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M
etsän tarinan pää-
rooleissa nähdään 
eläimiä ja suomalais-
ta metsää.

Kohuelokuva Reindeerspotting 
on jäämässä kakkoseksi kaikkien 
aikojen katsotuimpien eloku-
vateatterilevityksessä olleiden 
suomalaisdokumenttien joukos-
sa. Reindeerspottingia kampittaa 
kärkipaikalta joulukuussa ensi-
iltansa saanut Metsän tarina.

Metsän tarinan on nähnyt 
elokuvateattereissa yli 63 000 
katsojaa. Eroa vuonna 2010 jul-
kaistuun Reindeerspottingiin on 
kaksi tuhatta katsojaa. Kyseessä 
on siis historiallinen tapaus.

Metsän tarinan tuottaja Mar-
ko Röhr uskoo ennätyksen rik-
koutuvan vielä huhtikuun aikana. 
Väitettä tukee tieto, että Metsän 
tarina elokuva ei ole vielä kier-
tänyt koko Suomea. Esimerkiksi 
Rovaniemellä elokuvan ensi-ilta 
oli vasta huhtikuun alussa.

– Se on saanut aivan usko-
mattoman hienon vastaanoton. 
Joillakin paikkakunnilla se on 
noussut talven katsotuimpien 
elokuvien joukkoon. Imatralla se 
ohitti viime vuoden superhitin 
James Bondin Skyfall-elokuvan, 
Röhr iloitsee.

Elokuvassa ei ihmishahmoja 
juuri näy. Sen ihmishahmot esiin-
tyvät ääniraidalla, kun elokuvan 
kertojat, isä ja poika, ohjailevat 

katsojia suomalaiseen metsämy-
tologiaan. Elokuvan päärooleissa 
on useita kymmeniä suomalaisen 
metsän eläinlajeja.

– Me tekijät olemme todella 
onnellisia, että vuosien työn jäl-
keen yleisö on ottanut elokuvan 
vastaan näin hienosti ja palkitsee 
huimilla katsojaluvuilla.

Arvostettu palkinto
Metsän tarina sai myös arvoste-
tun kansainvälisen palkinnon. 
The International Film Music 
Critics Association valitsi Metsän 
tarina -elokuvan musiikin vuoden 
2012 parhaaksi dokumenttieloku-
vien sarjassa.

Palkinto on Röhrin mukaan 
elokuvamusiikin sektorilla maail-
man arvostetuin.

– Musiikin säveltänyt Panu 
Aaltio nousee voitollaan suurten 
elokuvasäveltäjien joukkoon.

Fiktio-elokuvien sarjassa 
parhaan musiikin palkinto meni 
Mychael Dannalle elokuvasta 
Piin elämä.

Olemme  
todella  

onnellisia.
MARKO RÖHR 
tuottaja

Metsän tarina  
-dokumentissa  
pääosassa on  
kaunis ja  
koskettava  
suomalainen  
luonto.

Eläimet tekivät historiaa!

KULTTUURI  
Elokuva- 
vuoden suurin  
temppu tehtiin 
metsässä.

HEIKKI HAMUNEN
KUVAT 

HANNU SIITONEN

Metsän tarina on ollut 
markkinoilla jo pari kuukaut-
ta, mutta se on vasta elinkaa-
rensa alkupäässä. 

Tänä vuonna Metsän tarina 
on esittelyssä monilla festi-
vaaleilla, joista sen toivotaan 
leviävän useampaan maahan.

Suomessakin elokuvaa voi 
Marko Röhrin mukaan vielä 
nähdä.

– Se jatkaa elokuvateatteri-
esityksissä vielä pitkään, vaik-
ka esitysmäärät luonnollisesti 
vähenevät. Digi-tallenteiden 

aikana katsojien on helppo 
toivoa elokuvateattereissa 
lisäesityksiä.

Ennen ensi-iltaa elokuvan 
tekijät toivoivat, että se herät-
täisi katsojien kaipuuta met-
säretkelle. Tässä Röhr arvioi 
elokuvan onnistuneen.

– Yleisö on aivan laidasta 
laitaan: lapsia, aikuisia, seni-
oreita ja hyvinkin varttunutta 
väkeä, joka ei enää itse jaksa 
metsään lähteä. 

– Myös koulut ovat löytä-
mässä sen sekä viihteeksi että 
opetukseen myös Koulukino-
toiminnan kautta, tuottaja 
iloitsee.

Kaipuu metsäretkelle
Elokuvan kieliversioihin 
haetaan parhaillaan  
rahoitusta.

Marraskuussa
Suomeen
Legendaarinen metallibändi Black 
Sabbath aloittaa Euroopan kiertu-
eensa 20. marraskuuta Helsingin 
Hartwall Areenalta. Uuden albu-
minsa 10. kesäkuuta julkaiseva 
Black Sabbath lähtee kiertueelle 
Ozzy Osbournen, Tony Iommin ja 
Geezer Butlerin voimin.

Raskaan rockin kantaisän uu-
den albumin ja maailmankiertu-
een piti toteutua jo viime vuonna, 
mutta se muuttui Ozzy Osbourne 
& Friends -kiertueeksi, kun bändin 
kitaristi Tony Iommi sairastui syö-
pään. Viimeksi bändi on esiinty-
nyt Suomessa vuonna 2005.
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Raskaus tuli
yllätyksenä
Toista lastaan odottava näyttelijä 
Halle Berry, 46, yllättyi iloisesti 
tultuaan raskaaksi kypsässä iässä.

– Voin todella hyvin. Totta 
puhuakseni tämä (raskaus) on 
ollut elämäni suurin yllätys, Berry 
kertoi CNN:lle.

– Luulin jo ikään kuin ohittanee-
ni sen vaiheen, että tällainen olisi 
edes mahdollista kohdalleni.

Berryllä on entuudestaan 
viisivuotias Nahla-tytär suhtees-
taan kanadalaisen mallin, Gabriel 
Aubryn, kanssa.
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Koripalloa
Britneyn kanssa
Näyttelijä Ryan Gosling muisteli 
The Sunday Timesin haastattelus-
sa, millainen tytöntyllerö laulaja 
Britney Spears oli lapsena.

– Britney oli todella kultainen. 
Hän asui ihan lähelläni, oli naapu-
rintyttö. Hän oli pieni tyttö, jonka 
kanssa pelasin koripalloa ja pullon-
pyöritystä, Gosling kuvaili.

Gosling ja Spears esiintyivät 
lapsena yhdessä Mickey Mouse 
Clubissa, mutta eivät ole enää juu-
rikaan tekemisissä keskenään. Sa-
massa hittisarjassa olivat mukana 
myös suositut popparit Christina 
Aguilera ja Justin Timberlake.


