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otteita ajasta

Siinä missä esimerkiksi Pariisin cinémateekin 
museopuolen näyttelyihin on yleensä pen-
gottu vitriineihin irtaimistoa eri ohjaajien elon 
ja uran varrelta, EYE luottaa minimalistiseen 
näyttelyarkkitehtuuriin. Museaaliset artefaktit, 

kuten puhkiplaratut käsikirjoitusversiot tai ensimmäinen 
kamera, aiheuttavat perinteisissä esillepanoissa jopa ähkyä. 
EYEssä pääosaan nousevat pitkät elokuvakohtaukset, jotka 
on installoitu väljästi samaan tilaan joko luuppeina tai 
käynnistymään perätysten. Näin kiireetön kävijä saa tilai-
suuden vertailla vaikkapa neljää eri tapaa aloittaa elokuva. 

Kesällä 2016 sama konsepti toteutui kauniisti muun 
muassa Wim Wendersin, Jim Jarmuschin ja Lars von 
Trierin luottokuvaajalle, Robby Müllerille (s. 1940), 
omistetussa näyttelyssä. Nyt EYEssä onkin sattuvasti 
esillä myös Tarrin ja Müllerin pieni yhteistyö. Müllerin 
kamera kulkee ryhdikkäästi ja tiiviisti tarrmaisen nä-
kymän sivuitse: kansalaisia jonottamassa koruttomasti 
soppa-annostaan. Katkelma on prologijakso antologia-
elokuvaan Visions of Europe (2004), joka voisi yhtä hyvin 
lainata nimensä koko näyttelyn alaotsikoksi.

Rajoilla
Elokuvanäytteiden lisäksi mukana on tilallis-lavastuk-
sellisia elementtejä. Kävijä saatellaan halki sekä tämän-
hetkistä todellisuutta esittävän että tarrilaisen painajais-
maiseman. Näyttelyn avaa Tarrin installaatio, joka on 
suorasukainen tilannekatsaus rajojaan sulkevasta Euroo-
pasta. Pitkähkö ja kapeahko käytävä on lavastettu raja-
vyöhykkeeksi, jota reunustavat piikkilanka-aita ja räikeät 
spottivalot. Joka puolella on valokuvia hädänalaisista ja 
hätääntyneistä pakolaisista, peräseinälle on heijastettu 
uutiskuvaa liekehtivästä Alepposta. 

Toista huonetta hallitsee Torinon hevosen iso paljasok-
sainen puu. Suunnattomat tuulikoneet puhaltavat kuol-

leita lehtiä ympäri lattiaa. Minun on pideltävä hameen-
helmoistani kiinni, mutta juurikaan kauempana ei voi-
taisi olla Billy Wilderin Kesälesken (The Seven Year Itch, 
1955) kujeilevista tunnelmista. Syvä musta valo tekee 
kaikesta epätodellista kuin unessa. Syvenevään pimeyteen 
ja selittämättömään katastrofin laskeutumiseen päättyy 
myös Tarrin elokuva. 

Oikeastaan huoneet pitäisi kokea päinvastaisessa 
järjestyksessä. Torinon hevosen puhuria ja pimeyttä voi 
vielä tulkita halutessaan symbolistisesti, vaikkapa suh-
teessa elokuvaa kehystävään anekdoottiin Friedrich 
Nietzschen (1844–1900) hevoslähtöisestä hermoromah-
duksesta. Emme kuitenkaan voi jäädä lymyämään var-
joihin. Valokeilat haravoivat uudelleen nousseita raja-
aitoja, joilla turvataan itsekkyyttä, ei ihmisoikeuksia. On 
niin kirkasta, että silmiin sattuu.

Syksystä 2015 kärjistynyt Euroopan pakolaiskriisi on 
näkynyt jo tovin dokumenttielokuvafestivaalien ohjel-
mistossa. Berliinin elokuvajuhlien kultaisen karhun 2016 
voittanut Gianfranco Rosin Fuocoammare – Tuli merellä 
lienee maineikkain aihepiirin edustaja. Tarrin näyttely ja 
esimerkiksi 2017 Berliinissä parhaasta ohjauksesta ho-
peisella karhulla palkittu Aki Kaurismäen Toivon tuolla 
puolen osoittavat, että myös näytelmäelokuvaohjaajat 
taltioivat tilannetta. Tarrille Unkarin ja Serbian rajalle 
noussut aita on erityisen henkilökohtainen ja oikeisto-
lainen pääministeri Viktor Orbán (s. 1963) nemesis jo 
vanhastaan. Kun Tarr arvosteli hallitusta karhunsa voitet-
tuaan, Torinon hevosen kotimaan juhlaensi-ilta peruttiin 
ja levitys viivästyi.

Harmaita julmuuksia
Erääseen huoneeseen on katettu Torinon hevosen koruton 
ruokapöytä pottuineen päivineen. Jakkaralle voi pysähtyä 
seuraamaan kohtausta, jossa päähenkilöiden naapuri äityy 
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Béla Tarr ja Euroopan  
varjoisat visiot
Unkarilainen Béla Tarr (s. 1955) ilmoitti jo 2009 lopettavansa elokuvien tekemisen 
seuraavaan kokopitkäänsä, joka oli Berliinin elokuvajuhlien Juryn Grand Prix’n voittanut 
Torinon hevonen (A Torinói ló, 2011). Päätös on pitänyt, mutta Tarrin vita activa ei 
suinkaan ole päättynyt. Joulukuuhun 2016 asti hän johti omaa Sarajevossa toiminutta 
elokuvakouluaan, kunnes äkisti sulki sen vedoten rahoituksen puutteeseen. Tammikuussa 
2017 avautui Amsterdamin EYE-elokuvamuseossa Tarrin tähänastista tuotantoa esittelevä 
näyttely ”Till the End of the World”, johon ohjaaja on toteuttanut ensimmäisen 
installaationsa. Lisäksi esillä on yksikanavainen liikkuvan kuvan teos, jota sopii ehkä 
parhaiten luonnehtia näyttelyesitteen sanoin ”ylimääräiseksi kohtaukseksi”. 
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viinanhakureissullaan nietzscheläiseen monologiin ihmisten 
havahtumisesta jumalan kuolemaan. Jumalanjälkeisyyden 
sijaan tämänhetkinen kandidaatti länsimaiseksi mal du sièc-
leksi on totuudenjälkeisyys. Tarr kuvaa harmaata liukumaa 
näiden kahden historiallisen pisteen välillä. 

Harmaan sävyistä erottuu muun muassa julmuutta 
ja väkivaltaa. Vastarinnan melankoliasta (Werckmeister 
harmóniák, 2000) on esillä painostava kohtaus, jossa 
pikkukaupungin asukkaat ovat antaneet lietsoa itsensä 
silmittömään raivoon, jalkautuvat kadulle ja lopulta rii-
pivät sairaatkin vuoteistaan mukiloitaviksi. Kokonaan 
toisenlainen tuhon askellus on Sátántangón (1994) 
pienellä Estike-tytöllä, joka marssii sateessa tuntikausia 
kuollut kissa kainalossaan. Lohtua voi yrittää hakea 
hauraasta yhteisöllisyydestä. Näyttelyn levollisimpiin 
kuuluvat kaksi kohtausta, joista vanhempi kuvaa verk-
kaista tanssirinkiä Tarrin läpimurtoelokuvan Kárhozat 
(1988) Titanik-baarissa. Toinen kohtaus on Vastarinnan 
melankolian avaava kuvaelma valomerkin jälkeisestä 
auringonpimennyksestä: János Valuska demonstroi tai-
vaankappaleiden liikkeitä tempaamalla kapakan kan-
tapeikot pyöritykseensä, kohti pistettä, jossa ”hallitsee 
ääretön tyhjyys”.

Paljon tyhjyydestä ja julmuudesta tuntuu kiteytyvän 
siihen, miten ihminen kohtelee eläintä: hallinnan ja 
voimankäytön kohteena (Sátántangó), henkihieveriin ja 
ruokahaluttomaksi räydytettynä kulkupelinä (Torinon 
hevonen) tai irvokkaana täytettynä sirkusesineenä (Vas-
tarinnan melankolian iljettävä ja levottomuutta kylvävä 
valas-attraktio). Vastarinnan melankolian loppukohtauk-
sessa säveltäjä György tarkastelee mellakan tuhojen jälkiä 
ja katselee torilla retkottavaa ja mätänevää valasta. Koh-
tauksessa on samaa melankoliaa kuin Federico Fellinin 
Ihanan elämän (La dolce vita, 1960) lopussa, jossa kyy-
ninen paparazzi Marcello näyttää samastuvan rannalle 
ajautuneeseen rumaan meriolioon. 

Muhamed vai Mozart?
Tarr on toteuttanut EYEn näyttelyyn luottokuvaajansa 
Fred Kelemenin kanssa aivan uuden teosfragmentin, joka 
voisi 11-minuuttisen pituutensa puolesta olla jopa oma 
lyhytelokuvansa mutta jota kutsutaan ”ylimääräiseksi 
kohtaukseksi”. Ja puhdasta Tarria kohtaus onkin musta-
valkoista ankaruutta, paikoin tiukkaa rajausta ja pitkää, 
hidasta ottoa myöten. 

Ehkei kohtaus edes tarvitse kokonaista elokuvaa 
ympärilleen, sillä näkyyn itseensä keskittyminen voi 
olla tärkeämpää kuin mikään juonenkaltainen. Usein 
nimittäin tällaisen kohtauksen ohi tulee arjessa kiirehti-
neeksi: Sarajevossa kuvatussa katkelmassa kerjäläispoika 
soittaa yksinkertaista sävelmää haitarilla. Tiukimmillaan 
lähikuvaksi rajattuna poika voisi olla jostain Tarrin van-
hempien elokuvien maalaiskylästä, mutta kameran ja 
äänisuunnittelun zoomatessa etäämmälle miljöö pal-
jastuu meluiseksi ostoskeskukseksi. Nuori haitaristi 
Muhamed istuu maassa polvillaan keinuautomaattien 
vieressä.

Tarr ei kävele ohitse vaan pysähtyy ja pysäyttää. 
Silti en voi välttyä ajatukselta, onko kohtaus vii-
meiseen piirtoonsa niin rehellinen ja pyyteetön kuin 
aiempi elokuvatuotanto. Ollaanko tässä nostamassa 
nuorta haitaristia liiankin mahtipontisesti maailman-
lopun Euroopan symboliksi ja kenen ehdoilla? Pieni 
kiusaantuneisuus aktivoituu aivan kohtauksen lopussa, 
jossa pojan raastavan haitaroinnin päälle vyöryy melo-
dramaattisena Mozartin Missa Brevis -messun ”Credo” 
(1774). Yleensä Tarr on käyttänyt maanmiehensä 
Mihály Vigin musiikkia, jonka rinnalla Mozart tuntuu 
aavistuksen falskilta ja ylimitoitetulta. Yksityiskohta 
voi olla pieni, mutta se jättää häiritsevän jälkimaun: 
Tarrin voima on katseen pitämisessä yhteisön, ihmisen, 
eläimen ja tilanteen tasalla. Nyt se tuntuu muuttavan 
suuntaa ylhäältä alas. 
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