ZAVTRA – HUOMENNA
Ari Matikaisen ja Markku Heikkisen dokumenttielokuva rajaseudun hyväntekijöistä.

ZAVTRA on vahva ja rehellinen elokuva suomalaisuudesta ja venäläisyydestä. Se etenee
mustien avustussäkkien myötä, ruohonjuuritason hyväntekijöiden matkassa. Elokuva
polveilee luontevasti runollisesta, esseen omaisesta kerronnasta rujoon realismiin,
lempeän yleisilmeensä säilyttäen. Näyttämönä on yksi maailman suurimmista
elintasokuiluista – Suomen ja Venäjän välinen rajaseutu. Elokuva on kuvattu neljän
vuoden aikana Imatran ja Svetogorskin kaupungeissa, jotka ovat vain kuuden kilometrin
etäisyydellä toisistaan, mutta missä raja lopulta kulkee?
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Markku taas on kotoisin Kajaanista, joka
sekin on paperikaupunki Venäjän naapurissa. Pienenä Venäjän läheisyyden tiesi, mutta ei
sitä sen enemmälti kommentoitu, koko maa oli tietyllä tavalla musta aukko, Ari
Matikainen kertoo.
Kainuulaiselle Markku Heikkiselle Neuvostoliitto oli nuorena tutumpi. - Kekkoslandissa
kun elimme, Kostamus oli meillä päin merkittävä työllistäjä 70-luvulla. Jostain kumman
syystä kiinnostuin jo silloin, luin koulussa venäjää ja kävin siellä kaiken maailman
kulttuurivaihtomatkoilla ja mir-drusba-festivaaleilla. Kummallakin miehistä on myös
karjalaiset sukujuuret. Jo ensivisiitti Imatran ja Svetogorskin seudulle vakuutti
dokumentaristit. - Raja on sinänsä jo mielenkiintoinen. Ja kun käytiin siellä, ymmärrettiin
että kyseessä on huippupaikka ja oma maailmansa.
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Zavtran päähenkilöitä ovat lastenkodista Suomeen adoptoitu nuori nainen Senja sekä
paperityöläinen Tatu Savolainen venäläisen Arletta –vaimonsa kanssa. Niin Zavtrassa
kuin Imatralla ja Svetogorskissakin kulttuurien törmääminen on arkipäiväistä. - Tatu,
Arletta ja Senja elävät koko ajan rajan yli ja joutuvat tutkimaan toisella puolella olevaa,
Markku Heikkinen kertoo. Viimeksi Zavtrassakin on kysymys on siitä, keitä me
suomalaiset olemme. -- Meitä vaivaa se, että me ollaan aika lähellä venäläisiä, mutta me ei
haluta sitä sanoa ääneen. Ehdottomasti mieluummin itää kuin länttä, niin minä ainakin
koen kainuulaisena ja toisen polven karjalaisena. Jos minun pitää valita henkinen kotini,
niin ei se makeileivien ruotsalaisten luona ole, vaan alakuloisessa rujossa itäisyydessä,
johon liittyy sentimentaalisuus, Markku Heikkinen sanoo. Yllättäen dokumentaristit
löysivät valoisammat tunnelmat rajan takaa, kertoo Ari Matikainen. - Svetogorskin
puolella uskotaan huomiseen, Imatralta jäi enemmän blues-paikan tunnelma.
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