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Mia Öhman
TARKOVSKIN KUVAT
Andrei Tarkovskin (1932–1986) päiväkirjasta, 13. syyskuuta 1984: ”Katsoin Sven Nykvistin
kanssa Peilin. Kamala kopio! Sietämättömän, törkeän huono. Kyllä hävetti.”
Tarkovski oli ehkä ainoa elokuvaohjaaja neuvostosysteemissä, jonka työt kuvattiin kalliille
Kodakille mutta päätyivät kotimaassa kakkoskategoriaan eli rajoitettuun levitykseen. Täydellisen
kuvan tavoittelija käytti Andrei Rubljovin (1966/1971) jälkeen värifilmiä, mutta sen piti olla
läntistä Kodakia eikä kamalaa itäsaksalaista Orwoa, pahimmillaan jopa neuvostovalmisteista
Tasmaa tai Svemaa, joiden laatu vaihteli radikaalisti erästä toiseen. Jos Kodakia ei ollut, kuvattiin
monochromena. Näin menetteli Tarkovskin lisäksi esimerkiksi Andrei Kontšalovski; Vanja-enon
(1970) mustavalkoiset kohtaukset olivat siis pakon sanelema keksintö laadun nimissä, ei vain
taiteellinen efekti.
Peilin (1974) esikatseluvaiheessa Mosfilmin ja Goskinon johtajat valittivat, että unijaksot olisi
helpompi erottaa, jos ne olisi johdonmukaisesti kuvattu mustavalkoisina. Värillisyyden tai
mustavalkoisuuden määritti kuitenkin Tarkovskilla tuolloin lähinnä se, oliko Kodakia jäljellä tai
ylipäätään saatavilla. Silloisen käsityksen mukaan Kodak oli kaikkein laadukkainta värifilmiä.
Myöhemmin havaittiin, että juuri 1970-luvulla Kodakille kuvatut/ kopioidut elokuvat punertavat eli
värit ovat luopuneet pahemman kerran, mutta Orwo-kopiot ovat kymmeniä vuosia myöhemmin
täsmälleen yhtä sinivihertäviä kuin alun alkaenkin.
Solariksen (1972) kuvauksissa Tarkovski oli kieltäytynyt työskentelemästä, koska hänen
valitsemansa lavastusmateriaali oli korvattu toisella. Silmämääräisesti ero ei näkynyt, mutta kuvassa
seinä ei näyttänyt siltä kuin oli suunniteltu – siis valkoiselta. KAVIn ulkomaisen elokuvakokoelman
arkistonhoitaja Juha Kindberg aavistelee, että Tarkovski suunnitteli kuvansa Kodakille olettaen tai
ainakin toivoen, että myös duplikaatit ja teatterikopiot olisivat Kodakia. Kopiot tehtiin kuitenkin
kustannussyistä itämateriaaleille.
Suomen elokuvateattereissa vuodesta 1978 alkaen kiertäneet 35-milliset Peilin kopiot ovat Orwoa,
toinen metsäisen sinivihertävä ja kuvanlaadultaan varsin samea, mutta toinen, josta on jäljellä enää
viimeinen osa, toistaa uskollisemmin niitä sävyjä ja tarkkuuksia, joita Tarkovski todennäköisesti on
tavoitellut. Ero kopioiden välillä on selkeä; kuvassa näkyykin epämääräisen vihreän alueen sijasta
jopa yksittäisiä puita, tai pöydällä on esineitä, jotka eivät huonommassa kopiossa erottuneet.
KAVI:n esityksissä on pyörinyt vuodesta 2002 Peilin uusi kopio.

Peilissä ja Tarkovskin myöhemmissä elokuvissa väriskaala on erityisen harkittu ja hillitty; Peilin
kuvaaja Georgi Rerberg pyysi jopa puvustaja Nelli Fominaa tekemään toisen, mutta aavistuksen
eri sävyisen leningin äitiä esittävälle Margarita Terehovalle, jotta vuorokaudenaikojen vaihtelu
välittyisi kuvissa paremmin. Lopputuloksessa sävyero ei kuitenkaan toiminut ajatellusti. Fominan
julkaisemasta kirjasta Costumes for the Films of Andrei Tarkovsky selviää, millaisia suunnitelmia ja
ratkaisuja vaatetuksen suhteen tehtiin Solarikseen, Peiliin ja Stalkeriin (1979). Stalkerissa
vaatetusta ei edes erityisesti pane merkille; vaatteet ovat selvästi hahmojen omat, samalla tavalla
kuin esimerkiksi Peilissä osa henkilöistä esiintyy niissä vaatteissa, missä on sattunut tulemaan
kuvauksiin. Kirjailijan, Professorin ja Stalkerin ulkoasu on kuitenkin tarkkaan mietitty, kuten kaikki
muukin kuvissa näkyvä.
Neuvostoliiton keskitetty elokuvatuotantosysteemi oli pahimmillaan julma kone, mutta
parhaimmillaan antoi taiteilijoille täydellisen vapauden keskittyä rauhassa luovaan työhön. Peilin
kuvauksissa mietittiin tunteja, mikä kasvi sopisi parhaiten kuvaan, jossa äiti istuu kaivon kannella ja
lato palaa. Tietysti perunankukka! Tarkovskin kuvien aikaansaamiseksi puita kaadettiin ja
pystytettiin, oksia harvennettiin tai lisättiin ja lehtiä värjättiin. Assistentti Maria Tšugunovan
mukaan Stalkerin maisemaotosta varten niityltä nyhdettiin laajalta alueelta kaikki keltaiset kukat.
Länsi-Saksasta saatu uudentyyppinen Kodak näytti kehitettynä järkyttävältä ja syyllisenä pidettiin
kuvaajaa. Oikea syy paljastui myöhemmin, kun kotelon päälle liimattu lappu UNFIT FOR
FILMING käännettiin venäjäksi; tavara ei ollutkaan sitä miksi sitä luultiin. Vuotta myöhemmin
Stalkeria kuvattiin taas ja sama kuva valmisteltiin uudestaan; keltaisia kukkia ei niityltä enää
löytynyt, mutta kylläkin runsaasti sinisiä, jotka saivat sillä kertaa kyytiä.
Peiliä varten rakennettiin vanhoista hirsistä alkuperäisen sokkelin päälle sen talon kopio, jossa
Tarkovskit olivat viettäneet kesiään. Ohjaajan lapsuudesta muistama valkokukkainen tattaripelto
kylvettiin talon viereen ja saatiin kukoistamaan paikallisten kolhoosiviljelijöiden hämmästykseksi.
Kun Tarkovski toi äitinsä paikalle ensimmäistä kertaa, hän totesi osuneensa oikeaan: äiti siirtyi
omaan menneisyyteensä, joten talo herätti hänessä sellaisia tunteita, joita sen tulisi myös elokuvan
katsojassa herättää. Peilin loppukohtaus käyttää samaa keinoa kuin Claude Monet maalauksessa
Unikot (1873): samat henkilöt kävelevät niityllä taustalla ja etualalla, koska he ehtivät siihen
maalauksen tekemisen aikana. Peilissä samassa kohtauksessa näkyy äiti nuorena, vähän
vanhempana ja vanhana mummona, joka taluttaa pieniä lapsiaan samalla tavalla kuin kymmeniä
vuosia aikaisemmin.
Tarkovski tokaisi kerran yleisötilaisuudessa osaavansa ulkoa Raamatun ja Tretjakovin gallerian.
Jälkimmäisen vahvistaa käsikirjoittaja Aleksandr Mišarin: kaverukset kuljeskelivat usein gallerian

saleissa ja tenttasivat sitten toisiltaan, mistä mikäkin teos löytyy. Lapsesta lähtien musiikkiin,
kirjallisuuteen ja kuvataiteeseen vihkiytyneenä runoilijan poikana Tarkovski edusti henkevintä ja
sivistyneintä intelligentsijaa, jolle poliittiset pyrkimykset olivat toissijaisia ja ihmisyys kaiken ydin.
Ulkomaanmatkat olivat Tarkovskille tilaisuus nähdä historiallisia paikkoja, maailman taideaarteita
ja monia elokuvia, joita Neuvostoliitossa ei ainakaan julkisesti esitetty.
Tarkovskin elokuvat ovat pitkine, hengittävine otoksineen tavallaan eläviä maalauksia. Ohjaaja itse
vastusti sellaisia suoria lainauksia maalaustaiteesta, jotka eivät toimi elokuvan kielellä. Samalla
tavoin kuin kirjallisuus täytyy kääntää elokuvaksi, myös kuvat täytyy työstää eläviksi. Kuolema on
läsnä kaikissa Tarkovskin pitkissä elokuvissa. Maalaustaiteen suosikkiaihe kautta aikojen, asetelma,
still life, on venäjäksi sama kuin ranskaksi: nature morte. Luonnon kuoleminen rinnastuu ihmisen,
henkisyyden, moraalin kuolemaan. Pisimmälle luonnon kuolema viedään kuvallisin keinoin
Stalkerissa, jossa Tarkovski vastasi itse myös lavastuksesta. Tarkovskin kuvasommittelu edustaa
paljolti dekadenssia, siis rappiota, joka oli muotia 1800-luvun maalaustaiteessa ja 1900-luvun alun
elokuvissa. Elokuvatutkija Semjon Freilih onkin huomauttanut, että oikeastaan Tarkovskin
elokuvakielen olisi pitänyt syntyä ennen kuin Eisenstein keksi omansa.
Ivanin lapsuudessa (Ei paluuta, 1962) Tarkovskin kuvallinen ilmaisu etsii vielä muotoaan, mutta
sodan mustavalkoinen graafisuus ja dokumenttikuvat rinnastuvat tehokkaasti Albrecht Dürerin
Ilmestyskirjan ratsastajiin (1497–98). Andrei Rubljov on kuin elokuvan muotoon maalattu fresko
maalarin elämästä: kohtaus kerrallaan etenevä, kohti valoa kurottava kokoelma ihmiskohtaloita ja
lopulta kaiken keskellä Boriskan kellonvalamisen ihme, joka on Andreille merkki lopettaa
vaikeneminen ja ryhtyä maalaamaan. Loppu on historiaa: Rubljovin kuvat ovat olemassa, ne ovat
säilyneet meidän päiviimme, ne ovat tässä, ja Tarkovskin viimeiseksi jääneen elokuvan Uhrin
(1986) päähenkilö Alexander voi selailla kuvakirjaa ikoneista ja ihastella ääneen. Suomessakin
Andrei Rubljovia kritisoitiin siitä, että se ei näytä taiteilijaa työssään, mutta näin juuri taiteilija
tekee työtään: taiteilijan työ on taiteilijan elämä ja toisin päin.
Solariksessa (1972) Tarkovski haki tarkoituksella elokuvan henkilöihin samanlaista sulkeutunutta
vaikutelmaa kuin renessanssitaiteilija Vittore Carpaccion (n. 1460–1525) maalauksessa, jossa
venetsialaisnaiset istuvat vierekkäin, mutta aivan kuin omissa maailmoissaan. Lavastuksessa ja
vaatetuksessa on kirkkaita perusvärejä sinistä, punaista ja keltaista, mutta värikuva muuttuukin
mustavalkoiseksi, kun ainoasta värillisestä kohdasta sammuu valo. Harin revitty leninki ja Snautin
revitty puvuntakin hiha ovat laina Johannes Vermeeriltä. Tarkovski on todennut, että Vermeerin
maalaamana revityssä hihassa on ikuista arvoa, sekin muodostaa oman maailmansa.

Nature morte on läsnä kuvissa: teekupit ja omenat pöydällä sateessa, muistot Maasta aseteltuina
pöydille ja seinille, bonsai-puu ikkunalla, lattialle unohtuneet tavarat. Kiehtova
painottomuuskohtaus kirjastossa on laina leijuvia ihmisiä kautta taiteen historian maalanneilta
taiteilijoilta (mm. Goya, Chagall), mutta kommentoi samalla moniselitteisesti kaipausta.
Lentäminen yhdistyy Tarkovskilla onnen tunteeseen ja vapauteen, mutta sen vastapainona
putoaminen ja kuolema ovat läsnä. Neuvostoliiton avaruusohjelman aivot, raketti-insinööri Sergei
Koroljov, kuoli yllättäen vuonna 1966, ja asian tehokkaasta peittelystä huolimatta edistys alkoi
polkea paikoillaan. Harin toistuva kuolema on nature morte siinä missä teekupit kaatosateessa.
Rembrandtin Tuhlaajapojan paluu (n. 1669) on osoittelevasti läsnä lopun polvistumisessa isän
eteen.
Vermeerin Tyttö ja helmikorvakoru (n. 1665) kummittelee Peilin kohtauksessa, jossa äiti yrittää
myydä korvakorujaan Larisa Tarkovskajan esittämälle lääkärin rouvalle ja päätyy teurastamaan
kukkoa. Ennakkosuunnitelmista huolimatta Tarkovski oli myös valmis tarttumaan hetkeen: Peiliin
päätyi pahoinvoiva Terehova, joka katsoo suoraan kameraan hidastetussa kuvassa. Tarkovski olisi
tosin halunnut myöhemmin poistaa otoksen liian ilmeisenä. Kuvaan päätynyt yllätys oli myös koira,
joka tulee ulos mökin avautuvasta ovesta. Luonto on Tarkovskin kuvissa läsnä vetenä, pensaina,
puina, sateena, lumena, tuulena, eläiminä. Menneisyyttä edustavat rauniot, valokuvat, vanhat kirjat,
dokumenttifilmit, maalaukset.
Muistumia Pieter Brueghel vanhemman teoksista nähtiin jo Andrei Rubljovissa. Brueghelin
Metsästäjiä talvimaisemassa (1565) määrittää ihmisyyttä Solariksessa ja sitä mukaileva
kaitafilmikohtaus Kris Kelvinin lapsuudesta enteilee samankaltaista maisemaa Peilissä:
Leningradin piirityksestä selviytynyt koulupoika Asafjev kiipeää itkien lumiselle kukkulalle, jossa
lintu lennähtää hänen päänsä päälle. Taustalla levittäytyy talvinen jokimaisema pikkuruisine
ihmishahmoineen. Maiseman värittömyys korostaa ohi kulkevan tytön punaisia hiuksia, jotka
kertautuvat (todennäköisesti da Vincin) maalauksessa Aatelisnaisen muotokuva (1474–78).
Samanaikaisesti viehättävät ja luotaantyöntävät kasvot toistuvat elokuvan äidillä ja vaimolla, joita
molempia esittää Margarita Terehova.
Nostalgiassa (1983) maalaus on yllättäen avain koko elokuvaan, mutta ei Gortšakovin
näkökulmasta, vaan Eugenian. Madonna del Parto (1455 –1465), Piero della Franchescan fresko,
esittää raskaana olevaa madonnaa, jonka synnytys lähestyy. Avattu verho paljastaa madonnan, joka
raottaa väljän vaatteensa liepeitä. Maalaus on ollut raskaana olevien naisten pyhiinvaelluskohde,
koska legenda neitsyestä ja jumalanäidistä, hänen helposta raskaudestaan ja kivuttomasta
synnytyksestään on antanut lohtua ja toivoa tuleville äideille. Andrei Gortšakov ei oikeastaan

haluakaan nähdä koko maalausta. Eugenia ei sano sitä ääneen, mutta hän haluaisi lapsen, ja
Gortšakov saisi mielellään siittää sen. Gortšakov tajuaakin ehkä tilanteen, mutta ei jaksa eikä halua
tehdä mitään asian eteen, koska se ei tunnu oikealta. Hän yrittää löytää ratkaisua tai ulospääsyä,
mitä tahansa kiinnostavaa, jolla voisi peittää masennuksen alta esiin pyrkivän kauhun ja tyhjyyden.
Tarkovski on verrannut taiteilijan työtä synnyttämiseen; jotta lapsi tai teos syntyisi, äiti tai taiteilija
on vain uhrattavissa oleva väistämättömän kehityksen väline, nöyrä ihmeen edessä. Lopun talo
katedraalin raunion sisällä on muistuma Caspar David Friedrichin maalauksesta Eldenan
luostarin rauniot lähellä Greifswaldia (1824–25).
Uhrin (1986) tšehovilaismiljöössä on niin hämärää, ettei roolihenkilö Otto erota mitä kuvassa da
Vincin maalauksesta Kuninkaiden kumarrus (1481) tapahtuu, eikä katsoja aina pysty erottamaan,
onko kuva värillinen vai mustavalkoinen. Samaan tapaan kuin Nostalgiassa, maalaus kommunikoi
juonen kanssa: Otto toteaa kuvaa tarkasteltuaan, että siinähän tapahtuu kauheita. Kun kauheita
tapahtuu elokuvassa, henkilöt kumartuvat vääjäämättömän edessä; Susan Fleetwoodin suoritus
järkytyksestä hajoavana Adelaidena on ylittämätön. Sairaalavuoteeltaan Uhria viimeistellyt
Tarkovski vaati saada elokuvaan vähemmän väriä.
Tarkovski oli oman elokuvakielensä tärkeän elementin, värimäärittelyn, edelläkävijä. 1990-luvulta
eteenpäin värejä on voinut säätää vaikka pikseli kerrallaan hiirellä klikkaamalla, tai kertaheitolla
napista vääntämällä. Kun BBC esitti ensimmäistä kertaa Stalkerin, se ajettiin alusta loppuun
mustavalkoisena, joten tavallaan elokuvassa ei koskaan päästy Alueelle asti, kertoo Geoff Dyer
Youtubesta löytyvässä Stalker-paneelikeskustelussa Tarkovsky Interruptus.
Henry Bacon on todennut artikkelissaan Tarkovski, eurooppalainen (FH 6/1988), että Tarkovskin
alun alkaenkin paljolti vanhaan eurooppalaiseen kulttuuriin perustuva kuvasto ja tematiikka on
hyvin siirrettävissä kulttuurista toiseen: Italiassa kuvatussa Nostalgiassa ja Ruotsissa
valmistuneessa Uhrissa kaipuu yhteyden löytymiseksi ihmisen/kulttuurin ja luonnon välillä on vain
kasvanut perspektiivin laajentumisen ansiosta ja elokuvien elementit muodostavat oman,
rikkeettömän kokonaisuutensa. Kuten Bacon asian tiivistää: Tarkovskin elokuvat eivät ole
redusoitavissa verbalisoitaviksi merkityksiksi.

