MEMO

PERHE ON PAHIN

An Impossible Love
-elokuvassa Rachelin
(Virginie Efira) ja Phillippen
(Niels Schneider) perheidylli ei kestä lähempää
tarkastelua.

ELOKUVAFESTIVAALI

TÄRKEITÄ
HETKIÄ

An Impossible Love on elokuva, jonka
päähenkilöitä tekisi mieli ravistella. Se
kuvaa poikkeuksellisen epäonnistunutta
suhdetta usean vuosikymmenen ajalta:
vaatimattomista oloista tuleva Rachel
rakastuu hyväosaisen ja huippuitsekkääseen Philippeen, joka ei halua sitoutua.
Pari saa aviottoman Chantal-tyttären,
jonka elämään isä päättää yllättäen palata
vuosien poissaolon jälkeen. Katsoja päätyy toivomaan hartaasti, että Phillippe
olisi pysynyt poissa.
Elokuva on taitavien naisroolien juhlaa. Virginie Efira Rachelin roolissa ja
Estelle Lescure teini-ikäisen Chantalin
roolissa ovat lumoavia. Ankeista teemoista huolimatta elokuvasta ei poistu ahdistuneena, kiitos kauniin loppuratkaisun.
Catherine Corsini: An Impossible Love.
Rakkautta & Anarkiaa Helsingissä 19.-29.9.
Elokuvien esitysajat ja -paikat: hiff.fi

Rakkautta & Anarkiaa
-festivaali käynnistää
elokuvan ystävän syksyn.
Poimimme sen helmet.
Yves Saint Laurentin
upeiden pukujen
ompelijat nostetaan
parrasvaloihin muotidokumentissa.

Teinin ja äitipuolen
suhde ei toimi.

MUODIN KULISSEISSA

IKÄEROLLA ON VÄLIÄ
Tanskalainen Queen of Hearts todistaa
taas kerran, että elokuva voi olla yhtä
aikaa unohtumattoman hyvä ja lähes
vastenmielinen kokemus. Se kertoo
viisikymppisestä arvostetusta juristista
Annesta, joka sotkee elämänsä perinpohjaisesti aloittamalla salaisen seksisuhteen teini-ikäisen poikapuolensa
kanssa. Suhdetta ei elokuvassa romantisoida tai yliymmärretä – eikä ole syytäkään. Elokuva ei myöskään moralisoi
katsojan puolesta, vaikka näyttääkin
suhteen seuraukset varsin dramaattisina. Muun muassa palkitusta Kosto-elokuvasta aiemmin tuttu Trine Dyrholm on
pääroolissa uskottava viimeistä mikroilmettä myöten.
May el-Toukhy: Queen of Hearts.

Satiirisessa makedonialaiselokuvassa
kolmikymppinen, työtön Petrunya päätyy
mediahuomion keskipisteeseen erikoisesta
syystä: hän kaappaa puisen ristin uskonnollisessa rituaalissa, joka on tarkoitettu vain
miehille, ja koko tapahtuma päätyy YouTube-videolle. Konservatiivinen yhteisö ei
sellaista sulata, mutta sitkeä nainen ei
luovu sen paremmin rististä kuin periaatteistaankaan. Teona Strugar Mitevska: God

Celebration-muotidokumentti seuraa
Yves Saint Laurentin viimeisen oman
kokoelman syntyä vuonna 1998, ennen
kuin merkki myytiin Guccille. Siinä
suunnittelija itse näyttäytyy omiin
maailmoihinsa vajonneena ja tämän
yhtiökumppani ja puoliso Pierre Bergé
varastaa pääosan lankoja käsissään
pitelevänä voimahahmona. Berge onnistui lykkäämään elokuvan esitystä yli
vuosikymmenen ajan: alkuperäinen
versio esitettiin kerran vuonna 2007.
Elokuvan hurmaavimmat tyypit ovat
yleensä taka-alalle jäävät pukujen ompelijat sekä muotigurun koira, ranskanbulldoggi Moujik, joka perustympääntyneenä seuraa näytöksen valmistumista.

Exists, Her Name is Petrunya.

Olivier Meyrou: Celebration.

Ensin Petrunya
nyysii mallinuken,
myöhemmin
ristin.
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