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Peter von Baghin katu on yksi esimerkki klas-
sikkojen kunnioittamisesta, mikä periaate 
läpäisee elokuvajuhlat aina vierasvalinnoista 
ohjelmistosuunnitteluun asti. Monista nuo-
remman polven ohjaajavieraista puolestaan 

sopii odottaa tulevia legendoja. Klassikoiden arvostus 
näkyy myös tämän vuoden Sodankylä-palkinnossa, jonka 
saa Jussi Kohonen, Suomi-Filmin teatteri- ja levitystoi-
mintaa johtanut konkari ja merkkihenkilö. Kohosta on 
kiittäminen niin 1960-luvun uuden aallon kuin myö-
hemmin neuvostoelokuvan keskeisten helmien maahan-
tuonnista.1  

Ohjelmiston ikivihreiden juhlavinta antia edustavat 
säestetyt mykkäelokuvat, tänä vuonna varhaista Hitch-
cockia ja Buster Keatonia. Toisaalta torstaiyössä hyytää 
Italokauhun kulmakivi, Dario Argenton Suspiria – tap-
pavat huokaukset (1977). Itse päätän täyttää Turkki-elo-
kuvatietämyksestäni Yolin (1982) kokoisen ammottavan 
aukon, enkä kadu. Serif Görenin ja Yılmaz Güneyn klas-
sikko ei toden totta päästä helpolla: kolme miestä pääsee 
vankilasta lomalle ja joutuu kohtaamaan kotiseuduillaan 
odottavat umpikujat. Yhteisön kunnia ei jätä paljoa liik-
kumavaraa yksilön tahdolle. 

Nainen – potentiaalista tositoimintaan!
Näkeepä Sodankylässä uunituorettakin elokuvaa. Sattu-
malta alkupäivien poiminnoissani korostuvat mutkikkaat 
perhesuhteet. Kuinka pitkälle voi vanhempi mennä 
lastaan suojellakseen, ja yrittääkö hän pohjimmiltaan 
suojella omaa elämänpiiriään? Berlinalessa kultaisen 
karhun voittanut Cɵlin Peter Netzerin Pozitia copilului 
(Lapsen poseeraus, 2013) piirtää säälimättömän kuvan 
Romanian uusrikkaista, joiden elämä on korruptiolla 
kelmutettua, korjailtua ja siistiä. Kun aikuinen poika 

ajaa vauhtisokeudessaan köyhän lapsen yli, äiti ryhtyy 
oikomaan tutkinnan kulkua hinnalla millä hyvänsä. Ver-
tailukohdaksi nousee samassa koulun salissa 2010 nähty 
eteläkorealaisen Bong Joon-Hon ohjaama Madeo (Äiti, 
2009). Tunnistan itsessäni jälleen tuskastumisen ja myö-
tähäpeän äitien häikäilemättömyyden edessä. 

Kotimaan katsaukseni aloittava Jan Forsströmin esi-
koisohjaus Silmäterä (2013) karkaa äitikuvauksessaan 
häikäilemättömyyden yli kauas pimeälle puolelle. 
Nuoren yksinhuoltajaäidin paranoian umpikujaan tuo 
toviksi eloa naapurin eronnut rouva, ja Forsströmin 
elokuvan hienous onkin naisten välisen jännitteisen ve-
tovoiman kuvauksessa. Silmäterä läpäisee niin sanotun 
Bechdelin testin kirkkaasti, mikä ansioksi laskettakoon2. 
Toinen testiläpäisijä on Johanna Vuoksenmaan (epä)ro-
manttinen komedia 21 tapaa pilata avioliitto (2013). Se 
ei suinkaan ole virheetön, mutta tervehdän sen yleisö-
menestystä ilolla: kerrankin kotimainen kassamagneetti, 
joka ei perustu Suomi-äijien male bonding -örvellykseen3. 
Myös Simo Halisen Kerron sinulle kaiken (2013) rakentaa 
suoraviivaisuudessaan ilahduttavan raikkaan kuvan juuri 
sukupuolensa korjanneesta naisesta, joka ei enää halua 
valehdella: ”En oo koskaan halunnu vapautua tunteista – 
vaan ruumiista.” Otos uusimman suomalaisen elokuvan 
naiskuvauksesta täydentyy hienovireisen Matti Ijäksen 
Kaikella rakkaudella -balladilla (2013), jossa nainen on 
arktinen luonnonvoima.

Kolminkertainen nolostus
Tämän lehden edellisen numeron elokuvateeman joh-
dantotekstissä toiveikkaasti ounasteltiin, että kokeellisen 
elokuvan konkareiden, kuten Godardin, tarttuminen 
3D-buumiin voi viedä kikkailun uusille urille4. Tilaisuus 
tarkasteluun koittaa näytöksessä, johon on yhdistelty 

Tytti Rantanen

Festivaali ei-minkään 
ammattilaisille
Sodankylän elokuvajuhlat on tapahtuma, joka ei tunnetusti trendien perässä juokse, 
vaan luottaa vanhaan ja hyväksi havaittuun. Niinpä avausillan kohutuin puheenaihe on 
niin asettelultaan kuin valikoimaltaankin muuttunut pubiteltta. Toinen uutuus on yksi 
elokuva-aiheinen kadunnimi lisää: Samuel Fullerin katu saa seurakseen Peter von Baghin 
kadun, täyttäähän festivaalin tukipilari pyöreitä vuosia. Iltoihin tuo jännitystä myös 
sen arvuuttelu, saapuuko hartaasti odotettu, mutta uusimman elokuvansa viimeistelyyn 
viivähtänyt Claire Denis paikalle.
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3D-lyhytelokuvat Godardin lisäksi Peter Greenawaylta 
sekä Edgar Pêràlta. Teos on valmistunut portugalilaisen 
vuoden 2012 kulttuuripääkaupunki Guimarãesin tilaus-
työnä, ja sen huomaa. Godardin osuvasti nimetty työ 
The Three Disasters on enimmäkseen dementtiä horinaa 
(”kuollein kaikista on pikkupoika sisälläni, mutta hän 
tulee lopulta ottamaan vallan”), mutta ehkä siksi vali-
koiman toimivinta. Greenawayn ja Pêràn kuvakieli on 
kuin kuuluisa tarjoussokeri – niin halpaa, että tekee mieli 
kiljua. Ainakin Greenawayn kohdalla tämä on ilmeisesti 
tarkoituksellista. Silti: jos EU-rahoitettu tilaustyö ja 3D 
iiskottavat, aina voi kieltäytyä – tai sitten haastaa vä-
lineensä sen sijaan, että silkasta trollauksen ilosta pusaa 
yliviritetyn powerpoint-esityksen. Ironiakaan ei oikeuta 
tahalliseen kuraan. 

Onneksi raikastavana pastillina toimii argentiina-
lainen Darío Nardin Las Mariposas de Sadourní (Sa-
dournín perhoset, 2013) jonka valikoin täysin sikana sä-
kissä. Surrealistinen rakkaustarina ammentaa tunnistetta-
vasti niin saksalaisesta ekspressionismista kuin ranskalai-
sesta impressionismista ja kumartaa varhaisen elokuvan 
värikylläiselle tinttaus- ja toonausperinteelle. Elokuva 
onnistuu silti loihtimaan itsenäistä ja siksi rakastettavaa 
kummajaiskuvastoa. Opin, että ”aidon luonnon puut-
teessa kaikesta voi tulla luontoa […] tarvitaan kuria!”

En attendant Denis
Claire Denis’tä on yritetty saada Sodankylään jo vuo-
desta 1989, eikä pitkä odotus saavuta tänäkään vuonna 
helpolla täyttymystään. Ohjaaja on jäänyt Pariisiin vii-
meistelemään uusimman elokuvansa Les salauds (Pas-
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kiaiset, 2013) leikkausta teatterilevityksen kynnyksellä. 
Huhut saapumisen ajankohdasta ja todennäköisyydestä 
sorisevat niin Porttikosken kallioilla kuin festivaaliklubin 
tanssilattialla. Viimein lauantai-iltana Hän tulee ja jää 
Sodankylän ennätysten kirjaan huippulyhyellä pikavi-
siitillään. Mutta kun 65-vuotias pörröpäinen, käheä-
ääninen nainen herttaisesti hymyillen pyytelee anteeksi 
uusimman elokuvansa tylyyttä, yleisö kehrää ihastustaan. 
Les salauds todella on raaka ja jättää epämukavan olon 
pitkäksi aikaa. Teos on kaikin tavoin, myös perhekuva-
uksena, pehmeän Ozu-hommagen 35 rhums (35 rom-
mishottia, 2008) vastakohta.

Aamukeskustelussa Denis kiteyttää etiikkansa elo-
kuvantekijänä valintaan, mennäkö tornadon keskelle 
vai kuvata sitä reunoilta. Ehkä myrskyn keskelle pyrki-
minen on peruja ”villistä” lapsuudesta Afrikassa. Rans-
katar täsmentää, ettei siirtomaavirkailijaperheen elämä 
Kamerunissa ollut ”rock’n’roll”-villiä eikä myöskään 
Hollywoodin Afrikka-elokuvien villiä, vaan he yksinker-
taisesti janosivat Toiseutta. Peter von Bagh huomauttaa, 
että Denis’n oma kerrontamuoto muistuttaa afrikka-
laista kansansatua. Ohjaaja muistelee kansanperinteen 
olleen kolonialismin aikaan paitsiossa, mutta hän ei 
halunnut tyytyä vain länsimaiseen kanonisoituun kult-
tuuriin, vaan muodostaa oman ”informaatiococktai-
linsa”. Kun huomaan elokuvan White Material (2009) 
lopputeksteistä, että Denis on käsikirjoittanut elokuvan 
yhdessä palkitun ranskalais-senegalilaisen kirjailijan 
Marie NDiayen kanssa, en ylläty. Myös NDiayella on 
kyky tavoittaa outo, unenomainen ja ahdistava vierauden 
tuntu.5 

Tunkeileva sydän
Painostava outous on niin ikään Denis’n elokuvan 
L’intrus (Tunkeilija, 2004) ytimessä. Teos on saanut in-
noituksensa paitsi Jean-Luc Nancyn samannimisestä 
esseestä6 myös Paul Gauguinin Tahitin kauden värikyl-
läisistä maalauksista. L’intrus yhdisteleekin Tindersticks-
yhtyeen musiikkiin unenomaisia väläyksiä, lunta ja tro-
piikkia, koiria ja siirtolaisia. Sekä elokuvan että Nancyn 
esseen eksplisiittisenä aiheena on sydänsiirto, mutta 
rintaa puristava levottomuus, eri elementtien tempoileva 
yhteen hankautuminen, valtaa valkokankaalta käsin 
katsojansakin. Voiko vieraaseen uppoutua? Nancyn 
mukaan ei koskaan täydellisesti, sillä sen olemus on aina 
tunkeileva ja luvaton, hämmentävä ja jopa häiritsevä: 
”Muutoin vieraan vieraus sulautetaan itseen, ennen kuin 
hän on ylittänyt kynnyksen, eikä kyse ole enää vierau-
desta.”7

L’intrus sisältää itsessään elokuvallisen keinoelimen. 
Lopun Tahiti-jaksoon on sisällytetty otteita Paul Gé-
gauffin viimeistelemättömäksi jääneestä R. L. Stevenson 
-sovituksesta Le Reflux (1965), jota kuvattiin samalla 
saarella – ensemblessaan Denis’n elokuvan päähenkilöä 
näyttelevä Michel Subor. Syntyy eriskummallinen ajal-
linen ristivalotus, ei tavanomainen takauma. Nancy kir-
joittaa: ”Sydämeni on kaksikymmentä vuotta nuorempi 

kuin minä, ja muu ruumiini on selvästi yli kymmenen 
vuotta vanhempi kuin minä. Olen yhtaikaa nuortunut 
ja vanhentunut, minulla ei ole oikeaa ikää, ei oikeastaan 
ikää lainkaan.”8 Vuosikymmenten takainen materiaali on 
kuin elinsiirto, joka tuo palasen nuoruutta takaisin uutta 
sydäntään hylkivälle miehelle. 

Satyajit Rayta ja YasujirĿ Ozua alati ihaileva Denis il-
moittaa olevansa ”ei-minkään ammattilainen”. Koruton 
arkisuus voi vaihtua abstrakteihin ulottuvuuksiin ku-
rottaviin unenomaisiin kuviin tai kulkea niiden kanssa 
rinnan. Sunnuntaiaamuna onkin utuinen tunnelma. 
Oma viiden päivän Sodankylä-saldoni on 14 elokuvaa 
ja 12 tuntia unta. Festivaalin runsaudenpulaa kuvastaa, 
että yhtä lailla kiinnostava vieras, Cristian Mungiu, lipuu 
hyppysistäni. Ruumiista vapautuminen alkaa houkuttaa. 
On aika vetäytyä tunturiin. 
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