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Tampereen
filkkareilla
Tampereen lyhytelokuvajuhlilla
on parasta, kun ei tiedä, mitä saa.
Jos käy katsomassa kilpailusarjoja
summanmutikassa, jokaisella elokuvalla on yhtäläinen mahdollisuus
yllättää, ikävystyttää, herättää tai
vaivuttaa. Näin ennakkokäsityksistä
riisuttu katsoja voi altistaa itsensä
runolliselle muodolle: harkituille ja
tiiviille itsenäisten tekijöiden teoksille. Yllättävää materiaalia on hupaisaa nähdä Tampereen Plevnan
kaltaisessa kassamagneettiteatterissa.
Kuin kukaan ei olisi huomannut,
että muutama sali on salaa kaapattu
viideksi päiväksi independent-tuotantojen tyyssijaksi.
Kotimaisista Iiris Härmän erikoispalkittu Hiljaisen talven lapsi
(2012) antoi kasvot nuorten syrjäytymiselle ja kohtasi kuvattavansa
suoraan ja silmien tasolta. Sosiaalija terveyspalveluiden uudistamisessa
sekoilevat virkamiehet ja poliitikot
tulisi istuttaa katsomaan Härmän
teos. Kiinnostava oli myös ohjaajan
kertoma tarina elokuvan synnystä.
Päähenkilö oli ottanut Härmään

Anna Kareninan
keinomaailma
Jane Austenin Ylpeyden ja ennakkoluulon ja Ian McEwanin Sovituksen
aiemmin ohjanneesta Joe Wrightista on hyvää vauhtia tulossa brittielokuvan virallinen klassikoiden
ja epookin kuvaaja. Tuoreimmassa
ohjauksessa siirrytään Englannista
1800-luvun Venäjälle. Vuorossa on
Tolstoin Anna Karenina (2012).
Perinteistä pukudraamaa Wright
ei kuitenkaan tee. Sarah Greenwoodin ja Kate Spencerin lavasteet
ja Jacqueline Durranin puvustus rakentavat tsaarinaikaista Venäjää tavalla, joka tempaisee katsojan sisään
sen tiukasti säädellyn yhteiskunnan

yhteyttä ja halunnut kertoa tälle elämäntarinansa. Aihe oli valinnut ohjaajansa.
Hannes Vartiaisen ja Pekka
Veikkolaisen kuusiminuuttinen
Häivähdys elämää (2012) voitti
juhlien dokumenttipalkinnon. Elokuvan palkitseminen dokumenttina
oli tuomaristolta rohkea valinta,
sillä Häivähdys on helppo mieltää
traditiotajuiseksi kokeelliseksi elokuvaksi. Filmi kuvaa Helsingin
rautatieasemaa saapumisten, kohtaamisten ja lähtöjen kudoksena,
jossa kuvapinta rakentuu, kokoutuu
ja hajoaa pylvässommitelmina. Dokumenttina tulkittuna elokuva tallentaa ennen kaikkea tietynlaista
näkemisen ja kokemisen tapaa, jossa
pienet inhimilliset kohtaamiset,
h Jos käy allekirjoittaneen tavoin
katsomassa äivähdykset, pyritään
etualaistamaan ja vieraannuttamaan
voimakkaalla muotokokeilulla.
Näin tallentuu huomaamattomia
ja helposti ohitettavia inhimillisiä
rakenteita, jotka koostuvat pienistä
eleistä ja hetkittäisyyksistä.
Tyystin toisenlaista dokumentaarisuutta edusti Aleksi Salmenperän
Alaska Highway (2013), joka kuvaa

kulkumies Hesen epätodennäköistä
ja ratkirohkeaa matkaa Alaskan takakylille vanhaa rekanraatoa korjaamaan. Hesen ja kavereidensa
yritykset ja erehdykset kunnostaa
rekasta Heselle koti on puoliksi käsityöläisyyden öljyinen ylistys, puoliksi hidastempoinen roadmovie.
Ällistyttävintä elokuvassa on paikallisten loppumattomalta vaikuttava
auttamishalu ja vieraanvaraisuus.
Hesen rekka hajoilee kerta toisensa
jälkeen, mutta aina paikalle löytyy
avuliaita, joiden tuella räjähdysaltis
rekka saadaan taas tien päälle. Elokuvan loppuratkaisu puuttuu, eikä
katsoja saa tietää, pääseekö Hese
koskaan Vancouver Islandille asti. Ei
sen väliä: täyttä tarinaa paljon sykähdyttävämpää on seurata epäröivää
mutta sinnikästä etenemistä, hajoilua ja korjailua, epäonnistumisten
ja taidokkuuden arkisenoutoa huokoisuutta.
Lyhytelokuvajuhlat todistivat
jälleen, että valtavirrattomissa sivupuroissa asustaa monenmoista
elävää. Kaikki ei jää henkiin, mutta
tunne kuhinan väkevyydestä ja runsaudesta herättää hämmennystä ja
kiitollisuutta.

kulisseihin. Elokuva tapahtuu teatterisalissa, joka jäljittelee Pietarin
Mariinski-teatteria. Aristokraattien
julkinen elämä sijoittuu parrasvaloihin, ja lavasteiden takana elävät
järjestelmän ulkopuolelle sysityt:
”asemansa menettäneet”, työläiset,
köyhät, sairaat ja sosialistit. Kamera
liikkuu teatterin tilasta toiseen ja
statistit, joiden askelten koreografiat
on tarkasti mietitty, siirtävät lavasteita samalla kun Kareninin, Oblonskin, Vronskin ja Štšerbatskyn
perheiden jäsenet esittävät roolejaan.
Tolstoin hahmojen sisäisen rikkauden sijaan Wright keskittyy katsomaan henkilöiden ja sosiaalisten
tilanteiden pintaa sekä miljöön lois-

tetta. Tragedia puolestaan tapahtuu
jossakin syvemmällä, pinnan alla,
jonne ei ole suoraa pääsyä. Tolstoilainen, henkilöiden tiedostamattomatkin tunnot paljastava kertoja on
poissa.
Osa elokuvan arvioineista kriitikoista on kirjoittanut, että teatterilla
leikitään jopa häiritsevyyteen saakka
– illuusio rikkoontuu. Toisaalta
Wrightin Anna Karenina syntyy
juuri todellisuuden keinotekoisuudesta. Ehkä vain illuusion paljastaminen tuomalla esiin ne konkreettiset kulissit, joissa Anna Kareninan
hahmot ”elävät”, voi elokuvakerronnassa vastata Tolstoin kertojan kaikenymmärtävää ääntä. Kontrolloitu
sosiaalinen todellisuus – jolle esi-
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merkiksi pettäminen on ennemmin
seurapiirin kasvojen säilyttämisen
ongelma kuin moraalinen ja inhimillinen kysymys – on jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, mitä henkilöt
kokevat. Wright korvaa kertojan
lavasteilla, puvuilla ja kameran liikkeellä, jotka paljastavat sosiaalisen
dynamiikan yhtä tarkasti kuin kertojan tai hahmojen diskurssi.
Esimerkiksi: kun Anna ja Vronski
tapaavat tanssiaisissa, joissa Kittyn
ja Vronskin liitto on tarkoitus sinetöidä, Tolstoi kirjoittaa, että ”koko
tanssisali ja koko maailma sumeni
Kittyn sielussa”. Elokuva sen sijaan
kertoo epätoivosta ja säädyllisyyden
rajojen rikkoutumisesta ilman
sanoja. Valo kohdistuu Annaan ja
Vronskiin, jotka tanssivat keskellä
autiota näyttämöä, Anna mustassa
puvussaan, ja Kitty jää reunoille valkoisissaan aina yhä hikisempänä ja
uupuneempana, katse tyhjänä, tanssimaan uusien parien kanssa. Tai kun
Anna lopussa lähtee juna-asemalle
Tolstoin mukaan tietäen ”ettei enää

palaisi tähän taloon”, elokuvassa hän
tiputtaa yltään vannehameen, joka
muistuttaa ennemmin lintuhäkkiä
kuin vaatetta. Jopa asunnon seinät
ovat muuttuneet turkooseiksi samalla, kun katsojalle alkaa paljastua
Annan aseman mahdottomuus ja
se, että jäljellä ovat vain oopiumin
tuoma helpotus, epävarmuus ja mustasukkaisuus.
Illuusion rikkominen teatterin
keinotekoisuuden paljastamalla ei
myöskään ole jotakin, johon katsoja
ei tottuisi – ja joka ei rakentaisi
uusia maailmoja. Samaan tapaan
kuin romaanin lukija alkaa nähdä
kuvia, myös elokuvan rikottu ja
dramatisoitu maailma alkaa vähitellen näyttää varsin luonnolliselta.
Muistetaan vaikkapa, miten Lars
von Trier teki Dogvillen (2003) lähes
kokonaan ilman lavasteita: mustan
tilan lattiaan oli valkoisella maalilla
piirretty talojen ja kylän rajat, ainoastaan pienet esineet ja autot olivat
konkreettisia. Vähitellen tyhjyyttä
ei enää huomaa, kuten ei myöskään
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sitä, että tila alkaa täyttyä ja minimalismin efekti vaimentua.
Anna Kareninan rakenne on
samanlainen, tosin minimalismin
sijaan on ennemmin puhuttava
kulissien ja esineiden yltäkylläisyydestä. Henkilöiden sisäinen elämä
alkaa resonoida näyttämöiden ja
lavasteiden kanssa. Kaikki tulee
normaalimmaksi ja normaalimmaksi, kunnes katsoja havahtuu
huomaamaan, että näyttämö on kadonnut, ja tila, jossa henkilöt ovat,
onkin ”oikea”. Dogvillessä seinät
eivät koskaan kasva rakennusten
ympärille ja aukot jäävät katsojan
mielikuvituksen täytettäviksi. Anna
Kareninassa katsoja ei puolestaan
huomaa, että loppua kohden illuusio
alkaa olla totta ja teatterikeinojen
käyttö vähenee. Kunnes viimeisissä
kohtauksissa palataan takaisin näyttämön maailmaan – asemalaiturille,
jonka muut henkilöt ovat liikkumattomia nukkeja Annan ympärillä,
sekä lopulta niitylle, joka kasvaa keskellä alussa esiteltyä teatteria.

Kuolema
on katsojan
silmässä
Michael Haneken Rakkaudessa (2012)
ei tehdä juuri muuta kuin kuolemaa.
Elokuva olisikin voinut olla muistutus kuolevaisuudesta, selviäähän jo
ensimmäisistä kuvista, mihin kaikki
päättyy. Ja loput pari tuntia odotetaan
vääjäämätöntä. Aivan liian ihanan
vanhuspariskunnan pariisilainen kulttuurikoti muuntuu autioksi, kolkoksi
tyrmäksi, ja kaksikosta kuoriutuu
maailman välttämättömyyksissä särmäisiä, eläviä ihmisiä. Elon piirin
kavetessa heistä tulee vaikeita, sulkeu-

tuneita ja kärttyisiä. Katsoja näkee
kuihtumisen kurjuuden, sen banaalin
ja vähän inhottavan tylsyyden.
Mutta Haneke tärvää kaiken.
Elokuvassa on käänne. Turhan hitaasti hiipuvaa vaimoaan hoitavan
miehen teko ei ole epärealistinen tai
ihmeellinen, sillä sellaisia varmasti
tehdään. Tarinankin voi uskoa todeksi, siitä ei ole kysymys. Mutta
kuolema menee piloille! Ei elämän
pitänyt loppua dramaattisesti,
paukkuen, eikä katsoja totisesti riivannut itseään nähdäkseen tarinan.
Koko elokuva lupaa kitinää, mutta
antaakin ryskettä.
Jälkeen päin mietityttää. Mitä
tästä nyt olisi pitänyt oppia? Ih-
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minen on kuollessaan yksinäinen?
Vanhusten hoitoonko tulisi panostaa?
Onneksi Haneke antaa melkoisen selkeän vinkin: teoksensa
nimi ei ole ”Kuolema”. Sen sijaan
elokuva kertoo rakkaudesta, joka
sulkee toisia, lähimmäisiäkin,
pois, joka riivaa ja joka tekee elämästä joskus kurjaa. Ennen kaikkea
rakkaus aiheuttaa konflikteja, ja siksi
siitä voi tarinoida. Kuolema ei salli
käänteitä, mutta se onkin vain kertomuksen rajaava kehys, ei sen teema.
Katsoja voi olla tyytyväinen,
koska elokuva ei ollutkaan typerä.
Katsoja vain katsoi sen väärin.
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