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DocPoint juhlii dokumenttielokuvan parhaimmistoa
Pohjoismaiden suurimpiin dokumenttielokuvafestivaaleihin kuuluva DocPoint
järjestetään 27.1.–2.2.2020 jo 19. kerran. Helsingin dokumenttielokuvafestivaalilla
saavat Suomen ensi-iltansa muun muassa Mihail Hodorkovskin uskomattoman
tarinan kertova Citizen K, koskettava menestysdokumentti The Cave sekä
veteraaniohjaaja Patricio Guzmánin Cannes-palkittu The Cordillera of Dreams.
DocPointin kansainvälisestä ohjelmistosta vastaa festivaalin uusi taiteellinen
johtaja Kati Juurus.
DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali esittää tämän hetken puhutuimmat ja kehutuimmat
dokumenttielokuvat. Oscar-voittaja Alex Gibneyn (Taxi to the Dark Side, 2007) uutuusdokumentti
CITIZEN K kertoo Mihail Hodorkovskin uskomattoman tarinan. Hodorkovski on entinen oligarkki ja
nykyinen demokratia-aktivisti, joka kuului Venäjän rikkaimpiin ihmisiin, kunnes hän joutui Vladim ir
Putinin epäsuosioon. Hodorkovski sai kyseenalaisen tuomion talousrikoksista ja joutui kymmeneksi
vuodeksi Siperiaan. Vapauduttuaan vankeudesta Hodorkovski on asunut maanpaossa Lontoossa, jossa
Gibney on häntä haastatellut. CITIZEN K on väkevä kuvaus Venäjän myrskyisästä lähihistoriasta ja siitä,
millaista on elää Putinin varjossa.
DocPoint juhlistaa dokumentaristi Patricio Guzm ánia esittämällä ohjaajan maineikkaan Chiletrilogian. Veteraaniohjaaja käsittelee trilogiassaan maansa kipeää poliittista menneisyyttä ottamalla
vertauskuvakseen Chilen upean luonnon. Trilogian tuorein osa on toukokuussa Cannesissa palkittu
THE CORDILLERA OF DREAMS, jossa Andit ovat ikuinen todistaja Chilessä tapahtuneille hirmuteoille.
Festivaalilla nähdään myös trilogian aikaisemmat osat NOSTALGIA FOR THE LIGHT (2010) ja THE
PEARL BUTTON (2015).
Toronton ja Lontoon elokuvajuhlilta Helsinkiin saapuva THE CAVE kuuluu vuoden dokkaritapauksiin.
Syyrialaisen Feras Fayyadin (Aleppon viimeiset miehet, 2017) uudessa elokuvassa luola on
turvapaikka maanalaiselle sairaalalle, jota johtaa nuori naislääkäri Am ani Ballour. THE CAVE on
kunnianosoitus Syyrian sodan uhreille ja ihmisille, jotka äärimmäisissä oloissa asettavat muiden
hyvinvoinnin oman etunsa edelle.
Ihm inen ja m uita eläim iä
DocPointin Ihminen ja muita eläimiä -teemasarjan elokuvissa tarkastellaan ihmisen suhdetta muihin
lajeihin. SPACE DOGS (ohj. Elsa Kremser ja Levin Peter) vie katsojansa toisiin ulottuvuuksiin.
Elokuva kertoo avaruuskoirien pioneerista Laikasta ja sen lajitovereista, nykypäivän Moskovan
kulkukoirista. Kanadalaisessa dokumentissa THE WHALE AND THE RAVEN (ohj. Mirjam Leuze), joka
esitetään yhteistyössä Greenpeacen kanssa, upeita luontokuvia säestää valaiden laulu. THE LAST
MALE ON EARTH (ohj. Floor van der Meulen) kuvaa Sudanin, lajinsa viimeisen valkoisen
sarvikuonouroksen loppuvuosia kenialaisella suojelualueella. Mitä ihmisistä kertoo se, että
lajikadostakin tulee turistinähtävyys, elokuva kysyy.
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Uusi taiteellinen johtaja
Vuoden 2020 kansainvälisen DocPoint-ohjelmiston on koonnut festivaalin uusi taiteellinen johtaja Kati
Juurus. Ennen uutta tehtäväänsä Juurus on luonut monipuolisen uran ensin journalismin ja sittemmin
dokumenttielokuvan parissa. DocPointiin hän tuli Yleisradiolta, jossa hän työskenteli
dokumenttiohjaajana. Toimittajana Juurus on palkittu muun muassa Valtion
tiedonjulkistamispalkinnolla ja kustannusyhtiö Bonnierin Suurella journalistipalkinnolla. Juuruksen
dokumenttielokuvia on esitetty sekä suomalaisilla että kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. For
Kibera! (2015) oli ehdolla parhaaksi keskipitkäksi dokumenttielokuvaksi Amsterdamin maineikkaalla
IDFA-dokumenttielokuvafestivaalilla.
DocPoint-festivaalin elokuvateattereina toimivat Bio Rex, Kinopalatsi, Maxim, Kino Regina, Orion ja
Kiasma-teatteri.
DocPointin koko ohjelmisto julkistetaan ja lipunmyynti alkaa 3.1.2020, jolloin myös ohjelmistoa laajasti
esittelevä festivaalilehti ilmestyy. Suositut joululahjaliput tulevat myyntiin joulukuussa.
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