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Bonjour! 
  

On aika SciFestin ja Elokuvaviikon!  

 
Tervetuloa mukaan! 

 
 

 

 

 

Joensuun Tiedeseura ry:n ja Itä-Suomen yliopiston järjestämää tapahtumaa SciFest –tiedefestivaalia 

juhlitaan Joensuussa 24.-26.4. Ratkaisevat rakenteet –teeman lisäksi Scifestilla on ensimmäistä kertaa 

teemamaa, joka tänä vuonna on Ranska. Ranskan instituutti tuo useita työpajoja, näyttelyjä ja elokuvaa. 

Areenan ovet ovat auki arkisin kello 9-17 ja lauantaina kello 10-15. 

 

 

 

 
Tiistai 22.4. klo 16.30, Lipun hinta vain 4 € 

Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (”Lemmy 

Caution –piru mieheksi) (1965) 

Tieteiselokuva, draama, rikoselokuva (99min) 

Ohjaus: Jean-Luc Godard 

Amerikkalainen yksityisetsivä Lemmy Caution (Eddie Constantine) saapuu ”Ulkovalloista” 
tulevaisuuden kaupunkiin Alphavilleen toiselle planeetalle, jota tyrannisoi tietokonepohjainen 
hallintokeskus Alpha 60. Cautionin tehtävänä on tuhota professori von Braun, Alphavillen 
despootti, joka on kieltänyt kaikenlaisten inhimillisten tunteiden osoittamisen kaupungissa. 
Caution tutustuu paikalliseen kollegaansa Dicksoniin ja Natachaan (Anna Karina), joka ei ole 
koskaan kuullut sanoja ”rakkaus” ja ”omatunto”. Lemmyn olisi tuhottava Alpha 60 ja 
”pelastettava kaikki ne, jotka itkevät”……  



Keskiviikko 23.4. klo 17.00, Lipun hinta vain 4 € 

Le voyage dans la Lune ( « Matka Kuuhun ») (1902) 

Tieteiselokuva (12min.) 

Ohjaus : Georges Méliès 

Historian ehkä legendaarisimman tieteiselokuvan restauroitu värillinen versio nähdään nyt 
Joensuussa livemusiikin säestyksellä! Vuonna 1902 Pariisissa kuvattu fantasiaelokuva kertoo 
tarinallaan ihmisen halusta matkata tuntemattomaan. Kuu on aina kiehtonut ihmiskuntaa ja 
synnyttänyt tarinoita. 
Elokuva pohjautuu Jules Vernen (1828-1905) kuuluisaan tieteisromaaniin De la Terre dans la 
Lune (Maasta Kuuhun). Matka Kuuhun on Mélièsin kuuluisimpia teoksia ja tieteiselokuvan 
varhainen klassikko. Elokuvalla on ollut merkittävä vaikutus koko lajityyppiin aina nykypäiviin 
asti. Elokuvan luultiin kadonneen kokonaan, mutta vuonna 1993 Barcelonasta löytyi hauras 
nitraattifilmi täysin katselukelvottomana kimpaleena, ja kesti 18 vuotta ennen kuin se saatiin 
palautettua katsottavaan kuntoon ja esitettäväksi Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2011. 
Valtaosa Mélièsin elokuvista on kadonnut tai tuhoutunut. Tämän yli 100 vuotta vanhan 
elokuvan näkeminen on ilahduttava poikkeus, joka antaa historiallisen elokuvakokemuksen. 

Elokuvan säestyksestä vastaa joensuulainen Frans Höyer, joka on Ari Suomalaisen ja Jussi 
Reitun kokeellisen musiikin projekti. Matkaa kuuhun säestetään konkreettisen ja 
elektroakustisen musiikin sekä ambientin ja noisen keinoin. 

 

Le voyage extraordinaire (« Poikkeuksellinen matka »)(2011) 

Dokumentti elokuvasta (« Matka Kuuhun ») (65min.) 

Ohjaus : Serge Bromberg, Eric Lange 

Ennen säestettyä mykkäelokuvaa nähdään kiehtova dokumentti Le Voyage extraordinaire, 

joka kertoo Le voyage dans la Lunen historiallisesta restaurointiprosessista ja siihen liittyvistä 

uskomattomista keksinnöistä ja lähes mahdottomasta taistelusta ajan hammasta vastaan. 

 

 

 

 

Torstai 24.4. klo 16.30, Lipun hinta vain 4 € 

Augustine (2012) 

Draama (102min) 

Ohjaus: Alice Winocour 

Tapahtumapaikkana on Pariisi talvella vuonna 1885.  Pitié Salpêtrièren sairaalassa professori 

Charcot (Vincent Lindon) tutkii salaperäistä sairautta: hysteriaa. 19-vuotiaasta Augustinesta 

tulee hänen koekaniininsa ja hypnoosinäytöstensä tähti. Tutkimuksen kohteesta kehkeytyy 

vähitellen Charcot’n intohimon kohde…….. Augustinen roolissa nähdään laulajanikin tunnettu 

Stéphanie Sokolinski (Soko) ja Constance Charcot’n roolissa Chiara Mastroianni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perjantai 25.4. klo 16.30, Lipun hinta vain 4 € 

Camille Redouble (2012) (”Camille kelaa taaksepäin”) 

Draamakomedia (115min) 

Ohjaus: Noémie Lvovsky 

Camille tapaa 16-vuotiaana Ericin. He rakastuvat intohimoisesti toisiinsa, Camille tulee raskaaksi 

ja heille  syntyy tytär…. 25 vuotta myöhemmin Camille on alkoholiongelmainen nelikymppinen. 

Eric jättää hänet nuoremman naisen vuoksi. Yhtäkkiä uudenvuoden aattoiltana Camille on 

heitetty takaisin menneisyyteensä. Hän on uudelleen 16-vuotias, kohtaa vanhempansa, 

ystävänsä, opettajansa ja nuoruutensa… sekä Ericin. Aikooko hän paeta vai yrittääkö hän 

muuttaa heidän yhteistä elämäänsä? Aikooko hän rakastaa Ericiä uudestaan, vaikka tietää 

heidän tarinansa lopun….? Pääosaa esittää elokuvan ohjaaja Noémie Lvovsky. 

 

 

 

SAVONKINOJEN  RANSKALAISELOKUVA ELOKUVAVIIKOLLA LA 26.4.: 

Lauantai 26.4./ kellonaika ja lipun hinta ilmoitetaan Savon Kinojen 

sivuilla myöhemmin 

Yves Saint Laurent (2014) 

Elämäkerta, draama (106min) 

Ohjaus: Jalil Lespert 

Pariisi vuonna 1957. Vasta 21-vuotias Yves Saint-Laurent kutsutaan vastaamaan hiljattain 

kuolleen Christian Diorin maineikkaan muotitalon kohtalosta. Loistokkaan ensimmäisen 

muotinäytöksen yhteydessä hän tutustuu Pierre Bergé –nimiseen  henkilöön, jonka 

kohtaaminen mullistaa hänen elämänsä. Nämä kaksi miestä, rakastavaiset ja liikekumppanit, 

luovat yhdessä kolme vuotta myöhemmin Yves Saint Laurent –muotitalon. Pakkomielteistään ja 

sisäisistä demoneistaan huolimatta Yves Saint-Laurent ryhtyy mullistamaan muotimaailmaa 

modernilla ja myyttejä murtavalla tyylillään. 

 

Seuraavassa lukupiirissä käsitellään Marie NDiayen teosta ”Kolme vahvaa 
naista”. Huomioithan että lukupiiri vasta syyskuussa. 

Torstaina 04.09.2014 klo 18.00. Surakan baari, Rantakatu 11-13 

Norah uskoo saavuttaneensa haluamansa valmistuttuaan lakimieheksi Pariisissa. Fanta 
on raivannut tiensä arvovaltaiseen opettajan virkaan kotikaupungissaan Dakarissa. 

Khady pitää rakastavan miehensä kanssa kahvilaa ja haaveilee lapsesta.  
 

Perhesiteet, katkotut tai uudelleen solmitut, pakottavat kuitenkin jokaisen heistä 
matkalle Ranskasta Afrikkaan tai Afrikasta Ranskaan. Matkalle, joka riistää lopulta 

kohtalon heidän käsistään. Dominoivien isien, heikkojen rakastajien ja pakolaisuuden koettelemusten edessä 

kukin naisista tarvitsee kaiken rohkeutensa ja tahdonvoimansa selvitäkseen. 

Parhain terveisin, 

Pirjo Passoja    Katri Horttanainen 

puheenjohtaja    sihteeri 
Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys  Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys 

ppassoja@gmail.com    katri.horttanainen@elisanet.fi 
050-5240 466    040-5144 896 
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