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Ku vat: Ton va n Zantvoort

Ton van Zantvoort on vuonna 1979 syntynyt hollantilainen d oku mentaris ti. H än valmis hli vuonna 2003
audiovisuaa lisen tuotannon koulutukses ta ja on sen
jälkeen tehny t lukuisia visuaali sia lyhy teloku via ja
pidempi ä dokumenttieloku via. H än kuvaa elokuvissaan ihmi selämää, oikeita ihmisiä eril aisissa olosuhteissa, ja etsii tapoja ku vat arkipäiväistä elämää.
Hänen matkansa ova t vieneet hänet Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Köyhät kaupungit ja läns imaisille ehkä hieman vieraammat kolkat ovat joutuneet hänen linssinsä tutkitta vaksi sekä

asettaneet sam all a kysymyksen arkipä ivästä uuteen
va loon. Siinä mi ssä potosilaisen kaivoskaupungin
ihmiset elävät sittenkin onnellista, vaikka niukkaa
eläm ää, län simaissa ongelmat saa ttava t paisu a y l i ~
pä äsemättömiksi jo pienistä vas toinkäy misistä. Ton
on ha vainnut maail man muuttu van.
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Maailma muu ttuu . Me kaikki koemme muutoksen eri tavoin . Mu istan kun minulle lapsena opetettiin h Iien ja renkaan olevan hi storian su urimpia keks in töjä. Tottakai tuli ja rengas ova t tärkeitä keksintöjä
ennen tieto- tai lentokonetta, mutta nykyään kaikki kehitys tapah h lU va ltava lla nopeud ella. O llessani Laos issa vanha mies o li tatuoinut koko kehonsa
pitääkseen p ah at hen get loitolla. Hän eli sa mankaltaista eläm ää ku in hänen isänsä ja isoisän sä, mutta
hänen 16-vu oti as p oikansa ajeli y mpäriinsä s kootteri ll a. Eri sukupolvien vä lill ä on tä nä p äivä nä va ltava
ero ja minus ta se on m ielenkiin toista, Ton kertoo.
Ton näkee muutoksen erityisen raakana kehi ttyvissä m aissa. Alueilla, joilla ei ole vielä niin p aljoa
mod ernia teknii kkaa . Inti an s lumm eissa ei ole vä lttämättä juoksevaa vettä tai vessoja, mutta heillä on
televisio .
- Näyttää siltä kuin elämän perusarvot oli sivat
muuttu massa . Ihmiset halua vat mieluum m in televis ion tai kännykän kuin kunnolliset pesey tymis mahd oll isuudet, Ton jatkaa .

Viereisellä si vulla: TOII kllvfla Gavilloa, jOkfl pitää lepotaukoa ja kerää kokaJehtiä pussistaal/. KokaJehtiä käytetääll kor·
keflssa illllal/aJassa pal/Oillvoilltia vastaal/ ja pi risteellä. Ylhäällä: Näkymä Cerro Ricolta alas Potosill kflup ll/lkiill.

Turismi Etelä· Amerikassa
Ton etsii tarinoi ta kuvattavaksi. Potosin kaupunki
Boliviassa alkoi kiinnostaa häntä, kun hän kuuli kai·
vosten rankoista työolosuhteista, jotka olivat samanaikaisesti htristikohde.
• Kirjoi tin alunperin lyhyen käsikirjoituksen. Sain
taidesäätiöltä pienen stipendin ja matkasin kaverini
kanssa Etelä· Amerikkaan puoleksi vuodeksi. Olin
tehny t hieman tutkinut mahdoll isia kuvauskohteita
ja olin kiinnostunut viidestä eri paikasta. Tein lopul·
ta kolme elokuvaa, joista kaksi olivat lyhyitä . Kaikki
käsittelivä t turismia ja niiden vaikutusta paikkaan.
Luin mm. pienestä kylästä lähellä Machu Picchua.
Sinne pääsee vain junalla. Joka päivä kylässä käy yli
1000 ihmistä . Kyläläisille turistit toki tuovat kylään
rahaa, mutta on jokseenkin uskoma tonta, että se ny·
kyisellään kylä on täysin riippu vainen turisteista,
Ton kertoo ensikokemuksistaan Etelä· Amerikassa .
Hän onni stui käymään myös länsim aalaisittain
ajatel tuna mystisessä paikassa, Machu Picchulla . En·

26

Ensimmäiset Kansat

tinen inkojen kaupunki rakennettiin 1400·luvulla ja
hylättiin espanjalaisten tultua paikal le. Historialli·
sesti aja teltuna on siis erikoista, että kaikki haluavat
katsomaa n legendaarista inkavaltakunnan kaupun·
kia, josta alunperinkin kaupungin asukkaat lähtivät
eurooppalaisten (länsi maalaisten) tieltä.
. Monet kertoivat saaneensa Machu Picchussa
hengellisen kokemuksen, kun minä taas näin paikalla pelkkiä turisteja, Ton ja tkaa Machu Picchusta.
Sa moihin aikoihin Ton aloitti toisen lyhyteJoku·
van työstämisen. Tämä elokuva kertoi kelluvista
saarista Titicaca·järvellä. Turismi on saapunut myös
tälle saarelle ja vastaavanlainen ilmiö on havaittav is·
sa kuin Machu Picchulla.
- Saa ren asukkaat lähtivät pois piil outuakseen
mannermaalta htlevilta ja ulkopuolisilta . Jotenkin
ironista, että joka päivä turisteja tulvii näille saari lle?
Saaren ihmisten elämästä on tu ll ut tu ri stinähtävyys,
Ton miettii.
Kolm as Tonin Etelä·Amerikan matkallaan kuvaa·
ma elokuva oli myös sarjan pisin.

Kallion ja turi stin välissä· Grito de piedra
Scream o f the Stone tai espanja la isi ttain G rito de
piedra kertoo po tosilaisesta kaivosky lästä . Al ueen
asukkaat ovat olleet ennen ke tsuoila ja aima roita,
mutta sekoittumista alkoi tapahtua sen jälkeen kun
eurooppa laiset saapui va t alueelle. Aiemmin a lue oli
vauras, koska läheiseltä Cerro de Potosilta (PoIosin
vuorelta) oltiin löydetty jo ennen eurooppalaisten
tuloa hopeaa, jota käytettiin legendan mukaan hal·
litsijoiden arvoesineisiin. Vuorelle an nettiin kin vail,·
toehtoinen nim i Cc rro Ri co ("rikas v uori"). Espanja.
laisten saavuttu a rikkaudet a lko ivat nopeaan tahtiin
kadota mantereelta. Siitä vauraud esta, josta ennen
myös Potosi nautti, tu li eurooppalaisten vaura ul ·
ta . Alue köyhtyi vuosisatojen va rrella ja siinä, mis·
sä Poiosin sa no taan olleen aikoinaan yksi maai lm an
rikkaimm istn kaupungeisln, se on tänä päivänä yksi
maai lman köyhimm istä.
. Lähdin sin ne ensimmäisen kerran vuoden 2005
alussa. Paikasta ei oltu si llo in vielä tehty elokuvaa.
Tapasin matka lla ihm isiä ja aloin ku va ta, kun si tten
sai n tietää, että Rotte rdamin elokuvafestivaa lill a oli

esitetty Devil's Miner. Epäonnekseni kenelläkään ei
ollu t DVD:tä Potosissa, joten en tienny t, mill ainen
e lokuva seoli . Tehdessä ni va lmisteluja päätin jatkaa,
Ton kertoo Scream of the Stonen alkuvaiheista .
Hän o li kaupungissa hieman yli kaksi kuukautta .
Hänen ku vaama nsa ihmiset eivä t olleet kovin to ttu·
neila häneen ensim mäisen viikon aikana, joten ma·
tc ri aal i jäi käyttämättömäksi lopullisessa versiossa.
Jokapäi vä iset viera ilut ja kuvaukset kuitenkin hi l·
jalleen totuttivat ihmi set hä nen läsnäoloonsa. Kuva usten aikana hän alkoi keskittyä enem män kahteen
kaivostyöläiseen, isää n ja poikaan, Gavinoon ja Ped roon. Gav ino e lää vielä perinteisempä ä kai vostyöläisen elämää, kun Ped ro käy koulua oppiakseen kieliä.
Pääasiallinen ku vauskohde alu eella o li kaivostyöläiset ja heidän lyöolosuhteensa. Rankat o losu hteet tuli va t tuhliksi myös ToniJle, joka vietti aikaa
kaivoksissa. Hän kuvasi työntekijöitä ja vielä itse
työntekoa. Kaivoksen ilmapii ri jäi myös hänen mieleensä.
- 4200 metrin korkeudessa ihmisille alkaa h Illa päänsä rkyä, on kyl mää, eikä mikää n enää o ikein

kasva, ajoitta in myös alkaa ahdistaa tai masentaa.
Kaivoksessa oli vaikea hengittää. Moni ihminen ihmetteli, miten siedä n olla kaivoksessa niin pitkään,
Ton muistelee.
Oma tekijänsä saattaa oll a siinä, että työntek ijöille
ka ivoksi in meno on pakko. Heidän elä mänsä o n pitkältä riippuvainen sii tä, kun Ton puolestaan oli kaivoksissa muista syistä: mielenkiinnosta ja vapaaehtoisesti.
Oman haasteensa työlle asetti raakaeditointi ja
jonkinlaisen käännöksen saa minen jo paikan päällä.
Ton puhuu jonkinla ista espanjaa, mutta paikalli set
puhu vat sekä espanjaa että ketsuaa, joskus sekaisin.
- Mim.l1 la oli käytössäni seitsemän kääntäjää, joist<l
paras oli Jose Lui s. Mu ut eivät osanneet ketsuaa niin
hyvin, mutta heitä kiinnosti rah<l, joten he sepitte livät o mia tarinoitaan. Toisaalta käännöstyö oli melko
haastavaa, koska puhe oli pääsääntöisesti ehkä humaltuneen puhetta, jolla ol i cocalehtipallo suussaan
ja kieli itsessään jotakin ketsuan ja espanjan sekoi tusta . Vä lill ä Pedrokaan ei saanut isänsä puheesta selvää, Ton kertoo.
Kuv<lusten aikana myös työpari vaihtui, kun hä-

nen kaverinsa päätti lähteä. Ton ottaa asian ainakin
nykyään hieman rauhal lisemmin ja to teaa:
- Hän lähti reppureissaa maan tytön kanssa, jonka hän tapasi... Onneksi tapasin erään antropolog in,
joka halusi auttaa minua. Hän osasi myös hieman
pa remmin espanjaa, joten hän korvasi aiemm<ln työparini oikeinkin hyvin. Kun hän sitten pari viikko<l
myöhemmin läh ti, tein jälleen töi tä yksin.
Alueelle saapuva t tu ristit ovat yleensä kuulleet
paikasta Lonely Planet-kirjasta. Siksi paikalla ei nähdä kovinkaan paljoa rikkaita länsi ma alaisia, vaan pi kemmin köyhiä opiskelijoita, jotka keskenää n miett ivät, mitä kaupungiss<l on tapa htunut länsimaalaisten
saavuttua . Rikkaudet ovat h.dlect ja menneet, ti lalle
on tullut köyhyys, mutta Ton ei ole kokenut, että Iänsimaa laisten toimet oli sivat joll akin tavalla katkeroittaneet potasilaisia.

Kllvat: Edellisellä sivulla Pedro kaivosolosllllteisSfl. Hällellä 0 11 poskessallll koka/eI/timälli. Tällä sivlI/la hällen isänsä Gav;no oHalllassa lepohetkellää/1.

- Luulen, että he ovat vuosisatojen kuluessa tottuneet elämäntapaansa. Toi sa alta, kuten Pedrokin
sanoo, he pitävät turisteista, koska turistit tuovat
kaupunkiin rahaa . Olen kuitenkin kuullut, että mineraalien hinnat ovat menossa alaspäin ja sa manlaista suuntaa nä yttää turismi, eli Potosissa on vieläkin
rankem mat ajat, Ton kertoo.
Scream af the Stone valmishli marraskuu ssa 2006
ja on sen jälkeen kiertäny t kan sainvä lisiä dokumenttielokuvafestivaaleja. Tämän vuoden kesä llä se nähtiin myös Pärnu ssa, Virossa .
Epi logi
Ton jatkaa ede lleen matkaansa . Ei enää pelkästään
reppumatkaajien kanssa, mutta viime aikoina häntä
ovat työllistäneet elokuvafestivaalit, jotka ova t olleet
kiinnostuneita hänen töistään. Hän pitää edelleen
epäsää nnöllisen säännöll isesti yhteyttä Boliviassa tapaamiinsa ihmisiin, erityisesti Pedroon.
- Silloin tällöin o lemme tietokoneiden välityksellä
yhteydessä, Messengerillä . Viime vuonna keskustelimme lyhyesti ja hän kertoi voivansa hyvin, siitäkin
huolimatta, että rahaa ei ole. Hän kertoi lopettaneensa toi staiseksi opintonsa, koska hänen täytyy tehdä
töitä. Mutta totesi kuitenkin jatkavansa vielä jossakin

vaiheessa. Isänsä Gavino puolestaan etsi uutta työpaikkaa toisesta kaivoksesta Potosin läheisyydessä,
Ton kertoo tutustumiensa ihmisten kuulumisia.
Tällä hetkellä Ton kiertää maai lmaa uuden doku menttinsa kanssa . Elokuvan nimi on Bloomin g Business. Se kertoo tarinan kolmesta ihmisestä, jotka ovat
ka ikki tava ll a tai toisella ri ippuvaisia valtavista kukkatarhoista Keniassa. Elokuvassa meill ekin ta va lliset
kukat, kuten ruusut saavat uuden merkityksen. Ton
toteaa, että tarinat, joihin hän maailma ll a kohtaa, eivä t shokeeraa häntä. Hän kertoo oppivansa kaiken
aika a ja haluavansa jakaa oppimaansa.
- Toivottavasti katsotte elokuvian i ja jatkatte töideni seuraamista myös tuleva isuudessa. Nä mä matkat ovat opettaneet elämästä yhtä, jos toista. Liian
pa ljon tässä kerrottavaksi, Ton päättää.

KlIva allwalla: Migllel, yksi kaivostyöliiisistä, joka IllIrastaa edelleelI siillii toivossa, eHii joIIakill päivällä löytiiisi IIl1dcllllOpeasllollell .

Scream of the Stone
Ohjaus: Ton van Za ntvoort
Alankomaat/Bol i via, 2005
Di gibeta, 59 min, espa nja,
engla nninkiel i nen tekstitys
Dokumentti
Jakelu: Ton van Zantvoort / Newton
Film

ott amaa n länsimaisia turisteja. Lonely Planet-kirja
o n houkutellut pai kalle luku isia länsimaalaisia reppumatkailijoita, jotka tuleva t katsomaan ehtynytUi vuorta, jonka sisuksissa mi ljoonat ovat kuolleet.
Pedro hauskuuttaa turis teja, ke rtoo vuo ren hi storiasta ja ka ivostyöläisten ta voista .
Ka ivosturi smi kertoo toisenlaista tari naa siitä, mihi n länsimna t ovat ai emm in ri kknat alueet ajaneet.
Ensin aluee lta vieti in hopea, jonka jälkeen paika lle
saa p uivat länsimaa la ise t pä ll istelemää n köy hty ny tUi nluetta. Turis ti t keskusteleva t menneestä, tapah tuneesta ja mitä a lueen hyväksi voidaan tehdä, mu Ita onko se enää pelastettavissa?

" Where we used 10 Irnvelll1nllY IlIon lhs
by sen, nowndnys every sluden l enll book n
l iekello Ihe olher side oj Ihe world. "

Isla Totora
Ohj aus: Ton van Zantvoort
Alankoma at/Peru, 2005

Cerro Ricon kupeessa sijaitseva Palasin kaupunki
Boli viassa oli yksi maailman ri kkaimmis ta kaupungeista 1600-1uvull a. Ny kyää n se on yksi maailman
köyhimmistä. Alueen rikkaus johtui hopeasta, jota
löy ty i a[ ueeJlil hu omattavia määriä. Köyhty m inen
pu olestaa n johtu i s iit ä, että k<1 ikki hopea ka tosi aja n
mittaan Euroo ppaan. O n sanottu, että alu eelta kaivetulla hopeall a o lisi saatu rakennettua sil ta Potosista
Madridiin, samoin kaivoksiin kuolleiden miljoonien
työläisten luista .
Ny t Potosissa o n on jäljellä enää tyhjä kaivos, jos ta
useat kaivostyöläiset ed elleen y rittää saada elan tonsa. Ehtyneet hopeasuonet eivät ole kuitenkaan jättäneet paljoa va linnanva raa. Työläisten on ollu t pakko
löy tää uusia ansain tatapoja ja he ovatkin löy täneet
" u uden suo nen".
Gavino ja Ped ro ova t isä ja poika. He työsken televät kaivoksell a, mu tta ajat ovat muu ttuneet. Gavino elää perinteisempää ka ivostyöläisen elämää. Hän
uhraa Tio lle, kaivostyöläisten jumalalle eli paho laisell e, kuten on oll ut perinteisesti tapana. Hän uh ra a
siinä toivossa, että vielä löytyisi y ksi hopeasuoni.
Hänen toiveensa jakaa usea t muu t kaivostyöläiset,
mu tta kuivi in kaivettl.l vuo ri on kit sas. Ped ron elämä
sen sijaan on toisenlaista. Hän ansa itsee myös elantonsa vuores ta, mu tta perinteisen ka ivostyön sijasta hän o piskelee eng lan tia ja valm istautuu vastaan,0
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DVD, 10 min
Dokumentti
Jakelu : Ton van Zantvoort / Newton
Film
Pieni saa ri Titicaca-järvell ä on yksi maai lman ihmeistä. Se o n kell uva saari, joll a uros-kansan jälkeläiset elävät rauhaisaa elämäänsä. He ovat vuosisatoja si tten jä ttäneet ma nnerm aa n, jotta he voisivat
elää eristyksissä ja suojassa mu il ta heimoilta. Ihmi set
kalastava t, kuten heillä o n o llut perinteisesti tapana.
He asuvat kaislamajoissaan ja raken tavat kaisioista
yhtä ja to ista. Tämän ka iken rauhan naapurissa ovat
kuiten kin paikalle saa puneet turistit valoku vakamero ineen. Ristei lya lukset hlova t pä ivi ttäin pa ikal le ulkopuol isia pällistelemään pienen yhteisön elämää ja
ostamaan heiltä kaislavalmi steita.
Ohjaaja Ton Va n Zantvoortin lyhytelo ku va on
kauniisti ku vattu ja lämmi nhenkinen. Se ku vastaa
toisaa lta hyv in eristäy tyneen kansan elämää, mu tta myös nykymaa ii man kääntöpuolta. Länsimaa laise t pääsevät ra ha lla lähes minne tahansa, helposti ja
vaivattomasti, ottam aan muistoksi kuvia .

