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Tanssielokuvafestivaali LOIKAn viisivuotisohjelmisto venyttää tanssin ja elokuvan rajoja 
LOIKKA 22.-25.3.2012, Kulttuurikompleksi Andorra 

Suomen ainoa tanssielokuvaan keskittyvä festivaali LOIKKA järjestetään viidennen kerran maaliskuussa. 
Tänä vuonna teemana on rajojen rikkominen valkokankaalla ja sen ulkopuolella. Festivaali mm. ottaa 
maallikot mukaan festivaaliraatiin sekä järjestää oheisohjelmistona seminaarin, klubeja ja 
tanssivideojamit. Yleisöllä on myös ensimmäistä kertaa mahdollisuus äänestää suosikkielokuvaansa. 

”LOIKKA on tehnyt viisi vuotta työtä tanssielokuvan esille nostamisen ja arvostuksen kasvattamisen 
hyväksi. Se on selvästi kantanut hedelmää, sillä tänä vuonna festivaalin avoimeen hakuun tuli 
ennätysmäärä teoksia, yli 130 lyhytelokuvaa, joista valikoitui ohjelmistoon entistä enemmän myös 
kotimaista tarjontaa. Tarjonta on myös entistä ennakkoluulottomampaa ja kokeilevampaa”, festivaalin 
taiteellinen johtaja Hanna Pajala-Assefa sanoo. Festivaali kunnioittaa tanssielokuvaa myös järjestämällä 
ensimmäistä kertaa yleisöäänestyksen, jonka voittaja palkitaan LOIKKAA! festivaaliklubilla. 

Lyhytelokuvasarjoissa nähdään kansainvälisten teosten lisäksi yhteensä 14 kotimaista elokuvaa. 
Laatutavaraa ja Villisti outoa -näytösten elokuvia on ollut valitsemassa elokuvan ja tanssin 
ammattilaisista koostuva jury, johon kuuluvat Pajala-Assefan lisäksi Sari Palmgren, Lulu Salmi, Anna 
Nykyri, Mika Kurvinen ja Beniamino Borghi. LOIKKA esittelee ensimmäistä kertaa myös ns. 
kansalaisraadin koostaman elokuvasarjan Jokaiselle jotakin. Helsingin klubitalon 
mielenterveyskuntoutujien valitsemassa sarjassa nähdään kahdeksan eri lyhytelokuvaa, jotka 
heijastelevat genren laajaa kirjoa.  

Lyhytelokuvasarjan Tanssielokuvaa ilman rajoituksia teosten tyylilaji lähestyy mediataidetta. Sisällöllä ja 
muodolla rohkeasti leikittelevät teokset esitetään ilmaisnäytöksessä ravintola Dubrovnikin antimien 
äärellä perjantaina 23.3. klo 22. 

Festivaalin avaa Pajala-Assefan Carte Blanche -näytös, jossa esitetään uusien elokuvien lisäksi 
valikoituja suosikkeja LOIKAn viisivuotiselta taipaleelta. Sarjassa nähdään yksi 2000-luvun 
tanssielokuvan merkkipaaluista, Zimbabwessa vuonna 1965 syntyneen tanssijan Nora Chipaumiren 
elämään pohjautuva Nora (2008). Alla Kovganin ja David Hintonin yli 30 palkintoa saanut elokuva on 
nähty yli 140 elokuvafestivaalilla. Myös englantilaisen koreografin Rosemary Leen ja Peter 
Anderssonin yhteisohjaus Boy (1995) on yksi aikojemme vaikuttavimpia tanssielokuvia.  Kotimaista 
tuotantoa edustaa Hannes Vartiaisen ja Pekka Veikkolaisen Erään hyönteisen tuho (2010). 

Kansainvälisesti tunnustettujen koreografien taiteilijakuvat ovat näkyvästi esillä LOIKAssa. Brittiläis-
bangladeshilaisen koreografi-tanssija Akram Khania seuraava dokumentti The Akram Tree tuo esiin 
Khanille merkittävät musiikilliset lähtökohdat. Palkitun ranskalaisohjaaja Catherine Maximofin Wayne 
McGregor – Going Somewhere avaa Iso-Britannian johtaviin koreografeihin kuuluvan Wayne McGregorin 
monisyistä työskentelyä tanssiryhmä Random Dance Companyn kanssa. Tanssi- ja 3D-elokuvan kiistaton 
merkkiteos, Wim Wendersin Pina 3D, maalaa muotokuvan aikamme rakastetuimmasta koreografista Pina 
Bauschista.  
 

Helmiä Clermont-Ferrandista -sarja on toteutettu yhteistyössä Euroopan merkittävimpiin 
lyhytelokuvafestivaaleihin lukeutuvan Clermont-Ferrand Short Film Festivalin kanssa ja kokoaa yhteen 
tanssielokuvan herkkupaloja viime vuosilta. Sarjassa on mm. mukana uudelleenversiointi rakastetusta 
tanssielokuvaklassikosta Red Shoes, nyt flamencon liikekielellä kerrottuna.  



 

Oheisohjelmisto 

LOIKKA tarjoaa jälleen myös runsaasti oheisohjelmaa tanssin ja elokuvan ystäville. Mbarissa on luvassa 
ennakkojuhlintaa, kun festivaali soluttautuu Spectral Wednesdays -klubille keskiviikkona 7.3. klo 19-24. Dj 
Telluksen Seireenien sekä Ibro Terzicin urbaania musiikkia kuvittavat film remixit sekä Beniamino Borghin, 
Carmelo Nescin ja Roberto Pugliesen live-tanssia, musiikkia, vuorovaikutteisia elementtejä ja live-
videoprojisointia yhdistävä Sketches-performanssi.  
 
LOIKAn ammattilaispäivän Tanssivideojameissa kuvaajat, koreografit, tanssijat ja yleisö päästetään samalle 
lattialle toteuttamaan ideoitaan yhteisen jami-työpajan hengessä. Paikalle voi tulla kameran tai kehon kera, 
tarjota elokuvallista ideaa kokeiltavaksi tai antaa tilanteen viedä vapaasti. Paikkansa tekijänä tai esiintyjänä 
voi varmistaa ennakkoilmoittautumalla 19.3. mennessä osoitteeseen sari@loikka.fi. Jameja seuraamaan voi 
saapua vapaasti ilman ennakkoilmoittautumista.   
 
AV-alan ammattilaisille suunnatun Encounters-seminaarin teemana on lyhytelokuvan taiteellisen prosessin 
monimuotoisuus. Seminaari pyrkii esittelemään toisistaan poikkeavia elokuvan tekemisen prosesseja ja 
kysyy miten erilaiset työskentelytavat ruokkivat elokuvakerrontaa ja vaikuttavat lopputulokseen. Encounters-
seminaarit ovat DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin, Tampereen elokuvajuhlien ja LOIKKA-
festivaalin yhteinen seminaarisarja. Ennakkoilmoittautuminen seminaariin 15.3. mennessä osoitteeseen 
info@loikka.fi.  
 
** 
 
Koko ohjelmisto osoitteessa www.loikka.fi. 
 
Kulttuurikompleksi Andorra 
Eerikinkatu 11, Helsinki 
 
Ennakkolipunmyynti osoitteessa www.loikka.fi 7.3.2012 alkaen. Liput 6 € / näytös, 5 lipun sarjakortti 25 €. 
 
** 
 
LOIKKA on Suomen ainoa jokavuotinen tanssielokuvaan keskittyvä festivaali, joka järjestettiin 
ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Tapahtuman toteuttaa avoin tuotanto- ja taideyhteisö MAD Tuotanto. 

Pääyhteistyökumppanit ja tukijat: Valtion taidetoimikunnat, Koneen säätiö, Helsingin  kulttuuurikeskus, 
AVEK, British Council, Clermont-Ferrand Short Film Festival,  

Lisätiedot ja pressikuvat: 

‐ Koko ohjelmisto osoitteessa www.loikka.fi/festivaali   
‐ Lehdistökuvat osoitteessa www.loikka.fi/media  
‐ Tuottaja Sanna Kultanen sanna@loikka.fi, 050 5421 210 
‐ Tiedotus: Creatika Agency, press@creatika.fi, 044 5661903 
‐ www.facebook.com/loikkafestival 
‐ Median edustajien akkreditaatiopyynnöt 16.3. mennessä osoitteeseen info@loikka.fi.  


