkittujen Shoplifters – perhesalaisuuksia ja

Raja lisäksi ohjelmistoon kuuluvat mm. Anna Erikssonin M,
Lars von Trierin The House that Jack Built, Utoyan terroriiskusta kertova U-July 22 sekä rakkausdraama Cold War.
∞ RAKKAUTTA & Anarkiaa järjestetään Helsingissä
20.–30.9. – tänä vuonna 31. kerran.

Lee ja näyttelijä Jasper
Pääkkönen osallistuvat
myös Blackkklansmanelokuvan juhlanäytökseen
klo 18.30. Molemmat näytökset järjestetään elokuvateatteri Bio Rexissä.
Pääkkönen tutustui
ohjaajalegendaan Blackkklansman-elokuvan tekemisen yhteydessä. Lee
kiinnitti huomiota Pääkköseen elokuvan koekuvauksissa.
Cannesin elokuvajuhlilla
Pääkkönen kertoi IltaSanomille, että Lee taisteli
pitkään saadakseen Pääkkösen mukaan elokuvaan-

Näyttelijälegenda Burt
Reynolds on kuollut
Näyttelijälegenda Burt Reynolds on kuollut TMZ:n mukaan. Reynolds kuoli torstaina 82-vuotiaana. TMZ:n
mukaan näyttelijä kiidätettiin sairaalaan sydänkohtauksen jälkeen. Näyttelijä kuoli
sairaalassa perheensä läsnäollessa.
TMZ:n mukaan Reynolds
kärsi vanhoilla päivillään
sydänongelmista. Vuonna
2010 hän joutui sivuston
mukaan suureen sydänleikkaukseen.
Burt Reynolds näytteli
lukuisissa elokuvissa. Hän
sai Oscar-ehdokkuuden
vuoden 1997 Boogie Nights
-elokuvasta. Hän sai samasta elokuvasta myös Golden
Globe -palkinnon.
Reynolds tunnetaan
lukuisista tv- ja elokuvarooleistaan. Boogie Nightsin
lisäksi hänet nähtiin muun

Burt Reynolds kuvattuna
tämän vuoden maaliskuussa.
muassa Syvä joki (1972),
Luunmurskaajat (1974) ja
Konna ja Koukku -elokuvista.
Reynoldsin pitkä ura
alkoi 1960-luvun alussa.
Hänen teki elokuvadebyyttinsä vuonna 1961 ilmestyneessä Paholaisen agentti

-elokuvassa. Tätä ennen
Reynolds oli nähty jo monissa tv-sarjoissa. Reynolds
nautti valtavaa suosiota
etenkin 1970-luvulla, jolloin
hän oli yksi Hollywoodin
suosituimmista näyttelijöistä.
Reynolds muistetaan
myös hänen runsaasti julkisuutta saaneesta avioerostaan. Näyttelijä oli naimisissa Loni Andersonin kanssa vuosina 1988–1993. Parin
avioeroa on kutsuttu yhdeksi Hollywoodin historian
sotkuisimmista.
Reynolds syytti Andersonia pettämisestä ja
Anderson puolestaan syytti
Reynoldsia fyysisestä julmuudesta. Mukana erossa
oli myös syytöksiä huumeisiin liittyen.
Reynolds lupasi TMZ:n
mukaan eroprosessin lo-

sa. Vaikka Pääkkönen oli jo
esiintynyt näkyvässä roolissa Viikingit-sarjassa, ei
ollut itsestäänselvää, että
Hollywood-elokuvan rooli
voisi mennä suomalaiselle
näyttelijälle.
Pääkkönen sai roolin
Leen itsepintaisuuden
ansiosta. Hän näyttelee
elokuvassa valkoisten ylivaltaa ajavaa Ku Klux Klan
-järjestön julmaa rasistia.
Rooli on tuonut Pääkköselle kehuja sekä kriitikoilta
että katsojilta.
1980-luvulla Do the Right
Thing sekä sitä edeltänyt
She’s Gotta Have It (1986)
olivat uraauurtavia teoksia,
jotka raivasivat Hollywoodissa tietä kokonaiselle
mustien elokuvantekijöiden
sukupolvelle.
Vuonna 2015 Lee vastaanotti kunnia-Oscarin
palkintona elämäntyöstään.
SUOMEN elokuvateattereissa Blackkklansman-elokuva on menestynyt komeasti:
se on kerännyt neljässä
viikossa lähes 130 000 katsojaa.
Rakkautta & Anarkiaa
-festivaalin taiteellinen
johtaja Pekka Lanerva
odottaa kuulevansa vierailun aikana myös Leen
näkemyksiä maailman
muuttumisesta.
– Valkoisen miehen
näkökulma ei enää voi olla
elokuvissakaan ainoa näkökulma. On hienoa kuulla,
mitä Spike Leella on sanottavaa muun muassa mustien asemasta Yhdysvalloissa, Lanerva pohti festivaalin tiedotustilaisuudessa
Helsingissä torstaina.
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Reynolds vuonna 1977.
puksi maksaa Andersonille
234 794 dollaria, mutta
kieltäytyi rahan maksamisesta. Lopulta vuonna 2015,
22 vuotta myöhemmin hän
maksoi summan ex-vaimolleen.
Reynoldsilla ja Andersonilla on yksi lapsi, 30-vuotias Quinton-poika. Rey-

nolds oli naimisissa myös
kerran aiemmin, vuosina
1963–1965 Judy Carnen
kanssa.
Reynolds nousi seksisymboliksi poseerattuaan
alasti Cosmopolitan-lehdelle
1970-luvulla. Kuvassa alaston tähti poseerasi karhuntaljan päällä viehkeästi

löhöillen. Kuvan ansiosta
näyttelijä sai valtavasti
huomiota. Myöhemmin hän
kertoi katuvansa kuvaa.
– Se oli todella typerää.
En tiedä, mitä oikein ajattelin. Toivon todella, etten
olisi tehnyt sitä, Reynolds
sanoi TMZ:n mukaan.

IS

