Suljetut verhot ja
elokuvan elinehto

B

erlinalen poliittinen kohokohta oli Jafar
Panahin ja Kamboziya Partovin Pardén
(2013) maailmanensi-ilta. Kun saavun
jättimäiseen Berlinale Palast -elokuvateatteriin, tunnen osallistuvani suureen poliittiseen spektaakkeliin. Panahi on viime vuosina noussut
eräänlaiseksi sananvapauden ikoniksi Iranin hallituksen
langettaman kotiarestin ja elokuvantekokiellon takia,
ja tämän kiellon rikkominen asetti Pardén poliittiselle
näyttämölle. Yli tuhat toimittajaa päivitti aktiivisesti
Twitteriä ja festivaalisalin permanto hehkui sähkönsinisenä, kun esirippu nousi. Olimme kaikki paikalla.
Tällä kertaa elokuvaa ei kuitenkaan ollut tarvinnut salakuljettaa festivaaleille kakkuun leivottuna, kuten tapahtui Panahin edelliselle täyspitkälle This is not a Film
Cannesissa 2011.
Pardé kuvattiin ”salassa ja luvatta” Panahin huvilalla. Se on kuvaus kotiarestista, mutta tunnelma ei ole
klaustrofobinen, kuten This is not a Filmin turhautunut

arki. Vaikka ulkomaailma on täynnä tuntematonta
uhkaa, verhot avautuvat päästäen valon ja maailman
sisään. Oman lisänsä Berlinale-esitykseen antoi kengännauhabudjetin tuoma amatöörimäisyyden kosketus:
Pardé on kuvattu H5-kameran lisäksi älypuhelimella, ja
tuotantoryhmään kuului vain kymmenkunta henkilöä.
Oli hienoa istua 1600-paikkaisessa salissa ja kuunnella
äänisuunnittelun yksityiskohtia, joissa tila muuntui tahattoman epäkoherentisti. Kaikki tämä oli kuitenkin
vain pintaa. Pardé on maaginen, mielen nurinkääntävä
elokuva elokuvasta maailmassa, joka tekee niiden tekemisen lähestulkoon mahdottomaksi.
Elokuvan avauskohtauksessa Kamboziya Partovin
esittämä käsikirjoittaja tulee huvilaan ja alkaa ensitöikseen kiinnittää paksuja verhoja huvilan ikkunoihin.
Hänellä on seuranaan ainoastaan koira, ”Poika”. Koira
itse asiassa nousee emotionaalisen samastumisen keskushenkilöksi alun jaksossa, jossa se katselee televisiouutisista, kun Iranin viranomaiset tappavat islamilaisen
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Berliini juhlii historian nykyisyyttä
– kunniakarhu Claude Lanzmannille
Elokuvajuhlien päänäyttämö Potsdamer Platz on kuin avaruudesta
laskeutunut lasista ja teräksestä valmistettu näyteikkuna, jossa Marlene
Dietrichin Hollywood-haamu kohtaa
Fritz Langin Metropoliksen (1927)
todet näyt. Toisaalta se on myös koko
nykyisen Saksan symboli, kahden
vuosikymmenen takaisen jättömaan
täyttänyt uuden eurooppalaisen
talouden elävä muistomerkki. Kun
kävelen iltamyöhään kuuntelemaan
ranskalaisen dokumentaristin Claude
Lanzmannin keskustelutilaisuutta, en
voi olla ajattelematta menneisyyden
paluuta.
Kunniakarhulla elämäntyöstään
palkittu Lanzmann tunnetaan ennen
kaikkea suurtyöstään Shoah (1985),

joka on yhdeksän ja puolituntinen
dokumentti juutalaisten joukkomurhasta. Lanzmann haastatteli elokuvaa
varten holokaustista selvinneitä ja sen
toteutukseen osallistuneita ihmisiä
turvautumatta arkistomateriaaliin.
Shoah ei ole kuvaus historiasta vaan
nykyisyydestä. Muistot ja historialliset
traumat pintautuvat keskelle eurooppalaista unohdusta, kun Lanzmann
haastattelee holokaustista selvinneitä
keskellä nurmettuneita ratapihoja
ja nuoria mäntymetsiä, joissa aivan
äsken tapahtui asioita, joihin sanat
eivät riitä.
Lanzmannin palkitseminen oli
myös paluu lähimenneisyyteen, sillä
elokuva esitettiin ensimmäistä kertaa
Saksassa juuri Berlinalessa vuonna

lain epäpuhtaina pitämiä kulkukoiria. Kohtaus on ainoa
suora viittaus Iranin poliittiseen tilanteeseen.
Huvilaan tulee muita henkilöitä. Nuori pariskunta
on paossa jotain, mitä ei selvästi yksilöidä. Vihjataan, että
nuori nainen on yrittänyt itsemurhaa. Nuori mies lähtee
ulos etsimään jotain ja jättää naisen käsikirjoittajan huolehdittavaksi. Uhkaajat ilmestyvät lukitun oven taakse, ja
taloon linnoittautuneet hahmot pidättävät hengitystään.
Elokuvan puolivälissä tapahtuu kuitenkin käänne,
joka kirjaimellisesti pistää kaiken ylösalaisin ja nurinperin. Hyvinvoivaan tyyliin sisustetun huvilan seinillä
on suuria Jafar Panahin elokuvien julisteita, ja jos katsoo
tarkkaan, voi huomata, että ne ovat peilikuvia itsestään.
Kamera kääntyy hitaasti pois käsikirjoittajasta ja nuoresta
naisesta toiseen huoneeseen, joka on edellisen peilikuva.
Panahi astuu kuvaan ja katsojalle käy selväksi, että kaikki
tähän mennessä nähty on fiktiota fiktiossa, ohjaajan mielikuvituksen tuotetta. Mielikuvitus ei kuitenkaan lakkaa,
vaan jatkaa elämäänsä rinnakkaisena todellisuutena limit-

1986. Konkariohjaaja kertoo, kuinka
elokuvateatteri vuonna 1986 oli
kuin soiva kastanjetti. Ihmisten päät
olivat katsomossa kuin resonoivaa
kaviaaria. Katsojat nousivat ylös ja
kävivät tupakalla kesken näytöksen
vain saadakseen tauon. Elokuvan
jälkeinen keskustelu kesti yömyöhään.
Myös Berliinin juutalainen yhteisö oli
kutsuttu, mutta kukaan ei tullut.
Tänä vuonna Shoahin näytökset
olivat taas loppuunmyytyjä, ja Claude
Lanzmann sai nauttia omien sanojensa mukaan tähden asemasta. Samalla
Berliinissä vietettiin ”monimuotoisuuden tuhoamisen” teemavuotta
natsien valtaannousun muistoksi.
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tyneenä elokuvaohjaajan arkisiin toimiin. Verhot avautuvat ja päästävät sisään kirkkaan valon. Ohjaaja haluaa
tehdä itsemurhan ja kävelee mereen. Juuri kun hän on
katoamassa aaltoihin, kuva alkaa kelautua taaksepäin, ja
ohjaaja on taas keskuudessamme.
Lehdistötilaisuudessa toimittajat kyselevät Partovilta, hautooko Panahi päiviensä päättämistä. Kenellepä
ei tulisi itsemurha mieleen, jos on suljettu seinien sisäpuolelle ja vielä kielletty tekemästä sitä, mitä parhaiten
ja mieluiten taitaa eli elokuvia, Partovi vastaa. Vastauksessa on kuitenkin huvittunutta välttelyä, sillä elokuva
on valmis. Pardén nimi ja teema, suljetut verhot, ei ole
ainoastaan symboli, vaan myös elokuvan toteutumisen
ehto, kangas, jolle maaginen varjonäytelmä piirtyy. Digitaalisen tallenteen päätyttyä elokuvasali alkaa taas hehkua
kylmän sinisesti. Poistun helmikuisen Berliinin hyiseen
viimaan.
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