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CinEd – ovi elokuvien maailmaan
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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.
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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.

Oppimateriaalin tekijä:
Carlos Natálio on elokuvakriitikko ja tutkija, jonka alaa ovat elokuvatutkimus, mediateoria ja tekniikan filosofia. Hän
valmistelee väitöskirjaa ranskalaisen filosofin Bernard Stieglerin johdolla. Carlos Natálio on laatinut myös Pedro
Costan elokuvaa O Sangue (Veri) käsittelevän oppimateriaalin ja osallistunut kirjan O Cinema Não Morreu. Crítica
e Cinefilia À pala de Walsh (Elokuva ei ole kuollut) kirjoittamiseen vuonna 2017.
Kiitokset:
Agnès Nordmann; Ana Eliseu; Isabelle Bourdon; Léna Rouxel; Luís Mendonça; Nathalie Bourgeois; Patrícia
Gomes; Pierre-Marie Goulet; Ricardo Vieira Lisboa; Rossana Torres; Teresa Garcia; Teresa Borges ja Portugalin
elokuvateatterimuseon kirjaston henkilökunta.
CinEd-verkoston koordinointi Suomessa: IhmeFilmi ry
Verkoston yleiskoordinointi: Institut Français
Koordinaatio Portugalissa: Os Filhos de Lumière
Copyright:
/ Institut français / Os Filhos de Lumière
Tämä opetusmateriaali on tarkoitettu yksinomaan ei-kaupalliseen käyttöön. Sen käyttäminen osittain tai
kokonaisenaan kaupallisissa tarkoituksissa on kielletty.
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Tekniset tiedot

Kukapa ei olisi lapsena koskaan ihastunut koulutoveriinsa? Kuka ei koskaan leikkinyt ulkona hämärään tuloon asti
haaveiltuaan tuosta hetkestä koko päivän loppumattomilta tuntuvien koulutuntien aikana? Kukapa ei olisi lapsena pahoittanut
mieltään aikuisten moitteiden tai toverien pilkallisen naurun vuoksi? Kuka ei ole koskaan tuntenut kiusausta tehdä tyhmyyksiä
samalla toivoen, että välttyy häpeältä? Näitä ja muitakin kysymyksiä, kuten syyllisyyttä, hyvän ja pahan välistä eroa, halua,
rakkautta ja kuolemaa, Aniki-Bóbó kehottaa meitä pohtimaan. Koska elokuva on ”ajan tutkimisen väline”, Manoel de Oliveira
kuljettaa meidät aina 1940-luvun Portugaliin saakka, Porton kaupunkiin, sen kivisille kujille ja kimaltelevan joen äärelle.
Hänen elokuvansa nostattamat kysymykset ja sen tarjoamat opetukset ovat nykypäivän eurooppalaiselle katsojalle yhä
ajankohtaisia. Siinä kuvatut tilanteet välähtävät lapsen tajuntaan kuin salamat. Vasta myöhemmin, aikuisina, me tiedostamme,
että niiden loiste ei jätä meitä milloinkaan, sillä ne ovat itse elämän rakennusainetta.

Maa: Portugali
Kesto: 68 min.
Formaa: Mustavalkoinen — 1.37: 1 – 35 mm
Ensi-ilta: 18 12.1942 Lissabon, Elokuvateatteri Éden

Mutta Manoel de Oliveira, eräs kaikkien aikojen suurimmista elokuvantekijöistä, ei esittele meille vain elämisen taitoa.
Hän oli 34-vuotias toteuttaessaan tämän ensimmäisen kokopitkän elokuvansa. Sen kuvat ja äänet ovat kuin portti hänen
erikoislaatuiseen tuotantoonsa: Aniki-Bóbón ansiosta ymmärrämme, että moraali, rohkeus, käyttäytymistapojen oppiminen
sekä sieluun ja ruumiiseen liittyvät kysymykset ovat olleet määrääviä niin hänen elämässään kuin tuotannossaankin aina
hänen uransa alusta asti. Jo Aniki-Bóbó osoittaa, että ohjaajan pyrkimyksenä on ennen muuta tarkkailla todellisuutta eikä
niinkään etsiä objektiivista totuutta. Tämä lähestymistapa vapauttaa mielikuvituksen.
Lastenlorut, ei-ammattimaisten näyttelijöiden kärsivällinen ohjaaminen, sanojen ja intonaation merkitys, katu elämän
näyttämönä sekä kertomuksen ja rakkauden taika – siinä muutamia Oliveiran tuotannolle tyypillisistä aineksista, jotka ovat
mukana tässäkin elokuvassa. Aniki-Bóbón sisällyttäminen CinEdin kokoelmaan tekee myös mahdolliseksi tutkia tarkemmin,
millainen on tämä teos, joka antoi suuntaviivat hänen myöhemmillekin elokuvilleen. Oliveira jatkoi työskentelyään vielä
yli satavuotiaana ja ”oikealla tiellä” kulkiessaan hän yhdisti tuotannossaan kaikki taiteen muodot, niin teatterin, musiikin,
maalaustaiteen kuin oopperankin. Ja myös elokuvataiteen..

Ohjaaja: Manoel Oliveira
Käsikirjoitus: Manoel de Oliveira, Joäo Rodrigues
de Freitasin novellin (Os Meninos Milionários,
”Lapsimiljonäärit”) mukaan
Apulaisohjaaja: Manuel Guimarães
Laulusarjat: Alberto de Serpa
Laulut: Manuel de Azevedo
Alkuperäismusiikki: Jaime Silva (Filho)
Äänisuunnittelija: Sousa Santos
Kuvausjohtaja: António Mendes
Leikkaus: Vieira de Sousa e Manoel de Oliveira
Lavastus: José Porto, Silvino Vieira
Maskeeraus: António Vilar
Kuvaus: João Martins
Tuottaja: António Lopes Ribeiro
Tuotanto: Produções António Lopes Ribeiro
Studio: Tobis Portuguesa
Ilmoitettu budjetti: 750 contos
Jakelu: Lisboa Filme, Exclusivos Triunfo
Rooleissa:
Nascimento Fernandes (kauppias);
Vital dos Santos (opettaja);
Fernanda Matos (Teresinha);
Manuel de Azevedo (katulaulaja);
Horácio Silva (Carlitos);
António Santos (Eduardito);
António Morais Soares (Pistarim);
Feliciano David (Pompeu);
Manuel de Sousa (filosofi);
António Pereira ("Batatinhas");
Rafael Mota (Rafael);
Américo Botelho (Estrelas);
Armando Pedro (kassanhoitaja);
António Palma (asiakas);
Pinto Rodrigues (poliisi).
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Kasvaminen

Leikki

Kolmiodraama

Putoaminen

Syyllisyys
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Tavoitteita

”Pysy aina oikealla tiellä”, lukee sankarimme, pikku
Carlitoksen, koululaukussa. Se ei kuitenkaan ole aina
helppoa, koska oikea tie ei muodostu suorista hyvin
valaistuista kaduista, vaan on päällystetty peloilla,
rakastumisilla, haluilla, mustasukkaisuudella, syyllisyyden
tunteilla, epäoikeudenmukaisuudella ja kuralätäköillä.
Manoel de Oliveira on aina korostanut, että Aniki-Bóbó ei ole
elokuva lapsista eikä lapsille, vaan tarkoitettu ennen kaikkea
”aikuisille, jotka ovat vielä lapsen asteella”. Tästä syystä
näiden lasten kulkemat tiet, heidän putoamisensa, harhaaskeleensa ja kilpailunsa, vain heijastelevat heitä odottavan
maailman iloja, kieltoja ja esteitä.
PUTOAMINEN
Taivaan ja maan välissä
Aniki-Bóbó alkaa kuvilla taivaasta ja päättyy niihin. Alussa
laskeudumme maan päälle ja lopussa palaamme taivaalle.
Kertomus on muodoltaan kehämäinen. Yliluonnollisesta
luonnolliseen ja luonnollisesta yliluonnolliseen. Ennen
taivaalle paluuta kamera laskeutuu maahan ja Eduardito
putoaa rautatielle. Putoaminen on ihmisenä olemisen ehto
ja sellainen se on myös tässä humanistisessa sadussa,
keskellä maallisia ongelmia ja lapsuudelle ominaista
ihanteellista lyyrisyyttä. Eduarditon lisäksi myös Pistarim
putoaa alituiseen kömpelyyttään. Carlitos puolestaan, milloin
ei kaadu kuralätäkköön tönäistynä, lankeaa kiusaukseen
”Kiusausten kaupassa” päästäkseen Teresinhan suosioon.
Sananmukaiset ja symboliset putoamiset ja kaatumiset ovat
lapsuuden pikku synneistä maksettava hinta..
LEIKKI
Tähden heitto, hyrrän pyöritys, rosvo ja poliisi
Aniki-Bóbóssa koulu on vankila, jonka seinissä on halkeamia
ja jonka sisälle anonyymi opettaja yrittää menestyksettä rajata
oppilaittensa ilon ja energian. Vain kissa ikkunalla näyttää
lapsille merkin ja muistuttaa heitä koulun ulkopuolisesta
elämästä. Koulu ja Kiusausten kauppa ovat aikuisten ja
heidän auktoriteettinsa hallitsemia tiloja, mutta samalla
myös paikkoja, joihin Manoel de Oliveira sijoittaa naurun ja

Synopsis
ironian. Kaikki se mikä on vakavaa, leikki ja kasvaminen,
tapahtuu ulkona: lasten keskinäinen kilpailu ja hypyt
Douro-jokeen; Pistarim heittää uutta hyrräänsä, koska hänellä
ei ole tarpeeksi rahaa ”ostaa koulu ja sulkea se”; kadulla myös
leikitään rosvoa ja poliisia ja tunnetaan epävarmuutta omasta
ryhmään kuulumisesta; ulkona lennätetään leijaa, aivan kuin
taivaalle syttyisivät valot ja se valvoisi vaarassa olevia ystäviä.
KOLMIODRAAMA
Tahdotko leikkiä kanssani? Voimmeko jutella?
Carlitos on herkkä ja hienotunteinen pikkupoika, Eduardito
puolestaan rohkea ja turhantärkeä. Teresinha, ”viattoman
kieroutunut tai kieroutuneen viaton” pikkutyttö – kuten
hänet määritteli João Bénard da Costa, ohjelmajohtaja,
kriitikko ja Portugalin elokuva-arkiston päällikkö – joutuu
valitsemaan näistä kahdesta. Päätös on kuitenkin vaikea.
Toinen yrittää vietellä hänet esittelemällä lihaksiaan, toinen
kulkee pitkin kattoja tuodakseen hänelle varastamansa
nuken; ohjaaja muistelee kohtauksen olevan jossain määrin
omaelämäkerrallinen. Aniki-Bóbó on siis elokuva, joka kertoo
viattomista, aikuistumiseen liittyvistä toiveista, mutta sivuaa
jo hieman myös rakkauden monimutkaisia mekanismeja..
SYYLLISYYS
Hyvä ja paha
Tämän kaltainen esikoisteos (kyseessä on Manoel
de Oliveiran ensimmäinen kokopitkä elokuva) tuo
valkokankaalle nuorison voiman ja vakaumukset.
Aniki-Bóbó on elokuva vastakohtaisuuksista, sellaisista
kuten koulu ja katu, taivas ja maa, mutta myös hyvän ja
pahan tiedostamisesta. Carlitosta syytetään sellaisesta,
mitä hän ei ole tehnyt – Eduarditon tönäisemisestä alas
rinnettä. Samalla kukaan ei kuitenkaan syytä häntä
nuken varastamisesta – väärästä teosta, johon hän
on oikeasti syyllistynyt. Varkaus täyttää pojan mielen
pelolla ja syyllisyydentunteella, joka sulkee hänet
ryhmän ulkopuolelle ja käynnistää kaikkein tärkeimmän
”oikeusistuimen”, omantunnon.

On uuden päivän aamu ja aika lähteä kouluun. Kadulla
lapset kiirehtivät ehtiäkseen ajoissa. Pikku Pistarim tulee
myöhässä, ja opettaja rankaisee häntä käskemällä hänet
nurkkaan aasinlakki päässä. Carlitos, tarinan sankari, istuu
tunnilla kuraa kasvoillaan. Eduardito, hänen luokkatoverinsa
ja kilpailijansa rakkaudessa, tönäisi häntä koulumatkalla,
niin että hän kaatui kuralätäkköön. Teon tarkoituksena
oli tehdä vaikutus Teresinhaan. Ujo ja herkkä Carlitos on
Teresinhan mieleen, mutta tyttö näyttää kuitenkin asettavan
etusijalle rohkean ja itsevarman Eduarditon. Sankarimme
ei kuitenkaan myönnä tappiotaan. Hän päättää varastaa
”Kiusausten kaupasta” nuken ja lahjoittaa sen Teresinhalle
valloittaakseen tytön sydämen. Varkaudesta seuraa kuitenkin
syyllisyydentunto, jonka kanssa hän joutuu elämään. Sen
syynä on poikkeaminen ”oikealta tieltä”. Carlitoksen tilanne
pahenee, kun lapset seuraavana päivänä päättävät pinnata
koulusta ja menevät leikkimään lähelle junarataa. Kun junan
saapumisesta innostunut Eduardito putoaa alas rinnettä
ja loukkaantuu, kaikki väittävät Carlitoksen tönäisseen
toveriaan ja lakkaavat puhumasta hänen kanssaan.
Sankarimme vakuuttaa silloin olevansa syytön, tunnustaa
syntinsä ja voittaa lopullisesti Teresinhan rakkauden.

I -johdanto

KASVAMINEN
Kasvaminen tarkoittaa oman tien valitsemista

II - elokuva
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II – ELOKUVA
KONTEKSTI
Portugali 1940-luvulla: vallan vankiloista lapsuuden
vapauteen
Aniki-Bóbón, Manoel de Oliveiran ensimmäisen kokopitkän elokuvan, ensi-ilta oli Portossa
joulukuussa 1942, pian ohjaajan 34-vuotispäivän jälkeen. Vaikka Oliveira oli jo tehnyt useita
dokumentaarisia lyhytelokuvia, kuten Douro, Faina Fluvial (1931), Portugalin yleisö tunsi
hänet siihen aikaan ennen muuta seiväshyppääjänä, kilpa-ajajana ja kansankomedioiden
näyttelijänä. Tähän oli pian tulossa muutos. Oliveiraa kiehtoi Porton Ribeiran kaupunginosan
asukkaiden ja työläisten elämä Douro-joen rannalla niin, että hän päätti sovittaa ystävänsä,
kirjailija Rodrigues de Freitasin kertomuksen Lapsimiljonäärit elokuvaksi, jonka aiheena ovat
alueen köyhien lasten vaiheet.

sodan alussa laivojen normaalia kulkua Portoon. Tämä käy täysin ilmi niistä lukuisista
otoksista, joissa Douro-joki näyttäytyy tyhjänä. Oliveira on kertonut, kuinka hän yritti tallentaa
elokuvaansa joella kulkeneet harvat alukset.
Koulu on kuin häkki ja autoritäärinen opettaja kuin suoraan pilakuvasta. Myös Carlitoksen
koululaukun kirjoitus ”oikealla tiellä” pysymisestä ja kauppiaan lapsille osoittamat sanat
sovinnosta kertovat ylettömästä moralismista ja toisaalta sopusoinnun tarpeesta vastineena
elokuvasta henkivälle sodan ilmapiirille. Tarkoituksena ei siten ollut ainoastaan näyttää, kuinka
suljettu diktatuurin aikainen (Estado novo 1933-1974) yhteiskunta oli, vaan myös kiertää
sensuuria, joka kohteli kovakouraisesti hallinnon saarnaamiin arvoihin törmääviä elokuvia.1

Valmistellessaan ensimmäistä fiktioelokuvaansa ohjaaja järjesti useiden päivien koekuvaukset
Ribeirassa löytääkseen sopivat pikku näyttelijät ja saadakseen heidän perheiltään luvat lasten
osallistumiseen. Heidän joukossaan oli pari Carlitos-Teresinha (Horácio Silva ja Fernanda
Matos) [ks. ”Todistuksia”]; muiden lasten tavoin hekään eivät olleet koskaan näytelleet. Eiammatillisten näyttelijöiden lisäksi elokuvaan kiinnitettiin ammattinäyttelijöitä, joista tunnetuin,
Nascimento Fernandes (kauppias), esiintyy lähikuvassa elokuvan virallisessa julisteessa (ks.
"Julisteita").

Mutta vaikka Aniki-Bóbó pyrkii keinotekoisesti mukautumaan diktatuurin sanelemiin ”hyviin
käytäntöihin”, sen elokuvallinen merkitys on paljon suurempi. Manoel de Oliveira oli jo tuolloin
seitsemännen taiteen suuri tuntija, ja hänen ensimmäinen kokopitkä elokuvansa on rohkea,
monia vaikutteita yhdistävä kokeilu. Neuvostoelokuvasta on peräisin nopean montaasin
rakentava voima, joka on läsnä erityisesti Eduarditon onnettomuutta kuvaavissa kohtauksissa.
Saksalaisesta elokuvasta on lainattu ekspressionismi ja sille ominaiset varjot ja vääntyneet
muodot, joita käytetään kuvaamaan henkilöhahmojen mielentiloja. Niitä esiintyy ennen
kaikkea lasten öisissä unennäyissä. Ranskalaisesta elokuvasta taas on lähtöisin runollinen
realismi. Se ilmenee kansanomaisen miljöön ja henkilöiden traagisen kohtalon kuvauksessa.

Vuonna 1941 Eurooppa on sodassa, ja Portugalissa, missä vallassa on kansallinen diktatuuri,
kuvauslupien saaminen kestää kauan. Tietyssä mielessä kaikki nämä poliittiset ja historialliset
vastoinkäymiset edesauttoivat Manoel de Oliveiran työtä, sillä niiden vuoksi hänellä oli
runsaasti aikaa harjoitella lasten kanssa São Joãon teatterisalissa Portossa. Kuvaus on pitkä
ja väsyttävä. Se kestää lähes kolme kuukautta, ja joitakin osia on kuvattava lukuisia kertoja.
Ulkokohtauksia kuvataan useissa paikoissa Ribeirassa, Douron molemmilla rannoilla; sisällä
tapahtuvat kohtaukset kuvataan Tobisin studioissa, jotka oli perustettu 1930-luvulla tukemaan
kansallista elokuvatuotantoa.
Manoel de Oliveiran avustajista on syytä mainita Manuel Guimarães, joka toimi
apulaisohjaajana koko kuvausten ajan. Myös elokuvan virallinen juliste oli hänen
käsialaansa. Taidemaalari ja pilakuvapiirtäjä Manuel Guimarãesista tuli myöhemmin
merkittävä neorealistinen ohjaaja, jonka elokuvia ovat esimerkiksi Saltimbancos (1951)
ja Nazaré (1952). On mainittava myös elokuvan tuottaja António Lopes Ribeiro. Tämä tuottaja
ja elokuvantekijä, jonka nimissä ovat sellaiset elokuvat kuin A revolução de Maio (1937) ja
O Crime da Aldeia Velha (1964), oli vaikutusvaltainen intellektuelli ja kulttuurin
edustaja Estado Novossa, Salazarin fasistisessa hallinnossa. Todennäköisesti
Lopes Ribeiro hyödynsi asemaansa niin, että Aniki-Bóbó näki päivänvalon ja vältti
sensuurin rohkeista ideoistaan huolimatta.
Oliveiran elokuvassa on havaittavissa useita viittauksia ajan poliittiseen, kansalliseen ja
kansainväliseen kontekstiin. Siinä on myös vaikutteita ja esteettisiä ominaisuuksia, jotka ovat
tyypillisiä 1940-luvun elokuvalle niin Portugalissa kuin muissakin maissa. Vaikka Portugali
pysyi puolueettomana toisessa maailmansodassa, saksalaiset sukellusveneet estivät jo

Aniki-Bóbóssa, nuoren innokkaan elokuvantekijän teoksessa, yhdistyivät kaikki nämä erilaiset
ainekset. Kenties juuri siitä syystä sitä alettiin kaikkialla maailmassa pitää innovatiivisena
elokuvana. Se on toisinaan nähty neorealistisen suuntauksen edelläkävijänä (joskin
”virallisesti” ensimmäinen neorealistinen elokuva oli Luchino Viscontin Riivaajat), jolle ovat
tyypillisiä köyhien yhteiskuntaluokkien elämään keskittyvät juonenkäänteet, ulkoilmakuvaukset
ja ei-ammattimaisten näyttelijöiden käyttäminen.

1

Vuosien 1933 ja 1945 välistä aikaa on hieman ironisesti kutsuttu ”portugalilaisen elokuvan kulta-ajaksi”. Kansallista
tuotantoa hallitsivat kansanomaiset revyy-näyttelijöiden tähdittämät komediat. Tämän Portugalille ominaisen
kulttuuri-ilmiön avulla pyrittiin levittämään niin rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin hallinnon edustamia arvoja, jotka
voidaan tiivistää kolmeen sanaan, ”Jumala, isänmaa, perhe”. Teoksilla oli kahtalainen tavoite: välittää ulkomaille
myönteistä kuvaa Portugalista ja toisaalta auttaa kasvattamaan kotimaista yleisöä ja kehittää sen makua. Tähän
kontekstiin voidaan asettaa myös Aniki-Bóbón kansanomaiset koomiset kohtaukset, toisin sanoen opettajan
ja oppilaiden, kauppiaan ja hänen apulaisensa Bonifácion väliset episodit sekä tuohon aikaan hyvin suositut
katulaulajien esitykset..
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II -elokuva

MANOEL DE OLIVEIRA
Suuren portugalilaisen elokuvantekijän ikuinen nuoruus
Kaikki portugalilaista elokuvaa käsittelevät teokset pitävät Manoel de Oliveiraa
(1908-2015) maan suurimpana elokuvantekijänä. Hän syntyi portolaiseen aatelisperheeseen ja jätti jo varhain opinnot työskennelläkseen isänsä kanssa. Tämä oli
teollisuusmies ja maan ensimmäisen hehkulampputehtaan omistaja. Elokuva kiehtoi
Oliveiraa jo lapsena, ja 21-vuotiaana hän osti kannettavan 35 mm elokuvakameran
tehdäkseen ensimmäisen elokuvansa. Hän pyysi kuvaajaksi ystävänsä António
Mendesin, joka oli ammatiltaan kirjanpitäjä, ja toteutti lyhytelokuvan Douro, Faina Fluvial
(1931). Se on runollinen, musiikin innoittama mykkäelokuva Ribeiran, Douron-joen
rannalla sijaitsevan kaupunginosan asukkaiden elämästä ja työstä. Harvoja tapauksia
lukuun ottamatta elokuvalle buuattiin sen ensimmäisissä esityksissä, sillä kuvatessaan
yksinkertaista elämää ja kaupungin vähiten edustavia paikkoja se antoi maasta
epäedullisen kuvan. Kuuluisan italialaisen näytelmäkirjailijan Luigi Pirandellon, joka oli
läsnä elokuvan ensi-illassa Salão Fozissa Lissabonissa, kerrotaan kuitenkin kysyneen
muilta katsojilta, oliko Portugalissa tapana osoittaa mestariteoksille suosiota viheltämällä
ja iskemällä jalkoja lattiaan.

Ensimmäiset teokset
Ohjattuaan lähes kymmenen vuoden ajan lyhyitä dokumenttielokuvia pääosin tilauksesta
Oliveira toteuttaa Aniki-Bóbón (1942). Siihenkin kritiikki suhtautuu melko kielteisesti ennen
kaikkea siksi, että se käsittelee sellaisia aiheita kuten lasten kokema halu ja syyllisyys. Kuluu
neljätoista vuotta ennen kuin hän pääsee jälleen kuvaamaan, ja noiden vuosien aikana häneltä
estetään mahdollisuus lukuisen projektien toteuttamiseen – niihin kuuluu mm. O Estranho
Caso de Angélica (Angélican outo tapaus, kolme eri versiota). Sen aiheena on valokuvaajan
ihastuminen kuolleeseen naiseen, jota hän on tullut kuvaamaan. Projekti oli Oliveiralle hyvin
rakas, ja hän toteutti se n vasta vuonna 2010, yli satavuotiaana.
Vuonna 1956 Oliveira ohjaa elokuvan O Pintor e a Cidade, (Taidemaalari ja kaupunki), jossa
hän kokeilee ensimmäisen kerran värifilmiä. Sen aiheena ovat erään akvarellistin teokset
ja Porton arkkitehtuuri. Maalaustaiteesta kertoo myös Júlio Région maalauksia käsittelevä
As Pinturas do Meu Irmão Júlio (1965). Vasta kaksikymmentä vuotta Aniki-Bóbón jälkeen
Manoel de Oliveira onnistuu uudelleen ohjaamaan kokopitkän elokuvan: Acto da Primavera
(Kevään mysteeri, 1963). Oliveira lähtee pienen kuvausryhmän kanssa ja vailla rahallista
tukea pieneen kylään Trás-os-Montesin alueelle kuvatakseen maalaisyhteisön muutosta
kärsimysnäytelmän aikana. Tämän jälkeen hän ohjasi ihmisten välisen solidaarisuuden
rikkoutumista kuvaavan allegorian A Caça (Metsästys, 1964).

Turhautuneen rakkauden tetralogia
Vuonna 1972 Manoel de Oliveira ohjasi elokuvan O Passado e o Presente (Menneisyys
ja nykyisyys). Se aloitti sarjan onnetonta rakkautta käsitteleviä teoksia, jotka pohjautuivat
Portugalin kirjallisuuteen. Myöhemmin tuo neljän elokuvan sarja sai nimekseen Turhautuneen
rakkauden tetralogia. Tässä ensimmäisessä osassa, joka toteutettiin Gulbenkianin säätiön
tuella, Oliveira kuvaa porvariston ja ikuisen lesken, Vandan, piinattua rakkautta. Keskellä
neilikkavallankumousta (1975) ja yleistä välinpitämättömyyttä esitettiin toinen osa, Benilde
ou a Virgem Mãe, (Benilde eli neitsytäiti), José Région näytelmään pohjautuva seesteinen
metafyysinen teos Benilden salaperäisestä raskaudesta. Amor de Perdição (1979), (Tuhoon
tuomittu rakkaus, 1979) oli Portugalin siihen mennessä kallein elokuvatuotanto. Se
perustui Camilo Castelo Brancon samannimiseen romaaniin, ja sen yhteydessä
sattuneilla tapahtumilla oli ratkaiseva vaikutus Manoel de Oliveiran koko uraan.
Koska elokuva oli saanut RTP:n (Portugalin radion ja television) tukea, se näytettiin
televisiossa. TV-versio sai osakseen hyvin kielteistä palautetta – mikään ei olisi voinut
poiketa enemmän perinteisistä TV-sarjoista. Pariisissa elokuva sen sijaan näytettiin
teatterissa, jonka ohjelmistoon vaikutti eräs Paulo Branco, ja siitä tuli valtava
arvostelumenestys. Niin alkoi kaksikymmentäviisi vuotta kestänyt yhteistyö Oliveiran
ja tuottajaksi ryhtyneen Brancon välillä. Paulo Branco tuotti tetralogian viimeisen
episodin, Franciscan (1981), Agustina Bessa-Luísin teoksen pohjalta. Siinä ystävykset,
kirjailija Camilo Castelo Branco ja José Augusto, vaihtavat ajatuksia elämästä, naisista ja
kohtalouskosta. He myös rakastuvat samaan naiseen 1850-luvulla..
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II - elokuva

Uran uusi nousu
Vuonna 1942 valmistuneessa Aniki-Bóbóssa on kuitenkin mahdollista nähdä
myös monia Oliveiran koko tuotannolle ominaisia piirteitä. Siinä ilmenee –
kuten jo aiemmassa lyhytelokuvassa Douro, Faina Fluvial ) – viehtymys Porton,
hänen oman kaupunkinsa, elämään ja ihmisiin, mutta myös Douro-jokeen,
jonka kohtaamme useissa hänen myöhemmissä elokuvissaan (ks."Vaikutteita").
Tämä viehtymys, joka syntyy halusta tarkkailla ja dokumentoida, muuttaa
kaupungin vähitellen hänen fiktioidensa ”maagiseksi näyttämöksi” (Vale Abraão,
O Estranho caso de Angélica). Mutta Aniki-Bóbóssa ,Bóbóssa on muutakin kuin
kaupunki ja arjen pienet yksityiskohdat. Siinä pyrkimys luoda fiktiota yhdistyy
sadun voimaan. Voisimme sanoa, että juuri Aniki-Bóbóssa Manoel de Oliveira on
osannut ensimmäisen kerran yhdistää toisiinsa nämä kaksi punaista lankaa – ulkoisen
todellisuuden ja puhtaan mielikuvituksen – ylittämällä pelkän spontaanisuuden ja
antamalla taiteen muuttaa elämän, niin että syntyy ”arkipäivän runoutta”.

Franciscan Ranskassa kohtaama hyvä vastaanotto antoi uutta vauhtia ”nuoren” (silloin
73-vuotiaan!) Manoel de Oliveiran uralle. Hänen oli nyt otettava takaisin menettämänsä aika.
1980-, 1990- ja 2000-luvut muodostuivatkin hyvin hedelmällisiksi kokeilun ja luovan työn
kausiksi, joiden aikana Oliveira ohjasi lähes joka vuosi uuden elokuvan. Portugalin historia oli
eräs hänen teemoistaan, erityisesti sen myyttiset episodit, kuten ‘Non’ ou a Vã Glória de Mandar ,
(Ei, eli käskemisen turha kunnia, 1990). Siinä näyttelivät Diogo Dória ja Luís Miguel Cintra,
hänen elokuviensa vakioesiintyjät. Mainittakoon myös Cristóvão Colombo - O Enigma
(Kristoffer Kolumbus – arvoitus, 2007). Oliveira tutki edelleen elokuvan ja teatterin suhteita
teoksissaan [Le Soulier de Satin (Satiinikenkä, 1985) ja Mon Cas (Minun tapaukseni, 1987)
mutta myös elokuvan ja oopperan suhdetta, mistä on esimerkkinä Os Canibais (Kannibaalit,
1988). ”Camilon trilogia” (Camilo Castelo Barncon mukaan) päättyi elokuvaan O Dia do
Desespero (Epätoivon päivä, ), kun taas yhteistyö kirjailija Agustina Bessa-Luísin kanssa
jatkui: esimerkiksi Vale Abraão (Abrahamin laakso, 1993), O Convento (Luostari, 1995),
Inquietude (Levottomuus, 1998) ja O Princípio da Incerteza (Epävarmuuden periaate,
2002). Väsymättömästä ”nuoruudestaan” ja tarmostaan huolimatta Oliveira alkoi miettiä
omaa elämäänsä ja vanhenemista. Porto da Minha Infância (Lapsuuteni Porto, 2001) on
omaelämäkerrallinen, myös fiktion aineksia sisältävä elokuva. Hän pohti myös vanhuutta ja
kuolemaa teoksissaan Viagem ao Princípio do Mundo (Matka maailman alkuun, 1997), joka
on Marcello Mastroiannin viimeinen elokuva, ja Vou Para Casa (Menen kotiin, 2001), jossa
näyttelevät Michel Piccoli ja John Malkovich.

Jo tässä ensimmäisessä kokopitkässä elokuvassa Oliveira myös käsittelee eräitä teemoja,
joihin hän aina uudelleen palaa tuotannossaan. Näitä ovat syyllisyys, synti, halun aiheuttamat
”kiusaukset”, kuolema, yksilön ja lain välinen ristiriita, rakkauden sublimointi, puhtauden ja
viattomuuden etsintä. João Bénard da Costan, portugalilaisen ohjelmajohtajan, mukaan
Carlitoksen rakkaus Teresinhaan on jo yksi Oliveiran ensimmäisistä ”turhautuneista
rakkaussuhteista” , sillä vaikka Carlitos elokuvan lopussa voittaa tytön omakseen, rakkaus ei
saa täyttymystään heidän nuoren ikänsä vuoksi. He tuovat mieleen muita pariskuntia, joiden
rakkaus näyttää mahdottomalta, kuten Amor de Perdiçãon (Tuhoon tuomitun rakkauden) Teresa
de Albuquerquen ja Simão Botelhon ja heidän traagisen kohtalonomaisen tarinansa. Teresinha,
joka on ”näennäisen viaton” ja kompleksinen (ks. "Kuvan analyysi") on kuitenkin ensimmäinen
Oliveiran naisgallerian monimutkaisista hahmoista. Heitä ovat elokuvan
O Passado
e o Presente (Menneisyys ja nykyisyys) Vanda, elokuvien
Benilde ou
a Virgem Mãe (Benilde eli neitsytäiti) ja Franciscan nimihenkilöt, Vale
Abraãon (Abrahamin laakson) Ema sekä O Estranho Caso de Angélican
(Angélican oudon tapauksen) ”kuollut” Angélica. Kaikki nämä kiehtovat naishahmot dominoivat
ja manipuloivat miehiä.

Sataneljävuotiaana Manoel de Oliveira jätti jäähyväiset elokuvalle mestariteoksellaan O
Gebo e a Sombra (Gebo ja varjo, 2012), joka käsittelee rahan turmelevaa vaikutusta. Elokuva
ei kuitenkaan tule koskaan hyvästelemään häntä, sillä heidän historiansa on yhteinen.

ANIKI-BÓBÓ OLIVEIRAN TUOTANNOSSA
Aniki-Bóbó, elokuva josta kaikki alkoi
Manoel de Oliveiran ensimmäinen kokopitkä elokuva vaikuttaa väistämättä oppilastyöltä,
aivan kuten sitä edeltäneet lyhytelokuvatkin. Ensi näkemältä ja pinnallisesti analysoiden
voitaisiin sanoa, että vuosina 1942–1956 Oliveira kehitti ja kypsytteli ideoitaan ja edistyi
teknisesti, mutta ei vielä löytänyt omaa tyyliään, sitä joka on niin helposti tunnistettavissa
hänen myöhemmistä elokuvistaan. Aniki-Bóbossa on kansanomaisia hahmoja (jotka
ovat peräisin Rodrigues de Freitasin kertomuksesta), kameran liikkeen vaihtelua ja
nopeita montaaseja, mutta myös tiettyä naturalismia näyttelijöiden tavassa esiintyä,
fyysistä huumoria, sanaleikkejä ja katulauluja. Kaikkien näiden ainesten vuoksi AnikiBóbó muistuttaa enemmän neorealistista estetiikkaa – jo ennen varsinaista neorealismia
(ks. "Konteksti") – kuin Oliveiran myöhempiä elokuvia. Kuvien kesto, rajausten staattinen
kompositio ja tyylitelty näyttelijätyö, teatterimainen puhe ja aristokratian rakkaussuhteet
ja metafyysiset ongelmat ovat tyypillisiä sellaisille elokuville kuten Vale Abraão ja Amor
de Perdição ja Francisca, vain muutamia mainitaksemme.

2

”Turhautuneiden rakkaussuhteiden tetralogiaan”, joka on syntynyt vuosina 1971–1981, kuuluvat O Passado e o
Presente (Menneisyys ja nykyisyys), Benilde ou a Virgem Mãe (Benilde eli neitsytäiti), Amor de Perdição (Tuhoon
tuomittu rakkaus) sekä Francisca.
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VALIKOIVA FILMOGRAFIA
Manoel de Oliveira ohjasi elokuvia hyvin pitkän ajan kuluessa. Hän kuvasi vaihtelevasti
lyhytelokuvia, kokopitkiä elokuvia, dokumenttielokuvia ja fiktiota. Seuraavassa
valikoima hänen merkittävimmistä teoksistaan.
Douro, Faina Fluvial (1931)
Aniki Bóbó (1942)
Acto da Primavera (Kevään mysteeri, 1963)
A Caça (Metsästys, 1964)
O Passado e o Presente (Menneisyys ja nykyisyys, 1972)
Benilde ou a Virgem Mãe (Benilde eli neitsytäiti, 1975)
Amor de Perdição: Memórias de uma Família (Tuhoon tuomittu rakkaus, 1978)
Francisca (1981)
Le soulier de satin (Satiinikenkä, 1985)
Os Canibais (Kannibaalit, 1988)
'Non', ou A Vã Glória de Mandar (Ei, eli käskemisen turha kunnia, 1990)
A Divina Comédia (Jumalainen näytelmä, 1991)
O Dia do Desespero (Epätoivon päivä, 1992)

Varjojen käsittely, päällekkäiset kuvat poliiseista ja rosvoista kertovissa jaksoissa  
(ks."Jakson analyysi"), panoraamakuvat taivaasta, Carlitoksen uni ja lasten
viittaukset paholaiseen ja ”taivaan lyhtyjensytyttäjään” osoittavat, että
yliluonnollinen ulottuvuus, tunteiden lyyrinen ilmaisu ja ilmestysten maaginen
voima ovat Aniki-Bóbóssa jo idullaan ja ennakoivat sellaisia hengellisyyden täyttämiä
teoksia kuten Benilde, Singularidades de uma Rapariga Loura (Vaaleatukkaisen tytön
omituisuudet), Os Canibais (Kannibaalit), Angélica ja Espelho Mágico (Taikapeili).

Vale Abraão (Abrahamin laakso, 1993)
A Caixa (Lipas, 1994)
O Convento (Luostari, 1995)
Party (1996)
Viagem ao Princípio do Mundo (Matka maailman alkuun, 1997)
Inquietude (Levottomuus, 1998)
Palavra e Utopia (Sana ja utopia, 2000)
Je rentre à la maison (Menen kotiin, 2001)
Porto da Minha Infância (Lapsuuteni Porto, 2001)
O Princípio da Incerteza (Epävarmuuden periaate, 2002)
Um Filme Falado (Puhuttu elokuva, 2003)
O Quinto Império - Ontem Como Hoje (Viides imperiumi, 2004)
Espelho Mágico (Taikapeili, 2005)
Belle toujours (2006)
Singularidades de uma Rapariga Loura (Vaaleatukkaisen tytön omituisuudet, 2009)
O Estranho Caso de Angélica (Angélican outo tapaus, 2010)
O gebo e a Sombra (Gebo ja varjo, 2012)

II -elokuva

Aniki-Bóbóssa, toisin kuin Oliveiran kypsemmissä teoksissa, kuva on kuitenkin vielä puhetta
tärkeämmässä asemassa. Hänen kuvansa on ilmaisuvoimainen, mykkäelokuvan kertovan,
vähemmän teatraalisen suuntauksen perillinen. Kamera liikkuu ja on ”levoton”, kärsimätön
näkemään maailmaa. Lorut ja hassut yksitoikkoiset laulut sekä kohtaus, jossa lapset
keskustelevat ”filosofisesti” kuolemasta ja sielusta, osoittavat kuitenkin jo, että Oliveiraa
kiehtoo puheen käyttö. Myöhemmin puhe nousee paljon tärkeämpään asemaan hänen
elokuvissaan ja johtaa katsojan omaperäiseen, maagiseen ja yliluonnolliseen maailmaan.

II - elokuva
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VAIKUTTEITA

1. Kaupungin valot (1931) Charles Chaplin

3. M – kaupunki etsii murhaajaa (1931) fritz lang

Nimen Carlitos valintaan on vaikuttanut ajan kuuluisimman elokuvahahmon nimi, Charles
Chaplin eli Charlot. Tässä elokuvassa Chaplin on kulkuri, joka rakastuu sokeaan kukkia
myyvään tyttöön ja yrittää saada hänet itselleen, aivan kuten Carlitos haluaa valloittaa
Teresinhan..

Tämän saksalaisen elokuvan aiheena on lastentappajan jäljitys. Syyllisyyden teema, mutta
myös varjojen ja voimakkaassa kontrastissa olevien mustan ja valkoisen ekspressionistinen
voima innoittivat Oliveiraa hänen ohjatessaan Aniki-Bóbóa.

2. Nolla käytöksessä (1933) jean vigo
Tämä keskipitkä elokuva kertoo elämästä ranskalaisessa sisäoppilaitoksessa. Kuten AnikiBóbóssa, tässäkin lasten ja aikuisten maailma asetetaan vastakkain.

4. Riivaajat (1943) Luchino Visconti
Tässä italialaisessa elokuvassa naimisissa oleva nainen rakastuu nuorempaan mieheen
(alkuperäinen nimi on Ossessione, Pakkomielle). Tyyli, jolla elämää sykkivät kadut ja
kansanomainen miljöö on kuvattu, tuo mieleen Oliveiran realismin hänen kuvatessaan Porton
katuja vuotta aikaisemmin..
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Tietyt Aniki-Bóbón ainekset ja teemat ovat pysyneet Oliveiran tuotannossa koko hänen
uransa ajan...

II -elokuva

Porton kaupunki
1. Douro, Faina Fluvial (1931) - (Dokumentaarinen kuvaus työstä ja arjesta Douron
rannalla Porton kaupungissa).
2. Aniki-Bóbó
3. Lapsuuteni Porto (2001) - (Dokumenttielokuva jossa Oliveira muistelee lapsuuttaan
ja nuoruuttaan Portossa)
Juna
4. Taidemaalari ja kaupunki (1956) - (Dokumenttielokuva, jossa yhdistyy kaksi näkemystä
Portosta, toinen Oliveiran elokuvan, toinen António Cruzin maalaustaiteen välityksellä)

1

2

5. Aniki-Bóbó
6. Angélican outo tapaus (2010) - (Kertomus valokuvaajasta, joka rakastuu nuoreen
kuolleeseen naiseen, jota hänet on pyydetty valokuvaamaan ja jonka hän näkee heräävän
eloon kameransa objektiivin läpi)
Monimutkaisia ja salaperäisiä naisia
7. Abrahamin laakso (1993) - (Kertomus Eman rakkaussuhteista ja frustraatioista,
portugalilainen versio Rouva Bovarysta. Agustina Bessa-Luísin romaanin pohjalta.)
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8. Vaaleatukkaisen tytön omituisuudet (2009) - (Mies yrittää mennä naimisiin
täydellisen naisen kanssa. Mutta täydellisyys kulkee käsi kädessä salaperäisen
omituisuuden kanssa.).
9. Aniki-Bóbó
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TODISTUKSIA
Manoel de Oliveira (ohjaaja):

Horácio Silva (Carlitoksen osan esittäjä)

”Onko Aniki-Bóbólla tarkoitusperiä? On varmasti. Kenties jopa kunnianhimoisia. Näin
yksinkertaista tarinaa kertoessani olen pyrkinyt heijastelemaan ihmisen ongelmia
sellaisina kuin ne näkyvät lapsissa, vielä varhaisvaiheessaan. Olen pannut peliin hyvän
ja pahan käsitykset, vihan ja rakkauden, ystävyyden ja kiittämättömyyden. Mukana ovat
myös yön ja tuntemattoman pelko ja elämän vetovoima; elämähän sykkii kaikessa, mikä
meitä ympäröi ja on vastakohta yksitoikkoisuudelle. Yksitoikkoisuutta on kaikessa, mikä
on suljettua, muurien, pakon tai sovinnaisuuksien rajaamaa. Vaikka elokuvassa voi
nähdä tai aistia jotain luonteeltaan yhteiskunnallisiin tai taloudellisiin oloihin liittyvää, nuo
aspektit eivät ole koskaan olleet sen rakenteen peruselementtejä. Niin ei ollut myöskään
lyhytelokuvassani Douro, Faina Fluvial. Aniki-Bóbóssa olen parhaassa tapauksessa
pyrkinyt antamaan tarkoituksellisesti, mutta hyvin kevyesti viestin rakkaudesta ja
ymmärryksestä kaltaisiamme kohtaan, kuin varoituksena yhteiskunnalle, joka taistelee
ja joutuu epätoivoon vääryyksien tähden.” Manoel de Oliveira Porton elokuvakerholle
joulukuussa 1954.

“Olin keskustassa ja istuin laivojen kiinnitystolpan päällä. Näin miehen ottavan valokuvia;
tiedän ettei se ollut Manoel de Oliveira. En kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota, en
edes katsellut. Vasta myöhemmin Manoel de Oliveira tuli paikalle ja kysyi minulta, kuka olin,
missä asuin ja olinko nähnyt jonkun ottavan kuvia. ’Näin’, vastasin. ’Etkö katsellut?’ hän
kysyi. Vastasin, että jos hän valokuvasi, se oli hänen asiansa eikä koskenut minua. Ja näin
on: ellei minulla olisi ollut tapana palata kotiin Ribeiran kautta, mitään ei olisi tapahtunut.”
Ote keskustelusta, joka kuuluu Aniki-Bóbó-DVD:n bonuksiin, julkaisija NOS (Portugali)

Fernanda Matos (Teresinhan osan esittäjä)
”Minut valittiin tähän elokuvaan erään kansakoulunopettajan ansiosta, joka oli Manoel
de Oliveiran vaimon ystävätär. Joukko ihmisiä tuli kouluumme, ja opettaja pyysi
minua lukemaan otteen koulukirjasta, laulamaan ja lausumaan. Kerroin äidilleni, mitä
oli tapahtunut, mutta hän ei kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota. Kesäloman
aikana opettajani kuitenkin kysyi äidiltäni, saisiko hän viedä minut eräänä iltapäivänä
Kristallipalatsiin. Sinne tulivat myös nuo aiemmin tapaamani ihmiset. Yksi heistä otti
minusta kuvia eri asennoissa. Tällä kertaa äitini hieman hämmästyi. Vähän sen jälkeen
Manoel de Oliveira ja hänen vaimonsa tulivat kotiini pyytämään vanhemmiltani lupaa
esiintyä lasten elokuvassa. […] Mitä tulee muihin lapsiin, Eduardito löytyi Ribeirasta,
missä hän asui; Carlitos ei asunut siellä, mutta koska hän oli haaveilijatyyppi, hän kävi
siellä mielellään katselemassa jokea [Douroa], ja siellä häntä puhuteltiin. Muut lapset
kuuluivat kaupunginosayhdistyksen pieneen teatteriryhmään.”

Fernanda Matos näyttelee Teresinhaa Aniki-Bóbóssa

Haastattelija Fernanda Grilo

Horácio Matos näyttelee Carlitosta Aniki-Bóbóssa

III - ANALYYSEJÄ

III - ANALYYSEJÄ

ANALYYSEJÄ

1 – Lapset tervehtivät junaa ylhäältä kukkulalta
(00.00.01 – 00.01:41)

5 – Koulussa on oppitunti alkamassa. Pistarim
tulee myöhässä, ja opettaja rankaisee häntä
komentamalla hänet nurkkaan aasinlakki päässä.
(00:04:37–00:08:45)
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2 – Carlitos valmistautuu lähtemään aamulla
kouluun. Matkalla hän tapaa ystävänsä

3 – Kiusausten kaupassa kaupan omistaja moittii
oppipoikaansa Bonifáciota kömpelyydestä

(00.01:42 – 00.03:16)

(00:03:17–00:03:44)

6 – Heti koulusta lähdettyään lapset liittyvät kadulla
laulavien joukkoon

7 – Carlitos antaa Teresinhalle omenan. Tyttö
näyttää pitävän Carlitoksesta enemmän kuin
tämän kilpailijasta Eduarditosta. Pistarim yrittää
saada Carlitoksen lähtemään joelle uimaan.

8 – Lapset uivat joessa. Carlitos tappelee
kilpailijansa kanssa puolustaakseen ystäväänsä
Pistarimiä. Hälinä houkuttelee paikalle poliisin, ja
pojat lähtevät karkuun.

(00:10:14–00:12:52)

(00:12:53–00:16:40)

(00:08:46–00:10:13)

4 – Koulumatkalla Eduardito tönäisee toverinsa
Carlitoksen kuralätäkköön. Molemmat yrittävät
kiinnittää Teresinhan huomion.
(00:03:45–00:04:36)

III - ANALYYSEJÄ
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9 – Teresinha menee Kiusausten kauppaan ja
näkee ikkunassa nuken, jonka hän haluaisi.
Nähdessään, että Carlitoksella on haava, hän
puhdistaa pojan kasvot.
(00:16:41–00:19:20)

13 – Carlitos menee Kiusausten kauppaan ja
varastaa nuken.
(00:22:48–00:26:59)

10 – Koulussa lapset opettelevat kertotauluja.
Carlitos haaveilee Teresinhasta, ja Eduardito
provosoi Carlitosta ampumalla häntä ritsalla.
(00:19:21–00:19:55)

14 – Eduardito kehuskelee Teresinhalle lyöneensä
Carlitoksen silmän mustaksi. Tyttö pyytää, että
Eduardito ei tekisi Carlitokselle pahaa.
(00:27:00–00:28:09)

11 – Carlitos on surullinen. Pistarim kehottaa häntä
ostamaan Teresinhalle nuken.
(00:19:56–00:20:56)

15 – Kauppias huomaa nuken kadonneen. Carlitos
yrittää liikkua huomaamattomasti.
(00:28:10–00:30:21)

12 – Pistarim yrittää ystävyyden puuskassaan
ostaa nuken säästölippaassaan olevilla rahoilla,
mutta turhaan.
(00:20:57–00:22:47)

16 – Eduardito ja Teresinha kulkevat joen rannalla.
Eduardito taivuttaa tytön pinnaamaan koulusta
seuraavana päivänä ja menemään lennättämään
paperileijaa.
(00:30:22–00:32:09)
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17 – Illalla lapset leikkivät rosvoa ja poliisia.
Carlitos ei halua olla rosvo, sillä hänellä on huono omatunto nuken varastamisesta.
(00:32:14–00:35:31)

21 – Eduardito tulee paperin kanssa, mutta
lapset huomaavat kauppiaan seuraavan häntä ja
pakenevat.
(00:44:28–00:46:40)

18 – Yöllä Carlitos kävelee pitkin kattoja Teresinhan
luo antaakseen nuken hänelle.
(00:35:38–00:41:34)

19 – Lapset haluavat lennättää leijaa, mutta
heillä ei ole tarpeeksi paperia. He kokoavat rahaa
ja pyytävät Carlitosta menemään kauppaan
ostamaan paperia.

20 – Eduardito palaa kauppaan ostamaan paperia.
Kauppias epäilee hänen varastaneen nuken.
(00:42:47–00:44:27)

(00:41:39–00:42:46)

22 – Lapset leikkivät ”Aniki-Bóbóa” kukkulan
laella.
Eduardito
ja
Carlitos
haastavat
toisiaan. Juna on tulossa ja lapsijoukko menee
lähemmäksi katsomaan. Eduardito putoaa
lähelle rautatietä.
(00:46:41–00:48:30)

23 – Lapset, myös Teresinha, syyttävät Carlitosta
tapahtuneesta.
(00:48:31–00:52:10)

24 – Lapset puhuvat kuolemasta, sieluista ja
paholaisesta tietämättä, miten Eduarditon on
käynyt.
(00:52:10–00:54:21)
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25 – Tuona iltana Carlitos näkee painajaista
tapahtuneesta. Koulussa lapset syyttävät häntä
Eduarditon putoamisesta.
(00:54:22–00:57:35)

29 – Carlitos antaa nuken uudelleen Teresinhalle.
He nousevat ylös portaita yhdessä rakastavaisten
tapaan.
(1:06:42–1:07:54)

26 – Kauppias paljastaa Teresinhalle nähneensä
kaiken: Eduardito on luisunut alas. Carlitos, jota
syyllisyys vaivaa, yrittää turhaan lähteä laivalla
kaupungista.
(00:57:36–00:59:08, 1:00:13–1:00:40)

27 – Carlitoksen ystävät, jotka ovat kuulleet
totuuden
tapahtumista,
tulevat
sopimaan
Carlitoksen kanssa.
(1:02:25–1:03:50)

28 – Katuvainen Carlitos tunnustaa kaiken
kauppiaalle ja palauttaa varastamansa nuken.
Kauppias antaa hänelle anteeksi ja lahjoittaa
nuken hänelle.
(1:03:51–1:06:41)
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ELOKUVALLISIA KYSYMYKSIÄ
Manuel António Pina (1943-2012), portugalilainen runoilija, sanoo Manoel de Oliveiran
elokuvaa käsittelevässä kirjassaan (Manuel António Pina, Aniki-Bóbó, 2012, Assírio&Alvim),
että kyseessä on ”spontaani ja liikuttunut”, ”elokuvan koulukunnille ja estetiikoille vieras”
elokuva. Nuoruuden työlle – ja Oliveiran tapauksessa myös ensimmäiselle kokopitkälle
fiktioelokuvalle – ominainen spontaanisuus ilmenee halussa kokeilla ja kulkea useita teitä.
Tässä suhteessa voimme sanoa, että kuvien valinta Aniki-Bóbóssa pyrkii osoittamaan
useiden eri maailmojen vastakkaisuuden ja sen, miten ne täydentävät toisiaan: aikuisten
maailma/lasten maailma; sielun ja taivaan idealistiset periaatteet/ruumiin ja maan
käytännölliset ongelmat; alueiden ja kaupunkien realismi/niissä ilmenevä runous ja historia;
Ribeiran lasten spontaani katse/käsikirjoituksen moneen kertaan toistetut dialogit; järjestys/
lain rikkominen; draama/komedia... Tästä syystä Manoel de Oliveira, jonka toteutuksessa
yhdistyvät intuitio ja järki, onnistuu näyttämään meille siirtymän lapsuudesta aikuisuuteen,
naiiviuden ajan, jonka elokuvantekijä rekonstruoi taitavasti. Tarkastelkaamme kuinka eräät
näistä ”silloista” on rakennettu.
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Aniki-Bóbón kuvat ovat siltoja maailmojen välillä
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AIKUISET/LAPSET
Manoel de Oliveira ei halua nimittää elokuvaansa lapsista kertovaksi teokseksi
[ks. ”Todistuksia”]. Hänestä on osuvampaa puhua elokuvasta, joka kertoo vielä kehityksensä
alkuvaiheessa olevista aikuisista sekä kysymyksistä, jotka ihminen kohtaa jo hyvin varhain:
hyvän ja pahan suhteesta, oikeudenmukaisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta, toivosta
ja pelosta, rakkaudesta ja vihasta, halusta ja kuolemasta, syyllisyydestä ja omastatunnosta.
Ohjaaja siis kieltäytyy tekemästä elokuvassaan selvää eroa lapsille kuuluvan ja aikuisille
kuuluvan välillä. Tästä syystä ei riitä, että ymmärtää miten nuo maailmat rakentuvat
visuaalisesti, pitää myös ymmärtää, miten niiden väliset sillat on rakennettu..
Carlitos, Eduardito ja muut lapset kuuluvat kadun, joen ja niittyjen avoimille alueille. Aikuiset sen
sijaan on ennen muuta ”pantu häkkiin” suljettuihin tiloihin, kuten opettaja luokkahuoneeseen
tai kauppias liikkeeseensä. Ja toisin kuin lapset, joilla on etunimi, aikuiset tunnetaan vain
ammattinsa perusteella: opettaja, kauppias, poliisi. Aikuisten tehtävänä on valvoa, että
järjestys säilyy ja sääntöjä noudatetaan. He eivät ainoastaan ole vailla etunimeä, vaan
joidenkin kasvoja emme edes näe, kuten Carlitoksen äidin, jonka kädet ja ääni, hellyyden ja
arvovallan ”välineet”, riittävät osoittamaan, kuinka Aniki-Bóbón maailmassa aikuiset alistavat
lapsia, vaikka samalla tuntevatkin heitä kohtaan piilotettua hellyyttä [kuva 3].
Oliveira rakentaa lasten ja aikuisten välille peilin, joka ei ole niinkään symmetrinen kuin
käänteinen. Lasten maailmaan kuuluu toisaalta vakavia ongelmia, aikuiset taas ovat ennen
kaikkea irvokkaita pilakuvia, joiden kautta heidän maailmaansa hallitseva järjestys yritetään
tuhota ironian avulla. Toisaalta kamera kuvaa mielellään ylhäältä alas ja jäljittelee siten lapsia
katsovan aikuisen katsetta, joka ”murskaa” lapset arvovallallaan [kuva 2]; kamera joka ottaa

lapsen näkökulman kuvaa sen sijaan aikuisia alhaalta ylös ja saa heidät näyttämään vielä
suuremmilta [kuva 1]. Tässä näkökulman vaihtelussa ylhäältä alas ja alhaalta ylös on koko
elokuvan merkitys: yritys kohottaa lasten maailma aikuisen katseen tasolle, samalla kun
elämän ongelmat ”lasketaan” lapsen katseen ulottuville.
Lopussa, kun Carlitos kertoo totuuden ja tekee sovinnon aikuisten maailman kanssa, hän
ja Teresinha nousevat käsi kädessä portaita nuken kanssa. Sillä hetkellä Oliveira sijoittaa
kameran asentoon, joka on siihen asti ollut varattu aikuisille, ja siirtää heidät peilin toiselle
puolelle aikuisten maailmaan [kuva 4]. Tämä ”palkkio”, jonka pari saa noudatettuaan aikuisten
yhteiskuntajärjestyksen sääntöjä ja löydettyään ”oikean tien”, on vastakkainen sille, mitä
Eduarditolle tapahtuu: yllytettyään tovereitaan rikkomaan sääntöjä ja pinnaamaan koulusta
hän putoaa junaradalle ja suurentaa näin aikuisten ja lasten välistä kuilua.
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NÄKYVÄ/NÄKYMÄTÖN

TODELLINEN KAUPUNKI/ELOKUVAN KAUPUNKI

Eräs elokuvataiteen haasteista on, miten välittää katsojalle tunteita ja muita ihmisen sisäiseen
elämään kuuluvia asioita, joilla ei ole välitöntä vastinetta näkyvässä todellisuudessa.
Kuinka kuvata rakkautta, mustasukkaisuutta ja muita elämän aineettomia ilmiöitä? Neljässä
valitsemassamme hetkessä Manoel de Oliveira näyttää meille näkymättömän. Ensimmäisessä
Carlitos tulee kouluun myöhässä ja ripustaa lakkinsa tovereittensa lakkien joukkoon.
Ohjaaja näyttää yksityiskohtaisesti, miten lakki heiluu naulassaan keskellä muiden lakkeja
ja antaa näin ymmärtää, että myöhästyminen rikkoo koulukuria. Heti Carlitoksen jälkeen
saapuu Pistarim, joka on vielä enemmän myöhässä; hänellä on suuria vaikeuksia saada
lakkinsa ripustetuksi naulaan [kuva 5]. Vähän myöhemmin opettaja rankaisee häntä tästä
vakavammasta rikkeestä ja poika joutuu pitämään aasinlakkia. Halkeilevaan seinään osuva
katse välittää meille hänen tuntemuksensa koulua kohtaan [kuva 6]. Kolmannessa kohdassa
Carlitos on havainnut Kiusausten kaupan omistajan olevan tulossa joelle, ja pojan huolestunut
katse varoittaa tovereita; kaikki lähtevät karkuun [kuva 7]. Muut lapset pakenevat, koska he
ajattelevat aikuisen ymmärtäneen, että he pinnaavat koulusta, mutta Carlitos juoksee karkuun,
koska hän pelkää kauppiaan saaneen selville, että hän varasti nuken. Lopuksi, juuri ennen
Eduarditon putoamisen nopeaa jaksoa, näytetään maahan pudonnut repeytynyt leija, joka
symboloi hauskanpidon jälkeistä murhenäytelmää ja surua [kuva 8].

Manoel de Oliveira kuvasi kaupunkiaan Portoa, Douro-joen läheisiä kaupunginosia ja
oman lapsuutensa paikkoja sodan aikana. Kuten jo kerroimme [ks. ”Konteksti”], hän
työskenteli paikallisten lasten kanssa, joita hän harjoitutti ahkeraan, jotta he osaisivat
tulkita henkilöhahmonsa. Tämä synnyttää elokuvan tapahtumapaikoille mielenkiintoisen
jännitteen. Toiminnan taustalla on aina ajan ja paikkojen luoma todellisuuspohja – kiireiset
ohikulkijat, naiset ikkunoissa, härkien vetämät kärryt, työläiset satamassa tai joella
[kuva 9]. Toisaalta kuvatuilla paikoilla ei ole mitään realistista jatkuvuutta, koska ohjaajaa
kiinnosti ennen kaikkea kertoa fiktiivinen tarina lapsista [kuva 10]. Näin Aniki-Bóbón
kuvilla on kahtalainen tarkoitus: ne ovat dokumentteja todellisesta kaupungista, sen
asukkaista ja elämästä. Samanaikaisesti kuitenkin Manoel de Oliveira on rakentanut tuon
kaupungin pohjalta todellisen elokuvakaupungin. Se on olemassa vain näille lapsille,
jotka eivät enää ole Ribeiran lapsia; heistä on tullut puhtaasti mielikuvitushahmoja.
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UNI/TODELLISUUS
Eräs lapsuutemme kaikkein monimutkaisimmista asioista on se, miten onnistumme
tekemään tunteistamme, unennäyistämme ja ihmettelystämme osan arkipäiväämme yhdessä
todellisesta elämästä oppimiemme sääntöjen kanssa. Tietoisena siitä, että kaikki nämä
asiat kietoutuvat toisiinsa, Manoel de Oliveira rakentaa elokuvansa realististen ja traagisten
episodien ympärille, sellaisten kuten Eduarditon putoaminen junaradalle, nukkevarkaus
ja Carlitoksen yritys paeta laivalla satamasta. Tapahtumien taustalla on samanaikaisesti
kuitenkin jotain unenomaista, koomista, pilakuvamaista ja naiivia. Esimerkiksi Carlitoksen
painajaisessa pojan mieltä ahdistavat visuaaliset ainekset osuvat päällekkäin tai vääntyvät;
näin tapahtuu myös rosvo ja poliisi -leikin synkässä ekspressionistisessa jaksossa
[ks. ”Jakson analyysi”]. Kenties vain näiden kahden todellisuuden suhde tekee mahdolliseksi
ymmärtää, mitä kasvaminen merkitsee..
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Ääni ja musiikki, luomisen ”raaka-aineet” Aniki-Bóbóssa
Manoel de Oliveiran elokuvassa musiikilla ja äänellä on lukemattomia tehtäviä. Selvin
niistä käy ilmi heti alussa, kun Jaime Silva Filho yhdistää eri henkilöryhmät tiettyyn
musiikilliseen teemaan. Lyyrisemmät soinnut on varattu Teresinhan ja Carlitoksen
välisiin kohtauksiin. Ryhmäkohtauksissa on kuitenkin myös rytmikkäämpiä teemoja
lasten juostessa kaduilla tai leikkiessä. Eduarditon ja Carlitoksen kilpailutilanteissa
jännityksen kasvaminen kuuluu myös musiikissa. Tarkastellaanpa miten musiikki ja
äänimaailma tukevat Aniki-Bóbón eri aspekteja.

KOMIIKKA

Musiikki korostaa useissa elokuvan kohdissa katuepisodien koomisuutta, esimerkiksi
kun Carlitos törmää lyhtypylvääseen [kuva 1] tai kun Pistarim kompuroi. Joskus naurun
aiheuttaa äänen sointi tai intonaatio. Kaksi esimerkkiä: Pompeun suunnattoman kimeä
ääni hänen lukiessaan [kuva 2] ja se miten nopeasti Teresinha kertoo ostoslistan ja
kauppias toistaa sen hänen jälkeensä [00:17:00].

1

2

3

4

VAARA

Joskus erilaisilla äänillä ilmoitetaan vaarasta, kiihtymyksestä tai dramaattisen jännityksen
hetkistä. Eduarditon pudotessa junaradan läheisyyteen kuvien nopeaa montaasia
säestää junan vihellys, joka ilmoittaa saapumisesta [kuva 4]. Heti putoamisen jälkeen kuuluu
kauhistuneen Teresinhan kimeä huuto [kuva 3]. Pian onnettomuuden jälkeen kuuluu myös
ambulanssin sireeni samalla hetkellä, kun maassa näkyy repeytynyt leija [00:49:45].
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YSTÄVYYS

Musiikki pystyy yhdistämään lapset ja aikuiset leikin ja yhdessäolon hetkinä. Sen lisäksi
sillä on toisinaan myös ilmeisen kertova sisältö. Ensimmäisessä esimerkissä Alberto de
Serpan kirjoittamat laulun sanat – ”Kun koulun ovi avautuu, lintunen pääsee häkistään”
tai ”Kun ikkunasi avautuu, elämä kirkastuu” – kuvaavat häkkeihin teljettyjen lasten ja
avoimien ikkunoiden suhdetta. Ikkunoista tulvii elämää ja lauluja [kuva 5]. Sama tapahtuu
jo mainitun lorun kohdalla, josta elokuva on saanut nimensä, Aniki-Bóbó. Se on paitsi
leikki, jossa lauletaan ja tanssitaan [kuva 6], myös loru, jonka avulla lapset voidaan jakaa
rosvoihin ja poliiseihin [ks. ”Jakson analyysi”].

5

6

OMATUNTO

Toisinaan ääniä muutetaan tai voimistetaan henkilöhahmon psykologisen häiriön
osoittamiseksi. Rosvo ja poliisi -leikkiä kuvaavassa jaksossa Carlitosta piinaa syyllisyys
[kuva 7] ”rikoksesta”, jonka hän on tehnyt, mutta josta kukaan ei ole häntä vielä syyttänyt.
Hän kuulee tuolloin usean kerran, kuin oman päänsä sisältä Eduarditon äänellä tulevan
kuiskauksen, leikin sanat: ”olet varas… olet varas…” [ks. ”Jakson analyysi”]. Myöhemmin
kun häntä syytetään sellaisesta, mitä hän ei ole tehnyt – Eduarditon tönäisemisestä – hän
päättää epätoivoisena paeta rahtilaivalla. Koko jaksossa sataan laivoista lähtevän höyryn
ja koneiden meteli kuuluu normaalia voimakkaampana, mikä kuvaa todellisen maailman
vihamielisyyttä sankariamme kohtaan [kuva 8].

7

8
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KUVARUUDUN ANALYYSI

Kuvaruutu on luonteeltaan lähempänä valokuvaa kuin elokuvaa. Kun elokuvaa kuvataan,
saadaan mahdollisimman suuri liikkumattomuus aikaan pitämällä kamera paikallaan.
Tuolloin saatu otos, kuten kaikki muutkin otokset, koostuvat yksittäisistä liikkumattomista
elementeistä, filminauhan ruuduista eli kuvaruuduista. Elokuvaa esitettäessä toisiaan
seuraavat kuvaruudut luovat illuusion liikkeestä.
Aiemman otoksen analyysissä näimme, miten Oliveira osoitti Teresinhan epäröinnin
keskenään kilpailevien Carlitoksen ja Eduarditon välillä. Tämä kuvaruutu paljastaa
ensimmäisen kerran, mikä tekee lopun hänen epäröinnistään. Nyt on kyse nukesta, jota
pikku tyttö halajaa heti, kun hän näkee sen Kiusausten kaupaksi symbolisesti nimetyn
liikkeen ikkunassa. Kun Carlitos ja Pistarim palaavat uintiretkeltä Douron rannasta,
missä he ovat kinastelleet Eduarditon kanssa ja juosseet poliisia pakoon, he huomaavat
Teresinhan ja lähestyvät häntä. Valitussa kuvaruudussa on useita tärkeitä elementtejä.
Aivan ensiksi huomio kiinnittyy katseisiin. Aniki-Bóbó kuvaa lapsia, jotka tutustuvat
ensimmäisen kerran tunteiden ja halun maailmaan. Niinpä Manoel de Oliveira näyttää,
mihin heidän katseensa kohdistuvat – nämä ”ensimmäiset” katseet, jotka muuttavat
runollisesti todellisuutta ja ovat vailla taka-ajatuksia. Teresinha tuijottaa ihastuneena
nukkea, ja hänen silmänsä loistavat, niin kovasti hän haluaa saada se omakseen.
Carlitos puolestaan katsoo oman ”halunsa kohdetta”, Teresinhaa. Pistarim taas näyttää
himoitsevan makeispurkkia. On kuitenkin tärkeätä huomata, että nuken saama ”valaistus”
ei ole realistinen. Seuraavat otokset osoittavat, että Oliveira on päättänyt antaa
makeispurkille oman loisteen, jotta näkymä olisi kirkkaampi ja nuken muodot näkyisivät
sellaisina kuin ne lasten silmissä näkyvät. Katse on dramaattinen elementti, jonka
perusteella elokuvan tekijä päättää, mille korkeudelle kamera tulee asettaa.
Kuvaruudun toinen keskeinen elementti on tapa, jolla miehisyys ja naisellisuus tuodaan
esiin. Miesten välinen ystävyys näkyy Pistarimin eleessä, siinä miten hän on pannut
kätensä toverinsa olkapäälle. Teresinhan ja nuken mekot taas muistuttavat kovasti
toisiaan. Tässä tulee esiin se, mikä loppukohtauksessa täsmentyy: nukke, jota Teresinha
ja Carlitos pitävät kädestä katua noustessaan, kuvaa konkreettisesti heidän rakkauttaan.
Nukke on heidän viattoman suhteensa symbolinen ”lapsi” ja samalla heidän kasvunsa ja
aikuistumisensa uusi etappi.
Kolmas tärkeä elementti liittyy kameran näkökulmaan, jonka avulla sisätila ja ulkotila
erotetaan toisistaan. Kamera on kaupan sisällä, suljetussa tilassa, aikuisten maailmassa,
joka on lapsille sekä halun että samaistumisen kohde, mutta edustaa myös alistamista
ja auktoriteettia. Samaan aikaan ulkona ovat vapaat lapset, jotka leikkivät innoissaan, ja
heidän taustallaan Douro, jonka rannalla he viettävät vapaa-aikaansa.
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Haluatko nuken?
Jakso 9 – TC: 00:17:46
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OTOKSEN ANALYYSI
Halulla on monta suuntaa
Jakso 7 – TC: 00:10:35–00:10:47
Valittu otos kuuluu toiseen jaksoon, jossa Carlitos näkee Terensinhan, ihastuksensa kohteen.
Ensimmäisellä kerralla tyttö ilmestyi kuin nukke parvekkeensa ”luoksepääsemättömältä
taivaalta” ja hymyili hänelle ennen kuin Eduarditolle [00:03:46]. Tuossa ensimmäisessä
kohtauksessa kamera erottaa alhaalta ylös näytetyn tytön kadulla olevista pojista, jotka
haluavat tehdä häneen vaikutuksen ja jotka nähdään ylhäältä alas. Sen sijaan seitsemännen
jakson otoksessa Teresinha asettuu heidän tasolleen. Hän laskeutuu portaat – samat joita
hän elokuvan lopussa nousee Carlitoksen kanssa – kulkee joen suuntaan ja tulee Carlitosta
vastaan. Juuri sillä hetkellä kamera, joka siihen asti on seurannut Teresinhan kulkua kadulla
oikealta vasemmalle [kuva 1], keskeyttää liikkeensä ja jää paikalleen Carlitoksen ilmestyessä
näkökenttään [kuva 2]. Sen jälkeen Teresinha ohittaa hänet [kuva 3] ja ottaa muutamia askeleita
joen suuntaan. Silloin kamera jatkaa keskeytynyttä liikettään vasemmalle ja seuraa Teresinhaa,
joka kurkottaa kaulaansa yrittäen nähdä jonkun [kuvat 4 ja 5]. Seuraavissa otoksissa selviää,
että kyseessä on Eduardito. Teresinha kuitenkin epäröi, muuttaa mielensä ja kääntyy jälleen
kohti Carlitosta. Kamera kohdistuu heihin kahteen hienotunteisesti oikeaan suuntautuvalla
liikkeellä [kuva 6].
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Kameran ja sydämen liikkeitä

Tässä otoksessa Teresinhan epäröivää liikkumista seuraava kameran liike kertoo visuaalisesti
kaiken siitä rakkauden ongelmasta, jonka ympärille elokuva rakentuu. Tyttö on kiinnostunut
Carlitoksesta, mutta ennen kuin hän puhuu pojalle, hänen on paikallistettava katseellaan
Eduardito, jota kohtaan hän myös tuntee vetovoimaa. Jo seuraavassa otoksessa epäröinti Jo
seuraavassa otoksessa epäröinti kääntyy varmuudeksi ja Teresinha jättää Carlitoksen, vaikka
tämä on jo ehtinyt kysyä häneltä, leikkisivätkö he yhdessä ja tarjonnut hänelle omenaa.

Etenemisiä ja perääntymisiä

Carlitoksen ja Teresinhan tarina koostuu joukosta lähentymisiä ja etääntymisiä. Elokuvan
aikana Carlitos pääsee voitolle lähetessään vähitellen Teresinhaa. Ensimmäisellä kerralla he
vain vaihtavat katseita kaukana toisistaan, mutta sitten jo puhuvat, vaikkakin lyhyesti. Tyttö ei
halua leikkiä Carlitoksen kanssa eikä ota omenaa vastaan, mutta seuraavalla kerralla Carlitos
pääsee hieman lähemmäksi häntä, ja tyttö hyväilee hänen kasvojaan [ks. ”Kuvaruudun
analyysi”]. Vasta Teresinhan huoneen ikkunalla hän pääsee todella lähelle tyttöä, kun hän nuken
antaessaan haluaa vastalahjaksi suukon. Se onkin koitua hänen kohtalokseen, sillä hän liukuu
pitkin kattoa ja on vaarassa pudota [00:39:47]. Elokuvan lopussa he jäävät yhteen, ovathan
he kunniallisuussääntöjen mukaan jo ”naimisissa”. Kun pikku synnit on saatu anteeksi, he
nousevat portaita käsi kädessä yhdessä nuken kanssa. Jokaista edistysaskelta kuitenkin seuraa
perääntyminen: alkukohtauksessa Teresinha pilkkaa Carlitosta kuten muutkin lapset, koska
pojan kasvot ovat kuran likaamat Eduarditon tönäisyn jälkeen [00:04:16]. Tarkastelemassamme
otoksessa Teresinha kääntää Carlitokselle selkänsä eikä leiki hänen kanssaan, vaan menee
”toisen” luo. Lopussa Teresinhakin syyttää Carlitosta teosta, jota tämä ei ole tehnyt: ”Sinäkin,
Teresinha. Sinäkin syytät minua.” [00:51:16].
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Kun syyllisyys vainoaa
Jakso 17 – TC: 00:32:09 – 00:35:33

3

Jakso, jossa lapset leikkivät rosvoa ja poliisia Porton historiallisen keskustan hämärillä
kaduilla, on aivan keskeinen Aniki-Bóbón ymmärtämisen kannalta. Siinä on toisaalta
mukana useita elokuvan teemoja, kuten leikki vakavana toimintana, Carlitoksen ja muun
ryhmän välinen dynamiikka sekä vastuun ottamisen ja omien pelkojen kohtaamisen
välttämättömyys. Toisaalta Manoel de Oliveira paljastaa siinä eräitä ”tavaramerkilleen”
ominaisia piirteitä: kykynsä kuvata näkymätöntä, työstää varjoja henkilöhahmojensa sisäistä
elämää kuvatessaan, luoda unenomainen ilmapiiri ja käyttää ääntä häiritsevänä elementtinä.
Ja lopuksi: tämä jakso, josta elokuva on saanut nimensä, on sen kerronnallinen avainkohta,
jossa Carlitos alkaa aikuistua ryhtyessään pohtimaan omantuntonsa asettamia kysymyksiä.
Tämä jakso jakautuu neljään eri osaan. Ensimmäisessä Eduardito neuvottelee tovereidensa
kanssa leijan lennättämisestä, josta on sovittu seuraavaksi päiväksi. Toisessa osassa, joka
alkaa Carlitoksen tullessa paikalle, aloitetaan leikki ja rosvojen ja poliisien valitseminen.
Kolmannessa lapset ajavat toisiaan takaa ja juoksevat lähes autioilla kaduilla. Neljännessä
Eduardito saa Carlitoksen kiinni, ja Carlitos pakenee.

RYHMÄSSÄ JA YKSIN

Tämä on ensimmäinen yöllä tapahtuva jakso elokuvassa, jonka tapahtumat ovat tähän asti
osuneet päiväsaikaan. Tämän jälkeen vuorossa on vielä kolme yöjaksoa: nuken lahjoittaminen
Teresinhan [s. 43] huoneen ikkunan luona [00:35:38–00:41:34], lasten filosofinen keskustelu
sieluista ja paholaisesta Eduarditon ollessa sairaalassa [00:52:10–00:54:21] sekä Carlitoksen
painajaisuni [00:54:23–00:55:55]. Keskustelukohtauksessa yksi pojista kysyy: ”Kuka
sytyttää tähdet?” Toinen vastaa: ”Taivaan lyhtyjensytyttäjä.” Ei siis ole mikään sattuma, että
iltahämärää Douron yllä kuvaavan hienon otoksen jälkeen tikkailla seisova lyhtyjensytyttäjä
tuo hieman valoa pimeyteen jaksomme alussa. Heikko katuvalaistus keskustelujen ja niitä
seuraavan leikin aikana sammuu juuri viimeisellä hetkellä – Carlitoksen paon hetkellä. Näin
jää avoimeksi sellainen mahdollisuus, että koko kohtaus on vain painajainen, joka ilmestyy,
kun pimeys ”keskeytyy” hetken kestävään kelmeään valoon.
Alussa lapset seisovat rivissä, ja Eduardito on selin Pojalla on jo johtajan elkeet, hän
komentaa ja syyttää sormi ojossa, antaa määräyksiä siitä, mitä kunkin on tuotava
mukanaan seuraavana päivänä leijan lennättämistä varten.
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Jaksossa, jossa pian leikitään rosvoa ja poliisia, on jotain sotilaallista, ja Eduarditosta
tulee ryhmän ”kapteeni”, ”kenraali” ja ”mestari”. Sen aseman hän säilyttää aina junaradalle
putoamiseensa asti [ks.”Yhtymäkohtia”]. Eduardito pakottaa ryhmän hyväksymään
johtajuutensa. Hän sanoo ensimmäisen kerran ”Aniki”, ja kaikki vastaavat ”Bóbó!”.
Carlitos, Eduarditon kilpailija, ei sen sijaan ole mikään johtaja, eikä tällä hetkellä edes
kuulu ryhmään – ”pahat” teot ovat eristäneet hänet tovereista. Hän tulee siis paikalle
yksin, ties miestä, muiden katsellessa häntä uteliaasti, ja Jaime Silva Filhon osuvan musiikin
säestämänä. Jakso edetessä Carlitoksen eristäminen ryhmästä syvenee, ja hänen
asemansa ”korjautuu” vasta vähän ennen elokuvan päätöstä.

LEIKITÄÄNKÖ TÄSSÄ VAI TAPAHTUUKO TÄMÄ ”OIKEASTI?”

Eduardito ehdottaa, että he alkavat leikkiä rosvoa ja poliisia, ja pojat joiden ryhmään
Carlitos liittyy, hyppivät innoissaan. He asettuvat riviin muuria vasten [kuva 1], Carlitos
viimeisenä kuten aina. Eduarditon osoittaessa sormellaan kuin pistoolilla ja lorun
mukaisesti – Aniki-Bébé / Aniki-Bóbó / Passarinho tótó / Berimbau, cavaquinho /
Salomão/Sacristão / Tu és polícia / Tu és ladrão (Aniki-bebe / Aniki-bobo / Pikkulintu,
pölkkypää/Berimbao, cavaquinho / Salomon ja suntio / Sinä olet poliisi. / Sinä olet
varas.) – he muodostavat kaksi ryhmää: toiseen tulevat takaa-ajajat, toiseen pakenijat.
Lapset valitaan yksitellen, ja jännitys kasvaa, koska Carlitoksen kohtaloa ei vielä tiedetä.
Pian hän on yksin toisen pojan kanssa selkä muuria vasten. Eduardito toistaa lorun ja
tullessaan kohtaan ”sinä olet poliisi” hän osoittaa sormellaan toista poikaa, joka poistuu
paikalta ja ”hylkää” Carlitoksen oman onnensa nojaan. Eduardito pitää tauon ja jatkaen
sitten entistä julmempaan sävyyn sinetöi kilpailijansa kohtalon: ”Sinä olet varas!”
Syytöksen hetkeä vahvistaa ääniefekti, ja näemme miten Carlitos on kuin pinteessä
oman varjonsa ja kilpailijansa varjon välillä, samalla kun Eduarditon sormi osoittaa häntä
rintaan kuin pistooli [kuva 2]. Carlitos sanoo, että hän ei halua olla varas, mutta Eduardito
vahvistaa syytöksensä, jonka kahtalainen merkitys on katsojalle tässä vaiheessa jo tuttu:
Carlitos on varas niin leikissä kuin oikeassa elämässä.
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VARJOT JA ME

PAETA ITSEÄÄN

Leikki alkaa Eduarditon komennossa [kuva 3]. Tässä kolmannessa vaiheessa montaasi
muuttuu nopeaksi ja seuraa siten leikin rytmiä. Oliveira asettaa kameransa korkealle ja
kuvaa poikia ylhäältä alas heidän juostessaan aukeilla huonosti valaistuilla paikoilla, joilla
ei näy muita ihmisiä [kuva 4]. Tai sitten hän asettaa kameransa kadun kulmaan ja näyttää,
kuinka juoksevien lasten varjot juoksevat heidän perässään ja häilyvät seinillä, ikään kuin
nekin haluaisivat osallistua tanssiin [kuva 5].

Vaikka voimme nähdä koko tämän jakson Carlitoksen yrityksenä päästä takaisin
ryhmäänsä – hän on palannut leikkimään tovereittensa kanssa – Manoel de Oliveira
näyttää meille, että sankarimme tuntema syyllisyys on sille esteenä. Eristyksiin joutuminen
on vähittäistä. Hän alkaa irrottautua varkaitten ryhmästä kohtauksessa, jossa he kulkevat
kaarikäytävissä. Carlitos pysähtyy [kuva 6] ennen kuin lähtee vastakkaiseen suuntaan.
Tässä jaksossa Eduarditolle tapahtuu samoin: hänkin erkaantuu takaa-ajajista, pysähtyy
saman pylvään luo kuin Carlitos ja lähtee sitten jälleen ajamaan häntä takaa [kuva 7].
Kohtalo näyttää jakson lopussa yhdistävän kilpakumppanit symmetrian kautta – poikia
näet kuvataan hyvin samalla tavalla. Kuitenkin se, että toinen asettuu pylvään oikealle ja
toinen vasemmalle puolelle, merkitsee visuaalisesti, että Carlitos ja Eduardito, jotka ovat
symmetrisesti kilpailijoita, ovat pohjimmiltaan toistensa vastakohtia..

Varjojen tarkoituksena tässä ekspressionistisessa [ks.”Konteksti”] kohtauksessa on
aikaansaada ahdistava tunnelma. Varjo on liikkuva elementti, jonka alkuperä ei ole heti
tunnistettavissa. Siksi se on osaltaan luomassa Oliveiran tavoittelemaa salaperäistä ja
pelottavaa ilmapiiriä. Varjo ei liikkuessaan näytä olevan kiinni ruumiissa, mikä aiheuttaa
epäilyksen katsojassa, mutta myös henkilöhahmoissa itsessään. Tämä vaikutelma on
hyvin selvä otoksissa, joiden kohteena ovat kadunkulmassa aterioivat kulkukissat tai
naiset ikkunoissaan, missä varjot kulkevat heidän kehollaan. Varjot saavat aikaan myös
toisenlaisen vaikutelman: suurentaessaan tilaa ja hahmoja ne saavat lapset näyttämään
paljon isommilta kuin he todellisuudessa ovat. Ne ”maalaavat” seinille, kaduille ja taloihin
outoja muotoja ja saavat leikin näyttämään painajaiselta, jossa lapsia ajavat takaa heistä
itsestään lähtevät silhuetit.
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YHTYMÄKOHTIA: LEIKIT
LEIKIT
Lapset eivät milloinkaan lakkaa leikkimästä, olivatpa
he niityllä, vedessä, maan pinnalla tai ilmassa..

1. Kuvaruutu Aniki-Bóbósta (1942)
1

2

2. Helen Levittin valokuva, Broken Mirror (1942)

3. Jaco Putkerin kaiverrus, The Girls and The Diver (2013)
4. Georges Seurat’n maalaus, Le pont de Courveboie (1886)
3

4
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ELOKUVIEN VÄLISIÄ DIALOGEJA
Manoel de Oliveira, Aniki-Bóbó (1942)
ja Jacques Rozier, Rentrée des classes (Koulun alku, 1956)
Koulussa ja sen ulkopuolella… elämä
”Lapseni, jos näet paljon asioita ja ihmisiä, sinusta tulee fiksu poika.” Tällaisen neuvon
äiti antaa tyhmälle Jussille, jonka tarinaa Aniki-Bóbón lapset lukevat koulussa eräässä
elokuvan kohtauksessa. Ranskalainen Jacques Rozier toteutti neljätoista vuotta Manoel
de Oliveiran jälkeen elokuvan Rentrée des classes (Koulujen aloitus), jossa esiintyvät
lapset eivät olleet koskaan näytelleet. Myös hänen elokuvansa valaisee tätä äidillistä
neuvoa. Siinä poika heittää koululaukkunsa sillalta jokeen. Yrittäessään pelastaa laukkua
hän ”lähtee maailmalle” ja kokee seikkailun luonnon helmassa.
Elokuvien välillä on useita yhtymäkohtia. Ensinnäkin tapa, jolla lapsen elämän kaksi
tyypillistä ympäristöä asetetaan vastakkain: toisaalta koulun klaustrofobinen tila, toisaalta
ulkona luonnossa olevat alueet, jotka mahdollistavat leikin ja tutkimisen. Elokuvat
alkavat samalla tavalla: joukko iloisia levottomia lapsia on menossa kouluun ja juoksee
pitkin katuja. Oliveiran elokuvassa myöhästyvä lapsi saa opettajalta rangaistuksen jo
jaksossa 5 – Pistarim joutuu nurkkaan aasinlakki päässään [kuva 1]. Rozier’n elokuvassa
kohtaus, jossa joelta tuleva läpimärkä oppilas myöhästyy koulusta, on paljon myöhemmin,
ja opettaja antaa hänelle anteeksi [kuva 2]. Kotitehtävissä olevia virheitä, jotka vahvistavat
elokuvan koomisuutta, hän ei kuitenkaan anna anteeksi.

Koulu on siis suljettu tila, jossa ei opita kovinkaan paljon. Siellä tehdään kepposia
tovereille [kuvat 7 ja 8] ja vain ikkunoilla tuntuu olevan merkitystä: Aniki-Bóbóssa
ikkunalle ilmestyy kissa, joka ”antaa merkin” lapsille ja vihjaa, että vapaus on ulkona.
Rozier’n elokuvassa lapset karkaavat luokkahuoneen ikkunasta kuin vankilasta. Käärme,
jonka elokuvan pieni sankari tuo koulun autoritääriseen maailmaan ja joka tekee lopun
siellä vallitsevasta järjestyksestä, edustaa luonnon ihmeellistä maailmaa.
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Kummassakin elokuvassa ääni ja ympäristö vahvistavat näiden kokemusten vapauttavaa
vaikutusta. Luonnon keskellä ja sitä tutkiessaan lapset ikään kuin hukkuvat sen
valtavuuteen. Oliveira ja Rozier tuovat tämän esiin asettamalla kameran hyvin korkealle,
jolloin näkökulma on ikään kuin Jumalan, ja haltioituvat itsekin todellisuuden suuruudesta
ja mysteeristä [kuvat 5 ja 6]. Jacques Rozier käyttää elokuvassaan klassista musiikkia,
samalla kun aidoilla luonnonäänillä on tärkeä osa: luonto laulaa, ja maailman löytäminen
on täynnä runoutta ja löytäjälleen vahvistava kokemus. Aniki-Bóbóssa tässä tehtävässä
on toisenlaisia äänielementtejä: kansanomaisia loruja, laivojen, kellojen ja junien ääniä.
Ne kuulostavat tavallista voimakkaammilta, sellaisilta kuin ne koetaan tuossa iässä, kun
kaikki tuntuu liialliselta ja korvia huumaavalta.
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Marginaalissa eläminen ja identiteetin etsintä

5

6

Lähestymistavan herkkyys:
valo, äänet, kosketus…
Kummassakin elokuvassa sääntöjen rikkomista pidetään kasvun edellytyksenä, ja
kasvun mahdollistaa yhteys ulkomaailmaan ja luontoon. Vedellä on molemmissa
keskeinen asema, ja se edustaa puhtautta ja liikkumisen vapautta. Oliveiralla lapset
uivat Douro-joessa [kuva 7] ja tulevat koulusta pinnatessaan joen rannalle lennättämään
leijaa. Carlitos haluaa myös paeta onnettomuuksiaan laivalla. Myös Rozier’n elokuvassa
päähenkilö päättää olla menemättä kouluun ja lähtee joelle seikkailemaan. Hän kävelee
vedessä, ui ja ”eksyy” luonnon keskelle seuranaan veden äänien, lintujen ja hyönteisten
kuoro [kuva 8].

7

8

Eräässä Aniki-Bóbón dialogissa nuori Pistarim sanoo ystävälleen Carlitokselle, että olisi
hyvä, jos olisit rahaa, ja jos hän saisi sitä, hän ostaisi koulun voidakseen sulkea sen ja
söisi enää vain pihvejä ja voita. Elokuvassa Mies vailla menneisyyttä päähenkilöllä ei ole
rahaa ruokaan eikä vaatteisiin. Siihen on syynä, että hänet on pahoinpidelty Helsingissä
puistonpenkillä, minkä seurauksena hän on menettänyt muistinsa ja henkilöpaperinsa.
Hän on joutunut aloittamaan ”uuden elämän” samalla kun hän etsii omaa identiteettiään.
Tämä elokuvien välinen yhtymäkohta merkitsee, että kummassakin pohditaan köyhyyttä,
vaikka niiden ajallinen välimatka on kuusikymmentä vuotta.
Manoel de Oliveiran elokuvassa, joka perustuu Rodrigues de Freitasin kertomukseen
Lapsimiljonäärit, tapahtumat sijoittuvat Porton köyhään kaupunginosaan, Ribeiraan,
Douron rannalle toisen maailmansodan aikana. Aikakausi on levoton ja ihmiset kärsivät
puutetta [ks.”Elokuvallisia kysymyksiä”]. Aki Kaurismäki lähestyy köyhyyden kysymystä
suoremmin näyttäessään, etteivät kaikki pääse osallisiksi kasvaneesta vauraudesta.
Kaupunkialueiden käsittely ei ole kummassakaan elokuvassa realistista [kuva 1].
Aniki-Bóbón kohdalla oli jo puhe tästä Porton muuttumisesta ”elokuvakaupungiksi”
[ks.”Elokuvallisia kysymyksiä”]. Kaurismäen elokuvassa taas Helsingin keskusta
häviää satama-alueen konttien, teollisuusjätteiden, rapistuneiden rakennusten
ja raivaustraktoreiden taakse [kuva 2]. Ne muodostavat elokuvan sisälläkin rajun
vastakohdan sellaisille kaikkien ulottuvilla oleville, modernia kaupunkirakentamista
edustaville paikoille, kuten työvoimatoimisto, sairaala, vankila ja pankki, ja niiden
minimalistiselle sisustukselle.
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Manoel de Oliveira, Aniki-Bóbó (1942)
Aki Kaurismäki, Mies vailla menneisyyttä [2003)
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Aniki-Bóbóssa aikuisilla ei ole etunimeä, aivan kuten ei Mies vailla menneisyyttä -elokuvan
päähenkilölläkään. Ensin mainitussa se, että lapsilla on nimet, tekee heidän maailmastaan
arvokkaan. Jälkimmäisessä päähenkilön unohtunut nimi tekee mahdolliseksi arvostella
Suomen hallintojärjestelmää, jossa mitään ei voi saada ilman henkilöllisyystodistusta.
Voimme siis tehdä sen johtopäätöksen, että kumpikin elokuva pyrkii kritisoimaan
vallitsevaa järjestystä ja tekee sen samalla tavalla, nakertamalla järjestelmän arvovaltaa
komedian avulla. Oliveiran elokuvassa lapset katselevat nimettömiä aikuisia ja näkevät
heidät vain pilkan kohteina tai naurettavan järjestyksen puolustajina. Kaurismäen
elokuvassa ohjaaja taas haluaa pilkata sellaisia kafkamaisen byrokraattisia instituutioita,
kuten vankilaa ja työvoimatoimistoa.

Lopuksi on vielä korostettava, että kummankin elokuvan päähenkilöiden yksinkertaisessa
kansanomaisessa elinpiirissä ulkona esitetyllä musiikilla on tärkeä kokoava merkitys
[kuvat 5 ja 6], samalla kun laulujen sanat kommentoivat toimintaa hienovaraisesti.
Juuri tässä kontekstissa molempien elokuvien päähenkilöiden, Carlitoksen ja nimensä
kadottaneen miehen, on katsottava itseään peilistä [kuvat 3 ja 4], sillä peilissä on haaste,
joka heidän on kohdattava: oman identiteetin löytäminen ja vastuun ottaminen tekojensa
seurauksista. Palkkiokin on sama: kun omatunto viimein on rauhassa, saa tarttua
rakastettunsa käteen [kuvat 7 ja 8] ja jatkaa elämäänsä. Sanalla sanoen kasvaa.
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SILTOJA
KIRJALLISUUS ANIKI-BÓBÓN LÄHTÖKOHTANA
Manoel de Oliveiran ensimmäinen kokopitkä elokuva perustuu kirjailija ja asianajaja João
Rodrigues de Freitasin (1908-1976) tarinaan. Tämä kertomus, nimeltään Lapsimiljonäärit,
julkaistiin kahtena osana kirjallisessa aikakauslehdessä Presença. Folha de Arte e Crítica.
Ensimmäinen osa, Lapsimiljonäärit koulussa, ilmestyi vuonna 1930. Siinä koulu kuvataan
ikäväksi, suljetuksi paikaksi täynnä kärpäsiä, missä lapset oppivat tuskin mitään. Viisi
vuotta myöhemmin ilmestynyt toinen osa, Lapsimiljonäärit leikkivät rosvoa ja poliisia,
kuvaa ennen kaikkea lasten leikkejä ja pelkoa, jota he tuntevat yötä ja varjoja kohtaan.
Manoel de Oliveira ja Rodrigues de Freitas olivat kumpikin kotoisin Portosta, ja lapsuuden
teema – erityisesti noiden pennittömien ”miljonäärilasten” lapsuus – oli kummankin
sydäntä lähellä. Tämä epäilemättä selittää sen, miksi tuo kertomus vaikutti Oliveiraan
hänen toteuttaessaan ensimmäistä kokopitkää elokuvaansa.

SANOJEN KANSSA TYÖSKENTELYÄ: ADAPTAATIO JA INSPIRAATIO
Kirjalliseen teokseen perustuvaa elokuvaa nimitetään yleensä ”adaptaatioksi”. Kenties
korostaakseen omaa luovaa vapauttaan ja ottaakseen välimatkaa Rodrigues de
Freitasin tekstiin Oliveira käyttää elokuvansa lopputeksteissä kuitenkin ilmaisua ”runon
innoittama”. Koska kirjallinen laji, genre, näin on muuttunut – kertomuksesta runoon
– voidaan sanoa, että Aniki-Bóbó on rakentunut pikemminkin Rodrigues de Freitasin
sanojen synnyttämän runollisen tunteen varaan, kuin kertomuksen juonen siirtämiseen
sellaisenaan. Kaikki nuo erilaiset nimet – ”Lapsimiljonäärit” (Meninos Milionários),
”Pikku sydämet” (Coraçoes Pequeninos), ”Pojat” (Gente Miúda) – joita Oliveira harkitsi,
ennen kuin päätyi siihen, jolla elokuva nykyään tunnetaan, osoittavat, että Oliveira
etääntyi tämän kirjalliseen tekstiin perustuvan työprosessin aikana yhä kauemmaksi
lähtökohdastaan ja siirtyi adaptaatiosta ”inspiraatioon”.

Kertomuksesta ovat jäljellä, tosin muuntuneina, eräät kertovat episodit, kuten lasten
uinti joessa lähellä laivoja sekä öinen rosvo ja poliisi -leikki. Elokuvassa näkyy muitakin
kertomuksesta tulevia elementtejä, kuten vastakohtaisuus yhtäältä ”homeelta haisevan”
koulun ja ”pölyltä lemahtavien kirjojen” ja toisaalta sellaisten paikkojen välillä, kuin katu,
jotka ovat avoimia ja täynnä tilaisuuksia hauskanpitoon. Elokuvasta löytyy myös joitakin
samoja tekoja (lapset pakenevat poliisia vaatteet pään päälle pinottuina) ja dialogeja
(”Kuka sytyttää tähdet?” – ”Taivaan lyhtyjensytyttäjä”.)
3

Presença oli yhdessä Orpheun kanssa yksi Portugalin 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista kirjallisista
aikakauslehdistä. Se alkoi ilmestyä Coimbrassa vuonna 1927, ja siitä oli julkaistu 54 numeroa vuoteen 1940
mennessä, jolloin julkaiseminen päättyi. Useat merkittävät kirjailijat avustivat Presençaa, kuten Branquinho da
Fonseca, José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Miguel Torga, Aquilino Ribeiro ja Alberto de Serpa Viimeksi mainitun
käsialaa ovat laulun säkeet, joita lapset laulavat kadulla yhdessä aikuisten kanssa koulusta lähdettyään. Noihin
aikoihin Serpa, Régio ja Rodrigues de Freitas tapasivat säännöllisesti Oliveiraa, ja nuo tapaamiset olivat heidän
taiteellisen yhteistyönsä alkuna.
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Kirjallisuus: Aniki-Bóbó, runon innoittama elokuva
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Työskentely sanojen kanssa on Manoel de Oliveiran tuotannossa keskeistä. Tämä
näkyy selvästi jo Aniki-Bóbóssa, sillä valittu nimi korostaa laulun (lastenlorun)
sanojen merkitystä keinona päästä sisälle lasten maailmaan. Nuo kaksi yhteen
liitettyä sanaa ovat esimerkki lasten tavasta kommunikoida. Kuten olemme jo nähneet
[ks. ”Elokuvallisia kysymyksiä”], tämä Oliveiralle ominainen työskentely näkyy myös
kadulla lauletuissa säkeissä, riimeissä, koulussa luetussa aineessa ja ennen kaikkea
näiden samojen sanojen rytmissä, kun näyttelijöiksi muuttuneet lapset lausuvat ne. He
ovat kokemattomia, ja siksi heidän sävynsä on keinotekoinen ja viittaa kirjallisuuteen.
Oliveira työstää paljon tätä viimeksi mainittua seikkaa myöhemmissä elokuvissaan.

KIRJALLISIA VAIKUTTEITA
Rodrigues de Freitasin kertomuksen ja sen innoittaman Manoel de Oliveiran elokuvan
katsotaan yleensä edustavan nimellä presencista tunnettua estetiikkaa. Termi on johdettu
kirjallisen aikakauslehden Presença. Folha de Arte e Crítica nimestä. Suuntaukselle on ennen
kaikkea tyypillistä tietty tapa käsitellä ihmisten (Aniki-Bóbón tapauksessa ”ihmisten, jotka
ovat vielä lapsia) ongelmia ja heidän kykyään muuttaa yhteiskuntaa kokemustensa ansiosta.
Suuntaukselle on myös ominaista voimakas runollinen tietoisuus. Tämä estetiikka kehittyi
vastakohtana kirjalliselle neorealismille, jota kiinnostivat erityisesti ihminen sosiaalisena
olentona sekä yhteiskunnalliset ryhmät ja niiden suhde yhteiskuntaan. Neorealismi pyrki
samalla myös arvostelemaan asioiden tilaa.

KIRJALLISUUS JA ELOKUVA:
OLIVEIRAN KAKSI EROTTAMATONTA RAKKAUTTA
Manoel de Oliveiran ensimmäisen elokuvan, Aniki-Bóbón, myötä alkaa tekijän
pitkä, antoisa suhde kirjallisuuteen. Oliveira on sovittanut useita kirjallisia teoksia
valkokankaalle [ks.”Tekijä”]. Useimmat niistä ovat portugalilaisten kirjailijoiden tai
dramaturgien tekstejä, sellaisten kuten Agustina Bessa. Luís, José Régio, Camilo Castelo
Branco, Eça de Queiroz, Raul Brando, Prista Monteiro, mutta heidän joukossaan on
myös ulkomaalaisia, kuten Fjodor Dostojevski, Paul Claudel, Madame de La Fayette jne..
Hyvä esimerkki kirjallisuuden merkityksestä Oliveiran elokuville on minisarja, jonka
hän toteutti televisiolle vuonna 1979: Amor de Perdição: Memórias de uma Família
(Tuhoon tuomittu rakkaus: erään perheen muistoja). Se on adaptaatio Camilo Castelo
Brancon (1825–1890) tunnetusta samannimisestä teoksesta. Romaani kertoo William
Shakespearen Romeota ja Juliaa muistuttavan tarinan Simão Botelhon ja Teresa de
Albuquerquen välisestä traagisesta ja mahdottomasta rakkaudesta. He kuuluivat
kahteen kilpailevaan perheeseen Viseun kaupungissa Pohjois-Portugalissa. Vaikka
Oliveira on uskollinen tekstille, hän saa aikaan ”pikku ihmeen” menemällä pitemmälle
kuin Camilo Castelo Brancon teksti.

Valokuvaus: ihmisten kuvaaminen kadulla
Osastossa ”Elokuvallisia kysymyksiä” näimme, kuinka Aniki-Bóbón runolliseen ja
fiktiiviseen kerrontaan liittyy realistinen juonne, joka ei ota huomioon ainoastaan
aikakautta – 1940-lukua – vaan myös tilan – Porton kaupungin ja Douron rannat – sekä
Porton asukkaiden, erityisesti lasten elämän. Tämä puoli teoksesta on yhteydessä
erääseen valokuvauksen alaan – katuvalokuvaukseen – joka tallentaa satunnaisia
tilanteita ja ihmisten kohtaamisia julkisilla paikoilla. Katuvalokuvaus, jonka tarkoitusperät
ovat taiteellisia ja/tai sosiaalisia, vakiinnutti asemansa erityisesti 1800-luvun lopun ja
1970-luvun välisenä aikana. Katukuvaamisessa pyritään tavoittamaan mahdollisimman
aitoja tunnelmia ja kohtauksia turvautumatta toistoon, poseeraukseen tai staattisiin
kompositioihin.
Seuraavassa muutamia katuvalokuvia lasten maailmasta: niistä kuvastuva energia
ja realistiset yksityiskohdat vievät ajatukset Oliveiraan. Hän ei ole ottanut vaikutteita
katuvalokuvauksesta, mutta antamissamme esimerkeissä katuvalokuvien taiteellinen
maailma käy keskustelua hänen tuotantonsa kanssa. Näillä valokuvilla on Aniki-Bóbón
tavoin kyky näyttää lasten maailma aidoimmillaan ja heidän tapansa ottaa tila haltuun
niin kaupungissa kuin maaseudullakin.
Ensimmäinen kuva on otettu eräästä Helen Levittin (1913-2009) kuuluisimmasta teoksesta,
In the Street: Chalk Drawings and Messages, New York City 1938-1948. Siinä amerikkalainen
valokuvaaja on kuvannut lapsia, jotka leikkivät New Yorkin kaduille tekemiensä liitupiirustusten
luona tai läheisyydessä. Toinen kuva on ranskalaisen Henri Cartier-Bressonin  (1908-2004),
jolla oli suuri vaikutus Levittiin. Siinä joukko lapsia leikkii Sevillan raunioissa vuonna 1933.
Valokuva näyttää Oliveiran elokuvaa suoremmin lasten viattomuuden ja sodan kauhujen
välisen kontrastin.
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Seuraavissa kuvissa [kuvat 7-10] voimme verrata Manoel de Oliveiran kompositioita
(vasemmalla) O Público -lehden valokuvaajan Manuel Roberton kompositioihin (oikealla).
Roberto otti kuvansa vuonna 2015 Ribeiran kaupunginosassa Oliveiran hautajaisten
aikaan. Vaikka aikaa on kulunut lähes seitsemänkymmentäviisi vuotta, tuntuu kuin
näkisi samat lapset ja ennen kaikkea saman energian tuossa taianomaisessa paikassa,
joka tullaan aina yhdistämään Manoel de Oliveiraan ja Aniki-Bóbón seikkailuun.

4

Kolmas kuva on Walker Evansin (1903–1975), amerikkalaisen valokuvaajan, joka
työskenteli Helen Levittin kanssa. Hänkin saavutti mainetta taltioimalla elämää kaduilla,
myös poliisin läsnä ollessa, sekä kerjäläisten, ahtaajien ja muiden rannikkoseutujen
työläisten elämää. Tässä valokuvassa vuodelta 1936 näemme alabamalaisen Tinglen
perheen lapset. Perhe oli yksi niistä, joita Evans valokuvasi kirjailija ja kriitikko James
Ageen reportaasiin maatyöläisten elämästä Yhdysvaltain etelävaltioissa suuren laman
aikana (Let Us Now Praise Famous Men: Three Tenant Families). Lewis Hine (1874–
1940) on toinen merkittävä amerikkalainen valokuvaaja. Hän on tunnettu muun muassa
siitä, että hän toi valokuvillaan julki, kuinka Yhdysvalloissa käytettiin lapsityövoimaa.
Neljäs valokuva on Hinen. Se on vuodelta 1912, ja siinä on kuvattuna ryhmä lapsia, jotka
keräsivät ennen koulua ja koulun jälkeen useiden tuntien ajan ostereita Port Royalissa
Etelä-Carolinassa.
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Viides valokuva on puolalaissyntyisen, mutta amerikkalaistuneen valokuvaajan David
Seymourin (1911–1956) ottama. Hänet tunnetaan ennen muuta Espanjan sisällissotaa
kuvaavista valokuvistaan sekä projektistaan Children of War, jota hän toteutti Unicefin
tuella: hän valokuvasi toisen maailmansodan vaikutuksia lasten elämään. Tässä
valokuvassa vuodelta 1947 on pikku Elefteria, Aniki-Bóbón ”lapsimiljonäärien” kaltainen
lapsi ja ainoa, jota ei evakuoitu kotikylästään Kreikan sisällissodan aikana (1946–1949).
Hän on juuri saanut ensimmäisen kenkäparinsa, jonka hänelle lahjoitti Unicef.  

4

Viisi vuotta Aniki-Bóbón jälkeen, vuonna 1947, Cartier-Bresson perusti yhdessä Robert Capan, George Rodgerin,
David Seymourin ja William Vandivertin kanssa kuuluisan Magnum Photos -kuvatoimiston, eräänlaisen valokuvaajien
osuuskunnan. Heidän tarkoituksenaan oli ilmiantaa taiteensa avulla konfliktit ja ”ottaa mittaa” nykytodellisuudesta.
Vuonna 1952 Cartier-Bresson itse loi erään kuvajournalismin ja katuvalokuvauksen peruskäsitteistä, joka on
”ratkaiseva hetki”. Hänen mukaansa kaikissa tapahtumissa on tuo hetki, joka valokuvaajan tulisi vangita, hetki, jossa
yhdistyvät sekä tapahtuman merkitys että tuota tapahtumaa ilmaisevien visuaalisten muotojen tarkka järjestyminen.

IV - VASTAAVUUKSIA

William Klein on syntynyt New Yorkissa vuonna 1928, ja häntä pidetään yhtenä
kaikkein merkittävimmistä katuvalokuvaajista. Kuvan 6 nimi on Gun 2, ja Klein otti
sen kotikaupungissaan vuonna 1955. Se osoittaa yhden hänen suosionsa syistä,
tekniikan nimeltä ”in your face”. Se tekee kamerasta tuliaseen, joka pystyy uhraamaan
kuvattaviensa mielenrauhan urbaania realismia tavoitellessaan.
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ELOKUVAN VASTAANOTTO:
ERILAISIA NÄKEMYKSIÄ
IV - VASTAAVUUKSIA

Aniki-Bóbón ensi-ilta oli Lissabonissa 18. joulukuuta 1942 Eden-elokuvateatterissa
ja Portossa 11. tammikuuta 1943 São João Cinessä. Manoel de Oliveira on kertonut,
että kopio ei valitettavasti ollut ajoissa valmis, jotta hän olisi voinut esitellä elokuvan
Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 1942.   Silloin hän olisi ehkä pystynyt ”todistamaan”,
että hänen elokuvansa oli neorealismin varsinainen edeltäjä, eikä Luchino Viscontin
Riivaajat (1943) [ks.”Konteksti”]. Vuonna 1957 kuuluisa ranskalainen kriitikko André
Bazin yhdisti ensimmäisenä Aniki-Bóbón tähän elokuvasuuntaukseen. Cahiers
du Cinéma -lehden lyhyessä artikkelissa Bazin, joka ei ollut nähnyt Aniki-Bóbóa
(Douro, Faina Fluvial -elokuvan hän oli nähnyt Portugalin matkallaan), väitti Oliveiran
saaneen vaikutteita Italian neorealistisesta elokuvasta. Oliveira itse ilmoitti Bazinille
5
tästä virheestä hieman myöhemmin.
Portugalin ensi-illan aikoihin vanhoillisin kritiikki piti elokuvaa moraalittomana ja
kapinallisena, eikä yleisönkään reaktio ollut lämmin huolimatta mainoskampanjoista,
jotka tervehtivät ilolla näyttelijä Nascimento Fernandesin (Kiusausten kaupan omistajan)
paluuta hänen esiintyessään ”ensimmäisessä portugalilaisessa elokuvassa, jonka
tapahtumat sijoittuvat kokonaan Porton kaupunkiin”. Elokuvan sanottiin myös olevan
”todellinen hellyyden ja tunteiden runoelma, jota tulkitsevat poikkeuksellisen lahjakkaat
lapset” (nämä kaksi lainausta ovat peräisin O Comércio do Porto -sanomalehdestä
tammikuulta 1943). Manoel de Oliveira on kertonut eräässä keskustelussa, jonka hän
kävi João Bénard da Costan kanssa, että yleisö käyttäytyi hyvin elokuvan ensimmäisen
osan aikana, nauroi odotetuissa kohdissa ja vaikeni vakavissa. Ongelma syntyi, kun
Carlitos meni kattoja pitkin Teresinhan huoneen ikkunalle. Lasten väliset rakkaussuhteet
olivat kielletty ja shokeeraava aihe ja ristiriidassa ajan moraalikäsitysten kanssa. Siitä
johtui yleisön kylmä reaktio. Elokuva oli ohjelmistossa vain muutaman viikon. On kohtalon
ironiaa, että sitä nyt pidetään Manoel de Oliveiran suosituimpana elokuvana.
Manoel de Oliveira tunnustettiin eturivin elokuvantekijäksi vasta 1980-luvun alussa, mutta
Aniki-Bóbón ansiosta hänen maineensa palauttaminen oli alkanut jo vuonna 1954, jolloin
elokuva esiteltiin Porton elokuvakerhossa ja valittiin São Paulon elokuvafestivaaleille.
Toinen kansainvälinen nuortenelokuvan festivaali palkitsi sen vuonna 1961 (Ranskan
Cannesissa).

5

Ks. ”Petit Journal du Cinéma. Oliveira.”, Cahiers du Cinéma no 75, lokakuu 1957, s. 47, 48. Ks. myös « Aniki-Bóbó,
Fábula Humanista », Tiago Baptistan artikkeli.
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”Manuel de Oliveira on luonut lasten välisen rakkaustarinan; sen ympärille rakentuvat muut
elementit, jotka nivoutuvat sen ikäisten ja siitä taustasta tulevien lasten kokemuksiin, kuten
pitkästyminen vanhanaikaisessa koulussa […], poliisin pelko, kuoleman mysteeriä ympäröivät
tarut, rosvo ja poliisi -leikki sekä ohi kulkevan junan aina yhtä kiehtova näky.”

"Kaupungin aito huomiointi, todellinen tarve dokumentaariselle näkökulmalle ja lasten
välinen kolmiodraama, luovat Aniki Bóbón koskettavan viattomuuden ja puhtaan
ja tahrattoman lapsuuden seksuaalisen heräämisen, jota Estado Novo ei kyennyt
ymmärtämään eikä arvostamaan.”

Rui Grácio, Horizonte-aikakauslehti, 1943

Mário Jorge Torres, Manoel de Oliveiralle omistetussa monografiassa (2008)

Aniki-Bóbón käsikirjoitus ei yllä tavoittelemaansa runolliseen tasoon lapsia kuvatessaan.
Hän [Oliveira) on onnistunut luomaan kenties omaperäisimmän ja varmasti rohkeimman
[…] fiktioelokuvistamme. […] Herkkyys ja hienovaraisuus, joilla hän kuvaa lasten
maailmaa, ylittävät elokuvallisen hyvän maun ja terveen järjen. Tämä dokumentti Porton
köyhimmistä lapsista on laaja, hallittu ja hyvin kaunis.”
Roberto Nobre, ”O Caso Manoel de Oliveira”, Diario Popular -lehdessä, 1965.
”[…] Myöhemmin olen nähnyt sen kolme tai neljä kertaa, ja joka kerta se tuntuu minusta
korkeatasoisemmalta ja runollisesti rikkaammalta. Lasten maailma elää siinä salaisuuksineen
ja julmuuksineen ja hyvittää virheensä ensimmäisten rakkauden merkkien ilmestyessä.
Nukke, sotahuuto, hyväntahtoinen Nascimento Fernandes, puoli tusinaa vekaroita, elämä
joka menee eteenpäin ja muutama unohdus – näin Aniki-Bóbósta on tullut kaunis nostalginen
elokuva.”
José Augusto França Aniki-Bóbón 50-vuotismuistelmakatalogissa (1992).
“Koskaan elokuva ei ole ollut yhtä puhdas ja ilman taka-ajatuksia. Elokuvan kuvauksessa
vallinnut ”naivistinen” ote ja dokumentaarinen rakenne, nuorille näyttelijöille annettu
huomio etualalla olevien kuvien sijasta (…) tekee kaikesta ajatonta, ja sijoittaa « Aniki
Bóbón” ikuiseen rekisteriin, taaten sen paikan portugalilaisen elokuvan mestariteoksena.”
José Neves Aniki-Bóbón 50-vuotismuistelmakatalogissa (1992).

”Aniki-Bóbóssa yhdistyvät erilaiset vaikutteet. Ohjaaja on ottanut päälinjat Rodrigues de
Freitasin teoksesta […] ja lisännyt niihin juonen, joka on välillä sentimentaalinen ja tuo
välillä mieleen rikosromaanin. Mark Twaininkaan maailma ei ole vieras tälle oppimisesta
kertovalle tarinalle, jonka päähenkilöt ovat köyhien perheiden lapsia. […] Oliveiran
tapa tallentaa Porton kaupunkimiljöön kauneus ja ulkona kuvattujen otosten tarkkuus
ja totuudellisuus […] muodostavat kunnianosoituksen ohjaajan synnyinkaupungille.
Kauneimmat fiktiot ovat samalla parhaat dokumentit ajastaan.”
Ariel Schweitzer Aniki-Bóbósta kirjakritiikissä ”Aniki-Bobó Enfants dans la ville”, joka sisältää
elokuvan käsikirjoituksen ja leikkauksen (Cahiers du Cinéma, joulukuu 2013).

IV - VASTAAVUUKSIA

Otteita elokuva-arvosteluista

v - pedagogisia polkuja
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V – PEDAGOGISIA POLKUJA
ENNEN ELOKUVAN KATSOMISTA

ELOKUVAN KATSOMISEN JÄLKEEN
	Palataan kohtauksiin, joita tarkasteltiin ilman ääntä
ennen elokuvan katsomista

Julisteet

• Vastaavatko (aiemmin kuunnellut) kohtaukset sitä, mitä

Työskentelyn pohjana ovat elokuvan kolme julistetta:
• Mitä voimme kuvitella elokuvan tarinasta? Millä tavalla
niissä näkyvät esineet (leija, nukke, liitutaulu) ovat
tärkeitä? Miksi yksi pojista osoittaa toista sormellaan?
• Miten julisteiden kompositiot ja tyyli eroavat toisistaan?

he olivat kuvitelleet?
• Mitkä ovat näiden kahden kohtauksen väliset isot erot?
(Varjojen täyttämä yö/kirkas kesäpäivä; yhden pojan
laulama loru/kuorossa laulettu loru, jne.)
• Miksi Carlitos ei halua olla varas? Miksi Eduarditon kuva
sekoittuu poliisin kuvaan? Mikä on hallitseva tunne tässä
kohtauksessa?

•  Keitä henkilöitä on korostettu?
• Mitä ”Aniki-Bóbó” tarkoittaa?

Tarkastellaan yhtä tämän kirjasen kuvaruuduista:
• Kuvataan mitä siinä näkyy: missä elokuva tapahtuu?
Keitä ovat henkilöhahmot? Millainen tilanne on
kyseessä?
• Kuvitellaan

nähdyn

perusteella,

millaiset

ovat

henkilöhahmojen suhteet ja heidän tunteensa.
Ääni
Kuunnellaan kuvia näyttämättä ne kaksi kohtausta,
joissa loru Aniki-Bóbó lauletaan: iltakohtaus, jossa
lapset aikovat leikkiä rosvoa ja poliisia, ja päiväkohtaus,
jossa lapset laulavat ja tanssivat, kunnes Carlitos ja
Eduardito riitaantuvat ja Eduardito putoaa junaradalle.
Kysytään oppilailta, millaisiksi he kuvittelevat nuo
kaksi kohtausta: missä ja milloin ne tapahtuvat? Mitä
niissä tapahtuu?

• Vaikka monet kohtauksista on kuvattu Portossa,
elokuva tapahtuu ”uudelleen keksityssä” kaupungissa.
Manoel de Oliveira on esimerkiksi kuvannut sekä Gaian
rannalla että Porton rannalla (Douron kaksi rantaa).
Elokuvassa ollaan kuitenkin ikään kuin aina samalla
rannalla. Vastaavasti elokuvissa tapahtuu usein, että
kaksi toisistaan kaukana olevaa paikkaa näyttävät
olevan lähellä tai päinvastoin.

•Miksi ohjaaja näyttää kohtauksen lopussa maassa
makaavan rikkoutuneen leijan?

• Harjoitellaan valokuvilla, joihin luodaan fiktiivinen tila
todellisten paikkojen pohjalta: valitaan henkilöhahmo
ja piirretään tie, joka kulkee useiden paikkojen kautta
– fiktiossa paikat ovat lähellä toisiaan, mutta eivät
todellisuudessa, missä ne voivat olla hyvinkin kaukana
toisistaan (joku henkilöhahmo esimerkiksi poistuu
luokasta ja tuleekin rannalle).

• Piirtäkää kartta, josta näkyy, missä on rautatie ja
missä Carlitos ja Eduardito riitelivät; osoittakaa kunkin
henkilöhahmon paikka ja heidän liikkeensä Eduarditon

• Miksi uskomme, että rakennus, johon johtavilla portailla
Teresinha ja muut lapset odottavat tietoja Eduarditon
voinnista, on sairaala? Menemmekö sinne sisälle?

• Mikä aloittaa Carlitoksen ja Eduarditon välisen riidan
kohtauksessa, jossa he aikovat lennättää leijaa?

Opintovihon kuvat

(näkymä katolta kohti katua) – jotka leikkaus on
yhdistänyt – saavat aikaan vaikutelman siitä, että
Carlitos on todella vaarassa.

putoamishetkellä.
• Kuvailkaa kirjallisesti tai suullisesti Eduarditon
putoamishetki Teresinhan, Carlitoksen ja Kiusausten
kaupan omistajan näkökulmasta.
Paikkoihin tutustuminen
(elokuvakaupunki)
• Tehdään lista elokuvan tapahtumapaikoista: koti, katu,
joki, koulu, kauppa, katot, niityt, rautatie.
• Mitkä kohtaukset on kuvattu ulkona? (ilman että ohjaaja
valvoo kaikkea, mitä otoksessa tapahtuu)? Katsotaan
uudelleen riitakohtaus rannalla ilman ääntä ja katsotaan,
mitä taka-alalla tapahtuu.
• Mitkä kohtaukset on kuvattu studiossa (missä ohjaaja
valvoo kaikkea otoksessa tapahtuvaa)? Katsotaan
uudelleen kohtaus, jossa Carlitos menee kattoja pitkin
Teresinhan luo ja analysoidaan, miten studiossa
kuvatut kohtaukset (katot) ja ulkona kuvatut kohtaukset

• Millä paikoilla lapset tuntevat olonsa vapaiksi?
• Kysykää lapsilta, muistuttaako heidän asuinpaikkansa
Aniki-Bóbón tapahtumapaikkoja ja jos ei, millä tavalla
se on erilainen.
Verrataan elokuvan todellisuutta
katsojan todellisuuteen:
• Huomataan erot elokuvan koulun ja katsojien koulun,
nykypäivän koulun välillä.
• Kiinnitetään huomiota eroihin (yksinomaan pojista
koostuva luokka, nurkka johon joutuva saa aasinlakin
päähänsä, opettajan koroke jne.), mutta myös mahdollisiin
samankaltaisuuksiin (kertotaulujen laulaminen, ääneen
luku, karttapallo jne.).
• Tehdään lista eroista ja samankaltaisuuksista
suorien havaintojen pohjalta luokkahuoneessa, jossa
keskustelu käydään – katsellaan Carlitoksen tavoin
ympärille – ja katsotaan sen jälkeen koulukohtaus
uudelleen ja täydennetään lista.
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	Selvitetään nauroivatko oppilaat katsoessaan näitä kahta
kohtausta. Miksi he nauroivat? Toivatko kohtaukset heille
mieleen muita (esimerkiksi Chaplinin) elokuvia?

• Valitaan oppilaiden kanssa kummastakin elokuvasta
kuvaruudut, joiden avulla samankaltaisuudet ja
eroavuudet perustellaan. Sen jälkeen otetaan kuvia
omasta luokasta ja koulusta. Elokuvien kuvaruutuja voi
käyttää malleina ja yrittää löytää vastaavat rajaukset
kuviin (mittakaava, kompositio, näkökulma).

• Kumpaa oppilaat pitävät rohkeampana, Eduarditoa
vai Carlitosta? Miksi?

• Mitä luokan ikkunasta näkyy? Mitä sieltä kuuluu? Mikä
eläin voisi yllättäen ilmestyä oppitunnille? Tehdään
kuvausharjoitus tai jos ikkunaa ei ole, pelkkä äänitys.
Jos tämä on mahdotonta, aiheesta tehdään piirros.
• Kun lapset lähtevät koulusta, minne he menevät
leikkimään? Onko heillä jokin erityinen paikka, jossa
tavata ystäviään? Leikkivätkö he iltaisin kadulla?
- tehdään luettelo elokuvissa nähtävistä leikeistä ja
etsitään ne, joita on kaksi samantyyppistä (muut
lorut, rosvo ja poliisi -leikin ja leijan lennättämisen
variaatiot jne.).
• Tekevätkö tytöt elokuvassa samoja asioita kuin
pojat? Uskovatko oppilaat, että tilanne on nykyään
samanlainen?

Tunteet
• Kuulostellaan, onko joku elokuvan henkilöhahmoista
tehnyt oppilaisiin erityisen vaikutuksen ja ketä
lähimpänä he kokevat olevansa. Miksi?
• Mikä on aikuisten rooli elokuvassa? Millainen on lasten
suhde heihin? Onko joku aikuisista lasten liittolainen?
• Mitkä ovat voimakkaimmat tunteet elokuvassa?
Valitaan jokin tunne tai useampia tunteita ja etsitään
kuva, jossa tuo tunne on läsnä.
• Carlitos on elokuvan alussa niin hajamielinen, että
hän melkein kaatuu, tönäisee poliisia ja törmää
lyhtypylvääseen. Vähän sen jälkeen Eduardito työntää
hänet kuralätäkköön, ja Teresinha, Eduardito ja toiset
lapset pilkkaavat häntä.

• Miksi Carlitos varastaa nuken? Mitä tunteita tämä teko
herättää hänessä? Pohditaan tilanteita, joissa oppilaat
ovat kokeneet vastakkaisia tunteita samasta asiasta.
• Näkikö Carlitos unta vai painajaista? Miksi?
• Mistä Carlitos näki unta? Tulevatko unikuvat todellisista
tapahtumista vai hänen tuntemuksistaan? Katsotaan
unijakso uudelleen ja analysoidaan sitä ja sen
muodostavia kuvia.
• Millaisia unia muilla henkilöhahmoilla olisi voinut
olla? Valitaan heistä yksi ja keksitään hänelle uni.
(Esimerkiksi Pistarim, joka näkee unta säästölippaan
rikkomisesta, hyrrästä, pihvistä ja siitä, että hän
sukeltaa veteen nostokurjen päältä; Teresinha, joka
näkee unta nukesta, Eduarditosta ja Carlitoksesta
jne.). Etsitään kuvia, elokuvasta ja muualta, ja tehdään
niistä unta esittävä kollaasi.

Dialogit ja sanat
• Mitä tarkoittaa Carlitoksen koululaukkuun kirjoitettu
lause ”Kulje aina oikealla tiellä”? Miksi elokuvassa
esiintyvä kauppa on nimeltään Kiusausten kauppa?
• Miten kaupan omistaja saa selville, kuka on varastanut
nuken?
• Verratkaa tapahtumia Victor Ericen Mehiläispesän henki
-elokuvan jaksoon, jossa Fernandolle selviää, että Ana on
antanut takkinsa karkurille.

• Työskennellään seuraavan dialogin pohjalta:
Kuka sytyttää tähdet? –Taivaan lyhtyjensytyttäjä.
Sanotaan että kun joku kuolee, taivaalle syttyy tähti ja
että sielut ovat perhosia, jotka lentävät kohti taivasta.
–Siksi siis hautausmailla on niin paljon perhosia. –
Itselläsi on perhosia päässä. –Ehkä Eduardito on nyt
matkalla taivaaseen. –Ai matkalla taivaaseen? Luudan
selässä! –Eikö sinua pelota puhua noin? Paholainen
voi kuulla. –Mikä paholainen? Onko sellaista? Sinä
hourailet. –On paholainen olemassa. Se kulkee
pimeässä. Se etsii pahoja. –Oletko nähnyt sen? –En,
mutta tiedän, että se näyttää mieheltä. Hyvin isolta
tummalta mieheltä. Sillä on sarvet. Se sylkee tulta. Se
on liikkeellä vain öisin. Kun käyn nukkumaan, menen
peiton alle piiloon, jotten näkisi sitä! Joskus minusta
tuntuu, että se saa minut kiinni. –Varsinainen hölmö! Ei
paholaista ole. Etkö tajua?
• Yksi pojista uskoo vain sen, mitä hän näkee. Kuka se
on?
• Uskooko myös Carlitos paholaiseen?
• Kun ihmiset kuolevat, uskommeko
muuttuvan perhosiksi ja tähdiksi?

me

heidän

V - Pedagogisia polkuja

• Verrataan keskenään Aniki-Bóbón ja Rentrée des
classes (Koulun alku) -elokuvan koulua. Missä ne
muistuttavat toisiaan? Missä ne eroavat toisistaan?
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