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Samaa asennoitumista vaikkakin eri keinoin todisti myös Ken
McMullen (s. 1948) elokuvansa Resistance (1976) jälkeisessä
keskustelussa BFI:n Southbank-teatterissa huhtikuussa 2015.
Teoksessa taiteellinen työryhmä tutkii Ranskan vastarintaliikkeen
avainhahmojen sodanjälkeistä henkistä romahdusta eläytyvällä
otteella. Vaikka psykoanalyyttinen lähihistorian möyhiminen
yhdistyy ruumiilliseen performanssiin, McMullen linjasi tekijäkollektiivin ajatelleen elokuvaa konkreettisena materiana.
Pääpaino oli fyysisessä heittäytymisessä, niin että teoksen
kuvausten kouriintuntuva todellisuus alkoi muodostaa oman
piilevän tekstuurinsa. Historiankirjoituksen sijaan tilaa valtaa
henkilökemioiden kehitys.
Ks. Tytti Rantanen, Elokuvallisia ja -ttomia puutostiloja. niin &
näin 2/14, 114–116.

Arkistojen purnukoilla
Vuodet eivät ole veljet keskenään. Siinä missä Oberhausenin lyhytelokuvajuhlien vuoden 2014 erikoisteema Film
Without Film puhuttaa vielä seuraavankin vuoden vessajonoissa ja ruokapöydissä, keräsi tämänkertainen panostus
3D-elokuvaan kritiikkiä epätasaisuudesta ja leväperäisyydestä. Festivaali soi kuitenkin varsinaisten kilpailusarjojensa
ohella laadukkaita retrospektiivejä ja arkistonäytöksiä, jotka nostivat kokonaisuuden hyvään vireeseen. Profiili-sarjat
havainnollistavat, miten sama tematiikka, vaikkapa elämän
mielipuolinen outous, työstyy sukupolvelta ja tekijältä
toiselle, Ito Takashista (s. 1956) Erkka Nissiseen (s. 1975).
Katsaukset menneeseen auttavat myös hahmottamaan
elokuvakulttuurin kaaria. Hallitsevana kruununjalokivenä
kimalteli tällä kertaa brittielokuva, eri puolella ohjelmistoa.
Tekninen painopiste oli super 8 -kaitafilmien digitoinneissa,
tematiikassa juhli vallaton dekadenssi ja dandyismi. Tuottaja
James Mackay esitteli restauroimiaan Derek Jarmanin
(1942–1994) 1970-luvun lyhytelokuvia. Jarmanin uran alkupuolta hallitsee utuinen super 8, mutta 40 vuotta vanhojen
teosten värit olivat alkaneet haalistua. 2K-restauroinnit
kunnioittavat kauniisti alkuperäisiä, niin punamustana
kuin rikinvihreänä väreileviä pintoja, ja Cyclobe-duon
aavemainen musiikki vihkii vastaansanomattomasti teosten
Tarot (1973) ja Sulphur (1973) leikkisään okkultismihuurupiiloon1.
Siinä missä Tarot ja Sulphur ovat mystisiä kuvaelmia,
Studio Bankside (1972) ja Sloane Square (1974–1976)
dokumentoivat taiteilijan ja hänen lähipiirinsä elämää
sekaisissa ateljeissa. Henkilökohtaiseksi meditaatiomatkaksi taas muodostuu Journey to Avebury (1973). Osaltaan ne
tukevat taiteilija-historioitsija Patti Gaal-Holmesin teesiä,
jonka mukaan brittiläisen 1970-luvun kokeellisen elokuvan
kenttä on monimuotoisempi kuin strukturalistis-marxilaismaterialistinen aikalaisteoria on antanut ymmärtää: ismit
eivät tukahduttaneet omakohtaista kuvastoa eivätkä
kiinnostusta ihmispsyyken mystisiin syövereihin2.
Jarmanin teosten ominaispiirteet, kuten dekadenssi
ja henkilökohtaisen rajapinnoilla leikittely, saivat henki-
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Charles Dickens, Trading in Death. Household Words. Vol. VI,
No. 140, 1852. Essee on kirjoitettu Wellingtonin herttuan hautajaisten tuohduttamana. http://www.djo.org.uk/indexes/articles/
trading-in-death.html
W. H. Audenin runo ”Consider This and in Our Time” (1930)
alkaa säkeellä ”As the hawk sees it or the helmeted airman”.
Ohjaaja itse kyseenalaistaa jyrkästi koko reaaliaikaisuuden käsitteen mielekkyyttä. Varsinkin esitystilanteessa projisointinopeus
on sopimuksenvarainen käytäntö; ”todellista” aikaa on hankala
vangita saati toistaa uskollisesti.
Raban avaa niin temaattista kuin teknistä ajatteluaan University
of Arts London -yliopiston Professorial Platform -sarjassa julkaistussa luennossaan ”Materiality of Time” (2015, 13).

sen jatko-osansa BFI:n varsinaisessa arkistonäytöksessä.
Näytös koostui kolmesta John Mayburyn 1980-luvun alun
super 8 -teoksesta, joissa shokeeraava kuvasto (genitaalit
ja kanin nyljentä) vuorottelivat ultraviileän estetismin
kanssa. Kokeellisen elokuvan kuraattori William Fowler
huomautti, ettei aina ole selvää, missä kulkee kotivideon
ja post-punk-taideteoksen raja. Kun mitään yksiselitteistä ”lopullista” versiota ei ehkä koskaan ole ollutkaan,
kysymys formaattiuskollisuudesta monimutkaistuu – tai
vaihtoehtoisesti menettää merkityksensä.
Olennaiseksi arvoksi nouseekin saavutettavuus. Uudet
yleisöt saavat nähdäkseen paikoin kadonneiksi luultuja
teoksia. Hätkähdyttävä ynnäily osoittaa, että suunnilleen
sama etäisyys erottaa 2010-luvun uuden tekijä- ja katsojapolven 1970-luvusta kuin nuoren William Rabanin tai JeanLuc Godardin 1920-luvun kinokeista. ”Unohdus” ja sitä
myöten löytämisen huuma eivät ole yhtä totaalisia kuin
puutteellisemman levityksen ja arkistoinnin sävyttäminä
varhaisempina vuosikymmeninä. Jarman ja Maybury ovat jo
valmiiksi kulttinimiä. Silti restauroidut lyhytelokuvat voivat
tuoda uutta perspektiiviä tai lisävaloa ohjaajien tuotantoon. Ennen kaikkea ne ovat riemukkaita nähdä.
Tytti Rantanen
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Cycloben jäsenten Stephen Throwerin ja Ossian
Brownin edellinen yhtye, Coil, teki elokuvamusiikillista
yhteistyötä Jarmanin kanssa.
Gaal-Holmes luennoi BFI:n kirjastossa 13.4.2015
tutkimuksensa A History of 1970s Experimental Film.
Britain’s Decade of Diversity (Palgrave Macmillan)
julkistustilaisuudessa. Mielikuvaa aikakaudesta on hallinnut ennen kaikkea strukturalistinen elokuva, jonka
keskeinen tekijä ja teoreetikko Peter Gidal vieraili
DocPoint-festivaalillakin talvella 2015. Gaal-Holmes ei
halua vähätellä strukturalistien perintöä, vaan laajentaa
kokonaiskuvaa tuomalla esiin uusia yhteyksiä.
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