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Arkistojen purnukoilla
Vuodet eivät ole veljet keskenään. Siinä missä Oberhau-
senin lyhytelokuvajuhlien vuoden 2014 erikoisteema Film 
Without Film puhuttaa vielä seuraavankin vuoden vessa-
jonoissa ja ruokapöydissä, keräsi tämänkertainen panostus 
3D-elokuvaan kritiikkiä epätasaisuudesta ja leväperäisyy-
destä. Festivaali soi kuitenkin varsinaisten kilpailusarjojensa 
ohella laadukkaita retrospektiivejä ja arkistonäytöksiä, jot-
ka 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 alku-
puolta 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 okkultismihuuru-
piiloon1. 

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 meditaatiomatkak-
si 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-marxilais-
materialistinen 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-

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 yksiselitteis-
tä ”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 katsoja-
polven 1970-luvusta kuin nuoren William Rabanin tai Jean-
Luc 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 tuotan-
toon. Ennen kaikkea ne ovat riemukkaita nähdä.
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