Monét

(työnimi)

Monet on BDSM-lyhytelokuva. Elokuvan tarkoitus on näy ää harrastuksen kuuluvan kaikille sukupuoleen, seksuaaliseen suuntaukseen, kokoon, ihonväriin tai yleisemmin ulkomuotoon
katsoma a. Monet’lla halutaan väli ää sitä kehopositiivisuu a ja hyvinvointia, mitä bdsmyhteisöön kuuluvat toisilleen antavat. Elokuvalla halutaan ikuistaa monimuotoisuu a juhliva ja
rakastava katse, joka kohtaa yhteisöön tulĳan. Monet tuo esiin myös harrastuksen pehmeän ja
väli ävän puolen - kyse on paitsi kovasta sessioinnista, myös väli ämisestä, huolenpidosta ja
hellästä syliin o amisesta.
Elokuvassa nähdään valmistautuminen - arkivaa eista luopuminen, oikeaan
mielentilaan siirtyminen, tekemisestä sopiminen; pari tai ryhmä kerrallaan tapahtuvat
sessiot, jotka elokuvan montaasissa limi yvät toisiinsa erilaisten kehojen, persoonien ja
tapahtumien virraksi; lopuksi rentoutuminen, palaaminen arkiminään, poistuminen
yksin tai ryhminä. Elokuva rinnastaa erilaiset ihmiset osoi aen, e ä olemme
erilaisuuksistamme huolima a samanlaisia ja tarvitsemme ja annamme toisillemme
samoja asioita.
Monet kurkistaa BDSM-kul uuriin (Bondage [sitominen], Discipline/Domination [kuri,
dominointi], Submission/Sadism [alistuminen, sadismi] ja Masokismi). Rajutkin teot ovat
lopulta vain välineitä nautintoon ja väli ämiseen.
Monet on suunna u kehopositiivisuudesta kiinnostuneille ja kaikille, joille kinky on
uusi tai jänni ävä asia. Elokuvassa on osi aista alastomuu a ja väkivaltaiselta
vaiku avia tilanteita, mu a esitystapa on turvallinen ja taide-elokuvan estee inen.
Elokuvan ohjaa Turun taideakatemiasta 2017 valmistunut Fýr Romu, tuo ajina toimivat
valokuvaaja Tomi Junnila ja tea eriopiskelĳa Linn Gröndahl. Käsikirjoitus on
työryhmän. Elokuvan virallisena tukĳana on Turun BDSM-yhdistys ry ("Turun Bale i").
Elokuva kuvataan toukokuussa 2018, kuvauspäiviä on kaksi. Elokuva pyritään saamaan
ensiesitykseen vuoden 2018 Vinokino-festivaaleilla syksyllä.
Elokuvaan haetaan huhti-toukokuun aikana noin pariakymmentä mahdollisimman
monimuotoista mallia: kaikkia sukupuolia, ihonvärejä, kokoja, ikiä, seksuaalisia
orientaatioita, erilaisia ulkomuotoja - myös ei-perinteisen hyvännäköisiä.
Tuotantokustannuksiin pyritään hakemaan tukea monimuotoisuu a ja seksuaalista
vapau a tukevilta järjestöiltä sekä muilta kiinnostuneilta tahoilta. Toivomme myös
löytävämme järjestöjen kau a tiedotuskanavia mallien etsimiseen.
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