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-fonttia. Kosketuksen ja kontaktin tarve yhdistää pätkän 
edellisenä päivänä nähtyyn hollantilaisen Nanouk Leo-
poldin uutukaiseen Boven is het stil (2013). Mutta siinä 
missä Leopold kuvaa yksinäisen maajussin eroottista kai-
puuta karhean hellästi, lähestyy Doillon teemaa ronskin 
akrobaattisella vapaapainilla. Miespääosassa jumppaa sir-
kustaiteilija James Thiérrée, Chaplinin tyttärenpoika. Fight 
Club (1999) kohtaa Viimeisen tangon Pariisissa (1972). The 
Hollywood Reporter luonnehtii Doillonin kättentyön olevan 
”kuin Eric Rohmer -elokuva, jonka pääosaa esittävät Hulk 
Hogan ja Beth Phoenix – jos molemmat olisivat myös kii-
maisia älykköjä, jotka siteeraavat Proustia suorittaessaan 
piledriver-liikkeitään”.

Fyysisyys tunkeutuu ahtaaseen katsomoon ja jättää 
oudon olon. Rantanen tulee kiusallisen tietoiseksi molem-
milla puolillaan istuvista keski-ikäisistä ranskalaismiehistä 
ja heidän polvistaan. Poistuessa päässä kaikuu Boris Vianin 
laulu ”Fais-moi mal, Johnny” ja sen kuvaus mäiskähtävästä 
rakkaudesta. Moi j’aime l’amour qui fait BOUM!

Unettomien öiden ja levottomien päivien jälkeen Ran-
tanen valmistautuu lähtöön. Vielä viimeinen näytös, sekin 
ranskalainen, ilmaisultaan askeettisen Bruno Dumontin 
Camille Claudel 1915 (2013). Juliette Binoche näyttelee 
mielisairaalaan teljettyä kuvanveistäjätärtä, jolle ei työvä-
lineistään eristyksissä jää vaihtoehdoksi kuin harjoittaa 
katseen taidetta, yrittää nähdä maailma kauniina, vaikka 
siinä on niin paljon likaa. Taiteilijattaren hurskastelevan 
veljen, runoilija Paul Claudelin mielestä hulluudella on 

kaksi muotoa: ylpeys ja kauhu. Aistillisen taiteensa pau-
loihin joutunut nainen epäilemättä edustaa näistä mo-
lempia. Rujous ja kauneus kulkevat käsi kädessä, kuten 
Dumontin aiemmassa ohjauksessa Hors Satan (2011). 
Oman kerroksensa subliimin koruttomaan ilmaisuun 
tuo Rantasen nuupahtelu: torkahduksissa kuvaseuraanto 
jatkaa omaa elämäänsä. Välähdyksenomaisessa unikuvassa 
Camille ja vierailulle saapunut Paul syövät pizzaa. Valve-
todellisuudessa mademoiselle Claudel kylläkin epäilee 
kaikkea ruokaa myrkytetyksi.

Lyhytelokuvat ovat Kylmälän mielestä Berlinalen parasta 
antia. Kun on jo nähnyt kymmenen rainaa parin kolmen 
päivän aikana, inhimillisen huomiokyvyn rajat tulevat hel-
littämättä vastaan ja elokuvateatterin penkki muistuttaa 
vauvaiän unettavaa kehtoa. Berliiniläisen Ulu Braunin Suo-
messakin osittain kuvattu hybridielokuva Forst (2013) on 
jotain ennen näkemätöntä. Digitaalisesti koostettu kollaasi 
yhteyttää vaikkapa puistoisen ikimetsän, Saksan liittopäivien 
istunnon, englantilaisen ketunmetsästyksen ja sadan metrin 
juoksukilpailun sisäradalla. Metsä on paikka, jossa kaikki on 
yksi ja monta samaan aikaan. Japanilaisen Hirofumi Naka-
moton The Silent Passengerissa (2012) mies keräilee pieniä 
eläimiä, kotiloita ja perhosia sekä laittaa ne kävelemään ja 
räpyttelemään pieniin tiloihin. Elokuvateatterin täyttää 
niveljalkaisten supervahvistettu kopina, Kylmälän jalkaa 
pitkin alkaa kivuta pieniä, nimettömiä eläimiä ja pako-
kauhu uhkaa iskeä. Luonto on tullut elokuvateatteriin. Tie 
ulos Potsdamer Platzin betonihelvetistä löytyy.

Vihainen vanha veijari
Mestariluokassa Ken Loach

Elokuvajuhlien yhteydessä järjestetään 
vuosittain myös Berlinale Talent Campus, 
joka kokoaa yhteen 300 nuorta eloku-
vantekijää 96 maasta. Masterclass-luen-
noilla kuultiin tänä vuonna muun muassa 
brittiläisen yhteiskunnallisen realismin 
uranuurtajaa Ken Loachia. Lausunnoissaan 
ja elokuvissaan tiukka Loach on herttai-
nen herrasmies, joka vastailee yleisön 
pragmaattisimpiinkin kysymyksiin. Tekniset 
ratkaisut ovat hänelle tosin toissijaisia 
tarinaan nähden:

”Minkä parissa kannattaa työsken-
nellä kaksi vuotta elämästään? Onko 
perusajatus pätevä? Kannattaako 
se jakaa yleisön kanssa, onko sillä 
merkitystä?”

Nyt Loach on halunnut kertoa tarinan 
ajasta, jolloin yhteisen hyvän ihanne oli 
kaiken perusta. Ohjaajan tuore arkisto-
dokumentaari The Spirit of ’45 (2013) 
pureutuu sodanjälkeisen työväenhalli-
tuksen ponnisteluihin hyvinvointivaltion 
rakentamiseksi. Loach ei halua tuottaa 

akateemista puhetta, vaan päästää ääneen 
heidät, jotka olivat osallisia. Innoittajak-
seen hän mainitsee ihmiset, jotka eivät 
kadota ihanteitaan vaikeuksissakaan, 
vaan taistelevat vastaan. Taistelua hän 
on kuvannut myös aiemmissa doku-
menttielokuvissaan, kuten kaivoslakkoa 
käsittelevässä työssään Which Side Are 
You On? (1985). Loach peräänkuuluttaa 
solidaarisuutta: ”Olemme yhä sirpaloi-
tuneina kukin omaan maahamme, kun 
sen sijaan tarvittaisiin euroopanlaajuinen 
vastarintaliike, jolla olisi selkeä poliittinen 
ohjelma!”

Loachin tuotanto koostuu suurelta 
osin fiktioelokuvista, mutta niissä jatkuu 
huoli pienen ihmisen asemasta. Enkelten 
siivu (The Angels’ Share, 2012) on oh-
jaajan puheenvuoro petetyn sukupolven 
puolesta: miljoonat nuoret eurooppa-
laiset ovat ilman työtä, suunnitelmia, 
asuntoa, perhettä ja turvaa. Loach halusi 
kuitenkin tallentaa nuorison energian, 
hauskuuden ja nokkeluuden, joten tulok-
sena oli veijaritarina, jonka kehyksenä on 
Skotlannin kansallisylpeys, viski, ja siihen 

liittyvä hienostelu. ”Halusimme tehdä 
pienen komedian, jossa on myös vihainen 
vivahde”, Loach summaa.

Tyytyykö Loach elokuvissaan vain 
esittämään todellisuutta, vai pyrkiikö hän 
myös muuttamaan sitä? Loach vertaa 
itseään tuomariin, jonka tehtävä on 
tulkita lakia, mutta tulkintojen kautta lain 
toteutukseen voi myös vaikuttaa. ”Elo-
kuvantekijä on vain pieni ääni suuressa 
äänten kakofoniassa, jonka muodosta-
vat lehdistö, media, poliitikot, valtaisa 
julkinen keskustelu.” Liioitteluun ei pidä 
sortua, mutta toivoa on:

”Enin, mitä voimme tehdä, on tukea 
niitä, joita haluamme tukea, ja ehkä 
koskettaa ihmisiä, jotka eivät muuten 
tulisi kosketetuiksi.  Voimme kertoa 
heille tarinan, josta he eivät muuten 
tietäisi. Ja kun elokuvasali tyhjenee, 
jatko on katsojista kiinni.”

Tytti Rantanen


