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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on kysymys kulttuurintutkimuksen ja sosiologian alalla yleisesti esitetystä väitteestä, jonka mukaan hierarkkinen korkeakulttuurin
ja matalan eli populaarikulttuurin erottaminen on 1960-luvun loppupuolelta lähtien hämärtynyt, toisaalta erottelua tehdään edelleen. Kyseistä
kehityslinjaa, hämärtymisteesiä ovat monet tutkijat Andreas Huyssenista John Urryyn kuvanneet yhdenmukaisesti. Tähän teoreettiseen
lähtökohtaan sovitan oman tutkimukseni elokuvan alalta. Tavoitteenani on tutkia, onko elokuvan piirissä tapahtunut vastaavanlaista korkean ja
matalan välisen rajalinjan hämärtymistä, mikä ilmeni 1960-luvulta lähtien yleensäkin kulttuurissa ja taiteessa. Selvitän tutkimuksessa miten
kokeellisesta elokuvasta tehtiin elokuvan korkeakulttuuria. Elokuvafestivaalit esittävät kokeellista elokuvaa. Niiden toiminta jatkuu, mikä on
todiste siitä, että erottelua edelleen tapahtuu.
Tutkin miten vuodesta 1988 lähtien Helsingissä järjestetty Rakkautta & Anarkiaa –elokuvafestivaali ilmentää korkeakulttuurin ja matalan
kulttuurin välistä distinktiota. Tutkimusmetodi on tekstianalyysi. Varsinainen aineisto ovat festivaalikatalogit, jotka festivaalijärjestäjä Helsinki
International Film Festival ry. – Rakkautta & Anarkiaa on julkaissut vuosittain jokaisen festivaalin yhteydessä. Katalogit sisältävät
festivaalijärjestäjien tuottamaa tekstiä koskien festivaalilla esitettäviä elokuvia. Kyseiset katalogitekstit toimivat analyysivälineenä tutkiessani
minkälaisesta erottelusta festivaalin ja festivaalielokuvien tapauksessa on kyse. Etsin katalogiteksteistä argumentaatiota distinktion pohjaksi.
Aineistoon kuuluu kaksi festivaalin toiminnanjohtajan haastattelua. Lisäksi hyödynnän tutkimuksessa elokuvatutkijoiden ja elokuvakriitikoiden
tekstejä.
Festivaalijärjestäjät kategorisoivat ja tekevät katalogiteksteissä tunnistettaviksi ne kriteerit, joiden pohjalta festivaalielokuvat on valittu.
Tutkimuksessa osoitetaan, että festivaalijärjestäjät tuottavat elokuvien valinnassa erottelua. Erot koodataan kieleen, katalogiteksteihin.
Katalogiteksteistä nousee useita eri teemoja, jotka tuovat erottelun esiin. Festivaalijärjestäjät tukeutuvat elokuvien valintoja perustellessaan
kokeellisuuteen eli toteuttavat samaa erottelukriteeriä kuin avantgarde-taide. Uusi-teeman avulla järjestäjät liittävät festivaalielokuvat osaksi
avantgardea, kokeellista elokuvaa, joka edustaa elokuvan korkeakulttuuria. Uuden ohella rajanylitykset on yksi keskeisistä teemoista.
Rajanylitykset ilmenevät selvästi siinä postmodernissa piirteessä, että Rakkautta & Anarkiaa –elokuvissa on sekä klassisen Hollywood-elokuvan
(joka edustaa elokuvan populaarikulttuuria) että kokeellisen elokuvan piirteitä. Tässä ilmenee selvästi korkean ja matalan välisen rajan
murtaminen. Korkean ja matalan välisen rajalinjan hämärtyminen myös loppujen lopuksi erottelee, koska klassisissa Hollywood-elokuvissa
vastaavanlaista yhdistelyä ei ole tehty.
Hyödynnän tutkimuksessa kulttuurisosiologi Pierre Bourdieun distinktioteoriaa. Bourdieun määrittelemää kenttä-käsitettä apuna käyttäen on
todettava, että elokuvan kentällä erottelu korkeaan ja matalaan on ollut yksi taistelun muoto. Se on ollut yksi keino erottautua muista kentän
toimijoista kulttuurisen, symbolisen pääoman hankkimiseksi. Uutena erottautumisen keinona elokuvan kentällä on rajojen hämärryttäminen.
Tällöin tuotetaan jälleen erottelua, jonka raja oli jo alkanut murtua.
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