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CinEd-hanke pyrkii edistämään kulttuurissamme elokuvataiteen asemaa maailman ajattelemisen välineenä. Hankkeeseen 
osallistuvien maiden elokuvaperinteestä on valikoitu sarja elokuvia, joiden ympärille on kehitetty yhteinen opetusohjelma. 
Opetuksessa pyritään huomioimaan se jatkuva mullistus, jonka keskellä kuvien näkeminen, vastaanottaminen, levittämi-
nen ja tuottaminen nykyään on. Kuvia katsellaan monenlaisilta ruuduilta: suurissa elokuvateattereissa ja pienillä älypuhe-
limilla sekä televisiosta, tietokoneilta ja tableteilta. Elokuva on nuori taiteenala, jonka on jo monesti ennustettu kuolevan, 
mutta se on yhä vahvasti elossa.

Tekniset mullistukset vaikuttavat tietenkin elokuvaan, jonka levityksessä on huomioitava sen yhä monilukuisemmiksi 
käyvät katsomistavat. CinEd-julkaisut tarjoavat helpon, vuorovaikutteisen ja intuitiivisen väylän elokuviin. Ne rakentavat 
dialogia kuvien ja elokuvien välille ja antavat välineitä niiden analysoimiseen. Teoksia tarkastellaan monella tasolla: sekä 
kokonaisuuksina, että pienempinä osasina, kuten yksittäisinä kuvina, otoksina ja kohtauksina.

Hankkeen opetuskirjaset kannustavat lähestymään elokuvia lähestymään vapaasti ja notkeasti. Elokuvia on tärkeää 
pyrkiä ymmärtämään monesta näkökulmasta: kuvaillen, sillä se on analyysin perusväline, mutta lisäksi on kyettävä vali-
koimaan yksittäisiä kuvia, ryhmittelemään niitä, vertailemaan niitä, haastamaan niitä – eikä vain elokuvissa, vaan kaikissa 
esittävissä ja kertovissa taiteissa, niin valokuvassa, kirjallisuudessa, maalaustaiteessa, teatterissa kuin sarjakuvassakin. 
Tavoitteena on saada kuvista vakaa ote, käsittää niitä – ja elokuva on erityisen arvokas monialainen taiteenlaji, kun pyri-
tään kehittämään ja vahvistamaan uusien sukupolvien medialukutaitoa.
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Jean-Luc Godardin elokuvatuotantoa on ohjannut ensimmäistä 1950-luvun lyhytelokuvista nykypäivään asti pyrkimys 
lähestyä elokuvaa kokonaisvaltaisesti ja tutkia sen mahdollisuuksien kirjoa. Omien elokuviensa ohjaamisen ohella Go-
dard toimi eräänä Ranskan uuden aallon alullepanijoista. Hän on pysynyt uskollisena sen alkuperäiselle hengelle ravis-
telemalla elokuvateon normeja ja käytäntöjä, sekä seuraamalla avoimesti tekniikan kehitystä. Niin Godard kuin uusi 
aaltokin ovat osa Ranskan, Euroopan ja koko maailman yhteistä kulttuurihistoriaa, joten oli luonnollista ja tärkeää ottaa 
yksi hänen elokuvansa CinEdin sarjaan.

Godardin tuotannosta valinta osui elokuvaan Hullu Pierrot. Se on hänen elokuvistaan tärkeimpiä, taitekohta rönsyilevässä 
tuotannossa. Hullu Pierrot on eräänlainen kokonaistaideteos: elokuva, sinfonia, runo, maalaus ja romaani, jossa kohtaa-
vat taiteet korkeimmista (Auguste Renoirista Louis-Ferdinand Célineen) rahvaanomaisimpiin (kioskikirjallisuus, sarjakuva 
ja mainokset). Godardille elokuva ajattelee sekä itseään taidemuotona että ympäröivää maailmaa ja nykyhetkeä. Se pys-
tyy yhdistämään vastakkaisia voimia: vimmaisen romanttinen rakkaus kohtaa kaoottisen maailman, kevyt viihde syvän 
tragedian.

Toisinaan Godardin väitetään tekevän vaikeasti lähestyttäviä elokuvia, ja hän vaatiikin paljon sekä taidemuodoltaan että 
yleisöltään. Hullu Pierrot on vaativa valinta, mutta tämä kirjanen pyrkii kumoamaan ennakkoluuloja ja osoittamaan, että 
Godard on elokuvantekijänä leikkisä ja antelias sekä herkkä ja avoin. Vuonna 1967 valmistunut elokuva tarjoaa ajan-
kohtaisia näkökulmia myös nykyhetkeen: haaveiden ja todellisuuden välisiin ristiriitoihin, maailman väkivaltaisuuteen, 
idealismin ja materialismin kiistaan, olemisen vaikeuteen ja suuriin tunteisiin.

Valmistusmaa: Ranska – Italia
Kesto: 1 h 47
Formaatti: väri – 2,35:1 – 35 mm
Budjetti: 2 500 000 frangia
Ensi-ilta: 29.8.1965 (Mostra de Venise)
Ranskan ensi-ilta: 5.11.1965 (298 621 näytöstä)

Ohjaus: Jean-Luc Godard. Apulaisohjaajat: Jean-Pierre 
Léaud ja Philippe Fourastié. Käsikirjoitus: Jean-Luc 
Godard mukaillen Lionel Whiten romaania Kohti perika-
toa. Tuotanto: Georges de Beauregard. Tuotantoyhtiö: 
Dino De Laurentiis Cinematografica. Musiikki: Antoine 
Duhamel, paitsi laulujen sanat ja sävellys Serge Rezva-
ni. Kuvaus: Raoul Coutard. Leikkaus: Agnès Guillemot. 
Äänitys: René Levert. Lavastus: Pierre Guffroy.

Näyttelijät: Jean-Paul Belmondo (Ferdinand Griffon 
eli Pierrot), Anna Karina (Marianne Renoir), Graziella 
Galvani (Maria, Ferdinandin vaimo), Dirk Sanders (Fred), 
Jimmy Karoubi (kääpiö, gangsteripomo), Roger Dutoit 
et Hans Meyer (gangsterit), Samuel Fuller (itsenään) 
Princesse Aïcha Abadie (itsenään), Alexis Poliakoff 
(matruusi), Raymond Devos (sataman yksinäinen mies), 
Laszlo Szabo (Laszlo Kovacs).

ELOKUVAN ESITTELY TUOTANTOTIEDOT

Espanjalainen juliste Tsekkoslovakialainen julisteRanskalainen juliste
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Ferdinand: “No niin! Hän haluaa vain hurvitella.”

Kohtaus jatkuu:

Marianne kysyy: “Kenelle oikein puhut?”
Ferdinand vastaa: “Katsojille.”
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Kiista-
kirjoitus

Pariskunta ja 
romantiikka

Puhuttelu 
ja kieli

Road movie

Näyttelijät 
ja muusa

Värit ja 
taiteet
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PUHUTTELU JA KIELI

Pierrot katsoo kameraan. Kääntymällä katsojan puoleen 
hän järkyttää fiktion totuttua asetelmaa. Katse liittää 
elokuvan myös sotien jälkeiselle modernille elokuvalle 
ominaisten kerrontakokeilujen perinteeseen, joka jatkui 
1970-luvulle saakka. Elokuvasta tuli itsetietoinen, ja se al-
koi esittää kysymyksiä sekä itselleen että katsojalle. Hullu 
Pierrot käyttää kaikkia kielen rekistereitä tuttavallisesta 
runolliseen ja kirjallisuussitaatteihin, puheesta lauluihin. 

NÄYTTELIJÄT JA MUUSA 

Ennen menestyksekästä uraansa kaupallisissa eloku-
vissa Jean-Paul Belmondo oli eräs uuden aallon neuvo-
nantajista. Yleisölle hänet esitteli Godardin ensimmäinen 
pitkä elokuva Viimeiseen hengenvetoon (1959). Anna 
Karina puolestaan inspiroi ohjaajaa sekä kollegana että 
rakastajana. Kahden taiteilijan ja romantikon intohimoi-
sessa suhteessa elämä ja taide sekoittuivat. 

ROAD MOVIE 

Godard käyttää lainauksia taidokkaasti, sillä ennen ohjaa-
januraansa hän oli intohimoinen elokuvaharrastaja ja -krii-
tikko. Elokuvassa on lukuisia viittauksia hänen suuresti 
ihailemaansa yhdysvaltalaiseen elokuvaperinteeseen. 
Hullu Pierrot voidaankin nähdä versiona Bonnien ja Cly-
den tarinasta, jonka Arthur Penn ohjasi elokuvaksi kaksi 
vuotta myöhemmin. Godardin valitsema erittäin laaja 
kuvasuhde (2,35:1) korostaa tilallisuutta ja kertomuksen 
eeppisyyttä. 

TEEMAT SYNOPSIS

PARISKUNTA JA ROMANTIIKKA 

Pierrot pakenee porvarillisia tapoja ja mukavuutta. Hullu 
Pierrot on yksinkertainen tarina rakastuneesta pariskun-
nasta, joka pakenee rappeutunutta maailmaa elääkseen 
rakkauden moderneina robinsoneina. Suhde on sekä tiivis 
että rikkonainen, sillä Pierrot on taipuvainen haaveiluun 
ja Marianne kevytmieliseen ailahtelevaisuuteen. Eloku-
van kepeän pinnan alla majailevaa leikkisää romantiikkaa 
sävyttävät vimma, synkkyys ja epätoivo.

KIISTAKIRJOITUS 

Sekä elokuvan perustassa että sen muodossa puhal-
tavat vapauden tuulet. Godard sitoutuu jo uransa tässä 
vaiheessa vasemmistoon, vaikka ryhtyykin poliittisesti 
aktiiviseksi vasta vuosina 1967–1969. Elokuvassa hän 
pilkkaa nihilistiseen ja vapaamieliseen sävyyyn vallitsevia 
sosiaalisia ja poliittisia normeja. Hullu Pierrot kiellettiinkin 
alle 18-vuotiaalta “elokuvan älyllisen ja moraalisen anar-
kismin vuoksi”.

VÄRIT JA TAITEET 

Kirkas punainen auton kojelaudassa ja Anna Karinan 
käyttämässä mekossa on eräs elokuvaa rytmittävistä 
väreistä. Hullu Pierrotin väritutkielmissa ja maalaukselli-
sissa asetelmissa Godardin nuoruudenhaaveet taidemaa-
larin urasta näkyvät epäilemättä selkeimmin hänen elo-
kuvatuotannossaan. Yleisemmällä tasolla ohjaaja käyttää 
luhistuneen aikakauden kuvaamiseen kaikkia taiteen 
muotoja, myös kirjallisuutta runoudesta romaaneihin. 
 

Ferdinand Griffon (1) on kyllästynyt vaimoonsa. Eräänä 
iltana aviopari on tekemässä lähtöä kutsuille, kun lapsia 
saapuu kaitsemaan Marianne, Ferdinandin suuri ihastus 
vuosien takaa. Ferdinand poistuu ikäviltä seurapiirikut-
suilta ja vie Mariannen kotiinsa. He viettävät yön yhdessä, 
mutta Marianne on sotkeutunut veljekseen väittämänsä 
Fredin asekauppakuvioihin. He jättävät taakseen ruumiin 
ja kolkatun miehen ja suuntaavat kohti etelää. Takaa-
ajettuina he menettävät kasan rahaa, varastavat auton ja 
hylkäävät arkisen maailman yrittääkseen elää rakkauden 
eksistentiaalisessa haaveessa. Haaksirikkoisten lailla he 
asettuvat autiosaarelle vaalimaan rakkauttaan kaukana 
maailmasta. Marianne alkaa kuitenkin kaivata muiden 
seuraa, ja lopulta hänen hämärä menneisyytensä palaa 
esiin. Hän karkaa ja liittyy veljekseen väittämänsä Fredin 
johtamaan gangsterijoukkoon. Kilpaileva jengi puolestaan 
mukiloi ja piinaa puun ja kuoren väliin joutunutta Pierrotia. 
Rakastavaiset hukkaavat toisensa. Pierrot yrittää unoh-
taa Mariannen ja ryhtyy merimieheksi, mutta kohtaa taas 
Mariannen ja joutuu mukaan Fredin puuhiin. Selviää, et-
tei Fred ole Mariannen veli, vaan rakastaja. He virittävät 
ansan kilpailevalle jengille. Marianne pakenee Fredin 
kanssa, ja Pierrot seuraa heitä saarelle. Fred kuolee 
laukauksiin, jotka osuvat myös Marianneen. Hän pääs-
tää viimeisen henkäyksensä. Epätoivoisena Ferdinand 
räjäyttää itsensä “nitramiitilla”.

(1) Koska elokuvassa häntä kutsutaan koko ajan Pierrot'ksi, jopa 
elokuvan nimessä, teemme samoin tässä kirjasessa.
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JÄNNITTEITÄ JA HALKEAMIA

Vuotta 1967 ei pidetä maailmanhisto-
riassa vuosien 1968 tai 1989 vertaisena 
käännekohtana. Vaikka monet siirtomaat 
olivatkin äskettäin itsenäistyneet, maail-
ma oli yhä jakautunut kahteen leiriin: 
Yhdysvaltain johtamaan kapitalistiseen 
ja Neuvostoliiton johtamaan kommunis-
tiseen, jossa Neuvostoliiton kilpailijaksi oli 
vuonna 1956 noussut Maon johtama Kii-
na. Vaikka tämä maailmanjärjestys ei vai-
kuttanutkaan vuonna 1967 lopulliselta, se 
tuntui kuitenkin yhtä vakaalta kuin Charles 
de Gaullen valta Ranskassa. Muiden län-
simaiden lailla Ranska nautti vuosina 
1947–1973 talouden ja hyvinvoinnin jat-
kuvasta kasvusta (ks. Elokuvien välisiä 
dialogeja, s. 22-25). Samalla De Gaulle 
kehitti poliittisia suhteita itäblokin maihin 
ja yritti näin pitää Ranskan itsenäisenä 
kahden kilpailevan leirin välisessä kamp-
pailussa.

Godard oli vuonna 1965 tapansa mukaan hyvin ajan tasalla: elokuvassa mainitaan Jeme-
nin sisällissota, Yhdysvaltojen tukema vallankaappaus Haitissa sekä tietenkin Vietnamin 
sota – joukkojen lähettäminen ja valtavat napalmipommitukset – joka herätti länsimai-
sessa nuorisossa mielenosoitusaallon. Taiteen saralla nähtiin kovaa pilkkaa kulutuksen ja 
kehityksen ideologioita kohtaan: esimerkiksi Jacques Tatin elokuvissa vuodesta 1958 al-
kaen (Enoni on toista maata) sekä Georges Perecin romaanissa Les Choses, jossa nuo-
ripari täyttää riivattuna asuntoaan kulutusyhteiskunnan symboleilla. Osa ranskalaisista 
piti siis gaullistista hallitusta jäykkänä ja pölyisenä. De Gaulle valittiin toiselle kaudelleen 
joulukuussa 1967 vain muutama vuosi Algerian sodan ja itsenäistymisen (1962) jälkeen. 
Ensimmäisellä kierroksella hänet haastoi vasemmiston ainoa kandidaatti François Mit-
terrand, jota tukivat etenkin yliopistomaailmaa järisyttäneet nuoret suuret ikäluokat.

UUSI AALTO, NUORISO VALMIINA TARTTUMAAN TOIMEEN

Uusi aalto liittyy syvästi nuoruuteen. Sen juuret ovat elokuvan modernismissa, jota se 
ei kuitenkaan kiteyttänyt eikä aloittanut. Esimerkiksi Robert Rossellini lukeutui tässä 

mielessä sen edeltäjiin. Jean Douchet'n sanoin: “eri mitassa toisiaan muistuttavat syyt 
ovat erilaisissa yhteyksissä tuottaneet samankaltaisia vaikutuksia”. Liikkeen kehtona oli 
elokuvakritiikki: sen tärkeimmät edustajat kirjoittivat Cahiers du cinéma -lehteen. Hei-
dän teksteistään syntyi “auteur-teoria”, joka nosti elokuvan taiteenlajiksi kirjallisuuden, 
teatterin, maalaustaiteen ja musiikin rinnalle. Teorian mukaan Alfred Hitchcock ja Ho-
ward Hawks ovat taiteilijoita, joiden teoksissa avautuu kuva maailmasta. Uuden aallon 
ohjaajille tyypillistä oli myös yhdistää elokuvakriitikki haluun tehdä elokuvia. Erityisesti he 
kohdistivat arvostelunsa “ranskalaisiin laatuelokuviin” (ranskalaisen kirjallisuuden klassi-
koiden elokuvasovituksiin), joita tekivät “alan ammattilaiset” – 1950-luvulla ranskalainen 
elokuvantekijä joutui työskentelemään vuosia avustajana ennen kuin pääsi tekemään 
omia elokuviaan.

Ilmausta “uusi aalto” käytti ensimmäistä kertaa journalisti Françoise Giroud vuonna 1957 
erään nuorisotutkimuksen tuloksia esittelevän artikkelin otsikossa. Vuonna 1957 elokuva-
arvostelija Pierre Billard viittasi sillä nuorten elokuvantekijöiden lyhytelokuvissa näkyviin 
uudistuspyrkimyksiin (1). “Uudella aallolla” ei ollut yhtenäistä, julkilausuttua estetiikkaa, 
vaan se kokosi vuosina 1959 ja 1960 yhteen ryhmän nuoria elokuvantekijöitä, joista mo-
net pian unohtuivat. Uusi aalto pyrki murtamaan vallitsevan elokuvanteon käytäntöjä ja 
esteitä: se suuntasi kameran uuden sukupolven näyttelijöihin, kuvasi nopeasti ja halvasti 
pienellä ryhmällä ja kevyellä tekniikalla, studioiden ulkopuolella (kaduilla ja tekijöiden 
asunnoissa) ja leikitteli tarinankerronnan tottumuksilla. 

1965 : UUDEN AALLON VASTATUULI JA VAIKUTUKSET 

Uuden aallon nosti elokuvamaailman huulille François Truffaut'n elokuvan 400 kepposta 
valtava menestys Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 1959. Seuraavasta vuodesta alkaen 
se koki useita vastaiskuja, kun sitä moitittiin kaupallisista epäonnistumisista, vastuutto-
masta ylimielisyydestä ja siitä harrastelijamaisuudesta, jolla nuoret ohjaajat yrittivät tehdä 
vallankumouksen elokuvassa. Vuoteen 1965 tultaessa ilmausta ei juuri enää käytetty ja 
ohjaajat olivat kehittyneet kukin omaan suuntaansa, mutta sillä on silti ollut suuri vaikutus 
1960-luvulta tähän päivään.

Italialainen elokuvaohjaaja Pier Paolo Pasolini on korostanut Godardin elokuvan Viimei-
seen hengenvetoon (1959) ratkaisevaa merkitystä. Erityisesti sen kerronnan vapaus oli 
synnyttämässä uusia taiteen sääntöjä. Uusi aalto ylitti rautaesiripunkin. Puolassa Jerzy 
Skolimowski kuvasi nuorisoa puhdistavissa elokuvissaan. Tsekkoslovakiassa merkittä-
vimmän irtioton tekivät Jan Nemec, Vera Chytilova ja Milos Forman. Ilmausta “uusi aalto” 
käytetään vielä nykyäänkin puhuttaessa uusien sukupolvien esiinmarssista, viime vuo-
sina esimerkiksi Christian Mungiun, Corneliu Porumboiun ja Cristi Puiun kaltaisten roma-
nialaisten elokuvantekijöiden yhteydessä vuosina 2005–2007. 

II - ELOKUVA

Warren K. Leffer, Mielenosoitus Vietnamin 
sotaa vastaan Washingtonissa vuonna 1967

TAUSTOJA: 1965
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AUTEUR: ELOKUVANTEKIJÄ LUOVANA 
TAITEILIJANA 
Jean-Luc Godard on eräs suurista elokuvantekijöistä sekä ylipäänsä ensiluokkainen tai-
teilija, jonka teokset ovat 1950-luvulta asti kiehtoneet, yllättäneet, haastaneet ja jakaneet 
mielipiteitä elokuvapiirien ulkopuolellakin. Godardin taidokkuus on monialaista: hänen 
elokuvansa avaavat kiehtovia näkymiä kuvaamaansa aikakauteen. Hän tekee jatkuvasti 
kokeiluja elokuvan esteettisillä, kerronnallisilla ja teknisillä mahdollisuuksilla. Hän haas-
taa katsojansa ja jopa ärsyttää tätä.
 
ELOKUVA SIJAISPERHEENÄ

Godard syntyi vuonna 1930 Pariisissa ranskalais-sveitsiläiseen perheeseen. Hän vietti 
lapsuutensa Genevenjärven rannalla ja muutti sinne takaisin vuonna 1977. Nykyään hän 
viettää siellä yhä eristyneempää elämää. Hänen sukutaustansa on varakasta ja sivis-
tynyttä, eikä mikään tuntunut ohjaavan Godardia vähäisenä pidetyn taiteenlajin pariin. 
Mutta hänestä tuli “kapinoiva perillinen” (3), joka mielellään uhmasi ja rikkoi taustansa 
asettamia rajoja. 

Godard kääntyi elokuvan pariin 1940-luvulla kuten toiset kääntyvät uskoon. Hän koki 
elokuvakerhojen sodanjälkeisen kulta-ajan ja vietti tärkeimmät oppivuotensa Henri Lan-
gloisin johtamassa Ranskan elokuva-arkistossa. Godardin ympärille syntyi vähitellen ver-
taisten piiri, johon kuuluivat François Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol ja Eric 

Rohmer. Tämä joukko kirjoitti André Bazinin toimittamaan lehteen Cahiers du cinéma, 
Godard ensimmäistä kertaa vuonna 1952. Se oli heidän sijaisperheensä, ja Godard totesi 
lehden toimituksesta: “Se oli ainoa kotimme, ja vietin siellä muitakin enemmän aikaa.” (4)

ELOKUVA LUOMISTEKONA

Elokuvantekijä Godard oli nupullaan jo kriitikko Godardin nokkelissa sanankäänteissä. 
Vuonna 1985 hän kertoi suhteestaan kirjoittamiseen: “Olen aina jättänyt sen tuskaiseen 
viime tinkaan. (…) Siihen kuuluu tietty kärsimys, jonka peittää luomiseen aina kuuluva 
nautinto.” (5) Hänen voi kuulla tässä viittaavan kirjoittamisen lisäksi elokuviensa kuvaus-
ten omalaatuiseen tunnelmaan, jossa pitkät, epäilyksen ja odotuksen täyttämät hetket 
ratkeavat äkkinäiseen innoitukseen ja hyvin nopeaan toimintaan.

Godard aloitti ohjaajanuransa lyhytelokuvilla: Charlotte et Véronique (1957) ja Charlotte 
et son Jules (1958) sekä samana vuonna Truffaut'n kanssa tehty Une histoire d'eau. 
Nämä teokset ennakoivat hänen ensimmäistä pitkää elokuvaansa Viimeiseen hengen-
vetoon (1959–1960), sen runsaita lainauksia elokuvista ja kirjallisuudesta, sen rytmisiä 
katkoksia sekä kerronnan ja leikkauksen käytäntöjen kyseenalaistamista (epäjatkuvuu-
det). Godardille elokuva on ajatteleva muoto: hänen elokuvansa ovat yhteensattumia, 
sanojen ja kuvien sommitelmia, joita leimaavat osien yhteensopimattomuus, oivallukset ja 
mahdolliset merkitykset. Viimeiseen hengenvetoon käynnistää hengästyttävän luomisen 
sarjan: viisitoista pitkää ja seitsemän lyhyttä elokuvaa vuosina 1959–1967.

URAN POLKUJA: RADIKALISMI, AKTIVISMI, TAUOT JA PALUUT

Godardin elokuvat olivat alusta asti esteettisesti radikaaleja, mutta vuodesta 1965 
eteenpäin niiden radikalismista tuli myös poliittista. Radikaalia oli ainakin Godardin sitou-
tuminen vasemmistoon, kun häntä aiemmin oli provosoivan luonteensa vuoksi pidetty 
hahmottomaan oikeistoanarkismiin taipuvaisena dandyna. Godardin vasemmistolaisuus 
voimistui vuosi vuodelta, mutta ei pilannut hänen kykyjään aikansa kuvaajana. Esimerkik-
si Kiinatar (1967) ennusti piinallisesti toukokuun 1968 tapahtumat, joiden jälkeen Godard 
hylkäsi elokuvateollisuuden. Vuosina 1967–1973 hän teki Jean-Pierre Gorinin kanssa kol-
lektiivisia elokuvia salanimellä “Dziga Vertov”. Pakomatka jatkui 1970-luvulla, kun Godard 
muutti asumaan Grenobleen ja alkoi tehdä videosta taiteellisten keinojensa utopiaa.

Godardin videokokeilut huipentuivat sarjaan Histoire(s) du cinéma (1988-1998). Niiden 
ohella Godard palasi perinteisen elokuvanteon pariin elokuvalla Pelastukoon ken voi, joka 
kilpaili Cannesin virallisessa sarjassa vuonna 1980. Elokuva herätti paljon huomiota ja 
keräsi Ranskassa 233 000 katsojaa. Godardin luovuus alkoi kukoistaa kun hän palasi 
valokeilaan: vuosien 1981 ja 2014 välillä hän on tehnyt kuusitoista pitkää elokuvaa sekä 
lukuisia lyhytelokuvia, kirjoja ja kuvattuja käsikirjoituksia. Vaikka Godardin yleisö onkin 
käynyt harvemmaksi, yli 85-vuotiaana hän on yhä luova taiteilija, jonka jokainen elokuval-
linen puheenvuoro tutkii tarkkanäköisesti ja elävästi taiteensa mahdollisuuksia.

Jean-Luc Godard näyttelijänä Jacques Rivetten elokuvassa Pariisi 
kuuluu meille
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HULLU PIERROT GODARDIN TUOTANNOSSA: 
TILINPÄÄTÖS
Godardin elokuvallinen tuotanto on niin laaja, että se voidaan tässä esittää vain osit-
tain. Hullu Pierrot on siinä keskeisellä paikalla, tuotannon ensimmäisen syklin päättävänä 
myyttisenä rajatapauksena.

SUUNNITELTU LUOMUS

Godard teki tässä vaiheessa elokuvia hengästyttävää tahtia ja ne valmistuivat usein hy-
vin nopeasti: Aviovaimon (1964) ensivalmisteluista ensimmäiseen näytökseen kesti vain 
neljä kuukautta. Hullusta Pierrot'sta hän on todennut: “En voi väittää, ettenkö olisi työs-
tänyt sitä, mutta en ajatellut sitä ennalta. Kaikki tapahtui samaan aikaan. Se on elokuva, 
jossa ei ollut käsikirjoitusta, leikkausta tai äänitöitä. (…) Urani alusta asti olen sanonut 
itselleni, että minun on tehtävä enemmän töitä käsikirjoituksen kanssa, ja joka kerta olen 
huomannut, että voin taas improvisoida ja keksiä kaiken kuvauspaikalla, eli tehdä eloku-
vaa välittömästi.” (6)

Nuoruudessaan Godard harrasti piirustusta ja maalausta (ks. Yhteyksiä, s. 26–28). 
Kirjailijan (ks. Elokuvan kysymyksiä 1, s. 14) ohella taiteilija onkin Hullun Pierrot'n kes-
keinen hahmo. On tavallista, että ohjaaja kehittelee omaa myyttiään kertoessaan luovasta 
prosessistaan. Tässä hän liioittelee kovasti, sillä Hullua Pierrot'ta valmisteltiin pitkään. 
Kahdeksantoista kuukauden aikana elokuvanteon eri vaiheissa noudatettiin tavallista 
suurempaa kurinalaisuutta, vaikka Godardin perustavat toimintatavat eivät muuttuneet-
kaan – hän saattoi ottaa ohikulkijoita mukaan elokuvaan, hylätä ja improvisoida koh-
tauksia, epäröidä pitkään ja toimia nopean innoituksen vallassa. Vuoden 1964 maalis-
kuussa Godard osti oikeudet Lionel Whiten romaaniin Kohti perikatoa, jota hän yhdisteli 
Vladimir Nabokovin Lolitan (1955) kehyskertomukseen.

Godard käytti usein kovaksikeitettyjä dekkareita vain lähtökohtana, mutta tällä kertaa hän 
yksinkertaisesti siirsi tarinan Ranskaan ja pysyi muuten uskollisena Whiten romaanille. 
Vielä yllättävämpää on se, että 50-sivuisen käsikirjoituksen (eräs ohjaajan pisimpiä) 27 
kohtauksesta suurin osa myös kuvattiin. Elokuvan nimi päätettiin vasta jälkikäteen. Hullu 
Pierrot oli sotienjälkeisen Ranskan julkinen vihollinen numero yksi: väkivaltainen ja anti-
sosiaalinen gangsteri, entinen Gestapon jäsen. Nimivalinnallaan Godard ilmaisi halunsa 
hyökätä De Gaullen Ranskan yhteiskunnan normeja, kompromisseja ja piilotettua väkival-
taisuutta vastaan - asekauppa ja kidutus elokuvassa viittasivat Algerian sotaan. Elokuvan 
sankaritar, joka rakastaa Pierrot'ta ja silti pettää tämän, on nimeltään Marianne, Ranskan 
tasavallan symboli.

ENSIMMÄINEN YHTEENVETO

Godard harkitsi muun muassa Hollywood-tähti Richard Burtonia pääosaan, mutta pää-
tyi lopulta ottamaan rooleihin Jean-Paul Belmondon ja Anna Karinan. Tässäkin mielessä 
elokuva toimii yhteenvetona: Godardin ensimmäisen pitkän elokuva päänäyttelijä kohtaa 
siinä hänen muusansa vuodelta 1960 (Pikku sotilas), josta tuli pian hänen puolisonsa. 
Näyttelijöiden kymmenen vuoden ikäero teki Belmondosta Pygmalionin (7), joka kohtaa 
lapsi-naisen – sellaisena Karina teddykarhuineen elokuvassa esitetään. Heille elokuvien 
ja elämän välillä ei ole eroa, vaan molemmissa kuuluvat myrskyisän ja intohimoisen su-
hteen onnen hetket ja suuret kärsimykset. 

Godardin ja Karinan taiteellinen yhteistyö kesti vuonna 1965 avioeronkin: todistajien mu-
kaan elokuvan kuvauksissa vallitsi usein iloinen tunnelma. On silti vaikeaa olla katsomat-
ta elokuvaa myrskyisän rakkauden tilinpäätöksena – kuvauksena vaihtelevasta suhtees-
ta, jossa erottiin ja palattiin yhteen (ks. Kohtauksen analyysi, s. 20) sekä kamppailtiin 
julmasti ja hellästi. Karinan kameraan kohdistamien katseiden voi usein kuvitella ole-
van ohjaajan ja tämän muusan välistä rakastavaisten sanatonta teatteria. Ovatko nämä 
Godardin vai Pierrot'n sanoja: “Sinun kanssasi ei voi keskustella. Sinulla ei ole koskaan 
ajatuksia. Aina vaan tunteita”?

Näyttelijöiden lisäksi Godardilla oli kuvausryhmässä tukenaan luottokuvaaja Raoul Cou-
tard, joka perehtyi tässä elokuvassa Techniscopeen (8). Se oli näppärä ja halpa, mutta 

Anna Karina katsoo kameraan Hullussa Pierrot'ssa
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valaisun suhteen vaativa värielokuvan kuvaamisen tekniikka. Muilta osin kuvausryhmä oli 
pieni – avustajien joukosta voidaan mainita Jean-Pierre Léaud. Käsikirjoittaja Suzanne 
Schiffmanilla oli keskeinen rooli, sillä elokuva kuvattiin palasissa niin kronologisesti kuin 
maantieteellisestikin, mikä sopi elokuvaohjaajalle, jota ahdisti ajatus ennalta suunnitel-
lusta elokuvasta.

(1) Jean Douchet, Nouvelle Vague, 1998, Cinémathèque française/Hazan, s. 273.
(2) Myös Claude Chabrol kuvasi ensimmäisen pitkän elokuvansa Ystävykset vuonna 1957.
(3) Antoine de Baecque, Godard, Grasset, s. 15–44.
(4) « Entretien avec Alain Bergala », Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Cahiers du cinéma, 1985, 
s. 13.
(5) Mts., s. 11–12.
(6) « Parlons de Pierrot », Cahiers du cinéma, n. 171, lokakuu 1965.
(7) Antoine de Baecque, Godard, Grasset, s. 179.
(8) On yllättävää, että elokuva suunniteltiin aluksi kuvattavan mustavalkoisena.

OSITTAINEN FILMOGRAFIA 

Tähän filmografiaan on valittu Godardin laajasta tuotannosta (103 eloku-
vaa, joista 42 pitkiä) parikymmentä sen eri kausia edustavaa elokuvaa.

Viimeiseen hengenvetoon (1959-60)
Nainen on aina nainen (1961)
Elää elämäänsä (1962)
Karabinieerit (1963)
Sen täytyi tapahtua (1963)
Aviovaimo (1964)
Alphaville (1965)
Hullu Pierrot (1965)
Maskuliini feminiini (1966)
Aviovaimo Pariisissa (1966)
Kiinatar (1967)
One + One (1968)
Itätuuli (1969, Dziga Vertov-ryhmän elokuva)
Vladimir et Rosa (1970, Dziga Vertov-ryhmän elokuva)
Kaikki ovat oikeassa (1972, yhdessä Jean-Pierre Gorinin kanssa)
Comment ça va (1976, yhdessä Anne-Marie Miévillen kanssa)
France tour détour deux enfants (1979, yhdessä Anne-Marie Miévillen kans-
sa)
Pelastukoon ken voi (1979)
Intohimo (1982)
Terve, Maria (1985)
Godard muina miehinä (1987)
Allemagne année 90 neuf zéro (1991)
JLG/JLG. Autoportrait de décembre (1995)
Histoire(s) du cinéma (1988-1998)
Éloge de l'amour (2001)
Meidän musiikkimme (2004)
Film Socialisme (2010)
Adieu au langage (2014)
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SUKULAISUUKSIA 

VIITTAUKSIA

Intohimoisen elokuvaharrastuksen (cinefilian) merkitystä 
Godardin tuotannossa on jo korostettu. Hullu Pierrot on-
kin täynnä viittauksia elokuvan historiaan. Joskus ne ovat 
suoria viitteitä (Julien Duvivierin Pépé le Moko), joskus 
vain vihjauksia kohtausten taustalla (maailmaa paenneet 
rakastavaiset, kuten Ingmar Bergmanin elokuvassa Kesä 
Monikan kanssa). Muutamia esimerkkejä:

Rautatiet
1 - Mies ja elokuvakamera, Dziga Vertov, 1929 
2 - Hullu Pierrot 
3 - Kenraali, Buster Keaton, 1926 

Aseet ja gangsterit 
4 - Rikosten pyörteessä, Joseph H. Lewis, 1950
5 - Hullu Pierrot
6 - Arpinaama, Howard Hawks, 1932

ELOKUVA TILINPÄÄTÖKSENÄ

Hullu Pierrot on intensiivisen luomiskauden päätös. Go-
dard palaa siinä aiemmissa elokuvissaan käsittelemiinsä 
teemoihin, motiiveihin ja tilanteisiin.

Traagiset rakkaudet
1 - Hullu Pierrot
2 - 3 - Viimeiseen hengenvetoon, 1959–1960 

Kidutus ja väkivalta
4 - Hullu Pierrot
5 - Karabinieerit, 1963 
6 - Pikku sotilas, 1960

Kirjoitus ja kirjaimet
7 - Alphaville, 1964
8 - Hullu Pierrot
9 - Nainen on aina nainen, 1961

VIITTAUKSIA

ELOKUVA 
TILINPÄÄTÖKSENÄ

1
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CHANTAL AKERMAN

Chantal Akerman (1950–2015) on yksi elokuvahistorian tärkeimmistä naisohjaajista. 
Hänen tuotantonsa liikkuu useilla alueilla: hän on tehnyt fiktioelokuvia, dokumentteja ja 
installaatioita. Niiden joukosta voidaan mainita elokuvat Jeanne Dielman, 23 quai du com-
merce, 1080 Bruxelles (1975),  News From Home (1977),  Golden Eighties (1986),  D'Est 
(1993),  De l'autre côté (2002),  No Home Movie (2015).

“Kun näin Hullun Pierrot'n ensi kertaa, olin 15-vuo-
tias. En tuntenut Godardia ja hädin tuskin tiesin, mitä 
on auteur-elokuva. Kävin elokuvissa katsomassa La 
Grande Vadrouillen (1) tai Walt Disneyn elokuvia. Menin 
viihdyttämään itseäni ja syömään kavereiden kanssa 
jäätelöä, en kokemaan järkytyksiä tai näkemään taide-
teoksia. En tiennyt, että elokuva voi olla taideteos. Pidin 
kuitenkin elokuvan nimestä Hullu Pierrot ja menin kat-
somaan sen. Se oli jotain muuta, niin toisenlainen kuin 
elokuvat, joihin olin tottunut. Aivan kuin se olisi puhunut 
minusta – se oli runoutta. Ennen kuin aloin haluta tehdä 
elokuvia, olin halunnut kirjoittaa, ja tämä elokuva tuntui 
tavoittavan kirjoittamisen korkeimpia hetkiä, mutta toi-
sin keinoin, ja nuo toiset keinot tuntuivat minusta vielä 
kiehtovammilta. Kun poistuin teatterista, sanoin: minäkin haluan tehdä elokuvia.” (2)

Hullun Pierrot'n vaikutus näkyy Akermanin ensimmäisessä lyhytelokuvassa Saute ma ville 
(1969). Se on viihteen kaapuun puettu tragedia, jonka pääosan ohjaaja näytteli itse. Eten-
kin elokuvan äänisuunnittelun vapaus viittaa Godardin elokuvaan. Päähenkilö nousee 
hyräillen portaita asuntoonsa, sulkeutuu keittiöön ja puuhaa siellä toinen toistaan hul-
lunkurisempia ja järjettömiä asioita kuin kapinoidakseen esineiden käyttötarkoitusta vas-
taan ja alistaakseen ne tahdolleen. Alun hupailu kehittyy kohti ahdistusta, jonka läpäisee 
maailmaan ja sen sääntöihin kohdistuva viha. Elokuva päättyy räjähtävään itsemurhaan.

(1) Gérard Ouryn ohjaaman komedian pääosaa esitti Louis de Funès. Se oli eräs ranskalaisen elokuvan 
suuria yleisömenestyksiä ja keräsi 17 miljoonaa katsojaa.
(2) Lainaus Chantal Akermanin elokuvien The Criterion Collection -julkaisun oheisvihkosta..

ALAIN BERGALA: HULLUN PIERROT'N KUVAUKSISTA

Alain Bergala on työskennellyt elokuvan parissa kriitikkona, kirjailijana, opettajana ja oh-
jaajana, Jean-Luc Godard on usein ollut hänen tutkimustensa ja kirjoitustensa kohteena. 
Hän on myös toiminut Godardin keskustelukumppanina ja toimittajana. Bergalan toimitta-
mana on julkaistu kaksi osaa teosta Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard (1985–1998) 
ja hän itse on kirjoittanut teokset Nul mieux que Godard (1999) sekä Godard au travail, les 
années 1960 (2006). Tässä hän kertoo ensimmäisestä kohtaamisestaan Hullun Pierrot'n 
ohjaajan kanssa.

“Opiskelin kirjallisuudentutkimusta, sillä elokuvatutkimusta 
ei vielä voinut opiskella. Godard oli meille ohjaajista suurin, 
oikea jumala. Tuntui oudolta edes ajatella kohtaavansa hä-
net. Olin kuitenkin syntynyt le Varissa ja opin uimaan Gien-
sin niemellä, jossa lomailimme vanhempieni kanssa. Tämä 
elokuva kuvattiin siis lapsuudenmaisemissani. Serkkuni, joka 
oli kokkina Porquerollesin saaren hotellissa, soitti minulle, 
koska tiesi mielenkiintoni elokuvaan. Hän kertoi: “tänne tulee 
tekemään elokuvaa eräs ohjaaja nimeltä Godard”. En jättänyt 
enää häntä rauhaan, vaan käskin ilmoittamaan heti kun ku-
vausryhmä saapuu. Ja eräänä päivänä hän soitti ja kertoi hei-
dän saapuneen.

Lainasin ystävältäni 16 mm:n kameran, ostin rullan filmiä ja 
otin valokuvakameranikin mukaan. Asetuin lähelle veneiden 

kulkureittiä, etteivät ne vain pääsisi ohitseni. Ja niin he saapuivat: näin muun muassa 
miten Raoul Coutard purki laivasta kuvauskalustoa. Pysyttelin pienen välimatkan päässä, 
ja asettauduin heidän hotellinsa lähistölle kuin olisin varjostanut heitä. Kun he poistuivat 
hotellista, näin Anna Karinan, Belmondon ja Godardin. He alkoivat aluksi kuvata koh-
tausta, jossa saavutaan jalkaisin saarelle. Koska rannalla ei ollut ketään, minut nähtiin. 
Tunnistin Jean-Pierre Léaudin, joka oli jonkinlainen avustaja. Pyysin häntä kysymään 
Godardilta, voinko jäädä ottamaan kuvia. Léaud kävi kysymässä, palasi ja sanoi: “Godard 
sanoi, että se sopii, jos vain et tupakoi.” Siinä ei ollut mitään järkeä. Sain kuitenkin filmata 
– valitettavasti olen kadottanut filmin – ja ottaa valokuvia.

Olin siellä vain puolet päivästä, mutta se jätti lähtemättömän vaikutuksen – näin koko ku-
vausryhmän, näin Godardin valmistelevan kamera-ajoa, hänen työtapansa, niin edelleen. 
Tämän kokemuksen jälkeen olen usein käynyt kuvauksissa ja palannut kuvauspaikoille 
vertaillakseni fyysistä todellisuutta elokuvassa näkemääni. Oli myös hyvin vaikuttavaa, 
että eniten ihailemani taiteilija saapui “minun” seudulleni.”

Haastateltu 19. helmikuuta 2016.
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Tämän jaksoluettelon avulla elokuvassa on helppo suunnistaa.

Huomautus: Mariannen ja Pierrot'n äänet kertovat elokuvassa “lukujen” vaihtumisesta, mutta nämä taitekohdat eivät vastaa allaolevia. 
Äänet, puheet ja insert-paneelit alkavat usein jo jaksojen loppupuolella, joten oli tehtävä muutamia “mielivaltaisia” päätöksiä. Vain osa 
insert-paneeleista (tekstiplansseista ja sanoista) on voitu mainita.

III - ANALYYSIT

ELOKUVAN JAKSOT

3 – Seurapiirijuhlat: elokuvaohjaaja määrittelee 
elokuvan, muut vieraat puhuvat mainoslausein 
(5:07 – 8:45)

4 – Marianne ja Pierrot kohtaavat viiden vuoden 
jälkeen: tunteet eivät ole kuolleet, he jättävät 
yhdessä Pariisin taakseen (8:46 – 12:36)

5 – Aamu Mariannen luona: ruumis olohuonees-
sa, rakkauslaulu (12:37 – 16:35)

6 – Mariannen hämäräpuuhat: lainsuojaton ja 
rahaton pari pakomatkalla (16:36 – 21:40)

8 – Ansaitaan rahaa pikkukylässä kertomalla 
tarinoita (23:29 – 25:48) – Ks. Jakson ana-
lyysi, s. 17–18

12 – Kirjoja ja aamiaista: “täydellinen onni!” 
(41:52 – 44:34)

10 – Ford Galaxy varastetaan ja lähdetään 
matkalle “minne tahansa”: suoraan kohti 
merta (30:37 – 36:53) – Ks. Pysäytyskuvan 
analyysi, s. 19

1 – Alkutekstit (0:00 – 1:05)

7 – Öinen matka ja hellyys: ikuinen rakkaus 
(21:41 – 23:28)

11 – Kuin haaksirikkoutuneet: modernit robinso-
nit (36:54 – 41:51)

9 – Lavastettu onnettomuus ja Ranskan läpi 
kulkeminen (25:49 – 30:36)

2 – Pariisi-kuvia, luento kylvyssä, valmistautu-
minen juhliin. Pierrot'n lapsia tulee vahtimaan 
Marianne, jonka hän tuntee ennastaan (1:06 – 
5:06)
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16 – Tunnustus, kohtalon isku ja hämärä-
hommien paluu (59:11 – 1:03:54)

24 – Keilarata ja ero, petos ja lähtölaskenta 
(1:29:23 – 1:33:51) – Ks. Kohtauksen ana-
lyysi, s. 20

20 – Pierrot merimiehenä Toulonissa ja 
Mariannen paluu (1:12:56 – 1:16:52)

18 – Pierrot menee suden kitaan pelastaakseen 
Mariannen (1:06:25 – 1:09:50)

26 – Traaginen kohtalo ja ammuskelu: Marianne 
kuolee (1:38:06 – 1:41:33)

28 – Lopputekstit (1:45:12 –).

14 – Takaisin maailmaan: pikku näytelmä ja 
Vietnamin sota (50:22 – 55:45)

22 – Mariannen menneisyys ja hänen veljensä 
toimet (1:20:36 – 1:24:58)

15 – Musiikkinäytelmä mäntyjen juuressa: 
“Mun kohtalonviiva” (55:46 – 59:10)

23 –  Tanssikohtaus rannalla ja onnistunut juoni 
(1:24:59 – 1:29:22)

19 – Pierrot kidutettuna ja itsetuhoisena 
(1:09:51 – 1:12:55)

17 – Pierrot tanssisalissa, Marianne huonoissa 
käsissä (1:03:55 – 1:06:24)

25 – Rakkauden ikävä: “Rakastatko minua?” 
(1:33:52 – 1:38:05)

27 – Kasvojen maalaaminen ja “nitramiitti” - 
Pierrot'n räjähtävä itsemurha (1:41:34 – 1:45:11)

13 – “Mitä minä tekisin?” – varjoja paratiisissa 
(44:35 – 50:21)

21 – Marianne ja Pierrot taas yhdessä: kohti 
vaarallisia seikkailuita (1:16:53 – 1:20:35)
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* Kirjoitus näytetään

       

* Kirjoitus viestinä

KIRJOITUS NÄYTTÄMISENÄ JA KÄTKEMISENÄ

Kirjoituksen avulla voidaan jäsentää jännitteitä, nostaa esiin aiemmin piilossa olleita draa-
man elementtejä kuvallisina viesteinä. Tämä kirjoituksen näkyvyys muistuttaa ensinnäkin 
elokuvan halusta olla puhdasta luomista, yhdistää osasensa yhteen ja samaan aikaan ja 
innostuksen aaltoon (ks. Hullu Pierrot Godardin tuotannossa, s. 9). Godard näyttää 
tavallaan elokuvasta puolen, joka tavallisesti on piilossa: Pierrot'n päiväkirjassa on osia 
käsikirjoituksesta, jota vasta kirjoitetaan ja kuvataan. Kirjoituksen läsnäolo elokuvassa 
muistuttaa myös mykkäelokuvien välitekstejä eli plansseja, jotka eivät korvanneet “näy-
tettyä” vaan sitä, mitä ei voinut kuulla. Kolmanneksi kirjoitetun tekstin avulla voi paljastaa 
sen, mitä ei tavallisesti voi näyttää: olion sisimmät salaisuudet. Pierrot'n päiväkirja jatkaa-
kin itsetarkasteluna hänen puheitaan (voice over).

Tämä kirjoituksen ja kuvan käännetty vaikutussuhde näkyy kysymyksessä Mariannen 
uskollisuudesta. Uskollisuus kyseenalaistetaan Pierrot'n päiväkirjassa (jakso 19), mutta 

Tämä osio esittää elokuvaan liittyviä kysymyksiä, jotka kulkevat läpi elokuvan. Se nostaa 
esiin myös analyysin eri tasoja sekä opetusmenetelmiä (ks. s. 30–31).

1 – NÄYTTÄÄ JA KÄTKEÄ: KIRJOITUS VALKOKANKAALLA

KIRJA ELOKUVANA, LUETTAVA ELOKUVA

Hullu Pierrot viittaa joka suuntaan:

- erilaisia kirjailijoita (Balzac, Baudelaire, Jules Verne, “pieni satama kuten Conradin ro-
maanissa”, “purjevene kuten Stevensonin romaanissa”...)
- kirjojen nimiä (Jean-Paul Sartren Sanat, Arthur Rimbaud'n "Kausi helvetissä" sekä 
Louis-Ferdinand Célinen Niin kauas kuin yötä riittää – Céline on eräs Godardin suosikki-
kirjailijoista, ja elokuvan päähenkilön nimi on Ferdinand)
- elokuvassa luetaan paljon ja siteerataan kirjoja, kuten “Mikä kamala iltapäivä!” (Federico 
Garcia Lorcan runosta “Valituslaulu härkätaistelijan kuoleman puolesta”)

Tämä kirjallisuusviitteiden vyöry ei ole lainkaan yllättävää, kun muistaa ohjaajan selityk-
sen nimimerkistä Hans Lucas, jota hän käytti tietyissä kirjoituksissaan: “(...) se ei liittynyt 
lainkaan perheeseeni, vaan oli pikemminkin kirjallinen viittaus – tuohon aikaan tavoitteeni 
oli julkaista romaani Gallimardilla.” (1) Kirjailija Pierrot, jonka utopia perustuu kirjallisuu-
teen, on elokuvassa selvästi romaanikirjailija Godardin alter ego – ja Pierrotin päiväkirja 
on todennäköisesti Godardin omakätisesti kirjoittama (2). Hullua Pierrot'ta ei vain katsota, 
kuulla ja kuunnella, vaan myös luetaan: visuaalisten kokeiden rinnalla kulkee kuvallinen 
pyrkimys (ks. Yhteyksiä, s. 26–28). Godard siis lisää elokuvaan osasen, jota siinä yleen-
sä ei alku- ja lopputekstien ulkopuolella nähdä: kirjoitetun tekstin.

KIRJOITUKSEN TAPOJA OLLA VALKOKANKAALLA

* Lukeminen: kirjoitusta ei näytetä, vaan ääni kantaa sen

Tämä osio esittää elokuvaan liittyviä kysymyksiä, jotka kulkevat läpi elokuvan. Se nostaa 
esiin myös analyysin eri tasoja sekä opetusmenetelmiä (ks. s. 30–31).

1 – NÄYTTÄÄ JA KÄTKEÄ: KIRJOITUS VALKOKANKAALLA

KIRJA ELOKUVANA, LUETTAVA ELOKUVA

Hullu Pierrot viittaa joka suuntaan:

- erilaisia kirjailijoita (Balzac, Baudelaire, Jules Verne, “pieni satama kuten Conradin ro-
maanissa”, “purjevene kuten Stevensonin romaanissa”...)
- kirjojen nimiä (Jean-Paul Sartren Sanat, Arthur Rimbaud'n "Kausi helvetissä" sekä 
Louis-Ferdinand Célinen Niin kauas kuin yötä riittää – Céline on eräs Godardin suosikki-
kirjailijoista, ja elokuvan päähenkilön nimi on Ferdinand)
- elokuvassa luetaan paljon ja siteerataan kirjoja, kuten “Mikä kamala iltapäivä!” (Federico 
Garcia Lorcan runosta “Valituslaulu härkätaistelijan kuoleman puolesta”)

Tämä kirjallisuusviitteiden vyöry ei ole lainkaan yllättävää, kun muistaa ohjaajan selityk-
sen nimimerkistä Hans Lucas, jota hän käytti tietyissä kirjoituksissaan: “(...) se ei liittynyt 
lainkaan perheeseeni, vaan oli pikemminkin kirjallinen viittaus – tuohon aikaan tavoitteeni 
oli julkaista romaani Gallimardilla.” (1) Kirjailija Pierrot, jonka utopia perustuu kirjallisuu-
teen, on elokuvassa selvästi romaanikirjailija Godardin alter ego – ja Pierrotin päiväkirja 
on todennäköisesti Godardin omakätisesti kirjoittama (2). Hullua Pierrot'ta ei vain katsota, 
kuulla ja kuunnella, vaan myös luetaan: visuaalisten kokeiden rinnalla kulkee kuvallinen 
pyrkimys (ks. Yhteyksiä, s. 26–28). Godard siis lisää elokuvaan osasen, jota siinä yleen-
sä ei alku- ja lopputekstien ulkopuolella nähdä: kirjoitetun tekstin.

KIRJOITUKSEN TAPOJA OLLA VALKOKANKAALLA

* Lukeminen: kirjoitusta ei näytetä, vaan ääni kantaa sen

ELOKUVAN KYSYMYKSIÄ

Pierrot lukee päiväkirjastaan Mariannen 
kirjoittamaa luettelorunoa

Pierrot lukee otteen Louis-Ferdinand 
Célinen teoksesta Guignol's Band

Sanaleikkejä Poliittista satiiria

Mainosteksti “RIVIERA” kätkee sisäänsä 
sanan “VIE” (elämä).

“Mariannen uskollisuus”

Pierrot kaipaa apua (SOS).

Marianne Fredille: “Kyllä, hän tottelee 
minua.”
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petollisuus todistetaan vasta myöhemmin (jakso 22) – kirjoituksen ja nähdyn välillä on 
viidentoista minuutin ero. Näkyvillä on lisäksi vain osa sanoista, joten jää epäselväksi, 
kieltäytyykö Pierrot kyseenalaistamasta Mariannen uskollisuutta vai onko hän tajunnut 
tämän petollisuuden. Siten kirjoitus on sekä kätkemistä että ennakoivaa näyttämistä.

Kirjoitettu teksti ennakoi elokuvassa usein myös tulevaa, toisinaan kirjaimellisesti varoi-
tuskyltin muodossa:

Kirjoitettu teksti yhdistyy lisäksi kuviin ja sitä kautta viittaa elokuvan loppuun.

Hullussa Pierrot'ssa kirjoitettu teksti on Kassandra (ks. Kohtauksen analyysi, s. 20), 
joka kertoo edessä odottavasta tragediasta, kun Marianne ja Pierrot kulkevat kohti tu-
hoaan. Vaikka elokuvan alkupuoli kuvaakin rakkauden hyökyä, sana “kuolema” kohda-
taan kirjoitettuna jo varhain.

2 – NÄYTTELIJÖIDEN MONET TILAT

SEKALAINEN SAKKI

“Sekalaisuus” kuvaa hyvin Jean-Luc Godardin ajatusta näyttelijöistä. Hullu Pierrot toteut-
taa sitä ottamalla näyttelijöiden rinnalle ei-näyttelijöitä, usein siis elokuva-alan ulkopuolel-
ta tulevia henkilöitä. Niin teki jo Jean Renoir esimerkiksi elokuvassa Ranskalainen Can-
Can (1954). Tämän lähestymistavan taustalla on halu leikitellä eroilla, saada elokuvaan 
mukaan sattumia, todellisuutta, siis eräänlaista välittömyyttä (ks. Jakson analyysi, s. 
17–18). Kyse ei kuitenkaan ole “todellisen elämän” toisintamisesta: jopa pienimmissä 
sivuosissa näyttelijöillä on omanlaisensa tapa olla, etenkin kun tarkastellaan “ei-luonnol-
lisesta” näkökulmasta puhetapoja ja eleitä.

Anna Karina ja Jean-Paul Belmondo hyödyntävät katkoksia rytmissä, siirtyvät paikallaa-
nolosta yllättäviin kiihdytyksiin. Belmondon apuna on hänen sarjakuvamaisen notkea ke-
honsa, joka saa fyysisen ponnistuksenkin näyttämään kevyeltä. Aistikas ja hiukan totinen 
Karina liikkuu puolestaan usein kierrellen ja kaarrellen. Tämän kaksikon rinnalla kulkee 
täysin sekalainen ryhmä: Frediä näyttelee koreografi Dirk Sanders, ja amerikkalainen 
elokuvaohjaaja Samuel Fuller esittää cameoroolissaan elokuvalle improvisoidun määri-
telmän: “Se on taistelukenttä: rakkautta, vihaa, väkivaltaa, toimintaa, kuolemaa. Yhdellä 
sanalla: Tunnetta!” Värikäs libanonilainen prinsessa Aïcha esittää itseään, elokuvan lo-
pussa koomikko Raymond Devos esittää itse kirjoittamaansa roolia sävelmän riivaamasta 
miehestä. Godard oli nähnyt Devosin esityksen pariisilaisessa kabareessa ja päättänyt 
ottaa sen mukaan elokuvaansa ready-madena ja happeningina (ks. Yhteyksiä, s. 26–28).

NÄYTELLÄ, TANSSIA

Jacques Demy vuonna 1964 ohjaama merkittävä musikaali Cherbourgin sateenvarjot oli 
läpilaulettu eli siinä ei ollut puhuttua dialogia. Perinteisissä Hollywood-musikaaleissa siir-
tymää puhumisesta lauluun puolestaan korosi musiikin alkaminen ja näyttelijöiden liikkei-
den muuttuminen tanssillisiksi. Hullussa Pierrot'ssa on lukuisia kohtauksia, jotka liikkuvat 
tanssin ja näyttelemisen rajalla, ja kolme varsinaista musikaalijaksoa – joiden perinteen 
Godard kuitenkin haastaa. Jaksoista ensimmäinen (viides, ks. Elokuvan jaksot, s. 12–
13) on laulettu, muttei varsinaisesti tanssittu, vaikka Marianne tekeekin muutaman hypyn 
(1). Toisessa (seitsemäs jakso) taas ei lauleta, mutta liikehdintä tuo silti mieleen koreo-
grafian (2), johon taiturimaiset kamera-ajot osallistuvat.

        

Niissä kohtauksissa, joissa ei ole tanssia eikä lauluja, on usein koreografinen ulottuvuus. 
Esimerkkejä ovat Mariannen ja Pierrot'n kohtaaminen satamassa (3) sekä toimintaan val-
mistautuvan gangsterin outo, teatterimainen elehdintä (4).

        

“Hengenvaara”

1 2

3 4
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Kahdessa muussa musikaalijaksossa koreografinen ulottuvuus on vielä voimakkaammin 
esillä. Kohtalonviiva-laulussa (jakso 15) on sekä tanssillisia (5) että staattisia (6) osia. 
Rantajaksossa taas esiintyy eräänlainen akrobaattinen pop-revyy (jakso 22 – 7). Kohtaus 
on kuitenkin monitulkintainen, sillä värikkäiden asujen korostamaa, Hollywood-musikaa-
lista juontuvaa sadunomaisuutta vastaan asettuu tilanteen ja koreografian häilyntä tans-
sin ja sotilaskoulutuksen välillä.

        

PUHE JA LAULU, MUSIIKKI JA RUNOUS

Aivan kuten tanssi ja näytteleminen muodostavat elokuvassa epävakaan kudelman, myös 
puheen ja laulun välinen raja ei ole lainkaan pysyvä. Dialogien ja kuvanulkoisen puheen 
suhde sekä Mariannen ja Pierrot'n kesken jaetut lauseenosat lähestyvät melkein koko 
ajan musiikkia (ks. Jakson analyysi, s. 17–18). Erityisesti kuvanulkoisessa puheessa 
Pierrotin puheen rytmi ei ole lainkaan luonnollinen, vaan lähellä luentaa tai runonlausun-
taa. Yllättäen perinteistä musikaalia eniten muistuttava 22. jakso (koreografia rannalla, 
jossa paljastuu Mariannen petollisuus) ei ole laulettu vaan puhuttu.

Puhe leikittelee monessa kohtaa musiikilla. Elokuvassa on useita epätyypillisiä musiikilli-
sia tapahtumia: Pierrot mainitsee Beethovenin Viidennen sinfonian kolme rummuniskua, 
jotka hän lyö ilmaan kapellimestarin lailla (8). Raymond Devos puolestaan on ainoa, joka 
kuulee romanttisten tapaamistensa taustalla soivan sävelmän (9). Godard ravistelee tot-
tumuksia myös tuomalla ruudulle äänilähteen – levysoittimen meren rannalla (10). Kun se 
pysähtyy aaltojen kumoavana, musiikki jatkuu taas seuraavassa kuvassa.

        

Nämä hyvin omaperäiset asetelmat ovat ohjaajan leikkikenttä. Niiden kautta hän tutkii 
elokuvassa mahdollisia yhdistelmiä ja kyseenalaistaa kerronnan sääntöjä. Kokeilevan 
nykyelokuvan pinnan alla Hullu Pierrot tavoittelee kuitenkin koreografioiden runoutta, ja 
sitä voi katsoa synkänlumoavana balettina.

(1) « L'art à partir de la vie », Entretien avec Alain Bergala, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, 
Cahiers du cinéma, s. 9.
(2) Tämä on valitettavasti vain valistunut arvaus.
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KEKSIJÄT
 
(jakso 8 – 23:28–25:48)

Huomautus: kuvat on numeroitu siinä järjestyksessä, jossa ne ilmestyvät jaksossa. Ana-
lyysissa järjestys saattaa poiketa. 

TAUSTA JA MERKITYS

Jakso kuuluu elokuvan road movie-osioon. Sitä edeltää yöllinen ajelu, joka on huomiota-
herättävän keinotekoinen – studiokohtaus, jossa kahdella liikkuvalla valolla heijastetaan 
auton tuulilasiin värikkäitä valokaaria. Valinta osui tähän jaksoon sen tiiviyden ja rohkeu-
den vuoksi, sekä siksi että se muodostaa selvän katkoksen rytmin, muodon, kerronnan ja 
dramaturgian tasolla.

Godardille ja modernille elokuvataiteelle laajemminkin tyypillinen kuvallisen ja kerronnal-
lisuuden eriosaisuuden periaate on tämän jakson taustalla (ks. Taustoja, s. 6). Öisen 
matkan jälkeen jakso alkaa eräänlaisella paluulla arkiseen todellisuuteen: pikkukylään 
keskellä Ranskaa. Rakastavaiset pysähtyvät kahviossa ja kuulevat oman etsintäkuulu-
tuksensa radiosta (1, 2 ja 3). Murhasta epäiltyinä ja pennittöminä he päättävät matkaa 
jatkaakseen tienata vähän rahaa kertomalla tarinoita paikallisille. 

        

VIERAANNUTTAMINEN

Eräs jakson keskeinen piirre on vieraannuttaminen, jonka aiheuttaa henkilöhahmojen 
asettuminen kameran eteen (5 ja 6). Toisin kuin Godard on kertonut, kuvaukset oli suun-
niteltu huolella (ks. Hullu Pierrot Godardin tuotannossa, s. 9), mutta silti hän hyvin mie-

luusti purki suunnitelmansa tehdäkseen elokuvaan tilaa todellisuudelle, improvisaatiolle 
ja sattumalle. Lähikuva kameraa katsovista kasvoista järkyttää fiktion totuttua asetelmaa 
ja haastaa katsojan todistajaksi. Tämä on yksi modernin elokuvan toistuvista piirteistä, 
jota Godard käyttää usein elokuvissaan. Se paljastaa esityksen esitykseksi. Katsojan pu-
huttelu kameran linssiin katsomalla on usein vieraannuttamista siinä mielessä kuin Bertolt 
Brecht siitä puhui teatterin yhteydessä: esityksen lumon rikkomista ja katsojan herättä-
mistä pohtimaan näkemäänsä. Tämä tekniikka muistuttaa kiertotietä myös Jacques Rivet-
ten kriitikkona esittämään ajatukseen: “jokainen elokuva on dokumentti kuvauksistaan”.

Godard tekee tilanteen haastavammaksi, sillä kolme puheenvuoroa – jotka esitetään suo-
rana äänityksenä ilman musiikkia, kuin kertomuksen ulkopuolelta – eivät vastaa toisiaan. 
André Éthée (6) esittäytyy itsenään (“tällä hetkellä elokuva-avustaja”), kun taas Viviane 
Blassel kertoo olevansa myyjä (ja on oikeasti radiotoimittaja). Laszlo Kovacsia (5) esittää 
Laszlo Szabo, kuvauksissa mukana ollut uuden aallon näyttelijä. Hänen kertomassaan on 
totta (syntymäpäivä) ja keksittyä (hän ei ole syntynyt Haitissa eikä paennut sieltä Yhdys-
valtain maihinnousua, ks. Contexte, s. 6). Tässä pikku näytelmässä kyse on myös ei-
ammattilaisten kömpelyyden – Viviane takeltelee puheessaan – rinnastaminen päähen-
kilöiden sekä Szabon kepeään itsevarmuuteen.

        

 

KOLLAASI JA ERIPARISUUS

Kolme lyhyttä henkilökuvaa esittelee Pierrotin oikealla osoittava sormi, jota säestää ku-
van ulkopuolelta Mariannen lausuma: “Muun muassa” (4). Modernismin lähtökohtana on 
kyseenalaistaa yhtenäisen kerronnan ja esittämisen säännöt. Perinteisessä elokuvassa 
osaset muodostavat yhteensopivan ja harmonisen kokonaisuuden. Sitä vastoin tarinan 
ruumiillistavia Mariannea ja Pierrot'ta voi pitää eriparisina suhteessa käsitellyn jakson 
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paikkaan ja tilanteeseen. Paljon yhtenäisemmän yöajelukohtauksen jälkeen Godard se-
koittaa tässä fiktiota (varattomien rakastavaisten pakomatka) todellisuuteen (kylä, “aidot 
näyttelijät”), unenomaiseen kuvaan välkehtivästä merestä (10) ja muihin kuviin.

Godardin rakentama kollaasi (ks. Yhteyksiä, s. 26–28 ja Elokuvien välisiä dialogeja, s. 
22–25) ei koostu vain kuvista vaan myös ääni-, puhe- ja musiikkiraitojen kerrostamisesta. 
Se pyrkii vimmaisesti tutkimaan kaikki mahdolliset yhdistelmät. Jakson taitava miksaus 
muistuttaa sävellystä kahdelle äänelle, joita yhdistää Antoine Duhamelin elokuvamusiikki. 
Jatkuvuus kyseenalaistetaan, Marianne ja Pierrot puhuvat ruudun ulkopuolelta kuorona 
ja ainoat kuvassa lausuttavat repliikit tässä jaksossa ovat kolmen kameraan katsovan 
henkilön (ks. Elokuvan kysymyksiä 2). Äänet ja sanat on jaettu kuin harmonisesti rakas-
tuneen parin toisiaan täydentäviksi lauseiksi ruudun ulkopuolella – ja niinpä Pierrot'n ääni 
jatkaa Mariannen kertomusta ja päinvastoin (7 ja 8).

        

KOHTI UUTTA ELÄMÄNTAPAA

Päähenkilöiden äänten musiikki ja runous nousevat esiin, kun ne kietoutuvat toisiinsa 
toisiaan täydentäen, toistaen ja korostaen:

Marianne: “Radiosta kuuluu etsintäkuulutus.”
Pierrot: “Epäilevät katseet seuraavat heitä.”
Marianne: “Radiosta kuu...”
Pierrot: “Epäilevät katseet seuraavat heitä.”

Tässä päähenkilöt puhuvat itsestään ulkopuolelta. Pierrot sanoo epäilevien katseen seu-

raavan “heitä” eikä “meitä”, ikään kuin he kommentoisivat omaa paikkaansa valmistu-
vassa tarinassa. Voi myös ajatella, että aikamuodosta huolimatta puhe on jälkikäteistä, 
kuoleman jälkeistä. Tämä jakaantumisen teema toistuu myös Pierrot'n äänen kertomassa 
tarinassa William Wilsonista, joka kohtaa kadulla kaksoisolentonsa: “Hän oli nähnyt ka-
dulla kaksoisolentonsa, ja etsi sitä kaikkialta tappaakseen sen. Kun hän lopulta onnis-
tui, hän huomasi tappaneensa itsensä. Henkiin jäi hänen kaksoisolentonsa.” Paettuaan 
ahneutensa runteleman maailman keskinkertaisuutta (ks. Elokuvien välisiä dialogeja, 
s. 22–25) päähenkilöt jättävät ruumiinsa ja tulevat joksikin muuksi yrittäessään keksiä 
uuden elämäntavan, joka palauttaisi ihmeellisyyden heidän elämäänsä.

        

Yritys palauttaa elämään ihmeellisyys sanojen ja keksittyjen, romanttisten tai historiallis-
ten kertomusten avulla saa visuaalisen vastinparinsa Pierrot'n kertomuksen aikana kah-
dessa onnellisuuden kuvassa: Auguste Renoirin kylpijätaulussa (9, 1892), jota ympäröi 
kaksi kuvaa auringossa välkehtivästä merestä (10). Jaksossa paljastuu ohjelma, jota 
pariskunta yrittää tästä lähin toteuttaa: runollinen ja avantgardistinen elämäntapa, yritys 
elää taiteesta ja taiteelle kuurossa ja välinpitämättömässä maailmassa. Jakso päättyy 
meluun – törmäykseen ja jarrujen kirskuntaan – joka merkitsee eroa elinkelvottomaksi 
muuttuneesta todellisuudesta (11). Runollinen elämä on mahdollista vain erakkona kau-
kana maailmasta (ks. Pysäytyskuvan analyysi, s. 19). 

(1) Cinefiilinä ja kriitikkona Godardia järkytti kuuluisa katse kameraan Ingmar Bergmanin elokuvassa 
Kesä Monikan kanssa (1953), josta hän kirjoitti Arts-lehdessä (n. 680, 30. heinäkuuta 1958): “Kesä Moni-
kan kanssa on nähtävä jo noiden ainutlaatuisten minuuttien tähden, joina Harriet Andersson tuijottaa 
kameraa nauravat silmänsä täynnä sekasortoa ennen kuin antautuu jälleen miehelle, jonka on jo jättänyt. 
Katsoja joutuu sen itseinhon todistajaksi, jonka vallassa hän vastentahtoisesti valitsee helvetin taivaan 
sijaan. Se on elokuvan historian surullisin kuva.” 
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HAAKSIRIKKOISET (10. JAKSO)

Tausta. “Ehkä elämä on surullista, mutta on se vaan kau-
nista. Yhtäkkiä tunnen olevani vapaa. Voin tehdä mitä 
vain, milloin vain! Katso! Vasemmalle, oikealle, vasem-
malle, oikealle.” Pian näin sanottuaan Pierrot vastaa Ma-
riannen esittämään haasteeseen kaartamalla äkillisesti 
oikeaan, ja auto kaahaa rannan yli mereen. Nähdään 
upea valoilmiö: vesi synnyttää loiskuessaan selvän het-
kellisen sateenkaaren. Valittu pysäytyskuva päättää syök-
syn, joka on myös käännekohta kertomuksessa. 

Kuvaus. Kyseessä on yleiskuva, jota määrittävät sinisen 
syvät sävyt: tyyni meri (Välimeri), mutta myös juuri ja juuri 
rajauksen sisäpuolelle jäänyt pieni kaistale taivasta hori-
sontin yllä. Horisontin ja maiseman kuvallista arvoa ko-
rostaa huomattavasti laaja kuvasuhde 1:2,35. Rajauksen 
lisäksi myös valittu kuvakulma – kamera katsoo yläviis-
tosta – korostaa maiseman neitseellisyyttä – sivistyksen 
merkit ovat lähes kadonneet, niistä näkyy vain pikkurui-
nen poiju ja alus horisontissa. Tämän ympäristönpäätök-
sen myötä päättyy Hullu Pierrot'n road movie -osuus: au-
tosta poistuessaan päähenkilöt ovat kuin kaksi mitätöntä 
pistettä keskellä meren lavasteita. 

Yksin ja vapaina. Etsiessään uutta elämäntapaa rakas-
tavaiset upottavat vertauskuvallisesti mereen erään 
kulutusyhteiskunnan symboleista (ks. Elokuvien välisiä 
dialogeja, s. 22–25). Heidän vapautensa ei ole järkeiltyä 
eikä suunnitelmallista, vaan perustuu hetkelliseen innoi-
tukseen – kuten Pierrot'n odottamaton ratinkäännös. Ra-
kastavaisten elämä vertautuu näin ohjaajan ihanteeseen 
kuvauksesta luomisen hetkenä, jossa suuntaa tulee voida 
vaihtaa suunnitelmista piittaamatta (ks. Auteur ja Hullu 
Pierrot Godardin tuotannossa, s. 7–9). 

Vapaaehtoinen haaksirikko. Kuva ilmentää sekä mate-
rialistisen yhteiskunnan epäonnistumista että pakenevan 
pariskunnan vapaaehtoista haaksirikkoa. Kun rakastavai-
set kulkevat kohti ruudun vasenta reunaa kantaen mat-
katavaroitaan päänsä päällä, autosta tulee eräänlainen 
jäänne maailmasta, joka pian hukkuu tulvan alle – auton 
korin siniharmaa väri lähes sekoittuu veden väriin ja esille 
jää vain ohjaamon punainen verhoilu. Pierrot ja Marianne 
kääntävät selkänsä sivistykselle sekä kirjaimellisesti että 
symbolisesti ja lähtevät etsimään toisenlaista elämänta-
paa. 

Kohti uutta Edeniä. Elokuvan alkupuolella pariskunnan 
vapaus juontui liikevoimasta, mutta tässä pysäytysku-
vassa alkaa hidastuminen (vaivalloinen kulku vedessä), 
joka johtaa liikkeiden rajoittumiseen saarella. Haaksirikko 
vetoaa niin kirjalliseen – Marianne ja Pierrot ryhtyvät 
moderneiksi Robinson Crusoe'iksi – kuin myyttiseenkin 
mielikuvitukseen. He ryhtyvät uudeksi Aatamiksi ja Ee-
vaksi, jotka pyrkivät keksimään rakkauden ja maailman 
uudelleen. Jean-Luc Godard halusi tehdä elokuvan vii-
meisestä romanttisesta pariskunnasta.
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ERKAANTUNEET 

(jakso 24, 1:30:20 – 1:31:31)

Tausta. Ollaan jo etäällä rakkauden utopiasta. Pierrot ja 
Marianne ovat palanneet maailman kaaokseen, hukan-
neet toisensa, tarkkailleet toisiaan etäältä, palanneet 
yhteen, eronneet taas. Tarkoituksellisen sekavaan juo-
neen osallistuvat myös gangsterien pilakuvat ja Marian-
nen uskollisuus veljekseen väittämäänsä asekauppias-
rakastajaansa kohtaan. Erakkoelämän epäonnistuttua 
Pierrot ja Marianne aloittavat etäisyyksien tanssin, joka 
tapahtuu niin ruudulla (jossa seurataan Pierrotia) kuin sen 
ulkopuolella (missä Marianne usein on): ilmestymisiä ja 
katoamisia, läheisyyttä ja etääntymistä, eroja ja jälleen-
näkemisiä. 

Kuvaus ja merkitys. Kyseessä on eräs Hullun Pier-
rot'n taiturimaisista kohtauksista. Se koostuu useista 
kuvakulmista ja kameran liikkeistä. Minuutin ja yhden-
toista sekunnin aikana kuvaaja Raoul Coutard tekee 
monimutkaisia panorointeja, kamera-ajoja ja zoomauksia. 
Kohtauksen taidokkuus on dramaturgian edellyttämää: 
Mariannen ja Pierrot'n rakkaussuhteen tuskallinen läpi-
valaisu. Kohtauksen olisi voinut jakaa useaan otokseen, 
mutta sen yhtenäinen kesto voimistaa vaikutelmaa paris-
kunnan epäsuhdasta.

Yksin ja yhdessä. Pariskunnan kuvaaminen nostaa 
esiin ohjauksen peruskysymykset. Rajaus merkitsee 
usein suhteen tilaa. Kuva yhdistää tai erottaa kuvattuja, 
laittaa ne ahtaaseen tai avaraan tilaan. Tarkastellussa 
kohtauksessa rajaus muuttuu ajassa, mutta on yleensä 
laaja ja herättää etäisyyden ja kylmyyden kokemuksia. 
Kohtauksen alussa Marianne on kuvassa yksin, kun taas 
kohtauksen lopussa kuvassa on vain Pierrot (1 ja 6). Kun 
Pierrot saapuu kuvaan Mariannen seuraksi, hän joutuu 
pian myös siitä pois, kun kamera seuraa Mariannen lii-
kettä keilapallon kanssa (2). Samoin kuin uutta elämän-
tapaa etsivässä jaetussa monologissa (ks. Jakson ana-

lyysi, s. 17–18), tässä kohtauksessa kuullaan Pierrotin ja 
Mariannen tukahtuneet äänet sisäisessä keskustelussa, 
joka alkaa kysymyksellä: “Miksi petät minut?” 

Etäisyyksiä. Myös asennoilla on suuri merkitys. Niitä lei-
maa etäisyys (2, 4 ja 6), syvä epäsuhta, sulkeutuneisuus 
toiselta: katseet eivät kohtaa tosiaan, ruumiit ovat kään-
tyneet pois toisistaan, käpertyneet itseensä. Ne eivät ole 
lainkaan vastaanottavaisia – 4 ja 5. Marianne suostuu fyy-
siseen läheisyyteen ja hellään eleeseen vain yrittäessään 
keinotella salkkua itselleen (5). Suhteen etäisyys kirjai-
mellisesti korostuu, kun kamera seuraa keilapallon kul-
kua pitkin rataa ja takaisin. Melkein aiheesta poiketen (3) 
kamera jättää Pierrot'n ja Mariannen jälleennäkemisen 
kuvan ulkopuolelle – ja voice over osoittaa, ettei tapaa-
minen ole lämmin. 

Synkkä kohtalo. Keilapallon liike muistuttaa myös koh-
talon vääjäämättömyydestä, kaikuna aiemmin kuullusta 
laulusta “Kohtalonviiva”. Pallon törmätessä keiloihin 
tämän kohtalon väkivaltaisuuden ajatus  korostuu, kun 
vielä samaan aikaan kuullaan räjähdyksen kaltainen ääni. 
Rakastavaisia odottavan kohtalon symboliikka ilmenee 
myös Pierrot'n lausahduksessa “Vaikene, Kassandra” (6), 
jonka hän poimii pöydällä makaavan kirjan kannesta (ks. 
Elokuvan kysymyksiä 1, s. 14–15). Myyttinen Kassan-
dra kertoo tulevista tragedioista, mutta häntä ei koskaan 
kuunnella. 

1

4

2

5

3

6

7

KOHTAUKSEN ANALYYSI
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KUVIA, HEIJASTUKSIA

Tällä sivulla on kuvia, jotka tuovat mieleen elokuvan 
teemat. 

1 - Hullu Pierrot

2 - Bonnie (oik.) ja Clyde (vas.) maaliskuussa 1933 
(valokuva, jonka poliisi löysi heidän majapaikastaan 
Missourin Joplinissa).

3 - Albert Dürerin etsaus Aatami ja Eeva (1504).

4 - Pysäytyskuva Jose Luis Guerinin elokuvasta En 
construccion (2001). 

4
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HULLU PIERROT JA RADU JUDEN MAAILMAN ONNELLISIN TYTTÖ (2009) 
– KAKSI PARODIAA KULUTUSYHTEISKUNNASTA

Lukemisen helpottamiseksi kuvien ohessa on mainittu elokuvan nimen lyhenne: Hullu 
Pierrot (HP) ja Maailman onnellisin tyttö (MOT).
 
Hullu Pierrot ja CinEd-kokoelman romanialainen elokuva, Radu Junen Cea mai fericitã 
fatã din lume (Maailman onnellisin tyttö, 2009), kuuluvat hyvin erilaisiin maailmoihin ja 
taustoihin. Godardin elokuva sijoittuu keskelle länsimaiden suurta sotienjälkeistä nousu-
kautta – aikakauteen, jossa taloudellinen hyvinvointi ja täystyöllisyys päästivät yhä suu-
remman osan väestöstä osalliseksi kulutusyhteiskunnasta, samalla kun mainosten kieli 
täytti maailman. 2000-luvun Romaniaa määrittää puolestaan kiihkeä yhtyminen kapitalis-
tiseen maailmaan kommunistisen järjestelmän romahdettua joulukuussa 1989. Sosioeko-
nominen muutos oli tuolloin suuri kaikissa sosialistisen blokin maissa, mutta Ceausescun 
Romaniassa silmiinpistävää oli puute peruselintarvikkeista. Vaikka nämä kaksi eloku-
vaa tapahtuvatkin siis toisistaan voimakkaasti poikkeavissa ajassa ja paikassa, niiden 
tekemät kuvalliset, sanalliset ja kielelliset huomiot kulutuksen ja mainonnan yhteiskun-
nasta tarjoavat hedelmällisiä vertailukohtia. 

MATKOJA JA MUUTOKSIA

Autolla matkustamisen teema yhdistää sekä Pierrotia ja Mariannea että Deliaa vanhem-
pineen, vaikka matkojen suunnat risteävätkin: rakastavaiset ajavat pakoon kulutuksen 
maailmaa, Delian perhe taas kohti sitä. Köyhien maalaisten perhe saapuu Bukarestiin 
noutamaan Delian appelsiinimehumerkin kilpailussa voittamaa palkintoa: autoa. Heidän 
pyrkimyksensä on siis vastakkainen kuin Hullun Pierrot'n rakastavaisten: he haluavat liit-
tyä kulutusyhteiskuntaan. 

Molemmissa elokuvissa päähenkilöiden ulkoasu muuttuu matkan aikana. Pakomatkansa 
aikana Pierrot ja Marianne (1) vaihtavat alkuperäiset asusteensa uudenlaisiin: Pierrot luo-
puu porvarillisesta puvusta ja kravaatista ja alkaa käyttää gangsterin lierihattua, kun taas 
Mariannen sivistyneen nuoren tytön asu (mekko ja jäykkä sininen liivi, jossa on valkoinen 
kaulus) vaihtuu kapinallisen sissin mieleen tuovaan pukuun – kunnes nekin vaihtuvat 
kevyisiin leninkeihin ja Pierrotin huolettomaan asuun. Delia vanhempineen puolestaan 
luopuu maalaisten juhlavaatteista käydessään huoltoasemalla (2). Vaikka he yrittävät 
parhaansa, Delian asun siniset sävyt riitelevät vasten mainostelineen sävyä. Maailman 
onnellisimman tytön henkilöhahmot ja etenkin Delia opettelevat astumaan kuvaan, esi-
tykseen, kuvitelmaan, joka vaatii alistumaan ulkoasun käskyille.

        
                   
   
Äiti ja tytär joutuvat vaihtamaan vaatteensa koruttomasti WC-tiloissa tai Bukarestin ku-
vauspaikan ränsistyneessä asuntoautossa. Muodonmuutospuuhat käyvät koomisiksi kun 
isä sumuttaa huoltoasemalla suuret määrät deodoranttia (3) ja yrittää samalla peittää 
auton pinttyneen lemun. Koska esineilläkin on oikeus hyvinvointiin, isä yrittää ehostaa 
vuosien väsyttämää autoaan. Kun perhe saapuu Bukarestin reunoille, auton ikkunoista 
näkyvä maisema täyttyy kulutusyhteiskunnan merkeistä, joita Delia tarkastelee kuin vie-
rasta maata. Tämä on myös kuva yhdenmukaistuvasta maailmasta – samanlaiset mai-
nokset kaupungin samanlaisilla rajaseuduilla. Seuraavaksi kuvaan ilmestyvät mainosla-
kanat, ja Delia alkaa ehostaa itseään käsipeilin avulla (4), koska tietää että hän joutuu 
pian esiintymään.

ELOKUVIEN VÄLISIÄ DIALOGEJA 

2 (MOT)

1 (HP)

3 (MOT)
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MAINOKSET JA NÄENNÄISMAAILMA

Hullussa Pierrot'ssa mainosten merkit ja kieli katoavat kokonaan, kun rakastavaiset on-
nistuvat eristäytymään maailmasta. Aiemmin elokuvassa Godard on käytellyt kepeästi 
mainoksia: Pierrot, jonka kerrotaan työskennelleen televisiossa, liikkuu seurapiireissä, 
jotka puhuvat “mainosmaisesti”. Elokuvan alku on kuin Guy Debordin teesien innoitta-
masta ahdistavasta tieteiselokuvasta – joskin Spektaakkelin yhteiskunta ilmestyy vasta 
vuonna 1967, kaksi vuotta myöhemmin kuin Hullu Pierrot. Debordin ensimmäinen teesi 
kuuluu: “Yhteiskunnissa, joissa nykyaikaiset tuotanto-olosuhteet vallitsevat, näyttäytyy 
kaikki elämä suunnattomana spektaakkelien kasautumana. Kaikki aiemmin välittömästi 
eletty on muuntunut representaatioksi”, esitykseksi. 

Tämä täydellinen tyhjänpäiväisyys henkilöityy Pierrot'n vaimoon, joka ylistää Scan-
dale-merkkisiä pikkuhousujaan. Pierrot lukee ääneen kuvassa näkyvää mainosta (5): 
“Uusien housujeni alla Scandale – nuorille!” Samalla äänellä, jolla hän luki edellisessä 
kohtauksessa Elie Fauren taidehistoriallista esseetä, hän lausuu: “Antiikin Kreikan ja re-
nessanssin jälkeen seuraa perseen kulttuuri.” Herra ja rouva Expresson kutsuilla vieraat 
ovat puolestaan pelkkää esitystä ja heidän repliikkinsä mainoslauseita. Mies puhuu: “Alfa 
Romeo pysähtyy hetkessä. Levyjarrut, upea verhoilu ja erinomainen pito tekevät ajosta 
nautinnollista.” Delia ei puolestaan pysty lausumaan ja esittämään kunnolla edes yksin-
kertaista repliikkiä, minkä voi nähdä tiedostamattomana vastarintana ja eräänlaisena 
kunniallisuutena: hän ei sovi mainosten esitystavan ja kielenkäytön pitelemään pakko-
paitaan. Hullun Pierrot'n pariskunnalle kielen runollisuus on puolestaan tapa kapinoida 
uuden elämäntavan keksimisen puolesta (ks. Analyysi: jakso, s. 17–18).

         

        

Hullulle Pierrot'lle ominaista on myös mainoskuvien liittämien useisiin kohtauksiin (6). 
Kulutusyhteiskunnan merkkien liittäminen elokuvaan viittaa myös kollaasitekniikoihin ja 
erityisesti pop-taiteeseen (ks. Yhteyksiä, s. 26–28), kun kierrätetään osia populaari-
kulttuurista (9), jonka tärkeä osa mainokset jo tuolloin olivat. Godard intoutuu toisinaan 
provosoiviin sanaleikkeihin, kuten rajatessaan öljy-yhtiö Esson logon natsismiin viittaa-
viin kirjaimiin “SS” (7). Lisäksi Pierrot ja Marianne improvisoivat amerikkaisille turisteille 
esityksen Vietnamin sodasta. Öljy-yhtiötä ei siis valittu lainkaan sattumalta, vaan se 
viittaa Yhdysvaltojen Vietnamiin pudottamiin napalmipommeihin. Leikkaamalla ohjaaja 
muodostaa siis hyvin piikikkäitä mieleyhtymiä. Elokuvassaan Kiinatar (1967) hän käyttää 
vastaavasti Esson logoa rinnastettuna tiikeriin – ja puhemies Mao kutsui Yhdysvaltoja 
“paperitiikeriksi”.

Godard arvostelee, käyttää ja lainaa mainosten kuvallisia merkkejä viittausten verkossa, 
joka on leikkisä ja pirullinen, kriittinen ja tyhjänpäiväinen, merkitsevä ja häiritsevä. Radu 
Jude ei pyri samaan tapaan käyttämään mainosten kuvia esteettisenä teemana, vaikka 
elokuvan kohtaukset leikkivät nokkelasti kulutusyhteiskunnan pyhillä paikoilla. Kuvan 3 
sommittelu on hyvin piirroksellista (huoltoaseman arkkitehtuurin suorat linjat ja kulmat) ja 
värien suhteet on siinä harkittu tarkkaan.

4 (MOT)

6 (HP)

8 (HP)

7 (HP)

9 (HP)

5 (HP)
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Maailman onnellisimmassa tytössä Bukarestin keskusaukiolle pystytetty taustakangas 
viittaa vakavan pisteliäästi esineen hyödyttömyyteen (sininen tausta, puu) ja mielettömään 
näennäisyyteen (10). Jude käyttää upotustekniikkaa – kuvataan kuvaustapahtumaa – ja 
olennaista onkin, että kangasta ympäröi kaupungin todellisuus. Sekä mainokselle että 
elokuvalle ulkopuoliset ohikulkijat katsovat kuvan läpi kulkiessaan välillä äimistyneenä 
tätä omituista näytelmää (11).

ALISTAMISIA

Kuvatun kaltainen ulkoasun diktatuuri on eräänlaista väkivaltaa, jolle ruumiit joutuvat alis-
tumaan muovautuakseen esityksiksi itsestään. Ruumiillinen alistuminen on osa Delian 
kärsimysnäytelmää, sillä häntä koetellaan ja jopa nöyryytetään mainoselokuvan tarpei-
den mukaan. Erityisen kivulias on karvanpoistokohtaus (12), joka seuraa hävytöntä huu-
dahdusta: “Tytöllä on viikset!” Delian täytyy myös pitää kasvoillaan naurettava, jäykkä 
hymy. 

Loputtoman päivän aikana Delia joutuu myös kirjaimellisesti pakkojuotetuksi, kun hänen 
täytyy ryystää epäilyttävää nestettä kyyneleisiin saakka samalla kun kuvausryhmä ko-
mentaa: “Juo, juo, juo!” Nuoren naisen tulisi pitää itseään onnekkaana kun on saanut syn-
tyä Ceausescun kauhean diktatuurin kaatumisen jälkeen, mutta seuratessaan vanhem-
piensa ahneutta hän alkaa oivaltaa, etteivät kapitalismi ja kulutusyhteiskunta ole mikään 
paratiisi. Vaikka Jude ei kaipaakaan paluuta aiempaan yhteiskuntamuotoon, kapitalismin 
valtakausi tuntuu olevan hänelle julma satu, joka on korvannut haaveen sosialistisesta 
paratiisista.

         

Ruumiiden alistamisen kysymys on Godardille toistuva teema, jota käsitellessään hän 
esittää yhteyksiä kapitalismin, ruumiiden kuluttamisen ja prostituution välillä etenkin 
elokuvissa Elää elämäänsä (1962), Aviovaimo Pariisissa (1967) ja Pelastukoon ken voi 
(1979). Hullun Pierrot'n seurapiiri-illallisilla ruumiit jähmettyvät asentoihin ja sävyttyvät 
kameran yksivärisistä kalvoista. Naisten puolittainen alastomuus (13) oli käsikirjoitukses-
sa vielä korostuneempaa. Näytelmä huipentuu itämaisen näköiseen kaunottareen, joka 
on leivottu valtavaan kermakakkuun (14). Tämä kuva edustaa selkeimmillään Pierrot'n 
mainitsemaa “perseen kulttuuria”.

10 (MOT)

12 (MOT)

13 (HP)

11 (MOT)
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IV
 - 

VA
ST

A
AV

U
U

K
SI

A



IV - C
O

R
R

ESPO
N

D
AN

C
ES

25

Tämä luvussa käsitellään elokuvan yhteyksiä muihin taidemuotoihin.

“ELOKUVA MAALAUKSENA” - MAAILMAN KAIKKI TAIDE

Godardin elokuvatuotannon välitilinpäätöksenä Hullu Pierrot tuo yhteen kaikki taiteen 
muodot: paitsi elokuvan (ks. Sukulaisuuksia, s. 10) lukuisten viittausten ja Samuel Ful-
lerin läsnäolon kautta, myös laulun, tanssin, kirjallisuudet ja kirjoituksen – niin että sanat 
jopa muuttuvat muodoiksi (ks. Elokuvan kysymyksiä 1, s. 14–15 ja Elokuvien väli-
siä dialogeja, s. 22–25). Keskeisessä asemassa ovat maalaustaide ja muut kuvallisen 
ilmaisun alat. Elokuvan lehdistötiedotteeseen kirjoittamassaan luettelossa Godard toteaa: 
“elokuva rikosromaanina tunkeutuu tragediaan, joka elokuva on maalauksena”.

Lehdistön lisäksi Godard onnistui elokuvallaan tekemään vaikutuksen taiteen maailmas-
sa. Hullu Pierrot innoitti kirjailija Louis Aragonin kirjoittamaan: “Mitä on taide? Tämä kysy-
mys on vaivannut minua siitä hasti, kun Belmondon esittämä oraakkeli esitti Jean-Luc 
Godardin Hullussa Pierrot'ssa elokuvatuottajalle kysymyksen: Mitä on elokuva?” Aragon 
on varma vastauksestaan: “nykypäivän taide on Jean-Luc Godard”. (1) Vastauksensa 
Aragon perustaa kollaasin ideaan (ks. Elokuvan kysymyksiä 1, s. 14–15 ja Elokuvien 
välisiä dialogeja, s. 22–25). Hän toteaa Godardin jatkavan kubismin ja surrealismin työtä 
vertaamalla, yhdistelemällä vapaasti ja törmäyttämällä toisiinsa ääniä, kuvia ja tekstiä. 
Godard myös lainaa tietoisesti kahta Picasson kubistista maalausta Portrait de Sylvette 
(1954) ja Jacqueline aux fleurs (1954) (1).

1

PALUU MAALAUSTAITEESEEN

On jo todettu, että Godard on Hullusta Pierrot'sta puhuessaan halunnut painottaa elo-
kuvan läheisyyttä luomisteon välittömyyteen. Voimakkaasti liioitellen hän on esittänyt 
elokuvan saaneen muodonsa spontaanisti, kuin kirjailijan kynästä (ks. Elokuvan kysy-
myksiä 1, s. 14–15) tai maalarin siveltimestä. On myös todettua, että ohjaaja aloitti tai-
teilijana maalaamisen ja piirtämisen parissa, ja suunnitteli 17-18 vuoden iässä vakavasti 
tekevänsä siitä uransa. Häneltä tiedetään viisi taulua, jotka ovat selvän modernistisia ja 
temaattisesti painottuneita muotokuvaan (isä, siskot). Niissä on myös viittauksia ekspres-
sionismiin sekä pointillismin, geometrian ja kromaattisten tutkielmien viehtymystä abs-
traktioon. (2: La Vierge noire, n. 1947). 

2

Godard ei ole puhunut paljon tästä elämänsä vaiheesta, mutta vuonna 1992 hän totesi 
haastattelussa: “Nuorena minä maalasin hiukan. Tuohon aikaan etenkin katselin paljon 
tauluja. Elokuvan on siis tietyssä mielessä paluuta: ei lapsuuteen, vaan lapsuuteni maas-
toon, maalaustaiteeseen. Elokuvan voima on hyvin suuri, koska se on perinyt maalaus-
taiteelta tapansa katsoa maailmaa.” (2) Maalaustaide on läsnä myös hänen aiemmissa 
(Elää elämäänsä ja muotokuva) ja myöhemmissä (Intohimo ja tableau  vivant -perinne), 
mutta Hullussa Pierrot'ssa sen merkitys on suurimmillaan. Godard tahtoo sekä ajatella, 
lainata, käyttää ja harjoittaa suhdettaan kuvataiteisiin.
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SAMASTUA TAITEESEEN AJATTELEMALLA

Taiteen ajatteleminen on elokuvassa läsnä sen alusta asti, kun Pierrot lukee Élie Fau-
ren Taiteen historiasta (3) pitkän Velázquezia käsittelevän jakson. Sama teos nähdään 
myöhemmin elokuvateatterikohtauksessa Toulonissa. Godard tuntuu samastuvan espan-
jalaiseen maalariin, ja etenkin eriparisuuden ja kollaasin ajatukset lainauksessa kuvailevat 
myös Hullun Pierrot'n estetiikkaa: “Hän kuvasi enää vain muotojen ja äänten salaperäistä 
lomittumista”. Taide on myös kumouksellista vastarintaa nykyhetkelle: “sen kehitystä ei 
häirinnyt mikään este tai hyppy”.

 

3

Elokuvassa Fauren tekstiä kuvitetaan lähes kirjaimellisesti sekä Pierrot'n lukiessa että 
myöhemmin muistoina: “Hän maalasi vain ilmaa ja valohämyä esineiden ympärillä. (…) 
On kuin ilman aalto liukuisi pinnoilla” (4) ja “Illat olivat espanjalaisten maalareiden pyhättö” 
(5). Godardista tulee näin valon, hämyn ja kuutamon maalari.

4

5

Lainaus Faurelta on myös kuva rappeutuvasta maailmasta: “(Velázquez) eli surullisessa 
maailmassa. Kuningas oli vajaamielinen, lapset sairaita. Vähämielisiä, kääpiöitä, raa-
jarikkoja. Prinsseiksi pukeutuneita hirviömäisiä narreja, jotka tekivät itsestään pilaa ja 
huvittivat lainsuojattomia etikettien, juonittelujen ja halveiden puitteissa, tunnustuksen 
ja katumuksen kahleissa. Heitä ympäröivät kirjaroviot ja hiljaisuus.” Tässä Velázquezin 
ajan espanjalainen monarkia rinnastuu 1960-luvun De Gaullen Ranskaan ja sen poliittisiin 
kompromisseihin, autoritaarisuuteen ja yhteiskunnalliseen rappioon (ks. Elokuvien väli-
siä dialogeja, s. 22–25). Lainasta voi arvata myös elokuvan rakastavaisten epätoivoisen 
kohtalon ja itsetuhoisen harhailun: “Nostalgian henki virtaa. Ei näy rumuutta eikä ikävää, 
ei murskatun lapsuuden haudanjulmaa sävyä.” Pitkän lainauksen Élie Faurelta voi siis 
nähdä sekä elokuvan salaisena käsikirjoituksena että sen estetiikan julkilausumana.
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LAINAUS JA DIALOGI

Elokuvaan mahtuu 43 inserttiä: tauluja, ilmoituksia, mainoksia, kirjojen kansia, sarjakuva 
(3) sekä julisteita ja postikortteja. Pierrot ja Marianne pakenevat rakkauteen ja taiteeseen, 
ympäröivät itsensä Godardin tavoin kuvilla ja teoksilla suojautuakseen vastustamaltaan 
maailmalta. Maailman rumuus kuitenkin palaa näkyville sotakuvissa ja seinille ripuste-
tuissa pornografisissa valokuvissa. Kuvista suurin osa on muotokuvia, ja keskeisiä ovat 
kaksi maalaria: Auguste Renoir (Mariannen sukunimi ei ole vain sattumalta Renoir) ja 
Pablo Picasso. Näiden kahden maalaukset jopa asettuvat Godardin kuvien tilalle erään 
dialogin aikana: kuva Picasson Paul en Pierrot'sta 1925) ja kaksi Marianneen viittaavaa 
taulua: Henri Matissen La blouse roumaine ja Renoirin Nu (1880) (6, 7 ja 8). Näin Godard 
asettaa valokuvan ja maalaustaiteen syvään yhteyteen sen sijaan että pitäisi yllä näiden 
kahden esittävän taiteen välistä etäisyyttä.

Elokuvan ja maalausten välistä dialogia edustaa myös kuva, jossa Pierrot kantaa vaka-
vasti loukkaantunutta Mariannea. Seinällä roikkuva etsaus tuntuu katsovan tätä traagista 
kohtausta (9). Maalaukset eivät siis vain kuvita kertomusta, vaan vaikuttavat sen ete-
nemiseen. Mariannea tarkkailee tässä kaksi katsetta: Pierrot'n ja etsauksen esittämän 
naisen. Lisäksi Mariannea tarkasteleva nainen pitelee lyhdettä aivan kuten elokuvassa 
monta kertaa Marianneen viittaava Auguste Renoirin taulu Petite fille à la gerbe (1988, 
10), josta lyhde tosin on rajattu pois. Elokuvan ja maalausten välisessä intensiivisessä 
dialogissa on myös ohjaajan järjestämiä kuvallisia, ruumiillisia ja kromaattisia rinnas-
tuksia henkilöhahmojen ja seiniin kiinnitettyjen kuvien välillä (11).

10

11

TARTTUA TOIMEEN

Godard ei tyydy lainauksiin. Hän myös tarttuu toimeen. Kuvaaja Raoul Coutard on ker-
tonut, miten ohjaaja toimi kuvauksissa kuin kuvataiteilija: “Hänellä on hyvin eloisan väri-
siä maalipurkkeja, ja hän maalasi esineitä punaiseksi, siniseksi, vihreäksi.” (4) Maailma 
on siis kirjaimellisesti maalattava uudelleen runolliseksi utopiaksi kuten voimakkaisiin 
vihreän, punaisen ja sinisen sävyihin maalattu alus (12) tai levyyn maalattu graffitimai-
nen “Eläköön jumala!” (“Vive Dieu!”, 13). Samaan henkeen voi mainita elokuvateatterin, 
johon on käytetty auliisti väriä (14). Värin yhdistää maalaamisen eleeseen myös kahden 
Georges Matthieun teoksen läsnäolo (15 – alareunassa toisinto teoksesta Les Capétiens 

6 7

8 9
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partout, 1954). Matthieun maalaaminen yhdisti valuttamista (dripping, 5) ja performanssi-
taidetta. Värien leikki elokuvassa on niin voimakasta, että kun Godardilta kysyttiin Cahiers 
du cinéman pitkässä haastattelussa syytä siihen, että elokuvassa nähdään niin paljon 
verta, ohjaaja vastasi: “Ei verta vaan punaista!” (6)

Hullu Pierrot on haave museon seinien ulkopuolisesta museosta, jossa teokset olisi va-
pautettu asumaan maailmassa ja taiteen ympäröimänä maailmasta tulisi elinkelpoisempi. 
Godardilla ja hänen pähenkilöillään tuntuu olevan sama päämäärä: sekä elokuva että 
Pierrotin ja Mariannen elämä pyrkivät taideteoksiksi. Vaikka elokuvan alussa mainitaan-
kin Velázquez, museon keskiössä on moderni taide sen suurista tienraivaajista (Matisse, 
Renoir ja Van Gogh) tärkeimpiin edustajiin (Picasso, Chagall ja Modigliani). 

16

17

Taide läpäisee maailman, ja myös läpi elokuvan kohdataan taiteellisia tapahtumia, jotka 
viittaavat nykytaiteeseen: pop-taiteeseen ja kollaaseihin (ks. Elokuvien välisiä dialo-
geja, s. 22–25), piirroksia, happeningeja, ready madeja ja performansseja (16). Eloku-
vassa on myös sukulaisuutta kuvanveistäjä Césarin puristeisiin ja installaatioihin: pako-
retkellään rakastavaiset näkevät auton, joka on törmännyt siltapalkkiin keskeneräisellä 
tietyömaalla. Tämä omituinen asetelma on kuin modernin yhteiskunnan makaaberi vani-
tas-maalaus (17).

Taide on siis pakopaikka maailman keskinkertaisuudelta ja rappiolta. Kun Pierrot ei onnis-
tu tekemään elämästään haluamaansa rakkauden ja taiteen mestariteosta, hän surmaa 
itsensä eleellä (18 ja 19), jossa yhdistyvät maalaustaide (ruumiskin on maalattava pinta, 
kuten Mariannella Vietnamin sota-esityksessä), happening, kromaattinen ja tietenkin py-
rotekninen tapahtuma.

(1) Les Lettres françaises, 2. syyskuuta 1965.
(2) Alain Jaubert, Peinture et cinéma, MAE communication, 1992, s. 188–193.
(3) Täydellisemmän listan elokuvassa esiintyvistä maalauksista löytää tältä englanninkieliseltä sivus-
tolta: http://www.thecinetourist.net/paintings-in-pierrot-le-fou.html
(4) Alain Bergala, Godard au travail, Cahiers du cinéma, 2006, s. 278.
(5) Matthieu kiisteli valutustekniikan keksimisestä yhdysvaltalaisen Jackson Pollockin kanssa. Siinä 
maalin annettiin “pisaroida ja valua” kankaalle, usein värejä kerrostaen.
(6) Cahiers du cinéma, n. 171, lokakuu 1965.

12

14

13

15

18 19
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“Jean-Luc Godardin Hullu Pierrot”, Michel Cournot, Le Nouvel observateur, 3. 
marraskuuta 1965.

Mitä kello on, on aivan pimeää, oletko avannut verhot, mikä vuodenaika on, nyt pimeään 
piirtyy sinisiä kirjaimia, kangas ei ole liitutaulu, mutta miksipä ei, ilmainen sisäänpääsy, 
tehkää mitä vaan, teen kankaasta mitä tahdon, liitutaulun, valkoisen paperin, Pierrot 
kirjoittaa valkoiselle kankaalle sinisellä tussilla, huulipunalla, elokuvan vapaa vyöhyke, 
laulakaa, tanssikaa, olkaa kuin kotonanne, repikää kangas ja kuivatkaa se, eläköön kan-
gas, vapauteni!
(…) Rakastin sinua Marianne, sinua ja vain sinua, älä koskaan hylkää minua Marianne, 
vain me tässä maailmassa, haitilaisia kauhukuvia, vain me tien päällä, matkaradio, Viet-
namia pommitetaan napalmilla, kuvia Vietnamista, uutisia, ne ovat harmaita, ei punaista 
ei mustaa, Marianne, rakkaani, mustat silmäsi, kuljetaan läpi Ranskan ja kahlataan yli sen 
jokien, elokuva elämää, elokuva rakkautta, Marianne vain me tässä maailmassa kuinka 
typeriä kuvia olemme itsestämme tehneet, rakkaus muuttaa kaiken, sano että olet nähnyt 
rakkautemme suuren ja hitaan ja anteliaan elokuvan, olen nähnyt Porquerolles'n, se on 
Hyèresin saaria, olen nähnyt papukaijan ja eukalyptuspuun, kuvitettuja pokkareita, kaloja 
ja vinyylilevyjä, tyhjän taivaan, sotalaivan, juopon jenkin ja ulvovan kiinalaisen, olen näh-
nyt myrskyn, musiikin, kauniiden kirjojen kauneimmat sanat, Marianne, rakkaani.
(…) 
Mitä tapahtuu, Pierrot ei tiedä, elokuvan sävy vaihtuu, särkyy, käy epävarmaksi, kuvat 
pieksevät toisiaan, jotain on varmasti tapahtunut, Marianne, valehtelet, uskon sinua, 
valehtelija, mutta valehtelet, olet ajanut minut rannaltani ja kirjojeni parista, en ymmär-
rä mitään näistä muukalaisista, näistä portaista, ja taas yksi kaveri on saanut sakset 
niskaansa, ei mustaa ei punaista, en enää kuule musiikin pauhua, kovia otoksia, kuvat 
hyppivät silmille en huomannut niitä, värit eivät enää vyöry pitkinä kuumina aaltoina, Ma-
rianne missä olet? Kenen kanssa? Kuka hän on?
Kuva järkkyi, meri huuhtoi selkääni ja aurinko kasvojani kun ammuin heitä, Marianne 
mekossasi on kaksi punaista reikää, kuolema, meri, jätä minut kangas, kirjoitan kankaan 
valkoiselle liitutaululle “meri, kuolema, katkera, rakkaus”, elokuva auttaa kaikkeen, Pierrot 
minuun sattuu, Marianne et olisi tehnyt noin, kuva on punainen, Pierrot maalaa itsensä 
siniseksi, hullu värien elokuva Pierrot saa pamauttaa itsensä, sitä tuntee aina suuren 
vaalean rauhan kun on päättänyt tappaa itsensä, kangas hidastuu ja kasvaa, vaalenee, 
musta ääni.
Aurinko on taas kankaalla, ei näe mitään, siinä on kuolema, aurinko meren kanssa, mitä 
kello on, aika ei enää jyskytä, kangas on aivan valkea, avasiko hän verhot, ei enää Pier-
rot'ta, ei älkää vielä lähtekö, älkää nousko, jääkää, odottakaa edes pari sekuntia, ei elo-
kuva näin kuole, älkää liikkuko, on aivan pimeää, elokuvan temppeli, tapaamme risteyk-
sessä. Ties missä Marianne odottaa Hullua Pierrot'ta.

Grigor Tshernev, “Pierrot, Maria ja Maria”, Kinoizkustvo, n. 4, huhtikuu 1966.

Palasin juuri Pariisista (…). Kaikki puhuivat siellä kahdesta elokuvasta, Hullusta Pier-
rot'sta ja Viva Mariasta. (1) (…) Melu oli valtaisa: huutoja, herjauksia, sanallinen ilotulitus 
(…). Nämä olivat pariisilaisen elokuvamaailman hittielokuvia. Jos ei ollut nähnyt Hullua 
Pierrot'ta eikä osannut sanoa siitä mitään syvällistä, oli snobien mielestä mitä kauhein 
juntti.

(…) Hullu Pierrot on epäilemättä paras Ranskassa näkemistäni sadoista elokuviista. Pier-
rot ja Marianne – Jean-Paul Belmondo ja Anna Karina. Rikoskertomus. Kaksi rakastavaista 
sotkeentuu asekauppaan. Autovarkauksia, ammuskelua, takaa-ajoa, ruumiita, traaginen 
loppu... Ensi silmäyksellä tarina ei tunnu poikkeavan tavallisista rikosromaaneista. (…) 
Elokuvan lumo löytyykin käsitellyn aiheen ilmiasun, puheiden ja kuvien takaa. Pierrot'n 
julkea omahyväisyys peittää runollisen, pohdiskelevan luonteen, joka vaistomaisesti etsii 
puhtaita asioita. Jean-Luc Godard vihjaa, että ihmisen luonnollinen olotila ja ympäristö ei 
ole väkivallan maailma, jossa sudet syövät toisiaan. Yleensä ihminen sopeutuu siihen, 
mutta tietoista tai ei, sitä ei voi paeta.

(…) Vaikuttavinta elokuvassa on vapaus elokuvan ilmaisukeinojen hyödyntämisessä. 
Vaikka kertomus eteneekin kronologisesti, leikkaus ja materiaalin järjestely on vapaata. 
(…) Tapahtumia pohditaan kertomuksen filosofisissa ja runollisissa välikkeissä, sen “len-
nokkuuksissa” (…). Ilman niitä Hullu Pierrot ei poikkeaisi toimintaelokuvasta, joka ei jätä 
muistijälkeä. Tässä mielessä elokuva haastaa ennalta asetetut säännöt ja normit. Eikö 
laulukohtausten pitänyt olla elokuvissa vanhanaikaisia? Niin vain rakastavaiset alkavat 
puhua laulaen. Runonlausunta? Kuinka tylsää! Sehän vain hidastaa toimintaa. Mutta Go-
dardia ei pelota. Tarpeen vaatiessa Jean-Paul Belmondo voi hyvin viettää viisi tai kymme-
nen minuuttia kirjan ääressä tai kirjoittaa päiväkirjaansa – tai tehdä “cinéma-vérité”-hen-
kisiä tutkimuksiaan. Asian ydin on siinä, että erilaisia keinoja ja menettelytapoja käytetään 
tarpeen mukaan, ne pujotetaan orgaanisesti osaksi teoksen kudelmaa, ne eivät ole siitä 
irrallisia. Toisilta tämä sujuu, toiset voivat vain jäljitellä, tyylitellä eklektisesti. Godard sel-
viytyy tehtävästä myötäsyntyisten elokuvantekijän lahjojensa ja intuitionsa ansiosta. Hullu 
Pierrot on värielokuva. Värien käyttö ja niiden sommittelu ruudulla on niin korkealaatuista, 
että monet asiantuntijat mainitsevat elokuvan yhteydessä sen sukulaisuuden ranskalai-
sen romanttisen maalaustaiteen perinteeseen, etenkin suureen Delacroix'hin. (…) Hullun 
Pierrot'n esimerkki osoittaa jälleen kerran, että vasta kaikkien sen osasten ykseys tekee 
elokuvasta taidetta.

(1) Viva Maria on Louis Mallen elokuva, jonka ensi-ilta oli marraskuussa 1965. Pääosia näyttelivät Bri-
gitte Bardot ja Jeanne Moreau. Elokuva oli suuri menestys ja sai 3 450 000 katsojaa – kun taas Hullu 
Pierrot sai 300 000 katsojaa.
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Seuraavat tehtävät on suunniteltu seuraamaan kirjasen alussa 
esiteltyjä pedagogisia periaatteita. (ks. s. 2). Niiden tarkoitus on 
rakentaa elokuvaan intuitiivinen ja aistimellinen suhde välineillä, 
jotka tämä kirjanen tarjoaa. Luku Elokuvan jaksot (ks. 12–13) 
auttaa suunnistamaan elokuvassa. Elokuvan käsitteistöön voi 
taas perehtyä CinEd-hankkeen sivustolla.

 
ENNEN ELOKUVANÄYTÖSTÄ

* Alkuperäisen julisteen tarkastelu (ks. s. 3) 

- Analysoikaa julisteen muotoa ja tyyliä. 
- Mitä siitä voi päätellä henkilöhahmoista ja juonesta? Tuntuuko 

elokuva viittaavan joihinkin elokuvan lajityyppeihin?

Elokuvan alkuperäisessä ranskalaisessa julisteessa korostuu elo-
kuvan traaginen ja väkivaltainen puoli, sen kohtalokkuus. Samalla 
se kertoo Pierrot'n haaveilevasta luonteesta – hänen katseensa 
tuntuu katoavan aaltoon. Hänen sinisellä töhrityistä kasvoistaan 
voi aloittaa myös keskustelun maalaustaiteen asemasta Hullussa 
Pierrot'ssa, ja yleisemmällä tasolla pyrkimyksestä yhdistää eloku-
vaan kaikki taiteen muodot.

- Tarkastelua voi syventää vertailemalla eri julisteita (ks. s. 3).

Kirjaseen valituissa julisteissa painotetaan enemmän kuvalli-
suutta kuin kerronnallisuutta, ja Pierrot'n henkilöhahmo on niiden 
keskiössä. Tsekkoslovakialaisessa julisteessa Marianne ei ole 
lainkaan mukana, vaan se keskittyy miespäähenkilön sisäiseen 
kiehuntaan. Espanjalaisessa julisteessa painottuu intohimoisen 
rakkaussuhteen ja veren punainen väri. Siinä Mariannen liikevoi-
ma vaikuttaa tavoittamattomalta kun se rinnastuu Pierrot'n pysäh-
tyneisiin kasvoihin.

* Voit näyttää oppilaille kirjasesta valitsemasi pysäytyskuvan ja 
pyytää heitä kertomaan sen pohjalta kuvatusta tilanteesta, hen-
kilöistä ja elokuvan tapahtumapaikoista.
 
* Kuunnelkaa laulu En koskaan väittänyt. Kuvitelkaa missä yhtey-
dessä se tapahtuu elokuvassa.
 

- Puheen ja musiikin välinen suhde: minkälaisilla tavoilla musiikki 
vaikuttaa puheeseen? 

Keskeiset näihin kysymyksiin liittyvät jaksot: 
 
- musiikilliset ja/tai lauletut jaksot:  

5, 13, 15, 23, 25 (ks. Elokuvan kysymyksiä 2, s. 15-16)
- ei-musiikilliset tanssijaksot:  

6, 21, 24 (ks. Kohtauksen analyysi, s. 20)
- jaksot, joiden kieli lähestyy runoutta ja lyriikkaa:   

8, 12, 25 (ks. Jakson analyysi, s. 17-18) 
 
Elokuvassa esitetyn laulun tarkastelu
 
Laulujen sanoilla on erityinen asema dialogissa: niissä lähestytään 
Pierrot'n ja Mariannen suhteen ydinkohtia. Tässä tarkastellun lau-
lun lisäksi voidaan hyvin pohtia myös laulua Mun kohtalonviiva, 
joka kertoo henkilöhahmojen suhteen traagisesta kohtalosta. 
 
En koskaan väittänyt: mä sua aina rakastan (jakso 5)
 
“En koskaan väittänyt:
mä sua aina rakastan,
Voi rakkaani
Et koskaan luvannut: sä mua aina jumaloit
Niin emme koskaan vannoneet. Mä tiedän kuka oon
Sä tiedät kuka oot
Koskaan emme uskoneet: oomme vain toisillemme
Aina hetki meitä vie.
Ja silti, kuitenkin, huomaamatta,
Ilman sanoja ja vähä vähältä
Kosketuksiimme sekoittui tunteita
Ja helliin suudelmiin sanoja rakkauden, vähä vähältä
Niin monia sanoja rakkauden sekoittui
Huulten pehmeyteen, niin monia sanoja rakkauden
En olis uskonut: sä mulle riität ainiaan
Voi rakkaani
Koskaan emme arvanneet: en seuraasi mä kyllästy
Ja aamun koitto aina meidät yllättää
Onnellisina vierekkäin
Ettemme enää kaipaa kuin tän arjen nautinnon
Yhdessä olla vaan
Ja silti, kuitenkin, huomaamatta
Ilman sanoja ja vähä vähältä
Jouduimme tunteiden verkkoon, unohdimme ajatella
Tunteet vahvemmat kuin kaikki sanat rakkauden
Meille tutut tai vieraat
Tunteet niin hullut, väkivaltaiset
Joihin aiemmin emme olisi uskoneet
Älä koskaan lupaa: mua aina jumaloit
On turha siten vannoa, kun tunnen itseni
Sä tunnet itsesi

OPETUSMENETELMIÄ NÄYTÖKSEN JÄLKEEN
 
Käsittely voi tapahtua kolmessa vaiheessa.

 
1) KOKEMUS: SUULLINEN KÄSITTELY

 
Ei kannata säikähtää elokuvan herättämiä vastalauseita, vaan 
kuunnella niitä ja keskustella niistä. Vaikka julisteita olisikin tar-
kasteltu ennen elokuvan katsomista, voidaan hyvin palata niiden 
pariin ja pohtia, tarjoavatko ne hyvän kuvan elokuvasta.
 
- Onko Hullu Pierrot “klassinen” elokuva? Miten se järkyttää kat-

somistottumuksiamme?
- Mitkä ovat elokuvan käännekohdat? Kuvailkaa niitä ja niiden 

paikkaa elokuvassa. Miksi ne ovat käännekohtia? 
- Tarkastelkaa henkilöhahmoja ja juonta. Millaisesta tilanteesta 

elokuva alkaa ja mihin se päättyy? Mitkä ovat tärkeimmät tapah-
tumat ja muutokset niiden välillä?

- Mihin elokuvan lajityyppeihin Hullu Pierrot viittaa? Kuuluuko se 
vain yhteen lajityyppiin? 

2) HUOMIOINTI, KUVAILU, ANALYSOIMINEN
 
Hullu Pierrot on niin omalaatuinen elokuva, että sitä on hyvä 
lähestyä erittäin yksinkertaisilla kysymyksillä.
 
Mitä nähdään? (ks. Elokuvan kysymyksiä 1 ja 2, s. 14–16)
 
- Näyttelevätkö kaikki näyttelijät samaan tapaan? Muunnelmien 

tunnistaminen ja luonnehdinta esimerkkien perusteella (puhe-
tapa, eleet, liikkeet).

- Onko näytteleminen elokuvassa “luonnollista”? Millaiseen vaiku-
telmaan Jean-Luc Godard sillä pyrkii?

- Mikä rooli kirjoituksella on elokuvassa? Mitä se kertoo Pierrot'n 
hahmosta ja hänen ihanteistaan? Entä elokuvantekijästä?

- Mitä kirjoitus tuo näkyväksi? Mitä se saa aikaan katsojassa?
 
Mitä kuullaan?
 
* Luonnehtikaa erilaisia elokuvassa esiintyviä puhetapoja, eri-
tyisesti kun ääni tulee kuvan ulkopuolelta. Millaiseen vaikutel-
maan pyritään? Mikä on tämän valinnan takana?
 
* Puheen, laulun ja musiikin suhde:
- Mitä voidaan todeta puheen, laulun ja musiikin välisistä suhteis-
ta? Miten ne poikkeavat tavallisista järjestelyistä?
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Meillä on vain tunne: rakkautemme on rakkautta
Rakkautemme on rakkautta
Tässä hetkessä”
 
Säv. ja san.: Cyrus Bassiak (Serge Rezvani)  
1965 © Production Jacques Canetti

* Missä kohtaa elokuvaa tämä laulu esitetään? Onko elokuvassa 
muita laulettuja jaksoja? Onko se musikaali?

Kun kohtaus on katsottu uudestaan:

- Mitä sanat kertovat Mariannen ja Poerrot'n suhteesta tässä elo-
kuvan vaiheessa? Onko yllättävää, että tästä on tehty musikaa-
likohtaus?

- Miten katsojan kokemus poikkeaisi, jos samat tiedot Pierrot'n ja 
Mariannen rakkaussuhteesta ja tulevasta elämäntavasta kerrot-
taisiin laulun sijaan dialogissa?

- Kuvitelkaa toinen tapa esittää tämä laulu (vaihtamatta kuiten-
kaan henkilöhahmoja). 

Lainauksia ja viittauksia
 
Elokuva on niin täynnä lainauksia ja viittauksia, että on parasta 
aloittaa yksinkertaisista elementeistä.
 
* Pysäytyskuvan analyysin (s. 19) tai jaksojen 11, 12 ja 13 poh-
jalta: millaisia kirjallisia, uskonnollisia tai mytologisia arkkityyppejä 
voi nähdä Mariannen ja Pierrot'n hahmojen taustalla?
 
* Elokuvassa esiintyy lukuisia maalauksia. Ovatko ne tyyliltään 
klassisia vai moderneja, ja miksi? Mistä syystä Godard on tehnyt 
tämän valinnan?
 
* Koettakaa tunnistaa elokuvassa esiintyvien maalausten tekijät. 
Mitä esittäviä taiteita elokuvassa on maalaustaiteen lisäksi? (ks. 
Yhteyksiä, s. 26–28) Mitkä niistä ovat odottamattomia?
 
- Millä tavoin nämä lukuiset viittaukset taiteeseen vastaavat paris-
kunnan ja etenkin Pierrot'n ihannetta elämästä?
 
Vastaanotosta
 
Elokuvan vastaanoton tarkastelussa voidaan käyttää kahta 
esseetä sivulta 25, ja niiden lisäksi kappaleita Vaikutelmia (s. 11) 
sekä Taustoja, Auteur ja Hullu Pierrot Godardin tuotannossa (s. 
6–9).

- Mistä syystä Hullu Pierrot on ollut niin tärkeä kokemus Chan-
tal Akermanille ja Alain Bergalalle? Perustelkaa vastaus otteella 
tekstistä.
 

- Ovatko Michel Cournot ja Grigor Tshernev samaa mieltä eloku-
van taiteellisesta arvosta? Miten heidän tapansa lähestyä eloku-
vaa ja kriitikon työtä eroavat toisistaan? 
 
- Miten Hullua Pierrot'ta voi pitää oman aikansa elokuvana? Mitä 
se kertoo meidän ajastamme? Mihin nykyelokuvaan sitä voisi ver-
rata?

 

3) VUOROVAIKUTUKSESSA KUVIEN, 
KOHTAUSTEN JA JAKSOJEN KANSSA

 
Tavoitteena on saada oppilaat muodostamaan kuviin aktiivinen 
suhde. Kirjasesta löytyy sen tueksi useita kappaleita.
 
Pysähtyneiden kuvien tarkastelu:
 
Lukekaa kappale Teemoja (s. 4–5) ja valitkaa yhdessä tai erikseen 
elokuvasta yksi kuva. Pohtikaa, mitkä elokuvan teemoista löytyvät 
siitä ja mitkä puuttuvat.

Lukekaa pysäytyskuvan analyysi (s. 19). Määrittäkää sen tausta, 
kuvailkaa sen muodollisia tekijöitä (kappaleiden asettumista ti-
laan, lavastusta), kertokaa mitä dramaturgisia elementtejä kuvas-
ta löytyy ja pohtikaa, mitä se kertoo elokuvan jatkosta.

Lukekaa kappale Kuvia, heijastuksia (s. 21). Valitkaa elokuvasta 
yksi kuva ja etsikää kaikenlaisia kuvia, jotka liittyvät siihen millä 
tahansa tapaa. Voitte myös itse tehdä kuvan pohjalta elokuvaan 
liittyvän kuvan tai kuvia.

Tarkastelkaa lainauksia Élie Faurelta. Etsikää elokuvasta kuvia, 
jotka liittyvät näihin lainauksiin ja osoittavat, että Godard kokee 
itsensä taiteilijana tässä teoksessa (ks. Yhteyksiä, s. 26–28). 
 
Liikkuvien kuvien tarkastelu:
 
Kohtauksen voi määritellä ajan ja tilan jatkuvuudeksi yli leikkaus-
rajan. Jakso on taas verrattain itsenäinen dramaturginen kokonai-
suus. Tässä voidaan käyttää kappaletta Kohtauksen analyysi (s. 
20) ja rikastaa kysymyksenasettelua tarkastelemalla muita koh-
tauksia tai elokuvan avainjaksoja (6, 11, 15, 18 ja 21).
 
* Miten kohtaus tai jakso alkaa ja miten se päättyy? Millaisia muu-
toksia alun ja lopun välissä tapahtuu?
 
* Millä tavoin lavastus ja kameran liikkeet (tai paikallaanolo) 
osallistuvat kerrontaan ja etenkin Mariannen ja Pierrot'n suhteen 
kehittymisen kuvailuun?

Valokuvat

s. 6 : William K. Leffer, Large crowd at a National Mobilization to End the War 
in Vietnam direct action demonstration, 21 Oct. 1967, Library of Congress 
Prints and Photographs Division Washington, D.C. / p 7 : Jacques Rivette, 
Paris nous appartient, 1958, © MK2 Diffusion / p 10 : Dziga Vertov, L'homme à 
la caméra, 1927 © Films sans frontières / p 10 : Buster Keaton, Le mécano de 
la « Général », 1926, © MK2 Diffusion / p 10 : Joseph H. Lewis, Le démon des 
armes, 1950 © Wild Side / p 10 : Howard Hawks, Scarface, 1932, © United 
Artists / p 10 : Jean-Luc Godard, À bout de souffle, 1959-1960 © Les Acacias 
/ p 10 : Jean-Luc Godard, Les Carabiniers, 1963 © StudioCanal Films Limited 
/ p 10 : Jean-Luc Godard, Le petit soldat, 1960 © StudioCanal Films Limited / 
p 10 : Jean-Luc Godard, Alphaville, 1964 © StudioCanal Films Limited / p 10 : 
Jean-Luc Godard, Une femme est une femme, 1961 © Carlotta Films / p 11 : 
Chantal Akerman, Saute ma ville, 1968 © Carlotta-Gaumont Columbia Tristar 
home vidéo / p 21 : Photographie de Bonnie and Clyde, Source policière, 
Library of Congress, Prints & Photographs Division, NYWT&S Collection / 
p 21 : Albrecht Dürer, Adam et Eve, 1504, The Metropolitan Museum of Art, 
New York, Fletcher Fund, 1919 / p 25 : Jean-Luc Godard, vers 1947 © Famille 
Godard
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