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Musta Mannerheim ja nettikansan parhaat

Suomen Marsalkka on Yleisradion tuottama elokuva, joka kertoo C.G.E. Mannerheimin
yksityiselämästä. Elokuvan budjetti on noin 20 000 euroa. Lisäksi projektista kyhätään
kuusiosainen dokumenttisarja, joka maksaa arviolta 100 000 – 150 000 euroa.
Syyskuussa ilmestyvä elokuva on herättänyt jo ennakkoon runsaasti keskustelua, sillä se on
filmattu Keniassa paikallisen työryhmän voimin. Näyttelijät, kuten Mannerheimiä esittävä Telley
Otieno, ovat tummaihoisia. Ja siitäkös nettikansa riemastui. Keräsimme alle kriitikkojen
kovimpia kommentteja ja hienoimpia argumentteja.

Valkoinen kansa, musta mieli

”Aivan sairasta.. elokuvan käsikirjoittaja on sekaisin, en ole mikään rasisti, arvostan enemmän
teletappeja kun tällaista paskaa, eihän mustaa miestä voi laittaa esittämään valkoista miestä!”
- wwejohncena1994, YouTube.com
”Tätä tummaihoita Mannerheim-elokuvaa voi pitää Suomen elokuvan ylifloppina.”
- masak, MTV3.fi
”Mannerheim oli valkoinenkenraali, eikä mikään nastamuumio. Yle ja tekijät täyttä sontaa.
HÄVETKÄÄ NUIJAT:”
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- Ei nimimerkkiä, Iltalehti.fi
”Onko tässä nyt takana se että on ollu niin pieni budjetti ja tuottajat on poltellut liikaa kun ovat
halunneet olla niin boheemina? Tansania ja tummaihoiset näyttelijät nyt eivät vain kuulu
Mannerheim elokuvaan! HÄVETKÄÄ”
- Anna, Iltasanomat.fi
”täyttä paskaa pitäiskö noiden muka olla suomailaisia vainoi näyttää teroristeiltä”
- tupu115 (ikä 13), YouTube.com

Kaiken takana on puolue, mutta mikä niistä?

”Niinistön ja Kokoomuksen syytä kaikki.”
- MY BAD., Suomi24.fi
”RKP:n masinoima suomalaisuuden häpäisyja alasajohan tässäon kyseessä.”
- Ei nimimerkkiä, Iltalehti.fi
”En ymmärrä itsekään moista provosointia. Vihreiden rahoittama projekti varmaankin.”
- Suomen valkoinen, Suomi24.fi
”Lieneekö kyseessä vasemmiston ajama Mannerheimin mustamaalauskampanja. Toivottavasti
selviää paljonko tähän on käytetty verorahojamme. En kyllä ymmärrä mitä hyötyä on sekoittaa
faktaa ja fiktiota näin ilmiselvän asenteellisesti. Onko tämä joku kehitysyhteistyöprojekti??
Kannattaako afrikkalaisille antaa ymmärtää että irtosuhteet ovat olleet jotenkin hyväksyttyjä tuon
ajan Suomessa?
Sauraavaks kekkosta esittämään irakilainen nainen. Vittu mitä sontaa.”
- Einherjar, Riemurasia.net

Kevät koittaa Kekkoselle – lisää leffaideoita

”Ylen kommaripellet meni jo liian pitkälle! vittu mä teen Otto Kuusisesta (suomen kommareiden
sankari) elokuvan jossa sitä esittää paskapökäle!”
- cyborgduke, YouTube.com
”#Mannerheim Tehdään Paavo Nurmesta elokuva ja palkataan Intiasta tai Kiinasta näyttelijä.
Onko missään rajaa? ”
- Heikkijy, Twitter.com
”Venäjän vallankumouksesta saisi raflaavan filmin.Lenin korvataan kiinalaisella/Stalin oli pojista
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tykkäävä sukupuolileikkauksen käynyt Eskimo jonka äiti oli kosminen pieru?THÄ?”
- sirpa sundqvist, Ilkka.fi
”Mintenkä olis jos YLE tekis Kekkosesta elokuvan, Kekkosta voisi esittää vaikka Jackie Chan?”
- Turhapuro, Iltasanomat.fi
[caption id="attachment_1235" align="aligncenter" width="415"]

Toimii![/caption]
”Tasapuolisuuden vuoksi seuraavaan Martin Luther King filmiin pitaa saada vaikkapa
kaljupainen saksalainen anarkistinuori esittamaan paahenkiloa ja esim Prinsessa Dianasta
tehtavan filmin paaosaan sopisi loistavasti kiinalainen mies, silla eihan sita nyt nayttelijaa voi
syrjia sukupuolenkaan perusteella...”
- Timo – Sao Paolo, Iltasanomat.fi
”Sama kuin Urho Kekkosesta elämästä kertovan elokuvan pääosassa olisi Aku Ankka.”
- Tuntematon, Aamulehti.fi
”Vaude. Seuraavaksi tämä Lyytinen voisi tehdä Star Wars elokuvista suomalaisen näköisen
version. Pelottavan Darth Vaderin roolin voisi hyvin esitää Rölli.”
- Vilmivriikki, TS.fi

Budjettipöhinää ja paikallisväriä
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”Ottamatta mitenkään kantaa 'elokuvaan', Kenian loma siis kyseessä, ja paljonkohan mahtaa
olla lopullinen summa. Varmaan lähempänä miljoonaa, koska ei kerrota.”
- Carl Brown, Yle.fi
”Vai pienen budjetin tuotos. Olisin puolta halvemmalla ollut valmis tuhrimaan naamani ja
pukeutumaan sukkahousuihin sekä karvalakkiin. Kaiken päälle olisin voinut vielä piereskellä ja
steppaillakin vähän.
Eksoottista ympäristöä löytyy täältä lähempääkin. Lisäksi stuntit ja sivuosan esittäjät saisi
haalittua Hagiksen rantsulta.”
- Nälkätaiteilija, Iltasanomat.fi
”Jos kerran Mannerheim on tervattu , niin ratsunkin kuuluisi olla pahkasika !”
- apinakani, MTV3.fi
” Miten ihmeessä kenialaiset voivat esittää Suomen marsalkkaa ja suomalaisia
pellavapäitä...esittääkö hiekka lunta elokuvassa?Tietenkin leffassa saattaa vilahtaa Suomen
leijona ja vaikka syödä vihollisen.”
- ladya, MTV3.fi

Näkemättä moskaa

”Jos jollakin on sellanen nimi ku Emma Taulo (toinen käsikirjoittaja), niin eihän siltä voi muuta
odottaa ku paskaa. Mikä lie hörökorvainen, rillipäinen, finninaamainen liimatukkainen luihu.
Jos maikkari kuvais punaisten sotapäällikön etelänavalla pingviinejä komentavaksi eskimoksi,
niin taitais Taulon mielestä olla punaisten rienausta eikä suinkaa mitää uusia näkökulmia
antavaa taidetta.”
- Ei nimimerkkiä, Iltalehti.fi
”Toivottavasti EI päse teatterilevitykseen. Voin sanoa jo nyt että on HUONO elokuva.”
- Milla, Iltasanomat.fi
Suomen Marsalkka nähdään ensi-illassa Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleilla 28.9.2012.
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