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Caj Bremer: Valokuvaaja – photographer 
– Fotograf  (Musta taide, 2010)

Caj Bremerin Ateneumin juhlanäytte-
lyn yhteydessä julkaistu kuvateos sisäl-
tää näyttelyn tavoin journalistisia kuvia, 
idyllisiä kuvia perhepiiristä sekä valo- ja 
luontotutkielmia. Pääosassa on journa-

listinen tuotanto. Se esiintyy 
nyt irti lehdestä ja uutisesta 
– valokuvataiteena. Breme-
rin kuvat ovat hienoja doku-
mentteja suomalaisen kult-
tuurin ja kuvajournalismin 
historiasta ja toimivat näin-
kin erinomaisesti, tietenkin.

Kuvat tarjoillaan pelkkinä 
kuvina, ja ne pääsevät hyvin 

esille. Tämä kuitenkin katkaisee yhtey-
den siihen tarinaan, johon ne liittyvät. 
Suppeat tiedot kuvista on sijoitettu kirjan 
loppuun. Sieltä tarinasta kiinnostuneet 
voivat tiedot hakea, mutta vaivalloisesti.

Onneksi herkullista tarinaa kuvien ym-
pärille rakentavat sitaatit Bremerin Mäm-
mikoiran muistelmista. Näissä kuvaaja ker-
too työstään ja yksittäisistä kuvaustilan-
teista – kuten siitä, kun lauma kuvaajia sai 
odottaa Charles de Gaullen pitämillä il-
lallisilla yli tunnin pimeällä lavalla väliver-
hon takana, että he saavat kuvata vieraita. 
Kahden minuutin ajan vieraat saivat ih-
metellä kiivaasti räpsiviä kuvaajia.

Kuvia perhepiiristä ja luonnosta on va-
litettavan vähän. Ne on helppo lukea seli-
tykseksi: vain tällaisesta idyllistä on voi-
nut ponnistaa se, joka on kuvannut pie-
niä ja suuria ihmisiä niin kauniisti.

Kirjan alussa, erinomaisena johdanto-
na, on näyttelyn kuratoineen Riitta Raa-
tikaisen essee, joka valottaa Bremerin 
uraa, ja tuotantoa nimenomaan osana 
humanistisen valokuvauksen traditiota. 
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humanistin kuvia

k o o n n u t  kati koivikko

Photo Raw on kiinnos-
tunut kaikista kuva-
journalismiin ja doku-
menttikuvaukseen liit-
tyvistä julkaisuista, 
niin omakustanteista 
kuin suurten kustanta-
jien teoksista. Lähetä 
arvostelukappale kir-
jastasi osoitteeseen 
Photo Raw, Helenan-
katu 4 B, 00170 Helsin-
ki, Suomi. Arvostelu-
kappaleita ei palauteta.

Photo Raw is interested 
in all kinds of publica-
tions in the field of pho-
to journalism and docu-
mentary photography, 
both independently 
published and those by 
big publishing houses. 
Send a copy for evalua-
tion to Photo Raw, 
Helenankatu 4 B, 00170 
Helsinki, Finland.

kauniit  
jäähyväiset
henrik Malmström: on Borrowed time – 
Lainatulla ajalla – på lånad tid  
(henrik Malmström, 2010)

Henrik Malmströmin (s. 1983) pieni val-
koinen valokuvakirja on yksi pysäyttä-
vimmistä valokuvakirjoista pitkään ai-
kaan. Oikeastaan se ei ole pelkkä valoku-
vakirja.

Malmström kuvasi syöpään sairastu-
nutta isosiskoaan Maijaa marraskuusta 
2007 huhtikuuhun 2008, jolloin tämä 
kuoli, alle 30-vuotiaana. Mustavalkoiset 

kuvat kertovat hiljaises-
ta taistelusta ja lopulta 
nöyrtymisestä vahvem- 
man edessä. Kuvat ja 
tekstit ovat tunteita ja 
ajatuksia herättäviä.

Nuoren ihmisen sai-
rastuminen, kuihtumi-
nen ja kuolema tuntu-
vat äärimmäisen epä-

reilulta. Kuoleman odotetaan tulevan, 
kun ”aika on kypsä”, kun kaikki tavoitteet 
on saavutettu ja elämä on valmis. Har-
voin se varmaankaan menee niin. 

Ja mitä sitten, kun ei pysty hyväksy-
mään sairastumista ja kuolemaa? Kun 
elämä jää kesken ja vaille sitä oikeaa lop-
puaan?

Huomaan kuvia katsellessani ajattele-
vani sairastuneen Maijan perheenjäseniä 
ja ystäviä, kuinka he ovat saaneet kokea 
niin monenlaisia tunteita epätoivosta vi-
haan ja avuttomuudesta suruun. Kuvat 
tuovat Maijan elämän lähelle.

Malmström on tavoittanut mustaval-
koisiin kuviinsa melkoisia tunnetiloja. 
Ahdistusta, turhautumista, voimatto-
muutta, välillä ehkä pilkahduksen toivoa. 
Kuvaaja on ollut lähellä ja läsnä. Hienova-

rainen symboliikka ja toisaalta karu rea-
lismi tekevät kirjasta äärimmäisen kos-
kettavan, joillekin varmasti jopa vaikean 
lähestyä. Sairaus ja kuolema eivät ole nii-
tä kevyimpiä aiheita käsitellä ja näyttää 
kuvin. Voin uskoa, että Malmström on 
kokenut kuvaamisen ehkä jopa ainoaksi 
tavaksi käsitellä tilannetta. Ja hyvä niin. 
Kirja on harvinainen ja harvinaisen kau-
nis kuvaus nuoren elämän kuihtumises-
ta ja sen loppumisesta. 

Kiitokset ansaitsee myös kirjan graa-
finen ilme, taitto ja kuvien kaunis paino-
jälki.
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