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R&A 2012: Kymmenen    elokuvapoimintaa
Rakkautta ja anarkiaa -elokuva-
festivaali alkaa ylihuomenna ja 
jatkuu yhdentoista päivän ajan 
Helsingissä.

Demokraatin perinteisessä en-

nakkopaketissa keskitytään niihin 
elokuviin, joita ei luultavasti voi 
nähdä valkokankaalla kuin nyt, eli 
niille ei ole tiedossa teatterilevi-
tystä. Mukana on sekä nimiohjaa-

jien että hieman tuntemattomam-
pien tekijöiden teoksia.

Elokuvien näytösajat löytää 
festivaalin verkkosivuilta: www.
hiff.fi.

Rane  
Aunimo
Demokraatti 
rane.aunimo@ 
demari.fi

Kenneth Lonergan: Margaret
Opiskelijatyttö todistaa bussion-
nettomuuden, jossa menehtyy 
keski-ikäinen nainen. Pidettyään 
ensin tärkeää tietoa virkavallalta 
nuorukainen vetää myöhempään 
oikeusjuttuun linja-auton kuljet-
tajan. Tuotantoputkeen juuttu-
nut mammuttiteos pääsi levi-

tykseen kaksi ja puolituntisena 
vasta kuusi vuotta kuvauksista 
käytyään muun muassa Mar-
tin Scorsesen leikkauspöydällä. 
Näin elokuvasta ohjaajan halu-
aman kolmituntisen version. Se 
on yksi amerikkalaisen draa-
maelokuvan lähihistorian tin-
kimättömimpiä käsikirjoituksia 

kertoessaan itsekkäiden ihmis-
ten syyllisyydestä. Kerronta on 
välillä turhankin laveaa, mutta 
myös tyrmäävän todellista. Se 
unohtuu milloin taivaalla kaarta-
viin lentokoneisiin, kahvilan pu-
heensorinaan tai milloin ooppe-
raan. Elokuvasta esitetään festi-
vaaleilla lyhyempi versio.

Werner Herzog:  
Into the Abyss
Viime vuosina pääosin doku-
menttielokuviin keskittynyt 
saksalaisohjaaja kiinnostui Yh-
dysvalloissa sattuneesta kol-
moismurhasta, jonka nuorista 
tekijöistä yksi odottaa kuole-
mantuomiota, mutta toinen 
selvisi elinkautisella rangais-
tuksella. Ohjaaja pääsi tapaa-
maan edellistä vain kahdeksaa 

päivää ennen tuomion täytän-
töönpanoa. Kaikki haastattelut 
on kuvattu yhdellä kertaa eikä 
ohjaaja kohdannut keskuste-
lukumppaneitaan sitä ennen. 
Hän paljastaa poliittisen mie-
lipiteensä, kielteisen suhtau-
tumisensa kuolemantuomioon 
maltillisesti, mutta sortuu vä-
lillä lypsämään tragiikkaa hen-
kilöistään.

Jeff Nichols:  
Take Shelter
Lahjakkaan amerikkalaisoh-
jaajan ensimmäinen elokuva 
Shotgun Stories (2007) esitet-
tiin aikanaan R&A:ssa, niin 
myös tämä toinen, vaikka se 
on jo vuokraamoissa ja hä-
nen kolmaskin teoksensa on jo 
markkinoilla. Ohjaajan luotto-
näyttelijä Michael Shannon 
esittää painajaisten riivaamaa 

perheenisää, joka horjuu maa-
ilmanlopun ennustajan ja pe-
lottavan skitsofreenikon raja-
mailla halutessaan rakentaa 
maanalaisen suojan lähesty-
vältä myrskyltä vaimolleen ja 
tyttärelleen. Arkiseen kauhuun 
panostava teos piinaa vaihto-
ehdoillaan viimeiseen kuvaan 
saakka, vaikkei ole pohjatto-
man syvällinen.

Brillante Mendoza:  
Captive
Filippiiniläisohjaaja hätkäh-
dytti helsinkiläisyleisöäkin 
pari vuotta sitten äärimmäi-
sen väkivaltaisella elokuval-
laan Kinatay. Hän on jatkanut 
sittemminkin kansainvälisten 
filmifestivaalien vakiokasvona. 
Hänen tuoreimmassa teokses-
saan on yhtä vähän sisältöä ja 
sanomaa kuin Kinatayssa, mut-

tei se sentään herkuttele vastaa-
valla sadismilla. Filmi perustuu 
vuosituhannen alun tapauk-
seen terroristien kaappaamista 
turisteista Etelä-Filippiineillä. 
Ohjaaja rekonstruoi tapahtu-
mat uskollisesti kertomatta 
juuri mitään niitten taustasta 
ja merkityksestä. Ranskalainen 
Isabella Huppert näyttelee ki-
vahtelevaa sosiaalityöntekijää.

Errol Morris: Tabloid
Dokumenttielokuvan ikoni jat-
kaa totuuden katsomista sil-
miin. Tällä kertaa kohteena on 
Joyce McKinney, kaunis ame-
rikkalainen lähiötyttö, nyt kuu-
sikymppinen nuhruinen skan-
daalikuningatar, jonka elämää 
ei voisi keksiä. Ohjaaja levittää 
faktat, juorut ja mielipiteet pöy-
dälle kuin laborantti, julista-

matta silti itse mitään mutta an-
taen yleisön ajattelulle välineet. 
Onko jenkkien Nykänen keltai-
sen lehdistön uhri, hullu rikol-
linen vai vähän kumpaakin? Ai-
heena elokuva ei lukeudu mes-
tarin merkittävimpiin, mutta 
rakenteeltaan,muodoltaan ja 
tekniikaltaan se kelpaisi koska 
vain elokuvakoulujen oppima-
teriaaliksi.

Adam Leon:  
Gimme the Loot
New Yorkin Bronxiin sijoittuva 
elokuva kahden nuoren graf-
fitimaalarin yrityksistä jättää 
nimensä historiaan ja täginsä 
paikallisen baseball-joukkue-
suuruuden Metsin omenasym-
boliin on rosoinen korttelihal-
pis, joka hengittää alakulttuu-
rin ja alemman luokan slangia. 

Kahden päivän ja yhden yön 
ympärille viritetty dokumen-
taarisentuntuinen ohjaus elää 
streetwiseä, katu-kredibiliteet-
tiä, muttei tähtää kauhean kor-
kealle. Tuntuma arkeen on silti 
niin vahva, ettei uskoisi ohjaa-
jan näyttävän nörtiltä lakimie-
heltä. Onko ohjaajasta uudeksi 
Spike Leeksi, aika näyttää.

Arild Andresen: The Orheim Company
Norjan ehdokas parhaaksi 
pohjoismaiseksi elokuvaksi 
on takaumamuotoon puettu 
kuvaus alkoholisti-isän ter-

rorisoiman perheen rikki re-
peytymisestä. Sovinnainen, 
hiukan haikea ja turhan per-
soonaton näkemys muistuttaa 
liikaa viime vuoden voittajaa, 

ruotsalaista Sovintoa, mutta 
on usein palkintoraatien mie-
leen – ei tosin tällä kertaa, kun 
Suomen Kovasikajuttukin on 
mukana.

Bart Leyton:  
The Imposter
Kuluvan vuoden suitsutetuim-
piin dokumentteihin lukeu-
tuva teos kerii auki lavaste-
tuin dramatisoinnein ja asi-
anosaisten haastatteluin rans-
kalaisen Frédéric Bourdi-
nin temppua, jossa hän hui-
jasi amerikkalaista perhettä ja 
viranomaisia uskomaan tätä 
edellisen vuosia sitten ka-
donneeksi pojaksi. Uskoma-
tonta, sillä mies on seitsemän 
vuotta nuorukaista vanhempi, 

puhuu vieraalla aksentilla, on 
tumma ja muutenkin erinäköi-
nen. Moitteeton tekniikka lie-
nee hämännyt arvostelijoita 
sivuuttamaan elokuvantekijän 
vastuun sulkea portti pelot-
toman narsistin julkisuuden-
kaipuulta. Bourdinin piehta-
roidessa valokeilassa ohjaaja 
väläyttää mahdollisuutta, et-
tei perheelläkään ole puhtaat 
jauhot pussissaan. Hänen il-
meinen esikuvansa on Errol 
Morris.

Nikolaj Arcel: Royal Affair
Pohjoismaiden neuvoston elo-
kuvapalkintoa niinikään tavoit-
televa pukudraama kertoo hovin 
juonitteluista valistuksen alun 
Tanskassa, kun rietastelevan 
kuninkaan vaimo Englannista 
lyöttäytyy kiellettyyn suhtee-
seen miehensä uskotun lääkä-

rin kanssa. Romanssi heilauttaa 
siniveristen valtasuhteita ja joh-
taa maan sisäiseen kaaokseen. 
Paremmin brittien suosima la-
jityyppi etenee kateuden, petos-
ten ja ahneuden kiehauttaman 
ihmissuhdekyräilyn ehdoilla 
pureutumatta kunnolla vallan-
kumoukselliseen aatteeseen.

Hirokazu Koreeda: I Wish
Yksi japanilaisen nykyeloku-
van kärkiohjaajista on humaani 
realisti, jonka tarinat ja henki-
löt asettuvat ihmisen kokoisten 
ongelmien ja vastoinkäymisten 
tasolle. Hänen kameransakin 
on usein silmien korkeudella, 
kuten ilmeisellä esikuvallaan 
Yasujiro Ozulla. Tällä kertaa 

kyse on avioerosta, joka jättää 
perheen kouluikäisistä pojista 
yhden itkuiselle äidille ja toi-
sen muusikkoisälle. Tärkeään 
rooliin nousevat myös vanhan 
ja uuden symbolit, tuhkaansa 
ripotteleva tulivuori ja rataa kii-
tävä luotijuna. Ajan kuluminen 
ja selviytyminen nousevat joh-
toajatuksiksi – Ozua sekin.

Michael Shannon tulkitsee taivaan merkit lähestyvän tuhon enteeksi elokuvassa Take Shelter.

Mark Ruffalo ja bussikuskin kohtalo elokuvassa Margaret.

Imposter eli temppu ja kuinka se tehdään.

Norjalainen The Orheim Company on ehdolla vuoden pohjoismaiseksi elokuvaksi.

Joyce McKinney, uhri vai rikollinen?


