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TRUMPIA JA PUTINIA
DOCPOINT -FESTIVAALIN tämänvuotisessa tarjonnassa

Mitä tahansa tekniikoita ja
efektejä k eksitään, käsityöläisyyden
tarve ei poistu koskaan. Elokuvassa
on 20 prosenttia taidetta ja
80 prosenttia käytännön tekemistä.

on mukana Michael Mooren uusi, kohuttu tuotos
Fahrenheit 11/9. Dokumentti pureutuu Donald
Trumpin harjoittamaan politiikkaan, Yhdysvaltain
asekulttuuriin ja rakenteelliseen rasismiin.
Trumpin valtaannoususta kertoo myös Maxim
Pozdorovkinin Our New President. Sen materiaalina on käytetty venäläisiä televisioraportteja.
Venäjän nykytilannetta puolestaan ruotii Vitali
Manskyn Putin’s Witnesses (kuva), joka on valottava
katsaus Vladimir Putinin presidenttitiehen. KU
DOCPOINT – FESTIVAALI 28.1.–3.2. Helsinki

Ohjaaja Klaus Härö, https://ateneum.fi/kuukauden-vieras/
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Kun vihapuhe
muuttuu teoiksi

QPNKPGCTRCPGV
CTRCLCKUGVPGVKUU¼
WSOY/ANNA-LENA AHLSTRÖM

Pascal Engmanin
esikoisjännäri
Patriootit iskee
ajan ytimeen.
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Beckerintie 10  Helsinki  p. 09 4366 320

Kai Hirvasnoro

kai.hirvasnoro@kansanuutiset.fi

ole juonipaljastus: Pascal Engmanin jännärissä Pat
riootit murhataan suvaitsevaisuuden puolesta ja muukalaisvihaa
vastaan kirjoittavia toimittajia.
Ruotsi kuuluu vain ruotsalaisille,
ajattelee ”kaupunkisissejä” johtava Carl Cederhielm. Patrioottien
keskeinen juoni kerrotaan kirjan
takakannessa.
Luin kirjan samalla viikolla,
kun kotimaiset some-lynkkaajat
vuodattivat vihaansa Oulun tapahtumien takia. Tajunnassa todellisuus ja fiktio sekoittuivat. Ei
tarvittaisi kuin yksi oikean elämän omista ajatuksistaan huumaantuva Carl Cederhielm ja jälki
olisi hirveää.
Expressen-lehden toimittajana
työskennellyt Pascal Engman liittää taitavasti tähtitoimittaja Madeleine Wintherin, taksikuski Ibrahim Chamsain, huumepomon
henkivartijan August Novakin ja
Carl Cederhielmin tarinat vähitellen toisiinsa.
Hän annostelee tarinan salaisuuksia auki maltillisesti ja säilyttää jännityskirjallisenkin kutkuttavuuden viimeiselle sivulle asti.
TÄMÄ EI

KIRJAN VARSINAINEN pointti on kui-

tenkin sen yhteiskunnallinen sanoma. Kun tarpeeksi kiihottaa itseään ja muita vihapuheella, kynnys vihatekoihin laskee.
Hieman siinä häiritsee henkilöiden yksiulotteisuus ja murhaajien kylmä tunteettomuus.
Sitten mieleen muistuu kolme
sanaa: Anders Behring Breivik.
Ei se niin kaukaa haettua olekaan. Isänsä silmissä epäonnistuneen Carl Cederhielmin ilmeinen esikuva on juuri Breivik. Aikaa myöten hänelle ei riitä pelkkä

Elä täysillä –
Turva turvaa
Tutustu etuihisi osoitteessa
turva.fi/etusi
Ota yhteyttä, hoidetaan
vakuutuksesi
kerralla kuntoon.

Patriootit on Pascal Engmanin esikoisteos. Hän on kirjoittanut jo
toisenkin kirjan Eldslandet, joka julkaistiin Ruotsissa viime syksynä.

murhaaminen, vaan Cederhielm
alkaa suunnitella kirjallista manifestia, jolla hänen nimensä jää pysyvästi historiaan.
PATRIOOTIT PYYHKII pölyt siitä tyy-

pillisestä Ruotsi-dekkarista, joka
on alkanut jo vähän kyllästyttää.
Ei ahdistunutta komisariota, ei
noir-henkeä, ei eriparista kyttäkaksikkoa eikä mitään muutakaan, mihin on totuttu.
Niiden sijaan Patriootit on
tiukka pakkaus, joka yllättää aidosti ja monta kertaa.

Kun tarpeeksi
kiihottaa itseään
ja muita viha
puheella, kynnys
vihatekoihin
laskee.
Sivuja on melkein 500. Silti toivoo, että kirja ei loppuisi vielä.
PASCAL ENGMAN: Patriootit.

Suomentanut Pekka Marjamäki.
WSOY 2019. 494 sivua.
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tallentaa työväestön ja
järjestöjen historiaa
avoinna kaikille kansalaisille
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