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Tytti Rantanen

Ei-sanallisen etsijä,
kasvottomien kuvaaja
Haastattelussa Pirjo Honkasalo
”Saamarin Saisio – kirjoittanut tällaisen lähiömiljöön, jota ei ole olemassa!” manaa Pirjo
Honkasalo (s. 1947) elämänkumppaniaan ja nauraa perään. Abstrakteja teemoja, kuten
pyhyyttä ja pahuutta, käsitellyt, kansainvälisesti tunnustettu elokuvaohjaaja on joutunut
yllättävän konkreettisen ongelman eteen: Helsingin lähiöistä ei löydy kahta kerrostaloa,
joista olisi suora näköyhteys toisiinsa. Vastakkaisia taloja Honkasalo on metsästänyt
seuraavaan työhönsä, syksyllä ensi-iltansa saavaan Betoniyöhön. Elokuvantekijän työssä on
muutakin kamppailemista olemattoman ja olevaisen kanssa.

P

irkko Saision Betoniyön (1981) aikalaissovitus KOM-teatterissa tarjosi Helsingin Sanomien mukaan ”maksimoitua lähiöahdistusta”, eikä ahdistuksen määrä maailmassa
ole olennaisesti vähentynyt 30 vuodessa.
Romaanista on nyt tulossa Honkasalon uusi pitkä näytelmäelokuva – ensimmäinen 15 vuoteen. Betoniyön juonen
kannalta ratkaisevien vastapäisten talojen ongelma onnistuttiin kiertämään. Tekninen kehitys tarjoaa uusia ratkaisuja, eikä se ole automaattisesti ristiriidassa taiteen ja
esteettisen luomisen kanssa: ”Me päädyttiin loppujen lopuksi siihen, että jouduttiin laittamaan vastakkain kaksi
taloa Kalliosta ja yhdistämään ne Vuosaaressa olevaan
pihaan.”
Mainitsitte Saision romaanin tarjoaman niukkuuden mahdollistavan 80-luvun epookista irrottautumisen. Mistä niukkuuden estetiikka teidän elokuvassanne syntyy, se tuskin palautuu vain Betoniyön
mustavalkoisuuteen?
Betoniyö on omalla tavallaan kyllä rikas. Koska olen
itse kuvaaja, olen kauhean tarkkaan valinnut kuvaustyylin. Se ei ole vain mustavalkoista, vaan valaistu ihan
tietyllä tavalla. Se on esteettisesti aika vahvaa. Elokuva
ei ole niukka – vaikka elementit ovat kyllä niukkoja.
[14-vuotiaan päähenkilön] Simon unijaksot ovat kyllä
värillisiä, mutta nekin ovat hyvin manipuloitua väriä.
Täytyi laittaa unikohtiin väriä, ettei tarvitse sanoa,

että teos on mustavalkoinen. Rahoittajathan kauhistuvat mustavalkoista, koska on edelleenkin käsitys, ettei
kukaan tule katsomaan sellaista.
Mutta nythän mustavalkoinen on ikään kuin palaamassa taas ilmiöksi. Esimerkiksi Oscar-voittaja
The Artist (2011) osoittanee, ettei se taida olla täysin
unohdettu mahdollisuus.
Kun on tehnyt tarpeeksi pitkään, voi onneksi sanoa,
että teen elokuvani mustavalkoisena tai en tee sitä ollenkaan. Betoniyö kuitenkin kuvattiin värille, mutta se
muutetaan jälkituotannossa mustavalkoiseksi. Eihän se
ole vain mustaa ja valkoista, vaan siinä on satoja harmaan
sävyjä. Helsinki on aivan eri kaupunki mustavalkoisena:
silloin tajuaa, kuinka dominoivia kaikki mainostaulut ja
valot ovat. Niiden valta ja se koko räikeys supistuu mustavalkoisessa. Se rauhoittaa ja jotenkin kaunistaa Helsinkiä aika lailla.
Betoniyöstäkin jää jälkipolville omanlaisensa dokumentti tämän ajan Helsingistä, siinä missä niin
ikään mustavalkoista ja väriä sekoittava Tulennielijäkin (1998) taltioi Kalliota.
Tulennielijässä meillä oli puskutraktori perseessä
koko ajan. Kaikki purettiin heti, kun oli kuvattu, ne
talot olivat viimeisiä miljöitä, joita ei ollut restauroitu ja
laitettu. Samoin Betoniyössä: meillähän putkia vedettiin
jalkojen alla koko ajan, samalla kun me kuvattiin tuolla
Vuosaaren öljysatamassa. Ne olivat ihan viimeisiä päiviä.
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Sinnehän jää vain yksi tankki. Sitten siinä on aika voimakkaasti näkyvillä myös Kalasatama tässä rakennusvaiheessa.
Onko jokin muuttunut pitkän fiktioelokuvan tekemisessä sitten Tulennielijän, joka oli edellinen fiktionne?
Ainakin Tulipään (1980) ajoista on todella muuttunut. Silloin oli hirveän pienet kuvausryhmät ja pitkät
kuvausajat, mikä on hienoa. Melkein joka elokuvan
jälkeen tuli konkurssi, koska isot studiot olivat juuri
kaatuneet ja televisio tappanut elokuvateollisuuden. Oikeastaan vain ohjaajat tuottivat, koska kukaan muu ei
ollut kiinnostunut tuottamaan. Eivätkä ohjaajat yleensä
ymmärtäneet rahasta yhtään mitään. Se oli aika toivoton
yhtälö.
Nyt mulla on tuottajana Bufo-niminen tuotantoyhtiö, nuoret kaverit, heillä on hyvä ammattitaito.
Toinen on käynyt Hankenin – he osaavat jopa laskea,
toisin kuin me aikanaan. Silloin kuvattiin niin kauan,
kunnes tuli tunne, että nyt on hyvä. Nyt tietokone mahdollistaa seurannan toisella tavalla kuin ruutuvihko:
tiedetään pennilleen joka päivä, missä mennään. Oikeastaan ainoa pieni konfliktinpoikanen tuotannon kanssa
oli, kun sanoin, ettei tämä ole mikään tv-visailu, jossa
huudellaan, paljonko on aikaa jäljellä. Että sanonko mä
näyttelijöille, että näytelkää nopeammin? Niskaanhuohottaminen on lisääntynyt ihan hirveästi.

Nuoremmista tekijöistä ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa. Ammattimoraali ei ole laskenut lainkaan. Catering on parantunut! Ennen oli vain sellaista emäntäkouluruokaa… Silloin kuvattiin melkein voittopuolisesti
kaikki maaseudulla. Apulaisohjaajana Rauni Mollbergin
teoksessa Maa on syntinen laulu (1973) olin ollut tosi
kiltti tyttö, koska Rauni vei minut syömään Lahden rautatieasemalle hernekeittoa ja tarjosi jopa yhden konjakin.
Se oli huippu! Muuten ajettiin Lappia edestakaisin ja
syötiin autossa kylmää makkaraa. Se oli se taso.

I don’t pitch, I’m not a bitch!
Pirkko Saisio on osallistunut Betoniyön käsikirjoituksen tekemiseen. Te taas aloititte taiteenne tekemisen kuvaajana 70-luvun alussa. Mikä on kuvan ja
sanan suhde elokuvassa?
Kuvalla ja äänellä ilmaistaan tavallista enemmän, ja
se näkyy. Se on se kynä, jolla kirjoitetaan eikä pelkästään
dialogi. Vaikkakin se vähäinen dialogi, mitä tässä on, on
hirveän hienoa. Annoin tanskalaisen leikkaajan [Niels
Pagh Andersenin] leikata ensimmäisen kierroksen ilman
käännöstä. Olihan hänellä tietenkin käsikirjoitus, mutta
kuvan yhteydessä ei ollut käännetty repliikkejä. Olen kuvannut itse paljon Suomen ulkopuolella ja kulttuureissa,
joiden kieltä en ymmärrä. Se houkuttelee herkistymään
kasvojen ja tilanteiden lukemiseen. Eipä Niels juuri va-
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”Dokumentaristi
menee kuvaamaan
elävää elämää – miten
hemmetissä sitä tietää,
mitä siellä tapahtuu!”

linnut vääriä ottoja. Kasvoista näkee niin paljon. On
aika teoreettistakin, että yhtäkkiä joutuu lukemaan ihmistä eikä sanoja. Saisiohan on hirveän hyvä dialogissa,
joka on dialektisessa suhteessa ihmisen tunteeseen: kumpikaan ei kuvita toistaan.
Entä käsikirjoituksen rooli dokumenttielokuvassa, kehittyykö se kuvausten myötä?
Sen tyyppisessä dokumentissa, jota mä teen – joka
käsittelee tavallisten ihmisten elämää eikä jotain faktapohjaista – käsikirjoitus on tavallaan mahdottomuus.
Aika pitkälle dokumenttielokuvan käsikirjoitus on
sitä varten, että saa rahoituksen. Sitten sen voi heittää
roskiin, kun kuvaa. On välillä niin älytöntä keskustella
dokkarikäsikirjoituksista, kun niille asetetaan tavallaan
samat vaatimukset kuin fiktiolle. Dokumentaristihan
menee kuvaamaan elävää elämää… Miten hemmetissä
sitä tietää, mitä siellä tapahtuu!
Eurooppaankin on tullut amerikkalainen tyyli, niin
sanottu pitchaus, jossa pitää muutamassa minuutissa
kertoa ideastaan. Olen aina kieltäytynyt: I don’t pitch, I’m
not a bitch! Mä haluaisin sellaisen t-paidan. Leikittelin
sillä, että jos mun olisi pitänyt pitchata Melancholian
3 huonetta (2004), pitchaus olisi ollut seuraavanlainen:
”Elokuva, jossa kolme erillistä osaa, joilla ei ole mitään
tekemistä toistensa kanssa. Siinä ei ole päähenkilöä ja
siinä ei oikeasti tapahdu mitään. Olkaa hyvä ja rahoittakaa. Kaikki on totta.” Dokumenttielokuvassa käsikirjoittaminen ja pitchaaminen on aika vaarallista, koska
se suosii hyvin kontrastisia aiheita ja vaatii skandaalinomaisen tapahtuman. Erityisen raskasta se on nuorille
ihmisille, koska kilpailu on niin kova. Ei tarvita enää
neuvostoliittolaista sensuuria, politbyroo on siirtynyt
tekijöiden päähän. Karmea lähtökohta! Imarrellaan tuottajia – tai rahoittajia oikeastaan.
Niin sanottu final cut on siirtymässä tekijöiltä tuottajille. Pidän sitä hirveän isona asiana. Sota ollaan nyt
häviämässä. Final cut, elokuvan leikkauksen lopullinen
määräysvalta, erottaa amerikkalaisen ja eurooppalaisen

elokuvan. Euroopassa elokuva on aina ollut teos, jonka
immateriaaliset oikeudet ovat taiteilijalla, joka päättää
teoksesta. Amerikassa elokuva on aina ollut tuote. Ja se,
joka laittaa tuotteeseen rahat, päättää final cutin.
Mulla on tästä henkilökohtainen esimerkki. Amerikkalainen iso tuottaja halusi tehdä dekalogin dokumenteista. Oli kutsuttu kymmenen ohjaajaa, joista mä
olin yksi. Tuottaja tuli tekemään sopimusta mun kanssa
Suomeen elokuvasta Melancholian 3 huonetta. Istuttiin
Palace-hotellissa. Sitten mä sanoin, että mun edellytys
on sopimus, jossa mulla on final cut. Muuten en lähde
tähän. Se tuottaja katsoi mua ja sanoi: Pirjo, I opened you
the heaven’s gate and you are too stupid to walk in [”avasin
sinulle taivaan portin, etkä sinä tyhmyyksissäsi käy
sisään”]! Ja siihen loppuivat meidän neuvottelut, seisoin
räntäsateessa Palacen edessä ilman penninkään rahoitusta. Mutta jos mä saan kuvata Tšetšeniassa ihmisiä,
joilla on muutenkin hengenvaara, niin sehän perustuu
siihen, että ne luottavat minuun. Jos annan ne oikeudet
jollekin amerikkalaiselle tuottajalle, niin mähän petän ne
ihmiset.
Sanoitte dokumenttien kuvaavan tavallisten ihmisten tavallista elämää. Kuitenkin monet niistä ovat
samalla abstrakteja, vähintään tematiikaltaan.
On utuinen valhe, että dokumenttielokuva olisi objektiivista. Se on aina subjektiivista. Jo ensimmäinen
kuva ja sen rajaus on kannanotto. Dokumentti on ihan
vastaavassa mielessä itseilmaisua kuin fiktiokin. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana fiktio ei mun
mielestä ole juurikaan laajentanut ilmaisuskaalaansa
muuta kuin kolmiulotteiseksi – mikä on aika merkityksetön keksintö. Dokumenttien puolella on enemmän
seikkailua. Ja luojan kiitos sieltä puuttuu kaikki glamour.
Ainakin suomalainen glamouri on ehkä säälittävintä
maailmassa. Ei millään tavalla kaduta, että aikanaan otti
etäisyyttä fiktiiviseen elokuvaan. Esimerkiksi dokumenttifestivaalien johtajat lähes poikkeuksetta ovat todella
hienoja ihmisiä. He eivät lähde sellaista tapahtumaa ra-
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”Köyhän dokkaristin
leffa ei enää välttämättä näytä rupiselta:
taito ratkaisee.”

kentamaan, jos ei heillä ole jokin intohimo yleensä ihmisoikeuksiin. Kaikki dokumenttiohjaajat ovat suvaitsevaisuuden esitaistelijoita. Tekijät ovat yleensä kauhean
perillä maailmasta. Oikeasti hämmästelen, miten hirveän
vähän populistinen äärioikeisto on ottanut dokumenttielokuvaa käyttöönsä. Mutta tämä ei toivottavasti ole
mikään kehotus!

Selluloidit suussa hautaan? Ei sentään!
Mielenkiintoista sinänsä, että siinä missä 3D tuntuu
usein fiktioelokuvassa laskelmoidulta jipolta, dokumenttielokuvan puolella tekniikkaa on hyödynnetty
kiintoisasti.
Kolmiulotteisuutta huomattavasti suurempi ja merkittävämpi kehitys dokumenttielokuvien sisältöjen kannalta on digitaalisuuden tuleminen. Se on madaltanut
rimaa, niin että lahjakkaat nuoret ihmiset pystyvät näyttämään lahjakkuutensa. Nyt on tultu siihen loistavaan
tilanteeseen näiden viimeisten viiden vuoden aikana,
että dokumentaristeillakin on mahdollisuus niin kovaan
kuvanlaatuun, että se vastaa 35 millimetrin filmin tasoa.
Köyhän dokkaristin leffa ei enää näytä välttämättä rupiselta: taito ratkaisee. On myös olemassa hyvin pieniä ja
hirvittävän valovoimaisia työvälineitä – on mahdollista
kuvata olosuhteissa, joissa aikaisemmin ei voinut. Uusi
tekniikka on tuonut dokumenttielokuviin sen, että kuvalla ja äänellä pystyy ilmaisemaan ihan toisella tavalla
kuin aikaisemmin.
Toisaalta aika monet, etenkin vanhan koulun elokuvaihmiset, ovat huolissaan siitä, että filmille kuvaaminen katoaa. Te siis ette ole?
Enää ei oikeasti voi suoranaisesti kuvata filkalle,
koska koko jälkikäsittely on kuitenkin siirtynyt digitaaliseksi. Leikkauspöytiä ei juuri enää ole, koska ei ole huoltomiehiä. Teimme Betoniyöhön tosi huolelliset koekuvaukset kuvaaja Peter Flinckenbergin ja elokuvavalaisija
Jani Lehtisen kanssa ja olimme itsekin aika hämmästy-

neitä, miten hyvin digitaalisen kameran latituudi pärjää
filmille: siis se, kuinka paljon se kestää yli- ja alivalotusta.
Mä itse kuvittelin meneväni selluloidit suussa hautaan
ja ajattelin ensin, että kuvaan Betoniyön filkalle ilman
muuta. Mutta ero ei ole enää niinkään, että filkka olisi
parempi. Filkassa on joku pieni kauneus, mikä puuttuu
digitaalisesta. Mutta digitaalisessa kuvauksessa oli niin
paljon muita etuja, että valittiin se. On vähän lapsellinen ajatus vihata sitä sinänsä, koska silmällehän kuvaa
tehdään. Siinä vaiheessa, kun kuuluisa kuvaaja Esa Vuorinen ei erota, onko kuva filkkaa vai digitaalista – näin
kävi Kuulustelussa (2009) – mitä väliä sillä sitten enää
on?
Miten henkilön ja henkilöhahmojen rakentaminen eroaa dokumentissa ja fiktiossa?
Dokkarissa toivottavasti ihmiset ovat jotenkin omia
itsejään. Mutta on hyvä tehdä dokumenttielokuvia,
koska kehittyy toinen silmä katsoa näyttelijäntyötä. Tulee
tarkemmaksi siitä, ettei hyväksy falskia ilmaisua, kun on
katsonut luupin läpi niin paljon oikeita ihmisiä. Mulla
on tässä Betoniyössä pääroolissa Johannes Brotherus,
14-vuotias poika, ilmiömäisen hyvä, hän tekee nuoren
vaistolla todentuntuista jälkeä. Mutta dokkareissa mulle
on etäisyys vähintään yhtä tärkeää kuin läheisyys. Että
tarkastelee ihmistä ja antaa sen olla omassa rauhassa, eikä
tunkeudu sen maailmaan. Koska tarkoitushan ei ole, että
ohjaaja itkee, kun näyttelijä itkee, vaan että se maailma,
jota kuvataan, etsii jotakin katsojasta itsestään. Ja jos katsojaa itkettää, se itkee sitä, mitä se oivaltaa omasta elämästään.
Syntyykö siitä etäisyyden ja läheisyyden dialektiikkaa?
Totta kai. Jotta näyttelijät tai ihmiset – tai Bressonin
mukaan ’mallit’ – voivat rauhoittua kameran edessä,
siinä täytyy läheisyyttä ennemmin olla joku luottamus,
että ohjaajan läsnäolo ei häiritse niitä ihmisiä. Esimerkiksi ITOssa [Seitti – kilvoittelijan päiväkirja, 2009] mä
en kysynyt siltä buddhalaispapilta mitään. Mulla on vain
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joku vaistoon verrattava luottamus, että meidän välillä
on jotain henkisesti läheistä ja että uskallan lähteä kuvaamaan. Mä tiesin, että hänellä on Tokiossa yöbaari,
jonne ihmiset tulevat keskustelemaan hänen kanssaan
elämästään, mutta mitään muuta en tiennyt. Mutta
sitten loppukaronkassa kysyin siltä, että minkä takia sä
luotit minuun… Fujioka sanoi, että me molemmat identifioidutaan Muumeissa Nuuskamuikkuseen. Tärkeä syy
luottaa ohjaajaan!
Nuuskamuikkunenhan on etäisin hahmo Muumilaaksossa. Se aina välillä häipyy, ja kuitenkin voi
luottaa siihen, että se tulee takaisin.
Mä kuvaan vain ihmisiä, joista tunnen, että jotain
ei-sanallista tapahtuu meidän välillä. Samalla tietysti
jos tuntee henkistä läheisyyttä siihen ihmiseen, itsekin
on rauhassa, ja siinä tilassa antaa itse sen kohteensa olla
etäällä. Se on toisen ihmisen kunnioittamista.

Elokuva henkilöstä, jolla ei ole naamaa
Ihmisen rajat – etäisyys, läheisyys, luottamus – ovat
keskeisiä myös Betoniyössä, eikö totta? Tunnetta rajojen loukkaamisesta seuraa paniikkireaktio.
Mä olen itseltäni salaa kuvannut hirveän paljon varhaismurrosikäisiä. Meni varmaan 15 vuotta elokuvantekoa, ennen kuin kysyin itseltäni, minkä helvetin takia
aina kuvaan näitä 12–14-vuotiaita. Se on niin jännittävä
aika ihmisen elämässä, koska enää symbioottisuus sinne
lapsuuteen päin ei toimi, ja minä on silloin niin hauras.
Siinä kohdassa ei todella ole yhdentekevää, mille ihminen
altistuu. Siksi se ikä mua varmaan kiinnostaakin, että siinä
on kaikki mahdollisuudet täydelliseen tuhoon – tai sitten
rakentaa elämästään jotain kaunista ja arvokasta.
Muistan itse jostain syystä hirveän vähän murrosiästä.
Olin kaksi kertaa juuri siinä iässä noin viikon kielikurssilla Englannissa. Toisella kerralla muistan istuneeni ja
harmitelleeni, että edellinen kerta meni ihan pilalle, kun
mua ei tavallaan ollut silloin vielä olemassa. Sillä välin
oli alkanut rakentua jonkinlainen minä, ja kun itse tarkastelin edellistä vuotta, tuntui, etten ollut saanut siitä
mitään irti.
Muissa elokuvissanne hauraus on mahdollisuus
johonkin, mutta johtaako se siis Betoniyössä umpikujaan?
Hauraus johtaa väärinkäsitykseen siitä, miten minän
voi saavuttaa. Saisiolla on hirveän hieno teksti, jossa
päähenkilö Simo katsoo itseään peilistä ja havaitsee, että
hänellä ei ole naamaa. Betoniyön toisessa painoksessa on
Marja-Leena Mikkolan takakansiteksti. Mikkola kuvaa
hienosti, miten sillä pojalla ei ole mitään – että on Saisiolta rakkauden teko kirjoittaa romaani henkilöstä, jolla
ei ole edes naamaa!
Onko siis ihminen, jolla ei ole mitään, ei edes
kasvoja, alttiimpi hieroutumaan kipeästi ympäröivään maailmaan?
Koska sillä ei ole valmista selitystä, se kokee kaiken
oikein. Vanhempi ihminen on oppinut jo tulkitsemaan

riittävän väärin, jotta osaa suojata itseään maailmalta.
Tietää kestokykynsä ja näkee maailmaa riittävän vääristyneenä, jotta siinä voi elää. Mutta maailmahan on
sietämätön, jos näkee kaiken niin kuin se on. Siksi on
kiire hankkia naama, että saisi jonkun suojamuurin. On
hirveän paradoksaalista, että usein juuri ihmisen suojamuuri on se, mikä hänet tuhoaa.
Merkittävää onkin, mitä siihen haavaan tunkeutuu, hyvää vai pahaa.
Betoniyössä on jo lähes täysin tuhoutunut isoveli,
jossa on vain pienenpieni alue enää mahdollisesti auki
mihinkään. Se on ehkä se teema, joka on mua eniten
kiinnostanut: miten pystyy kasvamaan aikuiseksi niin,
ettei suojaudu tuhoavasti?
Teitte aiemmin ”Pyhän ja pahan trilogian” (1991–
1996) – onko enää jäljellä pyhää vai pelkkä paha?
Ajattele vaikka Jamana Lalia, joka on Atmanin
(1996) päähenkilö. Jamana Lalin tapainen ihminen hahmottaa elämän kokonaisuutena. Esimerkiksi uskonto
ei ole erillinen, se on kaikissa olennoissa, jokaisessa veneessä, jossa hän istuu, jokaisessa bussissa, jossa hän matkustaa. Samalla tavalla eri sukupolvet ovat yhtä. Onko
ihmisen mieli niin yksisuuntainen, että kun se kerran on
turmeltunut, se irrottaa itsensä kokonaisuudesta? Että
viattomuus ei enää palaudu niin, että pystyisi koskaan
tuntemaan olevansa osa kokonaisuutta? Mä en millään
muulla voi selittää kaikkia television itsehäpäisyohjelmia:
kaikkihan nyt haluavat, että ne ovat jonkun näkemiä,
muutenhan niitä ei ole. Aikaisemmin ihmiset tunsivat
olevansa Jumalan näkemiä, ja koska tämä tunne on kadonnut, mieli on kuin olisi olematon. Silloin menee
vaikka häpäisemään itsensä televisiossa, jotta tulee nähdyksi. Jos ihmisellä on joku Jamana Lalin tapainen tietoisuus, sen ei tarvitse miettiä, onko se nähty. Se on jo
edellisten sukupolvien ja seuraavienkin näkemä.
Ilmeisesti ihmisen aikaansaaman muutoksen nopeus
on suurempi kuin sen biologinen tajunta. Ei muutoksessa ole mitään vikaa, mutta ihminen on eläin, jolla on
oma biologinen rytminsä. Sen mukaan se voi muuttua.
Ja se, miten ihminen muuttaa maailmaa, ylittää sen nopeuden, mihin ihmiseläin pystyy. Siksi sillä on myös
mennyt tajunta sekaisin.
Rauhattomuus taitaa yltyä.
Niin, ihmisen tietoisuus siitä, miten se on olemassa,
on hämärtynyt ja sekaantunut. Se on ihmeellinen ristiriita. Tietyllä tavalla voi ajatella, että ihmisellä on jonkinlainen ajatuksellinen syöpä: jokin lisääntyy niin, että sen
elimistö ei kestä sitä. Vaikkei muutosta sinänsä vastustaisi, sen nopeus arveluttaa.
Johtuuko siitä myös järjestelmän väkivalta?
Muutos tehdään tuottamalla väkivaltaa ihmiselle.
Hirveän vaikea on olla optimistinen, mutta kauneus
ei ole kuollut maailmasta. Mutta varmasti ihmiskunta
tulee kohtaamaan isoja katastrofeja. Tässä me istumme,
ja 70 000 syyrialaista on just päässyt hengestään. Ja me
olemme kykenemättömiä tekemään mitään. Emme
varmaan ihan hirveän tyytyväisiä voi olla itseemme.
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