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2012  julkaistut  Kolmas  ulottuvuus  -‐dokumenttielokuvat  
  

ROTTAJAHTI  51’58”  
(The  Rat  Race)  
Dokumentti  paljastaa  kehittyvän  talouden  ristiriidat  Mumbaissa,  missä  kulutuksen  ja  jätteiden  määrän  
räjähdysmäinen  kasvu  tarjoaa  rotille  otolliset  elinolosuhteet.  
Ohjaus  Miriam  Chandy  Menacherry  2011  

PÄIVÄN  SILMÄ  92’31”  
(The  Eye  of  the  Day)  
Indonesialaisen  yhden  perheen  ja  kolmen  sukupolven  elämästä  kertovan  trilogian  ensimmäinen  osa.  
Ohjaus  Leonard  Retel  Helmrich  

KUUN  MUOTO  92’11”  
(Shape  of  the  Moon)  
Sekä  Sundancessa  että  IDFA:ssa  voittanut  indonesialais-‐trilogian  toinen  osa,  jossa  ohjaaja  Leonard  Retel  
Helmrichin  ainutlaatuinen  kuvaustapa  on  löytänyt  täyden  muotonsa.  

TÄHTIEN  ASENTO  89’45”  
(Position  Among  the  Stars)  
Kolmen  sukupolven  elämää  Indonesiassa.  Palkitun  dokumenttisarjan  viimeinen  osa.  Ohjaus  Leonard  Retel  
Helmrich.  

VALA  BIN  LADENILLE  92’02”  
(The  Oath)  
Palkittu  dokumenttielokuva  kahdesta  miehestä,  jotka  molemmat  työskentelivät  Osama  bin  Ladenin  
kanssa.  
Ohjaus  Laura  Poitras  2010    

MONGO  –  HETKIÄ  KAUKOIDÄSTÄ  1/6  03’02”  
Metrotanssi:  Perinnetanssin  harrastajat  esittäytyvät  Beijingin  metroaseman  edessä.  Kaikki  ovat  
tervetulleita.  Myös  perheen  pienimmät.  
Ohjaus  Rostislav  Aalto  2007  

MONGO  –  HETKIÄ  KAUKOIDÄSTÄ  2/6  04’13”  
Käden  taito:  Burjaattivanhukset  matkustavat  junassa  läpi  Etelä-‐Siperian.  Matkan  aikana  heillä  on  tilaisuus  
viimeistellä  kansallispukujaan.  
Ohjaus  Rostislav  Aalto  2007  

MONGO  –  HETKIÄ  KAUKOIDÄSTÄ  3/6  03’28”  
Lounastauko:  Kuuma  kesäpäivä  Lounais-‐Kiinassa,  Kunmingissa.  Vilkas  kävelykatu  on  täynnä  ihmisiä  ja  
katukeittiöissä  padat  porisevat.  Katusoittaja  soittaa  kiinalaista  kansansävelmää.  
Ohjaus  Rostislav  Aalto  2007  

MONGO  –  HETKIÄ  KAUKOIDÄSTÄ  4/6  05’18”  
Lypsyllä:  Ulan  Batorista  120  km  itään.  Kaksi  mongolialaista  poikaa  viettää  kesälomaansa  lypsämällä  
hevosia.  Kameramies  häiritsee  työtä  ja  toinen  kaveruksista  ehdottaa  ratkaisuksi  painiottelua.  
Ohjaus  Rostislav  Aalto  2007  

MONGO  –  HETKIÄ  KAUKOIDÄSTÄ  5/6  02’51”  
Maistuiko?:  Eurooppalainen  kahden  hengen  kuvausryhmä  tekee  olutmainosta  mongolialaisen  
ratsastuskilpailun  aikana.  Mutta  millä  hinnalla?  
Ohjaus  Rostislav  Aalto  2007  
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MONGO  –  HETKIÄ  KAUKOIDÄSTÄ  6/6  02’05”  
Muovisotilas:  Muovisotilas  uhoaa  Tiananmenin  alikulkutunnelin  jalankulkijoille.  Onneksi  sotilaankin  
takana  on  nainen.  
Ohjaus  Rostislav  Aalto  2007  

VIERAS  MIELI  58’14”  
(Mind  the  Gap)  
Australiassa  asuva  sikhi-‐perhe  matkustaa  Intiaan  etsimään  juuriaan.  Tuloksena  on  surkuhupaisa  ja  
traaginenkin  tarina  kulttuurieroista.  
Ohjaus  Maciej  Górski  2010  

  
KÖYHYYS  –  MIKSI?  –sarjan  pitkät  dokumentit:  

AURINKOENERGIAÄIDIT  52’04”  
(Solar  Mamas)  
Rafea,  beduiinimiehen  toinen  vaimo,  valitaan  koulutukseen  Intiaan.  Täällä  luku-‐  ja  kielitaidottomat  naiset  
kaikkialta  maailmasta  perehdytetään  aurinkoenergian  käyttöön.  Rafea  voi  kirjaimellisesti  tuoda  valon  
kyläänsä.  
Ohjaus  Mona  Eldaief  &  Jehane  Noujaim  2012  

UNELMIEN  UMPIKUJA  52’06”  
(Park  Avenue)  
Park  Avenuella  Manhattanilla  on  miljardöörien  asuttama  "maailman  rikkain  asuintalo".  Joen  toisella  
puolella  Bronxissa  on  toinen  Park  Avenue,  jonka  asukkaat  elävät  ruokakuponkien  varassa.  
Ohjaus  Alex  Gibney  

AFRIKKAA  RYÖSTÄMÄSSÄ  52’26”  
(Stealing  Africa)  
Sambialla  on  maailman  kolmanneksi  suurimmat  kuparivarat,  mutta  suurin  osa  asukkaista  elää  
köyhyydessä.  Suuryhtiöt  voivat  ottaa  haltuunsa  maan  luonnonvarat  maksamatta  käytännössä  lainkaan  
veroja.  
Ohjaus  Christoffer  Guldbrandsen  

KIINALAISIA  UNELMIA  52’29”  
(Education,  Education)  
Kiinassa  koulutus  on  monille  ainoa  tie  ulos  köyhyydestä.  Wang  Zehziang  tekee  koulutuksella  hyvää  
bisnestä,  Wang  Panin  vanhemmat  uhraavat  kaikkensa  saadakseen  hänet  koulutielle,  Wan  Chao  on  
koulutettu  -‐  ja  työtön.  
Ohjaus  Weijun  Chen  

RAHAT  TISKIIN  52’33”  
(Give  Us  The  Money)  
Bob  Geldof,  Bono  ja  Bill  Gates  kertovat  suorasanaisesti,  miten  he  ovat  pyörittäneet  poliitikkoja  ajaessaan  
köyhyyden  poistamisen  asiaa.  Mutta  ovatko  konsertit  ja  kampanjat  todella  auttaneet  ihmisiä  pois  
köyhyydestä?  
Ohjaus  Bosse  Lindquist  

ME  POLOISET  51’58”  
(Poor  Us:  An  Animated  History)  
Animaation  keinoja  hyödyntävä  dokumentti  köyhyydestä  ja  sen  historiasta.  Köyhyyttä  on  aina  ollut,  
mutta  asenne  sitä  kohtaan  on  muuttunut.  Millaista  on  nykypäivän  köyhyys?  
Ohjaus  Ben  Lewis  

TERVETULOA  MAAILMAAN  51’53”  
(Welcome  To  The  World)  
Maailmaan  syntyy  130  miljoonaa  vauvaa  vuodessa.  Tulevaisuuden  odotukset  ovat  hyvin  erilaiset  niillä,  
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jotka  syntyvät  Kambodzhassa,  Sierra  Leonessa  tai  Yhdysvalloissa.  
Ohjaus  Brian  Hill  

KUKA  KORJAA  SADON?  52’33”  
(Land  Rush)  
Malissa  suurin  osa  asukkaista  on  maanviljelijöitä,  jotka  pienelläkin  maa-‐alalla  pystyvät  elättämään  
perheensä.  Nyt  rikkaat  maat  haluavat  kuitenkin  vuokrata  pellot  omaan  maatalousliiketoimintaansa  
Ohjaus  Hugo  Berkeley  &  Osvalde  Lewat  

  
KÖYHYYS  –  MIKSI?  –sarjan  lyhytdokumentit:  

LANNALLA  LIEVITYSTÄ  04’50”  
Ohjaus  Vijay  Jodha  

SALAATTISÄKKI  02’22”  
Ohjaus  Michele  Mellara  ja  Alessandro  Rossi  

JOSEPHINEN  LUONA  10’02”  
Ohjaus  Tomas  Sheridan  

WILBUR  TUTUSTUU  KÖYHIIN  03’55”  
Ohjaus  Adrien  Roche  

WILBUR  MAASEUDULLA  04’15”  
Ohjaus  Adrien  Roch  

WILBUR  OPETTAA  04’29”  
Ohjaus  Adrien  Roche  

  


