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HOPEATÄHDET on marraskuisin järjestettävä, kaikille avoin, erityisesti seniori-ikäisille suunnattu
elokuvafestivaali, joka perustettiin Kuopiossa vuonna 2011. Hopeatähdet on Suomen ensimmäinen
eläkeläisten elokuvafestivaali ja se on alansa pioneeri myös kansainvälisesti. Pääjärjestäjänä toimii
alueellinen elokuvakeskus ISAK ry.
Suuren suosion siivittämänä Hopeatähdet- festivaali (3.-9.11.2014) laajenee ensi marraskuussa
kokeiluna myös Varkauteen. Varkaudessa aloitettiin senioreille suunnattu Hopeatähti-sarja jo
vuonna 2006, ja nyt myös siellä päästään nauttimaan festivaalielokuvista ja taiteilijavierailuista.
Kuopion esitykset ovat art house elokuvateatterina toimivassa Kino Kuvakukossa. Festivaalin
esityspaikka Varkaudessa on elokuvateatteri Maxim, jonka omistaa Savon Kinot Oy. Toinen
keskeinen yhteistyökumppani Varkaudessa on Varkauden kaupungin kulttuuripalvelut.
Ympärivuotista,
erityisesti
senioreille
suunnattua hopeatähti-elokuvakerhotoimintaa
ja
marraskuista, viikon kestävää festivaalia yhdistävät tekijät ovat: korkea laatu, monipuolisuus,
edulliset hinnat sekä pääosin päiväsaikaan toteutettavat esitysajat.
Festivaali puolestaan eroaa arjesta esitysten määrän runsautena sekä tunnettujen taiteilija- ja
asiantuntijavieraiden osuuksina osana festivaalitarjontaa.

JUHLAVUOSIA ja UUSIA KOTIMAISIA: Kuopio - Varkaus
Hopeatähdissä on jälleen korkea kotimaisuusaste ja useita syksyn uutuuselokuvia.
Avajaispuhujaksi maanantaina 3.11.2014 klo 16 Kuopioon saapuu rakastettu radioääni Tarleena
Sammalkorpi. Avajaiselokuvana on Vadelmavenepakolainen, menestysromaaniin perustuva,
suomalais-ruotsalainen uutuuskomedia. Elokuva on ollut voittoisa jo myös Norjassa, jossa se
palkittiin vuoden 2014 parhaana pohjoismaisena elokuvana Haugesundin elokuvafestivaalilla.
Juhlistamme festivaalilla Tove Jansson 100 v. ja Suomalainen animaatio 100 v. – juhlavuosia.
Ohjelmassa on sekä kotimainen, ilkikurinen uutuusanimaatio Muumit Rivieralla (2014) sekä
ainutlaatuinen, Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän itse kuvaamasta materiaalin pohjalta tehty
elokuva Tove ja Tootin matkassa (2004) matkoista eri puolilla Eurooppaa vuosina 1972-1993
(Jansson-dokumentti ilmaisesityksenä Kuopiossa to 6.11.). Muumit Rivieralla nähdään
menestyskirjailija Johanna Sinisalon ”Satu, satiiri, sarjakuva – monikasvoinen Muumilaakso”luennon kera sekä Varkaudessa (pe 7.11.) että Kuopiossa (la 8.11.)
Janssonin
muumimaailmassa
kuvataan
usein
perheenjäsenten
välisiä
jännitteitä.
Samantyyppisistä asioista mutta eri paketissa on kyse myös kotimaisen elokuvasyksyn uutuuksiin
kuuluvassa elokuvassa Aikuisten poika. Näyttelijä, muusikko Susanna Haavisto saapuu
festivaalivieraaksi kertomaan kyseisestä elokuvasta ja roolistaan tarinan isoäitinä. Miten olla
tukena lapselle joka joutuu yhtäkkiä kohtaamaan surun jota kaikki maailman lapset pelkäävät,
eniten tässä maailmassa?
Aikuisten poika-elokuva Kuopiossa ja Varkaudessa, Susanna
Haaviston vierailu isänpäivänä 9.11. klo 13 Varkaudessa.
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KIRJAILIJAVIERAITA MIELIAIHEINEEN
Festivaalin taiteilijavieraista kirjailija, teatterintekijä Juha Hurme ja kirjailija Johanna Sinisalo on
kutsuttu festivaalille omine mieliaiheineen.
Juha Hurmeen aiheena on Algot Untola (alias Maiju Lassila) ja saman päivän elokuvana Untolan
elämänvaiheista kertova Tulipää (1980). Saamme kuulla Kuopiossa ke 5.11.klo 13 mm. Hurmeen
monivuotisesta näyttämöprojektista Untolan tekstien parissa.
Johanna Sinisalon luennoi molemmissa festivaalikaupungeissa Janssonin muumimaailmoista,
erityisesti aikuisten näkökulmasta. Myös hänelle aihe on hyvin tuttu ja läheinen. Sinisalo on itsekin
julkaissut useita, erittäin kiehtovia Muumi-tarinoita (mm. Muumimamman vaarallinen nuoruus,
2007) sarjakuvatuotantoina eri piirtäjien kanssa. Sinisalon käsikirjoittamista, monitasoisista
sarjakuvista innostuu myös aikuinen muumien ystävä!

KANSAINVÄLISTÄ DIPLOMATIAA, KUVAAJIA KRIISIALUEILLA
Hopeatähtien ohjelmassa on myös pari pysäyttävää historian oppituntia. Avajaispäivänä Kuopiossa
nähtävä Diplomatia (Ranska, Saksa 2014) on dramatisoiden tiivistettyä historiaa II maailmansodan
kohtalonpäivistä. Totaalinen katastrofi Pariisissa on enää viimeistä käskylinjaa vailla, kun yli
äyräiden viritetty sotakoneisto joutuu kohtaamaan sanan voiman.
Ihmisyhteisöjen ja valtioiden kurjempi puoli ja toisaalta taistelutahto paremman huomisen puolesta
tulevat esille myös suomalaisklassikossa Tulipää (1980) sekä uutta pohjoismaista elokuvaa
edustavassa elokuvassa Tuhat kertaa hyvää yötä (2014), jossa pääsemme valokuvaajan kannoilla
näkemään, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen siellä, missä kansainvälisten tietotoimistojen kuvapankit
oikeasti syntyvät. Kameran takana on ihminen, on tehtävä päätös: paeta vai ottaa kuva, ainakin
vielä kerran kertoa?

****
HOPEATÄHDET- festivaalia luotsaa taiteellinen johtoduo Saija Nissinen
Kolehmainen.
Varkaudessa festivaalin toteutuksesta ja jatkoideoinnista
kulttuurisihteeri Anne Puurunen ja teatteripäällikkö Päivi Jalkanen.
Lisätietoja/ Hopeatähdet-festivaali: saija.nissinen@kuopio.fi, 050 338 3640
ISAK ry, PL 1188, 70211 Kuopio
Lisätietoja/ Varkauden ohjelma: anne.puurunen@varkaus.fi, p. 040 5881009
ja paivi.jalkanen@savonkinot.fi, p. 0500 152 000

www.hopeatahdet.fi
ohjelmamuutokset mahdollisia
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