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1.JOHDANTO:

1.1 YLEISTÄ

Opinnäytteeni käsittelee uutta markkinointiviestinnän muotoa muodin parissa, Fashion-filmiä. Fashion-filmillä on perinteisesti ollut useampia määritelmiä, mikä ja millainen 
elokuva luetaan Fashion-filmiksi. Esittelen nämä erilaiset vallalla olevat lajityypit.

Tutkielmani tarkoitus on myös hahmotella täysin uutta lajityyppiä, jossa muotisuunnittelijataustainen elokuvaohjaaja toimii kokonaisvaltaisena, Auteur -tyyppisenä 
ohjaajana kokoillan fiktioelokuvassa.

Esitän myös ajatuksia siitä, mitä uutta muotisuunnittelija-taustainen tekijä voi tuoda perinteisen elokuvakerronnan maailmaan.Esitän myös ajatuksia siitä, mitä uutta muotisuunnittelija-taustainen tekijä voi tuoda perinteisen elokuvakerronnan maailmaan.

Tutkielmani koostuu sekä kirjallisesta että taiteellisesta osiosta. Taiteellinen osio pitää sisällään elokuvan käsikirjoituksen ja alkutuotantomateriaalia. Elokuvan idea ja 
käsikirjoitus syntyivät ensin. 

1.2 AIHEEN RAJAUS

A. Muotielokuvakäsitteen (fashion-filmi) määrittäminen, uuden genren hahmotteleminen (auteuA. Muotielokuvakäsitteen (fashion-filmi) määrittäminen, uuden genren hahmotteleminen (auteur-tyyppinen elokuva, jossa muotisuunnittelijataustainen henkilö toimii 
ohjaajana ja elokuvan konseptuaalisena taiteellisena johtajana, auteurina. Genreä voisi nimittää myös lyhennettynä Fashion Auteur -elokuvaksi), muotisuunnittelijan 
roolin / lisäarvon määrittäminen osana tätä uutta lajityyppiä

B. Taiteellinen osuus, koelaboratorio, jonka myötä on synnytetty yksi fiktiivinen kokoillan elokuva, jossa uuden Fashion Auteur -elokuvan lainalaisuuksia käyttämällä on 
todennettu kohta A.

1.3 MENETELMÄ

Käytän kaksiosaista menetelmää, jossa ensimmäisessä määritän fashion-filmin yleisellä, olemassa olevalla tasolla ja esitän väittämän uudesta genretyypistä. (osa no:1)Käytän kaksiosaista menetelmää, jossa ensimmäisessä määritän fashion-filmin yleisellä, olemassa olevalla tasolla ja esitän väittämän uudesta genretyypistä. (osa no:1)

Taiteellisessa osassa (osa no: 2) esittelen uuden genretyypin mukaisen elokuvahankkeen. Siinä on mukana liitteinä elokuvan ennakkotuotantoon kuuluvat moodboard 
( ote siitä), synopsis, käsikirjoitus ( lähetetty erillisenä liitteenä työn tarkastajalle, ei julkinen), sekä ohjaajan statement / ohjaajan kirje.
Tämä elokuvani toimii ikään kuin koelaboratorion testikappaleena kehittelemäni genren elokuvatyypille.
Elokuvan varsinainen tuotanto tulee tapahtumaan opinnäytteeni ulkopuolella. 
Teoria/ määritys- toiminta/ koelaboratorio
Lähteinä käytän alan artikkeleita ja omaa kokemus- ja tietotaitopohjaani. Aihe on sen verran uusi, ettei siitä löydy suurta määrää kirjallista, painettua tutkimusmateriaalia/ Lähteinä käytän alan artikkeleita ja omaa kokemus- ja tietotaitopohjaani. Aihe on sen verran uusi, ettei siitä löydy suurta määrää kirjallista, painettua tutkimusmateriaalia/ 
lähteistöä.
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1.4 OPINNÄYTTEEN SISÄLTÖ, YHTEENVETO, ESITTELY

”Fashion-filmi” (muotielokuva, muotivideo, muotifilmi) käsitteenä on suhteellisen uusi. Wikipedia ei edes tunne tätä käsitettä, kun sitä vastoin esimerkiksi ”Fashion-filmi” (muotielokuva, muotivideo, muotifilmi) käsitteenä on suhteellisen uusi. Wikipedia ei edes tunne tätä käsitettä, kun sitä vastoin esimerkiksi 
musiikkiteollisuudessa ja musiikin markkinoinnissa ”musiikkivideo” on jo kauan ollut täysin vakiintunut termi. Usein muotifilmejä verrataankin juuri musiikkivideoihin 
niiden samankaltaisuuden takia. Molemmat osa-alueet (muoti ja musiikki) ovat vahvasti osa populaarikulttuuria, niiden maailma perustuu kuluttamiseen, brändien (ja 
bändien) vahvaan identiteettiin, mielikuviin, maailmoihin, tunnelmiin, trendeihin ja haluttavuuteen. Muotifilmit ovat perinteisimmillään juuri musiikkivideoiden tavoin 
pienimuotoisia tunnelmakuvia, visuaalisia inspiraatiokollaaseja, visuaalista runoutta, brändien identiteetin (ja sen kautta imagon, eli mielikuvallisen heijastuman, yleisön pienimuotoisia tunnelmakuvia, visuaalisia inspiraatiokollaaseja, visuaalista runoutta, brändien identiteetin (ja sen kautta imagon, eli mielikuvallisen heijastuman, yleisön 
vastaanottamisen) rakentamisen työkaluja. 

Fashion-filmit ovat monikäyttöisiä.  Ne toimivat tunnelman luojina, brändin imagoa ja identiteettiä kuvaavina ja vahvistavina elementteinä. Niiden kautta pystytään 
välittämään ja kertomaan tarinoita ja taustoittamaan suunnittelijan inspiraatiomaailmaa. Ne toimivat identiteettimainonnan tavoin. Lisäävät brändin haluttavuutta ja 
ilmentävät brändien mielenmaisemaa, arvoja ja elämäntyyliä.
Fashion-filmeissä yhdistyy tarina, musiikki/ äänimaailma ja vahva visuaalisuus.
Niillä voidaan ottaa kantaa, kertoa ajankohtaisista ilmiöistä ja rikkoa tabuja.
Ne toimivat mallistojen esittelyvälineinä, joissa vaatteet ovat ikäänkuin tuotesijoiteltu (product placement) osaksi tarinallista kuljetusta. Ne toimivat mallistojen esittelyvälineinä, joissa vaatteet ovat ikäänkuin tuotesijoiteltu (product placement) osaksi tarinallista kuljetusta. Vaatteet nähdään ”livenä”, 
kolmiulotteisina ja liikkeessä ihmisten päällä. Filmit toimivat promootion välineinä ja avaavat tulevan malliston maailmaa ja estetiikkaa. Fashion-filmi linkki on helppo 
jakaa osana näytöskutsua, promootiokirjettä tai pressitiedotetta. Parhaimmillaan fashion-filmi itse toimii malliston/brändin pressitiedotteena. Silloin niin sanottua 
perinteistä lehdistötiedotetta ei edes tarvita. Näin ollen fashion-filmi toimii promootion ja viestinnän välineenä. Sen rooli myynnin työkaluna on myös merkittävä. 
Mallisto on helppo näyttää elävänä liikkuvan kuvan muodossa. Näin ollen se koMallisto on helppo näyttää elävänä liikkuvan kuvan muodossa. Näin ollen se korvaa tai toimii tukityökaluna perinteisille linesheeteille (viivapiirroksille) ja lookbookeille 
(asukokonaisuuskuville). Fashion-filmeissä on myös perinteisen stilli-puolen muotikuvauksen elementit ja se voi näin ollen korvata ne. Useasti on myös tapana ottaa 
samassa kuvaustilanteessa molemmat, stillit ja liikkuvakuva. Tämä toki asettaa elokuvaajalle / valokuvaajalle ja muulle työryhmälle omat haasteensa, sillä usein nämä 
pyritään tekemään samalla kertaa kustannus- ja tehokkuussyistä. Yhä useampi muotivalokuvaaja on kehittänyt omaa ammattitaitoaan myös liikkuvan kuvan puolelle. 
Näin se tarjoaa heille lisää työllistymismahdollisuuksia. Samoin stylistien puolelta on alettu nähdä liikkuvan kuvan työllistävä vaikutus ja osa stylisteistä on myös Näin se tarjoaa heille lisää työllistymismahdollisuuksia. Samoin stylistien puolelta on alettu nähdä liikkuvan kuvan työllistävä vaikutus ja osa stylisteistä on myös 
lisäkouluttautunut videokuvaajiksi. Ohjaajan roolia voi olla vetämässä myös vaatesuunnittelija itse.
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Opinnäytteen tarkoituksena on esitellä uusin markkinointiviestinnän muoto muodin parissa, ”Fashion-filmi” (muotifilmi).  Fashion-filmi voi toimia myös omana 
itsenäisenä taideteoksenaan tai se voi olla näitä molempia. Fashion-Auteur -elokuvan ensisijainen tarkoitus on olla itsenäinen, narratiivinen elokuva, jossa muoti 
näyttäytyy ainoastaan tekijänsä taustan kautta ja hänen tekeminään ratkaisuina. Fashion-filmi eri alagenreineen on sen verran uusi, ettei sitä ole vielä paljoa tutkittu. 
Oman väittämäni mukaan näitä alagenrejä on tähän mennessä ollut 12 kappaletta. 
Opinnäytteessäni käsittelen fashion-filmejä geneerisellä määritystasolla. Kerron mitä ne ovat, millaisia eri määritelmiä niille on annettu, käyn läpi niitä esimerkki Opinnäytteessäni käsittelen fashion-filmejä geneerisellä määritystasolla. Kerron mitä ne ovat, millaisia eri määritelmiä niille on annettu, käyn läpi niitä esimerkki 
elokuvien avulla ja lisäksi avaan fashion-filmien historiaa. Lisäksi käyn lävitse, mikä niiden merkitys on muotiteollisuudelle, miksi niiden tuleminen on ollut sidoksissa 
aikaamme ja minkälaiset elokuvat ylipäätään voidaan lukea muotifilmeiksi.
Tarkoituksenani on myös valaista taustoja, miksi fashion-filmi on tällä hetkellä kovin ajan-
kohtainen ilmiö. Tästä syystä myös tutkin, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sen tulemiseen ja jäämiseen osaksi muodin markkinointia.
TTutkielmani ensimmäisessä osassa myös teen intro-luonteisen  katsauksen perinteisen elokuvan teon rakenteisiin ideasta käsikirjoitukseen, kuvauksiin ja valmiiseen 
tuotteeseen.
Se auttaa hahmottamaan, minkälaisia osatekijöitä elokuvan tuotantoprosessissa on perinteisesti ollut. Toisaalta opinnäytteeni toisessa, taiteellisessa osassa esitän 
uuden tulokulman muotisuunnittelijan roolista auteur-tyyppisenä ohjaajana fiktioelokuvassa. Tämä osio selittää, millä eri osa-alueilla muotisuunnittelija voi ottaa 
auteur-tyyppisen ohjaajan roolin ja vaikuttaa elokuvan juonelliseen, visuaaliseen ja tunnelmalliseen kokonaisuuteen.
AAvaan myös käsitettä auteur-tyyppinen elokuva, jotta lukijalle tulee selkeä käsitys, mistä tutkielmani aiheessa on kokonaisuudessaan kyse. Muotisuunnittelijan rooli ja 
työnkuva on ollut vahvassa murroksessa viime vuosina. Muotisuunnittelijan osaamisalueeseen kuuluu ennen kaikkea vahva konseptuaalinen osaaminen, 
kerroksellisten hankkeiden hallitseminen, kokonaisvaltainen visuaalinen ote, eteenpäin katsominen, tunnelmien ja maailmojen luominen sekä tarinankerronta. 
Muotisuunnittelijan ammatissa kaupallisuus ja taiteellisuus ovat aina olleet vahvasti vuoropuhelussa keskenään ja muoti on osa populaarikulttuuria kuten elokuvakin. 
Näitä huomioita hyväksi käyttäen heijastelen mitä uutta muotisuunnittelija voi tuoda fiktioelokuvaan.Näitä huomioita hyväksi käyttäen heijastelen mitä uutta muotisuunnittelija voi tuoda fiktioelokuvaan.
Fashion-filmi käsitteenä on kuitenkin muodin ja markkinoinnin puolella suhteellisen uusi. Ensimmäistä kertaa se alkoi näkyä noin kymmenen vuotta sitten. Vuonna 
2007 ollessani Pariisin muotiviikoilla, oman Ivana Helsinki näytökseni yhteydessä meillä oli ensimmäistä kertaa varsinainen fashion-filmi osana näytöksen kulkua 
(ennen näytöstä aloittamassa perinteistä catwalk-näytöstä). Tällöin saimme paljon palautetta siitä, että ”fashion-filmi” oli täysin uusi juttu. Sitä pidettiin uutena 
avauksena. Moni lehdistön edustaja tarttuikin kirjoituksissaan juuri tähän filmin läsnäoloon. Meille elokuvallinen kerronta oli luonteva tapa ilmaista malliston 
tarinallisuutta ja avata sen tunnelmaa. 
Viime vuosina liikkuvakuva, elokuva, on alettu yhdistää vahvana, itsestään selvänä elementtinä muotiin. Tähän on tietysti oleellisina tekijöinä ollut vaikuttamassa ajan Viime vuosina liikkuvakuva, elokuva, on alettu yhdistää vahvana, itsestään selvänä elementtinä muotiin. Tähän on tietysti oleellisina tekijöinä ollut vaikuttamassa ajan 
markkinointiviestinnälliset yleistrendit ja virtaukset. Tänä päivänä liikkuva kuva on erottamaton osa kaikkea viestintää. Se näkyy sosiaalisen median bannereissa, 
ulkomainoksissa, suoramainonnassa ja screeneinä ympäri kaupunkikuvaamme. Liikkuvaa kuvaa on helppo lähettää osana uutiskirjeitä, mailikutsuja ja niin edelleen.
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Määrittelyn lisäksi esittelen erilaisia fashion-filmityyppejä ja projekteja, joita olen itse viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt oman vaatemerkkini Ivana Helsingin 
puitteissa sekä asiakasyrityksilleni. Nämä toimivat siltana tutkielmani taiteelliseen osaan, jossa esittelen väitteen uudesta fashion-filmin genrestä. Siinä keskeistä on 
muotisuunnittelijan rooli auteur-tyyppisenä fiktioelokuvan ohjaajana. Avaan tutkielmassani, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

TTaiteellisessa osassa esittelen elokuvaprojektini, joka on syntynyt tämän uuden genretyypin pohjalta. Liitän mukaan kokoillan elokuvan käsikirjoituksen, synopsiksen 
ja muuta materiaalia, sekä esittelen jo ennakkoon suunnitellun tuotantopolun. Tämä elokuvani toimii ikään kuin koelaboratoriona teoriaosani ehdotukselle uudesta 
fashion -filmityypistä.
Näillä näkymin elokuva kuvataan kesällä 2020, mutta sen toteutus ei kuulu osaksi opinnäytettäni.

Tutkielmani loppuosassa analysoin vielä yhteenvedon muodossa koko tutkielmani väittämiä suhteessa taiteelliseen osioon. Yhteenvedon lisäksi esitän väittämän, 
millainen rooli muotisuunnittelijalla on auteur-tyyppisenä ohjaajana fiktioelokuvassa.

Lopussa liitteet sekä lähteet.Lopussa liitteet sekä lähteet.
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1.5 OPINNÄYTTEEN TAVOITTEET, TYÖMENETELMÄT
Tavoitteet:

A. Opinnäytteeni tavoitteena on määritellä fashion-filmi, ja avata sitä mainonnan ja viestinnän lajityyppinä muotimarkkinoinnissa.

B. Opinnäytteeni tavoitteena on fashion-filmin konseptin laajentaminen markkinointiviestinnän välineestä auteur-elokuvaksi. Tämä tarkoittaa tarkastelua, millainen 
muotisuunnittelijan rooli on auteur-tyyppisenä elokuvaohjaajana fiktio elokuvassa.

C. Opinnäytteeni tavoitteena on avartaa elokuva-alan perinteistä tuotantomallia, tuoden tekemiseen alan ulkopuolisen näkemyksen, vahvasti kuitenkin alaa C. Opinnäytteeni tavoitteena on avartaa elokuva-alan perinteistä tuotantomallia, tuoden tekemiseen alan ulkopuolisen näkemyksen, vahvasti kuitenkin alaa 
ymmärtävänä (ja elokuva-alan maisteritason koulutuksen saaneena) tekijänä. Mitä uutta yli alan rajojen tapahtuva elokuvan tekijyys voi tuoda perinteiseen 
fiktioelokuvan kerrontaan/tekotapoihin? Missä osa-alueissa muotisuunnittelijan taustasta elokuva-alalle tuleva tekijä voi tuoda uusia näkemyksiä ja uusia 
toimintatapoja?

D. Esitän vision muotisuunnittelijan perinteisen työnkuvan laajentumisesta ja esimerkin 
siitä, millaisissa elokuvallisissa työtehtävissä muotisuunnittelija voisi toimia tulevaisuudessa perinteisen mallistosuunnittelun lisäksi.siitä, millaisissa elokuvallisissa työtehtävissä muotisuunnittelija voisi toimia tulevaisuudessa perinteisen mallistosuunnittelun lisäksi.

Työmenetelmät:

Teoreettinen analyysi, omat alan kokemukset, kirjalliset lähteet 
Taiteellinen koelaboratorio-osio
Näiden välinen suhde ja loppupäätelmät

Opinnäytteen aiheen ajankohtaisuus, vaikuttavuus ja merkityksellisyys:

Aihe on erittäin merkittävä kahdesta syystä:

Fashion-filmin merkitys muotiteollisuudelle on kiistaton. Aihe on niin uusi, ettei siitä ole tutkittua tietoa, ei edes kunnon määritelmää. Tämä on pioneerityötä.Fashion-filmin merkitys muotiteollisuudelle on kiistaton. Aihe on niin uusi, ettei siitä ole tutkittua tietoa, ei edes kunnon määritelmää. Tämä on pioneerityötä.
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Taiteen aloilla ”co-doing” on lisääntynyt, samoin ”cross-over”- tekeminen ja alojen sekoittuminen. Luovan teollisuuden aloilla etsitään jatkuvasti uutta tulokulmaa, uusia 
näkemyksiä ja alan piintyneitä toimintamalleja rikkovaa ajattelua. Tämän muotisuunnittelija-lähtöisen tekemisen tulemisen osaksi elokuvateollisuutta voi katsoa olevan 
juuri tätä uudenlaista ajattelua ja vastaavan alan kysyntään ja tulevaisuuden visioihin. Se synnyttää uudenlaisia tulokulmia elokuvan tekemiseen sekä avaa uusia 
ammatillisia laajennuksia muotisuunnittelijan työnkuvaan ja työllistymisväyliin. Näin ollen sen vaikutus on alojen sisäinen mutta myös taiteen kenttää avaava ja 
eteenpäin kehittävä sekä sen kautta suurelle yleisölle ja yhteiskunnalle merkittävä.eteenpäin kehittävä sekä sen kautta suurelle yleisölle ja yhteiskunnalle merkittävä.
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Taiteen aloilla ”co-doing” on lisääntynyt, samoin ”cross-over”- tekeminen ja alojen sekoittuminen. Luovan teollisuuden aloilla etsitään jatkuvasti uutta tulokulmaa, uusia 
näkemyksiä ja alan piintyneitä toimintamalleja rikkovaa ajattelua. Tämän muotisuunnittelija-lähtöisen tekemisen tulemisen osaksi elokuvateollisuutta voi katsoa olevan 
juuri tätä uudenlaista ajattelua ja vastaavan alan kysyntään ja tulevaisuuden visioihin. Se synnyttää uudenlaisia tulokulmia elokuvan tekemiseen sekä avaa uusia 
ammatillisia laajennuksia muotisuunnittelijan työnkuvaan ja työllistymisväyliin. Näin ollen sen vaikutus on alojen sisäinen mutta myös taiteen kenttää avaava ja 
eteenpäin kehittävä sekä sen kautta suurelle yleisölle ja yhteiskunnalle merkittävä.eteenpäin kehittävä sekä sen kautta suurelle yleisölle ja yhteiskunnalle merkittävä.
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2. TEORIA OSA:

2.1 Fashion -filmin määritelmä, teoria, yleistä fashion -filmeistä, historia

Muotimarkkinoinnin uusin ilmiö on liikkuvan kuvan tuleminen pysyväksi osaksi sen visuaalista kenttää. Muoti on aina ollut vahvasti sidoksissa visuaalisiin Muotimarkkinoinnin uusin ilmiö on liikkuvan kuvan tuleminen pysyväksi osaksi sen visuaalista kenttää. Muoti on aina ollut vahvasti sidoksissa visuaalisiin 
oheistuoteviestinnän ja markkinoinnin osa-alueisiin, kuten valokuvaan, tapahtumatuotantoon, näytöksiin, stailaukseen ja niin edelleen. Fashion-filmiä tulee tarkastella 
kokonaisuutena, joka pitää sisällään useita osa-alueita, kuten uusmedian, musiikin, draaman, elokuvan, mainonnan ja muodin. Fashion-filmin vahvuus on sen kyky 
näyttää ajan kulumista ja liikettä. Siinä missä muotikuvaus tai kuvitus on yksittäinen vangittu hetki kokonaistunnelmasta ja antaa viitteen jatkumosta, elokuva pystyy 
näyttämään kokonaisen tunnelmamaailman. Fashion-filmi voi myös toimia itsenäisenä teoksena tai toimia perinteisten näytösten täydentäjänä. Siinä, missä näytös ei näyttämään kokonaisen tunnelmamaailman. Fashion-filmi voi myös toimia itsenäisenä teoksena tai toimia perinteisten näytösten täydentäjänä. Siinä, missä näytös ei 
koskaan pääse kokonaisvaltaisen ideamaailman tasolle, vaan esittää vaatteet lineaarisena katselmuksena, muotielokuvassa on mukana liike, muodin esittäminen, 
tarinat ja maailmat mallistoideoiden ja brändien takana. Valojen käyttö, valaistus ja valo itsessään ovat olleet osa muotikuvauksien kokonaisuutta kautta aikojen. 
Ihmisten käyttö (mallit, mannekiinit, julkisuudesta tutut kasvot) osana muotikuvauksia ovat lähes erottamaton osa muotimarkkinointia. Muotikuvaukset ovat aina myös 
pyrkineet vahvaan tarinankerrontaan sekä tunnelman luomiseen. On kyseessä sitten ollut Levís farkkujen bensa-asema kohtaukset tai New pyrkineet vahvaan tarinankerrontaan sekä tunnelman luomiseen. On kyseessä sitten ollut Levís farkkujen bensa-asema kohtaukset tai New Yorkin 
kaupunkimaisemat, Afrikan safarit tai ikiklassikko sailor-look laivan kannella kuvattuna. Myös visuaaliset asessorit, rekvisiitta, lokaatiot ja yleinen somistus ja lavastus 
ovat tuttuja elementtejä läpi muotikuvauksen historian. Siksi on helppo nähdä, kuinka liikkuvakuva on tullut nopeasti osaksi muodin markkinointia ja viestintää. Kuten 
edellä mainituista elementeistä voidaan päätellä, on muoti still-valokuvaus jo ollut lähellä muotielokuvien kerronnallista maailmaa.

Muodin puolella on toki nähty pidempään liikkuvaa kuvaa osana muotimainontaa ja perinteisiä muotimainoksia. Samoin olemme tottuneet näkemään muodin 
puolelta catwalk-taltiointeja, backstage/ ” behind the scenes”-materiaalia tai dokumentaarisia otoksia muotisuunnittelijoista / vaatesuunnitteluprosessista. Näillä on 
oma paikkansa osana muotifilmien kenttää ja perinnettä.
Muoti on myös ollut omalta osaltaan vaikuttamassa elokuvaan. Hollywoodin tähtikultin synnyssä juuri muodilla on ollut merkittävä rooli. Puvustuksella, mutta myös 
glamour-muodilla ja populaarikulttuurin muotivirtauksilla on vahvistettu henkilöhahmoja ja elokuvan vetovoimaisuutta.
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HISTORIA

Fashion-filmin historia laaja-alaisesti tulkittuna juontaa juurensa aina sadan vuoden päähän, eli siihen pisteeseen, jossa muoti keksittiin käsitteenä, sellaisena kun me Fashion-filmin historia laaja-alaisesti tulkittuna juontaa juurensa aina sadan vuoden päähän, eli siihen pisteeseen, jossa muoti keksittiin käsitteenä, sellaisena kun me 
sen tunnemme. Fashion-filmi, eli muotifilmi on käsitteenä kuitenkin suhteellisen uusi. Uranuurtaja Nick Knight määritteleekin sen olevan täysin uusi media 
(https://www.youtube.com/watch?v=BOBZMS9Bhr0). Siksi se on mielenkiintoinen, uusi, puhdas pöytä ja taiteen ala. Hänen mukaansa uudet tekijät vasta 
määrittelevät, mistä siinä on kyse. Tämä on yksi syy, miksi itsekin koen muotifilmin mielenkiintoisena. Muoti ja elokuva ovat erottamaton pari – elokuvat ovat 
vaikuttaneet muotiin ja muoti elokuviin filmihistorian alusta alkaen. Puvustuksella on suuri merkitys elokuvan kerronnan ja tunnelman luomisessa. vaikuttaneet muotiin ja muoti elokuviin filmihistorian alusta alkaen. Puvustuksella on suuri merkitys elokuvan kerronnan ja tunnelman luomisessa. 
(https://kavi.fi/fi/ajankohtaista/ohjelmisto/muotielokuvia-alustuksia-valokuvanayttely-ja-dress-along-naytos-tata).
Silti on eri asia, jos muodilla on jokin muu, kuin puvustuksellinen rooli elokuvassa. Juuri tämä on se, joka erottaa fashion -filmin perinteisestä elokuvakerronnasta.

Muodinluoja Paul Poiret’ta voidaan pitää ensimmäisenä tekijänä, joka käytti elokuvallisia keinoja tuotteittensa markkinoinnissa. Caroline Evansin tutk
imuksen mukaan Paul Poiret, joka oli myös amatööri valokuvaaja, filmasi malleja kävelemässä puutarhassaan järjestämiensä mahtipontisten puutarhajuhlien aikaan. 
(LÄHDE: https://issuu.com/ualresearch/docs/carolineevans) Tätä filmimateriaalia hän sittemmin käytti vuonna 1913 esitellessään kokoelmaansa Amerikan 
markkinoilla. Näin ollen hän säästyi alkuperäisten vaatekappaleiden kuljetuskuluilta mannerten välillä. Vastaavasti samaa keinoa käytti suunnittelija Gareth Pugh, joka 
vuonna 2009 näytti Pariisin muotiviikkojen näytöstilassa 11 minuuttisen fashion-filminsä perinteisen näytöksen sijaan. Avoimessa haastattelussa hän ilmaisi 
fashion-filmin olevan kuluja säästävä tapa esitellä tuotteita.
(LÄHDE: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Poiret)(LÄHDE: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Poiret)
Muotielokuvat aloittivat täysin indie-genrenä ja niitä tehtiin valtavirtaelokuvien kulisseissa ja sivutuotteina. Yksi fashion-filminä pidettävä elokuva kuitenkin selvisi 
valtavirtaelokuvien joukossa jo vuonna 1949. Elokuvan tekijä Kenneth Angerin Puce moment esitteli Angerin isoäidin muotikokoelman. Hänen isoäitinsä toimi 
pukusuunnittelijana Hollywoodissa mykkäelokuva-aikana. Elokuvassa on selvästi havaittavissa elokuvan ja muodin roolien vaihtuminen toisin päin. Elokuvassa 
pääroolia esittävät vaatteet.
(LÄHDE: https://en.wikipedia.org/wiki/Puce_Moment)
TToinen esimerkki on 1950-luvun alkupuolelta, jossa muotikuvaajalegenda Erwin Blumenfeld kuvasi elokuvakamerallaan liikkuvan kuvan testikuviksi tarkoitettuja 
otoksia. Hän käytti näitä omissa näyttelyissään osana omaa taiteellista ilmaisuaan. Toinen hänen aikalaisensa, muotikuvaaja Guy Bourdin kuvasi yhtälailla liikkuvaa 
kuvaa. Nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten taiteilija voi sulavasti vaihtaa taiteen tekemisensä formaattia, säilyttäen silti oman vahvan näkemyksensä.
(LÄHDE: https://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Blumenfeld)
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Muotimerkki Fendi tuotti Karl Lagerfeldin taiteellisella johdolla myös muutamia Fashion-filmejä jo 70-luvun puolivälissä. Niiden ohjaajana toimi Lagerfeldin pitkäaikainen 
rakastaja Jacques de Bascher.
Muita esimerkkejä muotifilmien historiasta on Bella Freudin ja John Malkovichin yhteistyö 1990-luvulla, sekä Martin Margielan videoinstallaatiot, joita käytettiin hänen 
miesten vaatemallistonsa lanseerauksen yhteydessä Amsterdamissa 2001.
Aiemmat fashion-filmit olivat lähinnä yksittäisiä taideteoksia. Varsinainen buumi alkoi digitaaliteknologian saavutettua huippunsa elokuva-alalla 2000-luvun puolivälissä. 
Canon 5D -kameran tulon myötä pystyttiin elokuvia tuottamaan pienellä budjetilla.
Syitä, miksi fashion-film on tullut jäädäkseen voidaan hakea sen tehokkuudesta liittyen viestintään, tarinan kerrontaan ja vaikuttavuuteen. Esimerkkeinä tästä Syitä, miksi fashion-film on tullut jäädäkseen voidaan hakea sen tehokkuudesta liittyen viestintään, tarinan kerrontaan ja vaikuttavuuteen. Esimerkkeinä tästä 
mainittakoon Diorin Secret Garden -fashion-filmi, (ohjaajina tunnettu muotivalokuvaaja pariskunta Inez van Lamsweerde ja Vinoodh Matadin), joka saavutti 
ilmestyttyään hetkessä yli 10 miljoonaa katselukertaa.
LINKKI: https://www.youtube.com/watch?v=AyRKQ4VIdWo

Fashion-filmi -buumin alkaessa (2000-luvun puolivälissä) oli kovin yleistä, että muotielokuvien tekijöiksi valikoitui vakiintuneita muotikuvaajia. Nyt trendi on enemmän Fashion-filmi -buumin alkaessa (2000-luvun puolivälissä) oli kovin yleistä, että muotielokuvien tekijöiksi valikoitui vakiintuneita muotikuvaajia. Nyt trendi on enemmän 
kääntymässä siten, että alalle on tulossa tekijöitä, jotka ovat erikoistuneet liikkuvaan kuvaan. Näistä tekijöistä, jotka tulevat elokuvamaailman puolelta muotifilmien 
pariin voisi mainita muun muassa Matthew Frostin, Quentin Jonesin ja Kathryn Fergusonin.
Muotifilmien mahdollisuudet ovat valtavat. Uusille muotisuunnittelijoille muotielokuva tarjoaa uuden väylän saada tuotteitaan esille suhteellisen helposti, verrattuna Muotifilmien mahdollisuudet ovat valtavat. Uusille muotisuunnittelijoille muotielokuva tarjoaa uuden väylän saada tuotteitaan esille suhteellisen helposti, verrattuna 
isojen muotiviikkojen catwalk-näytöksiin. Silti liikkuvan kuvan käytössä muodin parissa (niinkuin muuallakin) tänä päivänä piilee myös omat haasteensa. Digitaalisen 
elokuvauksen käyttö tuntuu saavuttaneen jo saturaatiopisteensä ja tarjonta on valtavaa. Tämä luo omat paineensa erottautumiselle. Youtubeen ladataan tutkimusten 
mukaan joka minuutti 72 minuuttia liikkuvaa kuvaa. Tämä asettaa haasteita kehitellä entistä mielenkiintoisempia tarinoita, konsepteja ja tapoja käyttää elokuvaa.  
Myös filmin paluu on selvästi nähtävissä fashion-filmi genressä. Tämä onkin tutkielmani taiteellisen vaiheen koelaboratorion yksi osa. Mitä uusia mahdollisuuksia Myös filmin paluu on selvästi nähtävissä fashion-filmi genressä. Tämä onkin tutkielmani taiteellisen vaiheen koelaboratorion yksi osa. Mitä uusia mahdollisuuksia 
muotisuunnittelijalla on yhdistää elokuvaa ja muotia. Mitä uutta muotisuunnittelijan näkökulmasta tuleva tekijä voi tuoda elokuvakerronnan pariin. Ympyrä sulkeutuu. 
Muoti ja elokuva kohtaavat taas uudella tavalla, muodin tuodessa perinteisen narratiivisen elokuvan puolelle uusia tuulia.
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FASHION-FILMI YLEISTÄ

Millainen on hyvä fashion-filmi? Onko se filmi, joka on taiteellisesti korkeatasoinen, kokeellinen ja tyylinsä vuoksi ansioitunut? Millainen on hyvä fashion-filmi? Onko se filmi, joka on taiteellisesti korkeatasoinen, kokeellinen ja tyylinsä vuoksi ansioitunut? Vai onko se ennen kaikkea mainos, 
jonka tarkoitus on myydä tuotteita? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, niin kuin ei ole mihinkään taiteen ja kaupallisen tuotteen pohdintaan. Yhtälailla voi kysyä 
onko elokuva silloin onnistunut, jos se saa suuret yleisöt liikkeelle, tavoittaa katsojat ja tuottaa tuotantoyhtiöille tulosta. Vai voiko sen arvo olla taiteellisissa ansioissa, 
joissa mitataan sen tekotapaa, uutuusarvoisuutta, tabujen rikkomista ja kenties isossa mittakaavassa koko alaa eteenpäin vievää uudisraivaajuutta? Vai onko niiden 
ararvo silloin merkittävä, jos ne ovat muodin puolella saaneet aikaiseksi uusia muoti-ilmiöitä tai kokonaisia tyyliaaltoja?
https://www.finery.com/blog/fashion-films-inspired-wardrobes/
Blogi listaa merkittäviä fashion-filmejä, joiden arvo mitataan niiden vaikutuksessa sen hetkisiin pukeutumistyyleihin.

Muita tekijöitä voisi etsiä myös muotikaupan kiristyneestä kilpailusta. Kun kilpailu kiristyy, tulee alalle uusia tapoja markkinoida tuotteita. Muoti kuuluu olennaisesti 
ihmisiin, tarinoihin ja vaatteen toimivuuteen. Nämä seikat pystytään liikkuvan kuvan avulla tuomaan uudella tavalla esille. Videoissa pystytään näkemään myös 
materiaalin koostumus ja struktuuri. Onko kyseessä ohuen ohut, laskeutuva, ilmava, leijuva, kelluva vai paksumpi ja jäykempi materiaali? Sametilla ja sifongilla on 
aivan erilainen karaktäärisyys liikkeessä. Vaatteeseen ja sen toimivuuteen ja  elävyyteen on kuluttajan silmin helpompi päästä ”sisälle”, kun sen näkee oikean ihmisen 
päällä, ei vain henkarissa tai nuken päällä. Nettikaupan tultua on tärkeää pystyä kuvaamaan vaatetta uusilla keinoin ja siten näin suoraan vaikuttaa myyntiin.päällä, ei vain henkarissa tai nuken päällä. Nettikaupan tultua on tärkeää pystyä kuvaamaan vaatetta uusilla keinoin ja siten näin suoraan vaikuttaa myyntiin.

Liikkuvan kuvan avulla voidaan myös rakentaa vahvoja tarinoita, identiteettejä, mielikuvia ja maailmoja. Tätä tietysti on käytetty hyväksi aina imago mainonnassa, 
mutta fashion-filmien keinoin päästään sisälle yksittäisten mallistojen ideoihin, inspiraation lähteisiin ja tunnelmiin. Yleensä nämä tarinat jäävät muotisuunnittelijan 
työpöydälle ja mood-kollaaseihin ja research-materiaaliin. Nyt ne heräävät eloon myös kuluttajan nähtäviksi ja tuovat mallistoihin sitä kautta syvyyttä, 
samaistuttavuutta ja haluttavuutta. Liikkuva kuva luo bränditarinoille syvyyttä, vahvempia kuluttaja-suunnittelija asiakassuhteita ja jopa fanikulttuuria muotibrändien ja 
asiakkaiden välille.

Muotikaupan ennakkosesonkiajattelu on myös vahvasti muuttumassa ja näytösten roolia (samalla kalliiden muotiviikko-osallistumismaksujen roolia) mietitään Muotikaupan ennakkosesonkiajattelu on myös vahvasti muuttumassa ja näytösten roolia (samalla kalliiden muotiviikko-osallistumismaksujen roolia) mietitään 
uudestaan. Mitä jos väliporras tiputetaan muotikaupasta pois ja aletaan vahvistamaan suoraa suhdetta tekijöiden (brändien) ja vähittäiskuluttajien kesken? Tästä on 
esimerkki muun muassa Burberryn siirtyminen ennakkonäytöksistä sesongin myyntimallistonäytöksiin. Myös koko muotinäytöskulttuuri hakee uutta muotoaan 
esimerkiksi juuri liikkuvan kuvan kautta. Onko mielekkäämpää ja kestävämpää tehdä fashion-filmi, kuin satsata yksittäiseen muotinäytökseen? Kun ekologinen 
ajattelu vaatii meitä kyseenalaistamaan muun muassa kertakäyttöisyyden ja turhan matkustamisen, miten se tulee vaikuttamaan perinteisiin muotiviikkoihin ja niille ajattelu vaatii meitä kyseenalaistamaan muun muassa kertakäyttöisyyden ja turhan matkustamisen, miten se tulee vaikuttamaan perinteisiin muotiviikkoihin ja niille 
osallistumisee? Onko sittenkin ekologisempaa seurata fashion -filmejä omalla ajallaan työpaikalla, kuin lentomatkustaa perinteisille muotiviikoille katselemaan 
näytöksiä?
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Liikkuvalla kuvalla on aina ollut merkittävä rooli huomiokynnyksen ylittämisessä. Sitä on monissa yhteyksissä verrattu elementtinä ja katseenvangitsijana liikkuvaan 
veteen, tuleen tai urheilusuorituksiin. Liike on ihmisaivoille kimmokkeen herättäjä ja kiinnittää useimmiten katsojansa huomion.
Fashion-filmit ovat perinteisesti lyhyehköjä, musiikkivideoiden tapaan 2-6 minuutin mittaisia. Mutta myös muun pituisia muotifilmeiksi luettavia liikkuvan kuvan teoksia 
on olemassa. Myöhemmin kohdassa, jossa esittelen eri genrejä, näemme, että fashion-filmit voivat olla aina muutamasta sekunnista täyspitkiin elokuviin (yli 60 
minuuttia on pitkän elokuvan perinteinen määritelmä).
Viimeaikoina on puhuttu paljon ihmisten ja kuluttajien huomiokynnyksen ja -keston alenemisesta. Yleisesti puhutaan niin sanotusta 12 sekunnin rajasta, jolloin kuvaa, Viimeaikoina on puhuttu paljon ihmisten ja kuluttajien huomiokynnyksen ja -keston alenemisesta. Yleisesti puhutaan niin sanotusta 12 sekunnin rajasta, jolloin kuvaa, 
uutista tai informaatiota klikataan eteenpäin, jos se ei kykene vangitsemaan katsojaansa. Liikkuvassa mainoskuvassa yhtenä ihannemittana pidetään jopa vain noin 
20 sekunnin kestoa. Tämä tietysti ei päde elokuvallisiin teoksiin, johon tässäkin tutkielmassani nojaan (pitkä fiktioelokuva). Monissa yhteyksissä puhutaan myös 
leikkausten määrästä. Elokuva voi tänä päivänä olla kestosta riippumatta vaikka vain yhden kohtauksen, yhden leikkauksen elokuva. Toisaalta leikkaus voi olla 
hyvinkin nopeaa ja hektistä, yleisesti toimintaelokuvissa tehokeinona. Leikkauksia voi olla tuhansia. Yhtenä ”Instagram-videon” määritelmänä on 20 sekuntia, neljä hyvinkin nopeaa ja hektistä, yleisesti toimintaelokuvissa tehokeinona. Leikkauksia voi olla tuhansia. Yhtenä ”Instagram-videon” määritelmänä on 20 sekuntia, neljä 
leikkausta. Näitä määritelmiä niin sanotusta ihannekestosta ja leikkauksien määrästä tulee jatkuvasti uusia.

Tämän päivän kuluttamisen tyylistä on olemassa paljon tutkimuksia. Ihmisten keskittymiskyvyn alennuttua haetaan nopeaa tyydytystä ja yksipuolista viestin 
perillepääsyä. On helpompaa olla vastaanottava osapuoli. Liikkuvakuva tarjoaa mahdollisuuden vastaanottajan passiivisuuteen, hänen ei tarvitse paneutua lukemaan 
artikkelia, tutkimaan tai ottamaan selvää. Myös uutismedia on siirtynyt entistä enemmän liikkuvankuvan käyttöön. ”Lukija” voi yksinkertaisimmillaan olla katselijan 
roolissa, saaden haluamansa informaation ilman omaa panosta. Mainosmaailma on jo kauan käyttänyt tätä passiivisen tiedonannon väylää 
myynninedistämistarkoituksiinsa.

Mikä on muotifilmin ja mainoksen ero, vai voiko niitä erottaa toisistaan? Mainoksia on perinteisesti jaoteltu erilaisiin lajityyppeihin: imagomainontaan (jota lähinnä tämä Mikä on muotifilmin ja mainoksen ero, vai voiko niitä erottaa toisistaan? Mainoksia on perinteisesti jaoteltu erilaisiin lajityyppeihin: imagomainontaan (jota lähinnä tämä 
fashion-filmikin on), hintamainontaan ja tuotemainontaan. Hintamainonnassa kärki on sanan-mukaisesti hinnalla ja sen informoimisella. Tuotemainonnassa esitellään 
jokin uutuus, innovaatio, hyötysuhde, käytännöllisyys tai toiminnallisuus. Imago / identiteettimainonta keskittyy brändin isomman kaaren luomiseen, mielikuvien 
rakentamiseen tai vahvistamiseen ja kuluttajan ja brändin välisen suhteen lujittamiseen. Ihmiset ovat kulutustutkimusten mukaan kautta aikojen kiintyneet mielikuviin ja 
tarinoiden kautta rakennettuihin kokonaisvaltaisiin brändeihin. Mielikuvat tuovat asiakkaille mahdollisuuden ostaa yksittäisiä tuotteita suurempia kokonaisuuksia, tarinoiden kautta rakennettuihin kokonaisvaltaisiin brändeihin. Mielikuvat tuovat asiakkaille mahdollisuuden ostaa yksittäisiä tuotteita suurempia kokonaisuuksia, 
lifestyleja ja maailmoja. Leviksen roadmovie-hengessä tehtyjen mainoksien kautta ostamme osan Route 66 -unelmaa, vapautta, villeyttä ja ikuisen nuoruuden 
haavetta. Näin kuluttaja kokee tulevansa osaksi tiettyä elämäntyyliä ja tunnelmaa. Samalla brändi vahvistuu ja tuotteisiin liitetään tunteita pelkän käytännöllisyyden tai 
halvan hinnan lisäksi.
Mikäli pystymme tuottamaan kestäviä ”ihmissuhteita” brändien ja asiakkaiden välille, olemme onnistuneet mainonnassa ja viestinnässä. Mikäli suhteet jäävät 
nojaamaan ainoastaan hintaan tai yksittäisiin tuotteisiin, ovat suhteet kuin ”ihastumisia tai yhdenillan suhteita”, eivät kestäviä ja uskollisia, syvempiä rakkaussuhteita. 
Itse pidän tästä analogiasta oikeisiin ihmissuhteisiin.
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Fashion -filmit nojaavat samantyyppiseen kohdistukseen kuin imagomainonta. Niillä pyritään vaikuttamaan syvempiin tunteisiin ja sitä kautta kulutusvalintoihin. 
Elokuvalla on painava rooli. Siinä yhdistyvät kolme vahvaa taiteen alaa samassa ilmaisumuodossa- musiikki / äänimaailma, visuaalisuus ja tarinallisuus. Siksi 
tarinankerronta elokuvan muodossa on monesti vaikuttavampaa, tehokkaampaa ja toki myös helpompaa.
Fashion-filmit voivat monesti olla myös yksittäisten mallistojen esittelyä ja niiden tarinoiden avaavia tunnelmapätkiä. Niiden taustalla tietysti on kokonaisvaltainen Fashion-filmit voivat monesti olla myös yksittäisten mallistojen esittelyä ja niiden tarinoiden avaavia tunnelmapätkiä. Niiden taustalla tietysti on kokonaisvaltainen 
brändin identiteetti ja sen vahvistaminen. Siinä suhteessa vertaus musiikkivideoihin on selkeämmin ymmärrettävää. Niinkuin musiikkivideot kuuluvat aina bändin 
uutuuskappaleeseen ja voivat siten olla tyyliltään enemmän varioivia, niin myös muodissa, jossa mallistoja voidaan verrata yksittäisiin kappaleisiin tai albumeihin, 
voidaan leikitellä erilaisilla tunnelmilla ja tuoda esille malliston teemaa esille uudella tavalla. Monissa tapauksissa on kuitenkin selvää, että on vaikea erottaa, mikä on 
mainontaa ja mikä on fashion-filmi. Tämä onkin osa muotifilmien viehätystä. Niitä katsoessaan ei aina koe katsovansa puhdaslinjaista mainosta, koska taiteen, mainontaa ja mikä on fashion-filmi. Tämä onkin osa muotifilmien viehätystä. Niitä katsoessaan ei aina koe katsovansa puhdaslinjaista mainosta, koska taiteen, 
muodin, elokuvakerronnan, draaman ja kaupallisuuden raja-aidat sekoittuvat. Katsoessaan koko pitkää elokuvaa, joka onkin omalla tavallaan muotifilmi, voi katsoja 
parhaimmillaan kokea katsovansa loistavaa draamaa unohtaen täysin mainonnallisen tulokulman. Tämä sama pätee muuhunkin taiteen tarjontaan. Jos se on 
intohimoisesti tehty, on vaikea sanoa, onko siinä kaupallisia tarkoitusperiä. Tuskin kukaan tekee elokuvaa vain toivoen, että se myisi siihen tuotesijoitettuja 
kulutushyödykkeitä. Kaunein määritelmä, jonka olen muotifilmeille kuullut on, että ne ovat visuaalista runoutta. Parhaimmillaan Fashion-filmi on oma taiteenlajinsa, kulutushyödykkeitä. Kaunein määritelmä, jonka olen muotifilmeille kuullut on, että ne ovat visuaalista runoutta. Parhaimmillaan Fashion-filmi on oma taiteenlajinsa, 
jossa tuotteilla ja sen myötä kaupallisuudella ja brändeillä on pienehkö sivurooli.

Populaarikulttuurin näkökulmasta muoti on aina ollut kiinnostava osa-alue sen kentässä. Siksi on äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, miten sen sisällä eri genret, 
elokuva ja muoti sulautuvat toisiinsa muodostaen oman uuden populaarikulttuurin kentän. Fashion-filmit ovat vakiinnuttaneet oman roolinsa jo niin vahvoiksi, että 
uskalletaan puhua uudesta taiteen, populaarikulttuurin ja ilmaisun alasta. Tätä väitettä tukemaan löytyy lukuisia elokuvanettisivustoja, jotka ovat yksinomaan 
erikoistuneet muotifilmien jakamiseen ja niiden esittelyyn.

Yksi merkittävistä Fashion-filmi sivustoista on vuonna 2000 perustettu 
http://showstudio.com/projects/tag/fashion_films.
Sivusto pitää sisällään myös tekijöiden haastatteluja, inspiraatiolähteiden avaamista ja analyyttista keskustelua kyseisten muotielokuvien sisällöistä, teknisistä Sivusto pitää sisällään myös tekijöiden haastatteluja, inspiraatiolähteiden avaamista ja analyyttista keskustelua kyseisten muotielokuvien sisällöistä, teknisistä 
toteutuksista ja visuaalisuudesta. Sivustolla kuullaan ”behind the scenes” tarinoita ja avataan tekijöiden ideoita ja maailmoja videoiden taustalla. Sivustolla myös 
arvioidaan ja analysoidaan uusimpia muotifilmejä. Sivuston perustaja, muotivaikuttaja ja muotikuvaaja Nick Knight kommentoi muotifilmien tulemista seuraavasti:
”Muotifilmi on tullut jäädäkseen ja voisi jopa väittää, että se on ohittamassa perinteistä muotivalokuvausta. Muotifilmissä tärkeintä on liike, se, mikä liikkuvassa ”Muotifilmi on tullut jäädäkseen ja voisi jopa väittää, että se on ohittamassa perinteistä muotivalokuvausta. Muotifilmissä tärkeintä on liike, se, mikä liikkuvassa 
kuvassa on sen ydin, fundamentaalinen perusta. Muodissa vaatteet on tarkoitettu päällä pidettäviksi, liikkeeseen kantajansa yllä. Siksi elokuvan, liikkuvan kuvan ja 
vaatteen yhdistelmä on niin voimakas.” (LÄHDE: http://nickknight.com/press/nick-knight-on-fashion-film/) Knigh mainitsee fashion-filmi ohjaaja Rei Nadalin yhdeksi 
tämän päivän mielenkiintoisimmista tekijöistä. SHOWstudio Fashion järjestää myös vuotuisen Fashion Film Awards -kilpailun jonka voittajat pääsevät urallaan 
eteenpäin sivuston tukemana. Viimevuonna kilpailun voitti venäläinen Maksim Bashkaeeteenpäin sivuston tukemana. Viimevuonna kilpailun voitti venäläinen Maksim Bashkaev.
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Videopalvelu vimeossa myös on erillisiä fashion-filmi sivustoja. Näistä tärkeimpiä on kokoelma heidän itsensä kuratoimia poimintoja tarjonnastaan.
https://vimeo.com/channels/fashionfilms.
Vimeokin on täynnä fashion-filmi hastagillä löytyviä muotielokuvia. Tässä muutama eniten osumia saanut.
https://vimeo.com/58933055

Nowness on myös yksi alan merkittävistä sivustoista ja on jo jonkin aikaa listannut parhaimmat fashion-filmit
https://www.nowness.com/topic/fashion-film

AArvostettu muodin ammattilaisten sivusto Business of Fashion on valinnut jo usean vuoden ajan omat suosikkinsa ja vuoden merkittävimmät ja mielestään 
parhaimmat Fashion-filmit.
https://www.businessoffashion.com/articles/fashion-films/top-10-fashion-films-of-the-season-4

Samoin Voguen ylläpitämällä style.com -sivustolla listataan uusimpia, merkittävimpiä ja  heidän mielestään mielenkiintoisimpia fashion-filmejä.
https://video.vogue.com/series/fashion-films

V magazinen listaus on alalla seurattu kokoelma fashion-filmejä
https://vmagazine.com/article/seasons-best-fashion-films/

Samoin Dazed and confused  -muoti ja lifestyle-lehden kokoomalla sivustolla on heidän suosikkejaanSamoin Dazed and confused  -muoti ja lifestyle-lehden kokoomalla sivustolla on heidän suosikkejaan
http://www.dazeddigital.com/fashion/article/28870/1/the-best-fashion-films-of-2015
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Nettisivustojen ja kokoelmien lisäksi muotifilmien vakiintumisesta ja merkityksestä kertoo se, että niille on perustettu lukuisia omia festivaaleja. Myös maailmalla pitkään 
tunnettujen perinteisten elokuvafestivaalien tarjontaan on joissain yhteyksissä lisätty oma muotifilmien genre.
Yksi uranuurtaja on maailman muotipiireissä pitkään vaikuttanut muotipersoona Diane Pernet, joka on perustanut oman Fashion-filmi festivaalinsa vuonna 2008.
https://www.ashadedviewonfashionfilm.com

Pernetin tausta on muotisuunnittelussa, jonka parissa hän työskenteli 1980-luvulla New Pernetin tausta on muotisuunnittelussa, jonka parissa hän työskenteli 1980-luvulla New Yorkissa. Hän toimi myös puvustajan roolissa sekä muotitoimittajana 
useissa lehdissä. Oman sivustonsa lisäksi muotifilmivaikuttaja on muun muassa kuratoinut vuonna 2010 säveltäjä ohjaaja Michael Nymanin filmisarjan 
maineikkaaseen Corso Como-konseptimyymälään Milanoon. Hän myös on toiminut New York Art Fair -tapahtuman kuraattorina, tuoden sinne esille muotielokuvia. 
Hän on suorittanut myöhemmin tutkinnon dokumenttielokuvauksen puolella Temple yliopistossa ja tehnyt itse myös pienen budjetin fashion-filmejä.
VVuonna 2006 muotisuunnittelijat Mark ja Eley Kishimoto palkkasivat Pernetin tekemään heidän brandilleen road movie -tyylisen fashion-filmin ja dokumentin sen 
tekemisestä. Tämä elokuva toimi impulssina Dianen ensimmäiselle yksittäiselle fashion-filmi tapahtumalle nimeltään You Wear it Well, jonka hän järjesti vuonna 2006 
Los Angelesissa.

Muista fashion-filmi -festivaaleista mainittakoon seuraavat:
Fashion Film Festival Milano (https://fashionfilmfestivalmilano.com)
Berliinin Fashion Film Festival (http://berlinfashionfilmfestival.net)
Brussels International Fashion Film Festival (https://ifffb.com)
London Fashion Film Festival (http://wwLondon Fashion Film Festival (http://www.londonfashionfilmfestival.com  ja http://www.ljfff.com)
Canadan international Fashion Film festival (http://www.canifff.com)

Ensimmäistä kertaa on myös esitetty arvailuja, että muutaman vuoden sisällä myös virallisissa Academy Awards -palkintogaalassa (”Oscarit”) tulisi olemaan oma 
Fashion-filmi kategoria.

Ensimmäinen Fashion-filmi festivaali Suomessa järjestettiin Bio Rexissä elokuussa 2012. Idean äitinä toimi pitkään Suomen elokuva-alalla vaikuttanut Anna Möttölä. Ensimmäinen Fashion-filmi festivaali Suomessa järjestettiin Bio Rexissä elokuussa 2012. Idean äitinä toimi pitkään Suomen elokuva-alalla vaikuttanut Anna Möttölä. 
Tällä hetkellä Anna Möttölä on Rakkautta ja Anarkiaa festivaalin toiminnanjohtaja. Sitä ennen Möttölä on työskennellyt suunnittelijana Kansallisessa audiovisuaalisessa 
instituutissa. Hän on vastannut elokuvateatteri Orionin päivittäistoiminnasta, erikoisohjelmasta ja ohjelmiston markkinoinnista. Tuodessaan fashion -filmi festivaalia 
Suomeen, hän oli alan uranuurtaja. Minulla oli kunnia toimia tämän kaksipäiväisen Helsinki Fashion Film Festivaalin ensimmäisenä kuraattorina.
Myös muunlaisia muodin ja elokuvan yhdistäviä festivaaleja, tapahtumia ja yrityksiä syntyy jatkuvasti. Näistä yksi maineikkaimmista on Fashion in Film -kollektiivi. Sen Myös muunlaisia muodin ja elokuvan yhdistäviä festivaaleja, tapahtumia ja yrityksiä syntyy jatkuvasti. Näistä yksi maineikkaimmista on Fashion in Film -kollektiivi. Sen 
ideana on yhdistää eri taiteenalojen tekijöitä toimimaan yhdessä ja kannustaa tekijöitä käyttämään muotia osana elokuvakulttuuria.
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Fashion in Film -yhteisö / -festivaali on osa Central Saint Martins College of Art and Design koulua, Lontoossa. Sen perustivat vuonna 2005 Marketa Uhlirova, 
Roger Burton ja Christel Tsilibaris . Yhteisö järjestää festivaaleja, elokuvanäytöksiä, koulutusta, työpajoja ja näyttelyitä aiheen ympärille.

Myös koulutustarjonta on herännyt uuteen muotielokuva-alaan.
Pariisissa toimiva Paris College of Art (https://www.paris.edu/programs/graduate/master-fashion-film-photography/ ) on perustanut muotielokuva linjan.
Näin on tehnyt myös Tanskassa toimiva Via University College 
(http://en.via.dk/programmes/film-and-animation/fashion-experience-transmedia-storytelling-exchange)
Sekä The Royal Danish Academy of Fine Arts.Sekä The Royal Danish Academy of Fine Arts.
(https://kadk.dk/en/blog/tags/fashion-film)
Suomessa muotielokuvaa voi opiskella muun muassa yksityisessä Helsinki Design Schoolissa.
(https://www.helsinkidesignschool.fi/koulutusohjelmat/fashion-film/)
Toimin tämän koulutusohjelman vetäjänä/yhtenä opettajista ja olen vastannut sen kurssiohjelman suunnittelusta.

Silti ala ja sen ammattikunta on sen verran uutta, että varsinaisella fashion-filmi -ohjaaja tittelillä toimijoita ei juurikaan tunneta. Suomessa uraauurtavana tekijänä Silti ala ja sen ammattikunta on sen verran uutta, että varsinaisella fashion-filmi -ohjaaja tittelillä toimijoita ei juurikaan tunneta. Suomessa uraauurtavana tekijänä 
voidaan pitää Miikka Lommia, joka on tehnyt taiteen, muodin, mainonnan ja musiikin välimaastossa omia yksittäisiä teoksia sekä muotimerkkien ja lehtien videoita. 
Hänen tyylinsä leikittelee sukupuolirooleilla, eroottisella kuvastolla ja muodin elementeillä.
https://vimeo.com/miikkalommi
Uskon, että tulevaisuudessa tämä ammattikunta tulee vahvistumaan entisestään ja saamme tekijöitä, jotka yhdistelevät stailaajan, ohjaajan ja kuvaajan työkenttiä.

Fashion -filmi voi toimia myös malliston perinteisen catwalk näytöksen koFashion -filmi voi toimia myös malliston perinteisen catwalk näytöksen korvaajana. Tämä on monesti kustannustehokasta, sillä samaa filmiä voidaan halutessa 
screenata useammillakin muotiviikoilla ja jopa samanaikaisesti. Useiden näytösproduktioiden tuottaminen samalla sesongilla eri muotiviikoille on isommiltakin 
brändeiltä lähes mahdoton ponnistus. Tämä fashion-filmin tuoma monistettavuus tuo uusia ulottuvuuksia ja avaa ovia muotiviikoille myös uusille tekijöille. 
Päämuotiviikkojen (Pariisi, Lontoo, Milano, New York) perinteisiin kalenterilistauksiin (in / on calender) on päätynyt jo useita fashion-filmejä korvaamaan perinteisiä 
catwalk-näytöksiä. On hyvä muistaa, että catwalkkien perinne ulottuu lähes sadan vuoden taakse, ja on myös ymmärrettävää, että moderneja tapoja esitellä muotia catwalk-näytöksiä. On hyvä muistaa, että catwalkkien perinne ulottuu lähes sadan vuoden taakse, ja on myös ymmärrettävää, että moderneja tapoja esitellä muotia 
etsittäessä tulee kyseeseen myös liikkuva kuva, animaatiot, performanssit ja musiikkiesitykset.
Fashion-filmejä on esitetty muotiviikoilla elokuva ensi-illan tapaan. 
Fashion-filmejä on myös käytettty ja näytetty ennen varsinaisia catwalk-näytöksiä. Ne toimivat loistavasti tunnelmaan virittäjinä ja malliston taustatarinan informatiivisina 
tuokiokuvina. Muotiviikoilla on paljon ohjelmaa. Ammattilaiset saattavat aikatauluttaa näytöksiin saapumisensa minuutin tarkkuudella. 
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Pahimmassa tapauksessa saapuvat viimetingassa näytöspaikalle, tietämättä edes, minkä brändin näytös on alkamassa, saati mikä nähtävän malliston taustatarina 
on. Aiemmin lähetetyt pressitiedotteet ja promomateriaalit voi siinä vaiheessa olla täysin unohdettu. Myös näytöspenkeillä olevat käsiohjelmat ja tiedotteet jäävät aika 
usealta kiireessä, kuumassa ja muussa sosiaalisen median päivitysvimmassa huomaamatta. Näytöstiloissa on usein myös omanlainen hierarkia ja jännite. Ihmiset 
tarkkailevat muita osallistujia, kuka istuu eturivissä, mitä kenelläkin on päällä ja niin edelleen. Tämän kaiken intensiivisen ”vouhotuksen” pysäyttää salin pimeneminen 
näytöksen merkiksi. Jos ennen varsinaista näytöstä esitetään teeman mukainen fashion-filmi, luo se sen jälkeen catwalkilla nähtäville vaatteille jo selvän tunnelman. näytöksen merkiksi. Jos ennen varsinaista näytöstä esitetään teeman mukainen fashion-filmi, luo se sen jälkeen catwalkilla nähtäville vaatteille jo selvän tunnelman. 
Ihmisten huomiokyky toimii myös siten, että kerran nähneenä vaatteet tuntuvat seuraavalla kerralla jo tutuilta. Tämä voi auttaa katsojia muistamaan näytöksen 
vahvempana ”tuttuna” kokonaisuutena. Mallisto näyttäytyy myös hyvin erilaisena sitä vasten, millaista tunnelmamateriaalia olemme nähneet ennen catwalkille 
marssivia malleja. Esimerkkinä vaikkapa hyvinkin geneerinen kokoelma, jossa itse vaatteissa ei välttämättä tapahdu paljoa, kuten perinteinen farkkumallisto. On 
aikalailla erilainen tunnelma, näemmekö ennen näytöstä kuvaa Route 66:ltä vai Siperian vankiloista.aikalailla erilainen tunnelma, näemmekö ennen näytöstä kuvaa Route 66:ltä vai Siperian vankiloista.
Fashion-filmin yhteydessä voidaan taustalle heijastaa yrityksen logoa.

Fashion-filmeillä myös on merkittävä rooli somistuksellisena elementtinä. Pienemmän budjetin näytöksissä on hyvin yleistä, että näytöspaikkana käytetään vuokrattua 
tilaa. Näissä valmiiksi varustelluissa vuokrapaikoissa pyritään lokaation geneerisyyteen (”black box / white box”), jotta ne soveltuisivat hyvin erilaisten brändien 
tarkoituksiin. Somistuksia, sisustuselementtejä tai rekvisiittaa ei yleensä ole aikaa viritellä, koska nämä venue-paikat vuokrataan tuntiperusteisesti. Muualta tulevien 
brändien on suhteellisen hintavaa lähettää rahdilla rekvisiittaa / lavasteita. Muotifilmi toimii loistavasti somisteena ja lavasteena tunnelman luomisen lisäksi. Projisointi 
on helppoa videotykiltä (usein tiloista löytyy videotykit omasta takaa) ja materiaalina toimii sähköinen tiedosto. on helppoa videotykiltä (usein tiloista löytyy videotykit omasta takaa) ja materiaalina toimii sähköinen tiedosto. Tosin isompien, lavastuksellisten näytösten (esimerkiksi 
Chanel, Alexander McQueen) yhteydessä on viime vuosina nähty näyttäviä lisäprojisointeja ja valo- ja videoteoksia. Fashion-filmejä saatetaan myös näyttää 
näytöksen ajan heijastettuna osaksi kokonaisuutta. (https://www.highsnobiety.com/p/the-10-most-spectacular-chanel-fashion-shows-ever/)

Muotifilmit ovat monikäyttöisiä. Ne voi helposti ladata yrityksen nettisivuille, blogiin, vlogiin, yrityksen omalle Vimeo- tai Youtube-kanavalle ja niin edelleen. Siellä 
asiakkaat pääsevät katsomaan niitä omalla ajallaan ja niiden pariin voi palata vuosienkin kuluttua. Sieltä niitä on myös helppo linkata tarvittaessa lehdistölle, kuluttajille 
tai jälleenmyyntiasiakkaille. Youtuben kautta katsottavien videoiden määrä on ollut huimassa nousussa viime vuosina. Sinne ladatut fashion-filmit toimivat omalla ajalla 
katsottavina mainonnan välineinä.
Fashion -filmejä voi käyttää myös muissa kuin näytöksissä. Ne toimivat yhteistyö tapahtumissa esitettävinä materiaaleina, sponsoriyhteistyökuvioissa, messuständien Fashion -filmejä voi käyttää myös muissa kuin näytöksissä. Ne toimivat yhteistyö tapahtumissa esitettävinä materiaaleina, sponsoriyhteistyökuvioissa, messuständien 
kuvittajina, myymälän ikkunassa ja myymäläsomistuksena. Jos liikkuvakuva tuodaan myymälän ikkunaan somistukseksi, on sillä tehokkaampi vaikutus ohikulkijoihin 
kuin pelkällä staattisella valokuvalla tai somistuksella.
Muotielokuvia voi helposti myös ”kierrättää” näyttelyissä, retrospektiivisissä katsauksissa, gallerianäyttelyissä ja niin edelleen.
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Fashion -filmejä voi käyttää myös muissa kuin näytöksissä. Ne toimivat yhteistyö tapahtumissa esitettävinä materiaaleina, sponsoriyhteistyökuvioissa, messuständien 
kuvittajina, myymälän ikkunassa ja myymäläsomistuksena. Jos liikkuvakuva tuodaan myymälän ikkunaan somistukseksi, on sillä tehokkaampi vaikutus ohikulkijoihin 
kuin pelkällä staattisella valokuvalla tai somistuksella.
Muotielokuvia voi helposti myös ”kierrättää” näyttelyissä, retrospektiivisissä katsauksissa, gallerianäyttelyissä ja niin edelleen.
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Pahimmassa tapauksessa saapuvat viimetingassa näytöspaikalle, tietämättä edes, minkä brändin näytös on alkamassa, saati mikä nähtävän malliston taustatarina 
on. Aiemmin lähetetyt pressitiedotteet ja promomateriaalit voi siinä vaiheessa olla täysin unohdettu. Myös näytöspenkeillä olevat käsiohjelmat ja tiedotteet jäävät aika 
usealta kiireessä, kuumassa ja muussa sosiaalisen median päivitysvimmassa huomaamatta. Näytöstiloissa on usein myös omanlainen hierarkia ja jännite. Ihmiset 
tarkkailevat muita osallistujia, kuka istuu eturivissä, mitä kenelläkin on päällä ja niin edelleen. Tämän kaiken intensiivisen ”vouhotuksen” pysäyttää salin pimeneminen 
näytöksen merkiksi. Jos ennen varsinaista näytöstä esitetään teeman mukainen fashion-filmi, luo se sen jälkeen catwalkilla nähtäville vaatteille jo selvän tunnelman. näytöksen merkiksi. Jos ennen varsinaista näytöstä esitetään teeman mukainen fashion-filmi, luo se sen jälkeen catwalkilla nähtäville vaatteille jo selvän tunnelman. 
Ihmisten huomiokyky toimii myös siten, että kerran nähneenä vaatteet tuntuvat seuraavalla kerralla jo tutuilta. Tämä voi auttaa katsojia muistamaan näytöksen 
vahvempana ”tuttuna” kokonaisuutena. Mallisto näyttäytyy myös hyvin erilaisena sitä vasten, millaista tunnelmamateriaalia olemme nähneet ennen catwalkille 
marssivia malleja. Esimerkkinä vaikkapa hyvinkin geneerinen kokoelma, jossa itse vaatteissa ei välttämättä tapahdu paljoa, kuten perinteinen farkkumallisto. On 
aikalailla erilainen tunnelma, näemmekö ennen näytöstä kuvaa Route 66:ltä vai Siperian vankiloista.aikalailla erilainen tunnelma, näemmekö ennen näytöstä kuvaa Route 66:ltä vai Siperian vankiloista.
Fashion-filmin yhteydessä voidaan taustalle heijastaa yrityksen logoa.

Fashion-filmeillä myös on merkittävä rooli somistuksellisena elementtinä. Pienemmän budjetin näytöksissä on hyvin yleistä, että näytöspaikkana käytetään vuokrattua 
tilaa. Näissä valmiiksi varustelluissa vuokrapaikoissa pyritään lokaation geneerisyyteen (”black box / white box”), jotta ne soveltuisivat hyvin erilaisten brändien 
tarkoituksiin. Somistuksia, sisustuselementtejä tai rekvisiittaa ei yleensä ole aikaa viritellä, koska nämä venue-paikat vuokrataan tuntiperusteisesti. Muualta tulevien 
brändien on suhteellisen hintavaa lähettää rahdilla rekvisiittaa / lavasteita. Muotifilmi toimii loistavasti somisteena ja lavasteena tunnelman luomisen lisäksi. Projisointi 
on helppoa videotykiltä (usein tiloista löytyy videotykit omasta takaa) ja materiaalina toimii sähköinen tiedosto. on helppoa videotykiltä (usein tiloista löytyy videotykit omasta takaa) ja materiaalina toimii sähköinen tiedosto. Tosin isompien, lavastuksellisten näytösten (esimerkiksi 
Chanel, Alexander McQueen) yhteydessä on viime vuosina nähty näyttäviä lisäprojisointeja ja valo- ja videoteoksia. Fashion-filmejä saatetaan myös näyttää 
näytöksen ajan heijastettuna osaksi kokonaisuutta. (https://www.highsnobiety.com/p/the-10-most-spectacular-chanel-fashion-shows-ever/)

Muotifilmit ovat monikäyttöisiä. Ne voi helposti ladata yrityksen nettisivuille, blogiin, vlogiin, yrityksen omalle Vimeo- tai Youtube-kanavalle ja niin edelleen. Siellä 
asiakkaat pääsevät katsomaan niitä omalla ajallaan ja niiden pariin voi palata vuosienkin kuluttua. Sieltä niitä on myös helppo linkata tarvittaessa lehdistölle, kuluttajille 
tai jälleenmyyntiasiakkaille. Youtuben kautta katsottavien videoiden määrä on ollut huimassa nousussa viime vuosina. Sinne ladatut fashion-filmit toimivat omalla ajalla 
katsottavina mainonnan välineinä.
Fashion -filmejä voi käyttää myös muissa kuin näytöksissä. Ne toimivat yhteistyö tapahtumissa esitettävinä materiaaleina, sponsoriyhteistyökuvioissa, messuständien Fashion -filmejä voi käyttää myös muissa kuin näytöksissä. Ne toimivat yhteistyö tapahtumissa esitettävinä materiaaleina, sponsoriyhteistyökuvioissa, messuständien 
kuvittajina, myymälän ikkunassa ja myymäläsomistuksena. Jos liikkuvakuva tuodaan myymälän ikkunaan somistukseksi, on sillä tehokkaampi vaikutus ohikulkijoihin 
kuin pelkällä staattisella valokuvalla tai somistuksella.
Muotielokuvia voi helposti myös ”kierrättää” näyttelyissä, retrospektiivisissä katsauksissa, gallerianäyttelyissä ja niin edelleen.
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Materiaalia voi käyttää myös musiikkivideoiden yhteistyökuvioissa. Olen esimerkiksi tehnyt yhteistyötä jonkun bändin kanssa, ja samalla saanut käyttööni heidän 
tietyn kappaleensa. Sitä vastaan on yhteistyökuviossa leikattu bändille oma musiikkivideo, jossa on yhdistetty muotifilmin materiaalia heidän kanssaan kuvattuun 
uuteen materiaaliin. Näin fashion-filmi saa lisää levityskanavia ja näkyvyyttä myös toisen taiteen muodon kautta.

2.2 Erilaiset olemassa olevat / tunnistettavat genret, esimerkkejä
 ja FASHION-FILMIN TULEMISEEN LIITTYVIÄ MUITA HUOMIOITA

Muotifilmi on viime vuosina vakiintunut tarkoittamaan tutkielmani alussa kuvailemiani musiikkivideotyyppisiä tunnelmafilmejä. Muodin ja elokuvan historia tuntee silti Muotifilmi on viime vuosina vakiintunut tarkoittamaan tutkielmani alussa kuvailemiani musiikkivideotyyppisiä tunnelmafilmejä. Muodin ja elokuvan historia tuntee silti 
paljon elokuvia, joita on tituleerattu fashion-filmi -nimikkeellä. Tutkin asiaa laajemmin ja löysin seikkoja, joilla muotifilmi termiä voidaan laajentaa käsittämään myös 
muunlaisia elokuvia. Muotifilmit voidaan oman tutkimukseni mukaan jakaa neljääntoista eri alalajikkeeseen / genreen. Esittelen ne tässä alla tiivistelminä. 

Neljäntenätoista esittelen opinnäytteeni ydinaiheeseen liittyvän uuden genren, auteuNeljäntenätoista esittelen opinnäytteeni ydinaiheeseen liittyvän uuden genren, auteur-tyyppisen elokuvan, jossa muotisuunnittelijataustainen henkilö toimii ohjaajana ja 
elokuvan konseptuaalisena taiteellisena johtajana, auteurina. Tämä neljästoista lajityyppi perustuu vahvasti muodin ja elokuvan vuoropuhelulle. Genreä voisi nimittää 
myös lyhennettynä Fashion Auteur -elokuvaksi. Sen konseptuaalinen idea perustuu:
 1. Siihen mitä muotisuunnittelija voi tuoda oman alansa sisältä elokuvalliseen, draamalliseen ja visuaaliseen kerrontaan. 
  2.  Siihen miten muotisuunnittelija, joka heijastelee ammattinsa puolesta tulevaisuuden ilmiöitä, vallitsevia trendejä, menneen ajan visuaalisia kierrätyssyklejä ja 
seuraavia megatrendejä, voi tuoda elokuvan kenttään uutena tulokulmana. 
 3.  Siihen mitä vahvaa tarinankerrontaa työssään hyväksi käyttävä ammattilainen voi ammentaa muotitaustaisesta tarinan kerronnasta ja tuoda narratiiviseen 
fiktioon.  

Mallistojen suunnittelu perustuu tiukkoihin konsepteihin, joiden taustalla on tarina. Mallistosuunnittelussa käytetään hyväksi värianalytiikkaa, harmonioita ja Mallistojen suunnittelu perustuu tiukkoihin konsepteihin, joiden taustalla on tarina. Mallistosuunnittelussa käytetään hyväksi värianalytiikkaa, harmonioita ja 
disharmonioita, rytmiä, muotoja, materiaalien valoja ja varjoja. Näiden käyttäminen osana elokuvallista suunnittelua on vain uusi laajennus muodista toiseen 
formaattiin. Estetiikka ja tarinankerronta ovat niitä tärkeimpiä työkaluja niin elokuvassa kuin muodissakin. Myös populaarikulttuurin vahva läsnäolo sekä ajan heijastelu 
(jotka muodissa ovat aina olleet läsnä) tuovat elokuvaan mielenkiintoista näkemyksellisyyttä. Erilaiset olemassa olevat/ tunnistettavat genret:
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1. TREND SETTER ELOKUVAT                                                                                    
Nuori Kapinallinen (Nicholas Ray 1955), Marie Antoinette (Sofia Coppola 2006), Rosemary’s Baby (Roman Polanski 1968), Fifth Element, (Luc Besson 1997), 
Persona (Ingmar Bergman 1966), Woody Allen elokuvat

Nimensä mukaisesti nämä elokuvat ovat olleet määrittämässä jotain vallitsevaa tyylitrendiä, elämäntapaa tai kokonaista alakulttuurillista aikakautta. 

Nuori kapinallinen (Rebel Without a Cause) on yhdysvaltalainen kokoillan elokuva, jonka ohjasi Nicholas Ray vuonna 1955. Pääosissa esiintyivät James Dean (Jim Nuori kapinallinen (Rebel Without a Cause) on yhdysvaltalainen kokoillan elokuva, jonka ohjasi Nicholas Ray vuonna 1955. Pääosissa esiintyivät James Dean (Jim 
Stark), Natalie Wood (Judy) ja Sal Mineo (Plato). Elokuvaa voidaan pitää yhtenä nuorisokultturia ja nuorisomuotia vahvistaneena kulttielokuvana.
LÄHDE: https://fi.wikipedia.org/wiki/Nuori_kapinallinen

Marie Antoinette on Sofia Coppolan käsikirjoittama ja ohjaama dokumentaaris-fiktiivinen elokuva, joka sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2006 ja joka Marie Antoinette on Sofia Coppolan käsikirjoittama ja ohjaama dokumentaaris-fiktiivinen elokuva, joka sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2006 ja joka 
kertoo Ranskan kuningattaresta Marie Antoinettesta ja hänen huikentelevaisesta elämäntyylistään. Elokuva ei ole täysin faktaperäinen. Siihen on sekoitettu 
elementtejä ja yksityiskohtia nykypäivän populaarikulttuurista. Omalta osaltaan elokuva oli aloittamassa uusromanttista, naivin hersyvää ja vaaleanpunaisen makeaa 
trendivirtausta, joka näkyi kuppikakkujen resepteinä, pitsivaatteina ja kukkatapetteina lifestyle- ja muotilehdissä.
(LÄHDE: https://fi.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinette_(elokuva))

RosemaRosemary’s Baby on Roman Polańskin ohjaama ja käsikirjoittama yhdysvaltalainen kauhuelokuva vuodelta 1968. Naispääosaa esittää Mia Farrow. Rosemaryn 
painajainen oli suuri yleisö- ja arvostelumenestys. Elokuva valittiin vuonna 1993 Yhdysvaltojen kongressin kirjaston National Film Registryyn, johon kootaan 
esteettisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti merkittäviä amerikkalaiselokuvia. American Film Instituten vuonna 2001 kokoamalla sadan parhaan amerikkalaisen 
kauhuelokuvan listalla Rosemaryn painajainen oli 9. sijalla. Mia Farrown vaatetyylistä tuli sen ajan muotisensaatio. Sitä pidetään vieläkin hyvin ikonisena ja 
tunnistettavana tyylinä.
(LÄHDE: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rosema(LÄHDE: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rosemaryn_painajainen)

Fifth Element (Luc Besson 1997) on ranskalainen tieteiselokuva vuodelta 1997. Pääosissa ovat Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich, Ian Holm ja Chris 
Tucker. Elokuva on humoristinen ja toiminnallinen tieteisfantasia, joka ammentaa aineksia edeltävien vuosikymmenten tieteiselokuvista ja -sarjakuvista. Elokuvan 
visuaaliseen suunnitteluun osallistuivat sarjakuvapiirtäjät Jean Giraud ja Jean-Claude Mézières. Puvustuksen teki muotisuunnittelija Jean-Paul Gaultier. Elokuvan 
tyylistä lähti liikkeelle uudenlainen sarjakuva-scifi -tyylinen trendi.
(LÄHDE: https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Fifth_Element_%E2%80%93_puuttuva_tekij%C3%A4)
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Persona (1966) on Ingmar Bergmanin tuotannossa poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen teos, jossa hän pelkisti asetelman vain kahden henkilön väliseksi. Päärooleissa 
nähdään Bibi Andersson ja Liv Ullmann. Elokuva kuvattiin karulla Fårön saarella. Elokuvan skandinaavisen pelkistetty tyyli on ollut aikansa tyylin heijastuma, mutta 
samalla sen eteenpäin viejä. Elokuva muistetaan ennen kaikkea sen vahvasta pelkistetyn scandinaavisen tyylin estetiikasta.
(LÄHDE: https://kavi.fi/fi/elokuva/193638-naisen-naamio-persona)

WWoody Allen on 1900-luvun jälkipuoliskon ja 2000-luvun alun tunnetuimpia ja arvostetuimpia yhdysvaltalaisia elokuvaohjaajia ja koomikoita. Hänen auteur-tyylinen 
elokuvailmaisunsa pitää sisällään kokonaisteosten työstön käsikirjoituksesta näyttelemiseen ja ohjaamiseen. Allenin elokuville on tyypillistä, että hänen esittämänsä 
hahmo on hiukan neuroottinen ja toisinaan puhuu suoraan kameralle. Useimmat Brooklynistä kotoisin olevan Allenin elokuvat sijoittuvat New Yorkiin ja erityisesti 
Manhattanille. Estetiikka näyttelee vahvaa roolia hänen elokuvissaan. Onkin sanottu, että se on osa hänen elokuviensa kokonaisjuonta. Tätä tyyliä kutsutaan jo 
omalla genre nimellään, New York chic. 
Kyseinen, boheemin rento, huoliteltu ja osittain androgyyni look on nähtävillä useissa hänen elokuvissaan. Siitä on tullut muodissa käsite.Kyseinen, boheemin rento, huoliteltu ja osittain androgyyni look on nähtävillä useissa hänen elokuvissaan. Siitä on tullut muodissa käsite.
(LÄHDE: https://fi.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen)

2. FIKTIOELOKUVA MUODIN MAAILMASTA
Esimerkiksi Devil Wears Prada (David Frankel 2006), Mannequin (Michael Gottlieb 1987), Prêt-à-Porter (Robert Altman 1994), Sex and the City (TV-sarja, tuottaja, 
luoja Darren Star 1998-2004)

Muotimaailma on toiminut useiden fiktioelokuvien inspiraation lähteenä. Elokuvat kertovat sen lainalaisuuksista, kliseistä ja raadollisuudesta. Muotimaailmaa on myös 
rakastettu parodioida.

Devil Devil Wears Prada (2006) on Lauren Weisbergerin romaaniin perustuva yhdysvaltalainen elokuva vuodelta 2006, jonka on ohjannut David Frankel. Elokuvan 
pääosissa ovat Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt ja Stanley Tucci. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat New Yorkiin ja Pariisiin.  Vaikka elokuva kertoo vahvasti 
muodin maailmasta, moni tosielämän muotivaikuttaja kieltäytyi esiintymästä elokuvassa. He pelkäsivät suututtavansa US Voguen päätoimittajan Anna Wintourin. 
Elokuvan on huhuttu saaneen inspiraationsa juuri hänen hahmostaan. Silti monet muotimerkit antoivat vaatteita elokuvan puvustukseen. Se sisältää niin paljon kalliita 
muotiluomuksia ja uniikkeja vaatekappaleita, että puvustuksen amuotiluomuksia ja uniikkeja vaatekappaleita, että puvustuksen arvoltaan siitä tuli yksi kalleimmista elokuvistahistoriassamme.
(LÄHDE: https://www.imdb.com/title/tt0458352/)
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Mannequin (Michael Gottlieb 1987) elokuvassa vuodelta 1987 seikkaillaan muodin ja vaatteiden maailmassa. Elokuva oli aikansa tyyli-ikonin asemassa, ja sen 
tunnusmusiikki 
Nothinǵs Gonna Stop Us Now on yksi kahdeksankymmentä luvun lopun hittejä. Elokuva on tyylilajiltaan romanttinen komedia. Sen pääosan esittäjä Kim Cattrall tuli 
myöhemmin tunnetuksi toisessa muotimaailmaa kuvanneessa elokuva / tv-sarjassa Sex and the Cityssä.

Sex and the city (Sinkkuelämää) on koko 2000-luvun alun seuratuimpia TSex and the city (Sinkkuelämää) on koko 2000-luvun alun seuratuimpia TV-sarjoja. Muotimerkit kilvan toivoivat saavansa vaatteitaan esille sarjan puvustukseen. Tätä 
kautta koko maailman tietoisuuteen tulivat niin Manolo Blahnikit, nimilaattakorut kuin tyllihameetkin. Patricia Field toimi koko sarjan ajan sen vaikutusvaltaisena 
stylistina ja puvustajana. Suomalaisia kiinnostanut yksityiskohta tässä muotiin ja sen markkinointiin vahvasti liittyneessä TV-sarjassa oli sen 3:lla tuotantokaudella 
(2002) vierailleet Hanna Sarenin puukengät. Ohjelma sijoittui muodin, sen kuluttamisen ja elämäntyylin ympärille. Omalta osaltaan se myös loi sen hetken 
muotitrendejä ja pukeutumisilmiöitä.

Prêt-à-Porter (Robert Altman 1994) esittelee Pariisin muotiviikkojen aikaisen hysterian ja pinnallisuuden kulissien takana. Mahtavan karaktäärigallerian henkilöhahmoja Prêt-à-Porter (Robert Altman 1994) esittelee Pariisin muotiviikkojen aikaisen hysterian ja pinnallisuuden kulissien takana. Mahtavan karaktäärigallerian henkilöhahmoja 
ovat mallit, muotisuunnittelijat, ostajat, agentit, fanit ja paparazzit. Miljöö on aito, parodia toimii muodin peilinä.
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Lisäksi mainittakoon muita muodin maailmaan liittyviä elokuvia:
      
      Absolutely Fabulous: The Movie (Mandie Fletcher 2016)
  An American Girl: Isabelle Dances Into the Spotlight (Vince Marcello 2014)
  American Mullet (Jennifer Arnold 2001)
      Back Street (David Miller 1961)
    Barbie: A Fashion Fairytale (William Lau 2010)
  Beauty & the Briefcase (Gil Junger 2010)
  Bill Cunningham New York (Richard Press 2010)
  Brüno (Larry Charles 2009)
  Calendar Girls (Nigel Cole 2003)
  Chic! (Jérôme Cornuau 2015)
  Coco and Igor (Jan Kounen 2009)
    Confessions of a Shopaholic (P.J. Hogan 2009)
  Darling (John Schlesinger 1965)
  Designing Woman (Vincente Minelli 1957)
  The Devil's Pass Key (Eric von Stroheim 1920)
     The Dressmaker  (Jocelyn Moorhouse 2015)
  Fashion (Madhur Bhandarkar 2008)
  Fashion King (Oh Ki-hwan 2014)
    Fashion Model (William Beaudine 1945)
  Fashions of 1934 (William Dieterle 1934)
  Franca: Chaos and Creation (Francesco Carrozzini 2016)
  Fresh Dressed (Sasha Jenkins 2015)
  Funny Face (Stanley Donen 1957) 
  How Do I Look (Wolfgang Busch 2006)
  The Intern  (Michael Lange 2000)
    It Girls (Robin Melanie Leacock 2002)
  It Started in Paradise (Compton Bennett 1952)
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     Just for Kicks (Thibaut De Longeville, Lisa Leone 2005)
  Lombardi, Ltd. (Jack Conway 1919)
  Made in Paris (Boris Sagal 1966)
  Mahogany (Berry Gordy 1975)
  The Man in the White Suit (Alexander Mackendrick 1951)
  Mannequin in Red (Arne Mattson 1958)
    Maytime in Mayfair (Herbert Wilcox 1949)
  Model Behavior (Mark Rosman 2000)
  Paris Is Burning  (Jennie Livingstone 1990)
  Perfume (Michael Rymer 2001)
  Phantom Thread (Paul Thomas Anderson 2017)
  Queen of Fashion (Max Obal 1929)
      Raising Helen (Garry Marshall 2004)
    Roberta (William A. Seiter 1935)
  Scatter My Ashes at Bergdorf's (Matthew Miele 2013)
  So Fine (Andrew Bergman 1981)
  Supermodel (Shawn Baker, Datari Turner 2015)
  Useless (Jea Zhangke 2007)
  Who Are You, Polly Maggoo? (William Klein 1966)
  Women Must Dress (Reginald Barker 1935)
    Zoolander (Ben Stiller 2001)
  Zoolander 2 (Ben Stiller 2016)

(LÄHDE: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Films_about_fashion
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3. DOKUMENTTI / DOKUMENTAARIS-FIKTIIVINEN / DOKUMENTAARINEN ELOKUVA MUODISTA / MUODINLUOJASTA
Esimerkiksi Karl Lagerfeld Confindental (Rodolphe Marconi 2007), Coco avant Chanel (Anne Fontaine 2009), Mcqueen (Ian Bonhôte, Peter Ettedgui  2018), 
Westwood: Punk, Icon, Activist (Lorna Tucker 2018)

Muoti on aina kiinnostanut elokuvan tekijöitä. Sen persoonat ja henkilögalleria itsessään ovat niin moninaisia ja värikkäitä, että sieltä löytyy hahmoja ja elämäntarinoita, 
joita elokuvamaailma on hyödyntänyt dokumentteihinsa. Muotisuunnittelijoiden tuhkimotarinat, intohimoinen asenne työhönsä, muotimaailman glamour ja sen 
kääntöpuolet kiehtovat.
Dokumetaaris-fiktiivinen elokuva September Issue (R.J. Cutler 2009) oli ehdolla monissa kategorioissa vuoden 2009 lukuisilla aDokumetaaris-fiktiivinen elokuva September Issue (R.J. Cutler 2009) oli ehdolla monissa kategorioissa vuoden 2009 lukuisilla arvostetuilla festivaaleilla. Se voitti 
parhaan kuvauksen palkinnon Sundance-elokuvafestivaalilla vuonna 2009. Elokuva kertoo maailman vaikutusvaltaisimman muotilehden, USA:n Voguen 
päätoimittajan Anna Wintourin maailmasta. 
Elokuvat Coco Chanelista, Karl Lagerfeldista, Vivianne Westwoodista ja Alexander Mcqueenista ovat puhtaasti henkilökuvia, dokumentteja muodinluojien elämästä.

(LÄHDE https://www.vogue.co.uk/gallery/best-fashion-documentaries)

4. MUOTITUOTE
 pääroolissa yksittäinen vaate

Elokuvassa voi seikkailla yksi ainoa vaatekappale. Elokuvassa voi seikkailla yksi ainoa vaatekappale. Vaatekappaleesta voi myös tulla niin ikoninen, että sitä voidaan pitää elokuvan päähenkilönä tai visuaalisesti 
määrittävänä avainelementtinä. Elokuvissa on toki viime aikoina nähty paljon tuotesijoittelua, jossa jokin tietty muotitalo toimii elokuvan rahoituksessa / lainaa 
mallistonsa vaatteita elokuvaan. Muotisuunnittelijat ovat kautta aikojen tehneet myös kokonaisia puvustuksia tai yksittäisiä vaatteita elokuviin. Parhaimmassa tai 
pahimmassa tapauksessa elokuvasta muistetaan tarinan lisäksi tai jopa sitä ennen vain jokin vaatekappale tai kokonaisvaltainen tyyli. Esimerkkinä voisi olla Anita 
Ekbergin klassikkokohtaus La Dolce Vitassa (Federico Fellini 1960) Ekbergin klassikkokohtaus La Dolce Vitassa (Federico Fellini 1960) Trevin suihkulähteellä, josta hänen mekkonsa on noussut koko elokuvan tunnus ”hahmoksi”.
Bonnie ja Clyde (Arthur Penn 1967) elokuvan 1970-lukulainen tyyli baretteineen ja neuleineen on myös ikoninen. Muun muassa Kate Moss ja Rodarte merkin 
luojat, Mulleavyn siskokset nimeävät tuon elokuvan kokonaisvaltaisen tyylin inspiraation lähteekseen. 
Aamiainen Tiffanylla (engl. Breakfast at Tiffany’s) (Blake Edwards 1961) on vuonna 1961 ensi-iltansa saanut Truman Capoten samannimiseen romaaniin perustuva 
romanttinen komediaelokuva. Audrey Hepburnille elokuvaa varten suunniteltu Givenchyn musta coctail-puku on yksi elementti, ”päätähti”,  jonka lähes kaikki 
elokuvasta muistavat. 
(LÄHDE: https://fi.wikipedia.org/wiki/Aamiainen_Tiffanylla_(elokuva)) 
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Marilyn Monroen tähdittämän elokuvan Kesäleski (The Seven Year Itch) (Billy Wilder 1955) ”tuuli helmoissa kohtauksen” mekko on itsessään jo legenda. Elokuva ei 
ollut niinkään suuri menestys, mutta avokaula-aukkoisen, valkoisen mekon muistavat kaikki. Tämä samainen leninki muodostui elokuvan jälkeen näyttelijä Marilyn 
Monroen tunnusasuksi. 

VVoiko hatusta tulla elokuvan ansiosta ikoninen? Tekeekö se elokuvasta muotielokuvan? Tällaisia klassikkohattuja on nähty Humphrey Bogartilla Casablancassa 
(Michael Curtiz 1942), Indiana Jonesilla hänen seikkailuissaan ja Sherlock Holmesilla hänen ratkoessan salapoliisitehtäviään. Ihmemaa Oz (Victor Flemingin 1939) 
elokuvassa esiintyneet Dorothyn kirkkaan punaiset sandaalit ovat itsessään jo klassikot. Näitä valmistettiin useita pareja elokuvaa varten. Ne olivat niin halutut, että 
vuonna 2005 ne varastettiin Judie Garland -museosta Minnesotasta. Sandaalit löytyivät vasta vuonna 2018.

(https://www.theguardian.com/film/2005/aug/30/news2)

TTuulenviemää (Victor Fleming, 1939) on suuri rakkaustarina, mutta myös suuri mekoistaan. Kukapa ei muistaisi Scarlet Óharan valtavan kokoisia tanssiaismekkoja ja 
olisi jännityksellä seurannut, miten seuraava mekko voi enää näyttävyydessään ohittaa edellisen. Elokuvaa varten tehtiin yli 5000 yksittäistä vaatekappaletta. 
Puvustajana ja vaatesuunnittelijana toimi Walter Plunkett.
Basic Instinct  (Paul Basic Instinct  (Paul Verhoeven 1992) elokuvassa legendaksi on vaatteiden osalta jäänyt kohtaus, jossa vaatteita puuttuu. Sharon Stonen istumakohtaus, jossa 
hänen alushousunsa puuttuvat, on jäänyt yhdeksi elokuvan ikoniseksi kohtaukseksi. Elokuvan pukusuunnittelusta vastannut Ellen Mirojnick kuvaili 
stailausstrategiaansa ja asuvalintojaan Sharon Stonen roolihahmolle Cathrinelle sanoilla jääkylmä, kuin Hitchcockin naiset.
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5. EDITORIAL MUOTIELOKUVA
Muotilehdet ovat täynnä ”muotistooreja”. Stailattuja monisivuisia tietyn teeman ja konseptin mukaisia visuaalisia tarinoita, joissa vaatteet näyttäytyvät vahvassa Muotilehdet ovat täynnä ”muotistooreja”. Stailattuja monisivuisia tietyn teeman ja konseptin mukaisia visuaalisia tarinoita, joissa vaatteet näyttäytyvät vahvassa 
roolissa. Stailaaja ja kuvaaja usein yhdessä suunnittelevat nämä kokonaisuudet. Merkittävässä roolissa ovat kuvauslokaatio, valo, mallikasvo. Noin viitisen vuotta 
sitten povattiin, että tämän tyylisiä elokuvia alkaisi tulla enemmänkin muotilehtien nettisivuille. Tämä trendi ei kuitenkaan ole täysin toteutunut. On mielenkiintoista 
huomata, miten muotilehtien printti edelleen on niin vahvassa asemassa, että liikkuvakuva ei ole sitä vielä onnistunut syrjäyttämään tai edes tulemaan sen rinnalle. 
Onkohan tässä syynä se, että painettu media itse haluaa pitää itse kiinni omasta formaatistaan? Muissa medioissa liikkuva kuva on kiilannut lähes ohi perinteisestä Onkohan tässä syynä se, että painettu media itse haluaa pitää itse kiinni omasta formaatistaan? Muissa medioissa liikkuva kuva on kiilannut lähes ohi perinteisestä 
printtimediasta. Uskon, että tähän ollaan silti menossa ja lehtien täytyy vastata kuluttajien kysyntään ja uuteen aikaan.
Lehtien tekemät videot voivat toki olla myös teasereita julkaisun uudelle numerolle. Tällaisia olemme nähneet muun muassa Revs-lehden puffeina.
Jonkin verran behind the scenes -materiaalia löytyy jo, eli editoriaalien making of -materiaalia. Tämä toimii vielä niin päin, että nämä videot ovat taustamateriaalia 
varsinaisiin pääjuttuihin, jotka sitten ovat printtimediassa nähtävillä.

6. YHTEISKUNNALLINEN / SANOMALLINEN / KANTAAOTTAVA
Elämme vahvasti arvomaailmalatautuneessa yhteiskunnassa. Arvoja, eettisiä, ekologisia ja sosiaalisia valintoja peräänkuulutetaan ja arvostetaan. Yhteiskunnallisesti 
kantaa ottava muotifilmi voi ottaa kantaa esimerkiksi mallityttöjen laihuuteen, turkistuotannon epäeettisyyteen, sweat shop ja lapsityövoimaa käyttäviin tehtaisiin, 
puuvillatuotannon ongelmiin, syntyvän leikkuujätteen kierrätysprosessiin ja niin edelleen. Nämä elokuvat voivat olla dokumentaarisia tai taide-elokuvan muodossa 
tehtyjä.
Tällaisia taide-elokuvia on muun muassa tehnyt Anna Äärelä. (Let Them Eat Cake, 2011)

7. MUOTIMAINOS
Muotimainos voi olla hinta- tai tuoteorientoitunutta. Muotimainos voi olla hinta- tai tuoteorientoitunutta. Tunnemme myös identiteettimainonta-tyypin, sekä täysin postmodernin mainontagenren, jossa tuotetta ei edes 
näy, eikä mainoksen stoori liity mitenkään mainostettavaan tuotteeseen. Puhutaan assosioivasta mainonnasta.  
(https://www.marmai.fi/kumppaniblogit/alma_talent/milla-tasolla-haluat-kontrolloida-ihmisia-6640870).Tällaisesta lajityypistä ovat malliesimerkkkejä esimerkiksi 
Benettonin kuuluisat mainokset (abortoidut sikiöt, Paavi, gay-liitot ja niin edelleen.) Benettonin mainonnan kulta-aikana puhuttiin jopa Toscani-ilmiöstä, Benettonin 
mainoksien takana olleen Oliviero mainoksien takana olleen Oliviero Toscanin mukaan. Mainos voi olla niin absurdi, että se saa katsojassa aikaan halun nähdä vaatteet ja löytää syy-yhteyden 
absurdin kuvamaailman ja brändin välillä. Se toimii ikään kuin visuaalisena stimuloijana ja teaserina.
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8. CATWALK /  TAKAHUONETALTIOINTI
Catwalk- / takahuonetaltiointi oli lajityyppinä pitkään vallalla televisiossakin esitetyissä nuoriso-ohjelmissa. Ihmisiä kiinnostivat takahuonetaltioinnit, fashion-humun ja 
hälinän näkeminen. Millaista on näytöksen kulisseissa, mitä siellä tapahtuu, ketkä siellä tekevät työtään ja niin edelleen. MTV:llä oli aikoinaan lukuisa määrä muotiin 
erikoistuneita ohjelmia, joissa näytettiin näytöksiä ja niiden järjestelyitä. Suomalainen Jyrki-ohjelma esitti tällaisia takahuonetaltiointeja ja haastatteluja muodin 
erikoisohjelmassaan Fashion TV:ssä, jota luotsasi silloin TV-kasvo Minna O. (1995-2001)

9. LIVE LOOKBOOK
Live lookbook on ennenkaikkea myynnin työkalu. Live lookbook on ennenkaikkea myynnin työkalu. Tarkoituksena on esittää vaate liikkeessä, edestä, sivulta ja takaa. Liikkuvakuva antaa mahdollisuuden tarkastella 
vaatteen istuvuutta, materiaalin karaktääriä ja laskeutuvuutta. Näistä on tehty erilaisia 360°-sovelluksia, joissa vaate voitaisiin helposti kuvata liikkuvan kuvan tai 
animaation muotoon. Tarkoituksena on saada parempi työkalu korvaamaan linesheettejä ja lookbookkeja.

10. FASHION NARRATIVE
Fashion Narrative -tyyppisissä elokuvissa koko käsikirjoitus on tehty vaatteen, malliston tai muotimerkin ehdoilla. Fashion Narrative -tyyppisissä elokuvissa koko käsikirjoitus on tehty vaatteen, malliston tai muotimerkin ehdoilla. Tarina on kuitenkin selkeästi draamallinen ja 
narratiivinen, ei taidefilmeistä tuttu kollaasi tai tunnelmaelokuva. Elokuvassa on vuorosanoja, juoni ja näyttelijöitä. Koko narratiivi on kuin yksi pitkä fashion-filmi. Tämä 
voi olla jopa pitkän fiktioelokuvan mittainen (yli 60 minuuttinen). Ideana on häivyttää kerronnallisen elokuvan ja fashion-filmin raja-aitoja. Parhaimmillaan katsoja 
unohtaa katsovansa pitkää mainoselokuvaa ja antaa tarinan viedä. Itse olin mukana tekemässä Seppälälle tällaista fashion-filmiä. Sen kesto oli 28 minuuttia ja se 
päätyi esitettäväksi päätyi esitettäväksi AVA-kanavalla parhaaseen katseluaikaan. Elokuvan, taiteen ja mainonnan väliset raja-aidat hälvenevät.

11. FASHION-FILMI, eli lyhyen formaatin tunnelmafilmi (vrt. musiikkivideot, taidefilmit, videoinstallaatiot)
Tämä on se muoto, jollaisena me fashion-filmin tunnemme 2000-luvun alusta. Tutkielman alkupuoli keskittyy määrittelemään juuri tämän lajityypin muotielokuvaa.
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12. MUODIN PARISSA TYÖSKENTELEVIEN TARINOITA
Muotimaailmassa on paljon niin sanottuja oheisammatteja suunnittelijoiden lisäksi. Tällaisia lähisukulaisammatteja ovat muun muassa muotivalokuvaaja, malli, 
tuotannon ihmiset ja niin edelleen. Elokuvamaailma on ollut kiinnostunut myös näistä tarinoista. Niissä on samaa populaarikulttuurin imua ja valovoimaa. Nämä voivat 
olla dokumentaarisia tai fiktioelokuvia. Ohessa elokuvia muodin maailmasta mallin silmin ja elokuvia esimerkiksi muotivalokuvaajista:

  Catwalk  (Robert Leacock 1995)
  Cover Girl Killer (Terry Bishop 1959)
      Head over Heels (Mark       Head over Heels (Mark Waters 2001)
      Nude (Anthony B. Sacco, Josh Shade 2017)
  Puzzle of a Downfall Child (Jerry Schatzberg 1970)
  Three Colours: Red (Krzysztof Kieślowski 1994)
  A Woman's Case (Jackques Katmor 1969)
      Baring It All (Patricia Zagarella 2011)
  Blowup (Michelangelo Antonioni 1966)
    Eyes of Laura Mars (Irvin Kershner 1978)
  Pact with the Devil (Allan A. Goldstein 2004)
  The Silencers (Phil Karlson 1966)
  The Star Maker (Giuseppe Tornatore 1995)
    Story of O (Just Jaeckin 1975)

13. MUOTISUUNNITTELIJA ELOKUVAOHJAAJANA
Muotisuunnittelijat ovat viime vuosina esiintyneet puhtaasti ohjaajan roolissa joissakin pitkissä fiktioelokuvissa. Muotisuunnittelijat ovat viime vuosina esiintyneet puhtaasti ohjaajan roolissa joissakin pitkissä fiktioelokuvissa. Vuonna 2009, Tom Ford ohjasi elokuvan nimeltään  A 
Single Man. Vuonna 2013 ranskalainen minimalisti-designer Agnès B. ohjasi  puolestaan ensimmäisen oman fiktioelokuvansa “My Name Is Hmmm . . .”.  Samoin 
Kate and Laura Mulleavy, Rodarte-vaatemerkin takana oleva duo debytoi ohjaajina muutama vuosi sitten elokuvallaan Woodshock (2017).
Näissä kaikissa elokuvissa visuaalisuus on merkittävässä roolissa ja muotisuunnittelijat ovat ohjaajan roolissa painottaneet puvustuksen ja lokaatioiden merkitystä. Näissä kaikissa elokuvissa visuaalisuus on merkittävässä roolissa ja muotisuunnittelijat ovat ohjaajan roolissa painottaneet puvustuksen ja lokaatioiden merkitystä. 
Visuaalisella alalla toimiminen on tuonut elokuvaan uudenlaista kokonaisvaltaista esteettistä silmää ja painoarvoa. Niissä kuitenkin muotisuunnittelija on selkeästi 
ulkopuolisen ohjaajan ja taiteellisen johtajan roolissa kun taas käsikirjoitus ja muu elokuvaan liittyvä työnjako on perinteisen mallin mukaan vahvasti läsnä.
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14. MUOTISUUNNITTELIJAN ROOLI AUTEUR-TYYPPISENÄ ELOKUVAOHJAAJANA KOKOILLAN FIKTIOELOKUVASSA
Poiketen kohdasta kolmetoista, esittelen nyt  uudentyyppisen muotielokuvan genren. Siinä muotisuunnittelijan taustasta ammentava tekijä tuo kokonaisvaltaisen Poiketen kohdasta kolmetoista, esittelen nyt  uudentyyppisen muotielokuvan genren. Siinä muotisuunnittelijan taustasta ammentava tekijä tuo kokonaisvaltaisen 
visionsa elokuvan tekemiseen. Elokuva-alalla termit auteur  tai filmmaker, yksinkertaistettuna tarkoittavat tekijää, joka vastaa elokuvan kokonaisvaltaisesta visiosta, 
ideasta tarinaan ja lopulliseen leikkaukseen. Tällainen muotielokuvalähtöinen narratiivi voi olla täysin jotain muuta, kuin muotiin liittyvää tarinan kerrontaa. Koska 
muotisuunnittelija työkseen aistii ajan ilmiöitä, trendejä, välillä tehden tietoisesti niitä ”vasta karvaan”, oma visioni on, että tällainen vahvasti vsuaalinen tekeminen voi 
tarjota uuden tulokulman kokoillan elokuvan tekemiseen. Ilmiöt, visuaalisuus, ajankohtaisuus, kyky käyttää lifestyle-historiaa (popularikulttuurin virtauksia, ajan ilmiöitä, tarjota uuden tulokulman kokoillan elokuvan tekemiseen. Ilmiöt, visuaalisuus, ajankohtaisuus, kyky käyttää lifestyle-historiaa (popularikulttuurin virtauksia, ajan ilmiöitä, 
trendejä, eri aikakausiin liittyviä lifestyle yksityiskohtia) hyväkseen, nostalgian taju, eteenpäin katsominen ja uudistumishalu, kokonaisvaltainen auteur-tyylinen 
visio—nämä ovat avainsanoja tässä uudessa tyylissä.
Uskon, että tämänkaltainen yli genrerajojen ja taiteenalojen ja kulttuurien sekoittaminen tuo mielenkiintoista tuulahdusta myös perinteiseen elokuvakerrontaan. 
Jokaisella alalla on aina alan sisäiset totutut normit ja metodit. Alan ulkopuolisena tekijänä voi muotisuunnittelijataustainen auteur tuoda kerrontaan uusia 
mielenkiintoisia, kokeellisiakin työmenetelmiä ja ennen kaikkea tarinoita. Tässä mallissani uudenlainen elokuvantekijä, joka tulee muodin taustasta, on kuitenkin 
kouluttautunut elokuva-alalle, jolloin hänellä on kyky operoida myös elokuva-alan perinteitä ymmärtäen ja siten sääntöjä rikkoen.
Kun ohjaaja, auteur ymmärtää esimerkiksi elokuvauksen lainalaisuudet ja tekniikan, valon käyttäytymisen, filmille kuvaamisen lainalaisuudet, on hänellä käsissään Kun ohjaaja, auteur ymmärtää esimerkiksi elokuvauksen lainalaisuudet ja tekniikan, valon käyttäytymisen, filmille kuvaamisen lainalaisuudet, on hänellä käsissään 
useita työkalupakkeja. Tällainen cross over taiteenalojen välillä on erittäin tervetullutta ja ajassamme hyvinkin mielenkiintoista tekemisen kulttuuria.
Mitä uutta muotisuunnittelija voi tuoda elokuvalliseen, narratiiviseen kerrontaan? Millainen auteur-lähtöinen, kokonaisvaltaiseen visioon perustuva tekeminen on hänen 
käsissään?Palaan tähän hiukan myöhemmin ja määrittelen tarkemmin auteur-tyylisen elokuvan.
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FASHION-FILMIN TULEMISEEN LIITTYVIÄ MUITA HUOMIOITA

Selkeinä syinä Fashion-filmin tulemiseen voidaan myös nähdä liikkuvan kuvan tuottamiseen liittyvät asiat, jotka ovat helpottaneet pienibudjettisten tuotantojen Selkeinä syinä Fashion-filmin tulemiseen voidaan myös nähdä liikkuvan kuvan tuottamiseen liittyvät asiat, jotka ovat helpottaneet pienibudjettisten tuotantojen 
tekemistä. Digiteknologia on tuonut helpotusta tähän, vaikka filmi omalta osaltaan on säilyttänyt oman roolinsa osana liikkuvan kuvan tekemistä. Nyt jälkimmäinen on 
saavuttanut enemmän art-genren maineen. Sitä käytetään monesti tarkoituksellisesti tuomaan liikkuvaan kuvaan taiteellista estetiikkaa. Kuvattaessa esimerkiksi 
16mm filmillä, sen raekoko on sen verran suuri, että se erottuu omana esteettisenä lisäelementtinään. Samoin tekemiskulttuuri on hitaampaa sekä selvästi 
käsityövoittoisempaa. Filmille kuvaaminen vaatii materiaalin tuntemusta ja ammattitaitoa. Olen monesti kuullut myös sanottavan, että filmillä kuvaamisessa tänä käsityövoittoisempaa. Filmille kuvaaminen vaatii materiaalin tuntemusta ja ammattitaitoa. Olen monesti kuullut myös sanottavan, että filmillä kuvaamisessa tänä 
päivänä on mukana ”taianomaisia” elementtejä. Kun liikkuvaa kuvaa työstävä tiimi tietää työskentelevänsä filmin kanssa, siihen tulee omanlaista, immateriaalista 
lisäarvoa. Näyttelijöiden suorituksiin tulee lisää ”taikapölyä”. Filminlataajien aikaa vievää toimintaa katsotaan ihaillen, kameran käynnistyessä settiin laskeutuu vahvasti 
latautunut tunnelma. Tämä tietysti voi johtua nykyään niin harvinaisesta filmin käytöstä, jolloin sen ympärille muodostuu erityislaatuisuuden hegemonia. Mutta 
totuuden nimissä on myös sanottava, että filmille kuvattaessa värintoisto ja sävyjen rikkaus on parempaa kuin digitaalitekniikka parhaimmillaankaan pystyy totuuden nimissä on myös sanottava, että filmille kuvattaessa värintoisto ja sävyjen rikkaus on parempaa kuin digitaalitekniikka parhaimmillaankaan pystyy 
tallentamaan. Samoin filmin orgaanisuudesta johtuva kuvan analoginen rikkaus, rakenteen näkyminen (filmin rae) ja valon käyttäytyminen filmillä ovat omaa 
luokkaansa.
Mutta filmissä on kääntöpuolensa, jotka nimenomaan heijastuvat budjettiin. Studiokaudella filmille kuvattaessa elokuvan tekoon tarvittiin valtava koneisto. Filmi 
materiaalina oli lähtökohtaisesti niin hidasta, että valoa tarvittiin paljon. Alkuaikojen filmin herkkyysluku oli vain n. 5-50 ISO:a, myöhemmin maksimissaan 800 ISO 
(vertailukohtana nykyään digikameroilla päästään jopa 120 000 ISO:n arvoihin). ISO-luku on standardisoitu määre, joka kertoo filmin / digitaalisen kennon 
herkkyyden. Herkkyydellä tarkoitetaan sen ominaisuutta piirtää kuva valoherkälle materiaalille (filmi tai digitaalinen kenno) vallitsevassa valossa. Mitä pienempi herkkyys 
luku ISO on, sitä enemmän valoa kamera taluku ISO on, sitä enemmän valoa kamera tarvitsee. Tämä tarkoittaa sitä, että valokaluston oli aiemmin oltava massiivinen, jotta pystyttiin kuvaamaan sisätiloissa tai 
hämärässä. Valokalustoa kuljettamaan tarvittiin logistista kalustoa, parhaimmillaan rekka. Valojen käyttäjiksi tarvittiin ammattilaisia, valomiehiä ja valaisijoita, jotka oman 
ammattitaitonsa puitteissa osasivat käsitellä suhteellisen monimutkaisia ja ammattitaitoa vaativia elokuvavaloja. Elokuvavalot tarvitsivat grippi-henkilökuntaa, jotka siis 
hallinnoivat hardware-puolta, valoständejä, hiekkasäkkejä ja muuta kalustoa. Samoin mukaan tulivat sähkönsiirtoon liittyvät ammattiteknikot, bestboyt ja niin edelleen. 
Kaikki tämä kalusto, sen liikuttelu sekä ammattihenkilöstön määrä itsestään selvästi toivat elokuvaproduktioihin jo omat peruskustannuksensa.Kaikki tämä kalusto, sen liikuttelu sekä ammattihenkilöstön määrä itsestään selvästi toivat elokuvaproduktioihin jo omat peruskustannuksensa.

Filmille kuvattaessa ottojen määrä on suorassa suhteessa budjettiin. Filmi materiaalina on suhteellisen hintavaa. Joskin nykyään on laskettu, että digitaalisesti 
kuvattavat produktiot vaativat sittenkin paljon tarkempaa valaistuksen hallintaa ja siten lisäävät henkilökuntaa valojen puitteissa. Filmin dynamiikka kestää paremmin yli 
ja alivalottumisen ja sitä voidaan käyttää myös dokumentaarisessa kuvauksessa ilman suurisuuntaista valaistuksen rakentamista. Digitaalinen kuvaaminen vaatii 
myös välivaiheiden henkilökuntaa ja jälkituotannon ammattilaisia. Näitä verrattaessa filmille kuvaamiseen (jos filmille kuvaaminen on tehty harkiten ja suunnitelmallisesti) 
kustannuserot eivät olisikaan niin dramaattisia. Filmille ei voi kuvata uudelleen / sen päälle ei voi kuvata. Sitä ei voi kelata edestakaisin. Se on kertakäyttöistä. kustannuserot eivät olisikaan niin dramaattisia. Filmille ei voi kuvata uudelleen / sen päälle ei voi kuvata. Sitä ei voi kelata edestakaisin. Se on kertakäyttöistä. 
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Ottojen on oltava tarkoin harkittuja ja suunniteltuja, jos budjetti halutaan pitää mielessä. Filmi pitää myös aina kehittää ja leikata. Tänä päivänä suurin osa filmille 
kuvattavista produktioista siirretään digitaalisen muotoon (eli skannataan=telecinataan) ja konvertoidaan digitaalisiksi tiedostoiksi ja leikataan digitaalisina. Tämä 
kuitenkin säilyttää filmille kuvaamisen lookin, sillä kuvauksissa aina määrittävänä tekijänä suhteessa estetiikkaan on alkuperäinen ”capturing format”.
Digitaalisissa produktioissa pystytään kuvaamaan useita ottoja, halutessa ”päällekkäin” eli poistamaan edellisiä ottoja, vaikkakaan tämä ei ole kovin käytetty Digitaalisissa produktioissa pystytään kuvaamaan useita ottoja, halutessa ”päällekkäin” eli poistamaan edellisiä ottoja, vaikkakaan tämä ei ole kovin käytetty 
vaihtoehto. Kovalevyt ja korttitila ovat halventunut sen verran paljon, että niiden käytöstä ei koidu kovinkaan merkittäviä lisäkustannuksia.
Digitaalisen materiaalin kanssa työskentelyssä saadaan myös monitorointi kätevästi käyttöön. Kuvattua materiaalia pystytään selaamaan edestakaisin, tarkistamaan 
edellisiä ottoja (mahdollisia klaffivirheitä ja niin edelleen). Tätä mahdollisuutta filmille kuvattaessa ei ole, sillä filmin kuvaustulokset nähdään vasta kun filmi on kehitetty 
laboratoriossa.
Filmikamerat olivat / ovat myös painavia. Digitekniikka kehittyy jatkuvasti ja kameroista on tullut kevyempiä ja helposti liikuteltavampia. Tämän ansioista kamera-ajot Filmikamerat olivat / ovat myös painavia. Digitekniikka kehittyy jatkuvasti ja kameroista on tullut kevyempiä ja helposti liikuteltavampia. Tämän ansioista kamera-ajot 
(liikkeet) ovat huomattavasti helpompia. Aiemmin kameroiden liikutteluun tarvittiin dollyjä, kraanoja, nostokurjen näköisiä jibarmeja ja niin edelleen. Ilmakuvaukset oli 
tehtävä oikeilla helikoptereilla. Nykyään drone-lennokit hoitavat ilmakuvaukset ja niitä löytyy jopa lasten leluina. Kameroita voidaan liikutella käsivaralla ja kevyemmillä 
lisälaitteilla. Kaikki tämä tuo myös kustannuksia alaspäin.
Elokuvaajan ammatti oli aiemmin vain ammattilaisten hallitsema. Kamerat, filmit, valaistus ja niin edelleen olivat sen verran haastavaa ja ammattitaitoa vaativaa, että Elokuvaajan ammatti oli aiemmin vain ammattilaisten hallitsema. Kamerat, filmit, valaistus ja niin edelleen olivat sen verran haastavaa ja ammattitaitoa vaativaa, että 
kuka tahansa harrastelija tai aloittelija ei tätä kuvauskalustoa pystynyt käsittelemään. Kamerat itsessään olivat myös harvinaisia ja todella hintavia. Liikkuvaa kuvaa 
eivät siis voineet tallentaa / kuvata kuin alan ammattilaiset omien kuvauskalustojensa ja muiden ammattilaisten avulla.
Tänä päivänä liikkuvaa kuvaa voi tallentaa jopa omalla puhelimella. Puoliammattilaisia, harrastelijoita, omaksi iloksi liikkuvaa kuvaa kuvaavia on tullut lukemattomia Se Tänä päivänä liikkuvaa kuvaa voi tallentaa jopa omalla puhelimella. Puoliammattilaisia, harrastelijoita, omaksi iloksi liikkuvaa kuvaa kuvaavia on tullut lukemattomia Se 
ei tietenkään poista faktaa, että elokuvaaminen parhaimmillaan on ammattilaisten työtä, jossa mukana on valojen, varjojen, kuvallisen liikkeen, draaman ja jopa 
psykologian hallintaa. (esimerkiksi kuvakulmilla, objektiivien polttoväleillä ja värilämpötiloilla hallinnoidaan elokuvissa tunnelmaa, draamaa ja dynamiikkaa).
Mutta elokuvakaluston hintojen lasku ja liikkuvan kuvan kuvaamisen mahdollistava teknologia ovat tuoneet hintoja liikkuvan kuvan osalta budjetillisesti huomattavasti Mutta elokuvakaluston hintojen lasku ja liikkuvan kuvan kuvaamisen mahdollistava teknologia ovat tuoneet hintoja liikkuvan kuvan osalta budjetillisesti huomattavasti 
edullisemmiksi. Tämä osaltaan on vaikuttanut siihen, että myös pienibudjettisia fashion-filmejä pystytään tekemään. Ne ovat siten tulleet lähes jokaisen muotimerkin 
ulottuville. Niitä voidaan myös työstää useita vuodessa, mallistojen vaihtuessa ja niiden väleissäkin. Yksittäinen liikkuvan kuvan tuotanto ei ole harvinainen satsaus.

Tärkeässä roolissa ovat olleet myös videoiden / elokuvien jakeluun ja näyttämiseen liittyvät uudet mediat ja netin välityksellä tapahtuva jakelu, levitys ja katselu / Tärkeässä roolissa ovat olleet myös videoiden / elokuvien jakeluun ja näyttämiseen liittyvät uudet mediat ja netin välityksellä tapahtuva jakelu, levitys ja katselu / 
projisointi. Aiemmin liikkuvaakuvaa pystyttiin projisoimaan eli katselemaan vain tietyissä medioissa. Näitä olivat television broadcasting-formaatti, elokuvateattereiden 
projektorit (esimerkiksi elokuvien alussa nähtävät mainokset) sekä museoissa, näyttelyissä ja niin edelleen olleet filmiprojektorit. Vähäisten projisointimahdollisuuksien 
takia liikkuvan kuvan näyttäminen ja jakaminen oli kallista ja harvinaisempaa. Tänä päivänä meillä lähes kaikilla kulkee taskussa tai laukussa mukana oma 
henkilökohtainen monitori/projektori, puhelimen muodossa. henkilökohtainen monitori/projektori, puhelimen muodossa. 
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Pystymme katselemaan videokuvaa bussipysäkillä, kotona sohvalla tai työpaikan kahvihuoneessa. Liikkuvan kuvan katselumahdollisuus on meillä nykyään lähes 
rajaton. Samoin on liikkuvan kuvan jakaminenkin. Voimme vastaanottamisen lisäksi jakaa liikkuvaa kuvaa tai sen linkkiä yhdellä napin painalluksella. Myös sosiaalinen 
media ja sen kautta tapahtuva videoiden jakamisen mahdollisuus omalta osaltaan ovat vauhdittaneet liikkuvan kuvan tuloa. Kuka tahansa voi jakaa liikkuvaa kuvaa 
omien sosiaalisen median kanavien, blogien, vlogien, nettisivustojen, mailien ja palveluiden kautta. Liikkuvaa kuvaa voi lisätä tekstiviestin liitteeksi tai whats app 
-r-ryhmän katseltavaksi. Myös parantuneet videopalvelimet, youtube, vimeo, vevo, vine, dailymotion, liveleak ja muut ovat mahdollistaneet linkkien jakamisen ja 
korkearesoluutioisten videoiden streemaus-katselun.
Videoita voidaan myös helposti leikata, editoida, muokata. Digitaalinen kuvan muokkaus on nopeuttanut itse leikkausprosessia, sekä tuonut jälkikäsittelyyn lisää 
mahdollisuuksia ja uusia efektejä. Tietysti perinteisessä elokuvakerronnassa suurin rooli on oikeanlaisella dramaturgisella editoinnilla, jatkuvuudella, kuvasuunnilla ja 
dynamiikalla. Ajoitus on kaikki kaikessa leikkausta tehdessä. Lukuisat automaattiset leikkausohjelmat ovat silti tuoneet elokuvien ja videoiden editointiosaamisen 
myös täysin asiasta tietämättömien ulottuville.
TToisaalta elokuva-ala on auennut myös muille visuaalisen alan ammattilaisille ja tullut helpommin lähestyttäväksi. Tämä kahden suuntainen vaihto on tuonut 
molemmille aloille (elokuva ja muoti) uusia työpaikkoja ja sisällöllistä rikkautta. Toki kritiikkiäkin on ilmassa, koskien amatöörimäisyyttä ja uskoa siihen, että kuka 
tahansa voi olla ohjaaja / elokuvantekijä”. Tässä tekijöillä itsellään tulee olla sisäinen itsekritiikki ja kunnianhimo kehittää itseään tekijänä ja osaajana. Toisaalta luovassa 
tekemisessä on aina ollut vaikeaa määrittää ”mikä on hyvää taidetta / oikeaa taidetta”? Onko olemassa mittaria, jolla voidaan selkeästi määrittää, millainen on 
elokuva-alan ”oikea” ammattilainen? elokuva-alan ”oikea” ammattilainen? Vai tuleeko oikeanlaisuus tarinankerronnan kerroksellisuudesta, näkemyksellisyydestä (muotisuunnittelijoita perinteisesti pidetään 
visionääreinä ja ammattilaisina konseptien luomisessa ja vahvojen tarinallisten kokonaisuuksien luojina) ja jopa tekotavan tuoreudesta ja uusista tuulista?
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2.3 Filminteon perusrakenteet: idea, moodboard, käsikirjoitus, tuotanto, tuotanto-design, ääni, kuvaus, valaistus, ohjaus, leikkaus, jälkityöt—ja niiden suhde 
yllämainitun kaltaisiin, uudenlaisiin elokuvaprojekteihin, joissa muoti/muotisuunnittelija on tärkeässä roolissa

Perinteisessä elokuvassa ja sen tuotantopolussa on tietyt rakenteet ja lainalaisuudet. Esittelen ne tässä luettelonomaisesti ja esitän intro henkisesti ideoita, miten ne 
voisivat näkyä uudella tavalla / miten muotisuunnittelijalähtöinen auteur-tekijä voisi käsitellä niitä uudesta tulokulmasta.

IDEA 
Elokuvalla on aina jokin alkuidea, visio, tarina, konsepti.
VVoisiko tarina ollakin vastakarvaan meidän aikamme trendejä ja ilmiöitä? Ajattelutapa, ”what́s next”? Mitä seuraavaksi, mitä tämän jälkeen, mitä nyt näemme? 
Vaatesuunnittelijan koulutuksen omaava henkilö on ammattinsa puolesta harjaantunut näkemään tulevia heikkoja signaaleja, rakentamaan siltoja menneen ja 
nykyisen välille, rakentamaan vahvoja konseptuaalisia tarinoita, joissa visuaalisuus on vahvasti läsnä. Jo mallistosuunnittelu on tällaista konseptuaalista, draamallista 
kerrontaa, jossa myös kaikilla pienimmilläkin yksityiskohdilla on merkitystä.

MOODBOARD
Muotisuunnittelijat ovat moodboardien ammattilaisia. Mitä jos käsikirjoitus olisikin vain tunnelmakuvakollaasi? Muotisuunnittelijat ovat moodboardien ammattilaisia. Mitä jos käsikirjoitus olisikin vain tunnelmakuvakollaasi? Voitaisiinko kokeellisessa elokuvassa testata 
käsikirjoituksen sijaan työstettyjä improvisoituja kohtauksia? Tällaista metodia on käytetty jonkin verran, muun muassa ohjaajat John Cassavetes ja osin Mike Leigh.

KÄSIKIRJOITUS, JUONI, SYNOPSIS, TREATMENT, LOGLINE, STOORYBOARD ja niin edelleen
Olemme tottuneet näkemään tietyntyylisen käsikirjoituksen. Mitä jos se olisikin kirjoitettu proosan muotoon? Tai runo? Tai ranskalaisilla viivoilla näyttelijöille heitettäväksi 
dialogiaiheita, joista heidän tulisi käydä keskustelua?
VVoisiko perinteinen tarkasti rajattu synopsis tai treatment ollakin kuvamontaasi?
Vaatesuunnittelijataustainen henkilö osaa laatia tarkkoja kolmiulotteisia tilannekuvia ja nähdä asiat värien, muotojen ja rytmin kautta. Tämä toisi elokuvan 
käsikirjoitukseen uutta näkökulmaa, jos siihen olisi kirjattu ylös myös henkilöiden vaatteita, rekvisiitan yksityiskohtia ja kokonaisvaltaisia tiloja. Näin auteur-ohjaaja ohjaisi 
tarinaa visuaalisten tuokiokuvien kautta. Lavastajan / rekvisitöörin roolia suhteessa ohjaajaan voidaan toki pohtia. Näinhän kävi Aki Kaurismäen viimeisimmän 
elokuvan kohdalla. Auteur-ohjaaja koki, että maailmat olivat hänen luomiaan. Lavastajalla oli tästä päinvastainen näkemys.
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FILMMAKER / AUTEUR-TEKIJÄT
Tunnemme historiasta auteur-tyylisiä tekijöitä, joilla on kokonaisvaltainen visio elokuvasta. Tällöin elokuva on enemmänkin taiteilijan omakohtainen teos, canvas, jota 
hän maalaa, ei ryhmätyö. Muut toimivat toteuttavina käsipareina, mutta visiosta vastaa yksi tekijä / henkilö.
Mitä jos muotisuunnittelijataustainen tekijä ottaa ohjat käsiinsä ja tekee asioita uudella metodilla? Tai jos hänen kokonaisvaltainen näkemyksensä on niin 
tarkkarajainen, että se lähentelee jo kokonaistaideteosta?

TUOTANTOTIIMI 
Mitä jos tuotantotiimiä johdetaan kokeellisella tavalla? Unohdetaan elokuva-alan totutut käytännöt film industMitä jos tuotantotiimiä johdetaan kokeellisella tavalla? Unohdetaan elokuva-alan totutut käytännöt film industry standards ja tehdään uusia standardeja. Alan 
ulkopuolelta tuleva tekijä usein tuo mukanaan tuoreita alan käytäntöjä ja kyseenalaistaa vanhoja totuttuja metodeita. Joskus tämä on juuri se alan kaipaama muutos, 
joka vie kehitystä uuteen suuntaan.

OHJAAJA, KÄSIKIRJOITTAJA, KUVAAJA, TUOTTAJA, LAVASTAJA/ PUVUSTAJA, LEIKKAAJA
Mitä jos elokuvantekijä onkin kaikissa näissä rooleissa? AuteuMitä jos elokuvantekijä onkin kaikissa näissä rooleissa? Auteur-tyyppinen elokuvan tekeminen toteutuu sen kirjaimellisessa muodossa. Toki ohjaaja / auteur tarvitsee 
tiimiä ympärilleen, mutta tämä tapahtuisi saaden apua ja konsultaatiota tiiminsä jäseniltä. Projektilla olisi kaikissa sen osa-alueissa vahva visio ja taiteilijan kädenjälki.

NÄYTTELIJÄT 
Ohjaajia opetetaan ohjaamaan näyttelijöitä tietyillä metodeilla. Mitä jos unohdamme Stanislavskit, Strasbergit, Adlerit ja Meisnerit ja teemme tämän uudella tavalla? Ohjaajia opetetaan ohjaamaan näyttelijöitä tietyillä metodeilla. Mitä jos unohdamme Stanislavskit, Strasbergit, Adlerit ja Meisnerit ja teemme tämän uudella tavalla? 
Luomme uusia metodeja? Muotisuunnittelijat ovat tottuneita ihmisten, mallien ja tarinoiden ohjaajia. Muodin puolelta voisi tuoda uusia näkemyksiä hallita 
kokonaisuuksia ja suhtautua elokuvaohjaamiseen realististen tuokiokuvien luomisena, ei niinkään näyttömötaiteeseen liittyvänä draamana. Itse olen kokeillut 
tekniikkaa, jossa käydään läpi, ilman käsikirjoitusta, kohtausten tunnelmia ja tahdon suuntia. Näitä hyväksi käyttämällä syntyy kohtauksen varsinainen sisältö. Pitkillä 
hiljaisilla tuokioilla pystytään myös saamaan aikaan luonnollisia reaktioita, joita kamera tallentaa.hiljaisilla tuokioilla pystytään myös saamaan aikaan luonnollisia reaktioita, joita kamera tallentaa.
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KUVAUSTYYLI, ELOKUVAAJA 
Elokuvaus on vahvassa roolissa kokonaisvisuaalisuutta aElokuvaus on vahvassa roolissa kokonaisvisuaalisuutta arvioitaessa. Jos ohjaaja itse on taustaltaan kuvaaja / elokuvaaja, pystyy hän paremmin kommunikoimaan 
mahdollisen ulkopuolisen kuvaajan / kuvaustiimin kanssa. Ohjaaja itse voi olla myös kuvaajana. Kuvaamiseen voidaan tuoda omia metodeja kuten luonnonvalon 
käyttöä, vain lokaatioissa kuvaamista (ei studiokuvia, dogma-tyyppinen kuvausmetodisto ja niin edelleen). Yksi selkeästi visuaalinen ohjaaja Terrence Malick on tullut 
tunnetuksi vahvasti visuaalisista ja visuaaliskonseptuaalisesti hallituista elokuvistaan. Hän itse on määrittävässä roolissa kuvasuunnittelussa ja itse kuvaustilanteissa. 
Esimerkiksi hänen kulttielokuvansa Days of Heaven (1978) on kuvattu pääsääntöisesti vain luonnonvalossa, käyttäen tunnin mittaisia pätkiä ”magic hour:ia” (tuntia Esimerkiksi hänen kulttielokuvansa Days of Heaven (1978) on kuvattu pääsääntöisesti vain luonnonvalossa, käyttäen tunnin mittaisia pätkiä ”magic hour:ia” (tuntia 
ennen auringon laskua olevaa aikaa, jolloin kuvaan saadaan pitkät varjot, pehmeä luonnonvalo).

KUVAUSPAIKKA
Kuvauspaikalla on todella tärkeä rooli kokonaisvisuaalisuudessa. Auteur-ohjaaja voi olla valitsemassa kaikki kuvauspaikat ja sommitella niiden värimaailman, 
vallitsevan valon, yleisestetiikan sopimaan kokonaisvisioonsa. Muoti pyrkii monesti autenttisuuteen ja rentouteen. Kuvauspaikkoja valittaessa voitaisiin määritellä uusia 
dogma-tyyppisiä ohjeistuksia, kuten vain ”oikeiden” lokaatioiden käyttö ja soundstage-kuvausten välttäminen. Joskus lähdetään rakentamaan lavasteita ja siirtämään 
kuvauksia keinotekoisiin studioihin ajatuksena helpottaa kuvaustiimin työskentelyä ja valaistuksen rakentamista. Omasta kokemuksestani nämä keinotekoiset 
lavasteympäristöt eivät parhaimmillaankaan pysty imitoimaan aitoja lokaatioita. Myös ekologisilta alavasteympäristöt eivät parhaimmillaankaan pysty imitoimaan aitoja lokaatioita. Myös ekologisilta arvoiltaan soundstaget eivät ole kovin tätä päivää. Lavasteita 
rakennetaan kertakäyttöisesti ja puretaan vain hetken käytön jälkeen.

REKVISIITTA/ LAVASTUS, PUVUSTUS
Muotisuunnittelija on stailauksen, rekvisitoinnin, asustamisen ja puvustuksen erityisosaaja. Hän voi tuoda erityistä modernia kulmaa puvustukseen ja kiertää 
elokuva-alan piintyneet puvustusmaneerit (esimerkiksi liian selkeät ja liioitellut, aikaan sidonnaiset epookkipuvustukset, tyylien sekoituksien puuttuminen ja niin 
edelleen). Värien sommittelu, aikatasojen hallitseminen, kokonaisvisuaalisten sommitelmien hahmottaminen ovat muotisuunnittelijan erityisosaamisalueita. 
Muotisuunnittelijan näkemys myös perinteisemmässä puvustajan roolissa voi tuoda elokuvaan uutta syvyyttä ja näkemystä. Muotisuunnittelijan näkemys myös perinteisemmässä puvustajan roolissa voi tuoda elokuvaan uutta syvyyttä ja näkemystä. Tietysti tämä voidaan nähdä 
epookkielokuvissa ja pukuhistoriaa hyväksikäyttävissä elokuvissa, mutta myös ajan ilmiöitä käsittelevissä elokuvissa.
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OHJAUS, CASTING
Mielenkiintoiset persoonat, type casting, roolitus, jossa lähtökohtana ovat pop-kulttuurista ammentavat, cameo-roolit…Muotisuunnittelija työskentelee karaktäärien Mielenkiintoiset persoonat, type casting, roolitus, jossa lähtökohtana ovat pop-kulttuurista ammentavat, cameo-roolit…Muotisuunnittelija työskentelee karaktäärien 
kanssa. Tämän päivän mallikasvot ovat persoonia, karismaattisia hahmoja ja type-roolitettuja. Tätä samaa niin sanottua street casting -vaistoa pystyy auteur-tyylinen 
ohjaaja tuomaan elokuviin ja välttämään pahimmat kliseiset näyttelijävalinnat kuten ajan suosikkinäyttelijöiden pakko stailaaminen tiettyyn rooliin. Uudesta tulokulmasta 
tuleva ohjaaja-auteur voi saada perinteisistä näyttelijöistä esille uusia puolia. Muotisuunnittelija toimii pop-kulttuurin kentässä, jossa hahmot ja karismaattiset 
karaktäärit ovat valttia. Näiden persoonallisten kasvojen tunnistaminen ja roolittaminen voisi tuoda uusia tulokulmia näyttelijöiden valintoihin, castingiin ja ohjaamiseen. karaktäärit ovat valttia. Näiden persoonallisten kasvojen tunnistaminen ja roolittaminen voisi tuoda uusia tulokulmia näyttelijöiden valintoihin, castingiin ja ohjaamiseen. 
Muotisuunnittelija on elokuvan tekijänä tuore ja mielenkiintoinen. Tällainen rajoja rikkova, eri ammattikunnasta elokuvantekijäksi tullut esimerkki löytyy Scorpio Rising 
elokuvan takaa. Kenneth Anger työskenteli omilla metodeillaan ja ajan populaarikulttuurihahmojen kanssa. Vuonna 1972 valmistunesta elokuvasta tuli aikansa hitti, 
johon monet tämänkin päivän elokuvan tekijät viittaavat.
Elokuvassa rajojen rikkominen on keskiössä. Sen mielenkiinto liittyy erilaisuuteen ja uusiin näkökulmiin. 

Elokuva-alalla on pitkään ollut jo vallalla ilmiö, jossa esimerkiksi näyttelijätaustasta tulevat tekijät siirtyvät ohjaamisen puolelle (Ethan Hawke, Tiina Lymi, Joseph 
Gordon-Levitt, Clint Eastwood, Mel Gibson, Kevin Costner and Robert Redford).  Musiikin puoleltakin löytyy vastaavia esimerkkejä (Franck Sinatra, Apulanta / 
Tuukka Temonen, Jack White, Ian Astbury, Nick Cave, David Bowie ja niin edelleen). Samoin kuvataiteilijoita on siirtynyt liikkuvan kuvan pariin kuten Andy Warhol, 
Julian Schnabel, Steve McQueen, Jean Cocteau, Matthew Barney etc.
Näissä esimerkeissä elokuvan tekemiseen ja ohjaamiseen on monesti tullut uutta mielenkiintoista näkemyksellisyyttä ja taiteenrajoja rikkovaa särmikkyyttä ja toisaalta Näissä esimerkeissä elokuvan tekemiseen ja ohjaamiseen on monesti tullut uutta mielenkiintoista näkemyksellisyyttä ja taiteenrajoja rikkovaa särmikkyyttä ja toisaalta 
synergiaa.

ELOKUVAN RAKENNE
Muotitaustainen tekijä on ammattinsa puolesta erikoistunut kollaaseihin, montaaseihin ja visuaalisiin kokoelmiin. Muotitaustainen tekijä on ammattinsa puolesta erikoistunut kollaaseihin, montaaseihin ja visuaalisiin kokoelmiin. Voisiko näitä tekniikoita ja niiden hallittua visuaalista 
maailmaa tuoda elokuvalliseen kerrontaan ja rakenteeseen lisää? Voisiko rakenne olla täysin käänteinen, aikaa ja tilaa uudelleen rakentava? Mitä jos elokuvan juoni 
olisikin esimerkiksi väri, kuosi tai muoto, joka toistuu eri kohtauksissa muodostaen kokonaisuuden kannalta yhtenäisen ”juonen”? Jos juoni on palmuprintti, ja se on 
se, joka seikkailee erilaisissa kohtauksissa ja ihmiset toimivat ikään kuin ”kulissina” tälle ”päähenkilölle”? 

52



KUVAUSTYYLI, KALUSTO 
DIGI, FILMI 
(8mm, 16mm, 35mm, 70mm)

Kuvaustyyli, kalusto (digi / filmi) kaikki nämä kuvauskalustoon ja formaattiin liittyvät yksityiskohdat ovat todella tärkeässä roolissa kokonaisvisiota ja visuaalisuutta 
arvioitaessa. Kun muotisuunnittelijalla on hallussaan myös elokuvaamisen osaaminen, voi hän ohjailla kokonaisvisiotaan haluamaansa suuntaan.
Jos kuvataan filmillä, millä formaatilla? Millainen kehitysprosessi on? Jos kuvataan filmillä, millä formaatilla? Millainen kehitysprosessi on? Tehdäänkö siinä erikoisefektejä (skip bleach, pull, push, flashing), miten suljinkulma vaikuttaa 
kuvaan ja halutaanko sen efektiä käyttää hyväksi? Samoin valittaessa 16mm filmi on vintage look, analoginen jälki, folk-henkisyys, käsityö, traditio ja materiaalin tuntu 
vahvasti läsnä, samalla tavalla kuin muotisuunnittelijan työssäkin. Muotisuunnittelija on todella tarkka käsityöhenkisistä valmistusyksityiskohdista, materiaalivalinnoista ja 
niiden tuomista variaatioista. Myös materiaalin tuntemus, pintastruktuurit, sävyjen ja värien tarkkanäköinen lukeminen ovat muotisuunnittelijan erityisalaa. Miten näitä 
voitaisiin hyödyntää uudenlaisen elokuvan tekemisessä?voitaisiin hyödyntää uudenlaisen elokuvan tekemisessä?

VALAISTUS 
Elokuvaaminen on valon kanssa työskentelyä. Kun puhutaan kokonaisvisuaalisesta näkemyksestä on valoilla yksi tärkeimmistä rooleista. Jos auteur-ohjaaja tuo 
uusia näkemyksiä valokalustoon ja sen estetiikkaan (kuvataanko luonnonvalolla, värivaloilla, mihin aikaan vuorokaudesta, HMI-lampuilla, tungsten-päillä vai ledeillä ja 
niin edelleen.) tuo hän samalla uutta näkemystä valon ja varjon kokonaishallintaan elokuvassa. Vuodenaikojen merkitys valoon on myös tärkeä ymmärtää. Tätä 
muotisuunnittelija miettii jatkuvasti suunnitellessaan sesonkikohtaisia muotikuvauksiaan. Vuodenajoilla on erityinen ja leimallinen rooli muotisuunnittelijan työssä.

KÄSIVARA, TRIPOD 
Monet Ranskan uuden aallon indie-elokuvat ja niiden estetiikka perustuivat pitkälti käsivaralla kuvaamiseen. Siksi käsivarakuvaamisella on vahva indie-leima. Monet Ranskan uuden aallon indie-elokuvat ja niiden estetiikka perustuivat pitkälti käsivaralla kuvaamiseen. Siksi käsivarakuvaamisella on vahva indie-leima. 
Kokonaisvisiossa tulee olla näkemys siitä, kuvataanko elokuvaa käsivaralla, stedycamillä, kuuluvatko siihen kamera-ajot (dollyt, kraanat, jib armit), entä nykyään niin 
muodikas drone-kuvaus? Millaiset sommittelut kuvarajauksissa on, millaista syväterävyyttä elokuvassa käytetään? Ovatko kuvat laajoja ja stillejä vai tiukkoja ja 
liikkeessä? Näillä kaikilla on tärkeä asemansa kokonaisuudessa. Muotisuunnittelija on omassa työkentässään tottunut hallitsemaan siluetteja, materiaalin 
kolmiulotteista hahmottamista, kolmiulotteista hahmottamista, rytmiä ja muotoa. Näiden hallitsemisesta voi hyvinkin olla hyötyä elokuvan kokonaisuutta suunniteltaessa.
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OBJEKTIIVIT, FRAMES
(kuvakäsikirjoitus, kuvakulmat, kuvakoot) 
Objektiiveilla on erilaisia ominaisuuksia. Yksi on niiden kyky psykologisesti vaikuttaa kuvaan ja tarinaan. Laajakulmalinsseillä on taipumus loitontaa kohteita toisistaan, Objektiiveilla on erilaisia ominaisuuksia. Yksi on niiden kyky psykologisesti vaikuttaa kuvaan ja tarinaan. Laajakulmalinsseillä on taipumus loitontaa kohteita toisistaan, 
telelinsseillä sitä vastoin voidaan luoda intiimimpää ja läheisyyttä korostavaa läsnäoloa. Näitä on tärkeä tutkia teknisiä polttovälejä valittaessa. Niillä on myös 
syväterävyyteen vaikuttavia teknisiä ominaisuuksia. Halutaanko syväterävää, lähes kaksiulotteista kuvakerrontaa vai telelinssien tuomaa pientä syväterävyyttä, jossa 
fokuspisteestä lähtee graduaalinen pehmeys kauemmas kuvassa mentäessä. Kuten aiemmin mainittiin, kuvakulmat, kuvakoot, syväterävyys, rajaukset ja 
asetelmallisuus ovat tärkeä osa kokonaisvisuaalisuutta. Näihin muotisuunnittelija voi esteetikkona myös ottaa kantaa.asetelmallisuus ovat tärkeä osa kokonaisvisuaalisuutta. Näihin muotisuunnittelija voi esteetikkona myös ottaa kantaa.

IN CAMERA: FILTTERIT, HIDASTUS, EFEKTIT 
Elokuvaa tehdessä tulee huomioida myös filtterit, hidastukset ja muut lokaatiossa tehtävät efektit. Tehdäänkö filtteröinti niin sanotusti kamerasuotimilla 
kuvaustilanteessa vai jälkikäsittelyssä editointi- ja efektiohjelmissa. Onko elokuvassa käytössä erikoisefektejä ja millaisella estetiikalla? Onko hidastuksia, takaumia, 
pehmennys / värifilttereitä ja niin edelleen. Nämä valinnat voivat olla myös arvomaailma-esteettisiä. Voidaan tarkoituksella valita kuvaustyyli, jossa erikoisefekteillä ei ole 
paikkaa. Tällaisia arvomaailmallis-esteettisiä ja konseptuaalisia materiaalivalintoja vaatesuunnittelija tekee omassa työssään jatkuvasti. Kuuluuko turkis, muovi ja niin 
edelleen materiaalirepertuaariin, entä istuvatko muovinapit malliston aedelleen materiaalirepertuaariin, entä istuvatko muovinapit malliston arvomaailmaan ja niin edelleen.
Elokuvan estetiikkaa määrittää myös sen saturaatio. Onko elokuvassa värikylläisyyttä vai utuisuutta? Myös puvustuksella ja lokaatioilla voidaan rakentaa 
kokonaisvaltainen estetiikka ja jättää esimerkiksi tarkoituksella tietyt värit pois (punainen, lila ja niin edelleen.)

ERIKOISTEKNIIKAT
Erikoistekniikoilla voidaan tuoda kuvaan lisää niin sanottua tuotannollista arvoa. Käytetäänkö vedenalaista kuvaa, erikoishitaita (Phantom flex) kameroita, erikoislinssejä 
(anamorfiset, vintage-linssit ja niin edelleen)? Voiko takaumissa (kuten minun opinnäytteeseen liittyvässä elokuvassani, jossa tulee olemaan kolme eri tasoa) käyttää 
kaikissa omanlaista kuvauksellista estetiikkaa ja leikkausrytmiä)? Käytetäänkö esimerkiksi timelapsea, speedrampingiä etc. kuvastamaan ajankulua?

GRAFIIKAT
Muotipuolella graafisella suunnittelulla on vahva perinne. Tätä näkemystä voi ohjaaja-auteur tuoda myös elokuvapuolelle. Grafiikat ovat osa kokonaisuutta ja Muotipuolella graafisella suunnittelulla on vahva perinne. Tätä näkemystä voi ohjaaja-auteur tuoda myös elokuvapuolelle. Grafiikat ovat osa kokonaisuutta ja 
viimeistelevät elokuvan estetiikan. Pienilläkin yksityiskohdilla on merkitystä.
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ÄÄNIMAAILMA
Äänimaailma on myös oma estetiikkaansa. Käytetäänkö elokuvassa musiikkia, ambient-äänimaailmaa, livebändisoittoa, sävellettyä elokuvascorea vai pelkkiä 
soundtrack-kappaleita? Kaikki tämä on osa kokonaisvaltaista näkemystä ja toki muotinäytöksistä tuttua. Samoin musiikissa ja sen valinnassa tärkeää on nostalgian 
ymmärrys ja toisaalta taas modernien ilmiöiden seuraaminen ja näiden kahden yhdistäminen. Quentin Tarantino on tullut tunnetuksi muun muassa vahvojen 
soundtrackiensä ansioita. Hän toimii ikäänkuin DJ:n tavoin valitessaan musiikkikappaleita elokuviinsa.

LEIKKAUS
VVoiko elokuvan leikkaus olla kokeilevaa? Millainen olisi uusi tapa tehdä hyppyleikkauksia? Editoinnissa on toki ymmärrettävä perinteet ja lainalaisuudet (tämä tulee 
huomioida myös kuvattaessa, sillä se vaikuttaa leikkaukseen).Tekijän tulee hallita 180° ja 45°  -säännöt. Mutta voiko näiden rikkomista käyttää tarkoituksellisena 
tehokeinona? Leikkauksien määrä, nopeus, rytmi ja sen ymmärtäminen, leikkauksen tempo (viipyilevä, eeppinen, hektinen ja niin edelleen), värikorjaus ovat alueita, 
joihin muotisuunnittelijataustainen tekijä voisi tuoda uusia näkemyksiä. Perustuvatpa ne sitten tarkoitukselliseen rikkomiseen tai omista esteettisistä lähtökohdista 
tehtyihin intuitiivisiin valintoihin. Muoti monesti perustuu asioiden rikkomiseen ja kontrastien käyttämiseen ja on siksi taiteen alana hyvinkin hektinen ja tehtyihin intuitiivisiin valintoihin. Muoti monesti perustuu asioiden rikkomiseen ja kontrastien käyttämiseen ja on siksi taiteen alana hyvinkin hektinen ja 
uudistusvimmainen.

JAKELIJA , ELOKUVATEATTERILEVITYS, FESTIVAALIT , VAIHTOEHTOISET LEVITYSKANAVAT ja TAVAT, ANSAINTALOGIIKKA 
Voiko jakelua ja elokuvien levitystä tehdä uudella tavalla? Voiko elokuvaa esittää museoissa, puistoissa, ulkona pakkasyössä, kellaritilassa ja niin edelleen? Järjestää 
omat festivaalit? Millainen olisi elokuvateattereiden air b&b? Entä pokemon-tyylinen elokuvien etsiminen kadulta? Voisiko tekijä itse järjestää salakapakka-tyylisiä 
screenauksia? Mitä uutta voisi muotisuunnittelija tuoda kokonaisvaltaiseen esittämiskulttuuriin? Vaihtoehtoiset levityskanavat ja ansaintalogiikka voisivat saada uusia 
tuulia, kun sitä arvioi toisen populaarikulttuurin ammattilainen.

PROMOOTIO ja PR 
VVoiko pr:n / promon tehdä vaihtoehtoisella tavalla? Muodostaa elokuvasta hypen ja kultin, ennen kuin se vielä on edes ilmestynyt. Tämän tyylinen guerilla 
markkinointia hyväksikäyttävä esimerkki löytyy 1999 ilmestyneen The Blair Witch Project (Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, 1999) elokuvan takaa. Millaista ilmiötä 
meidän aikamme käyttäisi, miten sosiaalisen median saisi valjastettua elokuvien promootioon paremmin? Millainen olisi elokuvien sleepover-festari, koti-ilta konsepti 
ja niin edelleen?
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RAHOITUS
Elokuvan tekeminen lähtee budjetin laatimisesta ja rahoituksen suunnittelusta. Muotisuunnittelijan työnkuvaan kaupallisuus liittyy oleellisena osana. Jos suunnittelija Elokuvan tekeminen lähtee budjetin laatimisesta ja rahoituksen suunnittelusta. Muotisuunnittelijan työnkuvaan kaupallisuus liittyy oleellisena osana. Jos suunnittelija 
toimii yrittäjälähtöisesti, tämä on vielä vahvemmin esillä kokonaisuutta suunniteltaessa. Millaisia yhteistyökuvioita, sponsoreita, uusia väyliä olisi rahoittaa elokuvaa? 
Miten merchandisen myynti saataisiin mukaan myös muihinkin kuin lastenelokuviin ja scifi-elokuviin? Miten uudentyyppinen vaikuttajamainonta ja sosiaalinen media 
pystyttäisiin ottamaan mukaan rahoituksen rakentamiseen? Entä yritysten halu tarjota arvoa ja sisältöä asiakkailleen pelkän mainonnan sijaan? Pystyisikö 
muotisuunnittelija käyttämään konkreettista suunnittelijaosaamistaan myös oheistuotteiden suunnittelussa ja siten tuomaan rahoituspakettiin myös tätä osaamistaan?muotisuunnittelija käyttämään konkreettista suunnittelijaosaamistaan myös oheistuotteiden suunnittelussa ja siten tuomaan rahoituspakettiin myös tätä osaamistaan?

56



57



58



59



2.4 Ivana Helsinki fashion -filmit, oma taustani elokuvantekijänä,
MUITA AJAN ILMIÖITÄ

Olen muotisuunnittelijana aina kokenut olevani ennen kaikkea esteetikko ja tarinan kertoja. Nämä olivat ne kaksi seikkaa, jotka johdattivat minut myös liikkuvan kuvan 
pariin. Koin elokuvan formaattina olevan sellainen, jossa kolme vahvaa osa-aluetta kohtaa täydellisesti. Nämä ovat musiikki, visuaalisuus ja tarina. 
Ivana Helsinki on aina muodostunut kolmesta esteettisestä elementistä. Nämä ovat skandinaavisuus, slaavilaisuus ja americana pop-kulttuuri—joka pitää sisällään 
elokuvat. Fashion-filmien mukaan tulo oli hyvinkin luonnollinen jatkumo.
Ensimmäinen Ivana Helsinki fashion-filmi tehtiin jo vuonna 2000. Se koostettiin vanhoista 8mm kotifilmeistä, jotka liittyivät sen hetkiseen camping-malliston Ensimmäinen Ivana Helsinki fashion-filmi tehtiin jo vuonna 2000. Se koostettiin vanhoista 8mm kotifilmeistä, jotka liittyivät sen hetkiseen camping-malliston 
tematiikkaan.
Seuraavat merkittävät fashion-filmit teimme Pariisin näytöstemme taustaprojisoinneiksi vuosina 2005-2007. Vielä silloin Fashion-filmi oli genrenä ja terminä Seuraavat merkittävät fashion-filmit teimme Pariisin näytöstemme taustaprojisoinneiksi vuosina 2005-2007. Vielä silloin Fashion-filmi oli genrenä ja terminä 
suhteellisen uusi ja se kiinnosti mediaa selkeästi. Minulle elokuvallinen kerronta oli tullut entistä tärkeämmäksi osaksi taiteellista työtäni ja halusin kehittää sen 
osaamista. 2008 lähdin opiskelemaan New Yorkiin, New York Film Academyyn filmmaker-linjalle. Linja oli keskittynyt ennen kaikkea filmillä kuvaamiseen, mutta myös 
kokonaisvaltaiseen filmmaker- tyyliseen elokuvakerrontaan ja tuotantoon. Tämän koulutuksen kautta kiinnostuin erityisesti elokuvaamisesta, sillä koin, että se on yksi 
visuaalisesti määrittävimmistä osa-alueista elokuvakerronnassa. Halusin ottaa sen täysin haltuuni, jotta voisin paremmin visuaalisesti rakentaa elokuvieni ja tarinoitteni visuaalisesti määrittävimmistä osa-alueista elokuvakerronnassa. Halusin ottaa sen täysin haltuuni, jotta voisin paremmin visuaalisesti rakentaa elokuvieni ja tarinoitteni 
maailmoja. Jatkoin opiskelujani Los Angelesissa, Hollywoodissa American Film Institutessa maisteri ohjelmassa, josta valmistuin 2013 elokuvataiteen maisteriksi, 
pääaineenani elokuvaus.
Näillä eväillä koin, että pystyin parhaiten toteuttamaan visiotani auteur-tyylisenä ohjaajana. Sillä tiellä olen nyt. Olen erityisen kiinnostunut yhdistämään visiossani 
taustaani muotisuunnittelijana ja elokuvaajana.
Olen ollut mukana tai tekijänä yli 160:ssa liikkuvan kuvan projektissa (fashion-filmissä, musiikkivideossa, elokuvassa, lyhytelokuvassa, taide-elokuvassa, 
dokumentissa ja kokoillan elokuvassa). Osa näistä sekoittuu genreinä täydellisesti keskenään. Musiikkivideo onkin fashion-filmi, lyhytelokuva muotielokuva ja niin 
edelleen.
Vuonna 2014 perustettiin Ivana Helsinki Cinema, liikkuvaan kuvaan erikoistunut muotilähtöinen tuotantoyhtiö.

Tässä lyhyitä esimerkki kuvauksia tekemistäni muotifilmeistä:
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BOUTIQUE (2009)
2009 Amos Andersonin museossa järjestettiin Boutique-niminen näyttel2009 Amos Andersonin museossa järjestettiin Boutique-niminen näyttely, jossa minulla oli esillä seitsemän erilaista muotielokuvaa yhteistyössä kuvataiteilija Mikko 
Ijäksen kanssa. Ideana oli rakentaa seitsemän vahvaa visuaalista elämystä, joissa muoti, kuvataide ja tarinankerronta yhdistyivät. Muotielokuvissa tutkittiin, miten 
fyysinen esitysmuoto vaikuttaa kokonaisuuteen. Voiko elokuva olla pyöreä, neliö, pystysuora suorakaide ja niin edelleen? Samoin tutkittiin, miten heijastuspinta 
vaikuttaa katselukokemukseen, jos elokuva heijastetaan vedenpintaan, kaakeliseinään, kaleidoskooppiin / peilipinnoille, vanhasta TV ruudusta ja niin edelleen. 
Lisäksi tarkasteltiin myös, onko sillä merkitystä katsotaanko elokuvaa fyysisesti istuen, maaten, kattoon katsoen, pää alaspäin ja niin edelleen.Lisäksi tarkasteltiin myös, onko sillä merkitystä katsotaanko elokuvaa fyysisesti istuen, maaten, kattoon katsoen, pää alaspäin ja niin edelleen.
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002553477.html
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HANASAARI (2008)
2008 järjestimme Hanasaaren kulttuurikeskuksessa iltabileet, johon oli roolitettu kanta-asiakkaitamme. Paikalla uima-allasosaston bileissä oli noin 100 avustajaa ja 
sen hetken Indie-suosikki DJ:t Erkko ja Marko Makelove. Jokainen avustaja meikattiin ja stailattiin uuden malliston vaatteilla. Lokaatioon oli myös käsikirjoitettu 
narratiivinen minifilmi, jossa näytteli kahdeksan tyyppiroolitettua näyttelijää. Näistä elementeistä muodostui kokeellinen fashion-filmi, jossa Ivana Helsingin asiakkaat ja 
kuluttajat oli osallistettu mukaan fashion-filmin tekoon. Kuvattu 16mm filmillä.
Teaser: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=VHZrMI7yACc
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7HEAVEN LOVE WAYS (2009)
Vuonna 2009 Texasin Marfassa kuvattu kokopitkä narratiivinen elokuva. Elokuvan lokaatio on hylätty tienvarsimotelli Marfan kaupungissa, lähellä Meksikon rajaa. 7 
yötä, 7 päivää, 7 ihmiskohtaloa ja 7 rakkaustarinaa. Montaasi-elokuva on vahvasti visuaalinen ja tyylitelty. Kaikki tarinat nivoutuvat yhdeksi suureksi absurdiksi 
rakkaustarinakuvaelmaksi. Elokuvan näyttelijät on tyyppiroolitettuja karaktäärejä. Elokuva on kuvattu 16mm filmillä. Musiikin on säveltänyt yhteistyössä 
käsikirjoitukseen nojaten Chip Taylor.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Lqggjx4tp_Q
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GONE WITH THE RIVER / SEPPÄLÄ (2010)
Kokeellinen, narratiivinen lyhytelokuva, jossa satiirin ja film noirin vaikutteita. Kaikki vaatteet olivat ”Seppälä by Paola Suhonen” -mallistosta. Elokuva kuvattiin New Kokeellinen, narratiivinen lyhytelokuva, jossa satiirin ja film noirin vaikutteita. Kaikki vaatteet olivat ”Seppälä by Paola Suhonen” -mallistosta. Elokuva kuvattiin New 
Yorkissa type-castattyjen näyttelijöiden voimin. Tarina kertoi mustasukkaisuudesta, kissatappeluista, kateudesta ja vähän myös rakkaudesta. Elokuva toimi Seppälän 
fashion-filminä, mainoksena ja se jopa näytettiin AVA-kanavalla parhaaseen katseluaikaan. Tässä tapauksessa fashion-filmin, mainoksen ja kerronnallisen 
taide-elokuvan raja-aidat hämärtyvät. Elokuva on kuvattu 16mm filmillä ja kehitetty cross prosess -menetelmällä. Alkuperäisen musiikin on säveltänyt Tero Potila. 
Pääroolia esittää useasti palkittu malli Miles McMillan.Pääroolia esittää useasti palkittu malli Miles McMillan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Miles_McMillan
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GWTmzJqvcLE&t=848s
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PIRKKA PIKNIKKI (2011)
Pirkka-tuotemerkki tilasi fashion-filmi -tyyppiset piknik-filmit, joissa esiintyivät heidän uusi printillinen kestokassinsa ja kertakäyttöastiansa. Näitä tehtiin kymmenen filmin 
sarja, kuvattuna 16mm filmillä. Elokuvissa yksittäinen printtikuosi seikkailee pääosassa fashion-filmi tyylisissä tunnelmapätkissä. Mukaan oli ujutettu asiakkaille 
tehtäväksi tarkoitettu salakirjoituksen bongaaminen ja kilpailuun osallistuminen. Yksi jaksoista kuvattiin New Yorkin muotiviikkojen näytöksen backstagella.
Esimerkki filmi: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6YgkSmOsSCI
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AVANTO-ERKKI (2016)
Elokuva kertoo kaikesta muusta kuin muodista. Silti se edustaa kokonaisvaltaista visiota lifestyle-trendeistä ja kuvastaa aikaamme. 92-vuotias Erkki valmistautuu 
uneliaassa Savonrannan kirkonkylässä avantouinnin maailman mestaruuskilpailuihin, jotka pidetään Siperiassa. Elokuva on kannanotto ikäihmisten kohteluun, 
hyvään, laadukkaaseen ja pitkään elämään. Unelmiin ja rakkauteen. Tulevaisuus on vanhuksissa!
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XiNDY9EqyHE
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SEA  SMOKE / Velvet lake (2010)
Alunperin Ivana Helsinki Velvet Lake -malliston fashion-filmiksi tehty 16mm filmi, joka sittemmin päätyi Sea Smoke -nimisen bändin musiikkivideoksi. Filmi on kuvattu 
erikoisfiltteriä käyttäen, kolmenkymmenen asteen pakkasessa.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Qx_mskw5U4I
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TIGER TIGHTS ARMY (2009)
Elokuva, jossa Ivana Helsinki -malliston yksittäiset tiikeritrikoot näyttelevät pääroolia. Justin Tranterin tähdittämä absurdi kuvaelma hänen kuvitteellisesta Tiger Tights 
Army Movementista, jossa nähdään paljon tiikeripöksyjä ja hulppeita maisemia New Yorkilaisen loftin katolla. Kuvattu 35mm filmillä. Elokuva on esitetty muun 
muassa New Yorkissa pidetyillä Big Apple Film Festivaaleilla.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9fmvGB0XF1c
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LONELY TIGER (2008)
Matka Siperian halki Moskovasta Vladivostokiin kesti 10 päivää paikallisjunassa. Kuvasimme malliston mekkoja rinkasta kaivaen paikallisten matkustajien päällä. 
Matkan päämääränä oli Habarovskin Tiikerireservaatti, jonne on sijoitettu salametsästäjien haavoittamia, yksinäisiä tiikereitä. Elokuva esitettiin Pariisin muotiviikoilla 
näytöksen taustalla ja ympäri kaupunkia guerilla-tyylillä urbaaneja pintoja haltuun ottaen. Fashion-filmi kuvattiin VHS:llä.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5IluvmtxfXk
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HEART OF GOLD (2012)
Käsin maalatut, animoidut sydämet 16mm filmin kanssa kertoivat malliston teeman mukaisesti yhä harvinaisemmasta asiasta, hyväsydämisyydestä. Fashion-filmissä 
haettiin käsintehdyn materiaalin tuntua, lämpöä ja haavoittuvaisuutta. Saman malliston toinen tuotelähtöisempi Fashion-filmi kuvattiin mallinaan youtube vaikuttaja 
Mmiisas. Tässä lähtökohtana oli saada filmiä levitettyä myös uudelle yleisökohderyhmälle.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2idNVhK_7ws
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=T7xpRsiTtOg
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DRESS-GO-AROUND (2009)
Dress-go-around -projekti starttasi New Yorkissa keväällä 2009. Kymmenen mekkoa laitettiin kiertoon, ideana oli, että käyttäjä sai pitää mekkoa yhdessä 
tilaisuudessa ja antaa sen sitten eteenpäin. Matkan varrelta toivottiin valokuvia ja pieniä kertomuksia, missä tilaisuudessa mekko oli vieraillut. Projektin 
lanseeraustilaisuuteen oli tehty 16 mm filmi, jossa tytöt pyörivät legendaarisessa Central Parkin karusellissa.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Yg9eDuUSuio
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BLACK DIAMOND DAY/ ALEXA WILDING (2009)
Alexa Wildingin musiikkivideo, jossa teemana oli mustat pilkut. Koko puvustus / vaatesuunnittelu oli tehty alisteisena tälle konsepti-idealle. Pilkkuja, palloja… Filmi 
toimi New Yorkilais -artistin musiikkivideona ja myös Ivana Helsinki -malliston fashion-filminä. Kuvattiin 16mm mustavalkoisella kääntöfilmillä.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=89Ggk1pMsII
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ART BASEL NAKED WINDOW (2010)
Art Basel Miami -taidefestivaaleilla ollut video ja live-installaatio. Lasiseinäisen gallerian ikkunoissa oli kymmenen mallia alusvaatteisillaan. Kuplatuolissa esiintyi livenä 
artisti, vaihtaen uniikkeja vaatteita. Musiikki oli johdettu ulos, yleisöä ja esiintyjää erotti lasiseinä. Mallit leikkasivat klassisia paperilumitähtiä esityksen jatkuessa ja 
liimasivat niitä ikkunaan peittääkseen itseään. Lopulta koko ikkuna oli peittynyt pitsimäisten lumihiutaleiden taakse, samoin mallit. Vain musiikki kuului ja varjot liikkuivat.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=rYH5FYkHjZo
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BURLESKI SHOW (2011)
New Yorkissa, Ivana Helsinki Art Space -tilassamme 2010 järjestetty kolmen tunnin mittainen muotinäytös, jossa Burleski malli riisui Ivana Helsingin mekkoja pois 
päältään. Osa näytöksestä taltioitiin 8mm, rosoisella filmillä. Tämä vaihtoehtoinen näytöstaltiointi päätyi Ivana Helsingin joulutervehdykseen.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=yunx64ncG3k
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MOURNING SUN MOTEL (2011)
Morning Sun Motel -malliston fashion-filmi kuvattiin hylätyssä Hotelli Valtatie 1:ssä Paimiossa. Satapäinen avustajajoukko oli kokoontunut kuvitteellisille juhannusjuhlille 
todistamaan auringonpimennystä. Samaisesta elokuvasta tehtiin 3D-versio, joka esitettiin New Yorkin muotiviikoilla ennen näytöstä. Ihmisille oli jaettu tuoleille 
3D-laseja. Ne, jotka jättivät lasit päähänsä, näkivät osan kukkakuosisista printtimekoista myös kolmiulotteisina. Kuvattu 16mm filmillä. 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=exMDuFZbO2s
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TIME PASSES BY (2014)
Hylätty mummolani, jossa vielä oli naulakossa mummoni aamutakki, isoisän hammas piirongin laatikossa ja omat lapsuuden valokuvani mummin yöpöydällä. Kuin 
aika olisi pysähtynyt. Silti sen eteenpäin kiiruhtava voima on vääjäämätön. Näistä elementeistä syntyi malliston teema ja fashion-filmi kuvattiin samaisessa autiotaloksi 
muuttuneessa mummilassani. Pihamaalla kukkivat vielä 1970-luvulla kuolleen mummini istuttamat kukat. Luonto jatkaa, jatkuu. Kuvattu 16mm filmillä, filmi 
käsinkehitetty kokeellisella menetelmällä.
https://www.youtube.com/my_videos?o=U&sq=aika
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MOOMIN by IVANA HELSINKI (2013)
Muumi-malliston fashion-filmi kuvattiin Söderskärin majakkasaarella. Siellä, mistä Toven alkuperäiset ideat ovat kotoisin. Japanilaiset rakastavat tätä filmiä! Ivana 
Helsinki piti Tokiossa muumi-malliston lanseerauksen ja esitimme tätä videota taustana muotinäytös- presentaatiolle.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=MDXFsW1U_Nk
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VILJAMI KUKKONEN/ Jos Rakkaus Tapahtuu (2015)
Musiikkivideota varten tehtiin 35 uutta valkoista mekkoa. Se on tarina rakkauden löytämisen vaikeudesta ja kohtaamattomuudesta, tindereistä ja liukuhihna -speed 
datingeista. Videossa sekoittuu fashion-filmi, lyhyt narratiivi ja musiikkivideo.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=HJiYCXj3f4M
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ANGRY BIRDS / FUN LEARNING (2015)
Ivana Helsinki suunnitteli Rovion uudelle oppimiskonseptille/ koulukonseptille koulupuvut. Tähän mallistoon tehtiin myös fashion-filmi, jossa vaatteet nähdään lasten 
päällä leikin ja pelaamisen yhteydessä.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=i8dTWMvucb8
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LEAVING CIRCUS (2009)
”There is a thin line between being lonely or free”
Malliston teemaa mukaillen fashion-filmi kuvattiin Teksasin hylätyllä aavikkotiellä. Yksinäinen sirkuksesta lähtenyt tyttö vaeltaa puuhevonen seurassaan pitkin 
maantietä. Matka jatkuu ja vaatteet vaihtuvat. 16mm filmi
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=tG9wUX9Q4I4
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TAPIOLA KAUNIAINEN (2011)
Tapiola Kauniainen -mallisto sai inspiraationsa 1970-luvun omakotitaloista, karvalankaryijyistä, kokolattiamatoista, runsaista tapeteista, läpivärjätyistä kynttilöistä, 
läikehtivistä turkooseista sisäuima-altaista, pähkinä-rusina -vadeista, pitkistä puuvilla kotiasuista. Malliston fashion-filmi kuvattiin autenttisessa ympäristössä 
analogisella 16mm filmillä.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PjxSZDdgMrM
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THIS IS FOR YOU GRAM (2013)
Mallisto on kunnianosoitus edesmenneelle rock-folk -ikonille, Gram Parsonsille. Hän kuoli hämärissä olosuhteissa Joshua Tree -autiomaan roadside-motellissa, 
huoneessa numero 8. Hänen legendaarinen Nudie suite -asunsa( kirjailtu esiintymisasu) toimi visuaalisena inspiraation lähteenä malliston suunnittelussa. 
Fashion-filmi kuvattiin autenttisessa lokaatiossa Joshua Tree inn -motellin huoneessa numero 8. Tarinan mukaan mitään tässä huoneessa ei ole uusittu.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=3p6AmkE9c10
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INDIAN SUMMER (2011)
Skandinaavinen versio intiaani -estetiikasta ja oodi lapsuuden päättymättömille intiaanikesille! Mallisto kuvattiin Kallvikin rannalla, missä minä olen myös viettänyt 
lapsuuden kesiäni seikkaillen. Kuvauksessa käytettiin hidastus tekniikkaa, 16mm filmiä, joka myös kehitettiin erityisellä skip bleach -metodilla. Tyttö hyppää 
trampoliinilla, vaatteet vaihtuvat lennossa.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=oOhLKhu48uw
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HERBARIO (2017)
Fashion-filmi voi olla myös animaatio. Herbario-printti on yksi klassikoksi muodostuneita painokuosejamme. Nyt se nähdään animoidussa muodossa, kukkien 
asetellessa itseään oikeille paikoille.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=paz7245_x_E

84



LINNANMÄKI (2014)
Ivana Helsinki vastasi Linnanmäen uuden visuaalisen ilmeen suunnittelusta. Ilmeen keskiössä on Hyrrä-niminen monivärinen painokuosi. Hyrrä herää henkiin 30 
mekon voimin, jotka tehtiin uudesta kuosista. Printti lanseerattiin muotinäytöksen ja fashion-filmin avulla. Tytöt hurvittelemassa Linnanmäen laitteissa pukeutuneena 
erilaisiin teemakuosisiin leninkeihin!
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9B7AANSQs9M
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BIBI& BIM (2012)
Bibi& Bim lemmikkieläinten mallisto suunniteltiin Musti ja Mirri eläintarvikeketjulle.
Itseoikeutetusti tällä fashion-filmillä esiintyvät hiukan erilaiset mallit.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hF4MKigr3xQ
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ANIMAL RIGHTS (2017)
Animal Rights -malliston teema on sanan mukaisesti eläinten oikeudet. Painokuvioissa seikkailee Romanian löytöeläintarhalla tapaamiani ja kuvaamiani kodittomia 
koiria. Osa näistä menehtyi, ennen kuin löysi uuden kodin, osa selvisi uusiin perheisiin. Näistä selviytymistarinoista teimme fashion-filmin ja dokumenttiääniraidan 
kollaasin. Näemme mallin päällä malliston vaatteita, kuvissa seikkailevat kodin saaneet koirat ja taustalla kuulemme heidän tarinansa uusien omistajien kertomana. 
Paljon jää silti kertomatta. Eläinoikeudet ovat kiistatta yhteiskunnassamme se next big thing!
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=zfqT5JDmQwI
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PLAN / LASTEN RASKAUSVAATE -MALLISTO (2017)
Plan international -järjestön uusin kampanja nostaa esille lasten raskaudet kehitysmaissa. Olin mukana kampanjassa suunnittelemassa kuvitteellisen, provosoivan 
lasten raskausvaatemalliston. Kuvasimme Sambiassa paikallisten raskaana olevien lasten päällä fashion-filmityylisen filmin. Tavoitteena oli herättää huomiota, 
shokeerata ja kerätä varoja kampanjointiin ja lapsiraskauksien ehkäisyyn riskimaissa. Kampanja sai aikaan valtavan reaktioryöpyn.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Eqa88rffUf8
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HILJAISET SILLAT (2011)
Malliston teema on saanut inspiraation saman nimisestä Hollywood elokuvasta. Ollessani automatkailemassa Amerikan halki, eksyin pieneen kylään Iowassa. Malliston teema on saanut inspiraation saman nimisestä Hollywood elokuvasta. Ollessani automatkailemassa Amerikan halki, eksyin pieneen kylään Iowassa. 
Kylässä oli jotain kovin tuttua, samaiset sillat, jotka joskus olin kyseisessä elokuvassa nähnyt. Loppukesän lämpimän keltainen aurinko kultasi viljapellot. Perhosia oli 
joka paikassa. Elokuvan rakkaustarina voimakkaine tunteineen heräsi eloon maiseman myötä. Kuvasimme paikassa puoli vuotta myöhemmin fashion-filmin 16mm 
filmillä. Mallina toimi paikallisesta teatteriporukasta roolitettu tyttö, joka sittemmin tuhkimotarinan lailla päätyi New Yorkiin malliksi. Meikistä ja hiuksista vastasi paikallinen 
BIG HAIR -kampaamo. Musiikin elokuvaan lupautui tekemään malliston suunnittelussa vierailevana tähtenä mukana ollut Garbage -yhtyeen Shirley Manson. BIG HAIR -kampaamo. Musiikin elokuvaan lupautui tekemään malliston suunnittelussa vierailevana tähtenä mukana ollut Garbage -yhtyeen Shirley Manson. 
Levy-yhtiön sopimusteknisistä seikoista johtuen hän ei voinut tehdä filmiimme musiikkia, mutta hyräily onnistui. Se kun ei ole musiikkia, vaan ääntelyä. Järjestimme 
fashion-filmin ensi-illan Suomessa Orionissa, jossa katsoimme myös aidon, alkuperäisen Hiljaiset Sillat -elokuvan (1995) ihanan naarmuiselta filmikopiolta.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=LjEJr6msxBc
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ME NAISET- KUN OLET SILLÄ TUULELLA (2014)
Ohjasin asiakastyönä Me Naiset -lehdelle viiden minielokuvan fashion-filmityylisen mainossarjan. Briiffinä oli, että filmien tulisi olla muotifilmihenkisiä, jolloin ne 
kestäisivät paremmin aikaa. Minielokuvat pyörivät heillä vieläkin.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=8Zis96x719kmyös aidon, alkuperäisen Hiljaiset Sillat -elokuvan (1995) ihanan naarmuiselta filmikopiolta.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=LjEJr6msxBc
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WE ARE ENFANT TERRIBLE / A song to You -MUSIIKKIVIDEO (2012)
Kuvasin Pariisin muotiviikoilla 2008 satunnaisia pätkiä casting-tilaisuuksista, joissa tytöt ” myyvät itseään” näytöksiin. Siinä on jotain koskettavaa ja raadollista, 
esineellistävää ja omituista, toisaalta populaarikulttuuri mielessä visuaalisesti kiehtovaa ja dokumentaarista. Tämä materiaali päätyi britti bändi We Are Enfant Terriblen 
musiikkivideon materiaaliksi.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=AHMqgeaoMvA
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UUSI LASTEN SAIRAALA -VAATEMALLISTO (2017)
Vuonna 2018 avattiin uusi lasten sairaala. Sairaalaan tuli uudet potilasvaatteet. Minulla oli kunnia olla valittuna suunnittelijana työstämässä tätä mallistoa yhdessä 
sairaalan entisistä potilaista kootun lapsiryhmän kanssa. Suunnittelu eteni workshop-henkisesti. Lapset piirsivät hahmoja ja kuvituskuvia, joista sitten työstettiin 
painokuvioita ja kasattiin kokonaisvaltainen mallisto, yhteensä 42 erilaista vaatetta. Prosessin aikana kuvasimme lapsia työn touhussa ja prosessin etenemistä.
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MUITA AJAN ILMIÖITÄ

Ivana Helsinki on perustanut uuden SuperWood -nimisen taiteen, elokuvan, muodin ja musiikin festivaalin, joka pidetään tänä vuonna kolmatta kertaa. Lokakuun 
alussa itähelsinkiläiseen hotelli Rantapuistoon muodostuu omanlainen, vahva, Twin Peaks -hengessä oleva tunnelma. Tänä vuonna fashion-film on myös vahvasti 
festivaalilla mukana.

Muodin puolella ovat viime aikona yleistyneet liikkuvan kuvan vlogit, joissa blogien tavoin kerrotaan yleisiä kuulumisia ja kerrotaan brändien arkisista asioista, Muodin puolella ovat viime aikona yleistyneet liikkuvan kuvan vlogit, joissa blogien tavoin kerrotaan yleisiä kuulumisia ja kerrotaan brändien arkisista asioista, 
tapahtumista, kuulumisista ja arvomaailmoista. Myös Ivana Helsinki on tehnyt tällaisia katsauksenomaisia päivityksiä, joskaan ei säännöllisesti päivittyvänä blogina. 
Tätä sosiaalisen median liikkuvaa kuvaa en ole tarkoituksella ottanut osaksi fashion-filmien määritelmääni. Se on silti hyvä huomioida yhtenä alan ilmiönä. Tähän 
samaan kategoriaan menevät snapchatin, instastoryn ja niin edelleen kaltaiset pikaviestipalveluiden liikkuvan kuvan päivitykset.

2.5 Auteur-tyyppinen elokuva, määritelmä

AuteuAuteur-teoria on alunperin 1950-luvulla syntynyt elokuvakritiikin lähestymistapa, jonka mukaan elokuva on ennen kaikkea ohjaajansa taiteellinen teos. Ohjaaja on 
elokuvan tekijä / taideteoksen luoja, (ransk. auteur). Samalla tavalla kuin kirjailija on romaaninsa tekijä tai kuvanveistäjä taideteoksensa kokonaisvaltainen taiteilija ja 
luoja.
AuteuAuteur-teoria perustuu François Truffaut'n artikkeliin ”Une certaine tendance du cinéma français”, joka ilmestyi Cahiers du cinéma -lehdessä tammikuussa 1954. 
Truffaut ja muut hänen ajatusmallinsa kannattajat ja elokuvan uuden aallon edustajat pitivät tärkeänä sitä, että elokuvan ohjaaja toimi elokuvassa vahvana 
keskushahmona, persoonallisena ja omaäänisenä taiteilijana. Itsenäisesti toimiva ohjaaja ja tämän itsenäinen visio tuottaisivat henkilökohtaisia elokuvia, joissa tekijän 
uniikki kädenjälki olisi vahvasti läsnä.
(LÄHDE: http://jdcopp.blogspot.com/2007/01/francois-truffaut-certain-tendency.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Auteur)

Tätä vasten on hahmotettava toinen erilainen lähestymistapa elokuvan tekoon, niin sanottu studiotuotanto, joka oli vahvasti vallalla etenkin Hollywoodissa elokuvan Tätä vasten on hahmotettava toinen erilainen lähestymistapa elokuvan tekoon, niin sanottu studiotuotanto, joka oli vahvasti vallalla etenkin Hollywoodissa elokuvan 
alkuaikoina aina 1960-luvulle asti. Siinä studio, toisin sanoen tuotantoyhtiö / sen tuottajakoneisto toimii elokuvan tuotannollisena kokoonkutsujana, taiteellisena 
johtona ja elokuvatiimin kasaajana. Tällöin ohjaaja voi tulla projektiin mukaan siinä vaiheessa, kun kyseessä on jo valmiiksi hahmoteltu projekti, valmis käsikirjoitus ja 
visuaalinen konsepti. Ohjaaja saattaa keskittyä pitkälti henkilöohjaamiseen, eikä niinkään kokonaisvaltaisen teoksen luomiseen tai konseptin visiointiin ja 
toteutukseen. Auteutoteutukseen. Auteur-tyylisissä elokuvissa sitä vastoin ohjaaja / tekijä on omaa kokonaisvaltaista visiotaan toteuttava taiteilija.
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2.6 Uuden genren esittely
muotisuunnittelijan rooli auteur-tyyppisenä elokuvaohjaajana kokoillan fiktioelokuvassa. Mitä muotisuunnittelijataustainen tekijä voi tuoda elokuvalliseen fiktiokerrontaan 
(visuaalisesti, konseptuaalisesti, tarinallisesti)?
Miten aikamme muotisuunnittelijan työkenttä on laajentunut viime vuosina?
Mitä elokuvallisen kerronnan puolelta voidaan tuoda muotisuunnitteluun / mallistosuunnitteluun (kahden suuntainen vaikutus)?

TTaiteellisena osiona olen lähtenyt suunnittelemaan konseptuaalista, kerronnallista draamaelokuvaa (Onnelliset miehet), jossa näkyvät edellä mainitut elementit 
vahvasti. Olen kirjoittanut pitkän elokuvan käsikirjoituksen, jossa katselen tarinan kuljetusta muotisuunnittelijan silmin, edellä annetuin esimerkein, kuitenkin tarina ja 
tunnelma edellä. Voiko muotisuunnittelijaa nähdä vahvan tarinamuurin takaa ja onko se edes tarpeellista? Mielestäni ei, eikä sitä tulisikaan tarkastella erillisenä 
”koelaboratoriona”, ”Miten muotisuunnittelijalähtöinen tekijä tekee elokuvia?” -asenteella. Kuitenkin, ymmärtääksemme sitä uutta kulmaa ja näkemystä, että uuden 
ajan taiteellinen tekeminen taajan taiteellinen tekeminen tarvitsee raja-aitojen rikkomista ja monialaisuutta, on hyvä nostaa esille sen hyödyt. Meidän aikamme on onneksi avautunut ajattelemaan 
taiteen tekemistä kokonaisvisionäärisesti, ei vain materiaalien tai ammattikuntien kautta.
Muotisuunnittelijan työnkuvaan kuuluu jatkuva etsiminen, kyseenalaistaminen, aikatasojen hahmottaminen ja konseptuaalinen kokoaminen. Näistä elementeistä 
myös elokuvan työstäminen pitkälti koostuu. Vahva tarinankerronta on aina ollut osa muotisuunnittelijan perustyönkuvaa. Tulemalla uudesta perspektiivistä alalle, tuo 
se tekijyyteen uutta tulokulmaa ja  persoonallista lähestymistä ja uuudenlaisia työtapoja. Ilman muuta muotisuunnittelijan on oltava tekijä, jonka tarinankerronnassa on 
vahvasti läsnä tekijän eletty elämä ja ymmärrys tarinoiden syy-seurausyhteyksistä. Tämän tarinankerronnan taidon lisäksi tarvitaan kaikille taiteilijoille ominainen 
herkkyys ja rohkeus tulkita asioita oman suodattimensa kautta sekä ymmärherkkyys ja rohkeus tulkita asioita oman suodattimensa kautta sekä ymmärrys elämäntyylien ja visuaalisen estetiikan arvoista. 

Onnelliset miehet elokuvassani on käytetty taustatutkimuksena aikamme ilmiöitä (#metoo, uusfeminismi) ja katsottu niiden taakse ja niistä eteenpäin. Tämä on 
muotisuunnittelija-ammatissa erittäin tärkeä taito. Sitä käytetään jatkuvasti hyväksi koitettaessa arvioida tulevia ilmiöitä, tarkastella omaa aikaamme ja nähdä 
menneeseen. Muotisuunnittelijan työssä aikatasojen, ilmiöiden, asenteiden ja trendien (lifestyle -trendien) näkeminen ja aistiminen on jatkuvasti läsnä työnkuvassa. 
Onnelliset miehet heijastelee tätä. Tällä hetkellä maailmalla / meillä vallitsee vahvana some- ja ajankohtaisilmiönä #Metoo (naisten seksuaalisen häirinnän vastainen 
kampanjointi). Mielestäni ei olisi kovinkaan ajankohtaista tehdä elokuvaa juuri siitä, vaan miettiä ”What́s next”. Mikä ilmiö seuraavaksi, mitä olemme tästä oppineet? kampanjointi). Mielestäni ei olisi kovinkaan ajankohtaista tehdä elokuvaa juuri siitä, vaan miettiä ”What́s next”. Mikä ilmiö seuraavaksi, mitä olemme tästä oppineet? 
Onko ilmiön kriittinen tarkastelu kenties alku aidolle tasa-arvolle / keskustelulle, jossa asetelma lähtökohtaisesti ei ole vain mustavalkoinen. 
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Kyseenalaistaminen ja asioiden tarkastelu metatasolla on juuri se, miten muotia tehdessä ja trendejä luodessa tekijä käyttäytyy. Koen, että juuri tämä 
muotisuunnittelijan ammattikuvaan kuuluva kyky nähdä asioiden ja ilmiöiden taakse ja yli, loputon kysymys ja uteliaisuus ”mitä seuraavaksi”, on yksi vahvuus 
kerrottaessa aikamme ilmiöistä elokuvallisesti. Muodin maailmassa juuri vallalla oleva, olemassa oleva asia, ilmiö, malli, tyyli on jo vanhaa. Muodissa elämme 
jatkuvassa muutoksen syklissä, jossa on alati katsottava asioiden yli, eteenpäin ja seuraaviin huoneisiin, tuleviin asenteisiin ja ilmiöihin. Muoti tuntee niin sanotun 
vastakavastakarvaan-ilmiön, joka hakee tarkoituksellisesti aina uutta. Minua kiehtoo ajatus uudesta, auteur-tyyppisestä elokuvakerronnasta, joka uskaltaa katsoa ilmiöiden 
taakse, niiden yli, uusiin, tuleviin ilmiöihin, kyseenalaistaa valtavirtaa ja herättää ajatuksia ja reaktioita. Tämähän on ollut perinteisesti taiteen ja luovuuden elinehto. 
Välillä tuntuu, että se on unohdettu vallitsevien ilmiöiden maneerimaisen toistamisen sijaan. Tekijät toistavat ja toteavat ”yleisesti hyväksyttyjä” ilmiöitä, mielipiteitä ja 
turvallisia etenemismalleja. Some laulaa kuorossa, jossa jokainen toisinajattelija hiljennetään. Oikeutta käydään keskustelupalstoilla ja iltapäivälehdet tarkkailevat 
somessa tapahtuvaa kuohuntaa ja ammentavat klikkiotsikoitaan tästä materiaalista. Mennään laumassa ja laumassa joskus todellinen itsekritiikki häviää.somessa tapahtuvaa kuohuntaa ja ammentavat klikkiotsikoitaan tästä materiaalista. Mennään laumassa ja laumassa joskus todellinen itsekritiikki häviää.
Lauma-ajattelu on myös havaittavissa perinteisessä kaupallisessa ajattelussa. Katsotaan, mikä myy nyt ja mitä yleisö haluaa. Jatketaan sillä linjalla. Tehdään 
hysteerisenä yleisö- ja asiakaskyselyitä. Niiden perusteella suunnitellaan tulevaa tarjontaa. Muodin ja taiteen puolella perinteisesti on ajateltu, että ”yleisö ei voi edes 
tietää mitä se tulee haluamaan”, sillä sitä ei ole vielä tarjolla. Rohkeus ja uskallus jäävät välillä puuttumaan.

Voisiko perinteisessä draamaelokuvakerronnassa käyttää samanlaisia teesejä ja kokeellisempia malleja? Mitä uusia konseptuaalisia ajatuksia muotisuunnittelija voisi 
tuoda elokuvakerrontaan? Entä jos muotisuunnittelija on käsikirjoittajan (elokuvan tarinallisen konseptin suunnittelijan), ohjaajan ja visuaalisen auteurin roolissa. 
Näkyykö se lopputuloksessa ja onko tällainen elokuva fashion-filmi? Parhaimmillaan uskomme, että tarina on se, jonka täytyy puhutella. Jos katsoja kiinnittää 
huomiota visuaalisuuteen liian vahvana ja tarinaa jopa häiritsevänä elementtinä, vie se hänet pois tarinan intensiteetistä ja syvällisemmästä tarkoituksesta. Tällaisessa 
tapauksessa voidaan ajatella, että muotisuunnittelijan rooli elokuvantekijänä on liian näkyvä ja tarinaa häiritsevä ja siten epäonnistunut. Parhaimmillaan tapauksessa voidaan ajatella, että muotisuunnittelijan rooli elokuvantekijänä on liian näkyvä ja tarinaa häiritsevä ja siten epäonnistunut. Parhaimmillaan 
muotisuunnittelija voi toimia asiantuntijan tavoin. Elokuvassa kyse on kuitenkin visuaalisesta, tunteita herättävästä, kokonaisvaltaisista maailmojen rakentamisista, 
konsepteista ja tarinankerronnallisesta taiteenmuodosta, joista muodissa on myös kyse. Elokuvaan voidaan tuoda jokin asiantuntija lisäämään syvyyttä, esimerkiksi 
lääkäri osaa kertoa sairaalasarjan uskottavuudesta ja osallistua sen käsikirjoitusprosessiin ja niin edelleen.

Mielenkiintoista on tarkastella, millainen on onnistunut yhtälö, jossa muotisuunnittelija on vahvassa auteur-roolissa draamaelokuvassa. Parhaimmillaan muotitausta 
tuo elokuvakerrontaan lisää, ei vie siltä pois, eikä tunnu päälle liimatulta. Tästä näkökulmasta katsojan tai kriitikon tulee toki havainnoida elokuvaa, kun sen taustalla 
on ”uusi tekijä”. Tämä ei silti voi olla se ainoa suodatin, jonka kautta tekijää arvioidaan. Elokuvan itsenäinen kokonaisuus ja sen toimivuus tulee olla ainoana kriteerinä.
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Muotisuunnittelijan ammatinkuvaan kuuluu vahvasti myös taustatutkimus, siitä inspiroituminen ja ammentaminen. Kerätty materiaali on tärkeää, mutta vain siitä 
vinkkelistä, mitä uutta sen pohjalta voidaan synnyttää. Siinä suhteessa muotisuunnittelija ei ole vain tutkijan vaan kehittäjän roolissa. Tärkeintä on ymmärtää vallitseva 
tilanne, menneisyys, mutta vielä tärkeämpää on eteenpäin katsominen ja sen pohjalta täysin uuden luominen. Tätä työskentelymenetelmää muotisuunnittelijan 
tulokulmasta tuleva voi loistavasti käyttää myös elokuvan tarinallisen kokonaisuuden rakentamisessa. Samoin kuvalliset tunnelmakollaasit, henkilögalleriat, karaktäärit, 
maisemat, valo, värit, muodot, asetelmallisuus (geometria kuvauksissa suhteessa ruutuun), estetiikka ja vahvat kokonaiskonseptuaaliset maailmat ovat muodin maisemat, valo, värit, muodot, asetelmallisuus (geometria kuvauksissa suhteessa ruutuun), estetiikka ja vahvat kokonaiskonseptuaaliset maailmat ovat muodin 
puolella tärkeitä työvälineitä. Myös leikkausrytmi on rytmiajattelusta tuttua muotisuunnittelijalle. Mallistoilla täytyy olla tietty harmonia, rytmi, eteenpäin menevyys, 
liikkuvuus, dynamiikkaa. 

Muotojen ymmärtäminen on muotisuunnittelijalle arkipäivää. Elokuvan leikkauksessa voidaan käyttää yhtenä leikkaustyylinä muotoon leikkaamista, assosioivaa 
leikkaustyyliä. (esimerkiksi leikataan pyöreästä muodosta toiseen, kellosta toisen kohtauksen kelloon ja niin edelleen. Tällaista tekniikkaa nähdään muun muassa 
Coppolan Kummisetä 3:ssa). Tällaista muotojen kanssa työskentelyä voisi käyttää perinteisenkin elokuvan puolella jopa visuaalisena siirtymänä, kokeellisena efektinä 
tai vaikkapa animoituna siirtymänä. 
Jotkut elokuvaohjaajat mieltävät itsensä lähinnä henkilöohjaajina ja näyttelijlöiden valmentajina. Tämän taidon lisääminen vahvaan visuaalisen ja tunnelmalliseen Jotkut elokuvaohjaajat mieltävät itsensä lähinnä henkilöohjaajina ja näyttelijlöiden valmentajina. Tämän taidon lisääminen vahvaan visuaalisen ja tunnelmalliseen 
kokonaisuuteen tuo uskoakseni elokuviin vielä vahvempaa kokonaishallintaa. Se olisi muotisuunnittelijataustaisen tekijän raikas tuulahdus elokuva-alalle, mikä tietysti 
vaatii henkilöohjaukseen syventymistä ja sen opiskelua visuaalisen taidon lisäksi.
Väriharmoniat  tai disharmoniat ovat myös tärkeitä työkaluja muotisuunnittelijan työssä. Näiden elementtien hyväksikäyttäminen elokuvan visuaalisessa kerronnassa Väriharmoniat  tai disharmoniat ovat myös tärkeitä työkaluja muotisuunnittelijan työssä. Näiden elementtien hyväksikäyttäminen elokuvan visuaalisessa kerronnassa 
on myös äärimmäisen tärkeää. Mitä väreillä voidaankaan sanoa tunteista, ihmisen mielestä, maailmoista ja kokonaisista yhteiskunnallisista ajoista.
Kun tulemme toiselta alalta, ei meillä ole alan vanhoja maneereja, eikä totuttuja tapoja tai vakiintuneita käytäntöjä taakkanamme. Muotipuolelta tuleva ohjaaja voi Kun tulemme toiselta alalta, ei meillä ole alan vanhoja maneereja, eikä totuttuja tapoja tai vakiintuneita käytäntöjä taakkanamme. Muotipuolelta tuleva ohjaaja voi 
uskaltaa jättää grippi-rekan kyydistä pois tavaroita, joita kukaan ei ole aikaisemmin uskaltanut kyseenalaistaa, lähteä ohjaamaan näyttelijöitä omalla tavallaan tai 
kokeilla vaikkapa täysin uusia filttereitä kameran edessä. Itse olen kokenut nämä kaikki enemmänkin kiehtovina kokeiluina. 
Yhdessä elokuvassani lähdin rakentamaan sairaalakohtauksen valaistusta suodattamalla ylätrussiin kiinnitetyn valon vihertävän harsokankaan läpi, jolloin vallitsevaan Yhdessä elokuvassani lähdin rakentamaan sairaalakohtauksen valaistusta suodattamalla ylätrussiin kiinnitetyn valon vihertävän harsokankaan läpi, jolloin vallitsevaan 
valoon tuli ihan omannäköinen sävy. Toisessa kuvauksessa lähdin liikkeelle tuotantoyhtiön vastusteluista huolimatta mahdollisimman pienellä henkilöstöllä ja 
kalustolla. Tämä elokuva oli AFI:n tuotantohistorian edullisin lyhytelokuva. Sen toteutusbudjettia ja metodeita epäiltiin. Halusimme liikkua mahdollisimman mobiilisti, 
pienellä kalustolla, pienellä työryhmällä. Se toi tähän elokuvaan oman keveän otteensa ja ” hapekkaan” ilmapiirin (jätimme pois näyttelijöiden trailerit, raskaat caterin 
pöydät, valorekan ja niin edelleen). Elokuva voitti jaetun ensimmäisen sijan apöydät, valorekan ja niin edelleen). Elokuva voitti jaetun ensimmäisen sijan arvostetussa Student Emmy-palkintosarjassa Los Angelesissa vuonna 2013. 
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Muita kokeiluita ovat olleet ylipitkät kohtaukset, true fiction -tyylin kehittäminen (esikuvana Dogma 95, katso liite metodista), type-casting -metodilla valitut näyttelijät, 
improvisaatio, reaaliaikainen elokuvan kerronta (tätä metodia käytin ensimmäisessä pitkässä elokuvassani 7 Heaven Love Ways), työskentely artistien ja karaktäärien 
kanssa. Myös elokuvan pituuksien kanssa leikkiminen ja leikkausrytmin kyseenalaistaminen ovat olleet kokeiluni kohteina kuvatessani kokeellista Poem Portrait of 
Nina -dokumenttia kahdeksan vuotta. Lopputuloksena syntyi slow document -tyylillä toteutettu yli kaksi tuntinen kokeellinen henkilökuvadokumentti. Toisaalta olen 
myös kokeillut omien filttereiden maalaamista ja filmin kokeellista käsinkehitystä. Samoin äänen kanssa kokeellinen tekeminen on mielestäni ollut kiehtovaa. Olen myös kokeillut omien filttereiden maalaamista ja filmin kokeellista käsinkehitystä. Samoin äänen kanssa kokeellinen tekeminen on mielestäni ollut kiehtovaa. Olen 
kokeillut voice overeiden uudenlaista käyttöä ja äänimaailmojen luonnollista efektitöntä tyyliä. 

Maailmalla lähes poikkeuksetta arvostetaan uudenlaista yli rajojen tapahtuvaa taiteellista työskentelyä, jossa populaarikultuurin eri osa-alueet sekoittuvat. Tämän 
kaltainen tekeminen olisi mielestäni erittäin tervetullutta myös suomalaiseen elokuva ja TV-kerrontaan.

2.7 YHTEENVETO, VÄITTÄMÄ

Auteur-elokuvassa tekijä määrittää arvomaailman, asenteet, teeman ja elokuvan käsittelytavan.
Muoti perustuu tulevaisuuden tutkimiseen, ajan ilmiöiden tarkkailuun ja niiden kanssa keskusteluun. Mielestäni meillä on kolme erilaista reagointitapaa ajassa oleviin 
trendeihin ja asenteisiin. Esimerkiksi meillä on olemassa jokin ilmiö (#Metoo, ajankohtainen uutinen, terroriteko, harrastus, villitys (jooga ja niin edelleen), 
vegaanitammikuu, bitcoin ja niin edelleen). Meillä on vastaanottajana kolme eri tapaa reagoida näihin ilmiöihin. Voimme mennä ilmiöön mukaan, jakaa asiaan liittyviä 
kokemuksia, jakaa somessa materiaalia, mennä virran mukana / myötäkarvaan. 
TToinen tapa on toteaminen ilman reaktiota. Voimme myös suhtautua asioihin neutraalisti. Monilla yrityksillä on esimerkiksi tähän tapaan liittyvä yrityksen sisäinen 
sosiaalisen median reagointimalli, kuten esimerkiksi ”emme jaa meemejä, somen bannereita (”Je suis Charlie, Eiffel torni suruväreissä”, ja niin edelleen muita 
ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä somepostauksia). Kolmas tapa reagoida ajankohtaisiin ilmiöihin on tarkastella niitä kriittisesti tai löytää niiden vastailmiöitä tai kenties 
laajempia asiayhteyksiä. Tätä reagointimallia voisi kutsua ”vastakarvaan menemiseksi”. Tästä esimerkkinä tällä hetkellä vallitseva ”Metoo”-ilmiö. Voiko näin vahvasti 
feministisen mustavalkoisesti maailmaa tarkasteleva ilmiö olla ainoastaan oikeassa? Onko mahdollista tuoda asiaan toinenkin näkökulma? feministisen mustavalkoisesti maailmaa tarkasteleva ilmiö olla ainoastaan oikeassa? Onko mahdollista tuoda asiaan toinenkin näkökulma? Voisiko ”miesten oikeudet” 
olla se seuraava juttu? Millaista keskustelua syntyy, jos #metoo -ilmiöön suhtautuu kriittisesti? Jos kritiikin esittäjä on nainen, entä jos hän on mies? Miten vallitsevaan 
ilmiöön vastakarvaan suhtautuvaan ihmiseen suhtaudutaan? Onko hän vihollinen, petturi, kätyri vai vaan yksinkertaisesti sokea, rasisti tai tyhmä? Näitä kommentteja 
olen kuullut valmistellessani ”Onnelliset Miehet”- elokuvaani miesten oikeuksista. Minua kiinnostaa vaatesuunnittelijan tulokulmasta juuri se ”seuraavan mutkan 
taakse” näkeminen. Ei ajan ilmiön monotoninen toistelu ja saman sanoman jakaminen, vaan juuri se, mihin koko muodin syklisyyskin perustuu. taakse” näkeminen. Ei ajan ilmiön monotoninen toistelu ja saman sanoman jakaminen, vaan juuri se, mihin koko muodin syklisyyskin perustuu. 
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Muotisuunnittelijat ovat koulutettuja kyseenalaistamiseen, uuden näkökulman etsimiseen, asian kääntämiseen päälaelleen ja asioiden katsomiseen aina uudesta 
tulokulmasta. Miten sitä voisi hyödyntää ja tuoda elokuvalliseen kerrontaan? Voitaisiinko hyväksi nähtyjen ajatusten ja samojen valtavirtaisten ilmiöiden toistelun sijaan 
luoda uutta ajattelua, mitä ei kenties uskalleta massahysteriassa edes sanoa ääneen. Elokuvan perinne on ollut taiteessa. Taiteen tarkoitus on luoda uutta, 
kyseenalaistaa vanhaa, rikkoa tabuja, synnyttää keskustelua sekä uskaltaa nähdä tutut asiat uudesta kulmasta. Muoti perustuu kyseenalaistamiseen, uutuusarvoon 
ja crossaamiseen.
Samoin muotisuunnittelijaa voi verrata taiteilija-ohjaajaan, jonka rooli on ollut elokuvien tekijänä aina mielenkiintoinen ja alaa eteenpäin vievä.Samoin muotisuunnittelijaa voi verrata taiteilija-ohjaajaan, jonka rooli on ollut elokuvien tekijänä aina mielenkiintoinen ja alaa eteenpäin vievä.
Muotisuunnittelijan näkökulma voi olla myös parodinen, kyseenalaistava tai kriittinen.
Toki voidaan analysoida,  mitä elokuva tuo muotitaiteeseen ja muotisuunnittelijan työnkenttään. Tämä kahdensuuntainen tekeminen voi olla myös se, joka aikaan 
saa kehitystä ja vapaata luovuutta ja inspiraation hakemista molempiin suuntiin. Tämän lopputyön puitteissa olen kuitenkin päättänyt rajata tämän jälkimmäisen 
vaikuttavuuden pois.

Onnelliset miehet on elokuva meidän ajastamme. Olen käyttänyt siinä vapauksia, niin taiteellisesti kuin tarinan kerronnallisesti. Metodeina tulen käyttämään Onnelliset miehet on elokuva meidän ajastamme. Olen käyttänyt siinä vapauksia, niin taiteellisesti kuin tarinan kerronnallisesti. Metodeina tulen käyttämään 
improvisaatiota, ylipitkiä dialogeja (jotka leikkausvaiheessa editoidaan haluttaessa uuteen rytmiin, saavuttaen realistisen tuntuisia, välillä oikeassa elämässä tapahtuvia 
puheryöppyjä, jotka käsikirjoituksessa helposti olisi editoitu pois turhina, aiheesta eksyvinä jaaritteluina / leikkausvaiheessa voidaan vielä kontrolloida lopullista tempoa 
ja intensiteettiä). Elokuva kuvataan road movie -hengessä, 16mm filmillä. Se on visuaalisesti tarkoin harkittu, lokaatiot ja rekvisitöinti ovat osa kokonaisvaltaista tarinaa 
ja visuaalista konseptia. Roolitus on tärkeässä roolissa, jotta henkilöiden kemia ja aitous saadaan tallennettua tuoden tunnelmaan dokumentaarista lähestymistapaa. ja visuaalista konseptia. Roolitus on tärkeässä roolissa, jotta henkilöiden kemia ja aitous saadaan tallennettua tuoden tunnelmaan dokumentaarista lähestymistapaa. 
Elokuva kuvataan kronologisesti ja reaaliaikaisesti. Musiikilla on merkittävä rooli elokuvan tunnelmassa. Samoin vuorottelevat rytmit, hektisyys ja viipyilevyys ovat osa 
kokonaisdynamiikkaa. Elokuvassa operoidaan neljässä eri aika- ja tapahtumavyöhykkeessä. Tämä on oma näkemykseni ajan kulumisesta. Meillä on jatkuvasti läsnä 
ajan neljä tasoa. Presenssi tässä ja nyt (itse reaaliaikaisena koettuna). Reaaliaika, jossa emme itse ole läsnä (miten muut näkevät meidät, miten olemme mukana 
heidän elämässään). Menneisyys (lähimenneisyys, käsittelemättömät ja käsitellyt asiat sekä lapsuus, omat juuret ja historia). Niiden lisäksi tulevaisuus, joka tässä heidän elämässään). Menneisyys (lähimenneisyys, käsittelemättömät ja käsitellyt asiat sekä lapsuus, omat juuret ja historia). Niiden lisäksi tulevaisuus, joka tässä 
tapauksessa on auki olevina unelmana, haaveina, tahtotilana ja pelkoina (isän kohtalo, pelko menettämisestä, ajan vähyys).

Kyseessä on selvästikin taiteilijaelokuva, tekijänsä näköinen ja kuuloinen teos, vahvasti auteur-henkinen kokonaisuus, jossa elokuvantekijänä on taustaltaan 
muotimaailmasta tuleva tekijä. Edellä esitettyjen teesien valossa uskallan väittää, että elokuvasta, muotisuunnittelijataustaisen auteur -tekijän johtamana tulee 
uudennäköinen, erilainen ja omaääninen. Taiteen eteenpäin kehittyminen, uudet näkemykset ja vahvat visiot eivät ole koskaan poissa muodista. Perinteiset 
taiteenalat tarvitsevat uusia näkemyksiä kehittyäkseen myös sisältäpäin. Tästä hyötyy niin elokuva-alan oma väki kuin suuri yleisökin. Minulle tämän aiheen tutkiminen 
avasi uusia ovia ymmärtää muodin moniulotteisuutta ja toisaalta eri taiteenalojen monikäyttöisyyttä suhteessa toisiinsa. Meidän ajassa kaikkinainen rajojen ylittäminen avasi uusia ovia ymmärtää muodin moniulotteisuutta ja toisaalta eri taiteenalojen monikäyttöisyyttä suhteessa toisiinsa. Meidän ajassa kaikkinainen rajojen ylittäminen 
ja rohkeus käsitellä asioita uusista tulokulmista on mielestäni erittäin tervetullutta.
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3.TAITEELLINEN OSA:

Uuden auteur-tyyppisen fashion -filmi genren ”koelaboratorio”-elokuva

(erilliset liitteet)

3.1 Synopsis (liitteenä)

3.2 Ote Visuaalisesta moodboardista (liitteenä)

3.3 Käsikirjoitus (ei julkinen, toimitettu erillisenä liitteenä työn arvostelijalle)

3.4 3.4 True Fiction Cinema Manifesto
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”ONNELLISET, MIEHET”( #hetoo)
(Lainaukset elokuvassa käydystä dialogista)

”Elokuva onnellisuudesta ja miestenkin oikeuksista. Ja hiukan myös rakkaudesta ja maantiellä matkaamisesta.”

Synopsis

TEEMASTA
”Jos meillä on jana, syntymä sen toisessa päässä, kuolema sen toisessa, kaikki mitä siihen keskellä jää, on meidän omaa elämää. Sen täytyy olla meille itselle merkityksellistä. ”Jos meillä on jana, syntymä sen toisessa päässä, kuolema sen toisessa, kaikki mitä siihen keskellä jää, on meidän omaa elämää. Sen täytyy olla meille itselle merkityksellistä. 
Reaaliajassa. Meillä on vapaus ja vastuu siitä, minkälainen se on. Oma elämä.”

Onnelliset, miehet( #hetoo) on elokuva yksilön vapaudesta( ja joskus sen toteutumattomuudesta) ja vastuusta oman elämänsä onnellisuuden rakentamisessa. Elokuva on myös 
hiljainen puheenvuoro miesten oikeuksien puolesta. Jos ymmärrämme yksilön tasa-arvon suhteessa muihin, emme tarvitse vastakkainasettelua miehet vastaan naiset, tai 
päinvastoin. Aito tasa-arvoisuus pystyy kuuntelemaan molempia osapuolia ilman mustavalkoista asettelua. 

”Onnelliset, miehet” on rehellinen kuvaus siitä, ”että naisetkin mokaa”. Elokuva on naisen asemaa itsestäänselvästi kunnioittava, aitoa tasa-a”Onnelliset, miehet” on rehellinen kuvaus siitä, ”että naisetkin mokaa”. Elokuva on naisen asemaa itsestäänselvästi kunnioittava, aitoa tasa-arvoa ylistävä ja vahvistava. Vakavien 
teemojen välissä kulkee lämmin, hersyvä huumori ja naisten kyky ( katsojina ja roolihahmojen esittäminä) myös nauraa itselleen ja nähdä oman toimintansa syy-seuraus-yhteyksiä, 
välillä jopa tragikoomisessa valossa. Kyky nauraa itselle on itsevarmuuden merkki.

” Onko mitään tärkeämpää, kun etsiä itselleen merkityksellistä elämää ja uskaltaa reaaliajassa alkaa elämään sitä. Onnellisista yksilöistä tulee onnellinen yhteiskunta.”
Elämme myös aikaa, jossa uskomme kiltteyden, epäitsekkyyden ja oman onnellisuuden uhraamisen olevan hyveitä. ”Kuka voittaa huonosti käytetyn elämän elämisessä?”. ” Elämme myös aikaa, jossa uskomme kiltteyden, epäitsekkyyden ja oman onnellisuuden uhraamisen olevan hyveitä. ”Kuka voittaa huonosti käytetyn elämän elämisessä?”. ” 
Meidän tulee viihtyä omassa elämässämme.” ” Eilen oli hyvin, tänään on paras, huomenna paremmin.”

Mikäli aito tasa-arvoisuus toteutuu, antaa se mahdollisuuden myös miesten tasa-arvokeskustelulle, miesten oikeuksien toteutumiselle ja/tai niiden niiden toteutumatta jäämisen 
kriittiselle tarkastelulle. ”#Metoo kohussa miehet on ajettu nurkkaan. Jos sanot vähänkin vastaan, olet joko raiskaaja, alistaja tai täysi kusipää. Siihen ei jää paljoa keskustelun varaa. 
Ja keskusteluahan tässä kai haluttiin..”
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 miehet on ajettu nurkkaan. Jos sanot vähänkin vastaan, olet joko raiskaaja, alistaja tai täysi kusipää. Siihen ei jää paljoa keskustelun varaa. Ja keskusteluahan tässä kai haluttiin..

JUONESTA
Jonna ( 47) on keskellä oman elämänsä väli-inventaariota. Jonna ( 47) on keskellä oman elämänsä väli-inventaariota. Tottumus, tunnollisuus, kunnollisuus ja uusperheen velvoitteet pitävät häntä jo väljähtäneessä suhteessa hiukan 
vanhempaan Tommiin. Jonnan pyörittämä arki vintage putiikin pitäjänä Etelä-Helsingissä vastaa osittain hänen unelmiaan, mutta suurimpien haaveiden toteuttaminen on jäänyt 
ikuisen ” sitkun, sitkun”- vetkuttelun jalkoihin. Jonnan mieltä painaa vielä hänen elämänsä suuren rakkauden äkkinäinen lähtö, josta hän ei vuosienkaan jälkeen ole päässyt vielä yli. 
Jonna lähtee autoillen kesälomareissulle tarkoituksenaan kierrellä maakuntien kirpputoreja ja tehdä löytöjä omaan putiikkiinsa.

Eetu( 30) on historian opiskelija, ollut sitä jo aivan liian kauan. Opiskeluelämä on antanut hyvän tekosyyn lykätä oman elämän unelmien toteuttamista ja vastuun ottamista. Eetu( 30) on historian opiskelija, ollut sitä jo aivan liian kauan. Opiskeluelämä on antanut hyvän tekosyyn lykätä oman elämän unelmien toteuttamista ja vastuun ottamista. 
Ajelehtiessaan Eetu on tullut hyväksikäytetyksi satunnaisessa ihmissuhteessaan, tullen tahtomattaan isäksi.
 ” Kuule, kyllä miehen voi raiskata, se ei ole ihmeellinen juttu..siitä vaan ei kukaan puhu… jotkut oikeasti teettävät lapsia itselleen..toiselta lupaa kysymättä. Se on naisten etuoikeus. 
Tehdä lopullinen päätös…”

Elokuvan alussa Eetu saa kuulla Inarissa asuvan isänsä sairastavan alzheimeria. Rahat on nuorelta rokkarilta loppu ja hän lähtee liftaamaan kohti Lappia. Jonna ottaa Eetun kyytiin. Elokuvan alussa Eetu saa kuulla Inarissa asuvan isänsä sairastavan alzheimeria. Rahat on nuorelta rokkarilta loppu ja hän lähtee liftaamaan kohti Lappia. Jonna ottaa Eetun kyytiin. 
Matkan on tarkoitus kestää reilut sata kilometriä, mutta se venyy koko Suomen halki ulottuvaksi kahden itseään etsivän yksinäisen seikkailuksi. Ikäerosta huolimatta yhteys löytyy 
välittömästi. Ilmassa on vahva lataus, oletamme, odotamme, toivomme heidän rakkaustarinansa alkamista. Jonna kokee pitkästä aikaa aidon yhteenkuuluvuuden tunteen, Eetu 
vatsanpohjaa kutittavan huuman ensimmäistä kertaa elämässään. Mutta heidän välillään on vuosia, salaisuuksia, liikaa lapsia ja exiä. Ihastumisen ja sielunsukulaisuuden väreilystä vatsanpohjaa kutittavan huuman ensimmäistä kertaa elämässään. Mutta heidän välillään on vuosia, salaisuuksia, liikaa lapsia ja exiä. Ihastumisen ja sielunsukulaisuuden väreilystä 
huolimatta vaistoamme Eetun sisintä kalvavan salaisuuden, jonka myös Jonna aistii nuoren miehen ajoittaisena outona käyttäytymisenä.

Roadmovie kulkee läpi kesäisen Suomen. Tanssilavat, kuolleet kylät, nuukahtaneet leirintäalueet, maanteiden pientareet ja Kyllikki Saaren murhapaikka toimivat yksilöiden 
kasvutarinoiden näyttämöinä. Toistensa peileinä toimien he alkavat ymmärtää omaa itseään ja ajankulun vääjäämättömyyttä. Samalla he käyvät loputtomia keskusteluja, väittelyjä ja 
kohtaavat mitä erityislaatuisimpia, jopa pelottavia, henkilöitä, karaktäärejä, kylänmiehiä ja -naisia.

Yhtenä elokuvan tasona väliin leikataan kohtauksia Jonnan Etelä-Helsingin naisystävien ”kanalaumaa” muistuttavasta porukasta. ”Ystävyyden” kaapuun puetussa sosiaalisessa Yhtenä elokuvan tasona väliin leikataan kohtauksia Jonnan Etelä-Helsingin naisystävien ”kanalaumaa” muistuttavasta porukasta. ”Ystävyyden” kaapuun puetussa sosiaalisessa 
ringissä puukotetaan selkään, sometetaan, juoruillaan ja kilpaillaan ulkonäöstä, vartalon kiinteysasteesta, varallisuudesta ja miehistä. Jonna on jäänyt kiinni myös tähän porukkaan, 
kipuillen, voiden huonosti, mutta jatkaen silti yhteydenpitoa.
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Toisena tasona näemme kohtauksia Eetun lapsuudesta, jossa hänen äitinsä luopuu unelmistaan ”perheen yhteisen edun” takia. Eetua on kauan vaivannut syyllisyys äidin 
tuhoisasta syöksykierteensä. Matkan aikana Eetu ymmärtää hiljalleen, että oikeasti kyse oli äidin omista peloista, huonosta itsetunnosta ja siitä, että hän luovutti vastuun omasta 
onnellisuudestaan muille.. ”Rakkaudessa täytyy olla myös välillä itsekäs..silloin kaikki voivat hyvin. Kiltteys on yliarvostettua, se on marttyyriutta ja vastuun pakoilua…” 

Kolmantena tasona näemme tapahtumien kulun Eetun hyväksikäytön iltana ja yönä. Eetun salaisuus paljastuu niin Jonnalle kuin katsojille. Jokainen voi itse tehdä päätelmänsä Kolmantena tasona näemme tapahtumien kulun Eetun hyväksikäytön iltana ja yönä. Eetun salaisuus paljastuu niin Jonnalle kuin katsojille. Jokainen voi itse tehdä päätelmänsä 
siitä, voiko miehen todella ”raiskata”.

Jännitettä matkan etenemiseen tuo Tommin kiihkeä halu palata Jonnan kansssa yhteen, Eetun isän dramaattisesti etenevä sairaus, joka on jo uhka hänelle itselleen ja Eetun 
biologisen lapsen äidin taloudelliset vaatimukset. Mukaan automatkalle tempautuu myös kaksi Eetun ikäistä taiteilijatyttöä matkalla Sodankylään..

Kuin ohimennen kaksikko kohtaa tilanteita, joissa näemme myös kääntöpuolen naisten yleisesti oletetusta valta-asemasta suhteessa miehiin. ”Ehkä joskus olisi paikallaan myös Kuin ohimennen kaksikko kohtaa tilanteita, joissa näemme myös kääntöpuolen naisten yleisesti oletetusta valta-asemasta suhteessa miehiin. ”Ehkä joskus olisi paikallaan myös 
hastag ”hetoo”. Matkanvarrella on juonittelevia sisaruksia, lapsia tehtailevia naisia, äitiyskortin vilauttelua, kiusaukseksi asti yltyvää naureskelua ja miesten ulkonäön ruotimista, suoraa 
miesten seksuaalista ahdistelua ja kiristystä. Maailma ei ole niin mustavalkoinen.

Musiikki on vahvassa roolissa, maisemat vaihtuvat, radiossa laulaa Lea Laven, Anki ja Badding. Topi Sorsakoski elää tanssilavalla Agentsien soitossa.

Jonnan mies Jonnan mies Tommi matkustaa Jonnan perässä Ouluun asti jatkaakseen heidän suhdettaan. Jonnan on tehtävä ratkaisunsa. Välimatka on antanut Jonnalle myös perspektiiviä 
”ystävättäriinsä”.. Eetu pääsee perille isänsä luo pohjoiseen. On tehtävä ratkaisevia valintoja rakkaan isän hoidon suhteen. 
Molemmilla on omassa elämässään vahva risteyskohta, mihin suuntaan lähteä. Mikä on yleisesti hyväksyttävän oikeaa, mikä oikein omaa itseä kohtaan. Myös Jonnan ja Eetun on 
valittava rakkaus tai ohimenevyys. Vastuu omasta onnellisuudesta on tehtävä tässä ja nyt, reaaliajassa. Ilman uhriutumista, suorittamista tai itsestään luopumista.

Onnelliset, miehet (#hetoo) on oodi rohkeudelle, yksilön vapaudelle ja vastuulle. Se aloittaa aidon, modernin tasa-aOnnelliset, miehet (#hetoo) on oodi rohkeudelle, yksilön vapaudelle ja vastuulle. Se aloittaa aidon, modernin tasa-arvon aikakauden. Onnellisuus ja tasa-arvo kuuluu kaikille.
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4. LÄHTEET

http://showstudio.com/projects/tag/fashion_films.
http://nickknight.com/press/nick-knight-on-fashion-film/
https://vimeo.com/channels/fashionfilms.
https://vimeo.com/58933055
https://www.nowness.com/topic/fashion-film
https://wwhttps://www.businessoffashion.com/articles/fashion-films/top-10-fashion-films-of-the-season-4
https://video.vogue.com/series/fashion-films
https://vmagazine.com/article/seasons-best-fashion-films/
http://www.dazeddigital.com/fashion/article/28870/1/the-best-fashion-films-of-2015
https://www.ashadedviewonfashionfilm.com
https://fashionfilmfestivalmilano.com
http://berlinfashionfilmfestival.net
https://ifffb.comhttps://ifffb.com
http://www.londonfashionfilmfestival.com 
http://www.ljfff.com
https://www.paris.edu/programs/graduate/master-fashion-film-photography/ 
http://en.via.dk/programmes/film-and-animation/fashion-experience-transmedia-storytelling-exchange
http://en.via.dk/programmes/film-and-animation/fashion-experience-transmedia-storytelling-exchange
https://kadk.dk/en/blog/tags/fashion-film
(https://ww(https://www.helsinkidesignschool.fi/koulutusohjelmat/fashion-film/
https://vimeo.com/miikkalommi
 https://www.highsnobiety.com/p/the-10-most-spectacular-chanel-fashion-shows-ever/
https://kavi.fi/fi/ajankohtaista/ohjelmisto/muotielokuvia-alustuksia-valokuvanayttely-ja-dress-along-naytos-tata
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Poiret
https://en.wikipedia.org/wiki/Puce_Moment
https://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Blumenfeld
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https://www.youtube.com/watch?v=AyRKQ4VIdWo
ttps://fi.wikipedia.org/wiki/Nuori_kapinallinen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Marie_Antoinette_(elokuva))
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rosemaryn_painajainen)
https://fi.wikipedia.org/wiki/The_Fifth_Element_%E2%80%93_puuttuva_tekij%C3%A4
https://kavi.fi/fi/elokuva/193638-naisen-naamio-persona
https://fi.wikipedia.org/wiki/https://fi.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen
https://www.imdb.com/title/tt0458352/
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Films_about_fashion
https://www.vogue.co.uk/gallery/best-fashion-documentaries
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aamiainen_Tiffanylla_(elokuva))
http://jdcopp.blogspot.com/2007/01/francois-truffaut-certain-tendency.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Auteur
https://wwhttps://www.theguardian.com/film/2005/aug/30/news2
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Omia esimerkki fashion-filmejäni, linkkejä

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002553477.html
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=VHZrMI7yACc
https://www.youtube.com/watch?v=Lqggjx4tp_Q
https://en.wikipedia.org/wiki/Miles_McMillan
https://www.youtube.com/watch?v=GWTmzJqvcLE&t=848s
https://wwhttps://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6YgkSmOsSCI
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XiNDY9EqyHE
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Qx_mskw5U4I
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9fmvGB0XF1c
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5IluvmtxfXk
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2idNVhK_7ws
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=T7xpRsiTtOg
https://wwhttps://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Yg9eDuUSuio
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=89Ggk1pMsII
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=rYH5FYkHjZo
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=yunx64ncG3k
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=exMDuFZbO2s
https://www.youtube.com/my_videos?o=U&sq=aika
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=MDXFsW1U_Nk
https://wwhttps://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=HJiYCXj3f4M
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=i8dTWMvucb8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=tG9wUX9Q4I4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PjxSZDdgMrM
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=3p6AmkE9c10
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=oOhLKhu48uw
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=paz7245_x_E
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=9B7AANSQs9M
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hF4MKigr3xQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hF4MKigr3xQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=zfqT5JDmQwI
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Eqa88rffUf8
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=LjEJr6msxBc
https://wwhttps://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=8Zis96x719k
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=AHMqgeaoMvA

Kirjallisen työn kuvat:
Otteita Vimma-vaatemerkille tehdystä Fashion-filmistä ( 2018) 
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