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Ennakkoensi-iltoja, terveysteemaa, tieteiselokuvia ja yhteiskunnallista
laatudraamaa
HOPEATÄHDET 2.-6.11.2015, Kuopio & Varkaus
– SILVERY STARS, SENIOR FILM FESTIVAL 2015
Alueellinen elokuvakeskus ISAK ry perusti Hopeatähdet-elokuvafestivaalin vuonna 2011 eräänlaisena
kokeiluna ”Suomen ensimmäiseksi eläkeläisten elokuvafestivaaliksi”. Kaikille avoin, mutta aivan erityisesti
senioreille suunnattu festivaali on ollut kaikki nämä vuodet uutta myös kansainvälisesti. On iso ilo, että
saamme kutsua teitä hyvien elokuvien pariin nyt jo viidettä kertaa.
Viime vuonna festivaali otti uusia askeleita laajentuessaan Varkauteen. Savon Kinot Oy ja Varkauden
upeaksi uusittu ja 3-salikseksi laajentunut MAXIM ovat jälleen mukana. Kuopiossa jatketaan KINO
KUVAKUKOSSA (Vuorikatu 27) jossa on Kuopion suurin, 338-paikkainen elokuvasali.
Tänä vuonna olemme jaotelleet festivaalipäivät teemoittain, evästämään jo ensisilmäyksellä. Avajaispäivän
jälkeen vuorossa Kuopiossa ovat: Terveyden Tiistai, Keksintöjen Keskiviikko, Tunteiden ja Taiteiden Torstai
sekä Pettureiden Perjantai. Varkauden Maxim-teatterilla on luentovierailuja ja elokuvaohjelmaa Terveyden
tiistaina 3.11. sekä Taiteiden torstaina 5.11.
Mukana on jälleen huumoria, draamaa, historiaa ja yhteiskunnallisesti merkittäviä elokuvia. Ensi kertaa
mukana on myös tieteisjännäri: Keksintöjen Keskiviikkona nähdään Kino Kuvakukossa EX MACHINA (2015).
Se on huikea psykologinen draama yhdestä aikamme visaisimmasta kysymyksestä: voiko keinoäly päihittää
ihmisen?
Mielenkiintoisia alustajia on sekä Kuopiossa että Varkaudessa. Alustusluennot kuuluvat aina jo elokuvalipun
hintaan. Terveyden tiistaina 3.11. molemmissa kaupungeissa esitetään v. 2015 Oscar- ja Golden
Globe/”Kultainen maapallo”-palkittu EDELLEEN ALICE (pääosassa Julianne Moore), joka on kertomus
muistisairauden kanssa henkilökohtaiseen kamppailuun joutuvasta aivotutkijasta. Elokuvan alustajana
Varkaudessa toimii terveydenhoitaja, muistihoitaja, muistikoordinaattori Eija Timonen. Vastaavasti
Kuopiossa elokuvaan johdattaa Tarja Tapaninen (FM). Tapaninen on työskennellyt laajalti sosiaali- ja
terveydenhuollon organisaatioissa, mm. Muistiliitossa, RAY:n, ESR:n ja KASTEen rahoittamissa hankkeissa
sekä Terveempi Itä-Suomi –hankkeessa. Terveyden Tiistain 3.11. luento+elokuva-tilaisuudet alkavat klo
12.15, eli samaan aikaan molemmisssa kaupungeissa.
Taiteiden torstaissa 5.11. Varkaudessa esitetään tositapahtumiin pohjautuva, Helen Mirrenin tähdittämä
draama KULTAINEN NAINEN. Elokuvan alussa luennoi tutkija Maarit Hakkarainen, FL, (Varkauden museot).
Hakkarainen
on
erikoistunut
provenienssitutkimukseen,
jossa
selvitetään
taideteosten
omistajuushistoriassa olevia aukkoja Kolmannen valtakunnan ajalta.
Festivaalilla on myös ennakkoensi-iltoja. Tiistaina 3.11. KLO 15 nähdään SUOMEN ENNAKKOENSI-ILLASSA
PAWN SACRIFICE –KOHTALOKAS SIIRTO. Se on elokuva ”vuosisadan shakkiottelusta” (Bobby Fischer, USA
vs. Boris Spasski, NL) jonka taustalla jylläsi kylmän sodan maailmanlaajuinen propaganda
painostuskeinoineen. KUOPION ENNAKKOENSI-ILLASSA torstaina 5.11. klo 12.45 on TUNTEIDEN
TEMPPELIT, elokuvateattereiden ja -teatterinpitäjien ja -yleisöjen historiaa Suomessa lämmöllä ja
huumorilla kuvaava Jouko Aaltosen uutuusdokumentti. TUNTEIDEN TEMPPELIT on kuvattu monilta osin
myös Kuopiossa ja Kino Kuvakukossa. Ensi-illan avaussanat esittää Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli
Norja, Kuopion kaupunki.

Myös festivaalin päätösesitys on erityinen: teatteriohjaaja, elokuvakriitikko Olli-Matti Oinonen esittelee pe
6.11. klo 16 Kuvakukossa mestariteoksen LEVIATHAN (2014). Se on vahva ja vimmainen satiiri nyky-Venäjän
henkisestä tilasta.
Hopeatähtien lippuhinnoittelu on erityisen yleisöystävällinen: kaikki liput ovat ns. eläkeläishintoja, ikään tai
sosiaaliseen statukseen katsomatta.
Tervetuloa Hopeatähtiin!
LISÄTIETOJA: www.hopeatahdet.fi
Varkauden ohjelma myös: www.savonkinot.fi/varkaus

