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CinEdin tehtävänä on tehdä elokuva tunnetuksi niin kulttuurin tuotteena kuin keinona jäsentää maailmaa. Tätä varten 
on kehitetty yhteinen pedagogia, jonka pohjana on hankkeeseen osallistuvien maiden tuottamista elokuvista koostuva 
kirjasto. Lähestymistapa soveltuu omaan aikaamme, jolle on tyypillistä, että tapamme nähdä, ottaa vastaan, levittää 
ja tuottaa kuvia kokee nopeita, yhä suurempia ja jatkuvia muutoksia. Näitä kuvia me näemme elokuvateattereiden 
valkokankaalla ja monenlaisissa kuvaruuduissa, niin televisiossa, tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimessakin. 
Elokuva on nuori taiteenlaji, jonka on monesti ennustettu kuolevan. On selvää, että näin ei ole tapahtumassa. 

Nämä muutokset heijastuvat elokuvaan. Sen esittämisessä on otettava erityisesti huomioon, miten sirpaloituneeksi 
elokuvan katselu valkokankaalta ja erilaisista kuvaruuduista on muuttunut. CinEdin julkaisujen tarjoama ja kannattama 
pedagogia on herkkä ja induktiivinen, interaktiivinen ja intuitiivinen. Se antaa tietoa ja analyyttisiä välineitä ja mahdollistaa 
dialogin kuvien ja elokuvien kanssa. Teoksia analysoidaan eri tasoilla ja kokonaisuuksina, mutta myös osina ja eri 
kohdista – mukana ovat pysäytetyt kuvat, rajaukset ja jaksot.
 
Pedagogiset kirjaset ohjaavat suhtautumaan elokuviin vapaasti ja joustavasti. Yksi tärkeimmistä haasteista on saada 
kontakti elokuvan kuviin eri tasoilla: kuvaus on tärkeä vaihe kaikissa analyyttisissä lähestymistavoissa; tarvitaan myös 
kykyä valita käsiteltävät kuvat sekä kulloinkin puheena olevista että muista elokuvista ja verrata niitä ottamalla mukaan 
kaikki esittävät ja kertovat taiteet (valokuvataide, kirjallisuus, maalaustaide, teatteri, sarjakuva…). Tavoitteena on, etteivät 
kuvat pakene, vaan että ne saavat merkityksen. Elokuva on tässä mielessä synteettinen taide ja erittäin arvokas väline, 
kun halutaan kehittää ja vahvistaa nuorten sukupolvien tapaa katsoa.
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Toinen kameraoperaattori: Ricardo Íscar 
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Elokuva toteutettiin Universitat Pompeu Fabra -yliopiston 
luovan dokumenttielokuvan maisteriohjelmassa

Näyttelijät (esiintymisjärjestyksessä): Juana 
Rodríguez Molina, Iván Guzmán Jiménez, Juan López 
López, Juan Manuel López, Sonia, Pedro Robles, 
Santiago Segade, Abdel Aziz El Mountassir, Abdelsalam 
Madris, Antonio Atar, Pere Lluís Artigas, Jesús M. Eiris, 
Francisco Gómez, Juan M. Ortiz, Jordi Martínez.

José Luis Guerín on ohjaajana yksi nykypäivän espanjalaisen elokuvan auktoriteetteja. Hänen laaja-aiheisessa filmo-
grafiassaan jokainen elokuva on tulos perusteellisesta tutkimuksesta, syvällisistä elokuva-alaa koskevista mietteistä ja 
uusista tavoista sen tutkimiseen. Tämä käy ilmi myös elokuvasta Työmaa-alue, yksi elokuvamaailman ikonisimmista 
teoksista viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Kyseessä on dokumenttielokuva, jolla ohjaaja haluaa muistuttaa 
meitä siitä, että merkittävät elokuvat eivät tarvitse etikettejä ja että tärkeä elokuva on sitä riippumatta siitä, mitä genreä 
se edustaa (fiktio tai ei-fiktio).

Elokuva on muotokuva Barcelonasta: kasvoista ja ihmisistä, naapurustosta ja kaupunginosasta. Barcelona on ohjaajan 
kotikaupunki, jota hän nyt kuvaa ensimmäisen kerran. Näin pääsemme uppoutumaan elokuvien syvimpään potentiaaliin 
saada meidät näkemään maailma elokuvan muotojen kautta, kuten tekivät jo aikanaan ensimmäiset elokuvantekijät, 
Lumièren veljekset, joita Guerín on aina ihaillut. Siksi se on etuoikeutettu elokuva, jonka myötä voimme tarkastella ohjaa-
jan omia valintoja: jokaisen rajauksen ja sommittelun merkitystä, huolellista äänityöskentelyä, elokuvan rakentamista 
montaasivaiheessa…

Työmaa-aluetta voi lisäksi tarkastella myös tiedon ja taitojen välittämistä kuvaavana elokuvana. Elokuva välittää meille 
tietoa elokuvan myötä henkilöhahmojen välille syntyneistä suhteista, pohdintoja työn tekemisestä ja elämästä sinänsä, 
sekä myös elokuvan luomisen puitteista, jossa elokuvan tekijät ovat ryhmä maisteriohjelman opiskelijoita, jotka ottivat 
ensimmäiset askeleensa elokuvan tekemisen maailmassa kuvatessaan tätä elokuvaa José Luis Guerínin kanssa.

Lopuksi Työmaa-alue on kiinnostava elokuva myös siksi, että sen kautta voidaan ryhtyä käsittelemään monia nykypäivän 
merkittäviä kysymyksiä, sekä mietteitä nykypäivän muodostaneesta historiasta: keskiluokkaistuminen, jota joutuvat koke-
maan (ja kärsimään) monet suuret Euroopan kaupungit, kaupunkisuunnittelun rooli henkilöiden elämässä, eri lähtö- 
kohdista ja sosiaalisista kerrostumista tulevien henkilöiden yhteiselo, ympäristössämme läsnä olevat historian kerrokset 
(joita emme usein edes huomaa)... Tämä elokuva kutsuu pohdiskelemaan sekä elokuvaa että maailmaa. Kuten kaikki 
merkittävät elokuvat.

ESIPUHE TEKNISET TIEDOT
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Kaupunkiuudistuksen kourissa olevassa työnväenluokan 
kaupunginosassa Barcelonassa aloitetaan uuden 
kerrostalon rakentaminen. “Halusimme oppia tuntemaan, 
mikä on rakentamisen intiimein ydin, joten lähdimme 
tutustumaan alueeseen jo silloin, kun tila oli vielä tyhjä 
tontti, jossa pojat pelasivat jalkapalloa. Halusimme 
etsiä sellaisen tavan kokea, oppia tuntemaan ja kuvata 
– juuri tässä järjestyksessä – jolla voisimme tutkia 
sekä rakennustyömaan elämää että tapahtumia sen 
ympärillä. Halusimme kokea jokapäiväisen elämän 
purettavien rakennusten jylinässä, asukkaiden ja 
naapuruston parissa (tosiasiassa koko kaupunginosan 
kuva konkretisoitui mielessämme muutamiin kasvoihin). 
Prosessin aikana huomasimme, että kaupunkimaiseman 
muuttuminen tarkoittaa myös ihmismaiseman 
muuttumista. Muutosliikkeessä oli havaittavissa kaikuja 
tietyistä maailmanlaajuisista ilmiöistä. Näille perustuksille 
rakensimme elokuvan.”

José Luis Guerín laati yhteenvedon elokuvasta 
huhtikuussa 2001 julkaistussa artikkelissa 

MUOTOKUVAUS 

Työmaa-alue on samanaikaisesti muotokuva henkilöistä 
ja kaupunginosasta. Elokuvan päähenkilöinä ovat 
Barcelonan keskustan tunnettuun työväenluokan 
kaupunginosaan, Ravaliin, rakenteilla olevan rakennuksen 
työmiehet ja kaupunginosan asukkaat. Elokuvan aikana 
Guerin pysähtyy tarkkailemaan henkilöiden kasvoja ja 
eleitä, heidän puhetapaansa ja tapaansa elää tilassa. 
Kuvien sommittelu on ratkaiseva tekijä muotokuvan 
rakentamisessa. Pääosassa ovat myös Ravalin kadut ja 
nurkkaukset, joiden yhteisvaikutuksesta syntyy kuvaus 
kaupunginosasta kaupunkiuudistuksen myllerryksessä. 

DIALOGI JA SANOJEN MERKITYS

Erilaisen elämänkaaren kokeneet ja erilaisista 
lähtökohdista tulevat henkilöt kohtaavat toisensa 
tosiasiallisesti vasta sanojen kautta: he kuuntelevat 
toisiaan ja puhuvat toisilleen. Rakennustöiden edetessä 
he oppivat tuntemaan toisensa, työskentelemään 
yhdessä, oppimaan toisiltaan ja rakentamaan keskinäistä 
ystävyyttä. Kuvassa oleva jakso sijoittuu elokuvan 
loppuun ja katsoja tuntee, miten elokuvan aikana 
työntekijöistä, kaupunginosan asukkaista ja jopa 
kuvausryhmästä on muodostunut katsojankin silmissä 
oma yhteisönsä. Juuri sanojen avulla henkilöhahmoista 
tulee meille unohtumattomia ja me katsojina opimme 
tuntemaan heidät ja rakastamaan heitä.

TYÖ

Tämä on elokuva työstä. Työstä, jota rakennusmiehet 
tekevät uurastaessaan rakennustyömaalla, mutta myös 
elokuvantekijöiden työstä – Guerinin ja kuvausryhmän 
muodostaneiden opiskelijoiden työstä – heidän 
rakentaessaan elokuvaa kaksi vuotta kestäneiden 
rakennustöiden kuvausten aikana. Tässä kuvassa 
rakennusmiesten fyysisenä työnä on rakentaa ikkuna. 
Samalla tavoin elokuvantekijä rakentaa kamerallaan 
toisen ikkunan saadakseen rajauksella aikaan kuvan, 
jonka ilmaisuvoima on halutunlainen. Rakennustyön 

eteneminen – tiiliskivi kerrallaan – tapahtuu näin samaan 
tahtiin kuin elokuvankin – otos kerrallaan. Kun rakennus 
on valmis, myös elokuva päättyy.

IKKUNA JA RAJAUS RAJAUKSEN SISÄLLÄ

Ikkunat yhdistävät ulkopuolisen maailman ja sisätilat, 
kaupunginosan ja rakennusten sisällä tapahtuvat 
asiat. Ikkunoiden kautta uusi rakennus integroituu 
kaupunginosaan – sisätilojen (asuntojen yksityiset tilat) 
ja ulkotilojen (kaupunki) välille syntyy yhteys. Guerin luo 
rajauksia tai visuaalisia ikkunoita otoksillaan näyttääkseen 
ympäristön arkkitehtuuria. Otokset ovat samalla 
ikkunoita, joiden kautta tarkastellaan ja dokumentoidaan 
kaupunginosan elämää. Kyseessä on kuvakerronnan 
traditio, joka on tunnusomainen monille tämän elokuvan 
otoksille: rajaus rajauksen sisällä. Se materialisoituu 
esimerkiksi kuvan etualan – työntekijät rakennuksen 
sisällä – ja ikkunan rajaaman maiseman – Sant Pau del 
Campin kirkon julkisivun – välisenä suhteena.

NYKYAIKA JA HISTORIA

Yhdessä ja ainoassa kuvassa yhdistyvät erilaiset ajalliset 
ja historialliset kerrokset: uusi, vielä keskeneräinen 
rakennus, sekä kirkko, joka on ollut olemassa jo 
yhdentoista vuosisadan ajan – ja vielä etäämpänä muita 
1900-luvun rakennuksia. Näemme kaupunginosan, 
jossa monet aikakaudet, kulttuurit ja lähtökohdat elävät 
yhdessä. Samalla tulee esiin yksi elokuvan keskeisistä 
teemoista: ajan kuluminen, pysyvän ja katoavan välinen 
vastakohtaisuus, rakentamisen ja tuhoutumisen, 
muistojen ja menetysten väliset jännitteet.

YHDEN KUVARUUDUN ELOKUVALLISIA ASPEKTEJA SYNOPSIS
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Lähellä taloa, jossa José Luis Guerín asui, oltiin suorittamassa korjaustöitä. Hänellä oli 
tilaisuus tarkkailla työmaalla työskenteleviä työmiehiä ja näiden ammattitaitoa kuvastavia 
tarkkoja eleitä, sekä työmiesten lepohetkiä, joiden aikana he keskustelivat mitä 
erilaisimmista aiheista. Tästä päivittäisestä työhön liittyvän todellisuuden kohtaamisesta 
Guerín sai idean, jonka hän formuloi seuraavasti: ”Me kaikki elämme tiloissa, jonka joku 
tuntematon henkilö on rakentanut”. Tästä toteamuksesta syntyi elokuva “Työmaa-alue”, 
jolla haluttiin kuvata pitkällä aikavälillä jokapäiväisen elinympäristömme rakentaneiden 
henkilöiden kokemuksia.

Työmaa-alue oli yksi ensimmäisistä elokuvista, joka syntyi Universitat Pompeu Fabra - 
yliopiston dokumenttielokuvan maisteriohjelman puitteissa. Guerín ja ryhmä opiskelijoita 
halusivat tehdä pitkäaikaisen elokuvan luomisen yhteistyöprojektin, aina valmistelusta 
lähtien. Tämä alkuvaihe oli äärimmäisen tärkeä, sillä jotta voitaisiin tehdä elokuva 
rakennustyömaalla työskentelevistä työmiehistä, ensin piti löytää paikka, rakenteilla oleva 
rakennus, josta muodostuisi koko elokuvan kerronnallinen selkäranka. Lopuksi päädyttiin 
kerrostaloon, joka aiottiin rakentaa yhteen Barcelonan tunnetuimmista kaupunginosista, 
Ravaliin.

Valinta oli lopuksi paljon merkittävämpi kuin miltä aluksi saattoi vaikuttaa, sillä valitusta 
kaupunginosasta muodostui yksi elokuvan ekspressiivisimmistä kerroksista. Raval on yksi 
kaupungin historiantäytteisimmistä kaupunginosista ja myös alue, jolla syrjäytymisongelma 
on saanut kaikkein radikaaleimmat ilmaisunsa. Raval on ollut ja on edelleen kaupunginosa, 
jossa on eniten maahanmuuttajia ja jossa erilaisista lähtökohdista tulevat henkilöt elävät 
yhdessä. Ja kyseessä oli myös prostituution kaupunginosa, jossa vaikuttivat yhteiskunnan 
hämärimmät ainekset ja joka joutui olympialaisten jälkeisen Barcelonan uudistus- ja 
muuntumisprosessin kohteeksi, josta valittu asuinrakennus on hyvä esimerkki. Tyypilliseen 
työväenluokan kaupunginosaan tulisi asukkaita toisista, hyvinvoivista kansanluokista. 
Itse asiassa Barcelona on yksi hyvä esimerkki kaupungeista, jotka viime vuosikymmenien 
aikana ovat käynnistäneet voimakkaita kaupunkiuudistushankkeita, joilla niiden vanhoja 
keskustoja tai entisiä teollisuusalueita on muutettu radikaalisti. Tätä ilmiötä kutsutaan 
nimellä keskiluokkaistuminen, “gentrifikaatio”, jolla tarkoitetaan prosessia, jonka myötä 
tietyn, yleensä keskustassa sijaitsevan ja työväenluokkaisen alueen tai kaupunginosan 
alkuperäinen väestö korvataan asteittain toisella, ostovoimaisemmalla väestöllä.

Mielenkiintoinen tekijä on myös elokuvan kuvausjaksojen (1998–2000) sijoittuminen 
erityisen intensiiviseen historialliseen kontekstiin, kuten Kosovon sota, joka näkyy 
elokuvassa televisio- ja radiouutisten ja joidenkin dialogien kautta. 

Kuitenkin elokuvan ydin on edelleen työmaan muurareiden, betoniraudoittajien ja 
erilaisten apumiesten elämä ja työ. Guerín ja hänen kuvausryhmänsä laativat erityisen 
työsuunnitelman voidakseen tarkkailla työmiehiä ja voittaakseen heidän luottamuksensa. 
Koko kuvausryhmä saapui kuvauspaikalle aamun ensimmäisinä tunteina, samaan aikaan 
kuin muurarit aloittivat työnsä, ja he lähtivät pois kuvauspaikalta silloin, kun muurarit 
lopettivat työnsä. Suurimman osan ajasta he eivät kuvanneet mitään, he vain tarkkailivat.

Ja näiden “nähtyjen ja kuultujen” tapahtumien pohjalta suunniteltiin kohtaukset, joiden tuli 
muodostaa elokuvan runko. Vuoden aikana kuvattiin monia tällaisia tilanteita – vain hyvin 
pieni osa niistä päätyi lopulta loppumontaasiin.

Tällä tavalla esimerkiksi toimintajakso, jossa kuvataan odottamatonta uuden rakennuksen 
perustuksien alta paljastuneen roomalaisen hautuumaan ja luurankojen löytymistä, 
muuttuikin yhdeksi elokuvan perusteemoista, mikä taas muutti elokuvan luonnetta. 
Jakson aikana tapahtui jotain odottamatonta ja ihastuttavaa: monet Ravalin asukkaista 
tulivat paikalle katsomaan ja kommentoimaan löydöstä, ja näin hekin muuttuivat osaksi 
elokuvaa. Tästä hetkestä lähtien Työmaa-alue ei enää ollut vain elokuva muurareista, 
vaan heidän ja syvän kaupungistumisen ja ihmismaiseman muutoksen kourissa olevan 
kaupunginosan välisestä suhteesta. Tämä taas liittää elokuvan yleismaailmallisiin 
kysymyksiin, sillä tällaisia alemman kansanosan kaupunginosien mutaatioita tapahtui – 
ja tapahtuu – monissa Euroopan ja muiden maanosien kaupungeissa.

Kukaan elokuvaan osallistuneista ei osannut aavistaa elokuvan todellista ulottuvuutta. 
He ajattelivat, että kyseessä oli etäisen ja syrjään vetäytyvän ohjaajan työ, joka oli 
asettunut naapurustoon opiskelijaryhmänsä kanssa, ikään kuin yliopiston opinnäytteenä. 
Mutta kun elokuva esitettiin San Sebastianin elokuvajuhlilla 2001 ja se sai tuomariston 
erikoismaininnan, alettiin vihdoin ymmärtää, mikä oli elokuvan sisältämän innovaation 
todellinen ulottuvuus. “Mestariteos Ravalissa”, oli joidenkin Barcelonan päivälehtien 
otsikko ensi-iltaa seuraavana päivänä. Se oli ikään kuin enne kriitikkojen ylistyksille, joissa 
korostettiin ohjaajan kykyä kuvata vaikuttavia todellisuuden osasia käyttäen usein välineitä, 
jotka vaikuttivat yksinomaan fiktioelokuviin kuuluvilta, kuten keskustelut, jotka kuvattiin 
kahdella kameralla kahdesta vastakkaisesta kuvakulmasta kuva-/vastakuvatekniikalla.  
Tosiasiassa Työmaa-alue oli yksi ensimmäisistä dokumenttielokuvista, joka kilpaili 
elokuvajuhlilla samassa sarjassa fiktioelokuvien kanssa. Näin rikottiin aikaisemmin 
järkkymättömänä pidetty raja – ja myös osoitettiin, että eri kategorioiden yläpuolelle 
asettuen kaikkein tärkein asia on elokuva itse.

Espanjassa Työmaa-alue -elokuvasta muodostui odottamaton menestys 
elokuvateattereissa, lähes ennennäkemätön tapahtuma dokumenttielokuvien 
maailmassa. Ja Euroopassa tämä menestys sai voimakasta kaikua, sillä todettiin, että 
dokumenttielokuvien esittämiselle oli täysin mahdollista löytää oma lokeronsa, sillä 
se vastasi katsojien osoittamaan todellisuudenkaipuuseen. Muut vastaavat esimerkit 
Euroopassa, kuten Nicolas Philibertin Nytpä tahdon olla mä (Être et avoir, 2002), vahvistivat 
seuraavina vuosina entisestään tätä uutta ajatusta siitä, miten dokumenttielokuva 
pystyi saavuttamaan yleisön massiivisesti hyvin samantapaisella tuotantojärjestelmällä: 
pitkäkestoinen kuvausjakso, tässä tapauksessa näyttämönä oli alakoulu, hyvin läheinen 
tarkkailu ja synteettinen, vaikuttava ja paljastava loppumontaasi, 

Jotkut elokuvat onnistuvat särkemään ennalta määritellyt muottinsa ja avaavat uusia 
tiloja luovalle vapaudelle. Työmaa-alue – elokuvan saavuttama menestys osoitti, että 
toisenlaisen elokuvan tekeminen oli mahdollista, työryhmä voitiin koota toisella tavalla 
nuorista opiskelijoista, jotka hankkivat kokemusta kuvausten edetessä, ja käytössä oli 
innovatiivisia dramaturgisia strategioita, jotka ovat nyt koko elokuvantekijöiden yhteisön 
yhteistä omaisuutta.

 
Jordi Balló, Universitat Pompeu Fabra -yliopiston luovan dokumenttielokuvan maisteriohjelman johtaja ja Työmaa-alue – elokuvan tuottaja.

KONTEKSTI JA LUOMISKEHYS 
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José Luis Guerín tunsi elokuvien kutsumuksen jo hyvin nuorena. Jo 15-vuotiaana hän alkoi 
tehdä pieniä elokuvia Super 8 -formaatissa, ikään kuin matkapäiväkirjan muistiinpanoja 
tai pieniä muotokuvien luonnoksia, vakuuttuneena jo silloin ja yhä edelleenkin siitä, 
että elokuvan tekeminen oli hänelle kuin päiväkirjan pitämistä ja erilaisten tapaamisten 
taltioimista. 24-vuotiaana hän sai päätökseen ensimmäisen täyspitkän elokuvansa, Los 
motivos de Berta (1983), jossa hän sai vaikutteita eri ohjaajilta, mm. Robert Bressonilta, 
Aleksander Dovjenkolta ja Victor Ericeltä.

Guerín on aina pitänyt itseään pikemminkin katsojana kuin elokuvantekijänä. Hänen 
elokuvallinen kokemuksensa ja uteliaisuutensa ovat olleet lähtökohtina monille hänen 
elokuvistaan, kuten Innisfree (1990), jonka hän kuvasi samassa pienessä irlantilaisessa 
kylässä, jossa John Ford oli kuvannut Vaiteliaan miehen (The Quiet Man, 1952), tai Tren 
de sombras (1997), jonka hän ideoi elokuvan satavuotispäivän kunniaksi visuaalisena 
esseenä mykkien kuvien mysteeristä.   

Los motivos de Berta (1983) Comboio de sombras  (1997)

Comboio de sombras (1997)

Innisfree (1990)

JOSÉ LUIS GUERÍN, ELOKUVAN MONET MUODOT

Innisfree (1990) Innisfree (1990)O Homem Tranquilo (1952)

Guerínin tuotannon sekä perinteen ja viite-elokuvien välinen vuorovaikutus ei ole 
koskaan rajoittavaa eikä toistuvaa. Guerín pyrkii palauttamaan – oman aikakautensa 
keinoin – jo unohtuneen tai keskeytyneen elokuvamuodon filmaamisen (ja uudelleen 
keksimisen) tuottaman mielihyvän. Esimerkkinä mainittakoon mykän elokuvan kauden 
amatöörielokuvien viitteet hänen filmissään Tren de sombras tai klassisen elokuvan 
vaikutus Innisfreessä.  Tämän aikaansaamiseksi hän kehittää erittäin yksityiskohtaisia 
luomisprosesseja jo aivan valmistelusta lähtien, kunnes hän löytää juuri haluamansa 
ainutkertaisen ja pelkistetyn tyylin, jolla projekti materialisoituu. Tästä syystä hänen 
kokopitkien elokuviensa luomisprosessi ulottuu usein useammalle vuodelle, sillä hänelle 
elokuvan tekeminen tarkoittaa tutkimista, lukemista, elokuvien katselua, matkustamista, 
ajattelua, kokeilua ja muistiinpanojen tekemistä kameralla. Näin hänen tapansa ymmärtää 
elokuvaa kattaa kaiken hänen elämänkokemuksensa: tehdyt matkat, nähdyt näyttelyt, 
kadut, joilla hän kävelee – kaikki nämä ravitsevat hänen projektejaan ja usein nämä 
muistiinpanot tai luonnokset nähdään jopa itse elokuvissa.

Tästä syystä hän on myös omistanut osan ohjaajantyöstään opettamiselle, jossa hän 
aina välittää ajatuksen siitä, kuinka halu tehdä elokuva ei suinkaan ole lähtöisin valmiista 
kuvista, vaan kuvista, joita emme ole vielä nähneet tai joita ei ole vielä tehty. Itse asiassa 
Guerínilla on tapana aloittaa elokuvahanke jonkinlaisesta kuvitteellisesta tai uneksitusta 
tilanteesta, kunnes hän löytää konkreettiset kuvat kuvaamisensa paikkojen tai 
henkilöiden perusteella. Samalla, kun hänen elokuvissaan elokuvallisella todellisuudella 
on dokumentaalinen pohjakerros, joka on lähtöisin valitusta kuvauspaikasta (Innisfreen 
kylä, Tren de sombras -elokuvan linna, tai Työmaa-alueen kaupunginosa), hän työstää 
kuvan ajallisia kerroksia paljastaakseen sen kuvitteellisen ja runollisen luonteen: varjojen, 
heijastuksien ja valon suggestiivinen potentiaalin.

Na cidade de Sylvia (2007) 

Comboio de sombras (1997)

Correspondencias (2011) Jonas Mekas e José 
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“Se ei ole elämää, vaan sen varjo”, kirjoitti Gorki löytäessään elokuvien maailman. 
Tämä ajatus voisi ehkä syntetisoida Guerínin elokuvia, joissa kuvan todellisuus voittaa 
todellisuuden kuvan. Aina siitä hetkestä lähtien, kun hän tapaa ohimenevästi kuvaamansa 
kasvot, tai kaupunginosan, joka muuntuu tai katoaa, kuten tapahtuu Työmaa-alue - 
elokuvassa, lähes kaikki hänen otoksensa käsittelevät katoavaisuutta, sitä, mikä jää 
mieleen katoavasta hetkestä, kuten odottamaton liike, yhden katseen hetki, katseiden 
kohtaaminen. Kyseessä on kuin lyhytaikaisuuden tai heijastuman sommitelma tai 
koreografia.

Suuri osa hänen elokuvistaan saa alkunsa tällä tavoin, poissaolevista, toivotuista, 
kadonneista, näkymättömistä tai menneisyyden kuvista, jotka ovat jo myyttejä tai 
legendoja, mutta heijastuvat tai sykkivät tulevan elokuvan taustalla. Tästä syystä 
elokuva Työmaa-alue alkaa valokuvaaja Joan Colomin elokuvalla El carrer/Katu, jossa 
on taltioitu Ravalin kuvia 60-luvulta: elokuva rakentuu tämän muiston varaan. Samalla 
tavoin Innisfree on visuaalinen vuoropuhelu niiden henkimaailman heijastumien kanssa, 
jotka Fordin elokuvan kuvaaminen oli luonut tähän irlantilaiseen kylään, mutta se on 
myös elokuva tämän Hollywoodin aikakauden elokuvien tunteesta ja kauneudesta, jonka 
kaiku on säilynyt nykypäivään saakka. Tren de sombras puolestaan palaa takaisin aivan 
elokuvan alkujuuriin ja amatöörielokuvaan tutkiakseen montaasin kautta tiettyjä tuttuja 
kuvia, kunnes niiden koko runollinen potentiaali paljastuu: kuvaa voi aina tulkita, siinä on 
aina jotain, jota ei voi vangita, jota emme pysty nimeämään. Tämä vaikutus dramatisoituu 
lisäksi valoherkässä filmissä – ohjaajan käyttämä alusta, kanvaasi tai raaka-aine – joka 
on myös alttiina vaurioitumiselle ja ajan vaikutuksille.

Ohjaaja tutkii, mietiskelee ja esittää tällä tavoin (kuvissa) kasvojen kuvaamisen taidetta: 
kasvojen luontaista haurautta, joka kuvassa vangittuna ilmaisee katoavaisuutensa ja 
haihtuvuutensa.

Tätä samaa etsintäprosessia Guerín jatkaa Työmaa-alueen jälkeen tekemässään 
diptyykissä. Hänen elokuvansa En la ciudad de Sylvia (2007) ja Unas fotos en la ciudad 
de Sylvia (2007) perustuvat kertomukseen elokuvantekijästä, joka haluaa palauttaa 

mieleensä (mielikuvina, hypoteeseina, arvailuina) nuoruuden muistonsa, tapaamisen erään 
naisen kanssa 22 vuotta aikaisemmin eräässä ulkomaan kaupungissa. Samalla, kun hän 
kulkee jälleen samassa kaupungissa, hän kuvittelee mielessään, millaiset kasvot tällä nyt olisi.

Kyseessä on kaksinkertainen tarina, jonka ääripisteet yhdistyvät: toisaalta on tarina ohjaajasta, 
joka on valmistelemassa elokuvaprojektia, ja toisaalta on kysymys tietystä muistosta. En la 
ciudad de Sylvia on kuvattu 35 mm:n kameralla näyttelijöineen ja kuvausryhmineen, mutta 
Guerín on kuvannut Unas fotos… elokuvan omassa yksinäisyydessään käyttäen lähtökohtana 
tiettyjä videokameralla ottamiaan kuvia matkojensa aikana: elokuva koostuu kiinteistä 
mustavalkoisista kuvista, ilman ääntä, ja valokuvien ja mustan taustan päälle limitetyistä 
lauseista.

Tämä kaksijakoinen tuotantometodologia ja elokuvien erilainen luonne osoittavat uteliaisuutta, 
jota Guerín tunsi elokuvan lukemattomien eri mahdollisuuksien tutkimiseen. Hän on käyttänyt 
kokeiluissaan nuorten opiskelijoiden muodostamaa kuvausryhmää, kuten elokuvassa 
Työmaa-alue, tai tehnyt elokuvia pienellä videokameralla matkojensa aikana, kuten hiljattain 
tehdyt Guest (2010) tai Correspondencias (2011) yhdessä ohjaaja Jonas Mekasin kanssa, 
tai kuvannut yhteistyössä professori Raffaele Pinton kanssa poeettisen kielen välittymistä 
elokuvassa La academia de las musas (2015). Kaikki nämä esimerkit muodostavat lopuksi 
ihastuttavan sikermän toisiinsa nivoutuvia aiheita ja kuvia, kuin suuren maailmalle avautuvan 
elokuvan, kuin Lumièren veljeksistä alkunsa saaneen puutarhan.

En la ciudad de Sylvia (2007)

Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007)

Correspondencias (2011)Comboio de sombras (1997)
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FILMOGRAFIA

Los motivos de Berta (1983)
Souvenir (lyhytelokuva, 1986)
Innisfree (1990)
Tren de sombras (1997) 
En construcción (2001) [Työmaa-alue]
En la ciudad de Sylvia  (2007)
Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007)
Las mujeres que no conocemos (installaatio, 2007)
Guest (2010) [Vieras]
La Dama de Corinto (installaatio, 2010)
Dos cartas a Ana (puolipitkä elokuva, 2010)
Correspondencias Jonas Mekas – José Luis Guerin (2011) [Vastaavuuksia]
Recuerdos de una mañana (puolipitkä elokuva, 2011)
Le Saphir de Saint-Louis (puolipitkä elokuva, 2015)
La academia de las musas (2015)

Fotos na cidade de Sylvia 
(2007)

Dos cartas a Ana (2010) Correspondencias (2011)

Las mujeres que  
no conocemos (2007)

Na cidade de Sylvia (2007)

La Dama de Corinto (2010)

Los motivos de Berta (1983) Souvenir (1986) Innisfree (1990)

Comboio de sombras (1997) Em Construção (2000) 

Guest (2010)

Recuerdos de una mañana (2011) Le Saphir de Saint-Louis (2015) A Academia de Musas (2015)
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Elokuvahankkeena Työmaa-alue oli ainutlaatuinen ja erilainen kuin kaikki aikaisemmat 
José Luis Guerínin elokuvat, pääasiassa kahdesta syystä. Kyseessä oli hänen ensim-
mäinen videoelokuvansa, mikä tarkoitti hänelle uuden välineen tutkimista ja sen mahdol-
lisuuksien oppimista. Ja kuten luvussa ”Konteksti ja luomiskehys” (s. 9) on mainittu, elo-
kuva tehtiin yhdessä Universitat Pompeu Fabra -yliopiston luovan dokumenttielokuvan 
maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa.

Jollakin tapaan nämä molemmat olosuhteet antoivat elokuvalle sen luomismetodologian. 
Työmaa-alueen elokuvallinen kokemus oli yhtä aikaa Guerínin tapa välittää elokuvan 
tekemistä oppilailleen, ja uuden työkalun yhteinen oppimisvaihe (video). Ensimmäistä 
kertaa ohjaaja päätti kuvata yhtä aikaa kahdella kameralla monissa eri tilanteissa, jättäen 
melko paljon tilaa improvisoinnille ja odottamattomille tekijöille, sekä dialogeissa että 
kuvatuissa kohtauksissa. Tällä tavoin kuvauksesta tuli joustava ja dynaaminen, ja pys-
tyttiin kuvaamaan paljon enemmän materiaalia kuin mikä olisi ollut mahdollista 35 mm:n 
kameralla (kuvattua materiaalia oli yli 200 tuntia!)1. Montaasi suoritettiin suurelta osin 
samanaikaisesti kuvaamisen kanssa ja siitä muodostui näin ollen merkittävä kirjoitus- ja 
sommitteluprosessi.

Työmaa-alue oli myös Guerínin ensimmäinen urbaani elokuva. Barcelonan kaupunki 
on se suuri visuaalinen teema, joka hohtaa läpi kaikista otoksista: elämän kuvaaminen 
kaduilla, asunnoissa, äänet, baarit, aukiot ja yhteiset alueet. Kaikki tämä kuvattuna ka-
meran pysyessä paikallaan (josta ainoana ja merkittävänä poikkeuksena on loppukoh-
tauksen kamera-ajo), geometristen ideoiden mukaisesti ja rajausten sisäisillä visuaalisilla 
kerroksilla.

On myös miellyttävää todeta, miten elokuvassa annetaan suuri merkitys työlle, työmies-
ten käsien liikkeille heidän käsitellessä työkalujaan, heidän eleilleen. Epäilemättä siinä 
heijastuu Guerínin ja hänen kuvausryhmänsä arvostus työkaluja kohtaan, joita he oppi-
vat käyttämään: videokamerat, äänityspuomit, valonheittimet… Koko elokuvan ideana 
on kuvata prosessia, miten rakennetaan seinä tai portaikko, nähdä mistä tulee kaikki se, 
jonka yleensä näemme jo tehtynä ja valmiina.

Innisfreen kaltaisissa aikaisemmissa elokuvissa Guerín oli jo kiinnittänyt huomiota siihen 
yhteisyyden tunteeseen, jonka työnteko synnyttää, mutta tässä elokuvassa hän pystyi 
muuttamaan se tärkeäksi teemaksi, joka määrittää monia kohtauksista ja otoksista: pää-
osassa on kokonaisuus, toisten kanssa jaetut eleet, työskenteleminen ryhmänä.

Guerínin elokuvassa tämä yhteisyyden tuntemus tulee näkyviin ja muuttuu ainutlaatui-
seksi muotokuvien kautta, kasvojen kuvaamisena. Kasvot muodostavat toisen suuren 
kaupunkimaailman tässä elokuvassa, niihin keskittyvät tunteet, uteliaisuus ja nerokkuus.

Ks. José Luis Guerínin omat kommentit kokemuksestaan työskentelystä ensimmäistä 

kertaa videokameralla (s. 21).

Kasvoissa näemme myös teoksen dramaattisen kaiun, kaupunginosan muuntumisen 
vaikutukset sekä henkilöihin, jotka aloittelevat elämäänsä siellä että henkilöihin, jotka 
ovat asuneet paikassa koko ikänsä. Itse asiassa muotokuvaaminen onkin yksi Guerínin 
elokuvan suurista teemoista: ”[…] Elokuva on kuin suurta muotokuvataidetta. Kun kuvaat 
henkilöä ja kysyt itseltäsi, miten saisit näytettyä hänestä sen kaikkein ikonisimman, ai-
nutkertaisimman ja kauneimman – olipa sitten kyseessä ammattinäyttelijä tai ei – kysyt 
itseltäsi tavallaan samoja asioita, kuin suuret klassiset taidemaalarit, jotka pohdiskelivat 
erilaisia tekijöitä, kuten minne muotokuvan mallina oleva henkilö tulisi sijoittaa, minne 
hänen tulisi suunnata katseensa, mikä tilanne hänen ympärilleen tulisi luoda, voidakseen 
pystyä vangitsemaan kuvattavan henkilön sisimmän”.

Innisfreen baarikohtauksessa kokeiltujen montaasiaspektien kehittelyllä Guerín saa Työ-
maa-alueeseen poikkeuksellisen laadukkaita ryhmäkohtauksia, kuten kohtaus, jossa 
naapurit tarkastelevat roomalaisia raunioita. Keskittymällä kasvojen ilmeikkyyteen ja 
ainutkertaisuuteen Guerín pystyy syventämään dokumenttityyliä ja pystyy näin vangitse-
maan jotain täysin aitoa ja todellista: tavallisen kansan jokapäiväistä ja läheistä elämää ja 
sen merkitystä, elämää, jonka nämä harvoin elokuvissa ja televisiossa kuvatut kaupungin 
asukkaat luovat ympärilleen joka päivä.

Jotta voitaisiin katsoa kaikkea tätä tiettyjen henkilöiden näkökulmasta ja lähestyä arkista 
elämää, elokuvassa valitaan tulkitsijoiksi Juani ja Iván, joiden välinen tunnesuhde kerro-
taan ennen kaikkea heidän kasvoillaan, eleinä, heidän vartaloittensa suhteena, katsei-
na…

Ja lopuksi Työmaa-alue, kuten kaikki Guerínin elokuvat, on mietelmä elokuvasta: se 
tekee mykän elokuvan urbaanin sinfonian jälleen ajankohtaiseksi, tekemällä kamerasta 
silmän, joka liikkuu eri tiloissa ja rakentaa näin ajallisen kokemuksen – kahden tunnin 
aikana meistä tuntuu kuin olisimme eläneet kuukausia tässä naapurustossa. Kaupungin 
muotokuva on myös itse ohjaajan omakuva, hänen katseensa ja hänen työnsä kautta 
nähtynä.

2 Álvaro Arroba, “Conversación con José Luis Guerin”. Letras de cine nº 6, 2002, s. 68. Ote löytyy sivulta 11.

TYÖMAA-ALUE JOSÉ LUIS GUERÍNIN TUOTANNOSSA: UUSI TYÖSKENTELYTAPA,  
MUOTOKUVA KAUPUNGISTA

2
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ELOKUVA: KYKY HÄMMÄSTYÄ JA KYKY TEHDÄ NÄKYVÄKSI

Uskon, että suurilla taiteilijoilla on kyky saada meidät jälleen hämmästymään asioista, 
jotka muut ovat muuttaneet jo kliseiksi. Vaikka onkin oikeutettua kysyä, onko tänä päivänä 
enää mahdollista kuvata uudelleen auringonlaskua, kun se kerran on ilmestynyt jo niin 
monissa kalentereissa, niin monissa matkailukuvissa, on kuitenkin aina tilaa uudelle 
ensimmäiselle katseelle, sille, että pystytään palauttamaan illuusio ensimmäisestä 
kerrasta, voidaan tuntea uudelleen samaa hämmästystä… Ja totta on, että tämä 
korvautuu nykyään usein tuntemuksella uuden auton hankkimisesta, keinotekoisilla ja 
pakollisilla hämmästyneisyyden tunteilla, Uskon, että meidän tulisi pyrkiä löytämään 
uudelleen hämmästyttämisen kyky.

...

Elokuvantekijän tulee selvittää, missä hänen tulee näyttää henkilönsä, mitkä ovat tämän 
ilmaisevat tai merkitsevät eleensä. En usko, että on olemassa heikompia ja vahvempia 
hetkiä, kaikilla on samantapainen tekstuuri. Nykypäivän katsoja on niin tottunut 
siihen, että hänelle osoitetaan mitä tulee katsoa, että hän ottaa hyväksyen vastaan 
julistavan ja huutavan elokuvan, juuri sellaisen, joka itse asiassa vaikeuttaa taustalla 
olevan kuiskauksen kuulemista. […] Jokapäiväisyyden sisällään pitämä ilmaisevuuden 
potentiaali on valtava. Jokapäiväisen elämän mahtavan spektaakkelin näkyväksi 
tekeminen on ohjaajan tehtävä, ja ongelma onkin siinä, miten voidaan löytää tapa 
paljastaa tämän spektaakkelin salainen puoli. Elokuvan ongelma on loppujen lopuksi aina 
se, miten se pystytään tekemään näkyväksi. Uudet vuokralaiset tulevat rakennukseen, 
ja heidän miettiessään tulevaa olohuoneen sisustusta he ovat sijoittuneet aivan Abdelin 
vierelle, mutta he eivät näe toisiaan eivätkä tervehdi. Pieni tyttö katselee vastapäisessä 
talossa olevaa vanhusta, ja tämä hetki yhdistyy symmetrisyyden kautta kohtaukseen, 
jossa työmies tervehtii parvekkeella olevaa pikkulasta. Tällaisina hetkinä elokuva pystyy 
tekemään näkyväksi sen, mikä on näkymätöntä, kaksi eri maailmaa, jotka ovat samassa 
tilassa mutta eivät näe toisiansa.

...

Se vaihe, jossa olemme oppineet ymmärtämään ja rakastamaan teitä [viitaten 
Abdel Aziziin, jonka kanssa Guerín keskustelee], oli luullakseni montaasivaihe, sillä 
kuvausten aikana olet aina liian kiireinen ja hämmentynyt koneiden takia, tuotannon 
vaikeuksien johdosta… Montaasissa opit arvioimaan jonkin lauseen merkitystä, jota 
aikaisemmin et edes huomannut, tai asioiden ja niiden kontekstin syvintä merkitystä. 
Olen itse ymmärtänyt henkilöhahmot vasta montaasissa. Esimerkiksi minulla on tapana 
puhua vuosisadan vaihteeseen liittyvistä aiheista, siitä, miten maaseutuyhteiskunta on 
katoamassa, ja tosiasia on se, että kaikilla elokuvassa esiintyvillä henkilöhahmoilla on 
maaseututausta. Ymmärsimme kuitenkin tämän tekijän vasta montaasin yhteydessä. Se 
on yksi niistä tekijöistä, jotka tahdittavat elokuvan tempoa. Kaikissa näistä hahmoista 
voi havaita juurten puuttumisen, sillä he ovat joutuneet suuren kaupungin nielaisemiksi.

JOSÉ LUIS GUERÍNIN MIETELMIÄ
Mietelmät on koottu Gonzalo de Lucasin teokseen, “La sonrisa y la nieve. Conversación 
con Abdel Aziz y José Luis Guerín”, [Hymy ja lumi. Keskustelu Abdel Azizin ja José Luis 
Guerínin kanssa] La Madriguera nº 44, 2001, s. 69-73]

MUOTOKUVA

Mieltymys muotokuvaan: elokuva suurena muotokuvataiteena. Kun kuvaat henkilöä ja 
kysyt itseltäsi, miten saisit näytettyä hänestä sen kaikkein ikonisimman, ainutkertaisimman 
ja kauneimman – olipa sitten kyseessä ammattinäyttelijä tai ei – kysyt itseltäsi tavallaan 
samoja asioita, kuin suuret klassiset taidemaalarit, jotka pohdiskelivat erilaisia tekijöitä, 
kuten minne muotokuvan mallina oleva henkilö tulisi sijoittaa, minne hänen tulisi 
suunnata katseensa, mikä tilanne hänen ympärilleen tulisi luoda, voidakseen pystyä 
vangitsemaan kuvattavan henkilön sisimmän, millaista elekieltä tulisi etsiä ja miten se 
voidaan saavuttaa, mitä lavasteita on käytettävissä, miten ne sijoitetaan tilaan jne. […] 
Mieltymys ns. ”paljastavan eleen” löytymiseen, sen esiin saamisen tuottama mielihyvä, 
joka menee paljon pidemmälle yli dokumentin ja fiktion välisten rajojen. Flaherty oli suuri 
muotokuvantekijä, erityisesti elokuvassa Nanook, pakkasen poika. Kun hän näyttää 
Nanookille gramofonin levyineen, hän tuo eskimon jokapäiväiseen elämään täysin 
vieraan elementin, aiheuttaa siihen häiriön. Siinä elokuvantekijä tunkeutuu henkilön 
elämään voidakseen vangita hetkellisen ilmeen, tietyn intensiteetin, ja Nanookin hymy 
onkin vertaansa vailla. Tässä elokuvan nautinto on muotokuvan tekemisessä, ja sitä 
minäkin haluaisin kehittää. 

“TILANTEESEEN ASETTUMINEN”  

[Perustuu kommenttiin Abdel Azizista verrattuna joihinkin iranilaisen ohjaajan Abbas 
Kiarostamin elokuvien hahmoihin] Olen löytänyt joitakin pieniä filosofeja siroteltuina 
elokuvaani, myös työmaapäällikkö sanoo joitakin pieniä lauseita, joista pidän kovasti. 
Ne ovat sen tyyppisiä dialogeja, joihin fiktioelokuvissa ei koskaan voida pyrkiä, sillä 
kirjoitettuna ne eivät olisi uskottavia. Jos ajattelet rakennusmiestä sanomassa “luonto 
kuiskuttelee Barcelonalle lumen kautta”, ajattelet heti, että miten ihmeessä rakennusmies 
voisi sanoa jotain tällaista. Tästä muodostuu se ulottuvuus, joka todistaa, että 
todellisuudella on monia sävyjä ja se on monimutkaisempi kuin kuvittelitkaan. […] Se 
on juuri sitä, mitä minä kutsun “tilanteeseen asettumiseksi”, joka on samantapainen asia 
kuin näyttämöllepano, mutta siinä on erilaisia vivahteita. Siinä luodaan tilanne ja valitaan 
henkilöt (sillä tämäntyyppisessä elokuvassa näyttelijöiden valinta on olennainen tekijä), 
mutta sen jälkeen se tärkein asia ei ole pelkästään nämä henkilöt, vaan ennemminkin 
heidän välisensä vuorovaikutus. Abdelin hahmosta hyvän tekee vastakkainasettelu 
niinkin erilaisen henkilön kanssa, kuin tämä Galiciasta kotoisin oleva muurari. Uskon, 
että tässä näyttelijöiden valinta on paljon merkittävämpi asia kuin fiktioelokuvassa. Jos 
fiktiossa puhutaan henkilöhahmojen välisestä kemiasta, dokumentissa tästä kemiasta 
muodostuu se todellinen päätekijä, ja siinä ylitetään näyttelemisen käsite, sillä hahmot 
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ovat samalla elokuvan käsikirjoituksen kirjoittajia ja dialogin laatijoita".

Jos puhutaan plastisesta kauneudesta, mielestäni digitaalivideo on kammottava, 
hyväksyin sen hyvin vastahakoisesti elokuvassani Työmaa-alue, ja jouduin hyväksymään 
tämän erilaisen työkalun löytääkseni nykyaikaisempaa ja merkittävämpää kauneutta, 
joka on enemmän Rossellinin suuntaan, ei mitään kauniita kuvia, vaan oikeita kuvia, 
tarpeellisia kuvia.

Mietelmät on koottu teokseen “Conversación con José Luis Guerín”, [Keskusteluja José 
Luis Guerínin kanssa] Álvaro Arroba, Letras de cine nº 6, 2002, s. 68-73]

VIDEOSTA JA ODOTTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA

En ollut koskaan nähnyt videolla kuvattua elokuvaa ennen kuin tein Työmaa-alueen, se 
oli minulle valtava askel, suuri riski. Löysin Victor Ericen elokuvasta El sol del membrillo 
(1992) uudenlaisen tavan kuvata. Hänellä ei ollut käytössään riittäviä resursseja joidenkin 
elokuvan toimintajaksojen kuvaamiseen ja hän joutui käyttämään ratkaisuna videota. 
Tämä mahdollisti pitkät odotusajat, antoi mahdollisuuden odottaa juuri sitä ilmestyksen 
hetkeä. Odottaminen on elokuvassa hyvin tärkeä moraalinen periaate. Se, että osaa 
odottaa, eikä tee väkivaltaa todellisuudelle halutessaan saavuttaa jotakin. Ajattelen tässä 
elokuvaa Nanook, pakkasen poika (1922) ja näen jälleen Flahertyn makaamassa maassa 
kameroineen vastapäätä Nanookia harppuunoineen. Nanook odottaa, että ilmestyisi 
jotain, jonka hän voisi pyydystää. Molemmat odottavat. Minulle tämä on Nanookin 
kaikkein tärkein kuva, arvostan sitä suuresti. Kuvaajan aika on sama kuin eskimon aika. 
Jos ei löydy saalista, ei ole myöskään otosta, ja molemmat joutuvat palaamaan tyhjin 

toimin. Tämä asenne on täysin vastakohtainen televisioreportterin asenteelle, jolla ei ole 
aikaa odottaa, joka pitää omaa aikaansa arvokkaampana kuin eskimon aikaa. Videolla on 
mahdollista odottaa kuvaten. 

KEHYKSEN TARPEELLISUUS

Tunnen tarvetta käyttää rajauksia voidakseni mennä siihen oleelliseen, voidakseni 
tietää, että sen juuri tämä kuva, ei mikään muu. Uskon syvästi sommittelun “kehykseen”. 
Ajalliseen kehykseen ja myös rajauksiin, joiden avulla on mahdollista järjestää esineet, 
koko maailma. Nämä rajaukset, nämä rajat, tämä tekniikan kanssa taisteleminen 
rakentavat minun käsialani. Itsestäänselvyydet pelottavat minua. Tässä maailmassa, 
joka on niin täynnä kuvia, miten voimme luoda kuvia, joissa on jotain mieltä, joissa on 
semanttista latausta, runoutta?

MONTAASI YMMÄRTÄMISEN JA KÄSIKIRJOITUKSEN RAKENTAMISEN 
PROSESSINA

Montaasien aikana olen kokenut kaikkein kiinnostavimmat ilmestykseni. Kuvausjaksot ovat 
aina liian monimutkaisia aikoja, sinulla ei ole aikaa pohtia asioita. Dokumenttielokuvassa 
joskus käy niin, että vasta montaasivaiheessa ymmärrät todella, mitä joku henkilö on 
halunnut sanoa, silloin arviot tietyn tauon, yhden sanan tai yhden lauseen arvoa, jonka 
merkitystä et ole edes huomannut kuvaamisen aikana.

Innisfreestä lähtien olen kuvannut lähes kaikki elokuvani vaiheittain. Näin pystyn 
loitontumaan käsikirjoituksen tiukasta raamista. […] Jos käsikirjoitus on lukkoon lyöty 
jo kuvausten alkuhetkestä lähtien, se tukahduttaa haluni tehdä elokuvaa. Jos tiedät 
jo etukäteen, miten aiot tehdä elokuvan, jos kaikki on jo määritelty käsikirjoituksessa, 
ilmestyselämyksen saamisen marginaali jää hyvin kapeaksi. Aina kun tuotantojärjestelmä 
sen sallii, yritän kuvata etapeittain. Ensin kuvaan, ja sen jälkeen ryhdyn analysoimaan 
ensimmäistä montaasia. Tämä analyysi antaa minulle suuntaviivat seuraavaan 
kuvausjaksoon. Tämän menetelmän kehitin ääripisteeseensä Työmaa-alueessa, jossa 
vuoroviikkoina kuvasin ja vuoroviikkoina tein montaasia. Kertomus, tarinan kertomisen 
merkityksessä, sai ravintoa montaasivaiheissa.

. 
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NÚRIA ESQUERRAN MIETELMIÄ
Alkaen elokuvasta Työmaa-alue, hän on toteuttanut kaikkien José Luis Guerínin 
kokopitkien elokuvien montaasin, lukuun ottamatta elokuvaa Guest [Vieras]

Minun kokemukseni montaasista ennen elokuvaa Työmaa-alue rajoittui muutamiin muiden 
opiskelijoiden kanssa yliopistossa tekemiini lyhytelokuviin. Tästä huolimatta tunsin 
intuitiivisesti, että jos joskus tulisin työskentelemään elokuvamaailmassa, minun paikkani oli 
montaasisalissa – taustalla varjossa, mietiskellen, järjestyneesti ja huolellista työtä tehden, 
lähes yksinäisyydessä, jo kuvattujen kuvien edessä.

Työmaa-alueen luomisprosessi oli tavallisuudesta poikkeava: olimme ryhmä opiskelijoita, 
jotka teimme yhteistyötä ohjaajan kanssa hankkeen alkuideasta lähtien, olimme mukana 
paikkojen ja henkilöhahmojen etsinnässä, kuvauksissa ja jopa – minun tapauksessani ja 
kaksi vuotta myöhemmin – äänen miksauksessa. Minulla oli onnea, sillä sain oppia montaasia 
tekemällä montaasia, ja lisäksi vieläpä José Luis Guerínin ohjauksella, joka on ohjaaja ja 
montaasin tekijä, joka kirjoittaa elokuvansa montaasivaiheessa. Guerín oli tehnyt aikaisempien 
elokuviensa montaasin moviola-leikkauslaitteella, etsien, leikaten, liimaten itse kuvaruutu 
kerrallaan. Työmaa-alueen tapauksessa, ja koska elokuva oli kuvattu videolla, ensimmäinen 
montaasivaihe – visiointi, valinta, ensimmäiset esimontaasit ja henkilöhahmojen etsiminen 
– teimme sen pienellä videoediittorilla ”leikkauksittain” 3, ja José Luis delegoi tekniset ja 
manuaaliset tehtävät. Tämä jaksojen esimontaasivaihe auttoi meitä määrittelemään ja 
miettimään uudelleen koko hanketta ja näin päästiin sitten seuraavaan kuvausvaiheeseen, 
jossa oli todelliset näyttämöllepanot ja jo tarkemmin määritellyt henkilöhahmot. Toisen 
kuvausvaiheen jälkeen jatkuva ja samanaikaisesti suoritettu montaasityö muodostui paljon 
intensiivisemmäksi ja aloimme työskennellä editointiohjelmistolla “Avid”, päästäksemme 
viimeiseen vaiheeseen: äänen rekonstruointiin. Yksi niitä ainutlaatuisia asioita José Luis 
Guerínin työtavassa on se, että jo kuvien montaasivaiheessa hän rakentaa mahdollisimman 
pitkälle elokuvan äänitaustan perustaen sen suoraan otoksissa taltioituihin sanoihin, ääniin 
ja ääniympäristöihin – otoksien, joiden kuvia ei käytetä. Ja viimeisessä vaiheessa sitten 
laadimme elokuvan rakenteen sellaiseksi, jollaisena sen lopulta tunnemme.

3 Tässä viitataan lineaariseen editointiin. Tässä tapauksessa valitaan 25 framea (25 framea sekunnissa 
videolla vastaavat 24 kuvaruutua sekunnissa elokuvassa) tietyn oton tuloon ja lähtöön yhdellä nauhalla 
(tässä tapauksessa Betacam Digital) ja ne kopioidaan toiselle nauhalle. Sen jälkeen ”kopioidaan” seuraava 
otto, ja jatketaan näin edelleen. Digitaalisesta, ei-lineaarisesta editoinnista poikkeavasti, johon me nykyään 
olemme tottuneet (toisin sanoen montaasi tietokoneella), ja jossa on mahdollista muuttaa jatkuvasti ottojen 
kestoa ja sijaintia montaasissa, lineaarisessa editoinnissa täytyy prosessi aloittaa joka kerran uudestaan, 
kirjoittamalla edellisen materiaalin päälle. Itse asiassa se on paljon moviola-leikkausta lähempänä oleva 
prosessi (16 mm tai 35 mm).

Näin ollen siis, tietämättä sitä silloin, opin montaasin tekemistä todennäköisesti yhdellä kaikkein 
monimutkaisimmista elokuvamontaaseista, joita olen koskaan nähnyt: ilman käsikirjoitusta, 
monta tuntia materiaalia, suoran äänen rekonstruointi… Olen ymmärtänyt tämän vasta 
seuraavissa montaasiprojekteissani, ja erityisesti tekemällä montaaseja fiktioelokuviin 
etukäteen kirjoitetulla käsikirjoituksella.

Olen jo 10 vuoden ajan antanut montaasiopetusta, mikä taas pakottaa minut ajattelemaan 
työni montaasin tekijänä uudelleen, voidakseni opettaa puhtaasti teknisen puolen lisäksi – 
joka on epäilemättä se helpoin osuus – myös työmenetelmiä, strategioita, miten tunnistaa 
ongelmat ja pystyä tarjoamaan parhaat mahdolliset ratkaisut, eli kaiken kaikkiaan jotain paljon 
vaikeammin välitettävää: miten montaasi ajatellaan.

Elokuvasta Työmaa-alue lähtien hän on ollut kaikkien José Luis Guerínin kokopitkien 
elokuvien äänittäjä.

Kun José Luis yritti innostaa minua ottamaan vastuulleni Työmaa-alue – elokuvan 
äänityksen, vastasin, että en ollut koskaan aikaisemmin edes pitänyt mikrofonia 
kädessäni. Mutta sitten ajattelin, että miksi en osallistuisi siihen äänen kautta, kun 
kerran halusin juuri olla mukana kuvausvaiheessa, juuri siellä, missä kaikki tapahtuu 
ensimmäisen kerran, ja halusin oppia tarkkailemalla hänen työntekoaan.
En osannut edes kuvitella, että äänittäjän asema kuvauksessa oli niin etuoikeutettu 
José Luisin kanssa, ja että oppisin niin paljon tästä uudesta työkalusta, jota tuskin 
tunsin.

Työmaa-alueen kuvaukset kestivät lähes kaksi vuotta, ja se oli todellista “work 
in progress” – ”rakenteilla” olemista.  Käytimme monia päiviä tarkkailemalla 
kaupunginosaa, päiväkausia kuuntelimme, kiinnitimme huomiota yksityiskohtiin, ja 
näimme myös lukemattomia elokuvia ja etsimme tapoja saada teknisesti materialisoitua 
erilaiset tilanteet, joita kuvauksissa syntyi.

Se oli kaikkein paras tapa oppia, etsiä yhdessä tapoja työskennellä, joiden pohjalta 
pystyimme ajattelemaan ja piirtämään sitä todellisuutta, joka meillä oli edessämme.
Työmaa-alue oli minun ensimmäinen elokuvani, ja sen jälkeen ajattelin, että haluaisin 
omistautua juuri äänialalle. Minulla oli yksi premissi – se sama, minkä johdosta otin 
mikrofonin käteeni silloin ensimmäistä kertaa – jatkaa katsomisen ja kuuntelemisen 
oppimista.

“Nähdyt ja kuullut asiat”, mainitaan elokuvan alkuteksteissä.

AMANDA VILLAVIEJAN MIETELMIÄ
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Jaksoluettelon on laatinut Núria Esquerra, elokuvan montaasin tekijä

On varsin mielenkiintoista pysähtyä tarkastelemaan jaksoluetteloa, sillä siitä  
paljastuu, miten rakenne muodostuu tiettyjen teemojen, tilojen ja elementtien toistosta, jotka 
muuntuvat ajan ja elokuvan myötä.

III - ANALYYSI

ERITTELY JAKSOITTAIN

2 – Muuri, jossa on silmiä, kaupunginosan 
katuja ja ensimmäisten henkilöhahmojen 
esittely (Señor Antonio, Juani, Iván).  
Rakenteiden purkua  (1 min 34 s – 6 min)

1 – Kiinalainen kaupunginosa vuonna 1960 
(arkistokuva) (0 min 32 s – 1 min 34 s) 

3 – Jalkapalloa aukiolla (Juani, Iván ja 
naapureita) (6 min – 7 min 03 s)

7 –Rakennustöiden alkaminen. Työmiehiä ja 
naapureita (Sonia ja vanhempia asukkaita)  
(11 min 24 s – 12 min 36 s)

8 – Laudoittajien lounas, laulamassa boleroa 
(Pedro, Juanma) (12 min 36 s – 13 min 31 s)

4 – Purkutöitä tontilla, ulkopuolelta, ja useita 
talojen sisätiloja  (7 min 03 s – 7 min 51 s)

5 – Juani ja Iván puhuvat makuuhuoneessa   
(7 min 51 s – 10 min 33 s)

6 – Purkutöitä tontilla. Poble-secin kolme savu-
piippua ja nosturi. Illan koittaessa, nostokurkia 
(10 min 33 s – 11 min 24 s) [Ks. analyysi 
kohdassa ”Yksi kuvaruutu. Kolme savupiippua: 
variaatiot ajan ja tilan rakentamiseen”, s. 25]
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9 – Poraamista pylväiden asettamiseksi, kissat 
ja naapurit katselevat työmaata (Juan) 
(13 min 31 s – 14 min 27 s)

10 – Kaivaustöiden alkaminen tontilla ja 
roomalaisen hautausmaan löytyminen. Señor 
Antonion ja työmiesten kommentit  
(14 min 27 s – 17 min 57 s) 

11 – Lapset, nuoret ja vanhemmat ihmiset 
kommentoivat, pohtivat ja esittävät 
hypoteeseja hautuumaan löydöksistä 
(17 min 57 s – 26 min 42 s)

12 – Purkutöitä ja naapureita kommentoimassa 
asunto-ongelmaa (26 min 42 s – 28 min 31 s)

13 – Yö julkisivuilla ja roomalaisella hautuu-
maalla. Kuu (28 min 31 s – 29 min)

14 – Kohtauksia naapurustossa: rakenteiden 
purkamista, rakennustyötä, keskustelua 
baarissa (29 min – 30 min 08 s)

15 – Señor Antonion ja kahden tuttavan lounas 
baarissa, muistellen millainen kiinalainen 
kortteli oli ennen. Uutiset televisiossa 
(30 min 08 s – 32 min 37 s)

16 – Purkutöitä naapurustossa ja kaduilla  
(32 min 37 s – 33 min 25 s) 

17 – Laudoittajien työtä 
(33 min 25 s – 33 min 54 s) 

18 – Portaikon rakentamista ja dialogi Juanin 
ja hänen poikansa Juanman välillä (33 min 54 
s – 38 min 03 s) [Ks. analyysi "Yksi toimintajakso. 
Portaikko: työ ja taidon välittäminen", s. 45–48]

19 – Laudoittajien ja Abdel Azizin työskentelyä. 
Naapurit katselevat ikkunoista 
(38 min 03 s – 39 min 22 s) 

20 – Dialogi Abdel Azizin ja Abdelsalamin 
välillä, joka haluaa tulla töihin rakennustyö-
maalle (39 min 22 s – 41 min 02 s) 
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21 – Juanman ja Sonian katseiden vaihtoa 
parvekkeella (41 min 02 s – 41 min 58 s) 

22 – Naapureita ja työmaa  
(41 min 58 s – 42 min 33 s) 

23 – Työskentelyä ja dialogeja (Abdelsalam, 
Santiago, Abdel Aziz) 
(42 min 33 s – 44 min 06 s) 

24 – Iltapäivä naapurustossa: julkisivuja, 
lapsia, katuja, aukio, prostituutiota, baari, 
pyörivä kello (44 min 06 s – 46 min 03 s) 

25 – Yö. Kolme savupiippua, Juani kadulla
(46 min 03 s – 46 min 37 s) 

26 – Kello, nostokurjet ja työmaa koulun 
ikkunasta (46 min 37 s – 47 min 09 s) 

27 – Betonia odotetaan. Pyykkejä tuulessa 
ja nostokurkia. Dialogi työmiehen ja naapurin 
vauvan välillä (47 min 09 s – 54 min 15 s) 

28 – Betonin saapuminen illansuussa. Juan 
työmaakopissa (54 min 15 s – 55 min 02 s)

29 – Yö. Kolme savupiippua. Bodega Apolo – 
baari. Juani ja Iván pelaavat pelisalissa 
(55 min 02 s – 56 min) 

30 – Lapset rakentavat majan työmaalle  
(56 min – 57 min 36 s) 

31 – Abdel Aziz ja Abdelsalam
(57 min 36 s – 58 min 24 s) 

32 – Dialogi lomalla olevan Juanman ja Sonian 
välillä, joka aikoo muuttaa Poble-sec –  
kaupunginosaan (58 min 24 s – 59 min 42 s) 
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33 – Juani ja Iván kattoterassilla katselevat 
Abdelsalamia työmaalla 
(59 min 42 s – 1 h 01 min 31 s) 

34 – Työmaan viereisiä katuja 
(1 h 01 min 31 s – 1 h 01 min 58 s) 

35 – Juani ja Iván keskustelevat makuu-
huoneessa (1 h 01 min 58 s – 1 h 06 min 43 s) 

36 – Señor Antonio ja hänen ystävänsä Luis 
keskustelevat asunto-ongelmasta 
rakennustyömaan edessä  
(1 h 06 min 43 s – 1 h 07 min 33 s) 

Baarin televisiossa kuvia Howard Hawksin 
elokuvasta Faaraoiden maa.

37 – Illansuussa naapurustossa. Señor 
Antonio kärryineen. Faaraoiden maa näkyy 
viereisten rakennusten julkisivuissa  
(1 h 07 min 33 – 1 h 09 min 06) Faaraoiden 
maan ääni sekoittuu muihin naapuruston 
ääniin.

38 – Juani ja Iván sisätilassa, Faaraoiden 
maan ääni (1 h 09 min 06 s – 1 h 09 min 29 s) 

39 – Faaraoiden maa naapureiden televisiois-
sa (1 h 09 min 29 s – 1 h 10 min 35 s)

40 – Työmaalla työt jo pitkälle edistyneenä. Juan 
ja Pedro puhuvat “rakenteen sielusta” (1 h 10 min 
35 s – 1 h 11 min 30 s)

41 – Dialogi Juanin ja Pedron välillä Sant Pau 
del Campin rakentamisesta, Sagrada Familia 
-kirkosta, nykyisistä rakennustöistä, pyrami-
deista... Dialogi tytön kanssa, joka oli tullut 
työmaalle (1 h 11 min 30 s – 1 h 17 min 11 s) 

42 – Puisen seinän purkaminen, johon lapset 
olivat piirtäneet. Purkutöitä naapurustossa 
(1 h 17 min 11 s – 1 h 17 min 46 s) 

43 – Juanin kotitalon purkaminen: ulkotila ja 
sisätila (1 h 17 min 46 s – 1 h 18 min 04 s) 
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44 – Purkutöiden jätteitä. Kontti työmaan 
edustalla. Naapurit ja Señor Antonio löytävät 
tauluja ja muita esineitä kontista 
(1 h 18 min 04 s – 1 h 19 min 34 s)

45 – Yöllä. Bodega Apolo -baari. Iván ja Juani 
(1 h 19 min 34 s – 1 h 20 min 23 s) 

46 – Öinen dialogi Santiagon ja Abdel Azizin 
välillä työmaalla
(1 h 20 min 23 s – 1 h 26 min 22 s)  

47 – Nostokurkia ja kattotasanne työmaalla
(1 h 26 min 22 s – 1 h 26 min 37 s) 

48 – Juani ja Iván työmaalla. Illan hämärtyessä 
(1 h 26 min 37 s – 1 h 29 min 23 s) 

49 – Työskentelyä työmaalla naapureiden ja 
koulun ikkunoista nähtynä 
(1 h 29 min 23 s – 1 h 29 min 57 s) 

50 – Lumi. Santiago, Abdel Aziz ja Abdelsalam 
(1 h 29 min 57 s – 1 h 34 min 03 s)  
[ks. analyysi kappaleesta Yksi otos. Lumi:  
hämmästymisen kyky löytyy uudelleen,
 s. 43–44]

51 – Ruokailua, kaasukeitin. Santiago, Abdel 
Aziz ja Abdelsalam 
(1 h 34 min 03 s – 1 h 37 min 39 s)

52 – Purkutöitä naapurustossa (sama seinä, 
johon on maalattu silmiä ja jolla elokuva alkaa 
(1 h 37 min 39 s – 1 h 38 min 12 s) 

53 – Señor Antonio ja hänen ystävänsä Luis 
baarissa (1 h 38 min 12 s – 1 h 44 min 14 s) 

54 – Señor Antonio ja hänen tavaroitaan
tontilla. Illan koittaessa 
(1 h 44 min 14 s – 1 h 44 min 54 s) 

55 – Rakennuksen viimeinen kerros  
naapureiden ikkunoista katsottuna
(1 h 44 min 54 s – 1 h 45 min 14 s) 
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56 – Santiago ja Abdel Aziz jatkavat seinien 
rakentamista 
(1 h 45 min 14 s – 1 h 46 min 45 s)  

57 – Abdel Aziz ja Juan jo valmiin ikkunan 
vierellä (1 h 46 min 45 s – 1 h 47 min 52 s)
[ks. kommentti kappaleessa "Yhden 
kuvaruudun elokuvallisia aspekteja", s.7]

58 – Santiago ja Abdel Aziz puhuvat 
ruokaillessaan 
(1 h 47 min 52 s – 1 h 49 min 29 s) 

59 – Työskentelyä työmaalla: seinän
rappaamista, ovikellojen kokeilua, julkisivujen 
viimeistelyä 
(1 h 49 min 29 s – 1 h 50 min 25 s) 

60 – Uudenvuoden aatto. Kulkuri syömässä 
työmaalla (1 h 50 min 25 s – 1 h 52 min 08 s)  

61 – Katu, naapurin terassi ja töiden päät-
tyminen (1 h 52 min 08 s – 1 h 53 min 10 s) 

62 – Asuntojen tulevien asukkaiden vierailuja: 
kommentteja naapureista. Dialogi pikkutytön ja 
naapurin välillä 
(1 h 53 min 10 s – 02 h 01 min 46 s) 

63 – Kamera-ajo. Juani kantaa Ivania
reppuselässä naapuruston kadulla 
(2 h 01 min 46 s – 2 h 05 min 35 s) 

64 – Lopputekstit 
(2 h 05 min 35 s – 2 h 07 min 30 s) 
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ELOKUVA-ASIOITA
YKSI KUVARUUTU. 
KOLME SAVUPIIPPUA: VARIAATIOT AJAN JA TILAN RAKENTAMISEEN

(jakso 6 – 10 min 33 s – 11 min 24 s)

Tämä kuva nähdään elokuvassa ensimäistä kertaa minuutilla kymmenen. Juanin ja 
Ivanin [1] ensimmäisen keskustelun jälkeen seuraa kaksi näkymää työstä rakennuksilla 
[2, 3]. Sen jälkeen ilmestyy ensimmäisen kerran kolmen savupiipun näkymä, Barcelonan 
ikoninen elementti, joka rytmittää ja tahdittaa koko elokuvaa ja määrittää ajan kulumista.  

Visuaalisella ja auditiivisella montaasilla – rakennustyömaan äänet vaimenevat asteittain 
ja lopulta häviävät kokonaan, ja niiden tilalle tulee kaupungin humu – kerrotaan päivän 
kulusta, rakennustyömaan meluisasta päivästä aina yön saapumiseen. Kyseistä otosta 
sävyttää illankoiton valo – kyseessä on avoin kuvakulma, jossa työmies on laskeutumassa 
nosturista kuvan etualalla. Taustalla näkyy hotelli ja hiukan lähempänä kolme savupiippua. 
Kuva siis määrittää tietyn hetken päivässä ja tietyn työvaiheen työmaalla, sekä samalla 
sijoittaa tapahtumien paikan suhteessa muuhun kaupunkiin.

Syksyinen iltapäivä / Sanma no aji 
(Yasujiro Ozu, 1962)

Ideana on, että katsoja pystyy näin rakentamaan konkreettisen tilan yhdistämällä 
rakennuksen läheisiin katuihin, kaupunginosaan ja koko kaupunkiin. Koko elokuva on 
tilojen muodostamista osasista koottu montaasi, joista rakentuu kokonaiskuva.

Pystyäkseen määrittelemään tämän maiseman katsojalle, Guerin käyttää erilaisia 
teemoja, jotka ilmestyvät näkyviin uudelleen elokuvan eri vaiheissa ja joiden avulla 
pystymme laatimaan ”kartan” alueesta. Kyseessä ovat usein tyhjät tilaotokset tai otokset, 
joissa on vain jokin vähäinen liike tai pieni hahmo. Yksi näistä toistuvista teemoista on 
rakennuksen lähellä sijaitsevien kolmen savupiipun näkymä. Tämä kuva muistuttaa 
japanilaisen elokuvaohjaajan Yasujiro Ozun otoksia, Gueriniä suuresti miellyttävän tavan 
kuvata ajan kulumista hienovaraisesti.

2 31 Sec. 55, TC: 1h 43minSec.47, TC 1h 24minSec. 30, TC: 56minSec. 25, TC: 46min 

Savupiiput ilmestyvät näkyviin uudelleen muissa elokuvan otoksissa, erilaisissa 
rajauksissa ja päivän eri tunteina. Nämä otokset ovat elokuvassa äärimmäisen tärkeitä, 
Rajaukset ovat kiinteitä, hyvin huolellisesti sommiteltuja.

Ne ovat kameran kokoamia lyhyitä hetkiä tai ajallisia impressioita, jotka luovat 
elokuvallisen tilan, dokumentoivat todellista tilaa ja ilmaisevat kaupungin muuntumista. 
Kun elokuva päättyy, katsojat tuntevat jakavansa todelliset, läheiset ja tutut tuntemuksensa 
kaupunginosan asukkaiden kanssa, ja pystyvät identifioimaan omat kokemuksensa siitä, 
miten elämässä jotkut asiat katoavat ja miten niiden tilalle ilmestyy uusia asioita.

Otos kolmesta savupiipusta
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YKSI OTOS. 
LUMI: HÄMMÄSTYMISEN KYKY LÖYTYY UUDELLEEN
(jakso 50 – 1 h 29 min 57 s – 1 h 34 min 03 s)

“Luonto kuiskuttelee Barcelonalle lumen kautta”

Kun elokuvaa on kulunut jo puolitoista tuntia, odottamaton lumisade yllättää kaupungin. 
Guerin kuvaa henkilöhahmojaan - Abdel, Santiago, Abdesalam – näiden katsellessa 
lumisadetta ja reagoidessa siihen samalla, kun he jatkavat työtään ja jutusteluaan 
yksinäisyydestä, politiikasta ja omista muistoistaan. Lunta sataa edelleen ja yhä 
tiheämmin sitä mukaa, kun elokuva etenee otoksesta toiseen (näemme kirkon, koulun, 
taivaan, työmiehet…). Tässä otoksessa Guerin eristää Abdelin hahmon puolirajaukseen, 
jossa näemme hänet putoilevien lumihiutaleiden peittämän kirkon julkisivun edessä. 
Tämä kuva – kuten tullaan näkemään – tuo meidät lähemmäksi hänen näkökulmaansa ja 
hänen tuntemuksiaan lumisadetta tarkkaillessaan.

Työmaa-alueen kuvausten kesto johtui suureksi osaksi siitä, että elokuva ja sen 
henkilöhahmot haluttiin löytää oman kehittymisprosessinsa kautta, jolloin koko 
kuvaamiskokemus vapautettiin sattumanvaraisille tapahtumille. Tämän ansiosta 
Guerin pystyi reagoimaan tähän Barcelonassa epätavalliseen ja odottamattomaan 
tapahtumaan: marraskuussa 1999 alkaneeseen voimakkaaseen lumisateeseen, joka 
kattoi lumipeitteellä jopa kaupungin alemmat, lähellä meren rantaa sijaitsevat osat, juuri 
elokuvan tapahtumapaikassa Ravalin kaupunginosassa.

Tätä hetkeä ei tietenkään voitu ennakoida dokumenttikäsikirjoituksessa, se oli puhtaasti 
todellisen tilanteen luoma. Vangitakseen tämän ja sijoittaakseen sen elokuvaan, 
Guerin päätti kuvata kohtauksen, jossa keskeisinä henkilöinä olivat Abdel ja Santiago, 
kaksi luonteeltaan lähes vastakkaista työmiestä, jotka lopulta solmivat elokuvan myötä 
luottamuksellisen ystävyyssuhteen.  Molemmat tarkastelevat lumisadetta eri tavalla, 
vastakohtaisesti: Santiagon keskittyessä työhönsä, Abdel heittäytyy lumisateen 
tarkasteluun ja sen luomiin mielikuviin.

Tästä kohtauksesta Guerin kertoi, että “halusimme palauttaa kyvyn hämmästyä asioista. 
Joskus puhun matkustamisesta tämän idean kuvaamiseksi – koska kuljen omalla 
kadullani niin usein, en enää kykene näkemään sitä. Matkustamisen kaikkein hyödyllisin 
puoli on se, että kaikki hämmästyttää sinua, koska olet valmistautunut hämmästymään”.

Elokuvassaan Guerin halusi löytää uudelleen oman kaupunkinsa. Näin niin monissa 
otoksissa läsnä oleva Sant Pau del Campin kirkko esiintyy tässä kuin impressionistisena 
variaationa, aivan uutena maisemana. Elokuvan myötä samasta teemasta esitetyt 
variaatiot muodostavat kerroksia, jotka ilmaisevat ajan kulumista: kirkko nähtynä eri 
ikkunoista, yöllä, illalla, lumisateessa… Sant Pau del Campin kirkko muuntautuu näin 
eläväksi hahmoksi, joka on ollut läsnä 800-luvulta lähtien ja joka kuvastaa tietynlaista 
pysyvyyttä muuttuvassa kaupungissa.

Guerin halusi kuvata lumisateen aiheuttamaa hämmästystä, tuntea sen erikoislaatuisena 
tapahtumana, odottamattomana ja lyyrisenä sommitelmana jo aikaisemmin 
näkemästämme kaupunkimaisemasta, jonka varaan elokuva rakentuu. Tästä syystä 
kokemus nähdään Abdelin näkökulmasta. Abdel muistelee, miten hän oli nähnyt lunta 

ensimmäistä kertaa lapsuudessaan Marokossa.

Otoksesta muodostuu kantaatti, nykyhetken juhlistaminen. Kun Abdel toteaa ”Luonto 
kuiskuttelee Barcelonalle lumen kautta” katsoja jakaa Abdelin kokeman hämmästyksen, 
hänen kykynsä tehdä todellisuudesta runoutta. Kuten Guerin itse mainitsi, olisi hyvin 
epätodennäköistä, että käsikirjoittaja kirjoittaisi tällaisen lauseen. Kyseessä on Abdelin 
oma, hyvin erikoinen ja aito ilmaisutapa. Tästä syystä Guerin halusikin henkilöiden 
puhuvan dialogeissa käyttäen omia sanojaan ja ilmaisutapojaan säilyttääkseen heidän 
autenttisuutensa. Guerin selittää asian näin: “Tämä on sitä, mitä minä kutsun “tilanteeseen 
asettumiseksi. Se on samantapainen asia kuin näyttämöllepano, mutta sillä on erilaisia 
vivahteita. Siinä luodaan tilanne ja valitaan henkilöt (sillä tämäntyyppisessä elokuvassa 
näyttelijöiden valinta on olennainen tekijä), mutta sen jälkeen se tärkein asia eivät ole 
pelkästään nämä henkilöt, vaan ennemminkin heidän välisensä vuorovaikutus. Abdelin 
hahmosta hyvän tekee vastakkainasettelu niinkin erilaisen henkilön kanssa, kuin tämä 
Galiciasta kotoisin oleva muurari. [...]. Tässä ylitetään näyttelemisen käsite, sillä hahmot 
ovat samalla elokuvan käsikirjoituksen kirjoittajia ja dialogin laatijoita" 4

4 Álvaro Arroba, “Conversación con José Luis Guerin” Letras de cine, nº 6, 2002, s.70. 
Ote löytyy sivulta 11.
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Jaksossa näytetään portaikon rakentamista, johon osallistuvat Juan López – päälaudoittaja 
– poikansa Juan Manuel Lópezin kanssa. Molemmat ovat esiintyneet elokuvassa 
aikaisemmin erikseen, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun näemme heidät yhdessä. 
Dialogin kautta selviää, että kyseessä ovat isä ja poika, ja että Juan Manuel lähtee pian 
armeijaan ja lopettaa työt työmaalla.

Kyseessä on jakso, jossa käsitellään työn välittämistä, tapaa opettaa ammattia, mutta 
siinä käsitellään myös sitä, miten voidaan jakaa ja jättää perinnöksi tietty intohimo: ”Sinun 
täytyy rakastaa työtäsi”, sanoo isä samalla, kun hän näyttää, miten huolellisuudella ja 
tarkalla käsityöllä pystytään tekemään portaikko oikein, käsittelemällä työkaluja ja 
materiaaleja.

Tämä taidon tai opin siirtäminen näytetään elokuvan keinoin kasvojen ja eleiden 
kuvakulmien välisellä suhteella. Montaasi rakentaa näin kuvan työn oppimisesta, 
joka siirtyy isältä pojalle. Tällä tavoin näemme esimerkiksi isän tarkkailemassa hyvin 
keskittyneenä viivoittimella tehtyjä laskelmia, ja seuraavassa otossa näemme pojan, 
jonka katse on samanlainen [1, 2].

Neljä minuuttia ja kymmenen sekuntia kestävässä jaksossa on 42 ottoa. Näin olleen 
kyseessä on siis erittäin voimakkaasti montaasissa rakennettu jakso. Se on sommiteltu 
lähes kokonaan henkilöhahmojen lähikuvista ja puolilähikuvista, eikä siinä käytetä lähes 
lainkaan yleiskuvakulmia, jotka näyttäisivät tilanteen kokonaisuutena (itse asiassa vasta 
otoksessa 27 näemme isän ja pojan samassa rajauksessa [3]).

YKSI TOIMINTAJAKSO.
PORTAIKKO: TYÖ JA TAIDON VÄLITTÄMINEN
(jakso 18 – 33 min 54 s – 38 min 03 s) Koko kohtaus alkaa kuvasta, jossa näkyy rakennettavan portaikon piirros [4], ja sen 

jälkeen näemme sarjan hajanaisia eleitä – henkilöhahmojen kasvot heidän tarkkaillessaan 
ja tehdessään laskelmia, kädet työkaluineen – jotka lopuksi näyttävät koko toiminnan 
kokonaisuutena.

Portaikon rakentamiseen johtava työ, vaihe vaiheelta, osa osalta, vastaa itse 
montaasityötä, jossa yhdistetään kuvia – yksityiskohtia kasvoista, käsistä, esineistä – 
kunnes saadaan rakennettua kohtaus portaikon rakentamisesta. 

Tässä kohtauksessa lyhyiden ottojen hajanaisuus on hyvin ilmaisullinen keino, jonka 
avulla pystymme lähestymään henkilöhahmojen näkökulmaa heidän toimintansa kautta, 
jolla luodaan läheisyyden tunne ja kiinnitetään huomio yksityiskohtiin suhteessa fyysiseen 
todellisuuteen (puu, työkalut). Guerín antaa käsille suuren merkityksen, näyttää käsityön 
eleiden kauneuden. Yksityiskohtaisissa kuvissa näemme viivoittimet, mittanauhat, narut 
ja lyijykynät [5 – 8].

2

6

83

4

1

5

7
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Näin pystymme tarkkailemaan tapaa, jolla lisäämällä yksityiskohtien ja esineiden skaa-
laa valkokankaalla meidät saadaan lähestymään kaikkein pienintä ja konkreettisinta 
todellisuutta sen esteettisen potentiaalin paljastamiseksi. Hyödyntämällä liikkeitä, joita 
henkilöhahmot tekevät esineillä, Guerín pystyy ylläpitämään kuvaa, jotta pystymme 
näkemään visuaalisen muuntautumisen.

 

12

14

10 11

13
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Hän voi esimerkiksi aloittaa kuvalla viivoittimesta, ylläpitää samaa kuvaa henkilöhahmon 
siirtymisen jälkeen ja nähdä sitten etualalla kuvan siitä, mitä viivoittimen alla oli: puutausta 
sinisillä viivoilla. Tästä muodostuu sommittelu, joka näyttää lähes abstraktin taiteen 
taululta [9, 10]. Samassa todellisuuden palasessa luodaan kaksi erilaista kuvaa. Uusi 
kuva ilmestyy näkyviin toisen kuvan alta, jolloin figuratiivinen taso viedään abstraktille 
tasolle.

Näiden kuvakulmien kauneus syntyy niiden materiaalisuudesta, asioihin 
kiinnittyneisyydestä. Elokuva on taiteenala, joka liittyy kiinteämmin realiteettiin ja sen 
materiaan, ja sen on parhaimmillaan arviointia, intensiivistä jokapäiväisten asioiden 
havainnointia: tässä kohdassa työntekijän ele (”sinun täytyy rakastaa työtäsi”) on myös 
ohjaajan ele.

Voimme myös kiinnittää huomiota äänen merkitystä lisäävään äänimontaasiin, kuten 
viivojen piirtäminen lyijykynällä puualustaan, mikä lisää realismin ja läheisyyden 
tunnetta. Kun isä selvittää ammattinsa yksityiskohtia pojalle tai muistelee saapumistaan 
Barcelonaan ja käyntejään Ravalin kaupunginosassa nuorena miehenä, dialogit toimivat 
montaasissa luoden sekvenssille jatkuvuutta ja saavat kaikki kuvat liittymään ajallisesti 
yhteen.

Juan López välittää käsityksensä ammatista ja elämästä kertomalla, että ”on parasta 
elää ajassa siten kuin se tulee ja aina sitä mukaa kuin se tulee”. Jakso opettaa meitä 
arvostamaan näitä hetkiä, joita elokuvissa ilmenee harvoin, kuten rakentamiseen liittyvä 
manuaalinen työ, keskittynyt ja jaettu työskentelyhetki. 

   
Eräässä toisessa kohdassa isä sanoo: “Haluamme rakentaa tänne aivan uuden kaupun-
ginosan, ja tulemme onnistumaan siinä”. Pystyäkseen näkemään kaupungin muuntumi-
sen ja rakennuksen luomisen, Guerín ei lähde tässä suurista ja yleisluontoisista teoista 
(juuri niistä, joita tavallisesti näytetään montaaseissa, joissa esitetään muutamassa 
sekunnissa, miten rakennus rakennetaan), vaan hänen lähtökohtanaan ovat pienet ja 
tavanomaiset toimet, siinä arvostetaan vähäisten eleiden rytmiä.

   
Kohtauksen lopussa paljastuu kaikki se, mitä siihen saakka on vain vihjailtu kauniissa 
isän ja pojan käsien synkronoitujen eleiden koreografiassa heidän käsitellessään sinisen 
pölyn peittämiä naruja, jotka värisevät kuin soittimen kielet heidän koskettaessaan niitä. 
Työ yhdistää isää ja poikaa, samalla kuin elokuva antaa meille mahdollisuuden tarkkailla 
yksityiskohtaisesti, miten asioita rakennetaan ja mikä kauneus kätkeytyy puuhun, muuta-
maan siniseen viivaan, henkilöiden käsiin [11 – 14].
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ELOKUVAN RAKENTAMINEN: MONTAASI

José Luis Guerín on ohjaaja ja montaasin tekijä. Ei pelkästään siksi, että hän itse käytti 
moviola-leikkauslaitetta ja myöhemmin editio-ohjelmia, vaan myös ennen kaikkea siksi, 
että hän ymmärtää elokuvansa montaasin kautta ja montaasista lähtien. Tätä seikkaa hän 
selvitti eräässä haastattelussa: ”Montaasien aikana olen kokenut kaikkein kiinnostavimmat 
ilmestykseni. Kuvausjaksot ovat aina liian monimutkaisia aikoja, sinulla ei ole aikaa pohtia 
asioita. Dokumenttielokuvassa joskus käy niin, että vasta montaasivaiheessa ymmärrät 
todella, mitä joku henkilö on halunnut sanoa, silloin arvioit tietyn tauon, yhden sanan tai 
yhden lauseen arvoa, jonka merkitystä et ole edes huomannut kuvaamisen aikana.”5 
Guerínille juuri montaasivaiheessa elokuva rakentuu ja paljastuu, ja juuri siksi hän aina 
organisoi luomisprosessin limittämällä tärkeitä montaasivaiheita kuvausvaiheiden joukkoon. 
Tämä välivaiheena tehty montaasi auttaa häntä löytämään elokuvan suunnan, kehittämään 
puuttuvia kuvausvaiheita.

Työmaa-alueen tapauksessa talon rakentamisen pitkän ja kollektiivisen prosessin 
kuvaaminen tarkoitti sitä, että kuvaus- ja montaasivaiheet tuli suunnitella sen mukaisesti. 
Tästä syystä Guerín suunnitteli projektin eräänlaisena work in progress – prosessina 
(tämä oli elokuvan nimi kuvausvaiheessa), jossa luomisprosessi (kuvaaminen ja montaasi) 
tapahtui synkronoidusti työmiesten työskentelyn kanssa aina uuden rakennuksen 
valmistumiseen asti. Elokuva muotoutui tällä tavoin vähitellen lähes kahden vuoden aikana, 
jolloin Guerín ja hänen nuori kuvausryhmänsä kuvasivat rakennustöitä ja kaupunginosan 
elämää. ”Todellisuudessa minua kiinnosti kokemus ryhtyä kuvaamaan ilman aikaisemmin 
laadittua käsikirjoitusta ja löytää elokuva vähitellen kuvausten myötä”.6

Kuvaukset aloitettiin syksyllä 1998 ja saatiin päätökseen tammikuussa vuonna 2000. Montaasi 
tehtiin samanaikaisesti kuvausten kanssa. Sitä mukaa kun kuvattiin, Guerín visioi ja valitsi 
kaiken materiaalin: sitten montaasin tekijät järjestivät sen. Lisäksi kuvaukset jaettiin kahteen 
erilliseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa etsittiin ja luotiin yhteys kaupunginosan 
ja työmaan tiloihin ja henkilöihin, ja sen jälkeen seurasi puhtaasti montaasivaihe. Toinen 
vaihe oli suunnattu paljon selkeämmin kohtausten luomiseksi konkreettisista dialogeista ja 
tilanteista. Montaasin avulla Guerín pystyi löytämään henkilöhahmot ja kehittämään niitä, 
löytämään mahdolliset juonen aiheet tai suunnittelemaan uusia tilanteita.

Elokuvaa kuvattiin yli kaksisataa tuntia, jotka lopulta tiivistyivät varsinaisen elokuvan 130 
minuuttiin. Tämä karsimisen, valintojen ja ottojen ja kohtausten ryhmittelyn työ määrittelee 
elokuvan dramaattisen rakenteen. Aina alkuotoksista lähtien pystymme montaasin avulla 
uppoutumaan naapuruston päivittäiseen elämään ja työhön työmaalla, ja herkistymme 
samalla ajan vaikutuksille. Kahden tunnin elokuvan jälkeen meistä tuntuu, että tunnemme 
kaikki naapurit ja työmiehet, kadut ja niiden äänet. Sen lisäksi, että kokonaisuuden rakenne 
auttaa jokaisen kohtauksen järjestämisessä, se myös vie meidät vähitellen ja täydellisesti 
mukaan tähän todellisuuteen, kunnes alamme tuntea ja kokea sen sisältäpäin, yhdessä 
muiden naapureiden kanssa.

Kuulemme heidän mietiskelyjään paikan muuntumisesta, näemme heidän sopeutuvan 
muutoksiin. Tämä kokemus, jonka elämme ja jaamme näin intensiivisesti, saa meidät 
tuntemaan ajan kulumisen paljon painavampana. Näin elokuva puhuu myös meidän 

aikakaudestamme, siitä, miten asuinseutumme muuttuvat valtavalla vauhdilla.

Tämä elämän kokeminen elokuvan kautta rakentuu erittäin monimutkaiseen montaasiin, 
joka koostuu lukemattomista, kestoltaan suhteellisen lyhyistä otoista (ja monista äänistä), 
jotka alkavat liittyä toisiinsa eri tasoilla työmaan tilan rakentamiseksi ja sen niveltämiseksi 
naapurustoon, ajan kulumisen näyttämiseksi ja työmiesten työnteon ja naapureiden elämän 
kuvaamiseksi.

Jotta tämä valtava visuaalisten ja äänielementtien määrä voitiin sommitella orgaanisesti, 
ohjaaja ja montaasin tekijät jäsensivät elokuvan kahteentoista kuvitteelliseen päivään7 
(joiden kesto ja kohtausten lukumäärä vaihteli suuresti), ja kahdeksaan yöhön 
järjestyksellisinä yksiköinä. Päivien jäsentämiseen käytettiin uudelleen joitakin toistuvia 
aiheita: savupiiput, Bodega Apolo, julkisivut, tyhjä työmaa, pyörivä kello… Näin muodostuu 
elokuvan sisäinen rakenne, joka niveltää näiden päivien kautta vuodenaikojen vaihtumisen 
ja työmaan rakennustöiden etenemisen.

Rakenteellisella tasolla pystymme erottamaan kaksi tärkeää montaasilinjaa. Toisaalta 
jaksottaiset jatkuvuuden lohkot – kuten kaivaustyökohtaukset tai portaikko, Señor Antonion 
tai Abdel Azizin dialogijaksot, progressiivinen seinän rakentaminen ikkunoineen… 
Toisaalta taas teemat, henkilöhahmot ja paikat, jotka ilmestyvät yhä uudelleen ja luovat 
keskenään kaikuja ja poeettisia assosiaatioita. Elokuvaa rakennetaan variaatioilla, joita 
ilmenee päivän tuntien edetessä, vuodenaikojen vaihtuessa, rakennustöiden kehittyessä 
alkaen purkutöistä ja päättyessä rakennuksen valmistumiseen; samanaikaisesti kaikki 
nämä elementit sijoittavat keskeneräisen rakennuksen tilaan ja asettavat sen suhteessa 
katuihin ja muihin rakennuksiin.

5 “Un désir de révélation, entretien avec José Luis Guerin“ Images documentaires:  
José Luis Guerin, nº 73/74, s. 25.

6 José Luis Guerínin haastattelu http://www.youtube.com/watch?v=NmBPPe4bWmQ

7 Puhumme kuvitteellisista päivistä, sillä ne eivät osu yhteen todellisten kuvauspäivien kanssa, vaan 
ne on rakennettu monina eri päivinä tehdyistä otoista. Nämä kaksitoista päivää ovat ajallisia lohkoja, 
jotka jäsentävät elokuvaa.
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Montaasin valinnat tehdään tässä suhteessa valitsemalla paljon laajempaa kokonaisuutta 
edustavia kohtauksia ja teemoja. Näin esimerkiksi portaikon rakentamista kuvaava jakso 
[ks. ”Yksi jakso. Portaikko: työ ja taidon välittäminen", s. 45–48] kondensoi monia tämän 
tyyppisiä, teoksen tukirakenteen muodostavia prosesseja, ja samalla siinä kuvataan 
Juania ja hänen poikaansa Juanmaa, kerrotaan kaupunginosan historiaa, ammattitaidon 
välittämisen arvoa… Muissa tilanteissa Guerín työstää tietyn teeman jatkuvuutta, kuten 
esimerkiksi ikkunat ja televisioruudut baarissa ja naapureiden asunnoissa elokuvan 
Faaraoiden maa (Land of the Pharaohs, Howard Hawks, 1955) esittämisen aikana: kuvat 
elokuvasta yhdistävät yhteisöä [jakso 38].

Käytössä on visuaalisia teemoja, kuten ikkuna-aihe, joka toistuu elokuvassa koko sen 
keston ajan: uuden rakennuksen ikkunat yhdistyvät naapuruston talojen ikkunoihin, koulun 
ja Sant Pau del Campin ikkunoihin. Ja tämä suhde luodaan sekä sisäisen montaasin 
avulla (tietyn rajauksen sisäiset suhteet, kuten silloin, kun näemme työmaan ikkunan ja 
muut rakennukset sen takana), että sen montaasin avulla, joka määrittelee peräkkäisten 
tai rakenteellisesti erillisten otosten visuaaliset vastaavuudet.

Montaasissa jatkuvuutta luovien teemojen esimerkkinä näemme jaksossa 4 kahdeksan 
kuvaa, joissa yhdistyvät tietyt visuaaliset aiheet: rauniot, pöly, työmiesten hahmot 
taustalla, ikkunat, jotka kehystävät työmaata etusijalla (talon sisätilassa) ja taustalla 
(työmiehet, purettu tila)… 

Otosten lyhyestä kestosta huolimatta pystymme tuntemaan niiden kautta ajan kulumisen, 
päivän etenemisen. Esimerkiksi naista ja lasta kuvaavassa otossa työmaan meteli on 
lakannut ja ulkotilassa ei ole liikettä (vain nostokurki), mikä sijoittaa meidät ajallisesti 
ehkä taukohetkeen tai lounasaikaan, ennen kuin työt taas jatkuvat seuraavissa otoissa.

Elokuvan perustuksien tueksi Guerín valitsi sarjan visuaalisia aiheita (savupiiput, 
nostokurjet, Sant Pau del Campin kirkko, katu, joka päätyy työmaalle...), jotka ilmestyvät 
näkyviin toistuvasti elokuvan aikana erilaisilla rajauksilla, eri kulmista, eri päivän hetkinä tai 
rakennustöiden edistymisen etappina. Jotain samantapaista tapahtuu myös työmiesten ja 
naapureiden kanssa: jotkut näkyvät hetkellisesti vain yhdessä kohtauksessa, mutta toiset 
taas ilmestyvät uudelleen eri jaksoissa ja muuttuvat lopulta elokuvan päähenkilöiksi, 
tunnistettaviksi ja ammattiaan tai yhteisöä edustaviksi henkilöhahmoiksi. Voimme kiinnittää 
huomiota esimerkiksi kaivostöitä tarkkaileviin lapsiin, joiden näemme myöhemmin 
rakentavan majaa työmaalle ja juttelevan työmiesten kanssa. Tai Abdelsalamiin, joka 
alussa on yksi työmaakopin työmaalle siirtämistä katselevista naapureista ja joka heti sen 
jälkeen pyytää töitä työmaalta. Hän jatkaa työskentelyä työmaalla aina elokuvan loppuun 
ja on osallisena myös jaksossa, joka yhdistää hänet Juaniin ja Ivaniin. Tämän tyyppinen 
siirtyminen katujen, talojen ja uuden rakennuksen välillä kehittää paljon liikkumavaraa 
montaasiin: henkilöhahmot, jotka siirtyvät tilojen välillä, talojen esineet, jotka myöhemmin 
löytyvät purkujätteistä… Myös äänellä on ratkaiseva rooli: se yhdistää työmaan ja 
kaupunginosan (työmaan äänet naapurustossa ja sen taloissa, kaupunginosan äänet 
työmaalla), se korostaa ajallista tuntemusta (aamunkoiton tai illan äänet, yön äänet, 
juhlapäivien äänet) ja ilmaisee historiallisen asiayhteyden dokumentaalikerrosta 
(Kosovoa koskevat uutiset, joita kuulemme erityisesti jaksojen 14 ja 16 välillä).

Tässä dokumenttielokuvan piirteiden etsinnässään Guerín halusi luoda jaksojen avulla 
todellisuuden lohkoja. Tässä suhteessa aivan erinomainen on kohtaus, jossa kaivaustöiden 
aikana löytyy 500-luvun roomalainen hautuumaa paikasta, jonne rakennuksen perusteet 
aiotaan laskea. Tästä tapahtumasta Guerín loi ihastuttavan kohtauksen, jolle annettiin 
elokuvassa rakenteellinen rooli: se on ensimmäinen vahva kohtaaminen työmaatilan ja 
kaupunginosan asukkaiden välillä, se on hetki, jolloin elokuva avautuu naapurustoon.

Tämän kohtauksen järjestämistä varten Guerín sai loistavan montaasi-idean, joka 
määritti kuvattavien kohteiden valinnat. Se alkaa jaksolla, jossa keskitytään tilanteeseen, 
jossa arkeologit löytävät luurankojen jäänteitä, ja suurin osa on kuvattu yksityiskohtaisina 
ottoina ja hyvin tarkalla äänityksellä etualalla. Vähitellen mukaan tulevat kaupunginosan
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Tämän jakson onnistuminen oli hyvin monimutkaista kuvaushetken suoralla äänityksellä ja 
sen jälkeen toteutetulla äänimontaasilla. Sen taltioimiseksi äänittäjät asettuivat hyvin kapeaan 
kohtaan kaivannon reunalle, juuri sen kohdan alapuolelle, jossa naapurit olivat. Sen jälkeen 
montaasissa rakennettiin kohtauksen jatkuvuus kollektiivisen dialogin pohjalta näkökentän 
ulkopuolelta tulevilla lauseilla ja muilla lauseilla, jotka taltioivat naapureiden hypoteeseja, 
mietteitä, ilmaisevuutta ja mielikuvituksellisuutta. Tämä tilanne oli hyvin monimutkainen 
kuvattava, monia ihmisiä, jotka puhuivat yhtä aikaa, mutta siitä muodostui lopulta loistava 
kohtaus montaasin luoman rytmin ja ihmisten alkuodotusten luoman kehittymisprosessin (mitä 
arkeologit mahtavat löytää?) ja tapahtumien edistymisen ansiosta.

Kuten tämä jakso osoittaa, Guerín löysi montaasissa sen pääasiallisen suhteen, joka jäsentää 
koko elokuvaa: suhteen, joka syntyy työmaan ja naapuruston välille, työmiesten ja asukkaiden 
välille, yksityisen ja yhteisen välille. Sitä mukaa, kun taloa rakennetaan, kaupunginosa 
muuntuu – ja samanaikaisesti elokuva syntyy.

Filmin montaasin avulla luoman yhteisen ja yksityisen lähentymiselle ovat myös oleellisia 
henkilöhahmojen välisiä keskusteluja kuvaavat kohtaukset. Suuri osa näistä dialogeista 
kuvattiin kahdella kameralla. Guerín antoi ohjeet teemoista ja aiheista, mutta hän ei koskaan 
pyytänyt kuvaamiaan henkilöitä sanomaan tai toistamaan jotakin tiettyä lausetta: Guerín 
halusi, että henkilöt ilmaisisivat itseänsä omalla puhetavallaan, että he puhuisivat keskenään 
luonnollisesti. Montaasissa pyrittiin säilyttämään näiden ilmaisujen todenmukaisuus, 
hiljaisuuksineen ja taukoineen, jotta henkilöhahmot saatiin kuvattua autenttisesti. Näin 
ollen Abdel Azizin ja Santiagon välisissä keskusteluissa voidaan havaita, että kummallakin 
henkilöhahmolla on hyvin erilainen puhetapa, ja tästä vastakohtaisuudesta syntyy 
molemminpuolinen sympatia.

Kuvakulmat auttavat näyttämään näitä vastakohtaisuuksia ironisine reaktioineen ja 
vastakkaisine tyyleineen: mielikuvituksellisempi ja runollisempi (Adbel Aziz) ja realistisempi 
ja käytännöllisempi (Santiago). 

Tämä pitkälle huoliteltu lyhyiden otosten montaasi tekee Juania ja Ivania kadulla 
seuraavan kamera-ajon, elokuvan päättävän pitkän otoksen, entistä intensiivisemmäksi ja 
merkityksellisemmäksi vastakohtaisuutensa johdosta. Se on elokuvan ainoa liikkuva otos, 
pitkä toimintajakso ilman leikkauksia, jossa seurataan Juania ja Ivania kaupunginosan 
kaduilla, jotka täyttyvät äänistä ja taustalla näkyvistä naapureiden hahmoista. Todellisuus 
jatkaa kulkuaan, elokuva päättyy, mutta elämä jatkuu.

naapurit, lapset, nuoret ja vanhemmat, joilla kaikilla on hyvin erilaiset lähtökohdat ja 
jotka katsojina muuntuvat kohtauksen todellisiksi päähenkilöiksi muodostaen eräänlaisen 
kuoron, joka kommentoi tilannetta sitä mukaa, kun lisää jäänteitä paljastuu, esittämällä 
siitä hypoteeseja ja mietiskelemällä huumorimielessä elämää, ajan kulumista ja kaupungin 
historiaa.

Tämän jakson onnistuminen oli hyvin monimutkaista kuvaushetken suoralla äänityksellä ja 
sen jälkeen toteutetulla äänimontaasilla. Sen taltioimiseksi äänittäjät asettuivat hyvin kapeaan 
kohtaan kaivannon reunalle, juuri sen kohdan alapuolelle, jossa naapurit olivat. Sen jälkeen 
montaasissa rakennettiin kohtauksen jatkuvuus kollektiivisen dialogin pohjalta näkökentän 
ulkopuolelta tulevilla lauseilla ja muilla lauseilla, jotka taltioivat naapureiden hypoteeseja, 
mietteitä, ilmaisevuutta ja mielikuvituksellisuutta. Tämä tilanne oli hyvin monimutkainen 
kuvattava, monia ihmisiä, jotka puhuivat yhtä aikaa, mutta siitä muodostui lopulta loistava 
kohtaus montaasin luoman rytmin ja ihmisten alkuodotusten luoman kehittymisprosessin (mitä 
arkeologit mahtavat löytää?) ja tapahtumien edistymisen ansiosta.
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Sovinnon kukka / Higanbana 
(Yasujiro Ozu, 1958)

Hyvää huomenta / Ohayo 
(Yasujiro Ozu, 1959)

Pyykkejä ripustettuna elokuvassa Työmaa-alue

Playtime (Jacques Tati, 1967)

Faaraoiden maa naapureiden televisioissa elokuvassa Työmaa-alue 

KUVIEN VÄLISIÄ YHTENEVYYKSIÄ 
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ELOKUVIEN VÄLISIÄ VUOROVAIKUTUKSIA 

Työmaa-alueessa kaupunginosan muuntuminen on emotionaalinen maisema, se 
näyttää suhteen, joka syntyy yksityisen ja yhteisen todellisuuden välille. Elokuvassa 
Paikka nuorelle miehelle (Il posto, 1961) nuori Domenico saapuu työnhakuun Milanoon, 
täydellisessä teollisessa muuntautumisprosessissa elävään kaupunkiin. Ohjaaja Ermanno 
Olmi sanoi, että hänen ensimmäisissä elokuvissaan oli “aina hiukan maamme historiaa, 
siirtymäkautta maaseutuyhteisöistä työväestön ja uuden porvariston maailmaan”. 

Guerín ja Olmi arvostavat molemmat elokuvan dokumentaalista arvoa, sen kapasiteettia 
taltioida, miten kaupunki muuttaa kasvojaan ja miten tämä prosessi synnyttää tunteita, 
tuntemuksia ja mielialoja. Tästä syystä he antavat suurta arvoa kaupungin kuvaamiselle 
samalla, kun etusijalla kuvataan kasvoja, joista urbaani maisema välittyy tunteiden kautta. 
Domenico on yksin ja eristäytyneenä kaupungissa, kunnes hän tutustuu Antoniettaan, 
tyttöön, joka on koeajalla samassa yrityksessä kuin hän. Olmin kamera usein rajaa heidät 
lasien läpi, kuvina, jotka herkistävät sisäänpäin kääntynyttä tilaa, tuntemusten tai sisäisten 
ajatusten tilaa, suhteessa kaupunkiin. Domenico on yleensä vaitonainen, tarkkaillen 
kaikkea häntä ympäröivää, kaupunkia, jonka hän vähitellen löytää. Kaupungin kuvaaminen 
havaitaan erityisesti siinä tavassa, jolla se heijastuu hänen kasvoiltaan. Olmin omien sanojen 
mukaan “Ihmisen kasvot ovat ilmaisukyvyn korkein taso, ne heijastavat itse ihmisen lisäksi 
myös ympäristöä, jossa hän elää. Esimerkiksi voin aivan hyvin seurata tiettyä kohtausta 
tietyn henkilön kasvojen avulla, joka ei suinkaan osallistu kyseiseen kohtaukseen, hän on 
vain katsoja. Se, mitä tapahtuu ihmisen kasvoilla on todellisuudessa vielä tärkeämpää ja 
valovoimaisempaa, kuin se mikä tapahtuu hänen ympärillään.”

Samalla tavalla Työmaa-alueessa naapureiden kasvot, joita on kuvattu heidän omissa 
tiloissaan – kotona, naapuruston baareissa – ikkunoiden tai lasien läpi, heijastavat myös 
uuden talon rakentamisen aiheuttamaa vaikutusta.

Tämä kasvojen dramatisointi avautuu molemmissa elokuvissa kohtaamiseen, 
ystävyyteen tai rakastumiseen. Domenicon ja Antoniettan vaihtamat katseet [1, 2], 
heidän naurunsa kahvia juodessa [3, 4], ilmaisevat ensimmäisen rakastumisen eleitä, 
uuden tunteen oppimista: näinä hetkinä kaupunki muuttuu valoisammaksi taustaksi, joka 
tuntuu värähtelevän heidän tunteittensa myötä. ”Kaikkein kauneimmat rakkaustarinat 
eleiden intensiteetin ja laadun kannalta – sanoi Olmi – ovat niitä varovaisia viisitoista- 
tai kuusitoistavuotiaana tapahtuneita hetkiä, jolloin yksi pitkä katse tai toisiaan tuskin 
hipaisevat kädet voivat luoda tunteen, joka on loputon”.

Työnteon maailmassa José Luis Guerín löytää hetken myös rakastavaisten tapaamiselle 
kahdessa kohtauksessa, joissa lähikuvan ja vastakuvan avulla nuori muurari Juan Manuel 
puhuu naapurintytön Sonian kanssa [5, 6], jota hän lopuksi pyytää kanssaan ulos, tai 
intiimissä hetkessä, jossa kuvataan Juanin ja Ivanin muodostamaa paria [7, 8].

O Emprego (1961)

Domenicon ja Antoniettan kasvojen ilmeikkyyttä elokuvassa Paikka nuorelle miehelle
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Em Construção (2000) 

Olmi oli kotoisin Bergamosta ja hänen vanhempansa olivat maanviljelijöitä. Olmi ei 
koskaan halunnut lähteä Roomaan, jonne Italian elokuvateollisuus on sijoittunut ja 
oppi elokuvantekijän ammatin omalla seudullaan, alkaen kameratekniikasta ja päättyen 
montaasiin. Hänen elokuvissaan on havaittavissa tietynlainen kuvien ja sommittelun 
käsityövivahde, ja myös työkalujen, esineiden, aineiden tai käsin kosketettavan 
todellisuuden kauneuden arvostaminen. Tämä suuremman autenttisuuden ja 
todellisuuden etsiminen, samoin kuin Guerínin tapauksessa, täyttää molempien ohjaajien 
elokuvat tarinoita ja tunteita kuvastavilla kasvoilla, joiden eleissä ja ilmeissä kuvastuvat 

TYÖMAA-ALUE JA PAIKKA NUORELLE MIEHELLE: KAUPUNKI JA KASVOT
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Etsiessään mahdollisimman autenttista ja todenmukaista kuvausta Ravalin kaduista 
vuosisadan vaihteen aikaan, Guerín sai työhönsä inspiraatiota Joan Colomin valokuvista. 
Guerín aloittaa elokuvan kuvilla, jotka on otettu ainoasta kyseisen valokuvaajan tekemästä 
elokuvasta El carrer, joka on kokoelma otoksia kiinalaisesta kaupunginosasta 60-luvulla.

Colom, joka oli aina pitänyt itseään amatöörikuvaajana, työskenteli kirjanpitäjänä 
eräässä tekstiilialan yrityksessä ja hänellä oli vain viikonloppuisin aikaa omistautua 
rakkaalle harrastukselleen. Hänen valokuvistaan erottuvat Barcelonan kiinalaisen 
korttelin kuvat, jotka hän otti vuosina 1958-1960. Näiden kahden vuoden aikana hän 
uppoutui kaupunginosan elämään täydellisen intensiivisesti ja intohimoisesti, tutkien 
kaupunginosan jokaisen nurkkauksen. Tuloksena on ainutlaatuinen muistojen kokoelma, 
täynnä totuutta, spontaanisuutta, elämän raakuutta ja tunteita, jotka heijastuvat 
kaupunginosan asukkaiden kasvoissa ja eleissä ja kertovat elämästä tällä kuohuvalla 
kaudella, jota voimme tänä päivänä tarkastella näiden valokuvien ansiosta.

Pystyäkseen vangitsemaan todellista elämää Colom halusi välttää kameran merkitystä, 
hän ei halunnut valmistella tai sommitella kuviaan liikaa. Colom etsi toistumatonta 
kauneutta, sitä, mikä kestää vain häviävän hetken – yksi katse, yksi ilme, yksi ajatus – 
jota tuskin koskaan ehditään vangita tai pysäyttää. Tätä varten hän opetteli laukaisemaan 
Leica M2 -kameransa katsomatta lainkaan tähtäimen läpi. Hän harjoitti tekniikkaansa 
peilin edessä, kunnes onnistui kuvaamaan alhaalta käsin, niin näppärästi ja nopeasti, että 
kaikki hänen valokuvaajakollegansa hämmästelivät sitä. Tällä tavoin hän pystyi ottamaan 
kuvia, joissa kuvattujen henkilöiden eleet ovat äärimmäisen eläviä ja luonnollisia.

VUOROVAIKUTUS MUIDEN TAITEENALOJEN KANSSA

El carrer, Joan Colom (1958-60)

El carrer, Joan Colom (1958-60)
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Colomilla oli tapana etsiä tiettyjä päivän hetkiä, kuten illan alkaessa, jolloin korttelin elämä oli 
vilkasta ja pulppuilevaa. Ja juuri säännöllisen kahden vuoden aikaisen korttelin asukkaiden 
valokuvaamisen ansiosta – myös Guerín työskenteli elokuvansa parissa kaksi vuotta – 
hänen muotokuvansa välittyvät meille äärimmäisen avoimina siten, että korttelimaisemasta 
muodostuu ennen kaikkea ihmismaisema: katseet, asennot, tunteita heijastavat kasvot. 
Colomin ja Guerínin visuaaliset tavoitteet ovat samat: he hakevat spontaanisuutta, katseiden 
kohtaamista ja aitoja eleitä, jotka luovat tarinan kuvan sisälle, heijastavat ihmisen aitoutta ja 
ilmaisukykyä, tietyn ajanjakson piirteitä.

Merode-alttaritaulu 
Robert Campin (n.1427–32)

1 2
3

Valokuvissa Guerín arvostaa kuvan realistista tai dokumentoivaa herkkyyttä. Toinen hänen 
työtään inspiroiva taidelaji on maalaustaide, jota hän ihailee suuresti ja jossa hän on 
asiantuntija. Guerínin tavassa katsella tauluja (kuten hän opettaa tunneillaan maalauksia 
esitellessään) heijastuu itse asiassa hänen tapansa tehdä ”montaaseja” sommittelun sisään: 
laajemmassa yleiskuvassa hän kiinnittää huomionsa muihin pienempiin osiin, aivan kuin 
ne olisivat yksityiskohtaisia lähikuvia. Tällä tavoin, esimerkiksi käsitellessään flaamilaisen 
taidemaalarin Robert Campinin vuonna 1428 tekemää “Meroden alttaritaulua”, Guerín 
keskittyy tiettyihin kuvan sivussa oleviin yksityiskohtiin, joista näkyy taiteilijan realistinen 
tapa kuvata työkaluja, tai Pyhän Joosefin käsityötaiteelle tyypilliseen asentoon, kun hänet 
on poikkeuksellisesti kuvattu puusepän työssään [1-3]. Tämä käsien, eleiden ja materiaalien 
arvostaminen realismin alkuperäisenä muotona on myös Työmaa-alueen perustana.

El carrer, Joan Colom (1958-60)
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Työmaa-alue sai Espanjassa monet havaitsemaan, että myös dokumenttielokuva voitiin 
nähdä ja arvioida oikeudenmukaisesti juuri elokuvana, filminä, yli kaikkien etikettien 
ja luokitusten. Yksi kaikkein merkittävimpiä hetkiä – ehkä jopa jossakin määrin kaiken 
tämän laukaisijana – oli elokuvan saama tuomariston erikoispalkinto San Sebastiánin 
filmifestivaaleilla 2001. Silloin oli kulunut jo 20 vuotta siitä, kun “muu kuin fiktioelokuva” 
oli osallistunut viimeksi San Sebastiánin festivaaleihin kilpailevana teoksena, ja 
yhteensä festivaalien 49 vuoden historian aikana tällaisia elokuvia oli ollut vain kolme. 
Tämän palkinnon jälkeen elokuva sai kansallisen elokuvapalkinnon Premio Nacional 
de la Cinematografía, joka lujitti Guerínin aseman auktoriteettina, erityisesti Työmaa-
alueen johdosta. Lisäksi myös katsojien vastaanotto elokuvateattereissa ja kriitikkojen 
ylistykset olivat huomion arvoisia. Tästä huolimatta, Työmaa-alue on vielä nykyäänkin 
todennäköisesti yksi niistä Guerínin elokuvista, joista on kirjoitettu ja keskusteltu kaikkein 
vähiten akateemisissa piireissä.  

Guerín ja hänen ahkera kuvausryhmänsä ovat kolmen vuoden ajan tutkineet kärsivällis-
esti ja syvällisesti vuosien turmeleman ja purettavaksi tuomitun kaupunginosan sisimpiä 
ytimiä. Tämän kaiken tuloksena on tämä “vapaan tahdon huuma”, kuten Valéry sanoisi. 
Se on kuin urbaani sinfonia täynnä rohkeita visuaalisia ja äänellisiä löytöjä, joka sijoittuu 
vuoroin maan tasalle betonimyllyjen ja purkujätteiden joukkoon, ja vuoroin siirtyy pysty-
suoraan nostureiden avulla korkeuksiin kuin ilmassa liidellen. Molemmissa tapauksissa 
Guerín on tarttunut ohjaksiin etsiäkseen maan pinnalta tuhtia realismia ja vangitakseen 
ajan kulumisen ilmassa liitäessään. Todellinen paradoksien summa ainutlaatuisessa 
elokuvassa, jonka nimestä Työmaa-alue huolimatta puolet kuvausajasta eletään purku-
jätteiden keskellä. Työmaa-alue on dokumenttielokuva, toisin sanoen melko puutteel-
lisesti identifioitu filmillinen kohde. On täysin tunnettua, että yksi dokumenttielokuvien 
suurimpia ongelmia on niiden jatkuva vertaaminen toiseen genreen, eli fiktioon, mikä 
on todellinen elokuvataiteen institutionaalinen opinkappale, dogmi. Ja koska dokument-
tielokuvalla ei ole omaa aluetta, tai koska sen alueen on vallannut televisioreportaa-
sin kaltainen hybridi tuotos, dokumenttielokuvaan on ympätty toisenlaisia nimikkeitä. 
Tällaisia ovat kategoriat, kuten “todellisuuselokuva” tai “cinéma vérité”, jotka olivat 
niin suosittuja 1960-luvulla. Niillä pyrittiin palaamaan elokuvan tekemisen alkuaikojen 
yksinkertaisuuteen hyökkäämällä varsin kevyin varustein perinteisen elokuvateollisuud-
en raskasta koneistoa vastaan. Jos yritämme luokitella Guerínin työmenetelmää kaiken 
tämän loputtoman tarjonnan puitteissa, voisimme puhua ”cinéma véritéstä”, todelli-
suuselokuvasta, eräänlaisesta henkilökohtaisesta tulkinnasta, jossa vastakohtaiset 
käsitteet kuten todellinen ja kuvitteellinen, tosi ja epätosi, objektiivinen ja subjektiivinen, 
toimivat yhdessä käsi kädessä. […] Guerín sijoittaa itse tyylinsä mielellään Flahertyn 
eeppiseen romantiikkaan, tämän tehdessä vuonna 1922 mestariteoksensa Nanookin 
hyödyntäen elokuvassaan ovelasti kaikkia näyttämöllepanon keinoja. Tästä rinnastuk-
sesta luopumatta mielestäni Työmaa-alue -elokuvan vaikutteet löytyvät ennemminkin 

filmidokumenteista, kuten Aviovaimo Pariisissa, vanhasta ja surrealistisesta Godardin 
projektista, jossa etsittiin kaupungin ja sen asukkaiden modus vivendin välistä saman-
suuntaisuutta. 
 
VÍCTOR VÁZQUEZ ALONSO 
“Äänten ja katujen tuulahdus” Letras de cine nº 6, 2002, s. 64

Tämän elokuvan lopullinen aarre on loistelias esimerkki keskustelun käyttämisestä 
tapaamispaikkana, jossa kohtaavat selväjärkiset ja sekavan hullut henkilöt aitoon Don 
Quijotemaiseen tyyliin. […] Tältä osin tulee puhua elokuvan epäilemättä kaikkein Don 
Quijotemaisimmasta henkilöhahmosta – joita on paljon – eli loputtoman kekseliäästä ja 
hienovaraisen maun omaavasta merimiehestä, joka selvittää baaritiskillä kumppaneilleen 
kuriositeettien täyttämää yksinäistä elämäänsä. Vanha mies, jonka merenmakuisen ja 
tarinantäytteisen menneisyyden voimme havaita vain intuitiivisesti, purjehtii hienovaraisesti 
ja ohimenevästi surullisen hahmon ritarin epäonnisessa vanavedessä ja tekee elokuvasta 
uusiutumisen esimerkin lisäksi teoksen, jossa kuvataan tätä selväjärkistä ja eristäytynyttä 
henkilöhahmoa, joka keksii itsensä aina uudelleen ja säilyy näin hengissä. Kyseessä 
on henkilöhahmo, joka löytyy usein suurista espanjalaisista kirjallisista ja taiteellisista 
teoksista ja joka tässä elokuvassa loistaa hulluuden ja ihmeellisen hienovaraisen 
makunsa luomalla kuriositeetilla. Tämä vanha mies voisi hyvin tarkastella itseään mistä 
tahansa Valle-Inclánin peilistä, tai olla jokin Goyan groteskeista hahmoista. Kyseessä on 
ääriviivoiltaan sumentunut hahmo, joka höystää elämänviisautensa viitteillä kokeneen ja 
tarkkaavaisen matkailijan huomioihin. Sekä hänen monologinsa että hänen dialoginsa 
ovat osoitus abstraktista sisimmästä, henkisestä paosta – tyypillistä henkilölle, 
joka elää uskoen yksinäisen maailmansa ja kurjuutensa absoluuttisiin arvoihin.  

 

[…] Elokuva perustuu kahden yhtälailla uskaliaan ratkaisun yhdistämiseen. Toisaalta 
elokuva etsii jatkuvasti yllättäviä ja kysymyksiä herättäviä näkökulmia tavassaan kuvata 
katuja, työmaata, enemmän tai vähemmän satunnaisten perspektiivien linjauksia, valon 
vaikutusta päivän eri tunteina, ainutlaatuisia uudelleenrajauksia, joita luodaan purkutöiden 
rikkomilla muureilla, ajan kuluttamien materiaalien valikoimalla jne. Tämä todellisuuden 
esteettisyyden julistus, joka ei pyri hyötymään ”kauniista asioista”, vaan pikemminkin se 
pyrkii näyttämään eri tavalla sitä, mikä on triviaalia, jopa likaista ja synkkää. Tässä eloku-
vassa katse kohdistuu uudelleen liikkeeseen. Tänä päivänä työmaakuvaus tuo väistämättä 
mieleen muita teoksia, kuten Still Lifen. Ennen tätä Jia Zhang-ken elokuvaa Guerín käytti 
jo tapaa määritellä uudelleen ja pysyvästi otoksen eri asteikot, sekä henkilöhahmojen 
suhteellisen sijainnin tilassa, jonka muurien purkutyöt, jokapäiväisten esineiden tuhoutumi-
nen ja työssä käytettyjen koneiden voima tekevät dramaattiseksi. Samanaikaisesti Guerín 
kuuntelee pitkään lukuisia eri tiloissa esitettyjä henkilöitä […] Samalla, kun alue kärsii mas-
siivisista muutoksista, todellisesta arkkitehtonisesta ja sosiaalisesta seikkailusta, yksilöt 
muotoutuvat tarinan elementtien kantajiksi, tarinan, joka on heidän olemassaolonsa pohja.

ELOKUVAN SAAMA VASTAANOTTO

DOMÈNEC FONT 
“Valéry ja väripaletit” El País, 16. lokakuuta 2001

JEAN-MICHEL FRODON 
“Työmaa-alue, José Luis Guerín. Sous un autre jour” Cahiers du cinéma nº 637, 
syyskuu 2008, s. 24
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ELOKUVAN ESITTÄMISEN JÄLKEEN

Saattaa olla mielenkiintoista sijoittaa elokuva urbaaniin 
ja historialliseen asiayhteyteensä: Barcelona, Ravalin 
kaupunginosa, 90-luvun lopussa. Kaupunki on täyden 
kaupunkiuudistusprosessin kourissa. Voimme hankkia tietoja 
itse kaupunginosasta: millainen se on nyt ja millainen se 
oli ennen, mitä muutoksia siellä on tapahtunut jne. Onko 
omissa kaupungeissamme tai tuntemissamme kaupungeissa 
samanlaisia kaupunginosia? Onko niissä esiintynyt samanlaisia 
prosesseja?

On ehkä hyödyllistä mainita, että kyseessä on pitkä elokuva 
(vähän oli 2 tuntia), jossa on runsaasti henkilöhahmoja ja 
monia eri tasoja. Saattaa olla myös kiinnostavaa puhua ensin 
dokumenttielokuvista ja erityisesti niin sanoitusta luovista 
dokumenteista, sillä se poikkeaa reportaasityylisistä ja 
muista dokumenteista, joihin olemme ehkä tottuneet. Asiasta 
keskustellaan syvemmin elokuvan katsomisen jälkeen, mutta 
asian pitäminen mielessä etukäteen varmaankin rikastuttaa 
elokuvan katsomishetkeä.

AJAN KULUMINEN
Työmaa-alue on elokuva ajan kulumisesta: ajasta, joka kuluu 
rakennusta rakennettaessa, päivän tuntien kulumisesta, 
vuodenaikojen kulumisesta, sekä myös ajasta, joka kuluu 
elokuvan tekemiseen. Sen lisäksi, että elokuva seuraa töiden 
edistymistä, voimme analysoida aikakysymystä kahdella eri 
tasolla. Toisaalta meillä on tuntien ja vuodenaikojen eteneminen. 
Toisaalta taas elokuva liittyy Espanjan pitkäaikaiseen ja 
syväjuuriseen kirjalliseen ja taiteelliseen traditioon, jossa 
kuvataan ajan kulumista ja kuolemaa.

Tuntien ja päivien kulumisen näkyminen
Jotkut tilat ja arkkitehtoniset elementit tahdittavat koko 
elokuvaa: löydämme ne yhä uudelleen eri rajauksista, erilaisilla 
vaihtelevilla valaistuksilla päivän etenemisen ja vuodenaikojen 
vaihtumisen mukaan [Ks. “Elokuvan rakentaminen: montaasi”, 
s. 48]. 

Tarkoituksena on yrittää luetella joitakin näitä tiloja ja 
elementtejä, jotka toistuvat elokuvassa, ilmestyvät ja katoavat 
elokuvan edetessä. Erityisen hienoa olisi, jos voisimme ottaa 
näyttökuvia (kuvat – kuvaruudut) ja sen jälkeen niistä voitaisiin 
koota suuri fresko, jossa samaa tilaa tai teemaa kuvaavat kuvat 
näkyvät eri rajauksissa ja valaistuksissa.

Yksi erityisen merkittävä elementti tässä suhteessa on muuri, 
jota Abdel Aziz ja Santiago ovat rakentamassa ikkunoineen, 
joka rajaa teoksen lopussa Sant Pau del Campin kirkkoa ja 
viereistä koulua. Muurin rakentamisen myötä osallistumme 
rakennustöiden etenemiseen ja samanaikaisesti päivien (ja 
öiden) ja vuodenaikojen kulumiseen.

Mekin voimme itse tarkkailla lähiympäristöämme ja valita 
paikan, josta käsin voimme rakentaa oman ”valon päiväkirjan” 
tai ”vuodenaikojen päiväkirjan”. Kun olemme ensin tarkastelleet 
valitsemamme paikan ominaispiirteitä, voimme valita mikä on 
paras rajaus tuntien ja päivien kulumisen näyttämiseksi. Sitten, 
saman rajauksen säilyttäen, valokuvaamme tilaa saman päivän 
mittaan eri tunteina (mikäli mahdollista, myös illalla, yöllä ja 
aamunkoitteessa) ja/tai eri päivinä pidemmällä aikavälillä (esim. 
syksystä kevääseen). Valokuvasarjan lineaarisella esityksellä 
– asettamalla kuvat vierekkäin samaan riviin – näemme, miten 
valo ja vuodenajat muuttavat tilaa.

Katoava aika ja odottava kuolema
Pelkän kaupunginosan ja tietynlaisten elintapojen katoamisen 
lisäksi elokuvassa mietitään ajan kulumista, elämää ja kuolemaa, 
joista punotaan kätketty elämän lanka. Tämä pohdinta rakentuu 
kauniisti kahdella tasolla samanaikaisesti ja toisiinsa niveltyen: 
elokuvan kerronnallisessa ja filmillisessä rakenteessa, sekä 
monien sen henkilöhahmojen keskusteluissa, minkä kautta 
toistetaan suuren espanjalaisen kirjallisuuden ominaispiirteitä, 
kuten mm. Jorge Manriquen Säkeitä isänsä kuolemasta, Miguel 
Hernándezin tai Antonio Machadon Elegías-teokset ja Francisco 
Quevedon sonetit.

Ryhmä voi laatia luettelon elokuvan ajan kulumiseen liittyvistä 
muistoista, hetkistä, elementeistä ja fraaseista: roomalaisen 
kauden hautojen löytyminen ja keskustelut, joita ne herättävät 
naapuruston keskuudessa (ikääntyneempien henkilöiden 
ja myös lasten keskuudessa); pyörivä kello, joka tahdittaa 
elokuvaa, sekä myös vuosituhannen vaihteen uudenvuodenyö, 
Abdel Azizin lause, jossa hän sanoo että ”ongelma ei ole kuolla, 
vaan odottaa kuolemaa…”.

Eri aikakausien yhteiselo urbaanin maiseman 
kautta 
Monet Työmaa-alue -elokuvan rajaukset luovat yhteisen tilan 
eri aikakausien rakennuksille tai arkkitehtonisille elementeille ja 
korostavat näin yhtä Barcelonan kaltaisten kaupunkien suurista 
arvotekijöistä. Niissä historiallinen menneisyys on voimakkaasti 
läsnä kaupungin rakennusten, katujen, muurien, tyhjillään 
seisovien tai käyttötarkoitukseltaan muunneltujen tehtaiden 
kautta.

Jos ajattelemme omaa ympäristöämme (kylä, kaupunginosa, 
kaupunki), mitkä ovat sen alueet, joilla on mahdollista löytää 
yhtä aikaa monien eri ajanjaksojen merkkejä? Miten rajaisimme 
sen, jotta tämä aikakausien päällekkäisyys tulee esiin? Tällä 
tavalla voimme luoda historiallisen kertomuksen omasta 
ympäristöstämme valokuvakokonaisuuden avulla.

TILA JA ÄÄNET
Tilan ja äänen rakentaminen
Yksi elokuvan erityisen rikkaita aspekteja on tilojen äänellinen 
rakentaminen: työmaan äänien avulla tila laajenee rakennuksiin 
ja koko kortteliin, ja kaupunginosasta tulee osa elokuvaa [ks. 
“Elokuvan rakentaminen: montaasi”, s. 48]. 

Yritä muistella elokuvan ääniä: työmaa, autot, radiot, kaasupullon 
myyjä, linnut, musiikit, puheäänet, arkeologien työskentely, 
Faaraoiden maan ääni, lapset koulussa… Sen jälkeen voit 
pysähtyä johonkin näistä toimintajaksoista ja analysoida ääniä 
syvällisemmin: Milloin kukin niistä tulee mukaan? Jatkuvatko 
äänet seuraavissa otoksissa, millä tasolla? Milloin ne katoavat? 
Miten ne luovat vaikutteen tilasta, tilojen välisestä jatkuvuudesta? 
Tiedämme – tai tunnemme – että kaksi tilaa sijaitsee vierekkäin, 
sillä niissä kuuluvat samat äänet. Tätä analyysia varten erityisen 
kiinnostavia jaksoja ovat 16 ja 17, 32, 55. 

 

Montaasin tekeminen

Analyysin jälkeen voit myös itse tehdä luovaa harjoittelua. Aloita 
tallentamalla ympäristösi ääniä, niitä, jotka seuraavat mukanasi 
joka päivä ja joita tavallisesti et pysähdy kuuntelemaan. Sen jälkeen 
voit ottaa valokuvia tai otoksia joistakin tyhjistä tiloista, ilman ihmi-
siä. Sen jälkeen voit tehdä montaasin äänistä kuvien kanssa luo-
den näin yhtenäisyyden eri tilojen välillä, jotka ehkä todellisuudessa 
ovat erillään, jolloin tiloille saadaan tiiveyttä, luodaan aika, saadaan 
ne eläviksi.

V – PEDAGOGISIA EHDOTUKSIA
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Graafinen suunnittelu
Graafinen design: Benjamin Vesco / Graafinen sovellus: Berta Fontboté

Miten viitata tähän asiakirjaan
De Lucas, G. (2015). Työmaa-alue. Noudettu sivustolta www.cined.eu 

HENKILÖHAHMOT
Yksi lumoavimmista osatekijöistä Työmaa-alue -elokuvassa 
ovat sen henkilöhahmot, jotka opitaan tuntemaan ajan kuluessa 
heidän eleittensä, työnsä tai vaeltelunsa perusteella, ja aivan 
erityisesti heidän käyttämiensä sanojen välityksellä: mitä he 
sanovat, miten he sen sanovat, mitä lauseita he käyttävät, 
milloin he vaikenevat, millainen on heidän dialoginsa ja 
äänteensä sävy.

José Luis Guerín on antanut jokaiselle henkilöhahmolle tilaa, 
jotta he voivat kukin omalla tavallaan rakentaa oman kuvansa 
elokuvan aikana. Ja erityisen arvokasta on se, että hän ei 
pelkästään kunnioita henkilöhahmojaan, vaan myös arvostaa 
heitä. Elokuvan kuvausten aikana he oppivat rakastamaan 
jokaista henkilöhahmoa. Gonzalo de Lucasin haastattelussa 
“Hymy ja lumi. Keskustelu Abdel Azizin ja José Luis Guerínin 
kanssa” ohjaaja sanoo näin: “Juuri montaasissa opimme 
ymmärtämään ja rakastamaan heitä”, [ks. José Luis Guerínin, 
Núria Esquerran ja Amanda Villaviejan mietelmiä, alkaen s. 19]. 

Voimme ehdottaa jokaiselle oppilaalle tai pienelle ryhmälle, että 
he valitsevat henkilöhahmon, joka vaikuttaa heistä erityisen 
liikuttavalta tai kiinnostavalta. Sen jälkeen hahmoista kirjoitetaan 
kuvaus huomioiden heidän dialoginsa ja käyttäen lähtökohtana 
sitä, mikä hahmosta tulee esiin elokuvan aikana ja käsitellen 
hahmoa samalla kunnioituksella ja arvostuksella kuin Guerín. 
Miten esittelisit hahmon sellaiselle, joka ei ole nähnyt elokuvaa?

ELOKUVAN LOPPU 

Elokuvan viimeinen otos on aivan erilainen kuin muu elokuva. 
Yritä kuvata tätä otosta ja sitä, miksi se poikkeaa niin paljon 
elokuvan muista otoksista.

José Luis Guerín analysoi sen näin: “Työmaa-alue – elokuvassa 
viimeinen otos seuraa kahta kaupunginosan nuorista 
henkilöistä. Se ei tarkoita pelkästään etääntymistä, vaan se 
heijastaa moraalista asettelua siitä, kuka päättää kulkea kenen 
seurassa. Tällä hetkellä, muuten paikallaan pysyvän kameran 
otoista tehdyn elokuvan jälkeen, se ilmentää ikään kuin tarvetta 
kulkea heidän kanssaan ja heidän seuranaan”.

José Luis Guerín lopettaa elokuvan liikkuvaan otosjaksoon, 
koko elokuvan keskipisteenä olleen työmaan ulkopuolella. 
Hän kuvaa Juania ja Ivánia, kahta niistä henkilöistä, joiden 
tulevaisuus saattaa vaikuttaa meistä kaikkein epävarmimmalta. 
Kameraa kuljetetaan kapealla kadulla – eikä se enää seuraa 
kadun liikehdintää – ja henkilöhahmot kulkevat kohti kameraa 
katsoen sitä suoraan edestäpäin.

Mitä tuntemuksia tai ajatuksia synnyttää tämä otos meissä 
kaikissa? Voimme laatia hypoteeseja tämän kuvaustavan 
valinnan motiiveista.  

Kuvaviitteet
s. 3: Työmaa-alue -elokuvan alkuperäinen juliste © Imagina International Sales / s. 7, 9: José Luis Guerín, Los motivos de Berta, 1983 © V.O. Films / s. 9: José Luis Guerín, Souvenir, 1986 © José Luis Guerín / s. 7, 8, 9: José Luis Guerín, Tren 
de sombras, 1997 © Wanda Vision / s. 7, 9: José Luis Guerín, Innisfree, 1990 © Cine Company / s. 7: John Ford, The Quiet Man, 1952 © Classic Films Distribución / s. 7, 8, 9: José Luis Guerín, Jonas Mekas, Correspondencias Jonas Mekas 
– José Luis Guerín, 2011 © Intermedio / s. 8, 9: José Luis Guerín, En la ciudad de Sylvia, 2007 © Wanda Vision / s. 8, 9: José Luis Guerín, Unas fotos en la ciudad de Sylvia, 2007 © Wanda Vision / s. 9: José Luis Guerín, Las mujeres que no 
conocemos, 2007 © José Luis Guerín / s. 9: José Luis Guerín, Guest, 2010 © Versus Entertainment / s. 9: José Luis Guerín, La Dama de Corinto, 2010 © Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente / s. 9: José Luis Guerín, Dos cartas a 
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s. 27: Jacques Tati, Playtime, 1967 © DeA Planeta / s. 28: Ermanno Olmi, Il posto, 1961 © Radio Films / s. 29, 30: Joan Colom, El carrer, 1958-60 © Joan Colom / s. 30: Robert Campin, Merode-alttaritaulu, n.1427-32 © The Metropolitan Museum 
of Art, The Cloisters Collection, 1956. www.metmuseum.org

 

HISTORIALLINEN HETKI
Elokuvan historiallisesta hetkestä nykypäivään
Työmaa-alue kuvattiin Barcelonassa vuosina 1998–2000. Tietystä 
kaupunginosasta ja tietyistä henkilöistä kertovan konkreettisen 
tarinan lisäksi elokuvasta tulee esiin monia historiallisia 
elementtejä: asunnon löytymisen vaikeudet ja kiinteistöalan 
spekulaatio, Kosovon sota (läsnä erityisesti jaksoissa 14 ja 16), 
vuosituhannen vaihtuminen jne. 

Saattaa olla kiinnostavaa tutkia hiukan näitä aiheita ja tarkastella, 
mitä niille on tapahtunut lähes 20 vuotta myöhemmin.

Urbaanit muutosprosessit ja keskiluokkaistuminen  
Barcelona on yksi suuria esimerkkejä kaupungeista, joissa 
viimeisten vuosikymmenten aikana on käynnistetty syvältä 
uurtavia kaupunkiuudistusprojekteja, jotka ovat muuttaneet sen 
vanhaa kaupunkia ja teollisuusalueita. Barcelonan tapauksessa 
vuoden 1992 olympialaiset olivat tämän prosessin alullepanijana.

Voimme mietiskellä omaa kaupunkiamme, lähikaupunkeja tai 
suuria pääkaupunkeja, joissa on toteutettu vastaavanlaisia 
kaupunkiuudistushankkeita: missä kaupunginosassa niitä on 
tehty, minä ajanjaksona, mistä syistä. Tämä ilmiö tunnetaan 
nimellä “keskiluokkaistuminen”. Voimme nyt tutkia mitä tällä 
ilmaisulla oikeastaan tarkoitetaan, mitkä ovat sen syyt ja 
seuraukset, ja miettiä, miten siihen suhtaudumme.



CINED.EU/FI : DIGITAALINEN ALUSTA, JOKA ON 
OMISTETTU TARJOAMAAN TIETOA JA OPETUSTA 
EUROOPPALAISESTA ELOKUVASTA

CINED TARJOAA:
• Monikielisen ja ilmaisen alustan, jota voi käyttää 45 eri 

maassa. Alustaa voi käyttää ei-kaupalliset järjestöt ja muut 
julkiset toimijat

• Eurooppalaisten elokuvien kirjaston. Kirjasto on koottu 
eritoten 6-19 -vuotiaille lapsille ja nuorille

• Pedagogisia työkaluja elokuvakasvatuksen opetuksen ja 
oppimisen tukemiseksi; kirjallisia tehtäviä, pedagogisia 
videoita ja muita opetusmateriaaleja

CinEd on yhteiseurooppalainen elokuvakasvatushanke eurooppalaisille nuorille.  
CinEd on pääosin rahoitettu Euroopan Unionin Creative Europe / MEDIA -hankkeena. 


