KUKOISTUS
Versio
ko
hta
us

sisältö kuva/musiikki

01

EXT.
Mustalla taustalla MAAPALLO.
Rauhallista ja seesteistä musiikkia.
Kuva tarkentuu maan pinnalle
SUOMEEN.

02

03

EXT.
Helsingin keskusta mereltä päin. Kuva
tarkentuu autoon kadulla.
Requiem for a dream -tyyppinen biisi soi
(LOPPUUN ASTI)

sisältö puhe/speak

INT. PÄÄMINISTERIN TYÖHUONE

EXT. KATU

EXT. HAKANIEMEN
SILLAN ALUS
Kaksi koditonta dokua
makaavat makuupusseissa.
Himanen seisoo heidän
edessään kalliissa takissa ja
kaulaliinassa ja puhuu.
Dokut eivät reagoi
erityisemmin, tarjoavat vain
viinapulloa ja mumisevat.

06

VO: One of the internationally
best-known philosophers
believed in dignified life.
HIMANEN: (seisoen, käsiään
heiluttaen): ”Se, mitä mä
hahmotan tässä, on näkemys
osaavasta, innovatiivisesta
Suomesta.”

EXT. KATU
Auto ajaa katua pitkin.

07

PLANSSIT: (mustalla taustalla)
YOUTH UNEMPOLYMENT 21 %
SUSTAINABILITY GAP 8 BILLION EUROS
STATE DEBT 90 592 421 283, 62 EUROS
(laskurina niin, että vikat numerot
juoksee)

08

INT. PÄÄMINISTERIN TYÖHUONE
Katainen istuu pää käsiensä välissä.
Pöydällä on Coelhon Himasen teoksia.
Televisiosta alkaa puhetta, Himasta

sek.

sek.

sek.

sek.

min.

min.
sek

VO: …it all went horribly wrong.

Musta, kiiltävä taksi ajaa
kadulla.
05

kesto
yht.

VO: In a small, young
welfare state…

JYRKI KATAINEN painaa pään käsiinsä
työpöytänsä ääressä. Kuvaan myös
mukaan jatkuvasti ahdistelevia
toimittajia, puoluetovereita ym. oven
takana.
04

kesto

VO: The Prime Minister is about
to break down.

KATAINEN (puhelimeen): Tase
on miinuksella, persut melkein
hallituksessa, Pekka mä en
enää tiedä, mitä mä teen!
Pekka mä en pysty tähän, tää

09

haastatellaan. Katainen tarttuu
puhelimeen ja soittaa.

on liikaa.

Katainen on hetken hiljaa ja kuuntelee
puhelimessa. Alkaa nyökkäillä
innostuneena.

VO: They ordered a top quality
research that would change the
state of the society.

INT. AUTON TAKAPENKKI

CASTELLS: There is a summary
of my work, Oxford University
Press will publish it, no
questions, just tell them that.
HIMANEN (harjoittelee,
psyykkaa itseään): The world’s
most-cited social science
scholar…

Penkillä istuvat Manuel Castells ja
Himanen.
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11

12

PLANSSEJA (mustalla taustalla):

DIGNITY
HUMANITY
SUSTAINABILITY
INT. PÄÄMINISTERIN TYÖHUONE
Katainen kääntää hidastettuna päätään.
EXT. HAKANIEMEN SILLAN ALLA

VO: He gets away with it all…

VO: He nearly gets killed…

Himanen tuijottaa tuulessa pyörivää
muovipussia.
13

EXT. VALTIONEUVOSTO
Taksi pysähtyy. valtioneuvoston eteen.
Himanen ja Castells nousevat autosta
(takaa päin kuvattu).
Alkaa rauhallinen musiikki.
Miehet kävelevät ylös portaita, ovet
aukeavat. He menevät ovista sisään
(kuva feidaantuu vaaleaksi).
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PLANSSI (mustalla taustalla)
KUKOISTUS

15

16

17
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VO: It’s not about him, it’s
about all of us.
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