
Elokuvakerho 
aikuisille

KEVÄT 2019

Jäsenkortin hinta 30 €.

Kerhon vetäjä Mirkka Suhonen.

Ohjelmiston suunnittelu Sauli Pesonen,  
puh. 040-5201797.
Sähköposti: sauli.pesonen@oufilmcenter.fi.

Ennakkoilmoittautuminen Kulttuuritalo 
Valveen lipunmyynti, puh. 5584 7575.
Sähköposti: valve.lippumyymala@ouka.fi.

Järjestäjä:

16.2.   
Roger Newell: 
KIRJALLINEN PIIRI 
PERUNANKUORI- 
PAISTOKSEN YSTÄVILLE
2018. Kesto 124 min.
Draama sijoittuu II maailmansodan jälkeiseen 
Britanniaan. Pseudonyymillä työskennellyt 
viihdekirjoittaja haluaisi tuottaa tekstiä omalla 
nimellään. Kun hän vierailee Guernseyn saarella 
paikallisessa kirjakerhossa, sen tarina tuntuu 
tarjoavan tuohon mahdollisuuden. Sodan jäljet 
näkyvät kuitenkin lukupiirissäkin.

Ohjaaja Mike Newell hallitsee tunnetusti niin 
sanotut ”hyvän mielen elokuvat”, jollainen Kirjal-
linen piiri... on myös. 

23.2. 
Paolo Virzi: 
HULLUNA ONNESTA
 2016. Kesto 118 min.
Hulluna onnesta on omintakeinen sekoitus 
komediallista ja traagista draamaa, road movieta 
hyödyntäen. Puitteet muistuttavat myös Thelma ja 
Louise- sekä Yksi lensi yli käenpesän -elokuvista. 
Kaksi naista karkaa psykiatrisesta hoitolaitoksesta, 
etsimään onneaan ”normaalien” ihmisten parista. 
Tien päällä he kohtaavat monia muita, joilla on 
omat ongelmansa.

2.3. 
Robert Guediguian: 
TALO MEREN RANNALLA
2017. Kesto 107 min.
Ohjaaja Robert Guediguania on luonnehdittu 
”Ranskan Aki Kaurismäeksi”. Marseilleen sijoit-
tuva tarina kertoo kolmesta aikuisesta sisaruksesta 
ja paluusta vanhoihin kotimaisemiin, kuin näiden 
isä saa vakavan sairauskohtauksen. Vaikka Guedi-
guanin elokuvassaan kuvaama miljöö on suurten 
muutosten kynnyksellä, hänen otteessaan säilyy 
ihmismyönteisyys ja osin toiveikkuuskin.

16.3. 
Tom Volf: 
MARIA BY CALLAS
 2017. Kesto 113 min.
Dokumentti hahmottaa henkilökuvaa vuosina 
1923-77 eläneestä oopperalaulajasta.

Suhteellisen kronologisesti etenevä kokonaisuus 
sisältää harvinaisia haastattelutallenteita, uutis-
pätkiä, konserttitaltiointeja sekä Callasin omia 
kirjeitä. Elokuva ei ole kritiikitön, mutta lähestyy 
kohdettaan pieteetillä. Parhainta Volfin bioskoo-
pissa on, että se antaa paljon tilaa musiikille.

23.3. 
Tiina Lymi: 
ILOSIA AIKOJA, 
MIELENSÄPAHOITTAJA
2018. Kesto 118 min.
Tuomas Kyrön teksteistä sovitettu komedia kä-
sittelee erityisesti sukupolvien välisiä kipukohtia 
ja ymmärryksen kasvua. Mukaan mahtuu myös 
maahanmuuttajateema.

Heikki Kinnunen jatkaa Mielensäpahoittajan 
roolissa Antti Litjan viitoittamalla tiellä, mutta 
ehkä jonkun verran karikatyyrimäisemmin.

Hulluna onnesta

Ilosia aikoja, mielensäpahoittaja

Maria  
by Callas

Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen 
ystäville

Talo meren rannalla

Lauantaisin elokuvateatteri Studio (Hallituskatu 7 II krs., Kulttuuritalo Valve). Esitykset kello 14.30.


