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talialaisen Bernardo Bertoluccin ohjaaman
Fasistin nimeen sisältyy tavallaan
käännösvirhe. Vaikka päähenkilö pyrkii
mukaan fasistien toimintaan, on hän
pikemminkin yhteistoimintamies tai
mukautuja eli konformisti. Hän ei siis
kriittisesti
pohdi omaa arvomaailmaansa, vaan valitsee hallitsevan
poliittisen ideologian.
Ranskalainen Jean-Louis Trintignant näyttelee
häikäisevällä tarkkuudella ja tiukkuudella Marcello
Clerici -nimistä miestä, joka ei oikeastaan halua olla
millään tavalla erityinen vaan mahdollisimman
normaali, muiden kaltainen. Hän luopuu
identiteetistään ja itsenäisyydestään ja sopeutuu
enemmistön arvoihin ja käytökseen.
Voisi kuvitella, että Clericin kaltainen mies olisi tylsä
aihe elokuvalle, mutta Bertolucci onnistuu
osoittamaan, että sopeutujat ovat oikeastaan kaikkein
vaarallisimpia ihmisiä yhteiskunnassa. Oman ajattelun
ja valintojen hylkääminen on pohjimmiltaan sama kuin
luopuisi ihmisyydestään. Täydellisesti kaikkeen
mukautuva ihminen ei pysty tuottamaan hyvää muille,
eikä se häntä kiinnostakaan.
On mahdotonta ennustaa, kenestä tulee konformisti.
Bertolucci tarjoaa monia mahdollisia selityksiä – kuten
lapsuudessa koetetun seksuaalisen ja väkivaltaisen
trauman – mutta selvää vastausta hän ei halua antaa.
Fasistissa on väkivaltaisia kohtauksia, mutta ne eivät
ole samalla tavalla viihteellistä kuin monissa
nykyelokuvissa. Bertoluccille kylmä ja julma väkivalta
on totalitaarisen yhteiskunnan symboli. Elokuvassa
Clerici saa tehtäväkseen tappaa professori Quadrin
(Enzo Tarascio), joka toimii fasismia ja totalitarismia
vastaan. Eräässä kohtauksessa miehet viettävät hauskaa
iltaa vaimojensa kanssa, mutta tunnelma on uhkaava ja
ahdistunut. Lopulta kaksi arvomaailmaa törmää
kohtalokkain seurauksin.

Elokuvan avulla monet kansakunnat käsittelevät
traumaattista menneisyyttään. Fasisti tarjoaa
italialaisille mahdollisuuden ruotia fasistisen diktatuurin
vuosia, mutta elokuva antaa ajattelemisen aihetta
muillekin: millainen ihminen hylkää ihmisyyden ja
valitsee fasismin tai jonkin muun väkivaltaan
perustuvan ideologian.
Aihe ei ole vanhentunut lainkaan yli neljässä
vuosikymmenessä. Vuonna 2016 eräs aggressiivinen
presidenttiehdokas on onnistunut keräämään
hämmästyttävän suuren kannatuksen Atlantin toisella
puolella, ja meillä Suomessakin vihapuhe leviää netin
lisäksi monilla muilla foorumeilla. Fasisti kannattaa
katsoa psykologisena tutkielmana siitä, miten
valitsemme puolemme. Elokuva pakottaa kysymään sen
vaikeimman kysymyksen: miten minä valitsisin, jos
enemmistö vaatisi minun valitsevan väkivallan.
Kaunista pahuutta
Bertolucci tapaa kertoa tarinansa puhtaiden ja
häikäisevän kauniiden kuvien avulla. Tarkat
sommitelmat ja kameranliikkeet tekevät katsomisesta
suurta nautintoa. 3D-efektit olisivat Bertoluccin
elokuvissa turhia, sillä kuvat tuntuvat kolmiulotteisilta
muutenkin. Fasistista voisi suurentaa minkä tahansa
ruudun ja ripustaa seinälle tauluksi.
Häkellyttävintä on Bertoluccin tilan taju. Hän kuvaa
varmalla otteella niin fasistien mahtipontista
arkkitehtuuria kuin päähenkilön äidin rapistuvaa
huvilaa. Tila on olennainen osa tarinaa ja samalla
myös henkilöiden psykologiaa.
Ohjaajan lisäksi kuvamaailmaan on vaikuttanut
voimakkaasti mestarillinen Vittorio Storaro, jota
hyvästä syystä pidetään yhtenä kaikkien aikojen
parhaista elokuvaajista. Esimerkiksi loppupuolen
metsään sijoittuva kohtaus on jäänyt elämään
visuaalisen kauneutensa ja psykologisen kylmyytensä
vuoksi. Myös pukusuunnittelija Gitt Magrin tekee
osansa visuaalisen ilmeen luomisessa.
Vaikka visuaaliset ratkaisut tähtäävät kauneuteen, ne
onnistuvat kuvaamaan täydellisesti myös päähenkilön
sielun pimeyttä.
Antti Pentikäinen
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Mikä kohtaus teki suurimman vaikutuksen? Miksi?
Etsikää YouTubesta näytteitä Bernardo Bertoluccin elokuvista. Huomaatteko niissä
jotain yhteisiä piirteitä?
Ohjaaja erottelee Fasistissa erilaiset ympäristöt visuaalisesti. Pohtikaa, miltä
näyttivät fasistien tilat ja millaisia olivat yksityiskodit. Tutkikaa myös omaa
kouluanne tai muuta tuttua tilaa: millaisia asioita paikka viestii? Jos teillä on aikaa,
voitte kuvata koulua esimerkiksi kännykkäkameroilla. Etsikää paikkoja ja tiloja,
jotka viestivät esimerkiksi lämpöä ja kylmyyttä, valtaa ja demokraattisuutta tai
välittämistä ja välinpitämättömyyttä. Jakakaa kuvat esimerkiksi netissä.
Kirjoittakaa sivu Marcellon päiväkirjasta. Millaisia ajatuksia hänen päässään
liikkuu? Miten hän perustelee tekonsa ja toimintansa? Millaisella kielellä hän
ilmaisee itseään? Voitte viitata kuvitteellisessa päiväkirjassa elokuvan tapahtumiin
tai keksiä niitä itse.
Fasisti sijoittuu 1930-luvun ja toisen maailmasodan ajan Eurooppaan. Ottakaa
selvää, millaista fasistista liikehdintää eri maissa oli. Voitte esimerkiksi jakautua
ryhmiin, jotka selvittävät tilanteen eri maissa.
Propaganda pyrkii vaikuttamaan kansalaisten poliittisiin valintoihin ja mainonta
kulutuspäätöksiin. Etsikää ryhmissä molemmista esimerkkejä, joihin olette
törmänneet omassa elämässänne. Esitelkää löydöksenne muille ja keskustelkaa
niistä.
Konformisuudella tarkoitetaan sosiaalipsykologiassa yhdenmukaisuuspyrkimystä eli
mukautumista enemmistön mielipiteisiin, käyttäytymiseen tai arvoihin. Elokuvan
Marcello omaksuu poliittisen ideologian, mutta arjessa mukaudumme melkein
huomaamattamme moniin erilaisiin ilmiöihin. Jokapäiväisiä esimerkkejä ovat
esimerkiksi muoti, musiikkimaku tai vaikkapa työpaikan käytännöt. Pohtikaa,
millaisiin konformistisiin ilmiöihin olette itse törmänneet.
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