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Henrik Malmström: On Borrowed Time –
Lainatulla ajalla – På lånad tid
(Henrik Malmström, 2010)

Henrik Malmströmin (s. 1983) pieni valkoinen valokuvakirja on yksi pysäyttävimmistä valokuvakirjoista pitkään aikaan. Oikeastaan se ei ole pelkkä valokuvakirja.
Malmström kuvasi syöpään sairastunutta isosiskoaan Maijaa marraskuusta
2007 huhtikuuhun 2008, jolloin tämä
kuoli, alle 30-vuotiaana. Mustavalkoiset
kuvat kertovat hiljaisesta taistelusta ja lopulta
nöyrtymisestä vahvemman edessä. Kuvat ja
tekstit ovat tunteita ja
ajatuksia herättäviä.
Nuoren ihmisen sairastuminen, kuihtuminen ja kuolema tuntuvat äärimmäisen epä-
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reilulta. Kuoleman odotetaan tulevan,
kun ”aika on kypsä”, kun kaikki tavoitteet
on saavutettu ja elämä on valmis. Harvoin se varmaankaan menee niin.
Ja mitä sitten, kun ei pysty hyväksymään sairastumista ja kuolemaa? Kun
elämä jää kesken ja vaille sitä oikeaa loppuaan?
Huomaan kuvia katsellessani ajattelevani sairastuneen Maijan perheenjäseniä
ja ystäviä, kuinka he ovat saaneet kokea
niin monenlaisia tunteita epätoivosta vihaan ja avuttomuudesta suruun. Kuvat
tuovat Maijan elämän lähelle.
Malmström on tavoittanut mustavalkoisiin kuviinsa melkoisia tunnetiloja.
Ahdistusta, turhautumista, voimattomuutta, välillä ehkä pilkahduksen toivoa.
Kuvaaja on ollut lähellä ja läsnä. Hienova-

rainen symboliikka ja toisaalta karu realismi tekevät kirjasta äärimmäisen koskettavan, joillekin varmasti jopa vaikean
lähestyä. Sairaus ja kuolema eivät ole niitä 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 kaunis kuvaus nuoren elämän kuihtumisesta ja sen loppumisesta.
Kiitokset ansaitsee myös kirjan graafinen ilme, taitto ja kuvien kaunis painojälki.
J u l i a W e c k m an

Humanistin kuvia

Caj Bremer: Valokuvaaja – Photographer
– Fotograf (Musta Taide, 2010)

Caj Bremerin Ateneumin juhlanäyttelyn yhteydessä julkaistu kuvateos sisältää näyttelyn tavoin journalistisia kuvia,
idyllisiä kuvia perhepiiristä sekä valo- ja
luontotutkielmia. Pääosassa on journalistinen tuotanto. Se esiintyy
nyt irti lehdestä ja uutisesta
– valokuvataiteena. Bremerin kuvat ovat hienoja dokumentteja suomalaisen kulttuurin ja kuvajournalismin
historiasta ja toimivat näinkin erinomaisesti, tietenkin.
Kuvat tarjoillaan pelkkinä
kuvina, ja ne pääsevät hyvin

esille. Tämä kuitenkin katkaisee yhteyden siihen tarinaan, johon ne liittyvät.
Suppeat tiedot kuvista on sijoitettu kirjan
loppuun. Sieltä tarinasta kiinnostuneet
voivat tiedot hakea, mutta vaivalloisesti.
Onneksi herkullista tarinaa kuvien ympärille rakentavat sitaatit Bremerin Mämmikoiran muistelmista. Näissä kuvaaja kertoo työstään ja yksittäisistä kuvaustilanteista – kuten siitä, kun lauma kuvaajia sai
odottaa Charles de Gaullen pitämillä illallisilla yli tunnin pimeällä lavalla väliverhon takana, että he saavat kuvata vieraita.
Kahden minuutin ajan vieraat saivat ihmetellä kiivaasti räpsiviä kuvaajia.
Kuvia perhepiiristä ja luonnosta on valitettavan vähän. Ne on helppo lukea selitykseksi: vain tällaisesta idyllistä on voinut ponnistaa se, joka on kuvannut pieniä ja suuria ihmisiä niin kauniisti.
Kirjan alussa, erinomaisena johdantona, on näyttelyn kuratoineen Riitta Raatikaisen essee, joka valottaa Bremerin
uraa, ja tuotantoa nimenomaan osana
humanistisen valokuvauksen traditiota.
N anna Sä r k k ä

