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Season Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin kevätsesonki 

 

Season Film Festival saapuu valaisemaan Helsingin elokuvakevättä 31.3.–3.4.2016! Tällä kertaa 

festivaali valtaa Kinopalatsin, jonka kankailla nähdään niin ennakkonäytöksiä kuin valikoituja 

elokuvahelmiä, joita ei muuten Suomessa esitetä. Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin pikkusisar 

päivittää kevään elokuvasesongin nyt neljännen kerran. 

 

Ennakoissa odotettuja laatuelokuvia ympäri maailman 

 

Tänä vuonna Season juhlii naisia. Festivaalin avaa Deniz Gamze Ergüvenin palkittu esikoisohjaus 

Mustang. Parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-ehdokas on terävä ja toiveikas kuvaus nyky-

Turkista ja naisten oikeuksista, mutta ennen kaikkea sisaruksista, jotka eivät jää nöyrinä 

odottelemaan kohtaloaan. Myös Suffragettessa vahvat päähenkilöt taistelevat oikeuksiensa puolesta, 

kun 1910-luvun Iso-Britanniassa naisten äänioikeutta ajavat muun muassa Carey Mulligan ja 

Meryl Streep. Kate Winslet taas hehkuu The Dressmakerissä australialaisen peräkylän kasvattina, 

joka palaa vuosien jälkeen kotiseuduilleen. Mustassa komediassa loistavat niin kankaat kuin 

omintakeiset hahmotkin. 

 

Räyhänhenki Michael Mooren uutuus Where to Invade Next poikkeaa edeltäjistään 

toiveikkuudellaan. Tällä kertaa dokumentaristi kiertää ympäri maailmaa ottamassa oppia 

paremmista toimintamalleista, suomalaisten koulujen menestystarinaa unohtamatta. Mikko 

Kuparisen 2 yötä aamuun tuo yhteen Mikko Nousiaisen ja ranskalaisen Marie-Josée Crozen 

matkalaisina, jotka kohtaavat tuhkapilven peittämässä Vilnassa. Elokuva on jo ehditty palkita 

Montrealin ja Espanjan Valladolidin festivaaleilla. 

 

Suomessa ilman teatterilevitystä jäänyt Trumbo kertoo mustalle listalle joutuneen Hollywood-

käsikirjoittaja Dalton Trumbon tarinan. Biografia tuo valkokankaalle 40-luvun lopun poliittisesti 

tulenaran tilanteen sekä arvojaan ja uraansa järkähtämättä puolustavan käsikirjoittajan. 

Tähtikaartissa nähdään nimiroolista Oscar-ehdokkuuden napannut Bryan Cranston sekä Helen 

Mirren, Diane Lane ja John Goodman. 

 

Song of the Sea -ohjaaja Tomm Moore vieraaksi festivaalille 

 

Irlantilaisen Tomm Mooren (The Secret of Kells, R&A 2010) lumoavan kaunis animaatio Song of 

the Sea ammentaa tarinansa kelttiläislegendojen maailmasta. Kaikenikäiset katsojat hurmaava 

elokuva käsittelee herkästi, mutta toiveikkaasti surua ja menetystä. Tomm Moore saapuu festivaalin 

vieraaksi ja on paikalla kaikissa elokuvansa näytöksissä. 

 

Ylistettyjä ja palkittuja elokuvahelmiä ystävyydestä 

 

Noah Baumbachin ohjaama Mistress America on jo toinen yhteistyö kumppani Greta Gerwigin 

kanssa. Elokuva jatkaa Frances Han tiellä sekoitellen draamaa, musiikkia ja Gerwigin hulvatonta 

omintakeisuutta. Ystävyys sykkii kilpaa New Yorkin katujen kanssa. 

 



Tangerine vie länsirannikolle kuvaamaan rosoisempaa ystävyystarinaa. Transsukupuoliset 

seksityöläiset ja ystävykset Sin-dee ja Alexandra jahtaavat ensin mainitun pettäjä-poikaystävää 

hikisenä jouluaattona ympäri Hollywoodia. Kokonaan iPhonella kuvattu hillitön draamakomedia oli 

viime vuoden ilmiö amerikkalaisessa indie-elokuvassa. 

 

Bollywood-perinteitä tuulettava Angry Indian Goddesses tuo yhteen seitsemän erilaista naista, joista 

kukin hehkuu tavallaan ja kantaa yhteiskunnallista polttarielokuvaa luontevasti hulluttelusta 

vakaviin tunnelmiin. London Roadissa taas murha kääntyy karmaisevan tenhoavaksi musikaaliksi. 

Rufus Norris siirtää menestysnäytelmän teatterilavalta valkokankaalle vavahduttavin tuloksin. 

 

Ihmisiä äärirajoilla merenpohjasta vuorenhuipulle 

 

R&A-festivaalilta tuttu kulttiohjaaja Guy Maddin tarjoaa jälleen aivot käräyttävän oudon 

kokemuksen elokuvafriikeille The Forbidden Roomin unenomaisessa, sukellusveneessä avautuvassa 

maailmassa. 

 

Michael Almereydan ohjaama ja Peter Sarsgaardin sekä Winona Ryderin tähdittämä 

psykologinen Experimenter pureutuu pahan arkipäiväisyyteen. Michael Shannon ja Andrew 

Garfield ovat vastavoimina 99 Homes -elokuvassa, joka paljastaa amerikkalaisen kiinteistökaupan 

valheet ja keinottelun. Trillerinomainen tutkielma kertoo talouskriisin kynsissä kamppailevista 

ihmisistä, jotka hätä saa tekemään äärimmäisiä tekoja. 
 

Meru-dokumentissa upeat vuoristomaisemat huikaisevat, mutta elokuvan ainutlaatuisuus piilee 

siinä, kuinka koskettavasti ja aidosti se kuvaa vuorikiipeilijöiden tunteita ja henkistä kamppailua. 

 

Festivaalin keskustelutilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin. 

 

Season Film Festival 2016 lyhyesti 

 

 Season Film Festival järjestetään Helsingin Kinopalatsissa 31.3.–3.4.2016 

 Ohjelmisto ja esitysaikataulu kokonaisuudessaan esillä festivaalin nettisivuilla 

www.seasonfilmfestival.fi 

 Lipunmyynti alkaa 18.3. Finnkinon nettisivuilla ja teattereissa 

 Ajankohtaista tietoa Seasonin Facebook-sivulla: facebook.com/seasonfilmfestival,  

Instagramissa @seasonfilmfestival ja Twitterissä @seasonfilmfest 

 Season Film Festivalin järjestää Rakkautta & Anarkiaa – Helsinki International Film Festival 
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Season Film Festival 

Festivaalikoordinaattori Outi Rehn, puh. 010 3156103 , outi@hiff.fi 

Viestintäassistentti Susanna Peltonen, susanna@hiff.fi 

 

 

Mustang ja Where to Invade Next -levittäjä 

Finnkino / Liisa Sauri: liisa.sauri@finnkino.fi 

 

Suffragette-levittäjä 

Future Film / Harry Päiväläinen: harry.paivalainen@futurefilm.fi 

 

The Dressmaker -levittäjä 

Cinema Mondo / Mika Siltala: mikas@cinemamondo.fi 

 

2 yötä aamuun: 

Manna PR Ky / Manna Katajisto: manna.katajisto@mannapr.fi 
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