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vuotuinen vedenalaisen kuvan festivaali Festi-
val Mondial de l’Image Sous-marine järjestettiin 
lokakuun lopussa Ranskan Marseillessa nyt jo 37. 
kerran. viiden päivän ajan yleisöllä oli mahdolli-
suus katsoa sukellusta ja vedenalaista maailmaa 
käsitteleviä elokuvia, lyhytelokuvia, valokuvia 
ja kuva-musiikkiesityksiä sekä tutustua näytteil-
leasettajien tuotteisiin ja palveluihin. 

elokuvien esiinmarssi
valokuvasarjaan osallistui yli 80 kuvaajaa 10 ku-
van portfoliolla. Sarjan voitti australialainen 
michael aw. Festivaalin kiinnostavinta ja tasol-
taan kirjavinta antia olivat elokuvat, jotka vaih-
telivat harrastajakuvaajien muutaman minuutin 
vedenalaisista videopätkistä yli tunnin mittaisiin, 
ammattimaisesti toteutettuihin luontoelokuviin. 
Parhaissa töissä nähtiin kaunista ja laadukasta 
sukelluskuvaa harvoin nähdyistä paikoista ku-
ten esimerkiksi sukelluksilta Pohjoisnavan jääti-
köiden alla. Erikoismaininnalla palkittiin ranska-
laisen vapaasukeltajapariskunnan omalaatuinen 
videoklippi Free fall, joka on katsottu YouTubes-
sa jo 7 miljoonaa kertaa. Otteita klipistä näh-
dään myös Tarja Turusen musiikkivideolla until 
My Last breath.

varovainen valkohai
Elokuvasarjan voitti tutkimusretkikuvaus Great 
White Sharks of Guadalupe, jossa nähdään usko-
matonta kuvaa huippuvapaasukeltajista valko-
haiden kanssa. Elokuvan vedenalaisesta kuvauk-
sesta vastasi ranskalainen Christian Petron, joka 
tunnetaan muun muassa työskentelystään Tita-
nicin hylyllä. Kanadalainen William Winram, bel-
gialainen Fred Buyle ja ranskalainen Pierre Frolla 

halusivat oikaista virheellistä käsitystä valkohais-
ta verenhimoisena ihmissyöjänä ja siten edistää 
yhä harvalukuisemmaksi käyvän lajin suojelua.

Festivaaleilla mukana ollut Winram kertoi 
kohdanneensa vuosia sitten sukelluskalastaes-
saan valkohain, joka ei käynytkään kiinni, vaan 
käyttäytyi varovaisesti, suorastaan pelokkaas-
ti. Tutkijat ovat havainneet yrittäessään sukel-
taa laitteilla haialueilla, että valkohait häipyvät 
nopeasti ja pysyttelevät poissa sukeltajien ää-
nekkäiden ilmakuplien vuoksi. vapaasukeltajat 
ovat vedessä äänettömiä, joten heillä on parem-
mat mahdollisuudet saada haita kuvaus- ja tutki-
musetäisyydelle.

Elokuvassa nähdään, että valkohait suhtau-
tuivat sukeltajiin varovaisen uteliaasti. Koska 
hai hyökkää aina takaa, tuli sukeltajien olla koko 
ajan täysin tietoisia siitä, missä hait liikkuivat. 
He kuvasivat eri yksilöitä lähietäisyydeltä, jolloin 
tutkijat voivat identifioida yksilöt kuvioinnin, ar-
pien ja muiden tuntomerkkien perusteella. Li-
säksi he ampuivat selkäevän viereen lähettimen, 
jolla valkohaiden liikkumista seurataan. 

Winramin mukaan Tappajahai-tyyppiset elo-
kuvat sekä turistien huvitukseksi järjestetyt hai-
häkkisukellukset ovat pilanneet ja vääristäneet 
valkohain maineen. veristen syöttien kylvämi-
nen mereen synnyttää haissa hyökkäysreaktion, 
mutta uuden tutkimuksen valossa hai näyttäy-
tyy varovaisena eläimenä, joka ei hyökkää huvik-
seen ja ota turhaa loukkaantumisen riskiä. 
KRISTIINA KARILA
www.underwater-festival.com
www.williamwinram.com
Free fall -videoklippi: http:// 
www.youtube.com/watch?v=uQITWbAaDx0 
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Fred Buyle William Winram

titanicin neitsytmatkasta 
kertovan elokuvan usko-
maton tarina ja ajanku-
vaan liittyvä glamour ja 
romantiikka ovat mahdol-
lisimman kaukana M/S 
Gustloffin uppoamisesta 
kertovassa saksalaisessa 
Tv-elokuvassa M/S Gust-
loff, viimeinen matka.

Toisen maailmansodan 
viimeisiin päiviin ajoittu-
va draama kertoo Goten-
hafenin satamaan ahtau-
tuneista 10 000 ihmisestä 
pakenemassa puna-armei-
jan joukkoja viimeisenä toi-
vonaan matkustaa Itämeren 
halki M/S Gustloffilla Kie-
liin turvaan. Elokuva näyttää 
ajankuvan uskomattomal-
la ja kaunistelemattomalla 
tavalla. Lähdön odotuksen 
kulissit satamassa anta-
vat odottaa paljon, ja lupa-
ukset lunastetaan kahden 
dvd:n elokuvassa, kun tari-
na kulkee verkkaisesti koh-
ti vääjäämätöntä, tuhoisaa 
loppua. 

Hylky lepää Puolan alue-
vesillä, ja valtio on kieltänyt 
alueella sukeltamisen. Puo-
lalaisissa merikorteissa hylky 
mainitaan Esteenä 73. Muun 
muassa ruotsalaiset ovat 
kuitenkin sukeltaneet hylyl-
le Puolan aluevesien ulko-
puolelta.

Lisäbonuksena levyillä 
on myös The Last voyage of 
The Gustloff dokumentti.
PASI MANNERKOSKI
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