
Uutuusdokumenteissa
käsitellaän lap settomuutta
j a huostaanotettuj en lasten
elämää sij aisperheissä.

otir-naisia dokumenttieloku-
via nähdään tänä vuonna val-
kokangaslevityksessä kuusi
kappaletta. Nyt ensi-iltansa
saa peräti kaksi intiimiä seu-

rantadokumenttia. Kummassakin käsitel-
lään vanhemmuuden §symyksiä. Tosin
Finnkinon teatterien täyttöasteer-r vuoksi
toinen niistä, Hiljaa toivotur, ehtii Helsin-
gin valkokankaille vasta viikon kuluttua.

Timo Haanpään H ilj aa toiyo tut l<uvaa

kahden lapsettomuudesta kärsivän paris-
kunnan elärnää. Taistelu omaa biologiaa
vastaan johtaa syyllis)äudentuntoon ja
moniir-r itkuihin, mutta dokumentaristi
jää toistamaan samoja asioita. I(uva voi
olla totuudellillen, mutta elokuva ei kasva
aihettaan suuremrnaksi.

Mia Halmeen ohjaama lkuise sti sinun
kertoo huostaanotetuista lapsista ja
sijaisvanhemn-rista. Perheiden elämä on
usein raskasta. I(ovia kokeneilla lapsilla
on omat taakkansa, eikä heistä tule pysy-
västi uusien vanhempiensa or.nia lapsia,
mutta rakkautta tarvitaan aina. Paino
välittly katsojalle Halmeen tuokiokuvista,
jotka voivat tuntua arkisuudessaan sa-

tunnaisilta, mutta tarkemmin katsottuna
osoittautuvat monitasoisiksi j a valtavan
paljastaviksi.

Läsnäolon vaikutelma on saumaton.
I(un tyttärelle luetaan isän kirjettä van-
kilasta, hetki or.r niin intiimi, että ollaan
lähellä kiusallisuutta. Sen Halme osaa
kuitenkin välttää.

Päällimmäiseksi tunteeksi elokuvasta

Aikuisten asioita
jää toiveikkuus. nrikå on aiheen surullis-
ten piirteiden taki:r saarutus. Sekä hie-
man epäusko: r-niten on ural-rdollista, ettei
esimerkiksi terirpiaa ole tarjolla lapsille,
joista joitain saari.la odottaa päihdeon-
gelmaisten tai rikollisteu vanhempiensa
kohtalo.

Ikuisesti sirtun kasvaa paitsi vuoden
parhaaksi kotinraiseksi dokumenttielo-
kuvaksi, mr'ös ruoden onnistuneimpien
kotimaisten elokulien kärl<een Le Hayren
jaHytcin pojaiz rinnalle. Ser-r lyhyissä
jaksoissa on enemnrän r.nerkityksiä kuin
monissa kolionai s i ssa draamaelokuvis-

) Mia Halmeen tuokiokuvat ja henkilöi-
den vahva läsnäolo koskettavat lkuises-
ti sinun -dokumentissa.

sa, puhumattakaar-r yl-rteiskunnallisesta
painoarvosta. On kulttuurikatastrofi , että
Ylen rahoituskriisi on tappamassa koti-
maisen dokumenttituotanuon. r

. l-rll

Hiljaa toiuotut ensi-illassa 1B. mataskuuta,

Ikuisen sirutn 11 . maraskuuta.

Rumba muuttui
) Awaa, mistä lehdestä on §-
se: kansiteksteissä vilahtelevat
nimet kuten laulaja Eini, kult-
tuuriministeri Paavo Arhinmä-
kija lauluntekijä Chisu. Onko

§se perhelehti Seurasta? Ei,
vaan uudistuneesta rocklehti
Rumbasta.

Aiemmin joka toinen viikko

ilmestynytRzzm åa ilmestrl nrt
l<erran kuussa. Sen paperi on
muuttunut paksuksi ja koko
l<irjarnaisel<si. En si nr nräisessa
numerossa on peräti 1 I I si§ua.

Muoto on vaikuttanut
lehteen myös sisällöll i sesti.
Uudistuneessa lel-rdessä on
pääj uttuna läl-re s §rl r.r.re ne n
aukearnaa musiikkibisneksen
mullistuksesta.

Rumban päätoimittaj a Tee-

mu Fiilin, 37, sanoo, että leh-
teen haluttiin muutakin kuin
pelkkia artistihaastatteluja.
"Lehti entisessä muodossaan
oli tullut tiensä päähän."

lvluuten Rum Da toimii kuten
ennen: ydinporukka on pieni
ja avustajalista pitkä. Lukijoita
lehdellä on 45 000. Kohderyh-
mään kuuluvat 20-3S-vuotiaat
kaupunkilaiset musiikin suur-
kuluttajat.

Fiilin toivoo uuden Rumb an
houkutteleva lul<ijoi ksi myös
muita kuin musiikkilehtien
suurkuluttajia.

Yksi asia on vähän epäselvä.
Lehti ilmoittaa tekij äluettelos-
saan: "Mustanaamion suojeluk-

i sessajovuodesta1984".
Lehden muutos on toki

raikas, mutta niin radikaali
entiseen verrattuna, että Mus-
tanaamiokin voisi kavahtaa.
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