otteita ajasta

Maya Deren

Amatööri vastaan ammattilainen

A

matöörielokuvantekijöiden suurin este
on alemmuudentunne
ammattilaistuotantoja
kohtaan. Jo itsensä
luokittelemisessa ”amatööriksi” on
anteeksipyytävä sävy. Mutta itse sana
– latinan amator – ”rakastaja”, tarkoittaa henkilöä, jonka toimintaa
motivoi rakkaus taloudellisen välttämättömyyden tai pakon sijaan. Tästä
merkityksestä amatöörielokuvantekijän pitäisi ottaa vaarin. Sen sijaan,
että kadehtisi ammattilaiselokuvien
käsikirjoituksia, koulutettuja näyttelijöitä, henkilökuntaa, yksityiskohtaisia
lavasteita ja valtavia tuotantorahoja,
amatöörin tulisi hyödyntää sitä, mitä
kaikki ammattilaiset häneltä kadehtivat: taiteellista ja fyysistä vapautta.
Taiteellinen vapaus mahdollistaa
sen, että amatöörielokuvantekijän
ei ole koskaan pakko uhrata visuaalista tarinankerrontaa ja kauneutta
sanojen, sanojen, sanojen virralle,
juonen katkeamattomalle toiminnalle ja selityksille, tähtinäyttelijän
esillä pitämiselle tai rahoittajien
tuotteille. Amatöörielokuvan ei
myöskään odoteta pitävän suuren ja
sekalaisen yleisön kiinnostusta yllä
90 minuutin ajan, jotta elokuvaan

sijoitetut mittavat investoinnit tuottaisivat voittoa.
Amatöörivalokuvaajan tapaan
amatöörielokuvantekijä voi omistautua taltioimaan paikkojen ja
hetkien runollisuutta ja kauneutta.
Käyttämällä elokuvakameraa hän
voi tutkia liikkeen kauneuden laajaa
maailmaa. (Eräs kunniamaininnan
vuoden 1958 Creative Film Awards
-kilpailussa saanut elokuva oli Round
and Square, poeettinen, rytmillinen
esitys autojen tanssivista valoista
niiden virratessa pitkin valtatietä,
alittaessa siltoja ja niin edelleen.) Sen
sijaan, että yrittäisit keksiä liikkeessä
olevan juonen, käytä ja ylistä runon
tapaan tuulen tai veden, lasten, ihmisten, hissien ja pallojen liikettä. Ja
käytä vapauttasi kokeillaksesi visuaalisia ideoitasi. Et voi saada potkuja,
vaikka tekisit virheitä.
Fyysinen vapaus sisältää ajallisen
vapauden – vapauden budjetin tuomista aikarajoista. Mutta kevyillä
varusteilla työskentelevän amatöörielokuvantekijän etu on ennen
kaikkea huomiota herättämättömyydessä (suora, harjoittelematon kuvaaminen) sekä tonnien painoisten
laitehirviöiden, kaapeleiden ja työryhmien ympäröimien ammatti-
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laisten kadehtimassa fyysisessä liikkuvuudessa. Älä unohda, että vielä ei
ole rakennettu kolmijalkaa, joka olisi
yhtä hämmästyttävän ketterä kuin
tukielimistä, nivelistä, lihaksista ja
hermoista muodostuva ihmisruumis.
Sen avulla voi pienellä harjoittelulla
vaihdella valtavasti kuvakulmia ja
visuaalista toimintaa. Myös aivosi
kuuluvat samaan siistiin, kätevään ja
liikkuvaan pakettiin.
Kamerat eivät tee elokuvia; elokuvantekijät tekevät elokuvia. Laitteiston ja työryhmän määrän kasvattamisen sijaan tee elokuvistasi parempia käyttämällä mahdollisimman
tehokkaasti sitä, mitä sinulla jo on.
Tärkein välineistösi osa olet sinä itse:
liikkuva ruumiisi, mielikuvituksesi
ja vapautesi käyttää molempia. Älä
unohda käyttää niitä.
Suomentanut Helsingin
elokuva-akatemian kokeellisen
elokuvan piiri
(alun perin: Amateur vs.
Professional. Teoksessa Essential
Deren. Collected Writings on
Film. Toim. Bruce R. McPherson.
McPherson, New York
2005, 17–18.)

