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Järjestyksessään 32. elokuvafestivaalit käynnistyivät 
pamauksella. Avajaisnäytöksessä kinotunnelmaan 
kiritti Rainer Werner Fassbinderin terävä kuvaus 
Maria Braunin avioliitosta ja muistakin edesotta-
muksista. Vuonna 1979 valmistuneen elokuvan 

nimihenkilönä, sodanjälkeisen Länsi-Saksan ”talous-
ihmeen Mata Harina”, vakuutti ja vokotteli yksi tämän 
kesän päävieraista, Hanna Schygulla (s. 1943). Fassbin-
derin vakiokaartiin kuuluneen Schygullan Maria on pa-
radoksaalisen rakastettava yhdistelmä laskelmoivuutta ja 
äärimmäistä avoimuutta. Niin ikään luottotekijöihin lu-
keutuva, Fassbinderin lisäksi Martin Scorsesen elokuvia 
kosolti kameroinut Michael Ballhaus taltioi jälleenraken-
nuksen näkymät läheltä, oli etsimessä sitten tunteet tai 
tupakat. Asioiden pinta ja tekstuuri korostuvat, mutta 
sisin väreilee levottomasti. ”Kirjat palavat liian helposti”, 
tietää ohjaajan esittämä mustan pörssin kauppias ar-
vottaa trokausartikkeleita.

Schygulla häärii mukana myös Jean-Luc Godardin 
talvisessa metapalassa Intohimo (Passion, 1982). Yhtä 
lailla kankaalla loistavat Isabelle Huppert änkyttävän 
nuoren työtaistelijan roolissa ja euroelokuvan vakikasvo 
Michel Piccoli rykivänä tehtaanjohtajana. Mittely työn 
ja rakkauden reunaehdoista yltyy aika ajoin käsirysyksi ja 
tunnelma tihenee. ”Saamarin möllit”, sättii Michel lak-
koilevia työläisiään. Teoksen stressaavan yleistunnelman 
lomaan on sentään ripoteltu dialogiin helmi jos toi-
nenkin. ”Mitä katsotte?” kysyy tuskastunut tuottaja ha-
puilevalta elokuvaohjaaja Jerzyltä (Jerzy Radziwilowicz). 
”Universaalista haavaa”, kuuluu vastaus.

Onneksi Sodankylän kävijä tietää, missä nämä haavat 
ja muutkin osumat sopii lievittää: Kitisen lauhkeassa sy-
leilyssä. Kesäkuinen jokivesi vaatii kuitenkin sitkeää sau-
nontaa, lyömättömän seurueen ja pienen uskonloikan, 
ennen kuin sen mielihyvävaikutukset todella purevat. Kävi 
mielessä epäröidä kuin länsinaapuri hyppytornin huipulla: 

Fy fan jag vågar inte! Mika Taanilan kuratoiman ”Total 
Cinema” -näytöksen lopuksi nähty Maximilien Van Ae-
rtryckin ja Axel Danielsonin pieneksi nettisensaatioksikin 
noussut 10 Meter Tower (2016) on sananmukaisesti ko-
keellinen lyhyt dokumenttielokuva. Kamera taltioi ”psy-
kologiseen testiin” ilmoittautuneiden koehenkilöiden us-
kallukset ja jänistykset samankaltaisella kliinisellä otteella, 
jolla Ruotsin nykyelokuvan huippunimi Ruben Östlund 
läpivalaisee pohjoismaista pikkusieluisuutta.

Kylpemisen lisäksi festivaalin perinteisiin oheis-
ajanvietteisiin kuuluvat elävä musiikki, karkelointi ja 
yleinen olustelu. Aktiviteettien yhdistäminen onnistui 
mutkattomasti Ykspihlajan Kino-orkesterin tahdissa. 
Kokkolalaislähtöinen pumppu charmasi niin Port-
tikosken lavatansseissa kuin Juho Kuosmasen Sala-
viinanpolttajien (2017) ja edeltävän mykkälyhärin, 
Romu-Mattila ja kaunis nainen (2012), huimassa yh-
teisnäytöksessä. Tunnelma tiiventyi tuuheaksi myös 
paikalliskyvyin pyörivissä Hotelli Sodankylän alakerran 
jamisessioissa. Mutkatonta yhteispeliä ja -henkeä huo-
kuneissa musisoinneissa siirryttiin luontevasti hard 
rockista The Beatlesiin ja kansanlauluista elokuvais-
kelmään – kerrattiinpa terassilla räpin paikallishistori-
aakin. Vierailevien tähtien joukon jatkoksi olisi hyvin 
sopinut myös suvereenisti foley-äänitehosteita Kuosmas-
näytöksiin loihtinut Heikki Kossi ja Agit Prop, tuo 
”kommunistinen Abba”, josta kertovasta dokkarista 
Lauluja utopiasta (2017) päästiin sentään nauttimaan 
isossa teltassa Sinikka Sokan livelaulannan tukemana.

Päihdepoliittisesti kävijöitä puhutti kovastikin uusi 
linjaus, joka nimellisesti erikseen kieltää omat juomat 
festivaalialueella, toisin sanoen näytöksissä naukkailun. 
Syvään juurtunutta perinnettä tuskin olisi mahdollista 
kitkeä kovimmallakaan virkainnolla. Tänä vuonna kuu-
luvin alkoholin nauttimisen lieveilmiö olikin näytösten 
alusta tuttua korkkien nirskahdusta ja tölkkien aukisi-
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Tytti Rantanen & Jaakko Belt

Kitisen kinokeitaalla
Ranskalaisohjaaja Bertrand Bonello (s. 1968) kuvailee nizzalaisia lapsuusmaisemiaan 
karuiksi: ”oliivipuita, eipä muuta”. Muutto Pariisiin 17-vuotiaana elvytti ”kuin keidas 
autiomaassa”. Jim Jarmuschin Stranger than Paradise (1984) oli ratkaiseva elämys, 
jonka äärellä nuori pianisti käsitti elokuvan voivan olla yhtä hyvää kuin musiikki. 
Koska Bonellon uusi lempiohjaaja ihaili Wim Wendersiä, seuraavaksi oli otettava selko 
saksalaisesta. Wenders taas tunnusti velkansa Michelangelo Antonionille, joka ihaili Pier 
Paolo Pasolinia, joka puolestaan oli vaikuttunut tanskalaismestari Carl Th. Dreyeristä. 
Tällaisista ketjuista rakentuu itse kunkin henkilökohtainen elokuvahistoria, tuumaa 
Bonello. Sodankylän elokuvajuhlilla voi punoa uusia ketjuja ja vahvistaa vanhoja. 
Vuorokaudet sulautuvat yhdeksi jatkumoksi eikä kuvavirta hetkeksikään katkea, kun 
leffaväki juhlistaa taas viisi päivää ja viisi yötä valon taidetta.
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”Sodankylän sydämessä, 
kuvavirtojen alkulähteillä 
janoiseksi ei takuulla jäänyt 
kukaan.”
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hahdusta säestävä amatöörimäisen hermostunut ja ke-
vytluvattomuuksista innostunut hihittely. Jos otetaan 
elokuvissa, otetaan arvokkaasti tai kupitellaan kunnolla! 
Vaan motkotukset sikseen: Sodankylän sydämessä, ku-
vavirtojen alkulähteillä janoiseksi ei takuulla jäänyt 
kukaan.

Nyky-Ranskan näkijät
Bertrand Bonellon elokuvat jättävät jälkeensä ristirii-
taisen tunnelman. Ne ovat kyllä sujuvia ja näyttäviä, 
mutta teflonpintaisten teosten syvempi sisältö tuntuu 
pakenevan. Bonello ei paikan päällä myöskään kovin in-
nokkaasti avannut elokuvafilosofiaansa: ”Teen elokuvia, 
jotta elämä olisi vähemmän tylsää.” C’est tout. Jopa aina 
sanavalmiilta Olaf Mölleriltä tuntui loppuvan jutunjuuri 
aamukeskustelussa nyhtöohjaajaa tentatessaan.

Vuoden 2011 Apollonide – Souvenirs de la maison close 
on malliesimerkki Bonellon pintapuolisesti tyylikkäästä 
mutta haljuksi jättävästä otteesta. 1900-luvun aamu-
hämärään sijoitettu bordellielokuva hakee huoliteltuun 
epookkiinsa rosoa epäaikaisista musiikkivalinnoista; huip-
pukohtauksessa joutilaat kurtisaanit tanssivat The Moody 
Bluesin vuoden 1967 popjärkäleen ”Nights in White 
Satin” tahtiin. Bonello kyllä käsittelee aihettaan monelta 
kantilta: tuo esiin naisyhteisön dynamiikan vahvuuksineen 
ja ongelmineen, tekee selväksi seksin ja talouden ikiai-
kaisen kytkyn, järkyttää katsojaa muistuttamalla seksityötä 
varjostavasta haavoittuvuudesta ja väkivallan uhasta. Tämä 
ei kuitenkaan itsessään tee vielä elokuvasta sen emansi-
patorisempaa, eikä prostituoitujen näyttäminen pilkkaa-
massa keskenään asiakkaitaan vielä kata kaivattua kriitti-
syyttä. Elokuva käpertyy niin visusti suljettuun tilaansa ja 
dekadenssiin, että se kääntyy ummehtuneeksi.

Huomattavasti enemmän ilmaa, älyllisesti kutkut-
tavaa itsereflektiota ja huumoria on Bonellon varhem-
massa Le Pornographessa (2001). Lopputulos onkin, 
Tuula Amberlan suomeksi levyttämän Georges Brassens 
-rallin mukaisesti, ”hiukan pornograafista mutta kau-
nista”. Ikääntynyt radikaali pehmoporno-ohjaaja Jacques 
Laurent joutuu taloudellisista syistä tarttumaan vanhaan 
ammattiinsa parin vuosikymmenen tauon jälkeen. Nyt 
hänellä on täysi työ puolustaa visioitaan pornoteolli-
suuden tuotantopaineiden puristuksessa. Vaikka kan-
kaalla nähdään simuloimatonta seksiä (pornoelokuvan 
kuvauksissa) ja oikea pornonäyttelijä (mutta myös toi-
mittaja, tutkija, kirjailija) Ovidie, yleistunnelma on pi-
kemmin melankolinen kuin ronski. Aihepiiristä huoli-
matta ollaan – ehkä tietoisestikin – varsin kaukana vuo-
situhannen vaihteen euroelokuvan uskalletusta buumista, 
jonka edustajista mainittakoon Catherine Breillat’n Ro-
mance X (1999), Virginie Despentesin ja Coralie Trinh 
Thin Pane mua (Baise-moi, 2000) sekä Michael Ha-
neken Pianonopettaja (La pianiste, 2001).

Bonellon elokuvassa tutkaillaan myös sukupolvien 
välistä kuilua, kun fokus siirtyy porno-ohjaajan pari-
kymppiseen poikaan, Josephiin. 60-luvun radikaalit 
ovat tulleet siittäneeksi uuskonservatiivisia lapsia, joiden 

vallankumouksellisuuden liikkumavara on typistynyt 
vieraantuneisuudeksi, vetäytymiseksi ja vaikenemiseksi. 
Poeettisetkaan ideat eivät kuitenkaan aina auta toteut-
tamaan revoluutiota, kuten Josephin lemmenintressi 
Monika huomauttaa. X-sukupolven itsepintainen hil-
jaisuus vaikuttaakin enemmän yritykseltä isänmurhaan 
kuin koetellulta yhteiskunnalliselta toimintatavalta. Vai-
kutelmien vertailuun tarjoutuu festivaaleilla ylielokuval-
linen tilaisuus, kun ohjelmistoon sisältyy Esko Valtaojan 
noukkimana Jean-Luc Godardin Kiinatar (La Chinoise, 
1967), joka ennakoi Pariisin kevään 1968 opiskelijamel-
lakoita. Godardinkin elokuvassa varsinainen kumous jää 
suutariksi, mutta paljoa puhetta ja uutteraa opintopiiri-
toimintaa riittää senkin edestä.

Bonello yrittikin kiinnittää Le Pornographen pää-
rooliin oikeita 1960-luvun ohjaajia, kuten itse Godardin, 
Maurice Pialat’n tai hahmon esikuvana toimineen Phi-
lippe Garrelin. Elokuvan sieluna kuitenkin häärii Kiinat-
taressakin näkyvän roolityön tekevä Jean-Pierre Léaud. 
Hän ilman muuta huokuu kapinavuosien auraa, kuten 
Möller aamukeskustelussa toteaa. Jacques Laurentin 
hahmo asettuu väistämättä Léaud’n muiden keskeisten 
ohjaajaroolien jatkumoon: Bernardo Bertoluccin Vii-
meisen tangon Pariisissa (Ultimo tango a Parigi, 1972) 
nuoruuttaan rönsyilevästä Tomista Olivier Assayas’n 
Irma Vepin (1996) romahtavaan ja sitten katoavaan René 
Vidaliin. Bonello nostaa itselleen tärkeimmäksi Léaud-
elokuvaksi Jean Eustachen Äidin ja huoran (La Maman et 
la Putain, 1973), joka on muiden muassa malliesimerkki 
siitä, kuinka Léaud ”osaa yhdistää lausunnassaan jul-
muutta ja runoutta”.

Lausuntataiteen lumosta huolimatta Bonello kertoo 
aamukeskustelussa, ettei järin halua ohjata puhumalla 
vaan muilla keinoin. Hän jopa pyrkii aloittamaan eloku-
vansa dialogittomalla kohtauksella, koska kuvausten en-
simmäiset kolme päivää menevät kuitenkin työryhmään ja 
prosessiin opettelussa. Bonellon uutuus Nocturama (2017) 
onkin tästä osuva esimerkki. Mittavan pommi-iskun to-
teuttavan nuorisojoukon kuvaus käynnistyy pitkällä, huo-
lellisesti sommitellulla metrokohtauksella, joka jo virittää 
tehokkaasti elokuvaa hallitsevan tarkkailun tunnun.

Väkivallan ja terrorin historia häilyy taustalla. Kau-
punkikuva on täynnä Ranskan menneiden draamojen 
muistomerkkejä ja nuoret ovat haalineet pommeihinsa 
jugoslavialaista 60-luvun dynamiittia, jota ”ei valmisteta 
enää”. Tarkoin suunniteltu isku huipentuu eri puolilla 
kaupunkia näyttävässä kohtauksessa, joka hyödyntää 
jaettua kuva-alaa (johon Bonello tuntuu Apollonide-
otannallakin mieltyneen). Siististi on myös toteutettu 
elokuvan jälkipuolisko, joka kuvaa ryhmän öistä hermo-
peliä aution tavaratalon uumenissa. Osa alkaa uhmata 
väistämätöntä ja ehkä yrittää jouduttaakin silmukan ki-
ristymistä.

Nocturama on outo sekoitus pessimististä Vanitas-
tematiikkaa ja kiehtovaa ”yö tavaratalossa” -seikkailu-
fantasiaa. Cocktailiin sotketaan vaaran tuntua, mate-
rialismia, poppia ja pintaa, mutta missään vaiheessa ei 
ihmeemmin avata, mikä on nuorten varsinainen agenda 
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ja motiivi terrori-iskun taustalla. Tietenkään sillä ei vält-
tämättä tarvitse olla väliä – painopiste on selvästi ryhmä-
dynamiikassa ja -psykologiassa. Ratkaisusta kuitenkin 
seuraa jälleen Bonellon tuotantoa vaivaava kylmyyden 
ja pintapuolisen nihilismin tuntu. Vaikutelma ei taatusti 
palaudu vain siihen, että Nocturama on ohjaajan ensim-
mäinen digitaalisesti kuvaava elokuva. On kuin seuraisi 
jotain terroristi-SKAMia. Sillä erotuksella tosin, että 
saumat kiinnostua näiden pariisilaisteinien sielunliik-
keistä jäävät väistämättä vähäisemmiksi kuin heidän nor-
jalaisten ikätovereidensa tapauksessa.

Tuoreesta ranskalaistuotannosta Bonelloa pitemmän 
korren lopulta vetääkin muutaman vuoden takainen 
Sodankylän-kävijä Olivier Assayas, jolla on selvästi käyn-
nissä luomisjatkumossaan freeshi vaihe. Personal Shop-
perin (2016) takuunaisena on jo Clouds of Sils Mariassa 
(2014) Juliette Binochen rinnalla vakuuttanut Kristen 
Stewart. K-Stew loistaa kuin vanhalle mantereelle adop-
toitu diginatiivisukupolven Irène Jacob. Jacob tosin ra-
kentaa neuroottisista hahmoistaan pinnalta rauhallisia 
mutta sulkeutuneita, kun taas Stewart nostaa hermostu-
neisuuden aivan näyttelijäntyönsä fasadiin.

Stewartin näyttelemä Maureen on kaksoisamma-
tissaan meediona ja ostosassistenttina eräänlainen spiritu-
aalinen ja materialistinen stuntti: hän yhyttää kuolleita ja 
toisaalta käy sovittamassa ja hankkimassa rikkaan asiak-
kaansa puolesta tälle kenkiä ja kolttuja. Kuitenkin hen-
genvaarallisimmaksi Maureenille koituu hänen henkilö-
kohtainen haavoittuvuutensa ja tarpeensa saada yhteys 
edesmenneeseen meedioveljeen. Henkimaailmaa, luksus-
puitteita ja perhesuhteita yhdistelevä elokuva kasvaakin 
yllättävän intensiiviseksi trilleriksi.

Uraani halkeaa 
Keskiyön kuumottelustaan tunnettu festivaaliaurinko vil-
litsi ja helli tänä vuonna myös päiväsaikaan. Melkoinen 
veijari tuo yläilmojen ydinreaktori! Kinokinkereiden 
yhtenä moniosaisena näytössarjana nautittiin ”Nuclear 
Shorts”. Kuvakoonnin takana olivat Olaf Möller ja Jussi 
Eerolan kanssa monivuotisen seurantadokumenttielo-
kuvan Atomin paluu (2015) ohjannut Mika Taanila. 
Saatiin monitahoinen katsaus eri aikojen yrityksiin 
vangita atomivoima eläviin kuviin.

Möller huomautti Bikinin atollin ydinkokeen olevan 
yksi 1900-luvun ikonisista elokuvahetkistä. Sama faktum 
mainitaan myös sarjanäytökseen kuuluneessa Irwin 
Moonin opetuselokuvassa Atomin Jumala (God of the 
Atom – A Sermon from Science, 1967). Pian festivaalin 
jälkeen Möllerin väite muistui mieleen Twin Peaks: Re-
turnin äärellä. David Lynch on loihtinut kulttisarjan 
jatkokauden kahdeksanteen osaan mesmerisoivan kolme-
varttisen, jossa ikiaikainen pahuus näyttää ottavan mo-
dernin muodon New Mexicon autiomaassa toteutetun 
ihka ensimmäisen ydinkokeen maailmaan laukaisemana. 
Sitä ennen Sodankylässä sai ammentaa kyllikseen niin 
propaganda- kuin valistustarkoituksin laadittuja audiovi-
suaalisia selvityksiä atomivoiman olemuksesta.

Ensimmäinen lyhytelokuvakooste, ”Brief Atomic 
Century”, alkaa dynaamisesti länsisaksalaisen Haro 
Senftin ohjaamalla pätkällä KAHL (1961), joka mai-
nostaa Länsi-Saksan ensimmäistä julkista ydinvoimalaa. 
Pars pro toto -periaatteella propagandalyhäri keskittyy fii-
listelemään ydinreaktorin vitaalisuutta, miehistä tulevai-
suususkoa ja tärkeitä laskelmia reippaan sähköurkumu-
siikin vauhdittamana. Svengaavissa tunnelmissa ollaan 
myös englanninkielisessä mainoselokuvassa Nuclear 
Power from Loviisa (1974), joka uhkuu vielä uskoa Itä-
Uudenmaan teollisuusmahtiin, tällä kertaa uunoturha-
puromaisesta wah-wah-sointimaailmasta ponnistaen. 
Huomattavasti vakavampi sävy on viritelty ”Moodyn 
tiedeinstituutin” valistuspalaan, suomeksi dubattuun 
Atomin Jumalaan. Vaikka tiedeinstituutin kristillisyys 
ei ole mitenkään peiteltyä ja nimikin viittilöi pyhyyttä 
kohti, tulee muuten uusasiallisen otteen lomassa hieman 
puun takaa jyrähdys: ”Tarvitsemme lääkettä syntiin!” 
Kylmän sodan tiede-edistys on kuitenkin nojannut 
hektisen suorittamisen momentumiin, eikä oppaamme 
mukaan nyt ole ”aikaa tuhlattavaksi joutavaan pohdis-
keluun”.

Jos silti pureskellaan, näytöksen lyhäreiden (tiede-)
miesselittämisen jälkeen brittiläisen Sandra Lahiren 
kaunis kokeellinen dokumenttiessee Uranium Hex 
(1987) on tervetullut valinta. Lahire kuvaa, miten Ka-
nadan Serpent Riverin uraanikaivostoiminta myrkyttää 
sekä ympäristön että sen mukana ympäristössä toimivat 
ihmiset. Uraani leviää juomaveteen, kaivostyöläisnaisten 
kehot oireilevat sairastumalla syöpään. Toiston ja väri-
läikkien runous ei vähennä lainkaan todistusvoimaa vaan 
vahvistaa sitä.

Ohjelmiston läpäisevä ydinvoimateema paikallistui 
myös pohjoisimmille leveyksille. T!ernobylin onnet-
tomuus iskee kolmen vuosikymmenen jälkeenkin 
vastustamattomasti tajuntaan Stefan Jarlin aikalais-
tulkinnassa Uhka (Hotet, 1987), joka tallentaa sätei-
lylaskeuman seurannaisvaikutuksia Pohjois-Ruotsin 
poronhoidosta eläville saamelaisille. Itänaapuurista te-
kijävieraaksi saapuneen venäläisohjaaja Aleksandr Min-
dadzen V subbotu (2011) puolestaan pureutuu fiktion 
keinoin ydinreaktorin tuhoutumisen jälkeiseen koh-
talon vuorokauteen. T!ernobylissa hasardihetkellä työ-
vuorossa ollut nuori ukrainalaisinsinööri Vasja (Anton 
Shagin) ymmärtää esimiesten salailuista huolimatta 
odottavan tuhon massiivisuuden. Lamaannukseltaan 
hän ei kuitenkaan saa pelastettua itseään eikä rakastaan, 
saati levitettyä sanaa muille. Sen sijaan antisankari 
päätyy haahuilemaan kenkäostoksille, häihin ryyp-
päämään ja lavalle soittamaan loputonta rumpusooloa. 

Vasjan fyysinen ja vertauskuvallinen kujanjuoksu 
luotaa eksistentiaalisella otteella ihmiseloa turruttavaa 
itsepetosta ja vääjäämättömän pakoilua. Krapulassa 
veneen pohjalta heräävän nuorukaisen vilkaisu ylöspäin 
voimalaitoksen savuaviin raunioihin saattaa olla eloku-
vajuhlien vavisuttavimpia yksittäisiä otoksia. ”Ihmis-
kunta loi ydinteknologian omaksi selfiekseen”, kiteyttää 
Taanila atomisarjan esittelyssä.


