Sodasta rauhaan fiktioita ja dokumentteja sisäisistä
haavoista, mielen
murtumista, kohtalokkaasta rakkaudesta ja oman paikan etsinnästä.

Menetys ja muisto -elokuvaviikon järjestävät Museo Militaria ja Kino Tavast ry Kaatuneiden Muistosäätiön tuella 18.- 24.11.2019 Museo Militariassa (Vanhankaupunginkatu
19). Viikko tarjoaa yleisölle elokuvaesityksiä, keskusteluja sekä asiantuntija- ja taitelijavieraita. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Ohjelma https://www.museomilitaria.fi/tapahtuma/menetys-ja-muisto-elokuvaviikko/ tai
https://kinotavast.net/tapahtumat/menetys-ja-muisto-elokuvaviikko/

Tilaa ryhmällesi elokuvanäytös haluamanasi aikana.
Voimme järjestää myös ilmaisen koululaisnäytöksen elokuvaviikon elokuvista Museo Militariassa koulupäivän aikaan joko teemaviikolla tai sen jälkeen marras-, joulu-, tammi- ja
helmikuussa paitsi ei viikolla 11.-14.2. Samalla on mahdollisuus tutustua myös Menetys ja
muisto -näyttelyyn. Näytöksiä voidaan järjestää rajallinen määrä. Elokuvasaliin mahtuu
kerralla noin 48 - 58 henkeä eli pari luokkaa. Nopeimmat nappaavat -periaate. Varaukset ja ajankohtatoiveet ma 11.11. klo 16.00 mennessä sähköpostitse Ulla Lappalaiselle
osoitteella kinotavast@gmail.com

Elokuvavaihtoehtoja:

Jorma Nortimo, Pikku Ilona ja hänen karitsansa (1957). 87 min. S. Elokuva kertoo orvosta
evakkotytöstä ja hänen lemmikistään. Suositus luokat 3-5.

Mikko Niskanen, Pojat (1962). K7. 105 min. Paavo Rintalan romaaniin pohjalta oululaispoikien elämää sota-aikana. Vesa-Matti Loirin esikoisrooli Jakena. Suositus luokat 6 - 9.
Klaus Härö, Äideistä parhain (2005). K12. 105 min. Heikki Hietamiehen romaanin pohjalta
sotalapsitarina. Eero lähetetään Ruotsiin sotaa pakoon. Suositus luokat 7 - 9).
Ville Salminen, Evakko (1956). S. 100 min. Suositus 6 -9. Evakkojen lähtö Karjalasta ja
asutus yhden perheen näkökulmasta.

Elokuva vetoaa tunteisiin. Se kuvaa tapahtunutta konkreettisesti, syvällisesti ja yksityiskohtaisesti.
Siitä välittyy taiteen keinoin suodattunut inhimillinen tieto - sekä kokemuksellinen että kuviteltu.

Menetys ja muisto -elokuvaviikko keskittyy sotien seurauksiin ja sodasta toipumiseen
suomalaisten ja myös muiden kansallisuuksien näkökulmasta. Lasten ja perheiden kohtalot ovat vahvasti esillä. Fiktioiden ja dokumenttien kautta sodan menetykset ja muistot siivilöityvät niillekin, joiden lähipiirissä ei enää ole sodasta kertojia.

Myös Menetys ja muisto -teemaviikon ilta- ja viikonloppunäytöksiin on vapaa pääsy.
Ryhmien ennakkovaraukset Museo Militarian asiakaspalveluun puh. 040 450 7479 tai
asiakaspalvelu@museomilitaria.fi

Lisätiedot viikon varsinaisesta ohjelmasta ja elokuvista https://kinotavast.net/tapahtumat/
menetys-ja-muisto-elokuvaviikko/

