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KULTTUURI

Kuin viimeistä päivää
RAHALLA SAA (SNABBA CASH)
★★★★★

R
uotsalaisen Daniel 
Espinosan ohjaama 
ensi-iltaelokuva 
Rahalla saa sijoittuu 
länsinaapurimme 
rikollisympyröihin, 
huumeiden, ra-

hanpesun ja salakuljetuksen 
oravanpyörään, jonka keskellä 
tarinan henkilöhahmot kaiken 
aikaa liikkuvat.

Elokuva alkaa vankilapaolla, 
jonka toteuttaa Jorge Salinas 
Barrio (Matias Padin Varela). 
Tämä huolestuttaa Mrado 
Slovovicia (Dragomir Mrsic), 
Tukholman alamaailmaa 
hallitsevalle Radovanille 

(Dejan Cukic) työskentelevää 
ammattirikollista, koska Jorge 
tietää liikaa kehitteillä olevista 
kokaiinikaupoista ja hänellä 
on yhteydet Saksassa toimiviin 
salakuljettajiin. Tämän Stu-
replanin liepeille keskittyvän 
hyörinän mukaan ajautuu 
nuori taloustieteitä opiskeleva 
JW eli Johan Westlund (Joel 
Kinnaman), josta tulee rikol-
listen apuri ja rahasiirtojen 
neuvonantaja. 

JW tarvitsee rahaa yllä-
pitääkseen suhteitaan ja 
elämäntyyliään ruotsalaisen 
yläluokan parissa. Hän ajaa 
vapaa-aikoinaan taksia ja 
tutustuu sen myötä yöelämän 
vaarallisiin piirteisiin. Lisäksi 
hänellä on kehittyvä suhde 

tyylikkään ja rikkaan Sophien 
(Lisa Henni) kanssa.

Käsivarakamera
Daniel Espinosa ohjaa paikoin 
tyylillä ja teholla, jossa on 
dokumentaarista otetta, sillä 
korostunut käsivarakuvaus tuo 
kerrontaan todellisuuden ta-
solla liikkuvaa uskottavuutta. 
Maria Karlssonin käsikirjoitus 
pohjautuu Jens Lapiduksen 
vuonna 2006 ilmestyneeseen 
romaaniin.

Erityisesti elokuvan rytmissä 
on ansionsa. Tapahtumia 
siirrellään taholta toiselle ja ri-
kollisen sisäpiirin kuvauksessa 
on kiistämätöntä vetovoimaa. 
Tärkeä rooli on myös Mradon 
kahdeksanvuotiaalla Lovisa-

tyttärellä (Lea Stojanov), sillä 
hänen myötään Mrado huo-
maa isälliset velvoitteensa ja 
gangsterielämän pohjattoman 
lohduttomuuden.

Toteutuksessa on sisään 
rakennettua kritiikkiä luok-
karajoja sävyttävään ruotsa-

laistodellisuuteen. Kerronnan 
myötä ollaan tilanteessa, jossa 
raharikas yläluokka viettää 
kokaiinibileitään vanhoissa 
linnoissa ja suunnittelee loma-
reissuja Ranskan huviloilleen. 

Samaan aikaan arabit, 
albaanit, serbit ja muut maa-
hanmuuttajavähemmistöt 
ajautuvat jotenkin automaat-
tisesti huumebisneksen kurii-
reiksi ja katutason toimijoiksi, 
jotka uneksivat rahojen myötä 
mahdollisesti avautuvasta elä-
mänmuutoksesta, mutta ovat 
samalla kiusallisen tietoisia 
elämänsä umpikujasta.  

Gangsterielämän raakuu-
dessa ja toivottomuudessa on 
klassisen gangsteridraaman ai-
neksia. Ihmiset ovat ahneita ja 

on ilmiselvää, ettei mihinkään 
lupauksiin tai sopimuksiin 
voi luottaa. Elämän hetkel-
lisyys korostuu Rahalla saa 
-elokuvassa kouriintuntuvalla 
otteella. Tämän huomaa ennen 
pitkää myös elämän pikavoit-
toja tavoitteleva JW, kun ra-
haunelmien toteutus saa ylleen 
yhä brutaalimpia piirteitä.

Näyttelijätöiden tasolla Joel 
Kinnaman ja Dragomir Mrsic 
tyylittelevät muistettavimmat 
henkilökuvat.
JARMO VALKOLA

�Ohjaus: Daniel Espinosa. Roo-
leissa: Joel Kinnaman, Lisa Henni, 
Matias Padin, Dragomir Mrsic. 
Tyylilaji: toiminta, rikosdraama, 
jännitys. (K15).

Rahalla saa kertoo dokumentaarisella otteella Ruotsin kolkosta alamaailmasta.

”Rikollisen 
sisäpiirin
kuvauksessa on 
kiistämätöntä 
vetovoimaa. ”

ELOKUVAT

REMEMBER ME
★★★★★

Katkeransuloinen tarina kah-
den nuoren rakkaudesta sijoit-
tuu vuoden 2001 New Yorkiin. 
Menetyksiä kokeneet nuoret 
löytävät elämänilonsa uudel-
leen. 

Allyn (Emilie de Ravin, Lost) 
äiti on murhattu kymmenen 
vuotta sitten hänen silmiensä 
edessä. Tylerin (Robert Pattin-
son) veli on tehnyt itsemurhan. 
Hankaluuksia kerjäävän pojan 
painolastina on myös riitaisa isä-
suhde (Pierce Brosnan). 

Allen Coulterin ohjaamassa 
draamassa nuorten rakkauden 
ja perhe-elämän kuvaus on lii-
tetty taitavasti toisiinsa. Mene-
tyksen ja elämän sattumanva-
raisuuden teemojen kautta tari-
na nostetaan nuorisoromanssia 
yleisemmälle tasolle. Monia tv-
sarjoja (Sinkkuelämää, Sopran-
os) sekä elokuvan Hollywood-

land (2006) ohjannut Coulter 
osaa imaista katsojan tarinan 
pyörteisiin.

Irlantilaisamerikkalaisten per-
heiden elämää kuvataan sym-
paattisesti ja tätä kautta pää-
henkilöihin saadaan harvinais-
ta syvyyttä. Kapinointia ja hu-
linointia ei ole siivottu pois, mut-
ta toteutus on jotain muuta kuin 
American Pie:ssa.

Joidenkin mielestä Remem-
ber Me mässäilee traagisuudella, 
koska siinä tavallisten ihmisten 
niskaan kaadetaan paljon mur-
heita. Mielestäni henkilökuvat 
ovat uskottavia, sillä kyllä ih-
miset menettävät läheisiään ja 
traumatisoituvat siitä.

Kritiikki osuu kuitenkin oi-
keaan siinä, että käsikirjoitusta 
olisi voinut keventää. Mones-
sa kohtauksessa yritetään lii-
kaa todistella parikymppisten 
maailmantuskaa outojen jori-
noiden ja raivoamisen kautta. 
Twilight-saagan vampyyritäh-

ti Pattinsonin taitavasti tulkit-
sema Tyler olisi katu-uskottava 
vähemmän synkkänäkin. Toi-
saalta, melankolia istuu tähän 
näyttelijään, jolla on kapinalli-
sen habitus.

Tunsin sympatiaa kaikkia 
muita paitsi Allyn kliseistä po-
liisi-isää (Chris Cooper) koh-
taan. Kliseisyyttä hipoo myös 
Brosnanin esittämä kiireinen 
isä, jota Tyler syyttää välinpi-
tämättömäksi. Henkilö paljas-

tuu kuitenkin odotettua sävyk-
käämmäksi. 

Hyvin tehty elokuva nostaa 
tunteet pintaan eikä aliarvioi 
katsojaa. Loppuratkaisu tuli ai-
nakin itselleni yllätyksenä. Sitä 
edelsi ahdistava jännitys.
KAISA HILTUNEN

�Ohjaus: Allen Coulter. Rooleissa: 
Robert Pattinson, Emilie de Ravin, 
Chris Cooper, Pierce Brosnan ja 
Lena Olin. Tyylilaji: draama (K13).

Kahden surullisen 
nuoren tarina

  Elokuvan Ally (Emilie de Ravin) ja Tyler (Robert Pattinson) 
ovat kolhiintuneet lyhyen elämänsä varrella, mutta nyt heillä on 
toisensa.

AAVIKON KUKKA
★★★★★

Aavikon kukka kertoo tositari-
nan somalialaisesta Waris Di-
riestä (Liya Kebede), joka muut-
ti teininä Lontooseen, koki köy-
hyyden ja kodittomuuden ja josta 
myöhemmin tuli huippumalli ja 
ihmisoikeusaktivisti. Dirie kirjoit-
ti kokemuksistaan bestsellerin, 
josta on nyt siis tehty elokuva.

Kyse ei kuitenkaan ole perin-
teisestä ryysyistä rikkauksiin -ta-
rinasta, vaikka toki siitäkin. Mal-
libisnes on Troijan hevonen, jolla 
salakuljetetaan sisään elokuvan 
pääpointti: naisten ympärileik-
kaus. Dirie itse ympärileikattiin 
kolmevuotiaana. Vasta Lontoos-
sa nuorena naisena hänelle selvi-
si, että se ei ole normaalikäytän-
tö ja että se on moraalisesti vää-
rin. Silti joka päivä ympärileika-
taan yhä 6 000 tyttöä.

Odotukset eivät olleet korke-

alla, mutta kummasti ison mie-
hen silmäkulma kostui parikin 
kertaa. Waris Dirien tarina on 
inspiroiva ja kiinnostava. Sano-
ma menee perille, vaikka eloku-
va on hieman malttamaton ja 
epätasainen. Dirie itse on ollut 
elokuvaa tuottamassa, mikä on 
ollut lopputulokselle eduksi.
MARKO AHONEN

�Ohjaus: Sherry Horman. 
Pääosassa: Liya Kebede. Tyylilaji: 
draama (K15).

Vuohi-
paimenesta
huippu-
malliksi

  Somalialaiselle Waris Dirielle 
(Liya Kebede) selviää vasta 
aikuisiässä, ettei ympärileik-
kaus ole normaali käytäntö.

Otsikoita maailmalta
Sähkökirjan aikakaudella et voi enää tuomita kirjaa 
kansikuvan perusteella New York Times 1. huhtikuuta
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SETELISELKÄRANKAINEN  Tukholman paremmat piirit ja alamaailma törmäävät Rahalla saa -elokuvassa. Ekonomiopiskelija JW (Joel Kinnaman) tienaa opiskelu- ja juhlarahoja 
huumemafi an autokuskina ja neuvonantajana.

KONSERTIT

JYVÄSKYLÄ SINFONIA
Pääsiäiskonsertti Ristin juurella
Taulumäen kirkossa 31.3.2010

Hengelliset vokaaliteokset kuu-
luvat hiljaisen viikon konsertti-
tarjontaan automaattisesti. Jy-
väskylä Sinfonian pääsiäiskon-
sertissa nämä olivat pääosin 
kotimaista tuotantoa ja barito-
ni Esa Ruuttusen esittämiä. Pa-
radoksaalista kyllä, vaikka kon-
sertin määrällinen painopiste oli 
vokaalimusiikissa, paras anti 
löytyi instrumentaaliosioista.

Kapellimestari Tuomas Rou-
si muotoili Joonas Kokkosen Il 
Paesaggion yhtenäiseksi, juuri 
sopivasti harmonian ristiriitoja 
ja puhaltimien kauniita esiintu-
loja korostavaksi kokonaisuu-
deksi. Il Paesaggio jo lupasi hy-
vää, mutta Einojuhani Rauta-
vaaran Lintukoto lunasti odo-
tukset täysimittaisesti! Rousi 
löysi Lintukodosta täsmälleen 
oikealla tavalla runsauden ja 
rauhan tasapainon. Rautavaa-
ran 1900-lukulainen tyyli pää-
si oikeuksiinsa riittävän rohke-
an, muttei liioittelevan, tulkin-
nan turvin. 

Upean elämyksen jälkeen tu-
lee aina pelko siitä, että seuraa-
vat esitykset latistavat tunnel-
man. Rauno Lehtisen In Memo-

riam oli kuitenkin hyvin kosket-
tava esitys. Juha Markkasen kä-
sissä kaunis oboemelodia oli riit-
tävä, lähes täydellinen, kaikessa 
yksinkertaisuudessaan.

Vokaaliteoksissa ei sitten saa-
vutettukaan Kokkosen ja Rauta-
vaaran teoksia vastaavia huip-
puhetkiä vaan liikuttiin pikem-
minkin tyydyttävällä tasolla. 
Vahvasti dominoivan solistin 
rinnalla orkesteri joutuu väkisin-
kin taustavaikuttajan rooliin.

Parhaalla tavalla Esa Ruuttu-
sen esiintymistapa ja esitettävän 
teoksen vaatimukset kohtasivat 
Ilkka Kuusiston PULA!-ooppe-
ran Ruuttusen kiirastuli -kohta-
uksessa. Jumalaa avukseen huu-
tavan körttiukon sielunmaisema 
tuli näkyviin varsin ilmeisellä ja 
koskettavalla tavalla.

Oopperaurastaan tunnetun, 
pappinakin työskennelleen, 
Ruuttusen draaman taju näyt-
täisi kuitenkin olevan eri maail-
masta allekirjoittaneen vastaa-
van kanssa. Papin asussa altta-
rilta esitetyt konsertin viimeiset 
teokset menivät omasta pers-
pektiivistäni katsoen jo hieman 
teatterin puolelle.
ELINA LILLSTRANG

�Jyväskylä Sinfonia. Tuomas Rou-
si, kapellimestari, Esa Ruuttunen, 
baritoni, Juha Markkanen, oboe.

Kokkosta ja Rautavaaraa
parhaimmillaan

DVD

MINNIE & MOSKOWITZ
Atlantic dvd 2010.

Amerikkalaisen elokuvan oman-
tien kulkijan, ohjaaja John Cas-
savetesin (1929–1989) eloku-
vat ovat Suomessa erinomaisen 
ajankohtaisia. Cassavetesin elo-
kuvien spontaanit kerronnalli-
set ideat ovat nyt ainakin osit-
tain tulleet osaksi uuden suoma-
laisen elokuvan tyyliä.

Mika Kaurismäen kaksi vii-
meisintä elokuvaa ja erityisesti 
Saara Cantellin pienen budje-
tin hieno ihmissuhde-elokuva 
Kohtaamisia ovat paljossa vel-
kaa nimenomaan Cassavetesin 
elokuvien tyylille. On huomat-
tu vihdoinkin, että emotionaa-
lisesti vahvoja hetkiä voi löy-
tää pienin keinoin ja vähällä 
rahalla.

Cassavetesin yksi tunnetuim-
mista elokuvista, Minnie & 
Moskowitz (1971) on kertomus 
newyorkilaisesta epäsuhteisesta 
pariskunnasta, joka yrittää tulla 
toimeen modernissa ja kaootti-
sessa maailmassa. Pääosassa on, 
niin kuin Cassavetesin elokuvis-
sa aina, myös kaupunkimiljöön 
ja ihmisen kiinteä vuorovaiku-
tus. 

Lämpimin 
komediallisin 
keinoin Cassa-
vetes onnistuu 
valottamaan 
ihmissuhdepe-
lin inhimillisiä 
puolia, erään-
laista arkipäi-
vän spontaa-

nia performanssia, joka putkah-
taa esille räiskyvinä draamoina 
arkipäivän tilanteista. 

Kameran liikkeet noudattavat 
spontaanisti, mutta samalla har-
kitun kurinalaisesti emootioi-
den liikkeitä. Gina Rowlands ja 
Seymour Cassel tulkitsevat vai-
kuttavasti pariskuntaa, joka et-
sii perusteita suhteelleen omas-
ta elämästään ja henkilöhisto-
riastaan. Tilanteissa on paljon 
koomisuutta ja ihmisten puut-
teenalaisuutta, mutta ei missään 
vaiheessa julmuutta.

Minnie & Moskovitz -eloku-
valla on paljon yhteistä Woody 
Allenin 1980-luvulla tekemien 
elokuvien kanssa. Woody on 
tainnut mainitakin Cassavetesin 
merkityksen omalle elokuvanä-
kemykselleen. Ainakin näytteli-
jäohjauksessa löytyy paljon yh-
teistä maaperää. 
HANNU WAARALA

Ihmissuhdekomedian 
moderni klassikko

SEMINARIUM 7/7
Pirjo Vuorinen

Seminarium-rakennuksen toi-
sessa kerroksessa sijaitseva van-
ha juhlasali suunniteltiin alun 
perin 1870-luvun lopussa Jyväs-
kylän seminaarin juhla-, ruko-
us- ja voimistelusaliksi erityisesti 
miesosaston tarpeita ajatellen. 

Rakennus vihittiin käyttöön ke-
säkuussa 1883. Sen juhlasali oli 
kaupungin suurin juhlahuoneisto 
ennen kaupungintalon valmistu-
mista 1899. Juhlasaliin sijoitettiin 
myös urut, jotka uusittiin 1920-lu-
vun lopussa, kun seminaarin mu-
siikin lehtorin Iivari Koskimie-
hen kuoltua hänen lapsensa lah-
joittivat Koskimiehen rakentamat 
urut seminaarille. 

Naisopiskelijat pääsivät raken-
nukseen vain juhla-aikoina ja 
kuoro- ja näytelmäharjoituksissa. 

Myös juhlasalin urkujen soitta-
minen oli naisopiskelijoilta kiel-
letty. 1929 seminaarista valmistu-
nut Martta Ruoppila pääsi opis-
keluaikanaan soittamaan kau-
punginkirkon urkuja, mutta se-
minaarin urkujen soittoon hän ei 
saanut lupaa. Kerran siihen tar-
joutui mahdollisuus, kun paikalle 
sattui ystävällinen opiskelutove-
ri Erkki Ståhlberg, joka johdatti 
Martan urkujen ääreen. 

�Juttusarjassa esiteltiin 
Jyväskylän yliopiston vanhan juh-
lasalirakennuksen Seminariumin 
restaurointiprojektin yhteydessä 
tehtyjä löytöjä ja rakennukseen 
liittyviä tarinoita. Seminariumin 
restauroinnin purkutyöt aloitettiin 
vuonna 2007, ja kunnostettu 
rakennus avautuu 21.4. Kirjoittaja 
on Jyväskylän yliopiston museon 
intendentti.

Miesten sali,
naisilta pääsy kielletty

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MUSEO


