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CinEd-hankkeen tarkoituksena on elokuvataiteen välittäminen kulttuurikohteena ja välineenä maailmaan tutustumiseen. 
Hankkeen kehittämiseksi on laadittu yhteinen pedagoginen metodologia, joka perustuu hankkeeseen osallistuvien Eu-
roopan maiden elokuvavalikoimiin. Lähestymistapa on sopeutettu nykypäivään, jolle on tyypillistä kuvien näkemisen, 
vastaanottamisen, levittämisen ja tuottamisen nopea, syvä ja jatkuva muuntuminen. Kuvia katsellaan monilla erilaisilla 
välineillä – elokuvateattereiden laajakankaista matkapuhelinten näyttöihin, unohtamatta tietenkään televisiota, tietoko-
neita tai taulutietokoneita. Elokuvataide on vielä nuori taiteenala, jonka katoamista on ennustettu jo moneen kertaan. On 
tietenkin tarpeen mainita, että tämä ei pidä lainkaan paikkaansa.

Nämä erilaiset muutokset heijastuvat elokuvamaailmaan ja ne tulee huomioida myös sen välittämisessä, erityisesti siinä 
yhä vaihtuvaisemmassa tavassa, jolla elokuvia katsotaan erilaisilta näytöiltä ja erilaisilla välineillä. CinEd-oppimateriaa-
leissa käytetään herkästi reagoivaa ja induktiivista, interaktiivista ja intuitiivista pedagogista menetelmää, joka tarjoaa 
tietoa, analyysityökaluja ja mahdollista vuorovaikutusta kuvien ja elokuvien välillä. Elokuvia analysoidaan erilaisilla astei-
koilla, toisaalta kokonaisuuksina ja toisaalta myös erilaisista osatekijöistä ja aikatekijöistä katsottuina (kuvaruudun kiin-
teä kuva, otos, toimintajakso).

Oppimateriaaleilla halutaan antaa mahdollisuus sisäistää elokuvat vapaasti ja joustavasti. Yksi tärkeimpiä tavoitteita 
on tarjota mahdollisuus ymmärtää elokuvan kuvaa erilaisista perspektiiveistä katsottuna: kuvaaminen kaiken analyysin 
olennaisena vaiheena, kyky valita, luokitella, verrata ja asettaa kuvia vastakkain – sekä valikoiman elokuvien että muiden 
elokuvien kuvia, ja myös muista esittävistä ja kertovista taiteista saatuja kuvia (valokuvaus, kirjallisuus, maalaustaide, 
teatteri, sarjakuvat…). Tavoitteena on tarkastella kuvia, jotta niistä avautuisi erilaisia tulkintatapoja, tutkia elokuvan ma-
hdollisuuksia äärimmäisen arvokkaana taiteenalana nuorten sukupolvien näkemysten kehittämiseksi.
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Mehiläispesän henki on yksi Euroopan ja koko maailman elokuvateollisuuden tunnetuimpia teoksia. Sen tyyli on omin-
takeinen, mutta kuitenkin se kuuluu erityisen hedelmälliseen elokuvatraditioon, jossa elokuva käsitetään tapana oppia 
tuntemaan maailmaa. Tämä perinne syntyy, kasvaa ja vallitsee Euroopassa ja siihen kuuluvat eräät CinEd-kokoelman 
suurista ohjaajista: Ermanno Olmi, Jean-Luc Godard, José Luis Guerin, Pedro Costa.

Lähellä Ranskan rajaa asunut Erice kävi jo nuorena usein elokuvissa Ranskan puolella, minkä johdosta hänellä oli ma-
hdollisuus tutustua elokuviin, joita ei nähty muualla Espanjassa Francon diktatuurin aikana. Tämä vaikutti suuresti hänen 
tuotantoonsa, sillä ohjaajana hän tuntee tämän tradition erittäin hyvin ja kasvaa itse sen pohjalta.

Mehiläispesän henki on myös erityisen kiinnostava sen historiallisen kontekstin johdosta, johon elokuvan perusaihe 
sijoittuu. Elokuvassa kuvataan tapahtumia 1940-luvulla, Espanjan sisällissodan (1936–1939) jälkeisiä aikoja ja diktatuu-
rin ensimmäisiä vuosia. Sama tilanne vallitsi valitettavasti myös muissa Euroopan maissa, kuten Bulgariassa, Italiassa, 
Portugalissa, Romaniassa (eräissä kokoelmaan kuuluvista näiden maiden elokuvista käsitellään myös samaa teemaa, 
joko suoraan tai taustatekijänä).

Poliittisen ja historiallisen taustansa lisäksi Mehiläispesän henki on ennen kaikkea universaali elokuva, elokuva lapsuu-
desta, maailmaan tutustumisesta (sisäiseen ja ulkoiseen), aikuiseksi kasvamisen ensimmäisistä askelista, kysymyksistä 
ja epäilyistä, pelosta ja kyvystä hämmästyä ja häikäistyä. Tämä on elokuva lapsuuden sisimmistä tunteista (jotka jollakin 
tapaa säilyvät taustalla kaikissa nuorissa ja aikuisissa), jotka ilmaistaan juuri elokuvan avulla, joka ei kaipaa sanoja 
pystyäkseen näyttämään, mitä pieni tyttö ei vielä osaa sanoiksi pukea. Tämä on elokuva, joka syventyy materiaan ja 
muotoihin: valo, värit, rajaukset, tilat, äänet ja hiljaisuudet, kasvot, kesto, aika.

Ja todellinen ylistyslaulu elokuvalle ja sen kyvylle ihastuttaa, herättää hämmästystä ja tunteita.

 

ESIPUHE TEKNISET TIEDOT

Alkukielinen nimi: El espíritu de la colmena
Vuosi: 1973
Kesto: 97 min
Maa: Espanja

Ohjaaja: Víctor Erice 
Käsikirjoitus: Víctor Erice ja Ángel Fernández-Santos 
Valokuvaus: Luis Cuadrado 
Tuotanto: Elías Querejeta S.C. 
Tuotantopäällikkö: Primitivo Álvaro
Ohjaajan avustaja: José Luis Ruiz Marcos
Toinen kameraoperaattori: Teo Escamilla
Musiikki: Luis de Pablo 
Montaasi: Pablo G. del Amo 
Ääni: Luis Rodríguez, Eduardo Fernández 
Ääniefektit: Luis Castro-Syre 
Lavastaja: Jaime Chávarri 
Script: Francisco J. Querejeta 
Puvustaja: Peris Hermanos

Esiintyjät: Ana Torrent, Isabel Tellería, Fernando 
Fernán-Gómez, Teresa Gimpera, Laly Soldevila, Miguel 
Picazo, José Villasante, Juan Margallo, Queti de la 
Cámara. 
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Noin vuonna 1940, ensimmäisinä Espanjan sisällissodan 
(1936–1939) jälkeisinä ja Francon diktatuurin alkuvuo-
sina, pieneen Kastilian ylätasangon kylään tulee kuor-
ma-autolla kiertävä elokuvateatteri, joka esittää filmin 
Frankensteinin hirviö. Katsojien joukossa kaksi tyttöä, 
Ana ja Isabel, lumoutuvat täysin elokuvasta. Tarina, Fran-
kenstein ja elokuvan pikkutytön kuolema tekevät pieneen 
Anaan valtavan vaikutuksen. Hänen isosiskonsa saa hä-
net uskomaan, että jos hän on hirviön ystävä, voi hän kut-
sua hirviötä lausumalla vain sanat ”Minä olen Ana, minä 
olen Ana”.

Anan ja Isabelin kotona heidän vanhempansa viettävät 
suurimman osan ajasta yksin ja hiljaisuudessa, ikään 
kuin eristäytyneinä tai sulkeutuneina ajatuksiinsa. Fer-
nando käyttää päivänsä mehiläistenhoitoon ja pitkinä 
unettomina öinä hän kirjoittaa tutkielmaa mehiläispesistä. 
Melankolinen äiti kirjoittaa kirjeitä, joiden vastaanottajaa 
emme saa tietää.

Koulusta tultuaan ja vielä Frankensteinin hirviön vaiku-
tuksen vallassa Isabel ja Ana menevät hylättyyn taloon, 
jonne Ana palaa myöhemmin useaan kertaan yksin, ilman 
siskoaan. Anan mielessä kasaantuvat kysymykset, epäi-
lyt, mysteerit ja uudet asiat.

VALO

Elokuvan sisätiloja vallitseva lämmin valo vie meidät ku-
vien ja tunteiden maailmaan. Valo kuvaa tunteita ja muo-
vailee hahmoja. Okran ja meripihkan värien vaihtelulla ja 
visuaalisilla heijastuksilla (talo ja mehiläispesä), sekä yön 
sinisillä sävyillä elokuva muuttaa kasvoihin ja esineisiin 
heijastuvan valon lähes käsin kosketeltavaksi. Aikuiset 
henkilöhahmot vetäytyvät tai suojatuvat sisätiloihin, mutta 
valo tuo sisään ikkunoiden ulkopuolella olevaa kauneutta. 
Valon herkkä ja eteerinen ominaisuus voimistaa tunnetta 
muistoista, jo menneen ajanjakson tunnelmista. Sama-
naikaisesti valo (sen sävyt, sen varjot) sisältää kaikki ne 
ainekset, jolla elokuvataiteessa pystytään vangitsemaan 
nykyhetkeä, ohi menevää aikaa – valon ja päivän tuntien 
katoamista. 

SISÄTILAT

Elokuvan kuvallinen tyyli kodin sisätiloja kuvattaessa 
muistuttaa suurten taidemaalareiden töitä, kuten Vermee-
rin tai Hammershoin maalauksia [ks. “Kuvien välisiä yhte-
nevyyksiä”, s. 56]. Tila luodaan emotionaalisista sävyistä, 
joilla heijastetaan henkilöhahmojen tunnetiloja: suuri ja 
tyhjä talo heijastaa isän ja äidin suojelevaa olemusta, 
hiljaisuutta ja sisäänpäin kääntyneisyyttä, sekä itseensä 
että ulkopuoliseen elämään nähden. Samalla talo muo-
dostaa kuin suuret kulissit lasten leikeille ja fantasioille 
(pitkät käytävät, pimeisiin huoneisiin avautuvat ovat, var-
jot seinillä…).

 
HAHMO

Talo on Analle valtava tila, joka käsittää suurimman osan 
hänen maailmastaan: paikka, jossa hän leikkii, uneksii, 
elää ja asuu yhdessä Isabelin ja vanhempiensa kanssa. 
Anan pieni hahmo kulkee näissä valtavissa ja lähes aina 
tyhjissä tiloissa – kuten kaikki ne ovet, jotka hänen täytyy 
avata käytävän varrella – seikkaillen, tutkien ja löytäen, 
samalla tavoin kuin hän tekee myös ulkotiloissa, Kastilian 
ylätasangon maisemissa. Erice saa meidät tuntemaan 
tilan Anan mitta-asteikosta katsottuna, Anan pienen hah-
mon ja hänen valtavien silmiensä kautta.

RAJAUS

Elokuvan huolellisesti laadituissa visuaalisissa sommit-
teluissa näemme usein ikkunoita ja ovia, joiden avulla 
siirrytään sisätilasta toiseen tai sisätilan ja ulkotilan välil-
lä. Erice muotoilee rajaukset viittaamalla siihen, mikä jää 
näkökentän ulkopuolelle – siihen, mikä jää avatun oven 
taakse, toiseen huoneeseen, ulkotilaan, siihen, mitä ei voi 
nähdä tai siihen, minkä voi vain kuvitella… Ovet ja kyn-
nykset myös rajaavat katsetta ja sitä minkä tunnemme, 
ne luovat jännitteen sen välille, mikä näytetään ja sen 
välille, mitä ei näytetä. Tässä kohtauksessa Ana kulkee 
käytävää pitkin kuultuaan häntä huolestuttaneen huu-
don… Näin rajattu sisätila tekee entistä intensiivisem-
mäksi Anan halun nähdä kauemmaksi, saada tietää lisää. 

 
AIKA

Elokuvassa kaikki sommittelun elementit (rajaukset, valo, 
väri, hahmot, taustat, rytmit, äänet, liikkeet...) sointuvat 
yhteen harmonisesti ja antavat muodon Anan tunteille 
vangiten tämän eleet ja katseet, hetkellisen kasvoille hei-
jastuvan valon, tilat ja maisemat, jotka aistimme ainutker-
taisina, toistumattomina. Tähän perustuu vahva tuntien ja 
päivien kulumisen tunne, sillä koko elokuva vie meidät 
tähän niin ohikiitävään ja häviävään hetkeen, lapsuuden 
päättymiseen ja aikuisten maailman avautumiseen.

YHDEN KUVARUUDUN ELOKUVALLISIA ASPEKTEJA SYNOPSIS
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Mehiläispesän henki on Víctor Ericen (Carranza, Vizcaya, 1940) ensimmäinen pitkä eloku-
va. Se kuvattiin helmi-maaliskuussa 1973 ja esiteltiin saman vuoden syyskuussa San Se-
bastiánin kansainvälisillä filmifestivaaleilla, jossa sille myönnettiin ensimmäinen palkinto, 
Concha de Oro (kultainen simpukka) ensimmäisenä espanjalaisena palkinnon voittanee-
na elokuvana. Palkinnon aiheuttama kohu ja alan kriitikkojen harvoin osoittama yksimieli-
sen positiivinen vastaanotto sai aikaan sen, että elokuva esitettiin välittömästi kaupallisis-
sa teattereissa 8. lokakuuta, vain kahdeksan kuukautta kuvausten aloittamisen jälkeen. 
  
Kuten Espanjassa tähän aikaan vaadittiin, elokuvalle jouduttiin pyytämään asian-
mukaisen ministeriön lupa kuvauksiin sen jälkeen, kun se oli käsitelty vastaavas-
sa sensuurikomiteassa. Aiheeltaan elokuva sijoittuu Francon diktatuurin alkuvuo-
sien aikaan, pian sisällissodan päättymisen jälkeen. Sisällissodassa 1936–1939 
olivat vastakkain demokraattisesti valitun tasavaltalaishallituksen joukot ja kapinaan 
nousseet armeijan joukot, joita johti Francisco Franco ja jotka saivat apua Italialta ja 
Saksalta. Mehiläispesän henki kuvattiin ja julkaistiin vaiheessa, jossa diktatuuri oli 
jo päättymässä, joten voidaan todeta, että fiktion ajallisen sijoittumisen ja eloku-
van tekemisen välinen ajallinen kaari kattaa lähes koko Francon diktatuurin kauden. 
  
Pian elokuvan ensiesityksen jälkeen 20. joulukuuta sen aikainen pääministeri Luis Car-
rero Blanco kuoli ETA-terroristien attentaatissa. Valtion päämiehen, diktaattori Francisco 
Francon terveydentila oli erittäin huono ja diktatuurin loppu lähestyi. Diktaattorin kuoltua 
marraskuussa 1975 koko diktatuurihallinnon katoamisen vauhti kiihtyi. Vuotta myöhem-
min, jo kuningas Juan Carlos I:n hallitessa, äänestettiin poliittisesta uudistuslaista, 
joka lakkautti diktatuurin lopullisesti ja vuonna 1977 järjestettiin Espanjassa ensimmäi-
set demokraattiset vaalit vuoden 1939 jälkeen. Vaikka Mehiläispesän hengen tuotanto 
sijoittuu diktatuurin historialliseen kehykseen, maa on jo silloin muuttumassa, samoin 
kuin myös poliittiset liikkeet demokraattisen opposition piirissä. Tämän johdosta monet 
kirjailijat sijoittavat vuoden 1973 demokratiaan siirtymiskauden alkuvuodeksi. Tätä pro-
sessia eletään samanaikaisesti muissa Etelä-Euroopan maissa, kuten Kreikassa, jos-
sa  lyhytaikainen sotilasdiktatuuri päättyi vuonna 1974, tai Portugalissa, jossa saman 
vuonna kaatui pitkäaikainen Salazarin diktatuuri neilikkavallankumouksen seurauksena. 
  
Vaikka kyseessä olikin Ericen ensimmäinen pitkä elokuva, ennen Mehiläispesän hen-
gen ohjaamista hän oli kulkenut jo pitkän tien kriitikkona, käsikirjoittajana ja usei-
den lyhytelokuvien ohjaajana. Tästä perspektiivistä katsottuna Ericeä voidaan pitään 
uusien 60-luvun elokuvien tuotteena. 50-luvun lopusta lähtien kaikkialla Euroopas-
sa oli alalle saapunut uusi ohjaajien sukupolvi. Kyseessä on myös muilla taiteen 
aloilla, kuten erityisesti musiikin alalla, vallalla ollut uuden nuoren kulttuurin vaiku-
tus elokuvateollisuuteen. Nuoret ohjaajat pystyivät hyödyntämään tiettyjä teknolo-
gisia uudistuksia, jotka helpottivat kuvaamista ja tekivät sen edullisemmaksi: ke-
vyemmät kamerat, herkempi filmi, jolla voi kuvata ulkoilmassa ja luonnonvalolla jne.  
  

Näin alkoi vallita välittömämpi tyyli, lähempänä dokumenttielokuvia, ja usein 
kuvauksissa käytettiin muita kuin ammattinäyttelijöitä. Kyseessä oli myös 
ensimmäinen ohjaajasukupolvi, joka oli täysin tietoinen elokuvan historiasta: he 
olivat elokuvien harrastajia, jotka olivat seuranneet suosituimpien ohjaajiensa 
uraa	 ja	 työtä	 vasta	 toimintansa	 aloittaneiden	 filmikirjastojen	 ja	 suosituksi	
muodostuneiden elokuvafestivaalien ohjelmistojen ansiosta. Monet heistä olivat 
aikaisemmin olleet elokuvakriitikkoja ennen ohjaajaksi ryhtymistä, kuten Erice itse. 
  
Víctor Ericen elokuvaharrastukseen vaikuttivat syvästi ranskalaisen Nouvelle Vaguen 
löytäminen, erityisesti elokuvien, kuten Hiroshima, rakastettuni (Alain Resnais, 1959) 
ja Los cuatrocientos golpes (400 kepposta, François Truffaut, 1959)1. Myöhemmin 
jo	 virallisen	 elokuvakoulun	 (Escuela	 Oficial	 de	 Cine,	 EOC)	 oppilaana	 Madridissa	 ja	
aikakauslehden  Nuestro Cine	 kriitikkona	 60-luvun	 alussa,	 jo	 ennen	 Truffaut’lta	 tai	
Jean-Luc Godardilta saamiansa vaikutteita, nuori Erice kallistui paremminkin uusien 
italialaisten, uusrealismista vaikutteita ammentaneiden ohjaajien intohimoiseen tyyliin: 
Valerio Zurlini, Pier Paolo Pasolini, Francesco Rossi, Ermanno Olmi jne., joita pidettiin 
kahden suuren mestarin, Luchino Viscontin ja Michelangelo Antonionin manttelinperijöinä. 
Juuri nämä elokuvantekijät olivat kyseiseen aikaan uppoutuneet tyylivallankumouksen 
pyörteisiin, samaan aikaan kuin Nouvelle Vague. Nuestro Cine –aikakauslehden kriitikot 

KONTEKSTI JA LUOMISKEHYS 

Hiroshima, rakastettuni  
(Alain Resnais, 1959)

 Pummi  
(Pier Paolo Pasolini, 1961)

400 kepposta 
(François Truffaut, 1959)

Paikka nuorelle miehelle    
(Ermanno Olmi, 1961)

Viimeiseen hengenvetoon 
(Jean-Luc Godard, 1960)

Seikkailu 
(Michelangelo Antonioni, 1960)
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näkivät italialaisessa kriittisessä realismissa ranskalaisen tyylisuunnan sijasta selkeän ja 
voimakkaan sitoutumisen historialliseen hetkeen ja he ylistivät italialaisten kykyä heijastaa 
yksilön olosuhteita laajentamalla ne kokonaisvaltaiseen maailmankatsomukseen.

Näin syntyi ns. uusi espanjalainen elokuva, jonka tunnetuimpien edustajien joukosta 
löytyy ohjaajia, kuten Carlos Saura, Basilio Martín Patino tai Antón Eceiza, ja tuottajia  
kuten Elías Querejeta. Heidän elokuvansa tuovat eräänlaista nuorta modernismin 
henkeä, joka oli valtaamassa myös eurooppalaista elokuvaa, vaikkakin sillä erotuksella, 
että Espanjassa se jouduttiin alistamaan frankolaisen sensuurin nyrkin alle. Itse asiassa 
kyseessä ei oikeastaan ollut varsinainen vastakkain asettelu, pikemminkin kyseessä 
oli neuvottelutilanne. Diktatuurihallinnolla oli tarve antaa Espanjasta avoimuuden kuva 
ulkomaille ja elokuvat tarjosivat siihen mahdollisuuden. Tämän kauden elokuvissa 
käsitellään aiheita kuten sisällissota (La caza [Metsästys], Carlos Saura, 1965) tai 
maanpako (Nueve cartas a Berta [Yhdeksän kirjettä Bertalle], Basilio Martín Patino, 
1965) ja niiden kielessä käytetään kielikuvia pääasiallisena kerrontakeinona, sodan 
hävinneen osapuolen näkökulmasta katsottuna. Tämä saa voimakasta kiitosta Espanjan 
ulkopuolella, mutta tällaiset asetelmat osoittautuivat liian kryptisiksi paikalliselle yleisölle, 
mikä taas rajoitti viestin ulottumista suurelle yleisölle.

Samanaikaisesti Kataloniassa varmisti asemiaan Barcelonan koulukunta, jonka 
edustajia olivat Pere Portabella, Jacinto Esteva, Gonzalo Suárez tai Vicente Aranda. 
He asettuivat selkeästi vastustamaan Madridissa toimivia ikätovereitaan ja osoittivat 
omaavansa selkeän kutsumuksen toimia homogeenisena ryhmänä tai koulukuntana. 
Heidän kiinnostuksen kohteensa kallistuvat suurimmilta osin ekspressiivisyyden 
tutkimiseen vuorovaikutuksessa Nouvelle Vaguen ja muiden keskieurooppalaisten 
ryhmittymien tyypillisen uuden etsimisen kanssa. Ryhmittymän nopea hajoaminen saa 
jotkut heistä (Aranda, Suárez) lähestymään enemmän konventionaalisia asetelmia, kun 
taas toiset (Portabella teoksillaan Vampir/cuadecuc, 1970 tai Umbracle, 1972) joutuvat 
lopulta kuvaamaan laittomasti, jolloin he eivät joudu alistumaan diktatuurin ehdoille 
eivätkä myöskään hyödy hallinnolta saadusta tuesta. Tästä viimeisestä vaihtoehdosta 
syntyy todellinen riippumaton elokuva, jonka strategia rakentuu kokeiluun ja elliptiseen 
kerrontaan (esimerkiksi Paulino Viotan Contactos, 1970), jolla pyritään välttämään 
diktatuurin valvovaa silmää. Kerrontansa kannalta Mehiläispesän henki on paljon velkaa 
tälle espanjalaisen elokuvan laittomalle tyylisuunnalle.

____

1 Víctor Erice oli hyvin nuorena asunut San Sebastiánissa. Ranskan ja erityisesti Biarritzin elokuvateatterit olivat 

hänen ulottuvillaan.

 

La caza (Carlos Saura, 1965)

Nueve cartas a Berta (Basilio Martín Patino, 1965) 

Contactos (Paulino Viota, 1970)

Vampir/Cuadecuc (Pere Portabella, 1970)
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Víctor Erice on yksi kaikkein tunnetuimpia espanjalaisia elokuvaohjaajia elokuvan ys-
tävien keskuudessa koko maailmassa. Erice on Luis Buñuelin jälkeen todennäköisesti 
myös eniten mainetta niittänyt ohjaaja, jolle on järjestetty kunnianosoituksia ja retros-
pektiivejä eri puolilla maailmaa Japanista Yhdisvaltoihin ja luonnollisesti myös useim-
missa Euroopan maissa. Ja kaikki tämä huolimatta siitä, että hän on tehnyt vain kolme 
kokopitkää elokuvaa, jotka sijoittuvat 30 vuoden jaksolle. Tai ehkäpä hän on tunnettu 
juuri tästä syystä, sen lisäksi, että hänet tunnetaan erittäin vaativana ja hiukan varautu-
neena ohjaajana, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että hänestä on tullut todellinen 
kulttiohjaaja. Tästä esimerkkinä mainittakoon brittiläisen Sight & Sound aikakauslehden 
vuonna 2012 tekemä kysely maailman kriitikoiden ja ohjaajien keskuudessa, jossa heitä 
pyydettiin valitsemaan elokuvan historian parhaat elokuvat, Erice oli Buñuelin jälkeen 
kaikkein useimmin mainittu espanjalainen ohjaaja, ja Mehiläispesän henki sijoittui 81. 
sijalle historian parhaiden elokuvien joukossa, ainoana espanjalaisena elokuvana 100 
parhaan joukossa. Tosiasiassa vaikka Erice onkin tehnyt vain kolme pitkää elokuvaa, 
hänen elokuvallinen työnsä on paljon syvällisempi, sillä hänen tuotantoonsa tulee laskea 
mukaan myös lyhytelokuvat ja puolipitkät elokuvat, sekä hänen toimintansa kriitikkona, 
luennoitsijana ja opettajana.

Vaikka useimmille ohjaajille ensimmäiset lyhytelokuvat ovat lähinnä oppimisprosesseja 
ja saman aikaisesti tulevien teosten luonnoksia, tämä ei pidä lainkaan paikkansa Ericen 
tapauksessa. Hänen teoksensa 60-luvulta eivät paljasta mitään siitä elokuvaohjaajasta, 
joka häikäisi yleisönsä vuonna 1973 Mehiläispesän hengellä. Tästä huolimatta nämä ai-
kaisemmat työt nivoutuvat johdonmukaisesti hänen uraansa kyseisinä vuosina, erityisesti 
hänen toimintaansa kriitikkona Nuestro Cine –aikakauslehdessä vuosien 1961 ja 1965 
välisenä aikana. Kriitikkona toimiminen ennen ohjaajaksi siirtymistä oli siihen aikaan 
melko tavallista nuorten eurooppalaisten elokuvaohjaajien parissa. Niinpä useimmät 
Nouvelle Vague –koulukuntaan kuuluvat ohjaajat (François Truffaut, Jean-Luc Godard, 
Claude Chabrol, Jacques Rivette tai Eric Rohmer) tekivät yhteistyötä Cahiers du cinéma 
–aikakauslehden kanssa ennen ohjaajaksi ryhtymistä. Erice toimi kriitikkona samanai-
kaisesti, kun hän opiskeli elokuvaohjausta Escuela Oficial de Cinematografía –eloku-
vakoulussa. Tässä valtiollisessa akateemisessa laitoksessa hän teki ensimmäiset lyhy-
telokuvansa, mm. lyhytelokuvan Los días perdidos (1963), joka oli hänen lopputyönsä 
akatemiassa ja joka kuvastaa myös sitä pysyvää jälkeä, jonka Michelangelo Antonioni oli 
jättänyt elokuvan historiaan. Elokuvakoulu (EOC), jonka aikaisempi nimi oli Instituto de 
Experiencias e Investigaciones Cienmatográficas (Elokuvakokemuksen ja –tutkimuksen 
instituutti), oli toiminnassa vuosien 1947 ja 1976 välisenä aikana. Siellä opetettiin eri 
oppiaineita (ohjaaminen, tuotanto, valokuvaus, tulkinta jne.) lukuisille espanjalaisten elo-
kuvantekijäin sukupolville, erityisesti niille, joista myöhemmin muodostui ns. uusi espan-
jalainen elokuva.   

Samana vuonna 1963 Erice osallistui toisena käsikirjoittajana ja ohjaajan avustajana An-
tonio Eceizan elokuvaan El próximo otoño (1963). Kyseessä oli eräänlainen tämän suku-
polven uuden espanjalaisen elokuvan manifesti, johon osallistui tuottajana myös Elías 
Querejeta. Suurin osa tämän elokuvan vastuuhenkilöistä – tuottaja, ohjaaja ja toinen 
käsikirjoittaja (eli Santiago San Miguel, José Luis Egea ja Erice) muodostivat ns. “San 
Sebastiánin ryhmän”. Tämä oli Ericen ja Querejetan ensimmäinen yhteistyö ja heidän 
ammatillinen suhteensa jatkui yli 20 vuoden ajan, aina vuoteen 1983.

Víctor Ericen ohjaama episodi elokuvasta Los desafíos (1969)

OHJAAJA: VÍCTOR ERICE, OHJAAJAN KOULUTUS JA URA

Tämän yhteistyön seuraavana hedelmänä oli Los desafíos (1969), Querejetan kahdek-
sas tuotantoteos ja Claudio Guerín Hillin, José Luis Egean ja Victor Ericen allekirjoit-
tama episodeista muodostuva elokuva, joka pohjautui Rafael Azconan loistavaan käsi-
kirjoitukseen. Ericen ohjaamasta episodista kannattaa mainita, että se oli esteettisesti 
hyvin kaukana hänen elokuva-akatemiassa tekemistään harjoitustöistä tai siitä, mihin 
hänen kirjoituksensa olivat viitanneet. Tässä voimme lainata suoraan kriitikon ja tule-
van Mehiläispesän hengen toisen käsikirjoittajan Ángel Fernández-Santosin kommentte-
ja, joissa hän kertoo tämän aikasemman kokemuksen ”auttaneen [Ericeä] oppimaan 
tekemällä sitä, mitä ei saanut tehdä”.

Kun Erice neljä vuotta myöhemmin aloitti ensimmäisen pitkän elokuvansa kuvaukset, 
hän ei ollut enää se sama Erice, jonka tunsimme Los desafíos –elokuvan episodista, eikä 
myöskään se Erice, joka kirjoitti kritiikkejään Nuestro Cine –aikakauslehteen. Jopa niin, 
että osallistuttuaan Pariisissa koko Jean-Luc Godardin tuotannon käsittävään esittelyyn 
hiukan ennen ensimmäisen teoksensa luomista, Ericen näkemys ranskalais-sveitsiläi-
sen ohjaajan työstä, jota hän oli alun perin pitänyt formalistisena, muuttui radikaalisti: 
”Hänen työnsä kyseenalaistaa kaiken, se on todellinen irtirepäisy elokuvallisen kielen 
merkityksestä", kirjoittaa Erice.

Tällä lähtökohdalla hän ryhtyi kuvaamaan Mehiläispesän henkeä, elokuvaa, joka asettaa 
kyseenalaisiksi monet niistä esitysmalleista, joita espanjalaisessa elokuvassa oli käytetty 
liittyen Francon ajan kuvaamiseen valkokankaalla. Nämä perinteiset mallit olivat vallitse-
vasta sensuurista johtuen olleet pakosti aina tangentiaalisia. 
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Elokuvan kuvaaminen ei ollut helppoa ja Erice joutui ratkaisemaan monia kiperiä ongel-
mia, aina kuvauspäivien vähentämisestä aikuisten näyttelijöiden Fernando Fernán-Gó-
mezin ja Teresa Gimperan osuuksien leikkaamiseen niin, että he tuskin tapasivat toisiaan 
kuvausten aikana. Elokuva oli valtava menestys: se sai San Sebastiánissa Concha de 
Oro –palkinnon, sitä ylistettiin kotimaan ja kansaivälisesten kriitikkojen keskuudessa, se 
sai yllättävän hyvän yleisövastaanoton (yli puoli miljoonaa katsojaa). Tästä huolimatta 
kymmenen vuotta ehti kulua, ennen kuin Erice teki toisen pitkän elokuvansa.

 
Unelma valosta (1992) 

Etelä (1983)

Etelä (1983), Ericen toinen pitkä elokuva, on elokuvasovitus Adelaida García Moralesin 
kertomuksesta (joka julkaistiin elokuvan ensiesityksen jälkeen vuonna 1985), jota voitai-
siin pitää Mehiläispesän hengen jatkona. Ericen ensimmäinen elokuva sijoittuu 40-luvulle 
ja sen pääosassa on kuusi- tai seitsemänvuotias tyttö, kun taas Etelä–elokuva sijoittuu 
50-luvulle ja sen päähenkilö on nyt nuori tyttö, lähes aikuinen. 

Siviilisodan muodostama tausta on selkeästi läsnä, samoin kuin elokuvan rooli toiminnan 
katalysaattorina. Erice kehittää García Moralesin kirjoittamaa tarinaa, joka oli vain alle 50 
sivun mittainen, ja tekee siitä lähes 400 sivun pituisen käsikirjoituksen. Rakenne on sama: 
elokuvan alkuosa sijoittuu Pohjois-Espanjaan, toinen osa siirtyy Andalusiaan, jossa kaikki 
päähenkilön perhetaustan mysteerit löytävät yhtymäkohtansa. Syistä, joita ei ole kos-
kaan täysin selvitetty, hanke keskeytettiin ensimmäisen osan kuvausten jälkeen. Tästä 
materiaalista koottiin elokuva, jonka tunnemme nimellä Etelä ja joka esitettiin Cannesin 
elokuvafestivaaleilla 1983. Kriitikkojen ja yleisön keskuudessa saavutettu menestys ei 
kuitenkaan koskaan voi peitellä sitä tosiseikkaa, että kyseessä on keskeneräinen projekti, 
josta toipuminen kesti Ericeltä pitkään. Myös hänen työsuhteensa Querejetaan katkesi.

Tämän jälkeen kului toiset yhdeksän vuotta, ennen kuin Víctor Erice ilmestyi jälleen 
kuvioihin, tällä kertaa hyvin erilaisella projektilla, dokumenttielokuvalla Unelma valosta 
(1992), joka keskittyy taidemaalari Antonio Lópezin työhön. Hän osallistui jälleen eloku-
valla Cannesin festivaaleihin, mutta projektin poikkeavasta luonteesta johtuen elokuvan 
saama huomio jäi hyvin rajatuksi huolimatta Ericen arvostetusta maineesta kriitikkojen 
parissa ja nykytaiteen maailmassa. Erice seurasi Lópezia taidemaalarin yrittäessä joka 
syksy toistuvassa rituaalissa kuvata hänen puutarhaansa istutettua kvittenipuuta. Kar-
kaileva ja vaihteleva syksyn valo tekee työnteon mahdottomaksi, ainakin taidemaala-
rille, joka joutuu luopumaan tavoitteestaan talven saapuessa. Erice puolestaan pystyy 
korostamaan sitä, miten elokuvassa voidaan kuvata ajan kulumista. Unelma valosta on 
pääosiltaan juuri sitä, vuoropuhelu kahden taiteen muodon välillä, valon (maalaustaide) 
ja ajan (elokuva) välillä.

Unelma valosta on toistaiseksi Ericen viimeinen pitkä elokuva. Vuoden 1992 jälkeen 
hän käynnisti lukuisia projekteja, joita ei voitu toteuttaa loppuun. Tärkeimpiä niistä oli 
elokuvasovitus Juan Marsén teoksesta El embrujo de Shanghai, jonka lopulta kuvasi 
Fernando Trueba (2002). Ericen tuotanto jatkui yhteistyönä useissa yhteishankkeissa: 
Alumbramiento, episodi elokuvasta Ten Minutes Older: The Trumpet (2002); Vidrios 
partidos, episodi elokuvasta Centro histórico (2012) ja elokuvissa, jotka tehtiin ainut-
laatuista näyttelyä varten, Erice/Kiarostami: Vuorovaikutuksia, Barcelonan nykykulttuurin 
keskuksessa. Erice teki näyttelyyn kuusi elokuvakirjettä elokuvakirjeenvaihtoaan varten 
iranilaisen ohjaajan kanssa ja antoi konkreettisen muodon autobiografiselle puolipitkälle 
elokuvalleen La morte rouge (2006).

Vuorovaikutuksia (2005-2007) 

Vidrios partidos (2012)
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Kuten jo mainitsimme, Mehiläispesän henki sijoittuu tapahtumiltaan 1940-luvun alku-
puolelle. Tämä vastaa ajallisesti 30. kesäkuuta 1940 syntyneen Víctor Ericen lapsuuden 
aikaa.	Vaikka	tarina	on	puhdas	fiktio,	se	saa	kuitenkin	vivahteita	kahden	käsikirjoittajansa,	
Ericen ja Fernández-Santosin (syntynyt 1934) muistoista. Erice halusi palata näihin vuo-
siin ainakin kahdessa myöhemmässä elokuvassaan. Alumbramienton tapahtumat sijoittu-
vat Asturian pieneen kylään. Sanomalehden otsikoissa uutisoidaan natsien saapumisesta 
Hendayaan, aivan Espanjan rajalle. Sanomalehden päiväys on 28. kesäkuuta 1940, kaksi 
päivää ennen Ericen syntymää. La morte rouge puolestaan kertoo tarinaa ensimmäisessä 
persoonassa ja siinä Erice muistelee elokuvateattereita, joissa hän kävi lapsuudessaan 
San Sebastiánissa. Näihin muistoihin sisältyy myös se vaikutus, jonka häneen aiheutti 
ensimmäinen elokuva, jonka hän muistaa nähneensä, The Scarlet Claw, Roy William Neill, 
1944, joka sijoittuu kuvitteelliseen Quebecin alueen kaupunkiin La Morte Rougeen Kana-
dassa.

Mehiläispesän hengessä päähenkilönä oleva pieni tyttö Ana (Ana Torrent), löytää eloku-
vien maailman sunnuntaiesityksessä, jossa näytetään Frankensteinin hirviö (Frankens-
tein, James Whale, 1931). Anaan tekee valtavan vaikutuksen erityisesti yksi elokuvan 
kohtauksista, se jossa kuvataan hirviön murhaamaa tyttöä. Tästä alkaa Anan etsinnän 
aika, joka vie hänet askel askeleelta vaiheeseen, jossa hän todella ymmärtää sanan ”kuol-
lut” merkityksen. Elokuva heijastaa myös muita maailmoja, välillä onnellisen täyteisiä, kun 
taas elokuvasalin ulkopuolella odottaa vain surullinen ja ankara sodanjälkeisen Espanjan 
todellisuus. Tämä kontrasti on vaikuttanut moniin Ericen nuoruuden muistoihin, ja siksi 
juuri elokuvateattereilla on niin suuri merkitys hänen elokuvissaan, samoin kuin hänen 
tavassaan hahmotella aikuisia henkilöhahmoja, kuten Fernán-Gómezin ja Gimperan näyt-
telemät vanhemmat.

ELOKUVAN SIJOITTUMINEN TUOTANTOON.  
MEHILÄISPESÄN HENKI VÍCTOR ERICEN FILMOGRAFIASSA:  
ELOKUVAN LYYRINEN NÄKÖKANTA

Alumbramiento (2002)

La morte rouge (2006)

Hahmojen käsittely tapahtuu nimenomaan lapsen näkökulmasta, itse Ericen näkökul-
masta, joka muistaa lapsuusaikojensa aikuiset hahmot ikään kuin vain varjoina: “Joskus 
minusta tuntuu, että niille, jotka ovat eläneet syvällä siinä tyhjyydessä, jonka me heti sisäl-
lissodan jälkeen syntyneet lapset olimme joutuneet kokemaan monissa eri aspekteissa, 
vanhemmat olivat usein vain juuri sitä, tyhjyyttä, poissaoloa.”

Mehiläispesän henki (1973)

Ja aivan kuin vanhemmat olisivat vain varjoja tai pelkkiä hajanaisia muistoja, hen-
kilöhahmot määritellään ainutkertaisten tai ensisijaisten kuvien kautta. Vakavamielisen 
isän tapauksessa kuvataan miestä, joka istuu selin katsojaan tupakoiden parvekkeella 
illan tullessa. Äidin tapauksessa kuvassa on nainen, joka kirjoittaa kirjettä. Kyseessä 
on rakenne, jonka Erice itse on määritellyt “lyyriseksi”, ja joka voisi hyvin vastata myös 
puhtaasti lapsen tapaa nähdä asiat, jolloin koko elokuvan kerronta tapahtuu Anan näkö-
kulmasta. Tämän seurauksena saamme hyvin vähän tietoa vanhemmista, keitä he ovat, 
mitä he tekevät, mikä on heidän poliittinen kantansa, ja näin varmaankin meille välittyy 
myös tytön oma tietämättömyys näistä asioista.

Tämä tapa ja strategia lähestyä aikuisia henkilöhahmoja on verrattavissa siihen, jota käy-
tetään päähenkilöinä olevien tyttöjen suhteen, jossa on käytetty kahden käsikirjoittajan 
lapsuuden kokemuksia, kuten Fernández-Santos itse myöhemmin muisteli:

“Käsikirjoitus täyttyi nopeasti lapsuutemme haamuista ja kaiuista: kaivoon liittyvä akordi 
syntyi muistellessani Toledon seudun kotikylässä tuntemani pojan isän itsemurhaa. Erice 
puolestaan muisteli pitkiä kävelyretkiään Carranzan vuorilla Baskimaassa isoisänsä kans-
sa sieniä etsimässä. Minä kokosin hajanaisista muistikuvistani kertomuksen vanhempieni 
talon heinäaitassa yöpyneestä vastarintaliikkeen jäsenestä. Erice taas löysi lapsuuden-
muistoistaan tyttöjen Frankenstein-leikit, minä loin uudelleen kotikyläni opettajan hyvin 
maalaismaisen tavan opettaa anatomiaa, ja siitä syntyi opettajan Don José -nukkekoh-
taus.”   
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Ehkä juuri kaiken tämän ansiosta Mehiläispesän hengessä on runsaasti tällaista ker-
rontaa, jonka Erice luokitteli “lyyriseksi”. Se ehdollistaa kerrontaa niinkin pitkälle, että 
välillä on vaikeaa ymmärtää, kuinka monelle päivälle elokuvan tapahtumat sijoittuvat, tai 
kauanko on kulunut aikaa kahden eri kohtauksen välillä. Toisiaan seuraavien häivytysten 
runsaus tuntuu vievän meidät jatkuvasti päivästä toiseen, mutta useimmissa tapauksissa 
on hyvin vaikeaa sanoa, onko kahden eri otoksen välillä kulunut tunteja, päiviä vai viikkoja. 
Tämän tyyppiset epätarkkuudet ulottuvat jopa epämääräiseen ”vuoden 1940 paikkeilla” 
määritykseen, josta elokuva alkaa.

Tämä ajallinen epämääräisyys on verrattavissa myös tilan epämääräisyyteen, erityisesti 
kaikkeen siihen, mikä koskee itse kylän maantieteellistä sijaintia tai päähenkilöiden koti-
talon huonejakoa ja ulottuvuuksia. Kylä näyttää käsittävän vain kolme rakennusta: eloku-
vasalin, koulun ja kotitalon, mutta näitä eri tiloja ei yhdistetä millään tavalla, elokuvassa 
ei ole yleiskuvaa tai toimintajaksoa, jonka liikkeen avulla voitaisiin päätellä rakennus-
ten sijainti toisiinsa nähden, niiden väliset etäisyydet tms. Myös itse kotitalo on kuvattu 
epämääräisesti, mikä havaitaan monina eri hetkinä ja aivan erityisesti aamiaista kuvaa-
vassa kohtauksessa, joka seuraa kohtausta, jossa isä on tunnistanut karkurin ruumiin. 
Tämän jakson muodostavat 21 otosta ovat erillisiä otoksia Fernandosta, Teresasta, Anasta 
ja Isabelista, toisin sanoen vanhemmista ja tyttäristä. Koska itse tilannetta kuvaava yleis-
kuvaa ei ole, yleisestä konkreettiseen vievä, kokonaisuutta kuvaava otos puuttuu, ainoat 
siteet henkilöhahmojen välillä muodostuvat heidän katseistaan. Näin voimme päätellä, 
että Anan oikealla puolella istuu hänen siskonsa ja vasemmalla puolella hänen isänsä, 
äidin istuessa Anaa vastapäätä. Kohtauksessa vallitsee hiljaisuus aina loppuvaiheeseen 
saakka, jolloin isä ottaa karkurilta löytyneen kellon esiin. Itse asiassa Mehiläispesän henki 
on elokuva hiljaisuudesta, joka vallitsi heti sisällissodan jälkeen, tietynlaisesta ilmapiiristä, 
joka vallitsi Espanjan maaseudulla ja koko Francon diktatuurissa.

Mehiläispesän henki (1973)

FILMOGRAFIA

En la terraza (lyhytelokuva, 1961)
Entre vías (lyhytelokuva, 1962)
Páginas de un diario perdido (lyhytelokuva, 1962) 
Los días perdidos (lyhytelokuva, 1963)
Los desafíos (puolipitkä elokuva, 1969). Episodeista koostuva elokuva, jonka tekijät 
olivat Víctor Erice, Claudio Guerín Hill ja José Luis Egea.
Mehiläispesän henki (1973)
Etelä (1983)
Unelma valosta (1992)
Preguntas al atardecer (lyhytelokuva, 1996). Episodi elokuvasta Celebrate Cinema 
101.
Alumbramiento (lyhytelokuva, 2002). Episodi yhteiselokuvasta Ten Minutes Older: The 
Trumpet
Vastaavuuksia: Víctor Erice - Abbas Kiarostami (2005–2007). Kuusi Víctor Ericen 
tekemää kirjettä, joiden nimet ovat El jardín del pintor, Arroyo de la luz, Jose, Sea-Mail, 
A la deriva, Escrito en el agua.
La morte rouge (puolipitkä elokuva, 2006)
Ana, tres minutos (lyhytelokuva, 2011). Episodi yhteiselokuvasta 3.11 Sense of Home  
Vidrios partidos (puolipitkä elokuva, 2012). Episodi yhteiselokuvasta Centro Histórico 
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LA KÄSIKIRJOITUS: ALKUPERÄ, AIHEET, HENKILÖHAHMOT

Casi Jo melkein heti alkuvaiheessa, kun ryhdyimme miettimään aikuisia henkilöhahmoja, 
Ángel Fernández-Santosilla ja minulla oli sellainen tunne, että tarkoituksena ei ollut itse 
asiassa kertoa tarinaa. Perinteisen tyylisessä käsikirjoituksessa henkilöhahmoja raken-
nettaessa on melko tavallista ajatella heti sitä roolia, joka kyseisellä henkilöllä on tarinas-
sa, mitkä ovat hänen elämäänsä koskevat tiedot, millainen hänen luonteensa on jne. Me 
toimimme tässä toisella tavalla. Alkuvaiheessa vanhempien henkilöhahmot ilmestyivät 
meille jonkinlaisina varjoina, ja tällaisina me heidät hyväksyimme. Emme edes yrittäneet 
saada heti tietää lisää asioita heistä. Meille riitti se ainutkertainen, ensisijainen kuva, joka 
meille oli syntynyt heistä spontaanisti ja alitajuisesti: ”Mies katselee illan tuloa, nainen 
kirjoittaa kirjettä”. Ehkä tämä selittää tietyllä tavalla sen, miksi elokuva on tehty taval-
laan osasista. Se selittää sen, miksi alusta saakka myytin maailmassa kulkiessamme 
henkilöhahmot eivät voineet saada naturalistisempia piirteitä. Olimme jo silloin lähes sitä 
huomaamatta lähestymässä lyyristä rakennetta.  

“Joskus minusta tuntuu, että niille, jotka ovat eläneet syvällä siinä tyhjyydessä, jonka 
me heti sisällissodan jälkeen syntyneet lapset olimme joutuneet kokemaan monissa eri 
aspekteissa, vanhemmat olivat usein vain juuri sitä, tyhjyyttä, poissaoloa. He olivat pai-
kalla – ne jotka olivat – mutta samalla he eivät olleet. Ja miksi he eivät olleet paikalla? 
Siksi, että vanhemmat olivat kuolleet, lähteneet pois tai he olivat itseensä vetäytyneitä 
hahmoja, jotka olivat kadottaneet kaikki pohjimmaisimmatkin ilmaisukykynsä. Tarkoitan 
tässä tietenkin sisällissodan hävinneitä osapuolia – mutta en pelkästään niitä, jotka olivat 
virallisesti niitä hävinneitä. Tarkoitan kaikenlaisia hävinneitä, mukaan lukien ne, jotka riip-
pumatta sisällissodassa valitsemastaan puolesta joutuivat elämään koko konfliktin kai-
kissa seuraamuksissaan tietämättä kuitenkaan tosiasiassa, mitkä olivat heidän tekojensa 
syyt, he elivät näin pelkästään säilymisvaistonsa varassa. He olivat joutuneet sisäiseen 
maanpakoon omasta itsestään, ja näiden hahmojen elämä on minusta myös hävinnei-
den osapuolien elämää, täynnä pateettisia piirteitä. Sen jälkeen, kun painajaisena pidetty 
sisällissota oli päättynyt, monet heistä palasivat kotiinsa, saivat lapsia, mutta heissä oli 
kuitenkin jotakin ikuisesti ja syvästi silvottua ja haavoittunutta, mikä näkyy heidän pois-
saolevuudestaan. Ehkä tämä selittää jossakin määrin tapaa, jolla olemme käsitelleet 
mehiläisenkasvattajaa ja hänen vaimoansa.

[...] Voitaisiin sanoa, että [Anan] kehitys alkaa täydellisen riippuvaisista olosuhteista ja 
päätyy tietyntasoiseen henkilökohtaiseen seikkailuun. Tästä seikkailusta voidaan puhua 
jonkinlaisena aikuistumisriittinä, tietämyksen ja jopa uudelleensyntymisen merkityksessä, 
mutta uskon kuitenkin, että loppujen lopuksi tärkeimpänä luonteenpiirteenä on jonkinlai-
nen mysteeri, jotakin, jota me katsojina emme ehkä koskaan pysty ymmärtämään.

YLEISIÄ POHDINTOJA

Missään tapauksessa tässä ei ole kyseessä kerronnallinen elokuva, vaan ra-
kenteeltaan pääasiallisesti lyyrinen, musikaalinen teos, jonka kuvat näkyvät up-
poutuneina myyttisen kokemuksen sisimpään. On syytä muistaa, että kyseessä 
on lapsuuden maailmaa ja ympäröivän elämän löytymistä käsittelevä elokuva. 
Ja että lapsilla ei kaiken kaikkiaan ole samaa aikakäsitystä kuin aikuisilla. [...]  

Kun teen elokuvaa, haluaisin aina pystyä löytämään elämästä jotain uutta. Tässä suhteessa 
elokuva on minulle muiden seikkojen muassa työväline, ja myös mahdollisuus oppia. Se on 
kuin kieli, joka loppuvaiheessa pyrkii muuntumaan täydelliseksi ymmärtämisen muodoksi. [...]  

En usein luota sanoihin, sillä ne saattavat rajoittaa sitä tuntemusta, jonka haluat niillä ilmaista. 
Elokuvassa aistit kuuluvat erottamattomasti kuvaan ja ääneen. Ja elokuvantekijä kokee 
asiat nimenomaan visuaalisena kokemuksena. Tästä syystä uskon, että sanojen sijasta 
on paljon hyödyllisempää, täydellisempää ja vähemmän harhaanjohtavaa nähdä elokuva. 

Pohdinnat koottu teoksessa Rosa Montero, “Víctor Erice: syrjäytyneen sukupolven 
omatunto (haastattelu)”, Fotogramas nº 1304, 12. lokakuuta 1973, s. 14–16

HANKKEEN TAUSTA:  
TILAUS FRANKENSTEINIA KOSKEVAN ELOKUVAN TEKEMISESTÄ

Me Minulle ehdotettiin elokuvan tekemistä Frankensteinista, genre-elokuvaa. Ryhdyimme 
työskentelemään soveltaen 30-luvun elokuvien perinnettä, ja myös hiukan Fritz Langin 
tyyliä. Synopsin lukemisen jälkeen tuottajat pitivät hanketta liian kalliina. Minulla oli 
työpöydälläni aina yksi James Whalen Frankensteinin kuvista, se, jossa tyttö ja hirviö 
tapaavat. Eräänä aamuna totesin, että minun elokuvani oli jo siinä yhdessä kuvassa, sillä 
minulle Frankenstein on ennen kaikkea elokuvallinen hahmo, pikemminkin kuin kirjallinen 
hahmo. Tästä elokuva sitten sai alkunsa ja se sai lisää rikkautta siitä lumouksesta, jota 
elokuvan näyttelijä, pieni Ana Torrent (hän oli aikaisemmin näytellyt elokuvassa Korppi 
sylissä – Carlos Saura, 1976), tunsi Frankensteinin hahmoa kohtaan… Elokuva tehtiin 
hetkellä, jolloin sensuuri oli voimakkaimmillaan. Mutta kun sensuuriviranomaiset näkivät 
elokuvan, he tunsivat siihen syvää mielenkiintoa, he tunsivat, että elokuvassa sanottiin 
tiettyjä asioita, jotka liittyivät historiaan ja politiikkaan, mutta niitä ei voitu konkreettisesti 
nimetä eikä vaatia niiden leikkaamista pois. Mehiläispesän henki on esimerkki siitä, miten 
lapsi näkee historian, tietämättä oikeastaan kuka oli Franco tai mitkä olivat siviilien ristirii-
tojen syyt. Ainoa, mitä lapselle jää jäljelle on se, että on tiettyjä asioita, joista on parempi 
olla puhumatta.

Mietelmät koottu Alain Philipponin kirjoituksesta “Víctor Erice. Le détour par l’enfance” 
Cahiers du cinéma nº 405, Le journal des cahiers, 1988, s. VI-VII

VÍCTOR ERICEN MIETELMIÄ
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Joka tapauksessa tätä viimeistä Anaa ei voisi olla olemassa ilman Isabelia. Näin ollen 
hänen roolinsa on erittäin tärkeä. Isabelin pateettinen puoli on se, että hän ei usko tähän 
salaiseen maailmaan ja salakieleen, jonka hän lähes huomaamattaan saa aikaan, hänelle 
se on vain leikkiä. Tämän takia Isabel pystyy vain tietyllä tasolla teeskentelemään, naa-
mioitumaan, esittämään, pelottelemaan. Hän ei pysty kutsumaan henkeä paikalle. Viimei-
sessä kohtauksessa, jossa Isabel on läsnä, hänen öisten varojen aiheuttama pelkonsa 
on aivan eri luokkaa kuin Analla, koska Analla on jotain, jota Isabelilta puuttuu: Ana uskoo 
hirviön olemassaoloon ja etsii tätä päättäväisesti, aina viimeisiin seuraamuksiin saakka.

Jollakin tavalla, vaikka aivan primäärillä tasolla, kahden sisaruksen yhteinen tie syn-
nyttää eräänlaisen valheen ja totuuden välisen dialektiikan (“leikitäänkö me oikeasti vai 
leikitäänkö me leikisti?”) – klassinen ilmaisu, jota lapset usein käyttävät keskenään täs-
mentääkseen, millä tavalla he osallistuvat leikkiin), joka on oleellinen tietyissä tiedon 
avautumisen prosesseissa. Anassa on jotain hyvin kaunista, ehkäpä jopa itsetuhoista hä-
nen absoluuttinen tarpeensa saada tietää.

Mietelmät koottu Ángel Fernández-Santosin ja Víctor Ericen teoksesta “Mehiläispesän 
henki (käsikirjoitus). Víctor Ericen haastattelu: Miguel Rubio, Jos Oliver ja Manuel Matji”, 
Elías Querejeta ediciones, 1976, s. 139–159

FRANKENSTEININ MYYTTI

Muchos Monta vuotta ennen kuin edes tiesin, että Frankenstein oli Mary Shelley – nimi-
sen kirjailijan, kuuluisan englantilaisen runoilijan vaimon, kirjoittama romaani, minulla 
oli ollut tilaisuus tutustua pimeässä elokuvasalissa tähän samannimisen tohtorin keksi-
mään ainutlaatuiseen olentoon. Lapsuudelle tyypillisen vastustamattoman houkutuksen 
ja vastenmielisyyden tunteiden pyörteissä tämä elokuva painautui mieleeni ikuisesti. Ja 
siksi, kun paljon myöhemmin lopulta luin Mary Shelleyn kirjan, tästä elokuvasta saamana 
Frankensteinin hirviön kuva synnytti mielessäni ristiriidan ja vastakohdan tälle niin toi-
senlaiselle kuvalle, jonka sain tekstiä lukiessani. Minulle Frankensteinin hirviö ei voinut 
näyttää miltään muulta kuin roolihahmoa tulkinneelta näyttelijältä Boris Karloffilta.

On olemassa tietty hetki, kaikkien tapahtumien alkuhetki, jossa kaikki, mitä silloin eletään 
on luonteeltaan ainutlaatuista, perustavaa. Mary Shelleyn keksimän hirviön hahmo on 
epäilemättä juuri se alkuperäinen hahmo. Mutta minun henkilökohtaisen, kaikkein sisim-
män kokemukseni jälkeen tämä kirjan kuva yksinkertaisesti tuli vasta myöhemmin, niin 
kuin niin monille muillekin on käynyt.

Kaikesta tästä huolimatta on hyvin vaikeaa, ehkä mahdotonta, saada pestyä Boris Karlof-
fin hahmosta tunkeutujan piirteet hänen näytellessään Mary Shelleyn keksimää hirviötä. 
Kaiken kaikkiaanhan tässä kyseessä alkuperältään hämärä ja hahmoltaan epämuotoinen 
henkilö, joka haluaa ennen kaikkea saada muiden hyväksynnän. Jos hirviö kärsii, johtuu 

se siitä, että se haluaa olla samanlainen kuin muut. Mutta yhteiskunta, joka kiinnittää 
huomiota yksinomaan ulkokuoreen, torjuu tämän. Ja juuri tästä synty ristiriita. Kuuluisan 
tohtorin luoman hirviön pahuus onkin vain sen epäonnisuuden ilmentymä.

Víctor Erice, “Literatura y cine”, Banda aparte nº 9-10, tammikuu 1998, s. 117–118 
 
HENKILÖHAHMOT JA NÄYTTELIJÖIDEN OHJAAMINEN  

Minulle elokuva on elämänkokemus. Ja kuvauksissa suhteeni näyttelijöihin on ennen 
kaikkea eksistentiaalinen. Esimerkiksi kun kuvasimme Mehiläispesän henkeä, minulle oli 
hyvin tärkeää, että kamera sai paljastaa asiat ensimmäistä kertaa. Ajattelin esimerkiksi, 
että ”mitähän Fernando nyt aikoo viheltää?” Tämä oli sitä kohtausta varten, jossa hän is-
tuu yöllä kirjoittamassa, ja kun hän ryhtyy valmistamaan kahvia, pyysin, että hän viheltäisi 
jotain sellaista kappaletta, jolla on ollut merkitystä hänen elämässään mutta ei kertoisi, 
mitä kappaletta hän aikoo viheltää. Ja kun sitten kamera oli jo käynnissä, kuulin, kuinka 
Fernando alkoi viheltää tangoa Caminito, ja silloin minusta tuntui, kuin olisin kuullut sen 
ensimmäistä kertaa. Samalla tavalla, kun Teresa kirjoittaa viimeisen kirjeensä kuoreen 
osoitteen, hän sanoi minulle hymyillen: ”Oi, vihdoinkin saan tietää kenelle kirjoitan! Kerro, 
minkä nimen haluat minun kirjoittavan”. Vastasin hänelle, että hänen piti kirjoittaa kuo-
reen sellaisen henkilön nimi, jota hän rakastaa suuresti. Ja silloin hän kirjoitti kuoreen 
poikansa nimen. Sitä ei voi kunnolla lukea, eikä lähes kukaan tiedä, kenestä on kysymys, 
mutta Teresalle siitä muodostui aivan erityinen merkitys sillä hetkellä, kun hän näytti sen 
kameralle.

Yritän suhtautua näyttelijöihin aina mahdollisimman kunnioittavasti. Muun muassa siksi, 
että juuri heidän kasvonsa näkyvät valkokankaalla, ja juuri he todennäköisesti ottavat 
hankkeessa suurimman riskin. Fernando Fernán-Gómez ja Teresa Gimpera antoivat 
työskentelystään Mehiläispesän hengessä eräitä lausuntoja, jotka ymmärrän varsin 
hyvin. Molemmat sanoivat suurin piirtein näin: ”Emme ymmärtäneet elokuvasta yhtään 
mitään. Lisäksi Víctor ei selittänyt meille mitään.” En tiedä olinko siihen aikaan saanut 
liikaa vaikutteita joistakin Robert Bressonin teorioista näyttelijöiden suhteen. Minusta 
oli kuitenkin itsestään selvää, että meillä oli työstettävänämme fiktiivinen tarina, jossa 
aikuiset eivät oikeastaan muodostaneet varsinaisia henkilöhahmoja. Sekä Ángel Fer-
nández-Santos että minä puhuimme heistä mieluiten hahmoina, vähän kuin henkilöistä, 
jotka näet jossakin taulussa. Ensimmäinen kuva Teresasta, jonka havainnollistimme käsi-
kirjoituksen kirjoittamisen aikaan, määritteli hänet ”naisena, joka kirjoittaa kirjettä”. Ja 
ensimmäinen kuva Fernandosta oli ”mies, joka katselee illankoittoa”. He olivat eräällä 
tavoin kuin maisemaan kuuluvia hahmoja. Emmekä edes yrittäneet saada tietää heistä 
enempää, ainakaan silloin alkuvaiheessa.

Miten voit ohjata näyttelijäntyötä, kun elokuvan absoluuttiset päähenkilöt ovat kuusi- ja 
seitsemänvuotiaita tyttöjä? Tämän asian suhteen on varmaankin olemassa yhtä monta  
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Teo Escamilla, Mehiläispesän hengen toinen kameraoperaattori 

Víctor on hyvin sisäänpäin kääntynyt henkilö, joka pysyttelee omissa oloissaan, mutta 
muistan kuitenkin, kuinka hän joka hetki kertoi Luisille [Cuadrado] ja minulle täsmälleen, 
mitä hän halusi saada jokaiseen otokseen, ja hän teki sen niin huolellisen tarkasti, että sitä 
oli ilo kuunnella. Hän selitti kaikki asiat hyvin tarkasti ja korjasi rajauksia selvittäen aina 
miksi meidän piti siirtyä hiukan vasemmalle tai vähän ylöspäin. Hän tiesi hyvin tarkasti, 
mikä oli kunkin sommitelman tarkoitus, ja koska hän kertoi tämän myös meille, hän paljasti 
samalla salaisuutensa ja pikku hiljaa aloit ymmärtää hänen sisimpiä ajatuksiaan. Víctor 
oli aivan uskomattoman kärsivällinen Ana Torrentin kanssa. Hän nosti tytön polvelleen 
istumaan ja puhui hänen kanssaan tuntikausia, kertoen tarinaa, ja tyttö kuunteli häntä 
aivan yhtä kärsivällisesti. Kuvausryhmä, joka seisoi paikalla odottamassa, ei välttämättä 
ollut yhtä kärsivällinen. Víctor toisti kerran toisensa jälkeen, jopa kolmekymmentä tai 
neljäkymmentä kertaa, samaa otosta, jossa Teresa Gimpera makaa pää tyynyllä ja 
silmät auki, ja sen jälkeen meidän piti mennä katsomaan valkokankaalta kello kaksitoista 
yöllä kylän elokuvateatteriin jokainen otos toisensa perään. Jossakin vaiheessa tämä 
muuttui todelliseksi kidutukseksi etkä enää pystynyt näkemään eroa seitsemännen ja 
viidennentoista otoksen välillä. Itse asiassa kukaan meistä ei oikein uskonut koko 
hankkeeseen, mutta lopulta lopputulos antoi meille kaikille oivan opetuksen. 

ELOKUVAESITYSKOHTAUKSEN KUVAAMINEN

Kuvauksessa Frankensteinin hirviö -elokuvan esitys oli todellinen, sekä näyttelijät että avus-
tajat näkivät elokuvan tapahtumat suoraan. Se on ainoa jakso, jonka kuvasin kahdella ka-
meralla. Elokuvan kameraoperaattori oli Teo Escamilla, ja hän oli vastuussa ensimmäisestä 
kamerasta, ainoasta, joka oli äänieristetty blimpillä, ja sillä kuvattiin yleiskuvat. Mutta sama-
naikaisesti Luis Cuadrado kuvasi toisella kameralla tyttöjen lähikuvat heidän katsoessaan 
James Whalen elokuvaa. Kuvauspäivää edeltävänä iltana Luis ilmoitti, että hän aikoi tuoda 
tämän	 jakson	kuvaukseen	oman	Arriflex-kameransa,	 jota	ei	ollut	äänieristetty.	Hän	kuvasi	
sillä aina käsivaraisesti, minun ohjatessani häntä eri puolille settiä ja sijoittaen hänet vas-
tapäätä niitä henkilöitä, jotka hänen piti rajata, aivan kuin kyseessä olisi dokumenttielokuvan 
kuvaus. Juuri tällä tavalla Luis pystyi vangitsemaan sen ainutlaatuisen otoksen Ana Torren-
tista juuri sillä kriittisellä hetkellä, kun hirviö paljastuu ensimmäisen kerran [ks. Yksi otos. 
Ensimmäinen elokuvakokemus: hetken vangitseminen kasvoilla", s. 49].

Koottuja mietelmiä, Julio Pérez Perucha, “Mehiläispesän henki… 31 vuotta myöhemmin”, 
Generalitat Valenciana, 2006, s. 453–465

Todennäköisesti juuri tämä on ohjaajana vangitsemistani hetkistä se kaikkein oleellisin, 
kaikkein tärkein. Se kuvattiin kuitenkin paradoksaalisesti täysin dokumenttikuvaukseen 
kuuluvalla tekniikalla. Se on koko elokuvan ainoa otos, joka on kuvattu käsivaraisesti. 
Muistan, että Luis Cuadrado kuvasi sen istuen lattialla Anan edessä elokuvanäytöksen

TEO ESCAMILLAN MIETELMIÄ

menetelmää ja toimintatapaa kuin ohjaajaakin. Mutta minä yritin tässä tilanteessa luoda 
ensisijaisesti tietynlaisen ilmapiirin. Huoneessa, jossa tytöt viettävät elokuvassa suu-
rimman osan aikaansa, vaadin kuvausryhmää noudattamaan tiettyjä sääntöjä. Tässä 
tilassa vallitsi aina valonheittimillä luotu keinovalo, loimme kaikkiin ikkunoihin pimeän 
kammion, jotta voisimme välttää ulkoa tulevan valon vaihteluita. Sanoin teknikoille, että 
aina kuin meidän piti puhua keskenämme tässä tilassa ollessamme, meidän piti puhua 
samalla äänensävyllä kuin tytöt vuoropuheluissaan, hiljaa kuiskaten, aivan kuin olisimme 
olleet kirkossa. Samalla vaadin, että kaikkien liikkeiden tuli olla varovaisia, ikään kuin 
pelkäisimme häiritsevämme jotakuta. Tähän rituaaliin kuului myös, niin kuin jo sanoin, 
valo, joka oli hyvin tärkeä. Kadulla saattoi paistaa päivä, mutta sisällä oli aina pimeä 
yö.  Kaiken kaikkiaan tämä tila oli kuin sijoitettu todellisuuden ulkopuolelle. Tytöt ha-
vaitsivat tämän asian välittömästi. He saattoivat olla leikkimässä puutarhassa, mutta 
kun tuli aika ryhtyä kuvaamaan, kun he tulivat settiin, he tunsivat heti tämän vallitse-
van ilmapiirin, kaikki kuvausryhmään kuuluvat aikuiset liikkuivat erityisen varovaisesti, 
puhuivat aivan hiljaa tai elehtien, aivan kuin he pelkäisivät herättävänsä jonkun. Ja kenet 
he voisivat herättää? Kummituksen, hirviön, Frankensteinin. Ja näin tytötkin muuttuivat 
aivan välittömästi, fiktion suggeroimina kaikkine seuraamuksineen, ja he käyttivät samoja 
eleitä, samaa varovaisuutta, osoittivat samaa pelokkuutta, joka näytti heijastuvan myös 
aikuisten käytöksestä. Tämän näyttämöllepanon seurauksena hirviö oli aina vaanimassa, 
aina läsnä, se saattaisi ilmestyä näkyviin minä hetkenä hyvänsä. Juuri tästä syystä en 
koskaan joutunut pyytämään Anaa ja Isabelia eläytymään tilanteeseen. Sitä paitsi, miten 
voit pyytää kuusivuotiaalta tytöltä, että hän eläytyisi tilanteeseen? 

aikana, joka oli siis todellinen elokuvaesitys. Minä kannattelin hänen kameraansa 
selkäpuolelta ja näin hän pystyi vangitsemaan juuri sen hetken, jolloin Ana näki Fran-
kensteinin ensimmäisen kerran ja Anan reaktiot tytön ja hirviön välisessä kohtaami-
sessa. Kyseessä on ainutkertainen hetki, jota ei pystytä koskaan toistamaan, eikä siinä 
ole sijaa näyttämöllepanolle. Ja tämä on juuri elokuvan paradoksaalisuutta, joka on 
samalla sen ihanuutta. Ajattelen tätä elokuvaa, jossa uskoakseni päälinjana vallitsi 
tarkkaan etukäteen harkittu tyyli. Ja kuitenkin juuri se hetki, jota pidän kaikkein oleel-
lisimpana koko elokuvassa, on hetki, jolloin kaikki tämä ennalta harkittu muodollisuus 
katoaa. Ja uskon, että se kuin halkeama, jonka kautta dokumentin piirteet tunkeutuvat 
fiktioon, kaikentyyppiseen fiktioon. [...] Ja todellakin, juuri tämä hetki on koko eloku-
vassa se, joka saa minut liikuttumaan kaikkein eniten vielä tänä päivänä, ja uskon 
todella, että se on parasta, mitä olen koskaan pystynyt kuvaamaan.

Víctor Ericen mietelmiä televisiodokumentissa Huellas de un espíritu (Carlos Rodrí-
guez, 2004)
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Mehiläispesän hengen ensi-illan 30-vuotispäivänä näyttelijä Ana Torrent kertoi vaikutel-
miaan ja muistojaan hänen elämäänsä ja uraansa valtavasti vaikuttaneesta kuvausa-
jasta. Muistelmissaan hän käytti pohjana Virginia Hernándezin valitsemaa kuvasarjaa. 

ANA TORRENTIN MIETELMIÄ 

Sitten Luis Cuadradon isä oli lasimaalausten entisöijä (joka oli jopa entisöinyt Burgosin 
katedraalin lasimaalaukset), ja nämä ikkunalasit, jotka muodostavat kuusikulmioita 
mehiläispesän kennojen tapaan ja joiden sävy on hiukan karamellinkeltainen, olivat 
hänen valmistamiaan. Luis ja minä menimme hänen työpajaansa, katselimme erilaisia 
värisävyjä ja keskustelimme paljon kaikesta tästä.

Mietelmät koottu Carlos F. Herederon teoksesta, “El lenguaje de la luz: entrevistas con 
directores de fotografía del cine español”, 24º Festival de Cine de Alcalá de Henares, 
1994, s. 247–248

“Todellisuudessa minä, pieni Ana-tyttö, olin hyvin samanlainen kuin elokuvan päähenkilö. 
Tunsin samaa pelkoa kuin hänkin. Se vieras mies, joka makasi siellä, jolla oli ase, pelästytti 
minut oikeasti. Kun olin hänen lähellään, olin aina varuillani. Se oli yksi niitä mysteereitä, joita 
en ymmärtänyt. Hän tuijotti silmät niin avoimina...”

“Muistan täysin tämän kohtauksen, meillä oli tämä valokuva esillä kotona monien vuosien 
ajan. Minua pelottaa. Se talo, kaivo… muistan, että jouduimme juoksemaan, sama kohtaus 
toistettiin moneen kertaan, ja aloimme väsyä. Kun katselin karkuria, minua varmasti pelotti.”

 “Suhteeni Fernando Fernán-Gómeziin oli silloin oikein hyvä, ja myöhemmin olen oppinut 
tuntemaan hänet hyvin. Mutta tämä oli se osa, jota en elokuvassa oikein ymmärtänyt. Minä 
vain halusin nähdä Frankensteinin! Isäni oli hyvin kummallinen henkilöhahmo. Muistan 
oikein hyvin sen talon, portaat, äänet, joita kuului kun kävelit…”

“Tämä kohtaus onnistuttiin kuvaamaan monen tunnin juoksemisen ja itkemisen jälkeen. 
Luulen kuitenkin, että minun kasvoistani näkee, että minä pelkäsin. Ja pelkäsin siksi, että 
näin ensimmäisen kerran hirviötä näyttelevän miehen jo maskeerattuna ja puettuna, ja 
pelkäsin häntä valtavasti. Uskoin Frankensteiniin ja … siinä hän oli! Kuvasimme yöllä ja se 
oli vaikeaa. 

Minulle kerrottiin jälkeenpäin, että silloin oli kovin kylmä ja että olin itse puolinukuksissa. 
Mutta ilmeisesti rohkaistun, en koskaan nähnyt siitä painajaisunia."

Mietelmät koonnut Virginia Hernández, “El espíritu de la colmena. Recuerdos de Ana 
Torrent”, El Mundo, 24. tammikuuta 2004
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III - ANALYYSI

ERITTELY JAKSOITTAIN

1 –Alkutekstit kirjoitettuna lasten piirroksiin. 
“Olipa kerran…” (0 min 30 s – 1 min 57 s)  

2 – “Eräässä Kastilian ylätasangon kylässä, 
vuoden 1940 paikkeilla…” Kiertelevän elokuva-
teatterin kuorma-auto saapuu Hoyuelosiin 
lasten vastaanottaessa sen innokkaina. 
Nainen alkaa mainostaa Frankensteinin hirviön 
esitystä (1 min 57 s – 4 min 18 s) 

3 – Lapset ja aikuiset valmistautuvat, sillä 
aikaa, kun elokuvaväki kantaa 35 mm pro-
jektoria. Esitys alkaa, innokkaina odottavien 
kasvojen joukossa Ana ja Isabel  
(4 min 18 s  – 6 min 55 s) 

4 – Fernando, mehiläiskasvattaja, poistaa 
hunajapaneeleita mehiläispesistä  
(6 min 55 s  – 8 min 07 s)

5 – Teresa lukee kirjoittamaansa kirjettä 
perheestä, poissaolevista, uutisten puuttu-
misesta…(8 min 7 s – 9 min 17 s) 

6 – Teresa ajaa polkupyörällä asemalle, jonne 
saapuu juna, jonne hän jättää kirjeen. Teresan 
ja sotilaan katseet kohtaavat   
(9 min 17 s – 11 min 29 s) 

7 – Fernando lähtee mehiläispesien luota. Hän 
kävelee elokuvasalin ohi ennen kuin saapuu 
kotiin. Elokuvan ääni kuuluu hänen työhuo-
neensa parvekkeen kautta  
(11 min 29 s  – 17 min 22 s) [ks. analyysi 
“Yksi kuvaruutu. Parvekkeella: mielialan 
sommitteleminen”, s. 23] 

8 – Ana ja Isabel katsovat lumoutuneina 
kohtausta, jossa Mary kohtaa hirviön. Teresa 
ajaa polkupyörällä elokuvasalin ohi. Elokuva 
jatkuu, ja näemme Maryn isän kantavan tyttöä 
sylissään. ”Miksi se tappoi sen?” kysyy Ana Isa-
belilta (17 min 22 s – 20 min 57 s) [ks. analyysi 
“Yksi otos. Ensimmäinen elokuvakokemus: 
hetken vangitseminen kasvoilla”, s. 24]
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13 – Kouluun saapuminen. Biologian oppitunti 
Don José -nukella. Ana laittaa nukelle silmät: 
“Nyt Don José jo näkee”, sanoo opettaja  
(31 min – 35 min 17 s) 

14 – Ana ja Isabel näkevät hylätyn talon ja 
kaivon peltojen keskellä ja menevät tutkimaan 
sitä. Taustalla soi lastenlaulu Vamos a contar 
mentiras [Nyt kerrotaan valheita]  
(35 min 17 s – 37 min 21 s) [ks. analyysi 
“Yksi toimintajakso. Autiotalo: maailman 
tutkiminen, ajan rakentaminen”, s. 25] 

15 – Ana palaa autiotaloon yksin. Hän tutkii 
kaivoa, tyhjiä sisätiloja ja löytää pellon kynnös-
ten välistä suuren kengänjäljen  
(37 min 21 s – 40 min 32 s) 

16 – Ana ja Isabel leikkivät huoneessaan 
tekemällä varjokuvia samalla, kun he puhuvat 
Anan käynnistä autiolla talolla. Isän läsnäolo 
saa heidät sammuttamaan valon  
(40 min 32 s – 41 min 18 s) 

9 – Ana ja Isabel palaavat juosten kotiin. Ilta 
alkaa hämärtää (20 min 57 s – 21 min 56 s) 

10 – Vierekkäisissä sängyissään maaten Ana 
sytyttää kynttilän ja pyytää Isabelia kertomaan 
hänelle elokuvan. Isabel sanoo, että Ana voi 
kutsua hengen paikalle sanomalla “Minä olen 
Ana” (21 min 56 s – 24 min 29 s) 

11 – Fernando työhuoneessaan: valmistaa 
kahvia, kuuntelee morselähetintä, kirjoittaa, 
menee katsomaan tyttöjä. Aamulla hänet 
nähdään nukkumassa pöydän ääressä  
(24 min 29 s – 28 min 55 s) 

12 – Teresa herää, mutta pysyy sängyssä sil-
mät kiinni. Fernando tulee sisään ja kuljeske-
lee huoneessa (28 min 55 s – 31 min) 

17 – En el pequeño bosque, el padre explica a 
IsaIsä opettaa pienessä metsikössä Isabelille 
ja Analle, miten voidaan erottaa erilaiset sienet 
toisistaan ja varoittaa heitä myrkyllisistä sie-
nistä. Hän litistää myrkyllisen sienen  
(41 min 18 s – 45 min 12 s)  

18 – Fernando lähtee aamunkoitteessa 
ajamaan kärryillä. Tytöt leikkivät vuoteissaan, 
kunnes Milagros toruu heitä. Tytöt leikkivät 
ajavansa partaa. Ana kyselee Teresalta tämän 
kammatessa hänen hiuksiaan  
(45 min 12 s – 48 min 36 s)  

19 – Ana ja Isabel odottavat junan tuloa. Ana 
ei halua lähteä pois raiteilta. Juna kulkee 
tyttöjen ohi aiheuttaen valtavan kovan äänen 
(48 min 36 s – 49 min 58 s)  

20 – Koulussa luetaan Rosalía de Castron 
runoa (49 min 58 s – 50 min 36 s) 
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21 – Ana leikkii kaivon lähellä. Isabel katsoo 
häntä salaa piiloutuneena muurin taakse  
(50 min 36 s – 51 min 21 s) 

22 – Teresa soittaa muutaman García Lorcan kap-
paleen sävelen pianolla. Ana katselee perhealbu-
mia: vanhempien valokuva, lapsia ja nuoria (Fer-
nando yhdessä Unamunon ja Ortega y Gassetin 
kanssa)1. Valokuva Teresasta, omistettu ”rakkaalle 
ihmisvihaajalleni” (51 min 21 s – 53 min 09 s) [ks. 
"Kuvien välisiä yhtenevyyksiä”, s. 27-28]  

23 – Teresa ajaa poispäin polkupyörällä. 
Kotona Ana tarkkailee mehiläisiä. Isabel 
puristaa huoneessa kissaa kurkusta, niin että 
kissa raapaisee häntä. Isabel maalaa huulensa 
verellä (53 min 09 s – 57 min 08) 

24 – Työhuoneessa Ana kirjoittaa koneella, 
kunnes hän kuulee Isabelin huudon. Ana 
löytää Isabelin makaamasta lattialta, teesken-
nellen kuollutta. Ana etsii Milagrosia eikä löydä 
häntä. Kun Ana palaa huoneeseen, Isabel 
säikäyttää Anan isän mehiläisenhoitokäsineillä. 
Isabel nauraa (57 min 08 s – 1 h 04 min 36 s) 

25 – Isabel ja muut lapset leikkivät hyppien 
nuotion yli. Ana tarkkailee heitä, ensin talosta 
käsin ja sitten istuen tyhjän mehiläispesän 
päällä. Teresa kulkee kylässä yön hämärässä. 
Ana jää katsomaan nuotiota ja Milagros käs-
kee hänet takaisin sisään (1 h 04 min 36 s – 1 
h 06 min 25 s) 

26 – Isabelin nukkuessa Ana pukee vaatteet 
päälleen ja lähtee ulos, yö on täynnä puiden 
varjoja. Ana katselee kirkasta kuuta pilvien 
välistä (1 h 06 min 25 s – 1 h 08 min 14 s) 

27 – Kamera-ajo rautatiellä. Mies, jolla sotilaan 
päällystakki, hyppää junasta ja kulkee kohti 
hylättyä taloa ja kaivoa  
(1 h 08 min 14 s – 1 h 09 min 17 s) 

28 – Aamulla Ana tulee huoneeseen eikä 
vastaa Isabelin kysymyksiin  
(1 h 09 min 17 s – 1 h 10 min 39 s) 

29 – Ana löytää karkurin hylätystä talosta. Ana 
tarjoaa tälle omenan ja palaa sitten tuoden 
lisää ruokaa ja Fernandon vaatteita. Karkuri 
löytää Fernandon soivan kellon ja saa sen 
katoamaan taikatempulla. Ana hymyilee. Illan 
laskeutuessa autiosta talosta näkyy laukaus-
ten leimahduksia  
(1 h 10 min 39 s – 1 h 14 min 17 s) 

30 – Fernando menee viranomaisten puheille. 
He menevät elokuvasaliin, jossa on karkurin 
ruumis. Viranomaiset palauttavat Fernandolle 
tämän kellon, kengät ja takin  
(1 h 14 min 17 s – 1 h 16 min 49 s)  

31 – Perheen hiljainen aamiainen talossa. Fer-
nando katsoo kelloa, ja panee sen soimaan. 
Ana ja isä katsovat toisiaan pitkään  
(1 h 16 min 49 s – 1 h 18 min 49 s) 

32 – Ana menee juosten autioon taloon, josta 
hän löytää verijälkiä. Fernando katselee Anaa 
kynnykseltä. Ana lähtee pois, eikä vastaa 
isänsä huutoihin  
(1 h 18 min 49 s – 1 h 21 min 32 s) 
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33 – Teresa ja Isabel kutsuvat Anaa talon 
ullakolta ja autiotaloa vastapäätä sijaitsevalta 
kukkulalta (1 h 21 min 32 s – 1 h 22 min 08 s) 

34 – Yöllä Anaa etsitään metsästä lyhtyjen ja 
koiran avulla  
(1 h 22 min 08 s – 1 h 22 min 28 s) 

35 – Ana yksin metsässä. Hän löytää myrkylli-
sen sienen ja koskettaa sitä  
(1 h 22 min 28 s – 1 h 23 min 09 s) 

36 – Teresa lukee uudelleen kirjeen ja heittää 
sen sitten tuleen  
(1 h 23 min 09 s – 1 h 24 min 31 s) 

37 – Ana tulee joen rannalle. Hän katsoo 
vedestä heijastuvaa kuvaansa, joka muuttuu 
Frankensteinin kuvaksi. Kun hirviö polvistuu 
Anan viereen ja koskettaa tämän olkapäätä, 
Ana sulkee silmänsä  
(1 h 24 min 31 s – 1 h 27 min 13 s) 

38 – Aamun koittaessa etsintäpartio jatkaa 
työtään ja Fernandon koira löytää elottoman 
tuntuisen Anan makaamasta raunioituneen 
muurin takaa. Isä puristaa Anan syliinsä  
(1 h 27 min 13 s – 1 h 28 min 22 s) 

39 – Lääkäri rauhoittelee Teresaa sanoen, 
että Ana on vain saanut suuren järkytyksen ja 
unohtaa sen vähitellen  
(1 h 28 min 22 s – 1 h 30 min 22 s) 

40 – Isabel tulee sisään makuuhuoneeseen, 
josta hänen patjansa on viety pois. Hän avaa 
verhot ja katsoo Anaa  
(1 h 30 min 22 s – 1 h 32 min 10 s) 

41 – Yöllä. Fernandon työhuoneen keltaiset 
ikkunalasit alkavat hohtaa valoa. Hänen varjo-
kuvansa kulkee edestakaisin, kirjoittaa muistiin 
ajatuksia. Isabel ei saa unta. Sinertävä valo 
valaisee huonetta. Teresa peittelee nukahta-
neen Fernandon ja sammuttaa lampun  
(1 h 32 min 10 s – 1 h 34 min 27 s) 

42 – Ana juo vettä sängyssä. Hän nousee 
sängystä ja menee parvekkeen ovelle, joka on 
nyt sinisen valon valaisema. Koirat ulvovat. 
Ana menee ulos parvekkeelle. “Jos olet hänen 
ystävänsä, voit puhua hänen kanssaan koska 
haluat. Minä olen Ana. Minä olen Ana". Ana 
sulkee silmänsä. Kuuluu junan ääni  
(1 h 34 min 27 s – 1 h 36 min 33 s) 

 43 – Lopputekstit  
(1 h 36 min 33 s – 1 h 38 min 06 s)

1  Viittaus samassa toimintajaksossa García 
Lorcaan (runoilija), Miguel de Unamunoon 
(kirjailija ja ajattelija) ja José Ortega y Gassetiin 
(filosofi) on merkittävä. Kaikki kolmet olivat 
tärkeitä henkilöitä Espanjan edistyksellisen 
älymystön keskuudessa. Ensimmäisen heistä 
murhasi Francon armeija, toinen (kuoli 1939, 
viisi kuukautta sisällissodan syttymisen 
jälkeen) erotettiin Francon määräyksestä 
Salamancan yliopiston rehtorin virasta 
lokakuussa 1936, ja kolmas heistä perusti 
vuonna 1931 yhdessä muiden älymystön 
edustajien kanssa “Agrupación al Servicio de la 
República", tasavaltalaismielisen ryhmittymän, 
ja hänet valittiin hiljattain julistetun II tasavallan 
perustuslakivaltiopäiville Leónin provinssin 
edustajana. Hän lähti maanpakoon sodan 
aikana ja palasi Espanjaan vasta 1945, vaikka 
hänelle ei enää myönnetty takaisin metafysiikan 
professuuria.
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ELOKUVA-ASIOITA
SALATUN NÄYTTÄMINEN. KASVOISTA, HILJAISUUKSISTA, ELLIPSEISTÄ

Elokuva luo lyyrisen tuntemusten ja tunnetilojen maailman, jossa Ana herää näkemään aikuis-
ten maailman: hänen vanhempansa, jotka elävät eristäytyneinä lähes täysin vailla keskinäistä 
kommunikointia, karkuri, jonka hän löytää hylätystä talosta… Seuraamalla Anan näkökulmaa, 
hänen herkistymistään ulkomaailmaa ja perhetunteita kohtaan, Erice kuvaa eräänlaista aikuis-
tumisriittiä, täynnä hämmästystä ja epävarmuutta aiheuttavia asioita (ensimmäinen kerta elo-
kuvissa, ensimmäinen kerta, kun Ana näkee hylätyn talon ja kaivon, kysyminen kuolemasta, 
hänen karkumatkansa yöllä…).

Kaikki tämä tarjotaan nähtäväksi ja tunnusteltavaksi ympäröivän maailman piirtämillä tunte-
muksilla (valo, väri, äänet, maisemat) ja hahmoilla, ilman laajempaa kerrontaa tai konkreettisia 
kerronnallisia aspekteja, ilman historiallista tai poliittista kontekstia, ja jopa ilman itse tarinan ja 
sen henkilöhahmojen kontekstia. Koska tarina kerrotaan Anan näkökulmasta katsottuna, Erice 
onnistuu elokuvassa välittämään Anan herkän ja intuitiivisen käsityksen siitä, mitä tapahtuu, 
mutta antamatta kuitenkaan niitä tietoja, joita Anallakaan ei ole. Näin ei missään vaiheessa 
puhuta diktatuurista tai sisällissodasta, mutta pystymme tuntemaan niiden traumaattisen pai-
non aikuisten tunnetilojen kautta.

Kyseessä on luonteeltaan lyyrinen elokuva, jossa kuvat näyttävät henkilöhahmojen tunteet, 
mutta samalla ne kätkevät tai vain viittaavat ohimennen moniin kerronnallisiin yksityisko-
htiin. Tällä tavoin elokuvaan jää paljon tilaa, jotta katsojalla on aikaa tulkita Anan, Isabe-
lin, Fernandon ja Teresan sisäistä maailmaa. Ja tästä syystä kasvojen kuvaaminen on 
niin ainutkertaista, kasvot kuvataan täynnä haluja, kauneutta, uteliaisuutta, yksinäisyyttä 
tai surua, mutta myös täynnä mysteereitä tai salaisuuksia, tarinoita, joita ei kerrota... 
 
KASVOT 

Elokuvan syvin ydin löytyy sieltä, minkä kuvatut tunteet rajaavat ja kertovat. Kasvoja on 
kuvattu eri jaksojen valolla, väreillä tai äänillä, ja näiden vaikutuksella kasvoihin. Erice 
onnistuu yhdenmukaistamaan ja harmonisoimaan kaikki elokuvan eri elementit ja raken-
taa elokuvan ikään kuin kerroksista – toiset niistä ovat näkyviä, toiset taas salattuja – ja 
ne vuoroin paljastavat ja vuoroin piilottavat Anan ja Isabelin, sekä heidän vanhempiensa 
Fernandon ja Teresan tunteet.

Välillä näemme, miten nämä tunteet kuvastuvat Anan valppaista silmistä [ks. ”Yksi otos. 
Ensimmäinen elokuvakokemus: hetken vangitseminen kasvoilla”, s. 49]. Välillä ja eri-
tyisesti vanhempien tapauksessa taas tunnemme, että kyseessä ovat intiimit tunteet, jotka 
pysyvät kätkettyinä eikä niitä paljasteta muille henkilöhahmoille eikä kameralle. Kaikkien 
niiden tarinan taustalla on historiallinen ja poliittinen asiayhteys, josta vaietaan ja joka 
tukahdutetaan, kuten myös tunteista vaietaan ja vuoropuhelun mahdollisuus estetään. 

Elokuva alkaa kuvaten filminäytöksen mainostajaa, naista, joka ilmoittaa elokuvaesi-
tyksestä, ja kylän asukkaita: otoksia kasvoista, lähes dokumenttielokuvan tyyliin. 

Tästä vaiheesta syntyy fiktio, kun näemme katsojien joukossa päähen-
kilöinä olevien pikkutyttöjen kasvot– täysin lumoutuneina katsomassa Fran-
kensteinin hirviötä – ja samanaikaisesti näemme isän – täysin ajatuksiinsa 
uppoutuneena mehiläiskasvattajan asusteissaan – ja äidin – melankolisena 
kirjoittamassa ja lähettämässä kirjettä. Elokuva on tarina heidän kasvoistaan, siitä 
mitä he elävät ja siitä, mitä voimme arvata heidän tuntemuksistaan ja mielialoistaan. 
 
UUSIEN ASIOIDEN LÖYTYMINEN JA HILJAISUUDET

Anan nähdessä hirviötä ja tyttöä järvellä kuvaavan kohtauksen, hän elää ensimmäisen 
monista uusien asioiden kohtaamisista (sen jälkeen tulee hylätty talo ja kaivo, sienien opet-
teleminen, karkuri). Toisaalta taas tunnemme, kuinka Fernando ja Teresa elävät itseensä 
sulkeutuneina, omassa yksityisessä maailmassaan. Keskustelematta keskenään he tun-
tuvat elävän sisäisesti maanpaossa, he heijastavat sodasta johtuvaa tunteiden vaienta-
mista. Täällä, tässä ”nurkkauksessa, jossa Fernando, tytöt ja minä yritämme selviytyä” 
– kuten Teresa kuvaa kirjeessään – talo on eristyneisyyden tila, suojattu ulkomaailmalta 
suljettujen ikkunoiden takana, meripihkankeltaisen valon heijastuessa. ”Saamme täällä 
niin vähän ja niin hajanaisia tietoja ulkomaailmasta”, kirjoittaa hän samassa kirjeessä.

Tämä eristyneisyyden tunnelma välittyy myös ulkotiloista: Hoyuelos on pieni laajojen 
horisonttien ja peltojen ympäröimä kylä – samoin kuin autiotalo. Maisemia halkovat 
autiot tiet – kuten kiemurteleva tie talon vierellä, tai asfaltoitu tie, jota Teresa ajaa pol-
kupyörällä. Tässä mielessä juna on etuoikeutetussa asemassa, sillä se on yhteydessä 
ulkomaailmaan: Ana ja Isabel leikkivät vaarallisesti raiteilla junaa odottaessaan, samassa 
paikassa, jonne myöhemmin näemme karkurin hyppäävän. Teresa vie kirjeen asemalle, 
ja tarkkailee matkustajien kasvoja ikkunoiden takana. Elokuva päättyy Anan kasvoihin ja 
taustalla kuuluvaan junan ääneen…
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Tästä huolimatta, jos aikuisille tämä on pieni ja eristetty kylä, kuitenkin sen tyhjät ja loput-
tomat maisemat muodostavat toisenlaisen kontrastin Anan pienen hahmon kanssa. Yleis-
kuvausten asteikossa paikat näyttävät valtavilta Anan silmissä: ne muodostavat loppumat-
toman suuren maailman, täynnä seikkailuun kutsuvia mysteereitä.

Fernando viettää kotona pitkiä aikoja työhuoneessaan öisin, kirjoittaen mehiläispesistä 
ja mehiläisistä, tai pohdiskellen aina aamunkoittoon. Aamulla näemme Teresan valvo-
van sängyssä, pää tyynyllä sivulle kääntyneenä, kun kuulemme Fernandon tulevan huo-
neeseen – näemme hänen varjonsa Teresan kasvoilla – ja menevän sänkyyn. Teresa 
pysyttelee liikkumatta, vaikenee, ei käänny Fernandoon päin eikä sano mitään, omissa 
ajatuksissaan. Ja vaikka voimmekin havaita heidän välisensä kiintymyksen pienistä eleis-
tä – Teresa heittää parvekkeelta hajamieliselle Fernandolle tämän unohtaman hatun, tai 
peittelee Fernandon nähdessään tämän nukahtaneen työpöydän ääreen – emme kuiten-
kaan lähes koskaan näe heitä yhdessä samassa kuvassa. Myös Ana jättää vähitellen 
kysymysten esittämisen sisarelleen Isabelille ja alkaa myös elokuvan toisessa osassa 
vaipua hiljaisuuteen, oman intiimin maailmansa kuriositeettiin, joka on avoin unelmille ja 
fantasioille mutta pakenee todellisuutta.

Tämän johdosta henkilöhahmot lopulta kommunikoivat keskenään ennemminkin katsein 
ja hiljaisuuksin kuin sanoin: tarkkaile esimerkiksi perheen yhteisen aamiaisen kuvausta, 
jonka aikana vallitsee hiljaisuus ja jossa kaikki neljä henkilöhahmoa on kuvattu erikseen. 
Juuri henkilöiden välisistä katseista pystymme päättelemään, mitä he viestivät toisilleen, 
sillä kun isä ottaa kellon esiin, hän tavallaan yrittää selvittää kumpi tyttäristä oli ollut autio-
talolla karkurin kanssa.

ELLIPSIT

Paljon siitä, mitä elokuvassa tapahtuu, jää pimentoon, peitetyksi ja vain vihjailluksi, kuvien alle 
tai niiden väliin, ellipsin avulla – tahallisesti pois jätettyinä [ks. ”Yksi toimintajakso. Autiotalo: 
maailman tutkiminen, ajan rakentaminen”, s. 52]. Koska jatkamme uuden aikuisten maailman 
kokemista Anan näkökulmasta katsottuna, suuri osa tarinasta jää epävarmuuden ja mysteerin 
peittoon, kuvan ulkopuolelle. Näemme tapahtumista vain osan, vinoutuneina palasina. Esimer-
kiksi elokuva antaa vain muutamia vähäisiä tietoja historiallisesta, poliittisesta ja kerronnallises-
ta kontekstista (kirjekuori, josta näemme, että Teresa kirjoittaa kirjeitä jollekin Punaisen ristin 
osoitteeseen Nizzassa, todennäköisesti jollekin, joka on maanpaossa), tai vain epämääräisiä 
viittauksia niihin (hiljaisuuden vaipan alla näemme vivahduksen niistä, jotka ovat poissa, sodas-
ta, diktatuurista, häivähtävinä viitteinä perheen valokuva-albumissa tai kirjeessä). Mutta kenelle 
äiti sitten kirjoittaa ja lähettää kirjeitä? Kuka saa hänet etääntymään Fernandosta ja tekee hei-
dät niin sisäänpäin kääntyneiksi? Mitä heille oli tapahtunut aikaisemmin sisällissodan aikana? 
Kuka on se mies, joka piiloutuu tyhjään taloon? Erice ei halua selvittää näitä kysymyksiä, ehkä 
siksi, että elokuvan välittämä kokemus on se, mitä koemme Anan kautta, eikä Anakaan tiedä 
näitä asioita. Tärkeää elokuvassa on tämän maailman herkkyys, se, miten tyttö ymmärtää asiat 
intuitiivisesti, syvästi ja tunteillaan – kaikki se, mitä hänen kasvonsa tuntevat, sisältävät, tietävät, 
haluavat, etsivät…

Erice tutkiin näin hyvin kauniilla tavalla sitä, miten kuvat voivat yhtä aikaa paljastaa ja kätkeä: 
hän kuvaa karkurin kuolemaa yhdellä ainoalla kuvakulmalla, yleiskuvalla talosta yöllä, ja sieltä 
näkyvistä laukausten leimahduksista – sen jälkeen näemme karkurin ruumiin valkokankaan 
edessä (itse asiassa näemme ruumiista vain alastoman jalan). Sama tilanne on aikaisemmin 
mainitussa aamiaiskohtauksessa, ilman vuoropuhelua. Fernando antaa kellonsa soida ja saa 
näin selville, että juuri Ana oli ollut autiossa talossa, koska tyttö reagoi katsomalla häntä tiu-
kasti, varmaankin huolissaan siitä, mitä tälle miehelle oli mahtanut tapahtua. Kaiken tämän me 
ymmärrämme ja näemme, eikä siihen tarvita sanoja. Mutta mitä Ana todella tuntee tällä hetkellä, 
miten tulee tulkita tätä katsetta, mitä tunteita se heijastaa? Voimme nähdä kasvot ulkopuolelta, 
mutta mitä niiden takana tapahtuu? Tässä opasiteetissa, elokuvalle tyypillisessä mysteerissä, 
tunteet ovat kuin huntuja tai lyyrisiä vivahteita, joita voimme tulkita kuin musiikkia, jokainen kat-
soja oman kokemuksensa mukaan.
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LYYRISET JA KUVAINNOLLISET KUVAT 
 
Herkistyneen maailman kuvaamiseksi Anan hahmon kautta kuvat on sommiteltu lyyrisesti 
ja kuvainnollisesti [ks. ”Yhden kuvaruudun elokuvallisia aspekteja, s. 5 ja ”Vuorovaikutus 
muiden taiteen alojen kanssa”, s. 31], ei kertomuksena. Ne luovat maailmaan rytmiä ja tun-
nelmia – tuuli ylätasangolla, keltaisen valon hipaisu, nuotion punainen heijastus, sininen ja 
kylmä yö, pilvien varjot tai seinälle heijastuvat käsien varjokuvat – jotka heijastavat hetkel-
lisyyttä, ajan kulumista. Elokuva on kuin muisto, intensiivinen lapsuuden aikojen muistelu 
hetkellä, jolloin aikuisten maailma alkaa avautua lapselle, kun kaikki aistit ovat valppaina 
uusille löydöksille, avoinna valtavalta tuntuvalle uudelle maailmalle.

ELOKUVA: SE MITÄ NÄEMME JA EMME NÄE, MITÄ TIEDÄMME JA EMME TIEDÄ 
 
Kaikki tämä luo runollisen jännitteen sen välille, minkä näemme ja jota emme näe, 
sen välille, mitä tiedämme ja emme tiedä. Ja kun kuvat piirtävät kasvoille niin monia 
kerroksia, elokuva lopulta avautuu fantastisille ja unenomaisille näkymille, kun yön 
varjot heijastuvat Anan kasvoilla ja hän tapaa kuvitteellisen hirviönsä. Tällä tavoin Erice 
lähtee dokumenttielokuvan tasosta ja päätyy fantasiatasolle, käyden läpi elokuvan 
kaikki eri tasot ja mahdollisuudet (todellisuudesta uneen), heijastaen ne Anan kasvoilla 
kuin emotionaalisena maisemana.
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YKSI KUVARUUTU.  
PARVEKKEELLA: MIELIALAN SOMMITTELEMINEN
(jakso 7 – 11 min 29 s – 17 min 22 s)

 Tässä kuvassa esitetty kohtaus alkaa viidentoista minuutin kuluttua elokuvan alkamises-
ta [jakso 7]. Fernando, Anan ja Isabelin isä, palaa kotiin työpäivän jälkeen (aikaisemmin 
on nähty, että hän on mehiläistenkasvattaja). Hän istuu työhuoneensa nojatuoliin luke-
maan aikakauslehteä, mutta kaukaa kuuluva Frankensteinin hirviön ääni – jota hänen 
tyttärensä ovat menneet katsomaan – tekee hänet uteliaaksi, hän nousee tuolista ja avaa 
parvekkeen oven ja menee ulos.

Otos kestää hiukan yli minuutin ja siinä vallitse rauhallinen tahti, joka ilmaisee lepohetkeä 
ja rauhallisuutta työpäivän jälkeen. Pystymme erottamaan tästä kolme eri hetkeä. Ensim-
mäisessä kamera on paikallaan ja näemme, miten Fernando menee parvekkeen ovelle 
ja avaa sen: yhtäkkiä kuulemme myös muita ääniä ulkoa, lintujen laulua. Sen jälkeen 
hahmo pysyy liikkumattomana parvekkeella, ja aloitetaan hidas kamera-ajo häntä lähes-
tyen: liikkeen aikana elokuvan äänet kuuluvat yhä voimakkaampina. Juuri silloin, kun 
kuulemme lauseen ”herää ja näe todellisuus”, kamera pysähtyy ja säilyttää kuvan, jossa 
näemme Fernandon silhuetin kuusikulmaisten lasiruutujen takana. Tämä on kolmas hetki.

Tässä kuvaruudussa Víctor Erice muotoilee elokuvan elementeillä sisäänpäin käänty-
neen mielentilan. Kamera vie meidät lähemmäksi Fernandon tarkkailevaa hahmoa, 
hänen mielentilaansa. Tällä tavoin kuvasta tulee subjektiivisempi sitä mukaa, kun otos 
etenee ja se herkistyy Fernandon tunteita ja sisäistä tuntemusta vastaavaksi, joka lopulta 
kiteytyy – henkilöhahmon pysyessä paikallaan, selin meihin – hetkeksi, joka heijastaa 
yksinäisyyttä, hiljaisuutta, ajatuksiin vaipuvaa tarkkailua.

Otoksen rajaus jakaa kuvan pystysuoraan kahteen osaan: oikealla Fernando näkyy var-
jona okranvärisen läpinäkyvän lasin läpi. Vasemmalla näemme joitakin kylän taloja, ja 
kuulemme sieltä tulevan elokuvaesityksen äänen. Fernando on tässä myös katsojana, 
mutta ei esitettävän elokuvan katsojana (joka jää rajauksen ulkopuolelle), vaan tämän 
ajallisen hetken katsojana. Erice kuvaa tällaisia hetkiä, joissa näemme asiat etäältä, jois-
sa asetumme tarkkailemaan todellisuutta kuin maisemaa.

Kuvassa on jännite yksityisen maailman (sisäinen, intiimi) ja ulkoisen maailman välillä, 
mikä onkin yksi elokuvan suurista teemoista. Tämä sisäisen ja ulkoisen välinen eriyty-
minen, henkilöhahmon ja ulkopuolisen maailman välinen ero, muotoillaan myös valol-
la, värillä ja äänellä. Näin luodaan Fernandon varautunut ja hiljainen hahmo, joka on 
vetäytynyt omaan sisäiseen maailmaansa paitsi silloin, kun hän on tyttäriensä seurassa. 
Valo ja väri sijoittavat meidät iltapäivän loppuhetkeen, muodostaen kontrastin työhuo-
neen sisäpuolen hämäryyden ja ikkunalasien lämpimän keltaisen välille, vastakohtana 
ulkona näkyvälle kylälle ja kylmälle iltataivaalle. Eräässä aikaisemmassa kohtaukses-
sa näimme Fernandon kasvot ”suljettuina” mehiläishoitajan naamarin taakse ja saman 
mehiläispesän värin ympäröimänä. Tämä visuaalinen vastaavuus mehiläispesän ja talon 
välillä heijastaa talon suljettua ja sisäänpäin kääntynyttä tilaa vastakohtana ulkona ole-
valle todellisuudelle.

Samalla tavoin talon sisätilojen ja ulkoilman äänet (linnut) muodostavat vastakohdan esi-
tettävän elokuvan (fiktio) äänille. Näin muodostuu kaksikerroksinen ääni. Idea on kaunis: 
elokuvan, fiktion maailma ympäröi tai kattaa äänen kautta kylän ja talon muodostaman 
tilan, ikään kuin unelmana, jonakin eteerisenä ja aineettomana, kuvaten sodanjälkeistä 
realiteettia – elokuva heijastaa kuvitteellisen maailman, joka on pako todellisuudesta.

Tässä kohtauksessa kuulemme sen osan elokuvasta, jossa tohtori Frankenstein sanoo 
seuraavasti: ”Etkö halua katsoa tähtiä kauemmaksi tai tietää mikä saat puut kasvamaan 
ja varjot muuttumaan? Mutta kun puhut näin, sinua pidetään hulluna. Mutta jos minä 
voisin ratkaista jonkin näistä kysymyksistä, esimerkiksi sen, että mikä on ikuisuus, en 
välittäisi lainkaan, vaikka minua pidettäisiinkin hulluna.”

Ennen tätä kohtausta ja sen jälkeen näemme Frankensteinin hirviön tyttöjen ja kylän 
asukkaiden silmillä. Tässä kuvassa taas meille näytetään näin toinen näkökulma äänel-
lisenä projektiona, epäsuorana kokemuksena siitä etäisyydestä, eristyneisyydestä ja yk-
sinäisyyden tunteesta, jotka muodostavat Fernandon henkilöhahmon. Emme näe lähes 
mitään – emme näe elokuvaesitystä tai Fernandon kasvoja – näemme kuitenkin sisäisesti 
paljon. Vaikka tässä kuvassa näyttelijä on vain varjo, silhuetti, pystymme tuntemaan sa-
noja tarvitsematta hänen hahmonsa emotionaalisen tunnelman.
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“Todennäköisesti juuri tämä on ohjaajana vangitsemistani hetkistä se kaikkein oleellisin, kaikkein tär-
kein. Se kuvattiin kuitenkin paradoksaalisesti täysin dokumenttikuvaukseen kuuluvalla tekniikalla. Se 
on koko elokuvan ainoa otos, joka on kuvattu käsivaraisesti. [...] Uskon, että se on kuin halkeama, 
jonka	kautta	dokumentin	piirteet	tunkeutuvat	fiktioon,	kaikentyyppiseen	fiktioon.	[...]	Ja	todellakin,	juuri	
tämä hetki on koko elokuvassa se, joka saa minut liikuttumaan kaikkein eniten vielä tänä päivänä, ja 
uskon todella, että se on parasta, mitä olen koskaan pystynyt kuvaamaan1."

Tässä otoksessa tunnemme, miten elokuvan ja elämän antamat kokemukset ovat toisis-
taan erottamattomia. Elokuva on tunne, jonka katsojat elävät, se on uuden löytämistä. 
Ana (sekä lapsinäyttelijä Ana Torrent ja samalla Ana-henkilöhahmo) elää tässä todel-
lisen kokemuksen, muutoksen, uuden löytämisen ja maailman avautumiseen uusiin ja 
käsittämättömiin asioihin (Miksi se tappoi sen? kysyy Ana sisareltaan jälkeenpäin).

Erice kuvasi tässä otoksessa todellisen tuntemuksen, ei näyttelijän elokuvaa varten tul-
kitsemaa tuntemusta, vaan todellisen Anan todellisen kokemuksen. Se on ensimmäisen 
kerran aiheuttama tuntemus, elokuvan luoman toisenlaisen todellisuuden paljastuminen. 
Elokuva tulee tähän eristyneeseen sodanjälkeisen ajan kylään ulkomaailmasta, ja avaa 
aivan uuden ulottuvuuden, jonka avulla tytöt voivat uneksia ja kuvitella asioita, ja samalla 
myös herkistyä ja ryhtyä kyselemään elämän ja kuoleman mysteereistä.

Kyseessä on ainutkertainen hetki elokuvan maailmassa, hetki, jolloin elokuva paljas-
taa päähenkilönsä tämän tunteiden kautta, hänen kasvoilleen piirtyvän todellisen koke-
muksen kautta. Tästä hetkestä alkaen elokuvan tunteet heijastuvat Anan hiljaisille ja 
tarkkaavaisille kasvoille. Ericen idea on kaunis: elokuvaa voidaan katsoa sen henkilön 
kasvojen kautta, joka katsoo elokuvaa – kasvot muodostavat emotionaalisen maiseman.

Kamera onnistuu tässä otoksessa löytämään ja vangitsemaan tämän alkuperäisen het-
ken totuuden ja kauneuden ja säilyttämään jotain ohimenevää. Tästä hetkestä lähtien 
mysteerien herättämän uteliaisuuden valtaaman Anan kasvoista heijastuu hänen halunsa 
saada tietää. Lapsuuden uusien asioiden löytäminen ja asiat, joita ei kykene ymmär-
tämään, muodostuvat koko elokuvan oleellisiksi kysymyksiksi: se on maailmaa kuvattuna 
siten kuin lapset sen havaitsevat, osittain mysteerinä ja fantasiana.

1 Víctor Erice, televisiodokumentissa Huellas de un espíritu, (Carlos Rodríguez, 2004) [ks. "Víctor 
Ericen mietelmiä. Elokuvaesityskohtauksen kuvaaminen", s. 14]

Mehiläispesän henki alkaa siitä, kun kiertelevä elokuvateatteri saapuu Hoyuelosin kylään, 
jossa Frankensteinin hirviö -elokuvan esitys on todellinen tapahtuma. Erice luo kaksi suur-
ta jaksoa elokuvan esityksestä: alkuosan, jossa on elokuvan esipuhe ja jossa nähdään 
katsojien yhteisön muodostavaa kylän väkeä [jakso 3]. Ja sen jälkeen toinen jakso on 
elokuvan kohtaus, jossa hirviö ja pikkutyttö ovat järven rannalla ja hetki, jolloin isä kantaa 
kuollutta tyttöä sylissään [jakso 8]. Tässä toisessa jaksossa Erice näyttää meille kaksi 
päähenkilöä, Anan ja Isabelin, heidän kasvojensa kautta.

Elokuvaesitystä kuvaavaa jaksoa tahdittavat kohtaukset samanaikaisesti tapahtuvasta 
elämästä, jossa näemme Anan ja Isabelin isän ja äidin, molemmat erikseen: Fernando 
työskentelemässä mehiläiskasvattajana ja sen jälkeen kotona [ks. Yksi kuvaruutu. Par-
vekkeella: mielialan sommitteleminen, s. 23]. Teresan näemme kirjoittamassa kirjettä ja 
viemässä sen polkupyörällä junan postilaatikkoon ja sen jälkeen ajamassa elokuvasalin 
ohi.

Ensimmäisessä jaksossa kylän eri ihmisten kuvat seuraavat toisiaan heidän katsoessaan 
elokuvaa, näiden joukossa myös yksi kuva Anasta ja Isabelista. Toisessa jaksossa Erice 
näyttää meille uudelleen sisarukset yhdessä ja vastakuvan elokuvasta (tyttö kissanpen-
nun kanssa). Kun hirviö ilmestyy näkyviin pensaikosta, kuva kääntyy takaisin Anaan, hiu-
kan epätarkkana, ja näemme myös muita hänen vieressään istuvia tyttöjä. Hirviön ensim-
mäisen lähikuvan jälkeen seuraa lähikuva Isabelista. Ja kun tyttö antaa hirviölle kukan, 
Erice kuvaa Anaa hyvin läheltä, silmät apposen avoimina ja kasvot hiukan koholla. Käsiä 
ja kukkaa kuvaavan lähikuvan jälkeen sama kuvakulma Anasta palaa uudelleen, heijas-
taen vielä voimakkaampaa tunnetta: Ana katsoo ylöspäin, kohottaen hiukan kasvojaan ja 
suu avoimena. Juuri tämä kuva on se, mistä haluamme nyt puhua.

Erice onnistuu vangitsemaan aivan uskomattoman kuvan elokuvan aiheuttamasta syvästä 
tunteesta. Ja tämän tunteen välittää myös itse otos, se tapa, jolla ohjaaja onnistui vangit-
semaan kamerallaan juuri tämän hetken. Näin Erice itse kertoi asiasta: 

YKSI OTOS. 
ENSIMMÄINEN ELOKUVAKOKEMUS: HETKEN VANGITSEMINEN 
KASVOILLA (jakso 8 – 17 min 22 s – 20 min 57 s)
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TOIMINTAJAKSO. 
AUTIOTALO: MAAILMAN TUTKIMINEN, AJAN RAKENTAMINEN
(jakso 14 – 35 min 17 s – 37 min 21 s)

Tämä on kaunis sommitelma hahmojen suhteesta aikaan ja tilaan. Tytöt juoksevat kohti 
taloa ja Erice kuvaa kolme peräkkäistä otosta tyttöjen liikkeen ja ajan kulumisen seuraa-
miseksi, yhdistäen ne pilvien kulkuun ja valon vaihteluun (hän käyttää tätä samaa ajan 
kulumista ja valon vaihtelua sisältävää rakennetta myös muissa elokuvan kohtauksissa) 
[2, 3, 4]. Mitä tulee tilaan, rajaus pitää sisällään yhden elokuvan suurista teemoista vali-
tusta asteikosta katsottuna: pieni Ana näkee ensimmäisen kerran, miten valtavan suuri 
maailma on (peltomaiseman loputon laajuus ja horisontti), ja hänen elämänsä siirtyy kat-
selemisesta (niin kuin tytön katsellessa Frankensteinin hirviötä) toimintaan, siirtyy uusiin 
ja mystillisiin tiloihin, kuten autiotalo ja kaivo.

Kuvassa, jossa tytöt ovat jo talon luona, tuulen ääni korvaa musiikin ja lisää tämän pai-
kan Anassa herättämää levottomuutta ja mysteerin tunnetta. Emme kuule tyttöjen välistä 
keskustelua (näemme heidät etäällä), mutta kuulemme kuitenkin Anan kuiskaava ”Isabel, 
Isabel”. Mitä Isabel sanoo heidän taloon mentyään Analle, jotta molemmat lähtevät sieltä 
juosten pois? Aikaisemmassa kohtauksessa tyttöjen makuuhuoneessa Isabel oli kertonut 
sisarelleen, että hirviö oli oikea, koska hän oli nähnyt sen eräässä tuntemassaan pai-
kassa, ja että hirviö oli "henkiolento". Mutta tässä, niin kuin niin monissa Mehiläispesän 
hengen kohtauksissa, se mitä hän sanoo, jää piiloon, se ohitetaan ja siihen vain vihja-
taan, jotta katsoja itse voi täydentää tai kuvitella lauseen loppuun. 

Tässä kohtauksen toisessa osassa Erice keskittyy Anan näkökulmaan tämän suhteessa Isa-
beliin. Ana on sisaruksista pienempi, ja hän odottaa, että Isabel menee ensin kaivolle [5] ja 
katsoo sen jälkeen talon sisään. Näemme Isabelin toiminnan Anan silmissä katsottuna: Erice 
kuvaa ja rakentaa kuvan Anan kasvoista, ja vastakuvan siitä, mitä hän katsoo [6, 7]. Kohtaus 
käsittää kokonaisuudessaan 26 otosta, joista 11 on otettu Anan kasvoista tämän katsellessa 
tapahtumaa. Se, mitä Ana näkee, on yhtä tärkeää kuin kuvien aiheuttamat reaktiot hänen 
kasvoillaan (talo, kaivo, jalanjälki…).

Ensimmäinen kohtaus käynnistä autiotalolla ja kaivolla on seikkailu, leikki, tutkimusmat-
ka, mutta se on myös Anan ensimmäinen tutustuminen aikuisten maailmaan. Leikillinen 
sävy tahdittaa toimintajakson avaavaa kuvakulmaa lastenlaulun Vamos a contar mentiras 
instrumenttiversion säestyksellä: tytöt Kastilian ylätasangon maisemissa, jossa etäällä 
taustalla näkyy talo [1]. 

Sen jälkeen, kun tytöt ovat poistuneet juosten, kuva häipyy mustaan ja päästään koh-
tauksen kolmanteen osaan: taas sama rajaus ja sama musiikki – hiukan hitaampana 
variaationa – mutta tällä kertaa Ana palaa talolle yksin ja menee päättäväisesti kaivon 
luo. Tämä vastaavuuksien tai resonanssin keino, jossa sama tila palaa elokuvaan mutta 
ajallisella variaatiolla, on elokuvalle hyvin tyypillinen. Montaasin kautta katsoja pystyy 
yhdistämään ajalliset hetket ja näkee Anan muutosprosessin, oppimisen tai kypsymisen 
hänen alkaessa askel askeleelta tutustua paremmin häntä ympäröivään maailmaan. Vuo-
ropuheluita ei tarvita, mutta kuitenkin kuvataan Anan psykologista muuntumista, rohkeut-
ta ja uteliaisuutta, jota hän tuntee uskaltaessaan tutkia yksin tätä samaa paikkaa, joka oli 
tehnyt häneen niin suuren vaikutuksen Isabelin kerrottua siellä asuvasta ”henkiolennos-
ta”, että hän oli ensimmäisellä kerralla jäänyt kauas talosta. Tällä tavalla otosten välisellä 
visuaalisella ja auditiivisella vertailulla Erice tekee kauniin ellipsin molempien kohtausten 
välille jääneistä mahdollisista tapahtumista (joissa Ana olisi oletettavasti tehnyt päätök-
sen palata talolle yksin) [8, 9, 10]. 

1

2 3 4

5 6 7

98 10
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Tämä jälkeen yksin Anan katse muodostaa koko kohtauksen aiheuttaman kokemuksen, 
hänen uteliaisuutensa ja epävarmuutensa kehittyessä progressiivisesti hänen katsoessaan 
neljää eri tyhjää tilaa (kaivo [11], talo sisältä [12], kengänjälki [13], maisema [14]). Tyhjyys 
avaa	mahdollisuuden	spekulaatioon,	fiktioon	tai	kertomukseen:	millaisella	tarinalla	voidaan	
yhdistää kengänjälki kaivoon, taloon ja koko maisemaan?

Kyseessä on mielikuvituksen, sadun kertomisen tila (joka on aktivoitunut aikaisemmalla elo-
kuvakokemuksella), mutta siinä on myös todellisuuden piirteitä: kengänjälki, joka on paljon 
suurempi kuin Anan jalka, josta hänelle ehkä tulee mieleen lapsen silmissä jättiläismäinen 
hirviö. Katsojalle taas se on merkki siitä, että aikuinen henkilö on ollut talossa hiljattain. 
Tämä poissaolevan läsnä olevaksi muuttumisen leikki on yksi elokuvan kauneimpia runol-
lisia ajatuksia.

Kohtaus on lähes viiden minuutin pituinen ja sen pidättelevä rytmi vastaa tytön varovaista 
uuden paikan tutkimista. Siksi on niin tärkeää, että näemme jälleen otokset Anasta katse-
lemassa, sillä se korostaa ja tekee intensiivisemmäksi sen, mitä hän näkee, sillä jokainen 
katse on kuin askel eteenpäin. Ensin hän näkee kaivon, ja hakee sieltä kaiun antamaa 
vastausta [15]. Sitten hän heittää kaivoon kiven (jonka kuulemme erittäin voimakkaana, 
mikä saa meidät herkistymään vielä enemmän jokaiseen Anan näkemän tilan materiaa-
liseen yksityiskohtaan  [16, 17].

Sen jälkeen Ana menee talon kynnykselle ja katselee joka puolelle sisään – panoraamaotok-
sella – paitsi siihen nurkkaan, joka jää varjoon [18, 19, 20]. Kun hän lähtee pois, hän huomaa 
kengänjäljen (näemme ensin kaksi pelkkää kengänjäljen otosta, sen jälkeen näemme hitaan 
liikkeen Anan asettaessa jalkansa sen päälle) [21, 22, 23]. Sen jälkeen Anan katse yhdistä 
kengänjäljen paikkaan Anan katsoessa maisemaa (ensin näemme, kuinka hän ottaa jalkansa 
pois kengänjäljestä ja sen jälkeen katse suuntaa horisonttiin).

Jo kengänjälki on valtavan suuri Analle, mutta sitä on myös koko maisema, koko maailma. 
Mitä on sen takana, jonne katseemme ulottuu, mitä salaisuuksia tai tarinoita tämä ken-
gänjälki pitää sisällään, tai tämä talo, maisema ja kaukaiset horisontit? Olemme juuri koh-
tauksen alun maisemarajauksen vastakuvassa, itse maisemassa, tytöstä on tullut tietyn 
kokemuksen päähenkilö.
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Mehiläispesän henki

KUVIEN VÄLISIÄ 
YHTENEVYYKSIÄ

IV - VASTAAVUUKSIA

 Musiikkitunti (ylhäisömies ja –nainen   
soittavat klavikordia), Johannes Vermeer (n.1660)

Helmien arvioija,  
Johannes Vermeer (n. 1662-1664)

Maantieteilijä,
Johannes Vermeer (n. 1668-1669)
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Avoimet ovet,  
Vilhelm Hammershøi (1905) 

Mehiläispesän henki

Sisätila näkymällä ulkogalleriaa,  
Vilhelm Hammershøi (1903)

Sisätila,  
Vilhelm Hammershøi (1901)

Mehiläispesän henki
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ELOKUVIEN VÄLISIÄ VUOROVAIKUTUKSIA.  
MEHILÄISPESÄN HENKI, VERI JA KOULUN ALKU.  
AIKUISEKSI KASVAMINEN: SISÄINEN JA ULKOINEN MAAILMA
Pedro Costan elokuvassa Veri [O sangue] (1989), Vicente ja Nino ovat kaksi veljestä, 
joiden sairaana oleva isä on usein poissa kotoa ja jonka kanssa veljeksillä on vaikea 
suhde. Isän kuoleman jälkeen Vicente salaa tapahtuman kaikilta, paitsi Claralta, nuorelta 
opettajalta, johon hän on rakastunut ja johon hän luottaa. Kyseessä on elokuva vaikeista 
perhesuhteista (kurjuuksineen ja onnen hetkineen), oppimisesta, veljesten aikuiseksi 
kasvamisesta isähahmon katoamisen jälkeen.

Samoin kuin Mehiläispesän henki, Veri on elokuva täynnä ellipsejä ja hiljaisuuksia, jossa 
monet kerronnalliset tapahtumat – kuten isän kuolema – jäävät enigmaattisiksi eikä niitä 
selvitetä. Sekä Víctor Erice että Pedro Costa ovat vähemmän kiinnostuneita tapahtumista 
kuin tunnemaailmasta, sekä siitä mitä se kätkee sisällään ja mikä heijastuu henkilöiden 
kasvoista. Molemmat ohjaajat tutkivat valon vaikutusta kasvoilla, he eristävät ne, heijas-
tavat niille henkilöhahmojen tuntemukset, sen, mitä he näkevät, mikä koskettaa heitä tai 
vaikuttaa heihin, sen, mitä he kuulevat. Henkilöhahmot eivät paljasta sisintään, he ovat 
varautuneita, sisäänpäin kääntyneitä ja niukasti kommunikoivia.

Vicenten ja Ninon sisäänpäin kääntyneisyys ja varauksellisuus – molemmat ovat uppou-
tuneita ajatuksiinsa, omaan sisäiseen maailmankaikkeuteensa – jännitteisessä, risti-
riitaisessa ja klaustrofobisessa perheympäristössä näytetään otoksilla, joissa heidän 
hahmonsa eristetään, jäykillä asennoilla, valolla ja varjoilla, jotka vangitsevat heidän tun-
teittensa vaihtelut, sen, mitä kasvot eivät ilmaise

Veri (1989)

Tällainen elliptinen montaasi jättää monta juoneen kuuluvaa aspektia vastaamatta, ne 
havaitaan lähinnä intuitiivisesti tai kevyesti hahmotellen. Perheen tarina on täynnä aikai-
sempia tapahtumia, jotka vaikuttavat Vicenten ja Ninon asenteeseen, mutta niistä tuskin 
puhutaan tai niitä ei selitetä (esimerkiksi tarina isän sairaudesta tai sedän pahamaineinen 
menneisyys). Kun isä kuolee, Vicente ja Nino joutuvat oppimaan elämään ilman häntä, 
mikä tarkoittaa samanaikaisesti rasitetta ja vapautta. He joutuvat löytämään itsensä ja su-
hteensa muihin. Tästä syntyy Claran ja Vicenten yhdistävä samanhenkisyys, ymmärrys, 
luottamus ja rakkaus. Kyseessä on vapaaseen valintaan perustuva suhde, joka syntyy 
molempien välisestä ymmärryksestä, jossa ei tarvita sanoja, kuten Vicenten ele tämän 
antaessa Claralle kätensä. Rajauksilla heidät yhdistetään kuviin heidän yhteisestä kulk-
emisestaan kaduilla tai metsässä. Montaasi yhdistää heidän kasvonsa katseiden avulla, 
sillä, mitä he sanovat toisilleen sanoja tarvitsematta.

Voimme jäljittää toisenkin elokuvallisen vuorovaikutuksen molempien elokuvien välillä: 
sisätilojen ja ulkotilojen välisen kontrastin. Molemmissa elokuvissa perheen tila pysyy sul-
jettuna ja painostavana – voimme verrata sedän taloa Veressä kotitaloon Mehiläispesän 
hengessä

Veri, variaatioita Claran kasvoista elokuvan eri kohtauksissa

Veri, ensimmäisessä kahdessa kuvassa Nino (nuorempi veljeksistä), kolmannessa Vicente
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Veri (1989)

Koulun alku (1956)

Toisaalta taas elokuvat muuntuvat lähes maagisesti ulkomaisemien kuvauksissa, luon-
non, metsän tai joen kuvauksissa. Veren tapauksessa erityisesti Vicenten ja Ninon kotona 
tuntema epämiellyttävä ja painostava tunne on voimakkaasti vastakohtainen lyyriseen 
avautumiseen, jonka luonto saa aikaan henkilöhahmoissa. Se näkyy valloittavana ja mys-
tillisenä maailmana, joka on avoinna mielikuvituksen lennolle, eteerisille asioille (sumu, 
tuuli, kuun valo…), seikkailulle ja fiktiolle. Myös Mehiläispesän hengessä luonto muuttuu 
Anan paetessa ja uneksiessa hirviöstä lähes kummitusmaiseksi ja fantasiamaailmaksi.

Veri (1989)

Koulun alku (1956)

Mehiläispesän henki (1973) 

Tanto Sekä Pedro Costa että Víctor Erice ovat elokuvia rakastavia ohjaajia. Costa sai 
oppinsa Portugalin elokuvakokoelmien esityksistä ja hän keksii uudelleen otoksiaan elo-
kuvallisen muistinsa pohjalta. Veren tapauksessa erityisen merkittäviä ovat selkeät Jean 
Cocteaun teosten ja niiden unenomaisten maisemien kaiut1, Carl Gheodor Dreyerin2 

mykät elokuvat ja Friedriech W.

_________

1 Jean Cocteau (1889–1963) oli runoilija, kirjailija, taidemaalari ja elokuvantekijä. Hänen elokuvistaan tulee mainita 

Runoilijan veri (1930), Kaunotar ja hirviö (1945), Orfeus (1950) ja Orfeuksen testamentti (1959).

Murnaun teokset, jotka heijastuvat öisen metsän ekspressionistisissa maisemissa ja var-
jojen plastisuudessa. Ninon kokemassa näkyy vaikutuksia myös Räsynukesta (Charles 
Laughton, 1955), tai Vicenten ja Claran pakomatkassa heijastuu He elävät öisin (Nicholas 
Ray, 1948). Kyseessä ovat intensiivisen mustavalkoisen elokuvan viitteet, jonka vahvuus 
on aistittavissa myös Veressä, jossa valon ja pimeyden, kasvojen ja maisemien tutkielmat 
luo todellisuuteen aukon, josta pääsee toisiin maailmoihin. Jotain samantapaista on ha-
vaittavissa myös Mehiläispesän hengessä hetkellä, jolloin tytöt katsovat Frankensteinin 
hirviötä (James Whale, 1931), ja myöhemmin, mysteerintäytteisissä öisissä kohtauksissa.

Tämän osalta voimme löytää myös yhteyden elokuvaan Koulun alku (Jacques Rozier, 
1956). Rozierin elokuvassa monissa ulko-otoksissa, erityisesti pitkässä lapsia joella 
kuvaavassa toimintajaksossa, voidaan havaita maiseman avautuminen suhteessa hah-
moihin, joka voidaan tulkita pakona jokapäiväisestä kohti tutkimaan uutta maailmaa sen 
valon, varjojen ja äänien kautta, tutkimaan sen kauneutta ja mysteereitä.

Näiden kolmen elokuvan välillä löytyy yhtäläisyyksiä, esimerkiksi metsän ja puiden ku-
vaamisessa, tai pilvien, päivä- ja yömaisemien, laajojen horisonttien ja joen kuvaamises-
sa. Todellisuuden kuvaaminen luo ihastuttavia vaikutuksia visuaalisen tyylittelyn kautta 
aina niin, että henkilöhahmojen kokemukset muuntautuvat lyyrisiksi, maagisiksi ja jopa 
fantastisiksi.

 
2 Carl Theodor Dreyer (1889-1968) oli kuuluisa tanskalainen ohjaaja. Elokuvassa Veri kaikkein voimakkaimmin heijas-

tuva elokuva on Vampyr (1932). Muita ohjaajan suosituimpia elokuvia ovat Presidentti (1919), Jeanne d’Arcin kärsimys 

(1928), Sana (1955) tai Gertrud (1964).
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FRANKENSTEININ HIRVIÖ (MARY W. SHELLEY JA JAMES WHALE) SEKÄ 
DER SANDMAN (NUKKUMATTI) (E.T.A. HOFFMANN) 

Mehiläispesän hengen alkuperä sijoittuu James Whalen klassikkoelokuvaan Frankens-
teinin hirviö (1931), jonka Erice löytää uudelleen televisiolähetyksenä. Erice “löytää” elo-
kuvan uudelleen, lukee Mary W. Shelleyn romaanin ja saa virikkeitä Whalen elokuvasta 
ja vielä enemmän tästä kirjallisuuden myyttisestä hahmosta: “Elokuvan lähtökohtana oli 
joidenkin nykypäivänä katoamassa olevien, halvennettujen tai fetisseiksi manipuloinnin 
kautta muuntautuneiden klassisten kirjallisuuden ja elokuvan myyttien kohtalo”, kertoi 
ohjaaja itse vuonna 1976 julkaistussa haastattelussa.

Huolimatta lyhyestä elinajastaan F. W. Murnau (1888–1931)1 on äärimmäisen tärkeä elo-
kuvaohjaaja, jonka elokuvista mainittakoon Nosferatu (1922) ja Auringonnousu (1927), 
viimeksi mainittu erityisesti läsnä elokuvassa Veri.

Myöhemmin Mehiläispesän hengeksi kehittyneen elokuvan ensimmäisessä hahmotel-
massa Erice mietiskeli romaanin henkilöhahmojen kohtaloa, mutta myös itse kirjailijan 
kohtaloa, joka suljettiin mielisairaalan tapaiseen laitokseen. Tällainen lopputulos muistut-
taa saksalaisia ekspressionistisia elokuvia, joiden tyyliä hän halusi mukailla (Tri Caligarin 
kabinetista Fritz Langin sarjaan Mabuse). Käsikirjoituksen suunnitelma muuttui kuitenkin 
radikaalisti, kun Erice sai käsiinsä erään Whalen elokuvan kuvista:

“Valittuani elokuvan aiheen olin leikannut yhden kuvaruudun James Whalen elokuvasta Frankens-
teinin hirviö, ja pidin sitä työpöydälläni. Kuva on yksi tunnetuimmista ja siinä näkyy kohtaus, jossa 
hirviö tapaa pikkutytön joen rannalla. Eräänä aamuna tarkastellessani jälleen kerran tätä kuvaa, 
tunsin, että juuri se sisälsi kaiken. Tämä kuva riitti kertomaan sen kaiken, mikä itse asiassa oli 
taustalla alkuperäisessä suhteessani myyttiin.”

Ja näin Erice jätti syrjään aikomansa Frankensteinin myytin kirjallisen version uudistami-
sen ja valitsi sen sijaan elokuvaversion. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö kirjalliset viitteet olisi 
voimakkaasti läsnä elokuvassa2, ne vain olivat nyt luonteeltaan toisenlaisia. Shelley oli 
kirjoittanut teoksensa Frankenstein tai moderni Prometeus vuonna 1818. Mehiläispesän 
hengen alkuperänä on sen elokuvasovitus vuodelta 1931, mutta kuitenkin elokuvassa 
kiinnittyy voimakkaasti huomio saksalaisen romantiikan ajan kirjailijan E.T.A. Hoffman-
nin Nukkumattiin liittyviin tarinan samankaltaisuuksiin. Nukkumatti julkaistiin hiukan en-
nen Shelleyn romaania, vuonna 1816. Molemmissa teoksissa voidaan havaita samaa 
romantiikan henkeä, samaa goottilaisen, varjojen kätköissä oleva maailman suosimista. 
Mehiläispesän hengen päähenkilöt viittaavat hyvin selkeästi Nukkumattiin, alkaen Anasta 
(elokuvassa Nataniel), tämän vanhemmista tai itse hirviöstä (nukkumatti – hiekkamies), 
sekä myös joidenkin juonenkäänteiden ansiosta.3

1 Huolimatta lyhyestä elinajastaan F. W. Murnau (1888–1931) on äärimmäisen tärkeä elokuvaohjaaja, jonka elo-
kuvista mainittakoon Nosferatu (1922) ja Auringonnousu (1927), viimeksi mainittu erityisesti läsnä elokuvassa Veri.  

2 Ángel Fernández-Santos ja Víctor Erice, “Mehiläispesän henki (käsikirjoitus)”, Elías Querejeta ediciones, 1976, s. 141 
 
3 Joitakin esimerkkejä: Nataniel yhdistää hiekkamiehen Coppeliukseen – Ana yhdistää hengen karkuriin / Kun Cop-
pelius paljastaa Natanielin, tämä sairastuu kuumeeseen. Herättyään hän kysyy ensimmäiseksi hiekkamiehestä – Ana 
sairastuu kohdattuaan hirviön. Herätessään hän kutsuu henkeä uudelleen / Claran mielestä Coppeliuksen episodi on 
voinut tapahtua ainoastaan Natanielin mielikuvituksessa – Anan ja hirviön kohtaaminen

MEHILÄISTEN ELÄMÄ (MAURICE MAETERLINCK) 

 
Lopuksi kirjallisista viitteistä emme voi toki unohtaa kaiken selkeimmän havaittavaa vii-
tettä, sitä, joka antoi elokuvalle nimen ja jonka Erice sai belgialaisen runoilijan, drama-
turgin ja esseistin Maurice Maeterlinckin mehiläisiä koskevasta tutkielmasta Mehiläis-
ten elämä. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon vuonna 1911 saanut Maeterlinck oli julkaissut 
Mehiläisten elämän kymmenen vuotta aikaisemmin, 1901 ja tutkielmasta voidaan lukea 
mm. seuraavaa:

“[Mehiläiskuningatar] ei ole kuningatar siinä mielessä, kuin mitä me ihmiset ymmärrämme. Se 
ei jakele käskyjä, vaan se on alistettuna kuten vähäpätöisinkin alamaisistansa sille salaiselle ja 
kaikkivaltiaan tietävälle hengelle, jota voisimme kutsua [...] mehiläispesän hengeksi. [...] Missä 
tämä mehiläispesän henki oikein on? Kenessä se ilmenee? [...] Se seuraa vaihe vaiheelta kaikki-
valtiaita olosuhteita, kuin älykäs ja taitava orja, joka osaa käyttää hyväkseen valtiaansa kaikkein 
vaarallisimpiakin määräyksiä. [...] Se määrää armotta, mutta hienotunteisesti, ikään kuin tietylle 
velvollisuudelle alistuneena, kokonaisen siivekkään kansakuntansa rikkauksista, hyvinvoinnista, 
vapaudesta ja elämästä. [...] Tämä henki on varovainen ja säästäväinen, mutta ei saita. Se tuntee 
nähtävästi rakkauteen liittyvät luonnon juhlalliset ja vähän hullut lait. [...] Samainen henki määrää 
jokaisen työmehiläisen työt. [...] Mehiläispesän henki on se, joka määrää hetken, jolloin suorite-
taan vuosittainen suuri uhraus koko lajin nerokkuudelle – toisin sanoen parveilu – jossa kokonai-
nen kansa, saavutettuaan vaurautensa ja valtansa huipun, jättää yhtäkkiä tuleville sukupolville 
kaikki rikkautensa, palatsinsa, asumuksensa ja työnsä hedelmän, lähteäkseen etsimään kaukaa 
uuden isänmaan epävarmuuksia ja köyhyyttä. Tämä teko, tietoinen tai ei, ylittää todellakin ihmis-
ten moraalin.”

Viittaukset Mehiläisten elämään ovat yksiselitteisiä Fernandon henkilöhahmossa, joka on 
sekä mehiläistenkasvattaja että niiden elämän tutkija, ja jonka näemme kahteen kertaan 
kirjoittavan vihkoonsa tekstiä, joka on itse asiassa kirjaimellinen siteeraus Maeterlinckin 
tekstistä, tarkemmin sanottuna mehiläispesän perustamisesta kertovasta kappaleesta:

“Eräs henkilö, jolle viime aikoina olin näyttänyt lasisen mehiläispesäni avulla tämän näkyvän 
pyörän liikkeen, niin näkyvän kuin kellon viisarien liike. Tämä henkilö näki selkeästi lukemat-
tomien kennokakkujen liikkeen, jatkuvan, arvoituksellisen ja hullun ruokkijamehiläisten töytäi-
lyn niiden parveillessa tulevien poikasten yläpuolella, vahakakkujen muodostamat elävät sillat 
ja portaat, mehiläiskuningattaren spiraalit, joukkojen erilaisen ja keskeytymättömän aktiviteetin, 
armottoman ja hyödyttömän ponnistelun, kuumeisen kiihkeän menemisen ja tulemisen, kehdoissa 
ulkopuolelta huomaamattoman unen, joka jo uhkaa tulevan päivän työtä, itse kuoleman tarjoa-
man levon, kaukana kodista, jossa ei hyväksytä sairaita eikä hautoja. Tämä henkilö, joka katseli 
kaikkea tätä, alkuhämmästyksensä jälkeen käänsi katseensa nopeasti pois, katseen, jossa saat-
toi nähdä surullisen ja kauhistuneen ilmeen.”

Selkeästi tämän tyyppiset tekstit, samoin kuin muut, kuten Rosalía de Castron runo, jota 
lapset lukevat koulussa (”Kaadun sinne / josta en koskaan enää pääse nousemaan"), 
moninkertaistavat viitteet kuolemasta koko elokuvassa, ja määrittelevät näin selkeästi 
tietyntyyppisen sävyn, joka vastaa Frankensteinin hirviön siteerauksia ja tietysti itse juo-
nessa Anan seikkailua.
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VERMEER, REMBRANDT

Kaikkiin näihin kirjallisiin siteerauksiin tulee lisätä myös kuvalliset viittaukset. Valoku-
vauksen ohjaaja Luis Cuadrado kertoi tästä seuraavasti: ”Muistan, että Erice […] vei 
minut katsomaan erästä oluttupaa, […] jotta näkisimme yhdessä tietyt valot, tietyt värit. 
Ja hän toi minulle Vermeerin ja Rembrandtin kaiverruksia, joissa oli tiettyä keltaista valoa 
ja vihertäviä varjoja, jotka kiinnostivat häntä." Hollantilaisen 1600-luvun taidemaalarin 
Vermeer de Delftin vaikutus on erittäin selkeä kaikessa, mikä liittyy äitiin, Teresaan, kodin 
ilmapiirin kuvaamiseen, erityisesti elokuvan alussa, kun näemme hänet kirjoittamassa 
kirjettä ikkunan ääressä, jossa on tyypilliset kuusikulmaiset lasiruudut, jotka muistuttavat 
mehiläispesän kennoja, tai kun hän seisten ja hiukan vastahakoisesti soittaa muutaman 
sävelen pianolla.

Totta on, että Vermeerille ovat tyypillisiä vaaleat ja lämpöiset ilmapiirit, henkilöhahmot, 
jotka ainakin näyttävät onnellisilta, mutta joissakin hänen tauluistaan, kuten Helmien 
arvioija (n. 1662–1664) [ks. ”Kuvien välisiä yhtenevyyksiä”, s. 27], Nainen soittamassa 
ikkunan lähellä (n. 1664) tai Keltaisiin pukeutunut nainen kirjoittamassa kirjettä (n. 1665–
1670), voidaan havaita synkempää ilmapiiriä, suoraa valoa, joka korostaa henkilöitä 
varjossa olevaa taustaa vasten, ja joissa joskus varjot ulottuvat aivan kuvan etualalle. 
Vermeerin teokset muodostavat joka tapauksessa loppumattoman ikonografisen lähteen, 
joka ei suinkaan rajoitu pelkästään Teresaan, joka voisi hyvinkin olla yksi niistä Delftin 
taidemaalarille tyypillisistä naisista, jotka kirjoittavat tai lukevat kirjeitä tai soittavat klavi-
kordia. Mutta ehkä voisimme yhdistää myös työhuoneeseensa sulkeutuneen Fernandon 
niihin tiedemiehiin, joita Vermeer loi tauluissaan Tähtitieteilijä (n. 1668) tai Maantieteilijä 
(n. 1668–1669)? [ks. ”Kuvien välisiä yhtenevyyksiä”, s. 27]. Itse asiassa eräs Vermee-
rin aikalaise, Emanuel de Witten taulu, Nainen soittaa klavikordia sisätiloissa (n. 1665–
1670), on varsin häkellyttävä ikonografisessa samanlaisuudessaan: kuvassa näemme 
klavikordia soittavan naisen ikkunan vierellä, viereisessä huoneessa kahden avoimen 
oven muodostaman käytävän päässä näkyy palvelija lakaisemassa. Aivan, tämä näyttää 
aivan Mehiläispesän hengen kohtaukselta.

Mehiläispesän henki

 Musiikkitunti (ylhäisömies ja -nainen soittamassa 
klavikordia), Johannes Vermeer (n.1660)

Helmien arvioija,  
Johannes Vermeer (n. 1662-1664)

Maantieteilijä,  
Johannes Vermeer (n. 1668-1669)
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Suurin osa varhaisemmista Mehiläispesän hengen tulkinnoista keskittyy sen oletet-
tuun poliittiseen viestiin. Tämä oli hyvin tyypillistä sen ajan espanjalaisten elokuvien 
tapauksessa, erityisesti silloin, kun niillä oli laajempi kansainvälinen vaikutus, kuten esi-
merkiksi Carlos Sauran elokuvilla. Yksi kaikkein huomattavimpia tekstejä, jotka käsitte-
livät elokuvaa tällä tulkintamallilla, tosin tietyin vivahtein, oli Fernando Savaterin kirjoitus 
Henkiin tutustumisen riskit, joka julkaistiin 1976 Víctor Ericen ja Ángel Fernández-Santo-
sin käsikirjoituksen julkaisun esipuheena, ja jota Erice itse pitää yhtenä parhaista hänen 
elokuvaansa koskevista teksteistä:

“Mehiläispesä, jossa Ericen henkiolentoa käsitellään, on epäilemättä Espanja. Olisi aivan yhtä ab-
surdia yrittää asettaa elokuva asiayhteyteen unohtaen tämän aspektin – toisin sanoen alentamalla 
se epätäsmälliseksi allegoriaksi – kuin olisi yrittää tulkita koko sen tarkoitusta espanjalaisen historian 
myllerryksen pohjalta. Henki rakastaa konkreettisia asioita, mutta se saa niistä voimaa voidakseen 
mennä kaikkia anekdootteja pidemmälle. Se on historiallinen, se kertoo ja huomioi historian, mutta se 
ei sulkeudu sen tarpeisiin. Kyseessä on selkeästi fasismin vastainen julistus, jonka esteettinen ja eetti-
nen uskottavuus saa sen onneksi ylittämään puhtaasti, toisin sanoen strategisesti, fasismin vastaisen 
poliittisen kerronnan vuoksi.

Se tosiseikka, että kyseessä oli elokuva, joka käytti samoja rakennustarpeita kuin monet 
muut saman aikakauden espanjalaiset elokuvat, mutta antaen niille aivan uuden merki-
tyksen, ei jäänyt huomaamatta sen ajan tarkkanäköisimmiltä kriitikoilta, eikä myöskään 
älymystöltä, kuten mm. filosofian alalla vaikuttavalta Savaterilta. Tämä koskee myös 
Eugenio Triasia ja hänen tekstiään Silmien sulkeminen, joka on päivätty elokuvan ensie-
sitysvuonna 1973:

“On selvää, että kaikki ovat symboleja, myrkyllinen sieni on symboli, tyttö, kukka ja Frankenstein ovat 
symboleita, kissa, kaivo, pääkallo, karkuri… Mutta nämä symbolit eivät ole tyhjiä, ne eivät sulaudu 
pelkistetyiksi merkityksiksi, niitä ei voi tulkita mahtipontisilla yksittäisillä sanoilla, kuten ”pahuus” tai 
”kielletty”. Symbolit ovat näiden sanojen todellinen ilmentymä, ja juuri siksi ne ilmenevät niin tuoksu-
vina, kuten esimerkiksi myrkyllinen sieni, tai hehkuvina, kuten mehiläispesän hunajakennot. Olisi pa-
rempi puhua symbolien sijasta viitteistä, jäljistä, kuten se, joka löytyy kaivon läheltä, tai herkullisen Don 
José – nuken silmien puuttumisesta [...]. Jos seuraat elokuvassa olevia viitteitä, jotka ovat näkyvissä 
sellaisille, jotka osaavat katsoa, jos seuraat näitä nuolia [...] lopulta eteesi ilmestyy todellinen kosmos.”

Tästä huolimatta kansainvälinen kritiikki astui suurimmaksi osaksi juuri tähän tulkinnal-
liseen ansaan. Elimme silloin Francon diktatuurin viimeisiä vuosia ja kaikki se, mitä Es-
panjasta tuli, ja joka vaikutti vähimmässäkin määrin kriittiseltä, haluttiin heti tulkita näiden 
symbolien ja vertauskuvien perusteella, joissakin tapauksissa jopa houreiseen ylitulkin-
taan syyllistyen (esimerkiksi kirje, jonka postimerkissä on Francon kuva ja joka poltetaan 
nuotiossa, tulkitaan symbolina diktatuurin päättymisestä).

Onneksi tietyt espanjalaisen kritiikin edustajat osasivat nähdä välittömästi, mitkä oli-
vat elokuvan todelliset hyveet, sen muodolliset löydökset, ja juuri nämä tulkinnat ovat 
päässeet vuosien varrella etusijalle. Esimerkkinä voidaan käyttää Juan Miguel Compa-
nyn tekstiä Hiljaisuus ja myytti, myös vuodelta 1973:

 “Ericen teos antaa meille uudentyyppisen vision, elokuvallisen todellisuuden vision. Kyseessä 
on avoin, runomuotoinen ja musikaalinen rakenne, joka korvaa suljetun kerronnan, tavanomaiset 
tarinan keksimisen mekanismit – niin tyypilliset pohjoisamerikkalaisille elokuville, ja niin katsojaa 
viehättävät. Tässä ei ole enää kyseessä fiktio, ei ole psykologisesti määriteltyjä henkilöhahmoja 
ennalta määritettyjen klassisten psykologian mallien mukaan. Filmillinen tila muuntautuu yhtä 
aikaa symboliseksi tilaksi […] ja se taas toimii kaikupohjana keskeiselle motiiville, jonka voisimme 
väliaikaisesti määritellä toistuvana läsnäolon ja poissaolon teemana.

Elokuva, jossa itse elokuva asetetaan kerronnan keskipisteeksi, ja jossa elokuva muuttuu 
dramaattisen mekanismin moottoriksi, on väistämättä muodostunut lopulta monien elo-
kuvantekijöiden kulttielokuvaksi. Näistä voisimme mainita pohjoisamerikkalaisen Monte 
Hellmanin, joka on jopa sisällyttänyt Ericen elokuvan yhden oman elokuvansa juoneen 
(Road to Nowhere, 2010). Lisäksi hän yleensä mainitsee Mehiläispesän hengen olevan 
hänen kaikkien aikojen suosituin elokuvansa. Kokemuksestaan tämän elokuvan katso-
jana hän kirjoittaa seuraavasti:

“Néstor Almendros sanoi minulle, että minun pitäisi nähdä Víctor Ericen Mehiläispesän henki, sillä 
hän tiesi, että tarvitsin espanjalaista valokuvauksen ohjaajaa ja hänen mielestään Luis Cuadra-
don työ oli parasta, mitä hän oli koskaan nähnyt. Hän tiesi, että Cuadrado oli huolehtinut elokuvan 
valokuvaamisesta silloin, kun hän oli jo melkein sokea, ja hän oli tukeutunut kuvauksissa avusta-
jaansa ohjaten tätä asettamaan valot haluamallaan tavalla. Almendros ei tiennyt, että Cuadrado 
oli pian tämän jälkeen kuollut aivokasvaimeen […]. Olen nähnyt elokuvan yli kaksitoista kertaa, 
useammin kuin minkään muista suosikkielokuvistani. En kyllästy siihen koskaan: jokaisella kat-
somiskerralla se rikastuttaa minua aina enemmän. Elokuva paljastaa salaisuutensa vähitellen. 
Se on salainen ja mystillinen teos, joka käsittelee kaikkein salatuimpia mysteereitä, toisin sanoen 
luomistarinaa ja kuolemaa. Se on myös elokuva perhesuhteista – miehen ja naisen välillä, isän 
ja tytärten välillä, sisarusten välillä – ja jokaisen henkilöhahmon yrityksestä kommunikoida – ja 
samalla se on myös elokuva henkilöhahmojensa eristyneisyydestä, heidän perimmäisestä yk-
sinäisyydestään. Kaiken kaikkiaan sen on elokuva elokuvasta, ja elokuvan voimasta ja kyvystä 
tunkeutua uniimme, herättää elämämme kokemukset ja pelot henkiin.”1 

1  Monte Hellman, “L’esprit de la ruche de Víctor Erice”, Positif nº 400, kesäkuu 1994, p. 48-49.
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ENNEN ELOKUVAN ESITTÄMISTÄ

ELOKUVAN ESITTÄMISEN JÄLKEEN

Saattaisi olla kiinnostavaa esitellä lyhyesti Víctor Erice – yksi 
nykyajan suurista espanjalaisista ja eurooppalaisista elokuvan 
tekijöistä.

On hyödyllistä myös sijoittaa elokuva historialliseen 
asiayhteyteensä: Francisco Francon diktatuurin ensimmäiset 
vuodet Espanjan sisällissodan päättymisen jälkeen. Mitä tie-
dämme tästä historiallisesta hetkestä? Historiaa tulee tutkia jon-
kin verran ennen elokuvan katsomista.

Voimme myös tarkastella elokuvasta tehtyjä mainosjulisteita, ja 
oppilaat voivat keskustella siitä, mistä elokuvassa voi olla kysy-
mys tai millaisena he sen kuvittelevat. 

KASVOJEN MERKITYS
Kuten useissa eri kommenteissa on mainittu, Mehiläispesän hen-
gessä kasvojen läsnäolo ja merkitys ovat perustavan tärkeitä. Mo-
net eri jaksot jäsentyvät lähikuviin ja monissa elokuvan eri hetkissä 
ohjaaja keskittyy Anan tai muiden henkilöiden kasvoihin, lähes 
aina hiljaisuuden vallitessa. Jollakin tapaa kasvoja tarkkaillessa 
aika tuntuu pysähtyvän ja meistä tuntuu kuin lähestyisimme hen-
kilöhahmon sisintä olemusta, vaikka samalla tunnemme heidän 
sulkeutuneisuutensa.

Voimme aloittaa laatimalla luettelon kaikista erityisen vaikuttuvista, 
kasvoihin keskittyvistä hetkistä (esim. Ana ja Isabel elokuvissa, 
Teresa junan lähtiessä, aamiainen perheen keskuudessa karkurin 
kuoleman jälkeen, Ana ennen Frankensteinin ilmestymistä, Ana 
yöllä parvekkeella elokuvan lopussa…). Yritä laatia mahdollisim-
man laaja luettelo. Näin huomaat, miten kasvojen merkitys eloku-
vassa on valtava!

Seuraavaksi voimme valita joitakin näistä hetkistä, jotka muis-
tamme erityisen intensiivisinä, ja ennen niiden katsomista 
uudelleen, yritämme kuvata niitä yksityiskohtaisesti muistin pe-
rusteella. Millainen valo kasvoihin heijastui? Entä kuvan taustalle? 
Mikä ilme kasvoilla näkyi? Mihin tunnetilaan liittäisit tämän kuvan? 
Kirjoita kuvaukset muistamasi perusteella.

Sen jälkeen katsomme kyseiset osat uudelleen. Näemme, millai-
siksi ne ovat muotoutuneet muistissamme, ehkäpä hyvin eloku-
van todellisuuteen sopeutuen, tai ehkä olemme itse luoneet niistä 
uuden kuvan. Arvioinnissa ei ole tarkoitus katsoa, miten lähellä 
elokuvan todellisuutta muistikuva on, vaan tarkoituksena on tällä 
tavoin keskustella elokuvan aiheuttamasta vaikutuksesta ja sama-
naikaisesti uudella katsomiskerralla pyrimme olemaan tarkkaavai-
sempia.

Tras Katsomisen ja kommentoinnin jälkeen voimme tutkia eloku-
vassa olevia läheltä kuvattuja kasvoja ja pyrkiä ”vangitsemaan” 
kasvojen kuvaamisella aikaansaadut kauniit hetket elokuvassa. 
Tarkoituksena on pyrkiä säilyttämään niiden hetkien kuva, jotka 
meistä vaikuttavat kiinnostavilta tai intensiivisiltä ja erottaa niihin 
liittyvät yksittäiset kuvaruudut.12 Tässä on tärkeää pyrkiä ma-
hdollisimman tarkkaan luettelointiin ja yrittää vangita kaikki eloku-
van lähikuvat (voidaan jakaa oppilaat ryhmiin ja esimerkiksi kukin 
ryhmä valitsee lähikuvat yhdestä henkilöhahmosta, tai yhdestä 
elokuvan osasta), siten että kaikilla näillä muistiin palautetuilla 
lähikuvilla voidaan tehdä tarkka poikittaisanalyysi elokuvasta 
tässä suhteessa.

Kasvoista kerätty “kokoelma” tarjoaa mahdollisuuden analysoida 
niiden suhteita, yhteisiä piirteitä jne. Yksi varmasti havaituista ele-
menteistä on valon vaikutus kasvoissa.

VALO KASVOILLA
Joko kuva kuvalta “vangitsemalla” tai katselemalla uudelleen osia 
elokuvasta lähikuviin pysähtyen voimme tarkkailla ja analysoida 
valoa. Tässä kohdassa on tärkeää yrittää löytää oikeat sanat valon 
ja sen kasvoille luoman vaikutelman kuvaamiseen. Näemme, että 
usein valosta puhuessamme käytämme muilta aloilta peräisin ole-
via sanoja (toisin sanoen yhdistelemällä eri tuntemustyyppejä) tai 
kahden ilmaisun yhdistelmää. Puhumme esimerkiksi pehmeästä 
tai kovasta valosta, lämpimästä tai kylmästä, suorasta tai haja-
naisesta. Viittaamme usein myös sen suuntaan: sivusta, suoraan 
edestä, viistosta tai valoa vasten. Elokuvassa toistuu kaksi valo-
tyyppiä erityisen oleellisella tavalla: henkilöhahmot ikkunan vierellä 
(esim. Teresa kirjoittamassa kirjettä tai Ana isän työhuoneessa), ja 
varjojen heijastuminen kasvoille (esim. Ana puiden siimeksessä tai 
järven rannalla yöllä).

Kun olemme katsoneet elokuvan otoksia voimme yrittää tehdä 
omat otoksemme tai valokuvamme kasvoille heijastuvasta valosta. 
Tähän voimme käyttää esimerkiksi ikkunan lähelle sijoitettuja hen-
kilöitä siten, että valo osuu heidän kasvoilleen vinosti (emme kuvaa 
valoa vasten). Tässä voimme tarkkailla, miten valo vaikuttaa ja 
vaihtamalla henkilön asentoa valolähteeseen nähden (siirtymällä 
kauemmaksi, vaihtamalla kasvojen asentoa jne.) näemme, millai-
nen valo on kunakin päivän hetkenä… 1

1 Kaikissa elokuvien toisto-ohjelmissa on erilaisia tapoja otosten valitse-
miseen (paras tapa on ottaa näyttökuvia). VLC-ohjelmassa se aktivoidaan 
kohdasta Lisäasetukset / Video ja pikanäppäin tätä varten on Command + S.
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Samasta keräämästämme kasvojen valikoimasta voimme myös 
tarkkailla, miten monet elokuvan jaksot rakentuvat katseista: 
henkilöiden välisistä katseista – jotka lähes aina vaikenevat 
ja vain katsovat toisiaan – ja katseista (erityisesti tyttöjen) 
heidän tarkkaillessaan maailmaa. Kyseessä on yksi elokuvan 
perustavista montaasitekniikoista, jossa kuvataan ensin yhtä 
henkilöä ja sitten vastakuvana toista henkilöä (silloin, kun 
kyseessä ovat henkilöiden väliset katseet), ja maisemaa ja 
vastamaisemaa (silloin, kun henkilöt katsovat tilaa tai maisemaa).

Voimme analysoida joitakin näistä jaksoista tarkkailemalla 
erityisesti katseiden suuntaa ja kameran sijaintia katsovaan 
henkilöön nähden ja siihen kohteeseen nähden, jota katsotaan. 
Näemme näin, miten montaasin avulla luotujen suhteiden 
rakentamisessa katseiden suunta ja akseli, josta henkilöitä 
kuvataan, ovat äärimmäisen tärkeitä. Jos ne eivät vastaa toisiaan, 
emme kykene katsojina määrittelemään katseiden yhteyttä eri 
otosten välillä. Esimerkkinä voimme itsekin kokeilla erilaisten 
otosten välisten suhteiden rakentamista näillä näyttökuvilla.

On myös mielenkiintoista kokeilla montaasiharjoitusta: voimme 
tehdä sen videokameralla ja editointiohjelmalla, tai vielä 
helpommin valokuvilla. Tämä harjoitus tehdään parhaiten 
ryhmissä. Kukin ryhmä ottaa 1–3 otosta tai valokuvaa tietystä 
henkilöstä katsomassa, ja sitten useita otoksia tai valokuvia 
siitä, mitä hän mahdollisesti katsoo (henkilöitä tai tiloja). Sen 
jälkeen kokoamme materiaalin tästä kaikesta, ja rakennamme 
lyhyen toimintajakson katseiden perusteella (kuva ja vastakuva, 
maisema ja vastamaisema).

VALON MUUTTUMINEN TILOISSA
 

Samalla tavoin kuin Mehiläispesän hengessä valon käyttäminen kasvoilla on ainutlaatuisen 
onnistunutta, se on sitä myös valon valaistessa tiloja, sekä sisä- että ulkotiloja. Lisäksi elokuvan 
mittaan toistetaan ajan kulumista samassa tilassa tai maisemassa, joka näkyy muuntuneena siihen 
kohdistuvan valon muuttuessa, joko siksi, että se on kuvattu päivän eri hetkinä (varhain aamulla, 
keskipäivällä, iltapäivällä, illan koittaessa ja yöllä), tai siksi, että sää vaikuttaa valoon (täysin erilainen 
aurinkoisena päivänä tai sateisena päivänä tai vain muutaman pilven näkyessä).

Mekin voimme tarkkailla lähiympäristöämme ja valita tietyn paikan, josta alamme rakentaa omaa 
Valon päiväkirjaa tai Vuodenaikojen päiväkirjaa. Kun ensin analysoimme tämän tilan ominaisuudet, 
voimme valita mikä olisi kaikkein paras rajaus tuntien ja päivien kulumisen näyttämiseksi. Sitten 
säilytämme tämän saman rajauksen, valokuvaamme tilaa saman päivän eri hetkinä (mikäli 
mahdollista, myös illansuussa, yöllä ja aamunkoitteessa) ja/tai eri päivinä pidemmällä aikavälillä 
(esimerkiksi syksystä kevääseen). Valokuvasarja asetetaan sen jälkeen riviin kuva toisensa viereen, 
ja näin saamme kauniin näytteen siitä, miten valo ja vuodenajat muuttavat tilaa.

. 
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TAIKA, MYYTTI, MYSTEERI
Aloitamme jälleen siitä, mikä on eniten vaikuttanut katsojiin, 
eniten kiehtonut tai järkyttänyt heitä. Koko elokuvassa vallitsee 
tietynlainen mysteerin henki, todellisuus ja kuvitteellinen maailma 
ovat kovin lähellä toisiaan… Mitkä elokuvan hetkistä olivat erityi-
sen maagisia tai mystillisiä?

Pystymme tunnistamaan ja analysoimaan joitakin elementtejä, 
hahmoja ja symboleita, jotka ovat tyypillisiä sekä mytologiassa 
että romantiikan maailmassa, josta ne levisivät myöhempään fan-
tasiakirjallisuuteen. Mitä elokuvassa ilmenevistä aiheista voimme 
yhdistää mysteeriin? Mitä aiheita olemme lukeneet, kuulleet tai 
nähneet tarinoissa, kirjoissa, elokuvissa? Voimme laatia tästä 
ensimmäisen luettelon: metsä, täysikuu, järvi, kaivo...

Olisi mielenkiintoista aloittaa kirjallisten, kuvallisten ja elokuvallis-
ten teosten tutkiminen näiden pitkän ja rikkaan perinteen omaa-
vien elementtien löytämiseksi.

 

PERHEENJÄSENTEN VÄLISET SUHTEET JA 
HILJAISUUDET
Elokuvan pääosassa olevan perheen elämässä yksi tyypillisim-
mistä ja ehkä kaikkein hätkähdyttävimmistä piirteistä on hiljai-
suus, kommunikoinnin puuttuminen. Vain sisaruksilla tuntuu ole-
van keskenään enemmän tai vähemmän sujuvaa keskustelua, 
jonka yleensä aina Ana aloittaa (ja myös Ana vaipuu hiljaisuuteen 
metsässä viettämänsä mystillisen yön jälkeen). Vanhemmat tuskin 
puhuvat keskenään (muistatko jonkun dialogin?) ja he puhuvat vain 
vähän myös tyttöjen kanssa (mitä dialogeja muistat?). Näillä vähä-
puheisilla, vaikenevilla vanhemmilla tuntuu olevan tarve käyttää 
kirjoittamista sanomansa välittämiseen (Fernando kirjoittaa muis-
tiinpanoja mehiläispesistä, Teresa kirjoittaa kirjeitä).

Voimme aloittaa puhumalla niistä toimintajaksoista tai hetkistä, 
joissa nämä hiljaisuudet tai kyvyttömyys kommunikoida ovat tuntu-
neet epämukavilta, jännitteisiltä tai jopa käsittämättömiltä.

Hiljaisuus aiheuttaa monia kysymyksiä. Miksi he eivät puhu? Mitä 
heille tapahtuu? Mitä nämä hiljaisuudet kertovat meille ilman sa-
noja? Voimme aloittaa kysymällä itseltämme mitä tiedämme tai 
kuvittelemme tietävämme jokaisesta henkilöstä, mitä tunnemme 
intuitiivisesti heidän sisimmässään tapahtuvan, mitkä ovat heidän 
tunteensa ja miksi he eivät jaa niitä läheistensä kanssa?

Toisinaan perheissä käy niin, että aivan kaikkea ei sanota, monet 
asiat kätketään. Tätä me voimme miettiä ja keskustella siitä.

Kaikki nämä mietinnät ulottuvat luonnollisesti paljon pidemmälle 
kuin pelkät hiljaisuudet silloin, kun ne sijoitetaan henkilöiden his-
torialliseen kontekstiin (sisällissota, maasta pako, niistä johtuvat 
hiljaisuudet). Voimme myös mietiskellä tätä tunteiden osalta, kom-
munikointivaikeuksina, sitä mitä vaietaan, ei kysytä…

Kuvaviitteet
s. 3: Mehiläispesän hengen elokuvajulisteet © Video Mercury Films / s. 6: Alain Resnais, Hiroshima mon amour, 1959 © A Contracorriente Films / s. 6: François Truffaut, Les 400 coups, 1959 © Avalon Distribución Audiovisual / s. 6: Jean-Luc Godard, À bout 
de	souffle,	1959	©	Paramount	Spain	/	s.	6:	Pier	Paolo	Pasolini,	Accattone,	1961	©	Regia	Films	2009	/	s.	6:	Ermanno	Olmi,	Il	posto,	1961	©	Video	Mercury	Films	/	s.	6:	Michelangelo	Antonioni,	L'avventura,	1959	©	Filmax	/	s.	7:	Carlos	Saura,	La	caza,	1965	
©	Bocaccio	Distribuciones	/	s.	7:	Basilio	Martín	Patino,	Nueve	cartas	a	Berta,	1965	©	Hispano	Foxfilm	/		s.	7:	Pere	Portabella,	Vampir/Cuadecuc,	1970	©	Sherlock	Films		/	s.	7:	Paulino	Viota,	Contactos,	1970	©	Paulino	Viota	/	s.	8:	Claudio	Guerín	Hill,	José	
Luis	Egea,	Víctor	Erice,	Los	desafíos,	1969	©	Hispano	Foxfilm	/	s.	9:	Víctor	Erice,	El	sur,	1983	©	/	s.	9:	Víctor	Erice,	El	sol	del	membrillo,	1992	©	C.B.	Films	/	s.	9:	Correspondencias:	Víctor	Erice	y	Abbas	Kiarostami,	2005–2007	©	Intermedio	/	s.	9:	Víctor	
Erice,	Vidrios	partidos,	2012	(Episodio	de	la	película	colectiva	Centro	Histórico)	©	Splendor	Films	/	s.	10:	Víctor	Erice,	Alumbramiento,	2002	(Episodio	de	la	película	colectiva	Ten	Minutes	Older:	The	Trumpet)	©	Ottfilm	GmbH	/	s.	10:	Víctor	Erice,	La	morte	
rouge, 2006 © Nautilus Films / s. 27, 32: Johannes Vermeer, La lección de música (caballero y dama tocando el virginal), c.1660. Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2016 - www.royalcollection.org.uk / s. 27, 32: Johannes Vermeer, El 
geógrafo, c.1669 - http://www.staedelmuseum.de / s. 27, 32: Johannes Vermeer, La tasadora de perlas, c.1664 - Courtesy National Gallery of Art, Washington / s. 28: Vilhelm Hammershøi, Interior, 1901 © Ordrupgaard, Copenhagen – Photo: Anders Sune 
Berg / s. 28: Vilhelm Hammershøi, Puertas abiertas, 1905 ©The David Collection, Copenhagen - Photograph by Pernille Klems. www.davidmus.dk / s. 28: Vilhelm Hammershøi, Interior con vista a galería exterior, 1903 ©The David Collection, Copenhagen 
-	Photograph	by	Pernille	Klems.	www.davidmus.dk	/	s.	29,	30:	Pedro	Costa,	O	sangue,	1989	©	Pedro	Costa	/	s.	30:	Jacques	Rozier,	Rentrée	des	classes,	1956	©	L’Agence	du	court-métrage1956	

Design
Graafinen suunnittelu: Benjamin Vesco / Graafinen sovellus: Berta Fontboté

ELLIPSIT
Yksi Mehiläispesän hengen muodollisista ja kerronnallisista ele-
menteistä sen rakenteessa on ellipsi, keino, joka näkyy suoraan 
siinä, mitä näytetään tai kätketään [ks. ”Yhden kuvaruudun eloku-
vallisia aspekteja”, s. 5 ja ”Yksi toimintajakso. Autiotalo: maailman 
tutkiminen, ajan rakentaminen”, s. 25]. Voimme ajatella tässä esi-
merkiksi ajallista ellipsiä, kun Ana palaa autiotalolle ensimmäisen 
käynnin jälkeen. Erice pitää meidät samassa tilanteessa, samas-
sa kuvarajauksessa. Emme tiedä, paljonko aikaa on kulunut em-
mekä tiedä myöskään, mitä on tapahtunut ensimmäisen ja toisen 
käynnin välillä. Samalla tavoin kuin tyhjien tilojen ja henkilöiden 
hiljaisuuden tapauksessa, ohjaajan valinta esittää tässä katsojille 
kysymyksiä, se tekee meidät aktiivisiksi, joudumme lähes osallis-
tumaan tarinan luomiseen täydentämällä mielikuvituksessamme 
sen, mihin elokuva viittaa tai vihjaa sitä kuitenkaan näyttämättä.

Muistatko muita ellipsejä? Mitä ne antavat kerronnalle? Miten ne 
sijoittavat meidän katsojina?

Voimme yrittää laatia hypoteesin siitä, mitä tapahtuu jonkin elo-
kuvan ellipsin aikana. 

TUNTEIDEN JAKAMINEN. ANAN MAHDOLLISESTI 
KIRJOITTAMA KIRJE
Vietettyään yön metsässä Ana vaikenee, sanomatta sanaakaan. 
Tässä voimme kuvitella, että hän kirjoittaisi kirjeen jollekin ker-
toakseen, mitä hänelle on tapahtunut näiden viimeisten päivien 
aikana: elokuvaesitys, koulu, käynnit autiotalolla ja kaivolla, päivät 
ja yöt kotona (ja ulkona…). Yritä kuvitella, kenelle hän kirjoittaa: 
siskolleen, isälle, äidille, kaikille, karkurille, opettajalle? Mitä hän 
kirjoittaa? Voimme yrittää kirjoittaa Anan kirjeen.
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CINED.EU: EUROOPPALAISELLE ELOKUVALLE 
OMISTETTU ELOKUVAKASVATUKSEN DIGITAALIALUSTA
 
CINED:
• Monikielinen alusta, johon on ilmainen pääsy 45 Euroopan 

maassa ja jonka tarkoituksena on järjestää ei-kaupallisten 
elokuvien julkisia esityksiä

• 6–19-vuotiaille nuorille tarkoitettu eurooppalaisten elokuvien 
kokoelma

• pedagogiset työkalut elokuvaesityksen valmisteluun ja 
seurantaan: oppimateriaalit elokuvista, työskentelyvinkkejä 
opettajille tai keskustelun ohjaajille, ohjelmaesite nuorille 
katsojille, pedagogiset videot elokuvien osien vertailevaan 
analyysiin

CinEd on eurooppalainen elokuvakasvatukseen keskittyvä yhteistyöhanke.
CinEd on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Luova Eurooppa - Media -rahastosta.


