
TIEDOTE, Hopeatähdet-elokuvafestivaali 
vapaasti julkaistavissa  
 

Hopeatähdet – Silvery Stars, Senior Film Festival 
Ohjelma 2022 julkistettu 

  
* Elokuva-alan pioneerifestivaali jälleen marraskuussa: Kino Kuvakukko, Kuopio 1. -6.11.2022 

* VUODEN TEEMA on ” YSTÄVÄ KALLIS”  

* Festivaalin avajaisvieraana palkittu näyttelijä, miimikko MARC GASSOT 

 * avajaiselokuvana Cannesissa kesällä 2022 palkittu, Mikko Myllykankaan ohjaama METSURIN TARINA   

 

HOPEATÄHDET - SILVERY STARS on koko Euroopan - sekä tiettävästi koko läntisen 
maailman-   ensimmäinen vanhemmalle väelle suunnattu, suosituksi alusta alkaen noussut 
elokuvafestivaali. Sen idea on syntynyt ja kehitelty formaatiksi Kuopiossa, Alueellinen 
elokuvakeskus ISAK ry:n toimesta.  
  
HOPEATÄHDET-festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, ja siitä tuli heti menestys. 
Hopeatähtien vuosikymmen on tarjonnut elokuvaohjelman ja vuoden teeman puitteissa myös lukuisan 
määrän mitä kiintoisimpia esiintyjävieraita. Elokuva-alan taiteilijoiden lisäksi Hopeatähdissä on ollut 
keskusteluvieraita myös mm. kirjallisuuden, musiikin, terveystieteiden, käytännön sosiaalityön, 
yhteiskuntatutkimuksen ja moraalifilosofian aloilta.  
  
HOPEATÄHDET on erityisesti vanhemmalle väelle suunnattu, mutta samalla kaikenikäisille avoin 
festivaali. Kokonaisen viikon mittainen HOPEATÄHDET elokuvineen ja taiteilijavieraineen 
järjestetään tänä syksynä tiistaista sunnuntaihin, ajalla 1.-6.11.2022. Näyttämönä toimii totuttuun 
tapaan Kuopion rakastetuin elokuvateatteri, 338-paikkainen Kino Kuvakukko, Vuorikatu 27, Kuopio.  

 

VUODEN TEEMA: ” YSTÄVÄ KALLIS”  
 

Elokuvaohjelmiston kokoavana teemana vuonna 2022 on ”ystävä kallis”.  Todellisen ystävyyden 
merkitystä ei voine liioitella elämässä. Psykologian ja sosiologian piirissä on alettu yhä enemmän 
nostaa ystävyyden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille.  Tutkimuksissa on käynyt ilmi myös se, kuinka 
tärkeän ystävyyssuhteen menettäminen voi olla jopa suurempi kolaus kuin avioero, tai välirikko 
lähiomaiseen.  
 
Ystävyyden teema on ollut festivaaliohjelmiston valinnassa mukana vapaasti versoen, monipuolisesti 
ja monimielisesti, sekä valossa että varjossa. Ystävyys näyttäytyy monesti kiehtovana ja positiivisena 
siteenä ihmisten välillä.  Katsetta ei käännetä kuitenkaan pois myöskään ihmissuhteiden karikoista.  
Myös ystävyys voi paljastua ketunhännäksi kainalossa. Uusi ihana ystävä onkin kulissien takana 
kaunopuheinen juorutehdas, jopa hyväksikäyttäjä   - eli aivan liian kallis ”ystävä”.  
 

AVAJAISELOKUVANA CANNESISSA KESÄLLÄ 2022 PALKITTU, KOTIMAINEN METSURIN TARINA  
 

Cannesin elokuvajuhlilla 2022 palkittu, Mikko Myllylahden esikoispitkä ohjaustyö METSURIN TARINA 
on pohjoinen tarina Pepestä, joka uskoo parempaan huomiseen, vaikka mikään ei varsinaisesti anna 
siihen syytä. Hyväntahtoinen metsuri menettää lyhyessä ajassa vaimonsa, talonsa, työnsä ja parhaan 
ystävänsä, mutta ottaa traagiset tapahtumat vastaan tyynellä optimismilla. 



Hirtehisen huumorin sävyttämää METSIRIN TARINAA on kuvattu mm. Kuusamossa sekä Puolangan 
lumisissa maisemissa Kainuussa. 

AVAJAISTEN TÄHTIVIERAANA KANSAINVÄLISESTI PALKITTU MARC GASSOT  
 

 

Avajaiselokuvan METSURIN TARINA näyttelijäkaarti on huippuluokkaa. Hopeatähdet-festivaalin 
avajaisnäytökseen taiteilijavieraaksi heistä saapuu palkittu näyttelijä, miimikko MARC GASSOT. 
Metsurin tarina -elokuvassa hänen roolihenkilönsä on meedion ammattia harjoittava, karaokelaulua 
harrastava ”Jaakko”.  

Suomalais-ranskalainen Marc Gassot (s. 1971, Kuopio) on asunut ison osan lapsuuttaan 
savolaismaisemissa Siilinjärvellä ja on opiskellut aikanaan Kuopion Lyseossa. Gassot on tuttu kasvo 
lukuisista elokuvista, televisiosarjoista ja teatteriproduktioista. Televisiotuotantojen puolella 
tuoreimpiin kuuluvat roolityöt suoraan ajan hermoon iskeneessä vakoilusatiirissa ”Pysäyttäkää 
Nyqvist!” sekä kohusarjassa ”Keisari Aarnio”. 

Marc Gassot on palkittu Vuoden teatteriteko-palkinnolla teoksestaan ”The Dark Side of the Mime”. 
sekä ”Vuoden teatterinäyttelijä”-tunnustuksella (2014). Gassot on voittanut Birmingham European 
Festivalin juryn pääpalkinnon ja yleisöpalkinnon. Gassot on palkittu kansainvälisellä palkinnolla 
(kategoriassa ”paras miesesiintyjä”) myös SKENA-UP Festivalillla.   

MARC GASSOT saapuu juhlistamaan Hopeatähdet-avajaisia. AVAJAISET tiistaina 1.11. klo 17, Kino 
Kuvakukko.  Avajaisten kesto: n. 2 tuntia.   
 
Avajaisliput 10 €, suoraan ovelta. LIPUNMYYNTI avautuu avajaispäivänä ti 1.11. jo klo 15.  
 

Tervetuloa mukaan! 
 
 *****  
  

OHJELMAKARTTA, ELOKUVIEN ESITTELYT, LIPUT, PRESS: 

www.hopeatahdet.fi  

 

Maksutonta käsiohjelmaa saatavilla Kino Kuvakukosta 14.10. alkaen.  

 

Lisätietoja:  

saija.nissinen@kuopio.fi  

Saija Nissinen, ISAK ry:n toiminnanjohtaja  

 

http://www.hopeatahdet.fi/
mailto:saija.nissinen@kuopio.fi

