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Cinemaissí järjestetään nyt jo 15. kerran. Festivaalilla nähdään viiden päivän aikana Latinalaisen Amerikan
elokuvan tämänhetkistä parhaimmistoa niin nousevilta lahjakkuuksilta kuin tunnustetuilta ohjaajilta.

Online-festivaali

CINEMAISSÍ 2020—21.-25.10. 

Valikoituja esityksiä myös kulttuurikeskus Caisassa, Kaikukatu 4, Helsinki
10 elokuvaa 9 eri Latinalaisen Amerikan maasta 

Festivaalin ohjelmaan kuuluu elokuvien lisäksi oheisohjelmaa, esim. Cinema in Conversation-paneelikeskustelut
elokuvien yhteiskunnalisten teemojen pohjalta
Lisätietoa festivaalista ja sen ohjelmasta löytyy osoitteesta www.cinemaissi.com sekä Facebookista
www.facebook.com/cinemaissi ja Instagramista www.instagram.com/cinemaissi/

Lipunmyynti, ohjelma sekä elokuvat osoitteessa
www.cinemaissi.com

Online-liput 4€ näytös, online-festivaalipassi 24e. Näytökset Caisassa 9,50€ näytös, alennusryhmät 8€.



AVAJAISET 21.10. 17:00 CAISA/ ONLINE

Avajaiselokuva: Los Lobos (2019)
Ohjaaja: Samuel Kishi Leopo 
Maa: Meksiko, USA
Kesto: 1h 35min
Genre: Draama
Kieli: Espanja

Palkinnot: Parhaan elokuvan palkinto Berliinin
elokuvajuhlilla kansainvälisessä Generation KPlus-
sarjassa (2020), Rauhanelokuvan palkinto Berliinin
elokuvajuhlilla (2020), Raadin erikoispalkinto
Fribourgin kansainvälisillä elokuvafestivaalilla (2019),
HBO-palkinto parhaasta iberoamerikkalaisesta
elokuvasta Miamin elokuvafestivaalilla (2020)

Lisänäytökset: 
Online 21.-25.10.
Kulttuurikeskus Caisa 24.10., klo:18



yhteensä 17 elokuvaa
elokuvia 10 eri maasta
2100 festivaalikävijää
medianäkyvyys: Helsingin Sanomat, Maailman kuvalehti,
Laajakuva, Radio Helsinki

AVAINLUVUT

Cinemaissí on Suomen ainoa Latinalaisen Amerikan elokuviin keskittyvä elokuvafestivaali ja
Pohjoismaiden suurin Latinalaisen Amerikan elokuvafestivaali.

Avainluvut vuoden 2019 festivaalilta



Q & A



MISTÄ CINEMAISSÍ ON SAANUT ALKUNSA?

Cinemaissí-festivaali sai alkunsa samannimisen voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen sisällä
vuonna 2005.
Olemme omistautuneet latinalaisamerikkalaisten yhteiskunnallisten aiheiden sekä kulttuurin
monimuotoisuuden tunnettuuden edistämiseen elokuvan ja muiden tapahtumien avulla.
Ylpeydellä esittelemme yleisöllemme tarinoita ja annamme tilaa näkemyksille, jotka on vastuuta
tuntien ja tarkoin punniten koottu ja valittu.
Cinemaissí toivottaa tervetulleiksi kaikki Latinalaisesta Amerikasta kiinnostuneet, jotka haluavat
osallistua festivaalin järjestämiseen sekä latinalaisamerikkalaisen kulttuurin levittämiseen
elokuvan, kulttuurin ja taiteen keinoin.
Yhdistyksen hallitus 2020:
Diego Barros (puheenjohtaja), Camila Rosa, Elli Keränen, Jenni Pekkarinen



Cinemaissí haluaa nostaa keskusteluun ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita. Vuoden 2020
elokuvia yhdistäviä teemoja ovat muun muassa eriarvoisuus yhteiskunnassa sekä
vastuullisuus. Elokuvien tarinoissa sivutaan esimerkiksi rasismiin, lasten ja nuorten 
 kasvukipuihin, maskuliinisuuden eri muotoihin ja ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita.

Aiempina vuosina Cinemaissín teemoina ovat olleet muun muassa hiljaiset vähemmistöt ja
valtavirtaistuminen (2019), kulttuurienvälisyys ja muutos (2017), naisten ja tyttöjen asema
sekä naiset elokuvassa (2016) ja identiteetti (2015).

MITEN TÄMÄN VUODEN TEEMAT OVAT VALIKOITUNEET?



MITEN ELOKUVAT VALITAAN?

Cinemaissí tuo vuosittain Suomeen latinalaisamerikkalaisen nykyelokuvan parhaimmistoa.
Ensijaisena valintakriteerina on elokuvan kytkös latinalaisamerikkalaiseen kulttuuriin.

Uskomme, ettei ole olemassa vain yhtä yleisöä, joka nauttii hyvästä elokuvasta, vaan useita yleisöjä,
joilla on hyvin erilaisia mieltymyksiä. Näitä ajatellen olemme tuottaneet 10 teosta kattavan, teemoihin
jaetun elokuvavalikoiman. Vuoden 2020 valikoimastamme löytyy elokuvia niin rauhallisia indietyylisiä
draamoja rakastaville kuin laadukkaiden dokumenttien sydänystäville.



OHJELMISTO 2020



Yhdessä äitinsä Lucian kanssa, veljekset Max ja Leo ovat juuri ylittäneet Meksikon rajan
Yhdysvaltoihin paremman elämän toivossa. Elämä uudessa kotimaassa ei kuitenkaan ole
heille helppoa. Odottaessaan Lucian paluuta pitkiltä työpäiviltä, lapset rakentavat
kuvitteellisen universumin, jossa he suunnittelevat äitinsä lupausta mennä Disneylandiin,
heidän unelmiensa maahan. ”Mukaansatempaava kasvutarina siirtolaisten elämästä
kaikkein haavoittuvaisimpien silmälasien läpi… Mahtavan pop-ääniraidan ja kiireettömän
kamerantyön ansiosta heidän kokemuksistaan   kehittyy kiehtova, arvaamaton matka.”
(Eric Kohn, Indiewire) ”Brutaalin rehellinen ja jopa runollinen, melankolinen ja täynnä
toivoa.” (Berlinale)

LOS LOBOS/THE WOLVES

Ohjaaja: Samuel Kishi Leopo 
Maa: Meksiko, USA
Kesto: 95min
Genre: Draama
Teemat: Nuoruus, muutto,
monikulttuurisuus, perhe
Kieli: Espanja
Valmistumisvuosi: 2019
Ikäraja: 12



Ohjaaja: Jayro Bustamante
Maa: Guatemala, Ranska
Kesto: 97min
Genre: Draama, kauhu 
Kieli: Espanja, ixil, kaqchikel
Teemat: Kansanmurha,
sosiaalinen
oikeudenmukaisuus,
rasismi
Valmistumisvuosi: 2019
Ikäraja: 16

LA LLORONA

Sanoen "jos itket, tapan sinut",
kenraali Enrique murhaa naisen ja
hänen lapsensa Guatemalan
aseellisessa konfliktissa.
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin
jo eläköitynyttä Enriquea vastaan
nostetaan syyte kansanmurhasta.
Hänet kuitenkin vapautetaan
syytteistä, ja elävien kuolleiden henget
pääsevät valloilleen. Päivin ja öin
Enrique alkaa kuulla niiden valitusta.
Hänen vaimonsa ja tyttärensä uskovat,
että hänen käytöksensä johtuu
Alzheimerin taudista. Heillä ei ole
aavistustakaan siitä, että heidän uusi
taloudenhoitajansa Alma on tullut
hakemaan kostoa, jota oikeus ei
pannut täytäntöön. "Rikas ja
epämukava, La Llorona vie kaiken
huomion." (K. Austin Collins, Vanity
Fair) "Taiteellinen guatemalalainen
kauhuelokuva kansanmurhan
aaveista." (David Ehlrich, IndieWire)



MIRIAM MIENTE/MIRIAM LIES

Ohjaaja: Natalia Cabral & Oriol Estrada
Maa: Dominikaaninen tasavalta, Espanja
Kesto: 90min
Genre: Draama
Kieli: Espanja
Teemat: Rasismi, nuoruus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yhteiskuntaluokat
Valmistumisvuosi: 2018
Ikäraja: 12

Hyviä tarkoitusperiä täynnä oleva keskiluokkainen
maailma alkaa murentua kun 14-vuotias Miriam tapaa
nettipoikaystävänsä. Sillä aikaa kun hänen perheensä
ja ystävänsä valmistelevat hänelle perinteistä 15-
vuotisjuhlaa, Miriam ei tiedä miten selittää, että hänen
poikaystävänsä on musta.



YO, IMPOSIBLE/BEING IMPOSSIBLE

Ohjaaja: Patricia Ortega
Maa: Venezuela, Kolumbia
Kesto: 97min 
Genre: Draama
Kieli: Espanja
Teemat: LGBTQIA+, sosiaalinen oikeudenmukaisuus,
naiskuvat
Valmistumisvuosi: 2018
Ikäraja: 16

Ariel on nuori ompelija, jonka ensimmäinen intiimi
kohtaaminen pojan kanssa osoittautuu erittäin
kivuliaaksi kokemukseksi. Lääkärikäynnin jälkeen hän
saa kyseenalaisen diagnoosin. Ariel kaivelee
menneisyyttään itsepintaisesti ja saa selville, että
olikin syntynyt erilaisena. Hän on käynyt vauvana läpi
useita leikkauksia, joilla hänestä tehtiin nainen. Tämän
totuuden selviäminen vie hänet matkalle etsimään
anteeksiantoa ja vapautumista.



Pacarrete, Koillis-Brasiliassa asuva
entinen balettitanssija, päättää
karistaa pölyt tutustaan ja
balettitossuistaan esittääkseen
klassisen tanssin kotikaupunkinsa
200-vuotisjuhlassa. Allan Debertonin
kiehtova debyyttiohjaus on
monialainen komedia, joka muuttuu
yhä mietiskelevämmäksi, kun
Pacarreten jokapäiväisen elämän
todellinen luonne tulee vähitellen
esiin.
"... tämä on elokuva, joka on
katsottava loppuun asti — ainakin
[Marcelia] Cartaxon roolisuorituksen
vuoksi. Hänellä on poikkeuksellinen
kyky olla kiehtova ja vapauttava, oli
hänen mielentilansa mikä tahansa...
Hän on mielipuolinen, mutta samalla
niin ymmärrettävä sankaritar."
(Deborah Young, Hollywood-
toimittaja)

PACARRETE
Ohjaaja: Allan Deberton
Maa: Brasilia
Kesto: 97min
Genre: Draama/komedia
Kieli: Portugali
Teemat: Vanhuus,
psykologia, sosiaalinen
oikeudenmukaisuus
Valmistumisvuosi:  2019
Ikäraja: 12



PIOLA

Ohjaaja: Luis Alejandro García
Maa: Chile
Kesto: 100min
Genre: Draama
Kieli: Espanja
Teemat: Nuoruus, väkivalta, maskuliinisuuden
eri muodot, musiikki
Valmistumisvuosi: 2019
Ikäraja: 16

Piola on tarina kolmesta nuoresta chileläisestä. Martin ja Charly viettävät
aikaansa tehden rap-musiikkia. Eräänä yönä he löytävät aseen, kun
samanaikaisesti eräs tyttö menettää koiransa. Vaikka nämä kaksi tarinaa
vaikuttavat täysin irrallisilta toisistaan, ne kuitenkin liittyvät läheisesti yhteen
kertoen vaikeasta siirtymisestä murrosiästä aikuisuuteen. ”Rapilla maustettu
kasvutarina — monien juonenkäänteiden kautta, elokuva koskettaa myös rotu-,
luokka- ja siirtolaisuuskysymyksiä sekä lähes rikkomattoman läheisiä
ystävyyssuhteita.” (Jamie Lang, Variety)



COLOMBIA FUE NUESTRA/COLOMBIA IN MY ARMS

Ohjaaja: Jenni Kivistö & Jussi Rastas
Maa: Suomi, Ranska, Norja, Tanska
Kesto: 91min
Genre: Dokumentti
Kieli: Espanja
Teemat: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus,
sota, politiikka, sosiaaliset luokat
Valmistumisvuosi: 2020
Ikäraja: 16

Ylistetty rauhansopimus ajaa Kolumbian kaaokseen. Ernesto on yksi monista vasemmistolaisen
FARC-liikkeen sissitaistelijoista, jotka haluavat taistella paremman yhteiskunnan puolesta, mutta
tällä kertaa poliittisin keinoin. Intohimoinen oikeistopoliitikko ja espanjalaisen konkistadorin
jälkeläinen haluavat molemmat pelastaa maan FARCin terroristeilta. Kokan kasvattajat voisivat
paeta köyhyyttä, mutta vain, jos sopimusta noudatetaan. Sillä aikaa kun Kolumbialla on
mahdollisuus muutokseen, nämä henkilöt tasapainoilevat moraalinsa rajamailla. Monet
ajattelevat, että tämä sota on järjetön, mutta ovat valmiit ottamaan oikeuden omiin käsiinsä jos
niin on tarpeen – jopa rauhan kustannuksella. Mitä tapahtuu hauraalle rauhalle todella epätasa-
arvoisessa maassa, jos 'väärän' tekeminen on ainoa mahdollisuus taistella.



LAS SEMBRADORAS DE VIDA/MOTHERS OF THE LAND

Ohjaaja: Diego & Alvar Sarmiento
Maa: Peru
Kesto: 74min
Genre: Dokumentti
Kieli: Espanja, ketšua
Teemat: Ilmastonmuutos, naiset, maatalous,
sosiaalinen oikeudenmukaisuus
Valmistumisvuosi: 2019
Ikäraja: 12

Mothers Of The Land seuraa viittä naista ja heidän päivittäistä
selviytymistaisteluaan Andien ylängöillä. Maatalouden kasvavan teollistumisen
sekä ilmastonmuutoksen paineessa naiset – joilla on sekä taloudellinen että
henkinen side viljelemäänsä maahan – pyrkivät ylläpitämään perinteisiä
työskentelytapojaan sekä välittämään oppinsa seuraaville sukupolville. Mothers Of
The Land sai ensi-iltansa 69. Berlin Film Festivaaleilla, ja sen on tuottanut
HDPERU, alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamiseen ja ympäristönsuojeluun
Perun Andeilla ja Amazonilla keskittynyt elokuvakollektiivi.



COMPLEXOS
Ohjaaja: JV Santos
Maa: Brasilia
Kesto: 26min
Genre: Dokumentti
Kieli: Portugali
Teemat: Media-aktivismi, taide, anti-
rasisimi
Valmistumisvuosi: 2020
Ikäraja: 16

Lyhyt dokumenttielokuva
Complexos esittelee intiimin ja
koskettavan tarinan siitä, miten Rio
de Janeiron favelojen asukkaat
käyttävät mediaa ja taidetta
äänensä esiintuomiseen sekä
taisteluun oikeudenmukaisuuden,
ihmisarvon ja kunnioituksen
puolesta. Complexos on osa
suomalaisen Anti-Racism Media
Activism Alliancen (ARMA
Alliance) ja favelataustaisen
kollektiivin Cafuné na Laje:n
yhteistyöprojektia. Complexos-
elokuvan tekemisen ovat
rahoittaneet Ellan ja Georg
Ehrnroothin sekä Koneen säätiöt.



EL CAMPEÓN DEL MUNDO/CHAMPION OF THE WORLD

Ohjaaja: Federico Borgia & Guillermo Madeiro
Maa: Uruguay
Kesto: 79min
Genre: Dokumentti
Kieli: Espanja
Teemat: Maskuliinisuuden eri muodot
Valmistumisvuosi:  2019
Ikäraja: 12

Nykyään hän pitää sukkia urheiluravinnepakkauksissaan.
Hänen tulonsa tuskin riittävät elämiseen. Joskus hän soittaa
pianoa, mutta teini-ikäisen poikansa kasvattamisesta on tullut
hänen elämänsä tärkein asia. Hän on entinen kehonrakentaja –
kriisissä oleva mies, joka tasapainottelee värikkään
menneisyytensä ja epävarman tulevaisuutensa välillä. Urheilu-
uransa jälkeisestä vakavasta munuaissairaudesta kärsivä
Antonio Osta ei ole vielä sanonut viimeistä sanaansa.
Dokumentissa kuvataan onnistuneesti isän ja pojan
monimutkaista suhdetta, ja pohditaan niin maskuliinisuuden
kuin fyysisen voimankin merkitystä.



CINEMA IN CONVERSATION
Cinemaissí x ARMA: Latin American Racism in Films
22.10. klo: 19-21, Caisa/livestriimaus, vapaa pääsy

Anti-Racism Media Activist Alliance (ARMA Alliance) ja Cinemaissí
yhdistävät taas voimansa! Tällä kertaa järjestämme keskustelun
aiheesta “Latin American Racism in Films: From Lived Experience to
Anti-Racism Action”. Ennen keskustelua ARMA Alliancen johdolla
näytämme elokuvan Miriam Miente (Miriam Lies, 2018,
Dominikaaninen tasavalta) sekä lyhytdokumentin Complexos
(2020, Brasilia/Suomi).  Vaikka elokuvien tapahtumat keskittyvät eri
yhteiskuntiin, molemmat ovat osa Latinalaisessa Amerikassa
esiintyvän rasisimin mosaiikkia. Molemmissa elokuvissa henkilöt
myös kääntävät kokemuksensa rasisimista ja syrjinnästä kohti anti-
rasistista toimintaa. 

Elokuvanäytöksien jälkeen puheenvuoron saavat  PhD. Leonardo
Custódio (Åbo Akademi, ARMA Aliiance)  ja Paloma Sandberg
(Good Hair Day Helsinki). Keskustelussa Custódio (afro-
brasilialainen) ja Sandberg (afrodominikaaninen/afrosuomalainen)
heijastavat elokuvien tapahtumia omakohtaisiin kokemuksiinsa
elämänsä ja aktivisminsa varrella Suomen ja Latinalaisen
Amerikan välillä.

ARMA Alliance on #rohkeatekijä-aloite jota rahoittaa Koneen Säätiö.

Cinemaissi x Maailman Kuvalehti & Colombia in my arms:
Vastuullinen journalismi

24.10. klo: 16-18, Caisa/livestriimaus, vapaa pääsy

Cinemaissí järjestää paneelikeskustelun vastuullisesta
journalismista yhteistyössä Maailman Kuvalehden ja
elokuvaohjaajien Jenni Kivistön ja Jussi Rastaan kanssa.
Ennen keskustelua näytämme Kivistön ja Rastaan
dokumentin Colombia in my arms. Näytöksen jälkeen
ohjaajat reflektoivat vastuullisen journalismin sekä
vastuullisen elokuvan tekemisen merkitystä Maailman
Kuvalehden päätoimittajan Anni Valtosen johdolla.



Materiaalipyynnöt: 
katie.bell@cinemaissi.com

Haastattelupyynnöt: 
viestintävastaava Katie Bell, katie.bell@cinemaissi.com
festivaalin taiteellinen johtaja Carlos Marroquin, carlos.marroquin@cinemaissi.com
tuottaja Noora Pitkälä, noora.pitkälä@cinemaissi.com

Kuvia 2019 festivaalilta:
https://drive.google.com/drive/folders/1NygVJMkC9vVOPpH3opdBWPLA3F14I-
66?usp=sharing

Cinemaissí sosiaalisessa mediassa:
www.facebook.com/Cinemaissi
www.instagram.com/cinemaissi
www.twitter.com/cinemaissi

TAUSTAMATERIAALIT JA YHTEYSTIEDOT


