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K ulttuurihistorioitsija Hannu Salmi on 
havainnut, miten moni elokuvataiteen 
historia jaksottaa aikaa filosofi Johann 
Gottfried Herderin (1744–1803) ajat-
teluun tukeutumalla. Saksalaiselle var-

haisromantikolle kulttuuri vertautui organismiin, jonka 
elämänkaarella synty, kasvu, kukoistus ja kuolema seu-
rasivat toisiaan.1 Sama ajattelutapa saa myös monen 
suomalaisen filmihullun murehtimaan elokuvan tulevai-
suutta ja ikävöimään analogista aikakautta, jolloin filmi-
nauhan materiaalisuus tuotti valon ja varjon leikkiä val-
kokankaalla.

Ruhrin alueella Saksassa käsitykset elokuvan tule-
vaisuudesta täyttyvät puolestaan ilosta ja elinvoimasta. 
Oberhausenin lyhytelokuvafestivaalit jaksavat pohtia, 
mitä elokuva oikeastaan onkaan. Yhdysvaltalainen tai-
teilija Peter Miller tekee elokuvia jopa ilman kameraa tai 
näyttää elokuvaa projektorilla, josta linssi on ruuvattu 
irti. Tätä on conditional cinema.

”Conditional Cinema” -sarjan kokoajaksi festi-
vaali oli kutsunut neljä vuotta aiemmin suositun ”Film 
Without Film” -esityssarjan kuratoineen Mika Taanilan. 
Hän kertoi päätyneensä sarjan nimeen jo ennen kuin 
alkoi pohtia, mitä kolme vuotta kestävä kokeilu pitäisi si-
sällään. Valitut taiteilijat tutkivat töillään, miten elokuva 
taidemuotona pikemminkin virtaa yli rajojensa kuin on 
pysyvää ja muuttumatonta. Peter Millerin lisäksi tämän 
vuoden kutsuttuja vieraita olivat Manuela de Laborde 
Meksikosta ja Anton Nikkilä Suomesta. Sarjan neljännen 
osion muodosti ”filmaajien almanakka”, joka on yhdys-
valtalaisen taiteilijan Owen O’Toolen Super 8 -projekti 
vuodelta 1988. Elokuvantekijät ja elokuvaharrastajat eri 

puolilta maailmaa olivat kuvanneet lyhyen 8-millisen 
elokuvan yli 200 päivän tapahtumista vuonna 1988. 
”The Filmers’ Almanac” -koosteen kolmituntinen esitys 
oli myös näyttö 30 vuoden takaisesta kansainvälisestä yh-
teydenpidosta ja maailmasta ennen internetiä.

Mika Taanila on lainannut ”Conditional Cineman” 
moton IKEA:n perustajalta Ingvar Kampradilta: ”Tule 
ja kokoa itse oma elokuvasi.” Oberhausenin Lichtburg-
teatterissa 35-millinen filminauha kiertää kädestä käteen, 
riviltä riville solmien lopulta yhteen koko yleisön. 
Elokuva koskettaa, me koskemme elokuvaa. Tässä on lii-
kettä, rytmiä, naurua ja yhteistä kokemusta. Peter Mil-
lerin salin eteen asettama kamera taltioi koko rituaalin. 
Myös tästä Oberhausenissa ollaan kiinnostuneita: jokai-
sella elokuvakopiolla on historiansa. Kertomus kopion 
menneisyydestä ei välttämättä lankea yhteen sen paikan 
kanssa, joka teoksella on elokuvan historiassa. Jokainen 
katsoja jättää jäljen elokuvaan, samoin jokainen esitys-
paikka. Elokuvan herättämät tunteet, ajatukset ja koko 
vaikutushistoria ovat kuin kannettavia muistipaikkoja, 
kuten festivaalin ohjelmakirja elokuvahistorioitsija Sylvie 
Lindebergiä lainaten toteaa.2

Hyvästi elokuva, tervetuloa elokuva
Kysymykset, jotka ”Conditional Cineman” taiteilijoita 
askarruttavat, esimerkiksi elokuvasta ilman kameraa, 
tuovat hämmästyttävällä tavalla mieleen maailman, jossa 
saksalaiset nuoret taiteilijat tekivät työtään 50 vuotta 
aikaisemmin. Oberhausenin laaja ”Jäähyväiset eloku-
valle” (Abschied vom Kino) -sarja esitteli 50 saksalaista 
lyhytelokuvaa 1960-luvun loppuvuosilta. Tuolloinkin 

Marja Pallassalo

Juopua tähdistä ja nähdä 
elokuvaa, joka on jättänyt 
elokuvan
Oberhausenin lyhytelokuvajuhlat vanhan ja uuden 
kokeellisen elokuvan yhteenkokoajana
Oberhausenin 64. lyhytelokuvafestivaalit esittelivät laajasti uutta saksalaista elokuvaa 50 
vuoden takaa ja tekivät selkoa, miten niin sanottu toisen elokuvan liike (Das andere Kino) 
sai alkunsa. Hämmästyttävän samantapaiset kysymykset kiinnostivat myös ”Conditional 
Cinema” -sarjan taiteilijoita. Kolme vuotta kestävän projektin kokoajaksi festivaali oli 
kutsunut elokuvaohjaaja Mika Taanilan.
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elokuvantekijöitä ajoi liikkeelle tarve määritellä elokuva 
uudelleen. Kiinnostavinta ei ollut, miltä elokuvat näyt-
tävät tai mikä niiden sisältö oli. Määrittely merkitsi myös 
kokonaan uuden yleisön luomista, uusia esityspaikkoja, 
uusia elokuvan tuottamisen tapoja, uusien gallerioiden 
ja festivaalien perustamista. Tarvittiin myös uusia levi-
tyskanavia. Siksi perustettiin Filmemacher Cooperative 
Hamburg. Elokuvantekijöiden osuuskunta käytti levit-
tämistään elokuvista nimeä toinen elokuva, Das andere 
Kino. Elokuvaan suuntautuneita taiteilijayhteisöjä syntyi 
myös Kölniin, Müncheniin, Düsseldorfiin ja Mül-
heimiin, samoin Wieniin.

Das anderes Kinosta ja saksalaisen elokuvan kokei-
luista 1960-luvun loppuvuosina rakentui lopulta lyhyt 
välitila toisen maailmansodan jälkeisestä elokuvasta 
1970-luvun tiedostavaan poliittiseen elokuvaan. Ankara 
sukupolviristiriita oli joka tapauksessa synnyttänyt Das 
anderes Kinon. Nuorten elokuvantekijöiden jo vuonna 
1962 julistama Oberhausenin manifesti johti kolme 
vuotta myöhemmin uuden valtiollisen rahoitusjärjes-
telmän perustamiseen. Sen tehtävänä oli tukea nimen-
omaan nuorten ohjaajien elokuvia. Valtavirran elokuvate-
ollisuus – Pappakino – iski nopeasti takaisin tukijoinaan 
liittoparlamentin vaikutusvaltaisia jäseniä. Laki elokuvan 
edistämisestä astui voimaan vuoden 1968 alussa. Sen 
tarkoituksena oli suojata kaupallisen elokuvatoiminnan 

edut ja taata tarkastustoimintansa avulla markkinat 
”turvallisille” elokuvamuodoille. Nuorten tekijöiden 
oli jätettävä jäähyväiset elokuvalle. Sarjan kokoaja Peter 
Hoffmann kertoi Oberhausenissa, miten samaan aikaan 
saksalaiset tekijät ottivat käyttöön englannin kielestä 
lainatun termin Filmemacher. Käsitteellä haluttiin pai-
nottaa, että elokuva ei ole pelkkää ohjaajan taidetta vaan 
laajan joukon yhteistyötä.

Vasemmistolainen politiikka ja aikansa nykytaide 
olivat 60-luvun lopun nuorten saksalaistekijöiden suun-
timia. Myös seksi oli monen elokuvan aiheena. Osallis-
tuvan aikakauden hengessä Joseph Beuys (1921–1986) 
julisti, että jokainen on taiteilija. Lutz Mommartz ohjasi 
vuonna 1969 elokuvan Soziale Plastik (BRD 1969), jossa 
Beuys tuijottaa 12 minuuttia suoraan kameraa/katsojaa. 
Aika menettää merkityksensä, ja muutkin raja-aidat 
kaatuvat elokuvan kohteen, tekijöiden ja yleisön väliltä. 
Kaikki joutuvat kysymään itseltään: kuka minä sitten 
olen? Soziale Plastik esitettiin ensi kertaa vasta Joseph 
Beuysin kuoleman jälkeen.

Kasvullisuuden fiktiot
Das anderes Kinon tekijät pyrkivät purkamaan elokuvan 
ympärille kasaantunutta mystisyyttä. Näin he kyseen-
alaistivat elokuvan kyvyn esittää todellisuutta. Siksi ka- K
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merat, mikrofonit, lamput ja klaffit saivat näkyä. Val-
tavirtaelokuvissa näyttelijä ei voinut katsoa suoraan 
kameraan, mutta ihmisen tuijotus valkokankaalta oli 
tyypillistä Das anderes Kinoa. Elokuvassa Es spricht Ruth 
Schmidt (BRD 1968) keski-ikäinen, siististi kammattu 
nainen istuu olohuoneessaan, katsoo suoraan kameraan 
ja kertoo, minkälaisia ennakkoluuloja hänellä oli aikai-
semmin pitkätukkaisia taideopiskelijoita kohtaan. Rouva 
Schmidt tunnustaa kameralle, miten hän on muuttanut 
käsityksiään tutustuttuaan tyttäriensä kautta nuoriin tai-
teilijoihin. Erityisen lämpimästi hän puhuu Adolf Win-
kelmannista, elokuvan ohjaajasta. Välillä näemme oh-
jaajan, kameramiehen ja äänittäjän suoraan edestä, kun 
he taltioivat rouvan kertomusta. Myöhemmin, elokuvan 
jo valmistuttua, Ruth Schmidtistä tuli ohjaajan anoppi.

Siinä missä kysymykset elokuvan dokumentaari-
suudesta tai fiktiivisyydestä eivät vaivanneet Das anderes 
Kinon tekijöitä, meksikolainen Manuela de Laborde 
lähestyy aihetta jännittävästä näkökulmasta. Oberhau-
senin live cinema -esityksessä hän päällysti orgaanista ai-
nesta sisältävällä mudalla pienoisveistoksia, jotka hän oli 
valmistanut kasvien muotoisiksi. Kamera taltioi hyvin 
läheltä taiteilijan käsityön eri vaiheita. Muutaman se-
kunnin viive kameran ajastuksessa teki tunnelmasta 
pyhän, ja David Goldbergin luoma äänimaailma vielä 
syvensi hetken hartautta. Materiaali elää. Lasiarkuissa 

olevat teokset jäivät Oberhauseniin – joku hoitaa niitä 
kuin puutarhuri kasvejaan. Seuraavina vuosina näemme, 
minkälaiseen elämään ja olomuotoon orgaaninen aine 
kehittyy. Manuela de Laborde oli antanut teokselleen 
nimen Ficciones. Suomalainen elokuvatutkija Ilona Hon-
gisto on kulkenut samanlaisia ajatuspolkuja tutkiessaan 
dokumentaarista elokuvaa faabelina. Hän viittaa Jacques 
Rancièreen, joka on pohtinut fiktio-sanan juuria. Rans-
kalaisfilosofi muistuttaa, että fiktion pohjalla oleva lati-
nankielinen sana fingere ei alun perin merkitse tyhjästä 
keksimistä vaan takomista, muokkaamista, rakentamista 
ja luomista.3 Juuri näin Manuela de Laborde on syn-
nyttänyt esineensä, ja siten ne myös jatkavat rakentu-
mistaan.

Paikaltaan nyrjäytetyt vallankumoukset
Dadaismin nimissä Das anderes Kinon tekijöitä kieh-
toivat materiaaleilla leikittely, kollaasit, hylätyt filmit, 
käytöstä poistetut esineet ja nauhoitukset arjen äänistä. 
Synkronia ei ollut tärkeää eivätkä oikeat kuvakoot. 
Conditional Cineman kolmas taiteilija Anton Nikkilä 
halusi samanlaisessa hengessä ottaa mittaa venäläisestä 
avantgardetaiteesta, joka on tunnettu enemmän muusta 
kuin musiikillisesta uudistustyöstä. Taideteoreettisesta 
korrektiudesta välittämättä Nikkilä pani ajan avantgar-K
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detaiteilijoiden tekstit vuorovaikutukseen nykyhetken 
elektronisen musiikin kanssa. En tiedä, purkautuivatko 
piintyneet käsitykset venäläisestä avantgardesta, mutta 
kokeilu oli kiehtova. Samalla tavalla Das anderes Kino 
hylkäsi loppuun hiotut elokuvakäsikirjoitukset ja kerto-
muksellisuuden.

Hauskanpito Peter Millerin kanssa jatkui. Kankaalla 
räiskähtelivät psykedeeliset ilotulitukset, Tähtien sota 
-musiikki pauhasi ja sisään kannettiin tähdillä koris-
teltuja ilmapalloja yleisön viiletettäviksi. Tämä valon ja 
varjon leikki oli saanut innoituksensa benediktiiniläis-
munkki Dom Pérignonista. Maistaessaan ensi kertaa 
kehittämäänsä samppanjaa hän oli kuulemma huudah-
tanut: ”Kiiruhtakaa, minä juon tähtiä.” Aikanaan myös 
Hampurissa haluttiin samanlaista loistoa. Ensimmäisen 
Hamburger Filmschau -elokuvakatselmuksen järjestäjät 
kaipasivat juhlaliekkiä tilaisuuden kohottamiseksi. Oli 
helmikuu 1968, ja tuli päätettiin hakea Grenoblesta, 
jossa oli samaan aikaan käynnissä talviolympialaiset. 
Egon Tesken, Hartmut Schubertin ja Günther Kochin 
Olympisches Feuer (BRD 1968) on dokumenttielokuva 
matkalta, jolla kolmen miehen porukka suuntaa kohti 
Ranskan Alppeja. Ranskalaispoliisien selän takaa he on-
nistuvat pääsemään olympiatulen äärelle ja sytyttämään 

sillä tupakan. Näin saadaan valo öljylamppuun, joka 
ajetaan pikkuautolla takaisin Saksaan. Hampurin eloku-
vapäiviä ja uutta elokuvaa voitiin siten juhlia olympia-
tulen katveessa.

Anton Nikkilä kertoi miettineensä pitkään, tohtiiko 
paneutua venäläiseen avantgardeen nykyisen elektronisen 
musiikin keinoin, kun minkäänlainen vallankumouksel-
lisuus ei omana aikanamme sähköistä taiteen tai yhteis-
kunnan tilaa. Suomalaistaiteilija tarttui silti rohkeasti 
nostalgian aineksiin utopioita pohtiakseen. Kun Mika 
Taanila luonnehti aikaamme postindustrialistiseksi ja 
postkapitalistiseksi, aikakausien rajamailta myös Abschied 
vom Kino -sarjan tekijät ponnistivat tulevaisuuteen 50 
vuotta sitten.

Viitteet & Kirjallisuus
1 Hannu Salmi, Elokuva ja historia. Suomen elokuva-arkisto, Hel-

sinki 1993, 36.
2 64. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen. Katalog 2018, 279.
3 Ilona Hongisto, Soul of the Documentary. Framing, Expression, 

Ethics. Amsterdam University Press 2015, 61–62. Ks. myös 
Jacques Rancière, Film Fables. Berg, Oxford 2006, 158 ja Cath-
erine Lupton, Chris Marker. Memories of the Future. Reaktion 
Books, Lontoo 2005, 129.

K
uv

a: 
D

an
ie

l G
as

en
ze

r 
/ K

ur
zfi

lm
ta

ge


