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CinEd-hanke pyrkii edistämään elokuvataiteen asemaa maailman ajattelemisen välineenä. Hankkeeseen osallistuvien 
maiden elokuvaperinteestä on valikoitu sarja elokuvia, joiden ympärille on kehitetty yhteinen opetusohjelma. 

Opetuksessa pyritään huomioimaan se jatkuva mullistus, jonka keskellä kuvien näkeminen, vastaanottaminen, levittämi-
nen ja tuottaminen nykyään on. Kuvia katsellaan monenlaisilta ruuduilta: suurissa elokuvateattereissa ja pienillä älypuhe-
limilla sekä televisiosta, tietokoneilta ja tableteilta. Elokuva on nuori taiteenala, jonka on jo monesti ennustettu kuolevan, 
mutta se on yhä vahvasti elossa.

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

Hankkeen opetuskirjaset kannustavat lähestymään elokuvia vapaasti ja notkeasti. Elokuvia on tärkeää pyrkiä ymmär-
tämään monesta näkökulmasta: analyysin perusväline on kuvailu, mutta sen lisäksi on kyettävä valikoimaan yksittäisiä 
kuvia, ryhmittelemään niitä, vertailemaan niitä, haastamaan niitä – eikä vain elokuvissa, vaan kaikissa esittävissä ja ker-
tovissa taiteissa, niin valokuvassa, kirjallisuudessa, maalaustaiteessa, teatterissa kuin sarjakuvassakin. Tavoitteena on 
saada kuvista vakaa ote, käsittää niitä – ja elokuva on erityisen arvokas monialainen taiteenlaji, kun pyritään kehittämään 
ja vahvistamaan uusien sukupolvien medialukutaitoa.
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René 1950-lukulaisessa maalaiskylässä ja Fatima tämän päivän Dakarissa – Pientä valoa ja Koulut alkavat tuntuvat ehkä 
ensi katsannossa tapahtuvan kaukaisessa ajassa ja paikassa. Osa elokuvan erityistä lumovoimaa on kuitenkin sen kyky 
kumota etäisyyden vaikutus. Niinpä elokuvanäytöksen katsoja muuttuu ensin Renéksi, sitten Fatimaksi: meidät kuljete-
taan ensin kukoistavan luonnon keskelle pienelle paikkakunnalle Etelä-Ranskaan, sitten wolofinkieliseen ympäristöön 
Senegalin pääkaupunkiin.

Molemmat elokuvat pyrkivät tuomaan meidät lähelle lapsuuttaan eläviä henkilöhahmoja ja avaamaan meille heidän koke-
muksensa maailmasta. Vaikka tuo kokemus onkin erikoinen, saa kerronnan varmuus ja voima sen tuntumaan yhtä loo-
giselta ja järkevältä kuin aikuisten kokemuksen. Varhaisvuosia käsittelevien elokuvien kehutaan usein tavoittavan ”lap-
sen näkökulman”. Jacques Rozierin ja Alain Gomisin elokuvilla on muutakin tarjottavaa. Elokuvat tavoittavat väkevästi 
päähenkilöidensä sisäisen kokemuksen aistien (näkö, kuulo ja kosketus) välityksellä ja jakamalla omapäisiä ja uskaliaita 
luonteita sekä sellaisia mielikuvituksen maastoja, joista käynnistyy hedelmällinen vuorovaikutus kahden mantereen ja 
aikakauden välille. Meistä on poikkeuksellisen hyödyllistä ja nautittavaa tarjota nähtäväksi nämä aistien ja omapäisyyden 
ylistyslaulut, jotka esittävät myös hienon näkemyksen elokuvataiteesta.

KOULUT ALKAVAT
(RENTRÉE DES CLASSES)

1955, Ranska, 35 mm, mustavalkoinen, 1.33, 22 min 40.

Ohjaus: Jacques Rozier. 
Käsikirjoitus: Michèle O’Glor et Jacques Rozier. 
Kuvaus: René Mathelin. 
Musiikki: Darius Mihaud. 
Äänitys: Jean Duguet, Jean Pouleau. 
Leikkaus: Michèle David, Raymonde Nevers. 
Tuotanto: Pierre Neurisse (Groupe des Trente ja Dovidis-Film). 
Näyttelijät: René Boglio (René), Marius Sumian (Susu), 
Corrensin opettaja ja asukkaat (itsenään).

PIENTÄ VALOA
(PETITE LUMIÈRE)

Ranska, 2002, super 16, värielokuva, 1.85, dolby SR, 15 min.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Alain Gomis. 
Kuvaus: Aurélien Devaux. 
Äänitys: Alioune Mbow. 
Leikkaus: Fabrice Rouaud. 
Musiikki: Patrice Gomis ja Constance Barrès. 
Tuotanto: Mille et Une Production. 
Näyttelijät: Assy Fall (Fatima), Djolof Mbengue (Al-
loune), Thierno Ndiaye Doss (isä), Awa Mbaye (äiti)...
..

NÄIDEN ELOKUVIEN AJANKOHTAISUUDESTA TUOTANTOTIEDOT
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JÄNNITEKENTTIÄ 
JA AIKUISIA

MIELIKUVITUS JA 
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JA HAVAINTO

SISÄINEN KOKEMUS 
JA TIETOISUUS

LAPSIA 
JA IHMISIÄ

KATSEITA 
JA NÄKÖKULMIA
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LAPSIA JA IHMISIÄ 

Koulut alkavat ja Pientä valoa eivät ole vain elokuvia 
lapsuudesta, ne ovat lapsielokuvia: ottamalla omakseen 
tämän ikäkauden ne saavat katsojan suoraan yhteyteen 
sen kanssa, tuntemaan voimakkaina lapsuuden näkemyk-
set ja uskomukset. René ja Fatima eivät ole vain kuvia 
lapsuudesta, vaan heidät koetaan ennen kaikkea koko-
naisina ihmisyksilöinä.

KATSEITA JA NÄKÖKULMIA 

Katse on eräs keinoista, jota molemmat elokuvat käyttävät 
kuljettaakseen katsojan lapsuuden ytimeen: Saamme 
seurata Renéa ja Fatimaa kokemassa havaittavaa maail-
maa usein katseensa välityksellä. Heidän näkökulmansa 
tuo meidät hyvin lähelle heidän suhdettaan maailmaan.

 

TEEMAT 

SISÄINEN KOKEMUS JA TIETOISUUS 

Koulut alkavat ja Pientä valoa tarjoavat hyvin voimak-
kaita sisäisiä kokemuksia. Molemmat elokuvista käyttävät 
elokuvataiteen tarjoamaa keinovalikoimaa saattaakseen 
katsojan lähelle henkilöhahmojen tietoisuutta. Ne 
hyödyntävät kuvan ulkopuolisen ja sisäpuolisen äänen 
vuorottelua sekä taustamusiikin ja äänisuunnittelun ma-
hdollisuuksia. 

AISTIT JA HAVAINTO 

Molemmat elokuvat auttavat myös aistikokemuksina ta-
voittamaan lasten kokeman ihmetyksen. Katse ja kuulo 
ovat tärkeässä asemassa, ja molemmat elokuvat on ra-
kennettu välittämään näitä havaintoja. Kosketuskin kuu-
luu keinovalikoimaan: henkilöhahmojen aistillisuutta ruok-
kivat valon ja veden tuntu iholla, kuumuus ja kylmyys. 

JÄNNITEKENTTIÄ JA AIKUISIA 

Vaikka lapset ovatkin usein yksin ja omassa maailmas-
saan, aikuisillakin on välillä paikka näiden elokuvien 
sisällä. On sekä samanmielisiä aikuisia että järjestystä 
edustavia aikuisia, jotka haluavat tuoda henkilöhahmot 
todellisuuden ja järjen piiriin. Molemmat henkilöhahmot 
joutuvat siis jännitekenttiin, joita he tutkivat ja käsittelevät 
lapsuuden keinoilla. 

MIELIKUVITUS JA UNENOMAISUUS

Sekä Fatimalla että Renéllä on poikkeuksellinen suhde 
todellisuuteen: he ikään kuin yrittävät tehdä siitä halu-
jensa ja kuvitelmiensa välineen. Mielikuvituksen avulla 
henkilöhahmot pääsevät pakoon tavanomaisuudelta ja 
ruokkivat halua sen kumoamiseen. Näin he kehittävät 
oman todellisuutensa. Molemmat palautetaan ruotuun 
enemmän tai vähemmän julmasti.

SYNOPSIS ELOKUVASTA KOULUT ALKAVAT 
Correns on pieni kylä Provencessa. Sen torilla luetaan kuulutus koulujen alkamisesta. Re-
nélle tulee hätä, sillä hän ei ole ehtinyt tehdä kotitehtäviään. Onneksi hänen apunaan on 
vanha Susu, joka työskentelee viinitarhassa. Koulumatkalla René heittää luokkatoverinsa 
yllyttämänä koulusalkkunsa sillalta jokeen. Sen perässä hän lähtee seikkailemaan joella 
ja metsässä. Luonnon lumoamana hän tarkkailee, kuuntelee ja melkein eksyy, ennen 
kuin löytää sattumalta salkkunsa. Hän nauttii vielä hetken vedessä kellumisesta, kunnes 
lähtee paluumatkalle ja poimii mukaansa rantakäärmeen. Hän jatkaa hidasteluaan, antaa 
virran kuljettaa itseään ja saapuu kylään pesupaikalla. Kun hän palaa välitunnilla kouluun, 
opettaja sättii häntä. Istuttuaan paikalleen hän sujauttaa käärmeen sen kaverin vihkoon, 
joka usutti hänet heittämään salkkunsa. Kun opettaja alkaa tarkastaa hänen läksyjään, 
salkku onkin täynnä vettä ja vastaukset täyttä hölynpölyä. Poika käy hakemassa paikalle 
ystävänsä Susu-vanhuksen, joka on näistä virheistä vastuussa. Opettaja käskee tämän 
istumaan pulpettiin. Kun Renén luokkatoveri avaa vihkonsa, käärme pääsee pakoon. 
Paniikki iskee luokkaan ja kaikki oppilaat ryntäävät kiljuen ulos. René ottaa käärmeen 
huostaansa ja lähtee viemään sitä takaisin luontoon. Hänen toverinsa jahtaavat häntä 
kylän kujilla, mutta hän pääsee pakenemaan joelle. Virran penkalla hän laskee matelijan 
veteen ja katselee kun se ui pois.
 

SYNOPSIS ELOKUVASTA PIENTÄ VALOA 1 
Dakar, Senegal. Kahdeksanvuotias Fatima tarkastelee keskittyneesti valoa, joka syttyy 
ja sammuu kun hän avaa ja sulkee jääkaapin ovea. Jäävätkö valot päälle oven sulkeu-
duttua? Tämä kysymys käynnistää sarjan pohdintoja maailman olemassaolosta. Fatima 
alkaa katsella ja kuunnella uudella tapaa ympäristöään: kaupungin ääniä, ohikulkijoita ja 
perheenjäseniään, jotka eivät aina ymmärrä hänen haaveiluaan. Hän sulkee silmänsä ja 
pohtii, ovatko muut olemassa silloinkin kun hän ei heitä näe. Hän kuuntelee ympäröivää 
hälinää ja mielikuvituksensa voimalla sekoittaa sen keksimiinsä ääniin. Hän saa ideoita 
eskimoista kertovasta kirjasta: hiekalla liukuessaan hän kuvittelee olevansa reessä ja 
valkoisten lakanoiden peittämänä hän tuntee olevansa jään alla. Kun hän löytää katkaisi-
men, jääkaapin salaisuus selviää vihdoin hänelle. Mutta perhe kimpaantuu hänen mieli-
kuvitusleikeistään ja metafyysisistä pohdinnoistaan ja antaa hänelle kunnon selkäsaunan. 
Hän ei siitä lannistu, vaan tarkkailee ja tutkii yhä katseellaan ympäristöään: autotalli, 
työläinen, hehkulamppu, aurinko... Lopuksi hän päätyy meren rantaan haaveiltuaan siitä 
ja kuultuaan sen äänet joka puolella.

 

(1) Synopsis on lainattu seuraavasta oppivihkosta:  http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques/-/
ressources/54808
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JACQUES ROZIER JA ALAIN GOMIS:  
KAKSI OMAN TIENSÄ KULKIJAA 

Jacques Rozier ja Alain Gomis ovat erilaisia luonteita ja eri aikakausien tuotteita, mutta 
kummallakin on ollut hyvin omintakeinen ura ranskalaisen elokuvan kentällä.
 

JACQUES ROZIER: ITSENÄISYYTTÄ HINNALLA MILLÄ HYVÄNSÄ

Jacques Rozier (s. 1929) eteni aluksi perinteisiä polkuja elokuvanteon oppilaana 1950-lu-
vun Ranskassa. Vuonna 1954 hän valmistui IDHECistä (Ranskan elokuvataiteen korkea-
koulu, vuodesta 1988 nimeltään La Fémis). Tuonaikaiseen tapaan hän työskenteli avus-
tajana ja harjoittelijana ja teki samalla töitä televisiolle. Näistä kokemuksista tärkein oli 
asema Jean Renoirin avustajana elokuvassa Ranskalainen Cancan (1955). Renoirin vai-
kutus on ilmeinen lyhytelokuvassa Koulut alkavat (ks.  Lumières et impressionnisme, s. 
27-29). Tuossa elokuvassa hän kehitteli valmiiksi elokuvakoulun päättötyönsä teemoja ja 
hyödynsi myös muutamia sen otoksia. Sävyltään ja tekotavoiltaan – pieni kuvausryhmä, 
ulkokuvaukset, amatöörinäyttelijät – Koulut alkavat esitti jo joitakin Ranskan uuden aallon 
elokuvan johtoajatuksista. 

Lapsuutta kuvaavan esikoiselokuvansa jälkeen ohjaaja kertoi ensimmäisissä elokuvis-
saan nuoruudesta. Blue jeans (1958) on julma nuorisokomedia kesäisestä viettelyksestä. 
Vaikka Jacques Rozier ei ollutkaan suoranaisesti osa uuden aallon ytimen muodostanutta 
Cahiers du cinéma -lehden porukkaa, hänellä oli siihen läheiset suhteet ja se puolusti 
kiivaasti hänen elokuviaan. Jean-Luc Godard kirjoitti ylistävän arvion Blue jeansista, joka 
pääsi elokuvalevitykseen John Berryn elokuvan Oh ! Qué mambo (1956) alkukuvana. Go-
dard (1) ja François Truffaut auttoivat häntä pitkien elokuvien tekijäksi esittelemällä hänet 
tuottaja Georges de Beauregardille. Adieu Philippine (1963) osoitti, että on vaikea työs-
kennellä elokuvateollisuuden ehdoilla: Beauregard luopui elokuvan tuotannosta ennen 
sen valmistumista, sillä elokuvan valmistuminen viivästyi ja kuvaukset olivat poikkeuksel-
lisenkin vaativia – eräskin osa niistä kuvattiin Korsikan saarella alueella, jonne pääsi vain 
aasin selässä.

Adieu Philippine valmistui vain siksi, että Rozierin ystävät ostivat sen oikeudet. Siitä tuli 
ranskalaisen elokuvan uuden aallon kulmakivi sekä upea muotokuva 1960-luvun nuori-
sosta Algerian sodan aikana. Aihe oli tabu Ranskassa. Tämä elokuva synnytti ilmauksen 
”Rozierin paradoksi”. Se tarkoittaa merkittävää elokuvaohjaajaa, jonka kyvyttömyys 
esittää tuottajille valmista käsikirjoitusta ja elokuvien huono kaupallinen menestys sulk-
evat hänet ranskalaisen elokuvatuotannon laitamille. Silti hän on onnistunut saamaan 
valmiiksi kolme pitkää elokuvaa, joskin vuonna 2001 Venetsian elokuvajuhlille osallistunut 
Fifi Martingale ei päässyt elokuvalevitykseen ja televisiossakin se esitettiin (tuottajansa 
Canal +:n kanavalla) vasta kauan sen valmistuttua. Hänen viimeisimmän tuotantonsa 
kuvaukset keskeytettiin vuonna 2007, vuosi niiden aloittamisen jälkeen.

Valmistuneet elokuvat Du côté d'Orouët (1973), Les naufragés de l'île de la Tortue (1976) 
ja Maine-Océan (1986) onnistuivat taiteellisesti. Rozierin rakkaudesta omapäisiin, sopeu-
tumattomiin henkilöhahmoihin syntyy erikoista huumoria. Elokuvassa Du côté d'Orouët 
Rozier löysi näyttelijäkseen Bernard Menezin, jota hän käytti myös elokuvassa Maine-
Océan. Kriitikko Jacques Mandelbaum on kuvaillut Rozierin luokituksia pakenevia eloku-
via seuraavasti: ”Viehtymys matkusteluun ja lomailun, veden ja saariston toistuva käyttö, 
tarkka ymmärrys kestosta, taipumus hyödyntää kansanomaisia lajityyppejä ja näyttelijöi-
tä, fiktion ja dokumentin sekoittaminen, improvisoiminen ja taiteeksi kehitetyt suunnanvai-
hdokset ovat jättäneet pysyvän leimansa hänen elokuviinsa, jotka synnyttävät ainutlaatui-
sella tavalla samalla riemukkaan ja surumielisen tunteen olemassaolon ihmeellisyydestä 
ja hetken hauraudesta.” (2)

(1) Rozier kuvasi Godardin elokuvan Keskipäivän aave kuvauksissa kaksi lyhytelokuvaa: Paparazzi ja 
Le Parti des choses.
(2) Le Monde, 1.9.2001.

II - ELOKUVA

TEKIJÄT, KONTEKSTIT 

Jacques Rozier

FILMOGRAFIAT

Valikoima lyhytelokuvia:
Rentrée des classes (1955)
Blue jeans (1958)
Paparazzi (1964)
Le parti pris des choses (1964)
Nono Nenesse (1976)

Pitkät elokuvat: 
Adieu Philippine (1963)
Du côté d'Orouët (1973)
Les naufragés de l'île de la Tortue (1976)
Maine Océan (1986) 
Fifi Martingale (2001) 
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ALAIN GOMIS: VAIHTOEHTOISIA REITTEJÄ

Näin ohjaaja kertoo taustastaan ja varhaisesta suhteestaan elokuviin ja kulttuuriin 
ylipäänsä: ”Olen syntynyt Ranskassa. Perheeni asui työläiskaupunginosassa, isäni oli 
työläinen ja äitini toimistotyöntekijä. Kasvoin betonilähiössä. Tutustuin kirjallisuuteen mel-
ko myöhään. Koska haaveilin ja olin omissa maailmoissani, minulla vei kuukausia lukea 
yksi kirja. (…) Ehkä elokuva tuntui minusta helpommalta lähestyä.” (3) Gomis (s. 1972) on 
siis pitkälti itseoppinut. Hän innostui elokuvasta jo varhain television välityksellä. Koululla-
kin oli tärkeä osansa: ”(...) muistan, että elokuvia esitettiin usein jonkinlaisessa ruokasa-
lissa. Se oli kuin taikuutta, sillä 35 millimetrin elokuvaprojektori muutti koulun arkisen, hie-
man ankean tilan joksikin uskomattomaksi (…).” (4) Gomis mainitsee muistavansa Albert 
Lamorissen Valkoisen oriin, Delmer Davesin Katkaistun nuolen ja kulmakivenä Yasujirô 
Ozun elokuvan Umarete we mitakeredo (ks. Témoignage, s. 11-12).

Lukiovuosina Gomisin päätös keskittyä elokuvantekoon kirkastui. Senegalilaisen isän ja 
ranskalaisen äidin poikana hänen kehityksensä kertoo siitä, kuinka vaikeaa alempien yh-
teiskuntaluokkien kaksikulttuurisista perheistä on päästä eliittikouluihin. Gomis ei läpäis-
syt Louis Lumière- eikä La Fémis -koulun pääsykoetta, (5) joten hän aloitti yliopistossa 
elokuvatutkimuksen opinnot, keskittyi niissä käsikirjoittamiseen ja alkoi samalla kuvata 
omia amatöörielokuviaan ostamallaan pienellä digikameralla. Hänen elokuvatutkimuksen 
opinnäytteestään tuli hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa, L'Afrance (2001). Hän sai 
elokuvalleen rahoituksen, kun eräs tuottaja innostui siitä tuotantoyhtiössä, jossa hän 
oli harjoittelujaksolla: ”Olin kai tuolloin 26-vuotias, minulla ei ollut taustaa, en tuntenut 
ketään. En oikein tajunnut, mitä tapahtuu, mutta se ei pysäyttänyt minua. Pian minulle 
selvisi, mitä tuottaminen ja jakelu tarkoittavat.” (6) L'Afrancen tuotot jäivät vaatimatto-
miksi, mutta se sai hyvät arvostelut ja huomiota festivaaleilla – Cannesissa se valittiin 
independent-elokuvien ACID-sarjaan ja Locarnon elokuvajuhlilla se palkittiin Kultaisella 
leopardilla.

Lyhytelokuvan Tourbillons (1999) jälkeen Alain Gomis pääsi harvinaisen nopeasti ja nuo-
rella iällä tekemään pitkän elokuvan. L'Afrancen jälkeen Gomis teki jälleen kaksi lyhyte-
lokuvaa: Pientä valoa (2003) ja sen jälkeen Ahmed (2006), jonka käsikirjoittaja oli vielä 
lukiossa. Seuraavaksi Gomis palasi pitkien elokuvien pariin elokuvilla Andalucia (2007) 
ja Aujourd'hui (2012). Hänen elokuvansa tuovat monikulttuurista kuvastoa ranskalaiseen 
elokuvaan, jossa väestön kulttuurinen moninaisuus on muuten huonosti edustettuna. 
Pientä valoa ja Aujourd'hui kuvattiin Dakarissa, L'Afrance ja Andalucia taas hyvin suurelta 
osin Ranskassa, jonka yhteiskunnan monimuotoisuuden se nostaa näyttämölle. Toistuvia 
teemoja ovat henkilöhahmojen sisäisen maailman ja ympäristön suhde sekä ahtaista roo-
leista vapauttava mielikuvituksen voima.  

Alain Gomis sur le tournage de Petite lumière

FILMOGRAFIAT

Lyhytelokuvat:
Tourbillons (1999)
Petite lumière (2003)
Ahmed (2006) 

Pitkät elokuvat: 
L'Afrance (2001)
Andalucia (2008)
Aujourd'hui (2013) 
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TAUSTOJA:  
MUUTAMIA RANSKALAISEN LYHYTELOKUVAN MAAMERKKEJÄ 

Lyhytelokuviksi kutsutaan alle tunnin mittaisia elokuvia. Nuoret elokuvantekijät pääsevät 
näyttämään niissä kyntensä, mutta myös osa ranskalaisen elokuvahistorian suurteoksis-
ta on lyhytelokuvia. Esimerkkeinä mainittakoon sellaiset nimekkäät ja vaikutusvaltaiset 
elokuvia kuin Jean Vigon A propos de Nice (1930) ja Nolla käytöksestä (1933), Alain 
Resnais'n Yö ja usva (1955), Georges Franjun La première nuit (1958) ja Chris Markerin 
La Jetée (1962). Elokuvateollisuudessa lyhytelokuvan asema on silti epävarma: vaikka 
ensimmäiset elokuvat olivatkin lyhyitä – niin  Lumière-veljesten näyt kuin Georges Méliè-
sin kuvaelmatkin – on pitkästä muodosta tullut 1920-luvulta lähtien kaupallisessa levityk-
sessä vakio niin Ranskassa kuin muuallakin.

Ranskalainen elokuvateollisuus on jo pitkään ollut julkisen vallan sääntelemää, ja lyhy-
telokuvien asemaa on säädelty erilaisin politiikoin. Vuodesta 1940 vuoteen 1953 laki 
määräsi, että elokuvanäytökset piti aloittaa lyhytelokuvalla. Näytökset kuluista sai kuitte-
ja vastaan korvauksia. Näin lyhytelokuvien tuotantoa kannustettiin ja suojeltiin, kunnes 
säädökset kumottiin elokuussa 1953 kahdella lailla: yhtäältä poistettiin velvollisuus avata 
elokuvanäytös lyhytelokuvalla, toisaalta perustettiin tuotannon laatutuki. Lyhyteloku-
vat olivat tähän asti olleet enimmäkseen opettavaisia tai tiedonvälityksellisiä, eivät juuri 
taiteellisessa mielessä kiinnostavia. Muutoksesta seurasi liikehdintä, jota ohjasi ”Groupe 
des trente”. Tuossa ryhmässä olivat mukana esimerkiksi Georges Franju, Jacques Demy, 
Chris Marker, Jean Painlevé ja Alain Resnais. Ryhmän tavoitteena oli puolustaa lyhyte-
lokuvan asemaa kohottamalla sen taiteellista laatua ja uteliasta, itsenäistä henkeä. Myös 
Koulut alkavat on osaksi Groupe des trenten tuottama. Liikehdinnän vanavedessä perus-
tettiin Toursin kansainväliset lyhytelokuvapäivät (1955-1971), joista muodostui arvokas ja 
vaikutusvaltainen elokuvataiteen laboratorio. Aikakauslehti Artsin toimittajana Jean-Luc 
Godard löysi tältä festivaalilta Jacques Rozierin elokuvan Blue jeans vuonna 1956.

Vaikka lukuisia poikkeuksia ja kokeiluita onkin nähty, ei lyhytelokuva ole enää saavutta-
nut elokuvateattereissa samanlaista asemaa kuin 1940- ja 1950-luvuilla. Nykyään sen 
olemassaolo riippuukin melko vaihtoehtoisista jakelukanavista. Monet elokuvajuhlat tar-
joavat silti sille näkyvyyttä, ja tietyistä lyhytelokuviin keskittyneistä tapahtumista on tul-
lut Ranskassa hyvin suosittuja. Esimerkiksi vuonna 1982 perustettu Clermont-Ferrandin 
lyhytelokuvajuhlat kerää yhden viikon aikana 150 000 katsojaa. Muita todisteita lyhyte-
lokuvan elinvoimasta ovat Pantinin Côté court -festivaali, jonka kilpailusarjassa Pientä 
valoa palkittiin vuonna 2003, Brestin eurooppalaiset lyhytelokuvajuhlat ja Briven keskipit-
kien eurooppalaisten elokuvien festivaali. 

Lyhytelokuvan asemaa auttoi vakiinnuttamaan myös l'Agence du court métrage -kes-
kuksen perustaminen vuonna 1983. Tämä julkisin varoin tuettu yhdistys markkinoi ja jake-
lee lyhytelokuvia teattereille, mediateekeille, kulttuuritaloille, yhdistyksille hallinnoimas-
taan yli 10000 elokuvan katalogista. Teatterijakelun kanavana toimii 300 elokuvateatterin 

verkosto RADi, joka ottaa lyhytelokuvia pitkien elokuvien alkukuviksi. L'Agence du court 
métragen toimintamuotoihin kuuluu myös elokuvakasvatus etenkin kuratointityöpajojen 
muodossa. Se tekee myös yhteistyötä monien elokuvajuhlien kanssa ja julkaisee Bref-
lehteä. 

(3) Répliques, nr. 1, talvi 2012, s. 27.
(4) Mts.
(5) La Fémis on Ranskan kansallinen elokuva-alan korkeakoulu. Ranskassa korkea-asteen koulutusta 
antavat yliopistojen ohella Grandes écoles -koulut, joihin on hyvin vaikea päästä.
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* JEAN VIGON NOLLA KÄYTÖKSESTÄ

Rozierin on hyvin tietoinen elokuvansa sukulaisuudesta Jean Vigon elokuvalle Nolla 
käytöksestä (1933), joka on koululaisten tottelemattomuuden ja epäjärjestyksen uneno-
maisen sekopäinen ylistyslaulu. Yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin valmistunut Kou-
lut alkavat on oikeastaan sen kaksonen elokuvamaailmassa. Jacques Rozier omisti jopa 
vuonna 1964 Jean Vigolle yhden jakson dokumenttisarjassa ”Aikamme elokuvantekijät”. 

 
 
 

 

 

SUKULAISUUKSIA:  
KOULUT ALKAVAT

* KAKSI RENÉN AMERIKANSERKKUA.

* FRANÇOIS TRUFFAUT JA LAPSUUS

Truffaut puolusti Rozieria, jossa hän näki uuden aallon edelläkävijän (ks. s. 6). Lapsuu-
della on tärkeä asema hänen tuotannossaan.

Nolla käytöksestä 

Nolla käytöksestä

Robert Flahertyn
Louisiana Story (1948)

400 kepposta (1959)

Vintiöt (1957)

Ray Ashleyn ja Morris Engelin
Little fugitive (1953)

Taskurahat (1976)

Kesytön (1969)

Koulut alkavat

Koulut alkavat

Koulut alkavat

Koulut alkavat

Koulut alkavat
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TUTUSTUMINEN ELOKUVATAITEESEEN 

”Minulla on voimakas lapsuusmuisto: eräänä päivänä näin koulussa Yasujirô Ozun eloku-
van Umarete we mitakeredo (1932) ja se muutti elämäni. Oli ihmeelliseltä tuntea olevansa 
niin lähellä näitä kahta poikaa, jotka periaatteessa olivat niin kaukana: elokuva tapah-
tui 1930-luvun Japanissa, kuvat olivat mustavalkoisia. Silti tutustuin elokuvan kahteen 
päähenkilöön ja opin ymmärtämään heitä, ja elokuvan aikana heistä tuli minulle lähei-
sempiä kuin vierustoverini. Elokuva pystyy ylittämään ja siirtämään rajalinjoja, joiden väi-
tetään olevan todellisia ja kumoamattomia.”

”On hienoa, että Pientä valoa on päässyt mukaan eurooppalaiseen elokuvakasva-
tushankkeeseen. Omassa elokuvassanikin on tärkeänä pitämääni rajojen ylittämistä: se 
on ranskalais-senegalilainen yhteistuotanto, ja ilmeisesti se on sitten eurooppalainenkin 
elokuva... Täytyy myöntää, että olen tyytyväinen kun sitä voi pitää sekä ranskalaisena 
elokuvana että senegalilaisena elokuvana. Ollaan tosiaan kansallisuuksien tuolla puolen. 
Olisi hienoa, jos kiinalaiset voisivat pitää sitä kiinalaisena elokuvana, ja että se pääsisi 
siellä mukaan vastaavaan hankkeeseen.” 

OMAELÄMÄKERRALLISUUDESTA

”Jääkaapin lamppu on oma muistoni. Muistan etenkin kun löysin lampun virtakytkimen, 
vaikka en tainnutkaan olla niin täysin sen lumoissa kuin Fatima. Kiinnostukseni kohde on 
yleisemmällä tasolla: tunne siitä, että epäilee kaiken olemassaoloa, ja vaikka tuon tunteen 
kanssa oppii pärjäämään, se ei koskaan katoa. Tavallaan koen olleeni elokuvantekijä 
jo silloin kun minulla ei ollut kameraa enkä tehnyt elokuvia. Tässä mielessä Fatima on 
toisinto minusta. On myös hurjaa, että tällainen lapsuuden kokemus on niin lähellä länsi-
maisen filosofian peruskiveä, Descartesin cogitoa, siis ajatusta siitä, että epäily edeltää 
ajattelua ja olemassaoloa (1).” 

AISTIKOKEMUKSIIN PERUSTUVAN ELOKUVAN KIRJOITTAMISESTA

”Alussa minulla oli tarve päästä mukaan Fatiman kokemukseen: hänen katseeseensa ja 
havaintoihinsa. Kirjoituksen haasteena oli pysytellä sekä tuossa sisäisyydessä että sen 
ulkopuolella. Kuljin edestakaisin niiden välillä. Kirjoittamiseni ja elokuvantekoni perustuu 
henkilöhahmojen kokemusten kuvailulle. Yleensä minulla on joku ajatus siitä, mistä elo-
kuva alkaa ja mihin se loppuu. Yritän päästä mahdollisimman lähes kokemusta – on kuin 
jokin vaivaisi minua ja yrittäisin saada sen puettua sanoiksi. Unien muistelu on saman-
laista: niistä tavoittaa vain hajanaisia kuvia, joista yrittää sitten leikellä kokonaisuuden. 
Ja samoin kuin unien kanssa, nerokkuuden vaikutelma katoaa usein kokoamisen myötä. 
Jotkut asiat haalistuvat hyvin nopeasti kun ne nostetaan tarkasteltavaksi päivänvaloon.”

VAIKUTELMIA: 
ALAIN GOMIS JA PIENTÄ VALOA

”Tällaisen elokuvan kohdalla käsikirjoittaminen on vain kuvien kuvailemista. Äänessäni on 
vähän kaipuuta, koska koen osaksi menettäneeni kyvyn aloittaa työskentelyn hyvin sel-
keistä kuvista. Pyrkimyksenä oli myös lähteä liikkeelle eräästä elokuvan perustavimmista 
keinoista: kerronnasta, joka perustuu kohtausten törmäämiselle toisiinsa. Näin päästiin 
tavallaan lähelle lapsuutta, maailman synnyttämistä äänistä, kuvista ja ajatuksista, mikä 
on läheistä sukua elokuvien montaasille.” 

(1) ”Jos siis epäilen, ajattelen, ja jos ajattelen, olen” on lainaus, jolle perustuu René Descartesin cogito 
ergo sum teoksessa Metodin esitys (1637).

OTE ELOKUVAN KUVAKÄSIKIRJOITUKSESTA:

Gosses de Tokyo, Yasujirô Ozu (1932)

1 – KEITTIÖ – INT. YÖ

Jääkaappi hurisee, ei juuri ääniä pihalta.

1/1: LKK, huoneen peräseinä, Fatima sivuttain:

Sinertävä valo osuu kevyesti kyyristyneeseen Fatimaan. Hän avaa varovaisesti jääkaapin 
oven ja se valaisee hänet kirkkaalla valollaan. Hän katsoo uteliaana sisään ja sulkee sitten 
oven hitaasti. Hän avaa oven uudestaan, nopeammin, kuin yrittäen yllättää jonkun. Hän kat-
selee ja sulkee sitten oven hitaasti. Hän avaa oven nopealla kiskaisulla ja valo purskahtaa 
esiin. Hän pysähtyy, yrittää ymmärtää, ja sulkee sitten oven hyvin hyvin hitaasti, yrittää katsoa 
sisään jääkaappiin mahdollisimman pitkään. Huone on hämärä.

Yhden otoksen pitäisi riittää, mutta katsotaan.

Ääninä vain: Fatiman hengitys, jääkaappi
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ELOKUVAN VERTAUSKUVA 

”Kamera on laatikko, ei sen enempää... Nähdäkseni katsomme samalla sekä maailmaa 
että itseämme. Olemme muukalaisia itsellemme ja todellisuudelle. Joitain asioita joutuu 
ottamaan annettuna, mutta ensisijaisesti olemme saapuneet tuntemattomalle planeetalle. 
Jopa ruumiimme sisällä on meille vieraita asioita, jotka pitää kesyttää. Nähdäkseni eloku-
vaohjaajan, maalarin ja jokaisen taiteilijan tehtävänä on luoda silta meidän ja maailman 
välille. Käsitykseni mukaan luovan työn tekijä vastustaa luonnollista liikettä, jossa etene-
minen edellyttää kaiken pitämistä hyvin luonnollisena.”

”Lapsuuden tila on on tuntemattoman löytämistä ja sen ihmettelyä. Kun olin lapsi, pidin 
aikuisia kaikkitietävinä olentoina. Nykyään minua huvittaa heidän omahyväisyytensä. He 
pitävät harhaluuloja pysyvinä totuuksina. Aivan kuten Descartes ratkaisi suuria metafyysi-
siä kysymyksiä pelkällä ajattelulla, tarjoaa elokuva toisenlaisia ratkaisuja ja jopa sovitusta 
kysymällä, miten maailmaa voi kosketella ja miten sen voi esittää?”

LAPSINÄYTTELIJÄ

”Lasten kanssa työskennellessä on tärkeää mukailla heidän rytmiään ja valvoa heidän 
virkeyttään – jos he uupuvat ja saavat tarpeekseen, koko päivä tai jopa elokuva menee 
pilalle. En yrittänyt saada Fatiman roolissa Assy Sallia niinkään näyttelemään kuin ta-
voittaa jotain hänestä ja olotiloistaan. Lapset seuraavat vaistoaan, he ymmärtävät hyvin 
elokuvaa. Kun kuvasimme Pientä valoa, olin hyvin käytännöllinen. Esimerkiksi alkukoh-
tauksessa ohjasin häntä näin: ”Avaat ja suljet ovea ja pohdiskelet, mitä jääkaapin valolle 
tapahtuu.” (ks. Ote kuvakäsikirjoituksesta) Se riitti. En selittänyt tavoitteita tai tunteita. 
Olen myös elokuvieni ensimmäinen katsoja, enkä tahdo näyttelijöiden, aikuisten tai lap-
sien, luovan kuvaa itsestään. Haluan kiinnittää huomion, olla nykyhetkessä. Kun teos on 
tehty läsnäolevalle katsojalle tai lukijalle, se todella koskettaa, on oikeasti olemassa.” 

”Elokuvan casting ei ollut kovin suunniteltua. Etsin nuorta, voimakastahtoista tyttöä. Ky-
selin tutuilta, ja Assy Fall saapui erään ehdokkaan vastanäyttelijänä. Kuten välillä tapa-
htuu, valintamme osuikin häneen, avustajaan. Hänellä oli uhmakkuutta, kyky vastustaa 
aikuisia, kapinoida. Hän jopa ryhtyi vääntämään kuvauksissa kanssani kättä eikä suos-
tunut kävelemään lumessa – hänestä se olisi ollut typerää, koska emme olleet jäätiköllä. 
Sanoin hänelle, että sitten meidän täytyy etsiä toinen näyttelijä. Hän vastasi: ”okei, selvä 
homma”. Assy oli huomannut, että kaikki pyöri hänen ympärillään, että valta oli hänellä. 
Selvitäkseni tilanteesta peräydyin: ”älä nyt, tarvitsen sinua”. Hän sanoi voittoisana: ”hyvä, 
siinä tapauksessa minä suostun!”

Haastateltu Pariisissa 27. helmikuuta 2016

Assy Fall ja Alain Gomis kuvauksissa 
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KOULUT ALKAVAT

III - ANALYYSIT

ELOKUVAN KOHTAUKSET

1 – Alkutekstit (0:00 – 0:56)

11 – Käärme vierustoverin vi-
hkoon, läksyt virheitä täynnä 
(15:26 – 17:09)

6 – Vaelletaan luonnon helmaan, 
saadaan salkku käsiin 
(7:37 – 9:40)

2 – Julkinen tiedotus: koulut alka-
vat! (0:57 – 1:39)

12 – Susu laittautuu koulua var-
ten ja saa läksytyksen opettajalta 
(17:10 – 18:43)

7 – Haaveilua, luonnon ääniä 
(9:41 – 10:50)

3 – Susu, omalaatuinen ”vanha 
koululainen”, tekee Renén läksyt 
(1:40 – 3:40)

13 - ”Ottakaa vihkonne!” – yleinen 
sekasorto ja koulupäivän päätös 
(18:44 – 20:16)

8 – Käärmeen pyydystäminen 
joesta (10:51 – 13:08)

4 – Salkku putoaa veteen, yksi pul-
petti on tyhjänä (3:41 – 6:04)

14 – Käärmeen löytäminen ja 
juoksu kaduilla: eläin palautetaan 
elementtiinsä (20:17 –)

9 – Matka kouluun oikoteiden ja 
pesualtaan kautta (13:09 – 14:41)

5 – Hylätään maailma ja lähdetään 
etsimään salkkua (6:05 – 7:36)

10 – Välitunnin jälkeen: ”Tähänkö 
aikaan herran sopii tulla kouluun?” 
(14:42 – 15:25)
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PIENTÄ VALOA 

1 – Alkuteksti (0 – 0:17)

5 – ”Milloin maailma syntyi?” ”Olitko olemassa 
ennen kuin synnyin?)” (5:08 – 6:13)

9 – Näkökulma maailman katseluun ja kuunte-
luun (9:24 – 10:16)

2 – Jääkaapin salaisuus: ovi ja valo 
(0:18 – 1:11)

6 – Todellisuus kulkee valjakon perässä 
(6:14 – 6:41)

10 – Jäätikköä etsiminen kaivamalla ja selkä-
sauna (10:17 – 11:55)

3 – Kuvitelma vuoren huipulla heräämisestä 
(1:12 – 3:36)

7 – Jääkaapin valon salaisuus selviää 
(6:42 – 7:13)

11 – Pieni sopusointu: valojen sytyttäminen ja 
aalloille antautuminen (11:56 – 13:49)

4 – Miten maailman saa ilmestymään ja katoa-
maan (3:37 – 5:07)

8 – ”Kaikki on huijausta”. Jäätikölle eskimo Na-
nookin lailla (7:14 – 9:23)

12 – Lopputekstit (13:50 –)
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Näyttämisen ja peittämisen välistä liikettä on myös pila, jolla René kostaa luokkatove-
rilleen salkkunsa heittämisen jokeen. Hän sujauttaa käärmeen tämän vihkoon, ja näin 
käärme tulee ensin esiin ja katoaa sitten jälleen näkökulman vaihtumisen myötä.

	   	  
Käärmeen läsnä- ja poissaolon draamallinen teema ei ole jatkuva, sillä seuraavaksi kerto-
mus keskittyy muutaman minuutin ajan Renén kotitehtäviin ja niiden myötä vanhan Susun 
koomiseen paluuseen koulunpenkille, mistä muodostuu kertomus kertomuksessa. Rozier 
tuo siis käärmeen takaisin kertomukseen, mutta ei näytä sitä, vaan jättää sen kuvan ulk-
opuolelle. Kun Renén luokkatoveri avaa vihkonsa, seuraavaan kuvaan leikataan ennen 
käärmeen näkemistä. Eläin on yhä kuvan ulkopuolella: lapsi pakenee kauhusta huutaen 
opettajan pöydän taakse, ja katseet suuntautuvat kuvan ulkopuolelle, pelon kohteeseen, 
jota osoitetaan myös sormella.

1 - NÄYTTÄÄ JA PEITTÄÄ 

Koulut alkavat ja Pientä valoa hyödyntävät molemmat omilla tavoillaan näyttämisen ja 
peittämisen välistä jännitettä.

KOULUT ALKAVAT: KÄÄRMEEN NÄYTTÄMINEN JA PEITTÄMINEN 

Elokuvassa Koulut alkavat on paljon sellaista, mikä liittyy kysymykseen näyttämisestä ja 
peittämisestä. Pakenemalla metsään ja aistikokemuksiin René hylkää turhauttavaksi ko-
kemansa koulumaailman ja raivaa tiensä veden ja lumouksen hallitsemaan luontoon. Hän 
palaa retkeltään kuin toisesta maailmasta ja päätyy odottamattomaan paikkaan: hän seu-
raa virtaa pesupaikalle, jossa puuhaava nainen hämmästyy suuresti hänet nähdessään.
 

Näyttämisen ja peittämisen välinen jännite ohjaa voimakkaasti rantakäärmettä käsitte-
levää tarinan juonnetta. Eläin esiintyy elokuvassa monissa tiloissa esillä- ja piilossaolon 
välissä: kun se on ensi kertaa nähty, sitä jahdataan joessa, kunnes se katoaa ja saadaan 
sitten kiinni (kuva 1, alla vasemmalla), kätketään ja otetaan esiin. Lisäksi se palautetaan 
alkutilaansa, kun René lopulta päättää viedä sen takaisin joelle (kuva 2, alla oikealla), 
mikä muodostaa täydellisen ympyrän tässä kertomuksensisäisessä kertomuksessa.

	   	  
Kahdessa toisilleen rinnakkaisessa ja symmetrisessä kohtauksessa René kätkee käär-
meen taskuunsa saapuessaan joen rantaan (3) ja vastaavasti poistuessaan luokasta (4) 
– harkittuaan hetken käärmeen kätkemistä maljakkoon.

ELOKUVAN KYSYMYKSIÄ
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Käärme singahtaa esiin vieteriukon lailla kun opettaja avaa vihkon, johon René on sen 
piilottanut. On kiinnostavaa, että kaikki muut kuin René pakenevat käärmeen katsetta, ja 
vain alla vasemmalla olevassa kuvassa sen läheisyydessä on muita ihmisiä. Vain René, 
joka on retkellään saavuttanut jonkinlaisen yhteyden luontoon, pystyy tarkastelemaan 
käärmettä rauhallisesti, kesyttämään sen ja palauttamaan sen lopulta omaan ympäris-
töönsä (ks. Kohtauksen analyysi, s. 24). Vaikka päähenkilö ei olekaan viettänyt en-
simmäistä koulupäiväänsä kuin kunnon koululainen, hänet on vihitty paljon tärkeämpään 
ymmärrykseen

	   	  
.

PIENTÄ VALOA: KATSEEN TUTKIMISTA NÄYTTÄMÄLLÄ JA PEITTÄMÄLLÄ

Näyttämisen ja peittämisen välinen jännite on eräs Gomis'n elokuvan kulmakivistä, sillä 
ohjaustyön kulmakivenä on päähenkilön voimakas mielikuvitus. Fatiman katse tallentaa 
kuvia kuin kamera (ks. Kuvan analyysi, s. 23). Kun se varustetaan rei'itetyllä kankaalla, 
siitä tulee eräänlainen laite (ks. Vaikutelmia, s. 11-12), joka kehystää palasen maailmaa 
– joka on elokuvan rajaamana pikemminkin ”peitettyä” kuin ”näytettyä”. Tämä Fatiman 
”naamioituminen” tuo mieleen myös paksun kankaan, jonka alle valokuvaajat muinoin 
kätkivät päänsä suojautuakseen valolta. 

Elokuvan taikakeinoin mielikuvituksesta tehdään näkyvä, ja se alkaa luoda kuvia kuin 
elokuvaprojektori (ks. Analyysi: kohtaus, s. 22). Kohtauksen 3 kamera-ajot (stadio-
nin käytävillä alakulmasta, tienviertä kävelevä nainen, kadulla esiintyvät rummuttajat ja 
nuoret tanssijat) muistuttavat liikkuvien kuvien nauhaa. On kuin seuraisimme Fatiman 
sisäistä valokangasta. 

Tähän tapaan toimii perinteinen elokuvaprojektori: valonlähteen editse kulkeva filmi hei-
jastuu kankaalle. Gomis'n elokuvan päähenkilö etsii juuri valoa: hän ihmettelee jääkaapin 
valon salaisuutta, ja elokuvan lopussa hän sytyttää hehkulampun.

Mielikuvitus tulee myös näkyväksi kuin todellisena kohtauksessa, jossa Fatima marssii 
lumessa ja liukuu sitten jäätiköllä (ks. Analyysi: kohtaus, s. 24-25). Näytetty todelli-
suus tuntuu olevan vain pinta, joka kätkee mielikuvituksen. Mielikuvitus ei puolestaan 
ole Fatimalle muuta kuin salainen totuus niistä asioista, jotka hän yrittää näyttää. Tästä 
syystä hän alkaa kaivaa maata – joka on hyvin aineellinen ja konkreettinen elementti – 
löytääkseen sieltä mielikuvituksensa tuotteen. Jään alla on vettä, kuten kerrotaan kirjassa 
jäätikön kuuluisimman asukin, eskimo Inukin tai Nanookin seikkailuista.
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Näyttämisen ja peittämisen välinen jännite vaikuttaa siis elokuvassa kauttaaltaan ja on 
eräs sen esteettisistä lähtökohdista. Tämä selviää jo ensimmäisessä kohtauksessa, jossa 
tutkitaan valon ilmestymistä ja katoamista avaamalla ja sulkemalla jääkaapin ovea. (ks. 
Kohtauksen analyysi, s.22). Tätä näkyvän ja näkymättömän, näyttämisen ja peittämisen 
vaihtelua käsitellään kuvassa sanallisesti kohtauksessa 4, jossa Fatima pohtii: kun silmät 
sulkee, ovatko muut yhä olemassa? Henkilöhahmon mielikuvitusrikkaassa päättelyssä 
katse on siis katkaisija, joka näyttää tai peittää, sammuttaa tai sytyttää, saa maailman 
ilmestymään tai katoamaan. 

Gomisin työskentelyssä nämä hetket ovat erityisen merkittäviä. Hän yrittää asettua hen-
kilöhahmon mielikuvitukseen, ei ottaa vain tämän henkilökohtaista näkökulmaa, vaan 
saada katsojat kokemaan tämän henkilön mielikuvituksen omalaatuisuus, ja siinä hän 
käyttää runsaasti myös ääniä.

2 – ÄÄNIÄ JA ÄÄNIKUVIA 

KOULUT ALKAVAT: JÄLKIÄÄNITTÄMINEN JA LYYRISYYS

Jälkiäänitetty elokuva. Koulut alkavat kuvattiin pienellä kuvausryhmällä aikana, jolloin 

laitteet eivät yleensä olleet kevyitä ja Ranskassa vain studioelokuvissa oli mahdollista 
äänittää kuvauspaikalla. Kuvan kanssa synkronoidut kevyet äänityslaitteet kehitettiin 
1950-luvun lopussa Kanadassa Michel Braultin, Gilles Groulxin ja Pierre Perraultin kal-
taisten quebeclaisten dokumentaristien toiveesta. Niiden käyttö yleistyi 1960-luvulla. 
Vaikka Koulut alkavat -elokuvan kuvauksissa olikin äänityslaitteita, elokuvan ääniraita 
koottiin jälkikäteen. Sen huomaa helposti, kun kuuntelee elokuvaa: leikkausjäljet ovat 
esillä, ääniraita koostuu selkeästi erillisistä elementeistä.
 
Kerronnan vapaus ja epäsuora esitys. Koulut alkavat liitetään usein uuteen aaltoon, 
ja tämä johtuu osaksi sen kerronnassa otetuista vapauksista. Niitä on myös äänisuun-
nittelussa. Ei ole sattumaa, että Rozierin puolestapuhujiin lukeutuu Jean-Luc Godard, 
suuri kerronnan ja äänen kokeilija. Rozierin elokuvassa kuvansisäisen ja -ulkoisen äänen 
välillä on yllättäviä ja tuohon aikaan harvinaisia yhteyksiä ja upotuksia. Tämä korostuu 
elokuvan alussa. Kun René saa kuvansisäiseltä ääneltä tiedon koulujen alkamisesta (ks. 
alla), kuullaan hänen välittömästi lausuvan: ”Läksyt on vielä tekemättä”, vaikka hänen 
huulensa eivät liikukaan. Kyseessä on siis ensimmäisen persoonan introspektiivien kuva-
nulkoinen ääni. 

Tämä kuvanulkoinen ääni hallitsee kohtauksen loppupuolta varmastikin siksi, että se 
kuvattiin mykkänä. Kun René puhuttelee kahta naista kadulla, hänen kuvanulkoinen 
äänensä esittää kysymykset (ensimmäisessä persoonassa: ”Kysyn heiltä, missä Susu 
on”) ja lausuu vastaukset (kolmannessa persoonassa: ”Nainen vastaa: ”Hän ei ole täällä, 
hän lienee kääntämässä viinipeltoa”.”). Kerronnasta vastaa siis omalaatuinen epäsuora 
esitys (ks. yllä), kunnes läksyjentekokohtauksessa siirrytään suoraan dialogiin, joka sekin 
on selvästi jälkiäänitetty. 

Murteiden musiikkia. Omaperäistä elokuvassa on myös harrastelijanäyttelijöiden käyttö. 
Kielen murteinen rytmi ja sointi – elokuvassa hyvin voimakasta ja tunnistettavaa – on 
tavallisten näyttelijöiden yleiskielisyydestä ja koulutetusta lausunnasta niin kaukana, että 
ranskantaitoisenkin on välillä hankalaa seurata dialogia. Onneksi dialogilla on elokuvassa 
vähän painoarvoa, ja niin musiikki kuin äänetkin – etenkin luonnon äänet – ovat kerron-
nassa yhtä tärkeässä roolissa. Voikin arvella, että Rozier päätti käyttää murteista kieltä 
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juuri sen soinnin vuoksi. Elokuvassa laulavat sekä kieli että luonto: Rozier korostaa ääni-
työskentelyssään äänen luonnollisuuden sijaan sen runollisuutta. Hän jopa synnyttää lu-
moavan ”äänikuvan” luonnosta käyttämällä aariaa Mozartin Taikahuilusta (ks. Analyysi: 
kohtaus, s. 19).

PIENTÄ VALOA: ÄÄNELLÄ VOI LEIKKIÄ, NÄHDÄ JA TUNTEA 

Haastattelussa Alain Gomis mainitsi usein äänen. Jos Pientä valoa onkin elokuva 
katseesta, se käsittelee myös kuuloa.

Kysymys kuuntelemisesta: ”Ensimmäisessä elokuvassani L'Afrance (2001) perehdyin 
ensimmäistä kertaa äänityöhön ja miksaamiseen. Äänten kuunteleminen ilman kuvia ja 
niiden kanssa oleminen olivat minulle poikkeuksellisia kokemuksia ja hetkiä. Mielikuvi-
tuksessani pystyin matkustamaan aivan toiseen paikkaan. Elokuvassa Pientä valoa halu-
sin ottaa varsinaiseksi lähtökohdaksi tämän äänien ja kuvien välisen suhteen ja kuuntele-
misen kysymyksen. Elokuvassa isoveljellä on kaseteilla kaikkia maailman ääniä. Äänellä 
on todellakin uskomaton valta, se päättää kuvasta ja sen sijainnista kartalla. Pientä valoa 
perustuu jatkuvalle epäilykselle näkyvää kohtaan. Jaan tuon epäilyksen. Minulle äänessä 
on enemmän todellisuutta, koska se on pysyvämpää ja aineellisempaa.”

Dakarin äänet:  ”L'Afrance päättyi Senegaliin, mutta Pientä valoa on elokuvistani ensim-
mäinen, jonka kuvasin kokonaan Afrikassa. Se syntyi hyvin luontevasti Dakariin liittyvistä 
aistimuksista, sillä siellä on uskomaton äänimaisema. Elokuvassa kuvatun kaltaisissa, 
hiukan syrjäisissä asuinlähiöissä ei ole suurkaupungin liikennettä, joten äänet erottuvat 
toisistaan sen sijaan, että ne uppoaisivat yleiseen hälyyn. Polkupyörän tai hiekkaisella 
kadulla astelevien sandaalien äänet kuulee täysin selkeästi, samoin kuin puu- tai metal-
lisepän pajan äänet, tai kulkukauppiaiden. Äänistä syntyy helminauha, ja jokaisella niistä 
on oma tarinansa. Koin siis sikäläisten äänten synnyttäneen elokuvani.

Äänen ja kuvien järjestys: ”Äänten ja kuvien sommittelu on kuin vahan muovailemis-
ta. Aineksia liitetään yhteen ja katsotaan mitä siitä seuraa: päästäänkö lähemmäs hen-
kilöhahmon kokemusta. Sitten puretaan ja yritetään uudestaan. Kaikki perustuu koke-
mukseen, käsityöhön, ja nautin siitä kovasti. Yhtäkkiä tunne onkin oikea – ei absoluuttisen 
oikea, mutta sen verran, että tietty kuva ja tietty ääni sattuvat juuri oikealla tapaa yhteen 
tuottaakseen tunteen, jota yrittää muotoilla.”
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KUVAN ANALYYSI
 
KUVAN ANALYYSI (kohtaus 5, kohdassa 7:15) 

KAPINA

Tausta. René lähtee etsimään joen varrelta salkkuaan, 
jonka on heittänyt sillalta jokeen kaverinsa haastamana. 
On jo selvinnyt, että hän on lintsailuun taipuvainen vintiö, 
joka laittaa vanhan ja omituisen Mariuksen tekemään läk-
synsä – eikä tämäkään ole selvästi ollut mikään priimu-
soppilas. Tarkasteltava kuva esittää toisenlaista suhdetta 
Renén ja aikuisten välillä. Se kuuluu sarjaan otoksia, 
joissa seurataan hänen ensimmäisiä askeliaan joessa sil-
lalta laskeutumisen jälkeen. Yläkulmasta kuvatut otokset 
vaihtelevat rajaukseltaan laajoista suppeampiin. 

Kuvaus. Takaa kuvattuna Renén hahmolla on kuvassa 
määräävä, keskeinen paikka ja alakulmakuva korostaa 
sitä entisestään. Valitulla kuvakulmalla ja rajauksella 
kuvaan on saatu mahtumaan sekä taivasta, puita, että 
virtaavaa vettä. Koko elokuvan lailla tämä kuva on aurin-
koinen, kylpee valossa. Kuvan vaakatasossa jakavalla sil-
lalla oleva vanha nainen on vain kuvaan häviävä mitätön 
piste, joka vertautuu pojan voimalliseen olemukseen. 

Aikuisten maailman kieltäminen. Tässä kuvassa useat 
elokuvan teemoista yhdistyvät siinä tavassa, jolla esi-
tetään Renén ja aikuisten maailman kohtaaminen ja ris-
tiriita. Järjestyksestä huolehtiva vanha nainen huomaa 
salkkuaan etsivän koululaisen, joka oikeastaan lintsaa 
häikäilemättä. Kuvan kompositio muuttaa naisen sanojen 
merkitystä. Ensinnäkin kamera seuraa Renéä jokeen, on 
hänen puolellaan, kun taas kiukkuinen nainen jää kauas, 
pisteeksi horisontissa (seuraava otos on kuvattu Renén 
silmin, mikä vahvistaa samastumista – minkä jälkeen 

kamera kääntyy ja nousee sillalle naisen selän taakse). 
Myös kuvakulman valinta on merkittävä, sillä alakulmasta 
kuvattuna René saa paljon painoarvoa suhteessa aikui-
suuden läsnäoloon. Ja viimeiseksi huomataan, että rajaus 
saa sillan näyttämään sulkupuomilta, joka vielä symbo-
lisesti osuu koululaisen kasvoihin. Tämä vahvistaa vas-
takkainasettelua. Tässä tilanteessa Renén kumouksel-
linen kapinan ja kieltämisen ele heittää hänen vanhan 
vartijansa muodollisesti syrjään. 

Luonnon lupaukset. Rozier hekumoi kaikissa ulkona ku-
vatuissa otoksissa maaseudun valolla (ks. Lumières et 
impressionnisme, s. 27-29). Sillan varjoista näkee, että 
aurinko paistaa hyvin korkealta: se osuu sillan vaaleisiin 
kiviin ja Renén selkään ja heijastuu puiden lehdistä ja vir-
taavasta joesta. Joki, puut, taivas: nämä kolme elementtiä 
hallitsevat Renén vaeltaessa seuraavaksi luontoon. Silta 

ANALYYSI: KOULUT ALKAVAT

ja vanha nainen ovat eräänlaisia jäänteitä sivistyksestä, 
jonka tämä koululainen pian jättää väliaikaisesti taakseen 
ja kääntää sille kirjaimellisesti selkänsä. Mikään ei estä 
Renéä syöksymästä edessään olevaan seikkailuun, josta 
kuiskivat veden virtaus ja aina vain rehevämmäksi ja an-
teliaammaksi käyvä luonto.
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OTOKSEN ANALYYSI 

kohtaus 7: 9:47 – 9:57

LUONNON OOPPERA

Tausta ja teemat. Kun René lopulta löytää sattuman joh-
dattamana salkkunsa, näemme tämän lyhyen, kymmenen 
sekunnin mittaisen otoksen. Se on eräs tiivistymä koulu-
laisen suhteesta luontoon, josta tulee yhä enemmän hä-
nen opettajansa. Samalla kun René kulkee aina vain sy-
vemmälle luonnon keskelle, hän alkaa vähitellen sulautua 
siihen, vaikka luokin siihen yhä epäileviä ja huolestuneita 
katseista.  

Kuvaus. Otos on yläkulmasta kuvattu kokokuva. Hen-
kilöhahmo liikuu etupäässä luoden kysyviä katseita yläil-
moihin. Hän istuu joessa, jonka puhdasta vettä aurin-
gonsäteet siivilöivät. Voi arvata, että nuorta näyttelijää 
on ohjattu melko tarkasti – hänen katseensa suuntaa ja 
käsiensä ja käsivarsiensa asentoa – jopa filmin pyöriessä, 
sillä jälkiäänityksen ansiosta sanallinen neuvominen oli 
mahdollista.

 

Yhtymäkohdassa. Otoksessa päähenkilö löytää uuden 
olemisen tavan. Hän on pysähtynyt tarkalleen veden ja va-
lon yhtymäkohtaan. Huomio kiinnittyy valon ihmeelliseen 
leikkiin vedessä ja kontrasteihin, joita auringonsäteet ja 
kasvien luomat varjot synnyttävät. Hän tuntuu pysähty-
neen taivaan ja maan, varjon ja valon ja joen ja kiinteän 
maan väliseen jännitteeseen.

Renén istuma-asento näyttää myös toisenlaisen jän-
nitteen: ajallisen. Hahmoa ei lainkaan huoleta viipyminen 
koulunpenkiltä: hän tuntuu keskittyneen ympäristöönsä 
koko ruumiillaan ja sielullaan. Vaikka jonkinlainen huoli 
hänessä häivähtääkin – kuten useamman kerran retken 
aikana – on hän syöksynyt riemuissaan ja täysin rinnoin 
yhteyteen luonnon kanssa.

Kuvan ulkopuolinen laulu. Samalla kun Renén retki ete-
nee pidemmälle, täyttyvät otokset luonnon äänistä. Hyön-
teisten ja lintujen kuoro synnyttää äänten muurin, johon 
veden virtaamisen äänet sekoittuvat rauhallisina ja hieno-
varaisina. Tarkasteltavaa otosta ohjaa kuvan ulkopuolinen 
ääni, jota René ei pysty paikallistamaan ja tunnistamaan. 
Selviää, että kyse on täysin epätyypillisestä ”musiikil-
lisesta tapahtumasta”, joka asettuu yhteen ”luonnollis-
ten” äänten kanssa – ja on kuin sen käynnistäisivät kaksi 
linnun laulamaa säveltä. Kuten käärmekohtauksessakin, 
luonnosta tulee tässä lumottu paikka. Tämä outo äänten 
liukuma saa pojan etsimään katseellaan äänten lähdettä 
kahdesti, ennen kuin alkaa soida Yön kuningattaren aaria 
Mozartin kuuluisasta oopperasta Taikahuilu. 

Rozier muodostaa näin sekä unenomaisen että todenmu-
kaisen ”soivan kuvan” luonnon lumoista koulun ikävän, 
rajoittavan ja autoritäärisen järjestelmän vastapainona. 
Vaeltaessaan pitkin jokea René käy vapauden koulua. 
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ANALYYSI: KOHTAUS – VAPAAT 

Kohtaus 14: 20:17 – 

TAUSTA JA TEEMAT

Tarkasteltavana on elokuvan loppukohtaus, joka seuraa Renén aikaansaamaa sekasor-
toa – hän on kostoksi sujauttanut käärmeen kaverinsa vihkon väliin. Päästyään vihdoin 
luokkaan tuo vintiö tyhjensi sen alta aikayksikön – koettuaan autuaan vapauden luonnon 
helmassa hän mullistaa koulun kankean järjestyksen ja tuo siihen elämää ja liikettä. Kun 
luokka ryntää aivan kohtauksen alussa ulos ovesta, opettaja pysäyttää Renén ja palaut-
taa hänet pyydystämään käärmeen. Näin koululaisen liikkumisvapautta jälleen rajoite-
taan. Hänet jopa eristetään symbolisesti luokkahuoneeseen. Opettaja on yhtä peloissaan 
kuin oppilaansa eikä uskalla palata sisään, vaan sysää Renén huoneeseen yksin ja vetää 
oven kiinni hänen takanaan. Liitutaululla lukee ”Oikeinkirj...” merkkinä hetkeä aiemmin 
vallinneesta suuresta hätäännyksestä.

KOLME OSAA, KOLME ÄÄNIMAISEMAA 

Kohtaus jäsentyy kolmeen osaan: ensin René hakee käärmeen luokkahuoneesta, sit-
ten hän juoksee pitkin katuja ja lopuksi palaa joelle. Jokaista näistä kokonaisuuksista 
sävyttävät toisistaan suuresti poikkeavat äänimaisemat. Luokassa vallitsee lähes täysi, 
jännittynyt hiljaisuus, jota vastaan asettuu pelon ja hätäännyksen vallassa ulos ryn-
nänneen lauman kaoottinen liikehdintä. Äänten sekamelska palaa kaduilla, joilla René 
juoksee ja heiluttelee käärmettä luokkatovereilleen. Tämän jälkeen ollaan joen ylittävällä 
sillalla, jota ympäröivät luonnon äänet: veden rauhallinen virtaus, hyönteiset ja linnut. 

Lisäksi nämä äänimaisemat yhdistyvät musiikkiin. Luokkahuoneessa se ei soi, vaan jat-
kuu vasta kun René päättää sujauttaa käärmeen taskuunsa ja rynnätä ovesta.
 

Darius Milhaudin kevyet ja mahtipontiset sävelet säestävät pojan liikkeellelähtöä ja hänen 
villiä juoksuaan kaduilla. Se lakkaa kun saavutaan joelle ja jatkuu sitten surullisena kun 
poika päästää käärmeen veteen. Perkussiot ja symbaalit alleviivaavat eläimen vapau-
tumista ja elokuvan loppumista. Tässä runollisessa elokuvassa kerronta tapahtuu usein 
äänen ja musiikin välityksellä, niiden sävyttämin tuntein.

SISÄLLÄ/ULKONA JA VANKINA/VAPAANA

Kohtaus perustuu suurelta osin näille vastakohdille, jotka yhdistävät Renén ja rantakäär-
meen kohtalon. Käärmeestä tulee pojalle kumppani, ja päättäessään olla laittamatta sitä 
maljaan hän ikään kuin kieltäytyy sulkemasta sitä sellaiseen vankeuteen, jota ei itsekään 
kestä.

Joka tapauksessa hän muuttaa hetkessä mieltään ja päättää vielä käärmeen takaisin 
joelle. Näin pojan ja käärmeen välille muodostuu yhteisymmärrys ja liitto, jonka huomaa 
erityisen selvästi kun käärme kietoutuu rauhallisesti hänen nyrkkinsä ympärille. 

Luokkahuone on synkkä, raskas ja rajoittava tila. Renén täytyy pujotella kalusteiden välis-
tä, ja lumotun luonnon täyteläinen yksinäisyys tuntuu siellä hyvin kaukaiselta.



III
 - 

AN
AL

YY
SI

T
21

Päästyään kadulle René raivaa ympärilleen tilaa pelottelemalla tovereitaan käärmeellä, 
aivan kuin hän yrittäisi päästä takaisin aiemmin kokemaansa yksinäisyyteen. Yläkulmasta 
kuvatut otokset korostavat tätä vaikutelmaa. Erityisen kauniisti on rakennettu otos, jossa 
René kirjaimellisesti tyhjentää pihan kavereista pyörimällä ympäriinsä. 

Samalla kun henkilöhahmo leikittelee käärmeen herättämällä pelolla, hän tuntuu pyrkivän 
etäälle ja vapaaksi ympäröivästä maailmasta. Kohtauksen lopussa onnistuukin siinä kis-
kaistuaan vaivalloisesti itsensä irti kujien hälinästä.
 

MELANKOLINEN SANKARI

Kujanjuoksu asettaa tulkinnalle vaikeuksia, sillä vaikka toverit pelkäävätkin käärmettä, he 
vaikuttavat myös muodostavan Renéä seuraavan ja jopa ihailevan saattueelta. Ei nimit-
täin sovi unohtaa, että hän oli myös vapauttaja, joka päätti oppilailta koulupäivän ennen 
aikojaan. Niinpä toverit näkevät Renéssä jotain sankarillista: vaikka häntä ei kannetakaan 
riemusaatossa, hän silti johtaa laumaa, joka lopulta katselee häntä sillalta silmät loistaen, 
kenties epäillen eläimen kanssa löytynyttä yhteisymmärrystä, kesytettyä pelkoa. He var-
masti myös kadehtivat sitä seikkailua, jonka hän on saanut kokea.
 

Voimme myös tarkastella viimeistä, yläkulmasta kuvattua otosta, jossa René seisoo yksin 
joen uomassa päästettyään käärmeen vapaaksi. Otos tuntuu tavoittavan henkilön koke-
muksen rikastaman näkökulman, mutta myös alakulon, joka kenties liittyy tietoisuuteen 
todellisuuteen palaamisesta ja paratiisin menettämisestä. 
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 ANALYYSI: PIENTÄ VALOA

OTOKSEN ANALYYSI
 
Kohtaus 2: 0:18 – 0:49

VARJOA JA VALOA

Tausta. Tarkasteltu otos kohtaus sijoittuu alkukuvan 
perään. Se avaa elokuvan ja esittelee päähenkilö Fati-
man, jonka yhtenä päähänpinttymänä on selvittää jääkaa-
pin valon salaisuus. Etenkin lyhytelokuvassa elokuvan 
alku on hyvin tärkeä esteettisten ja dramaattisten teemo-
jen esittelijänä. Otoksessa elokuvataiteen ja Pienen valon 
välille syntyy metaforinen suhde.

Kuvaus. Liikkumattomalla kameralla kuvattu otos on su-
hteellisen pitkä (31 sekuntia) elokuvassa, jossa on hyvin 
lyhyitä ja vähän pidempiä otoksia. Kamera on melko kau-
kana ja asetettu matalalle, jääkaapin edessä istuvan lap-
sen korkeudelle. Otoksen kompositiosta tekee hyvin eloi-
san kolme kertaa toistuva oven sulkeminen ja avaaminen, 
joka vie katsojan hämärästä valoon, vaikka ruudun oikea 
reuna pysyykin koko ajan pimeänä. Gomis rinnastaa ka-
ksi asiaa: yhtäältä oven ollessa suljettuna sinisen kylmät 
sävyt ja varjot, etenkin ne jotka lankeavat ulkomaailmasta 
jääkaapille – ja toisaalta oven avautuessa vaaleus (vaalea 
seinä) ja dominoivan keltaisen sävyn ilmaantuminen (Fa-
timan mekko, astiat hänen takanaan, valo oven raosta). 
Tämän ensimmäisen kuvan rajaus korostaa tätä vaihtelua 
vastakohtien välillä, kun taas seuraava otos keskittyy elo-
kuvan keskeiseen liikevoimaan: lapsen katseeseen.

Leikkaus ja projektio. Tässä otoksessa korostuu Fati-
man teatraalisuus. Teatterin lisäksi hän ohjaa elokuvia: 
hän tekee tavallaan leikkauksia otoksen sisällä avaamalla 
ja sulkemalla jääkaapin oven kolmasti. Oven sulkeminen 
on siis eräänlainen häivytys, ja toisaalta sen avaaminen 
eräänlainen kirkastaminen. Elokuvallisen otoksen kolme 
vaihetta, aloitus, näyttäminen ja lopetus, ovat myös Fa-
timan kolme toimitusta, joita hän toistaa yhä kiihtyvään 
tahtiin selvittääkseen pienen valon salaisuuden. Häivytyk-
set ovat myös äänellisiä, sillä kun ovi aukeaa, jääkaapin 
äänet alkavat kuulua. Tämä valon ja varjon vaihteleva 
suhde on suora viittaus elokuvien projisoimiseen, joka on 
näin kaksinkerroin läsnä. Yhtäältä jääkaapin valo heijas-
taa Fatiman varjon seinälle ja tekee siitä näin valkokan-
kaan. Toisaalta  Fatiman katse projisoi tavallaan elokuvan 
kodinkoneen sisälle.

Sisäinen elämä, näkymättömyys, mielikuvitus. Pelkillä 
kuvallisilla keinoilla selviää, että Fatima puntaroi seu-
raavaa kysymystä: onko joku olemassa silloin kun sitä 
ei näe? Gomis tahtookin kuvata juuri sisäistä – ja siten 
näkymätöntä – elämää ja mielikuvitusta. Fatiman mieli-
kuvitus on niin voimakas, että hyvin kuumassa maassa 
sijaitseva kylmyyden lähde (jääkaappi) vie hänet pian es-
kimo Inukin/Nanookin seikkailuihin (ks. Analyysi: kohtaus, 
s. 24-25) ja jäätikölle. Kaikkia aikuisia ei ilahduta tämä 
ristiriita, josta Fatiman henkilöhahmon rikas mielikuvitus 
löytää jatkuvasti uutta ammennettavaa. 
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KUVAN ANALYYSI

Kohtaus 6 – 6:25

KATSOJIEN PAIKAT

Kamera-ajoja. Pientä valoa, josta tämäkin kuva on peräi-
sin, on elokuvasta, joka perustana ovat mielikuvituksel-
laan todellisuutta muokkaavan henkilöhahmon näkö-, 
kuulo- ja muut aistihavainnot tuosta todellisuudesta. Kuva 
on ote hyvin tasaisesta, takaperoisesta kamera-ajosta, 
jota seuraa toisessa paikassa kuvattu vastaava otos. 
Kamera-ajo on kameran liikkeistä se, jossa tilan ja ajan 
voi tuntea voimakkaimmin. Tässä kohtaa elokuvaa on jo 
nähty kolme peräkkäistä sivuttaista kamera-ajoa (koh-
taus 3), jotka kulkevat hyvin tarkasti vasemmalta oikealle 
kuvakulmasta, joka on samalla subjektiivinen (se vastaa 
Fatiman katsetta) ja abstraktia (kuvassa näkyvä on hänen 
kuvitelmaansa, ei pelkkää katseen fyysistä todellisuutta).

Kuvaus. Jalustalle kiinnitetty kamera kulkee kotikutoisten 
vankkurien edessä. Hevonen ja mies katsovat sitä khti, 
kun taas Fatima istuu kärryjen perässä selkä kameraan. 
Rajaus korostaa lisäksi maiseman merkitystä: vasemmal-
la on heikkokuntoisia rakennuksia, horisontti ja pakopiste 
löytyvät keskikohdan vasemmalta puolelta ja oikeassa 
reunassa aukeaa meri – jonka äärelle päähenkilö päätyy 
elokuvan viimeisessä otoksessa. Valo on hiukan utuista, 
kuin sfumaton keinoin tehtyä. (1) Kuvassa Pienen valon 
dokumentaarinen puoli on helppo havaita: nähdään palloa 
pomputtelevien jalkapalloilijoiden joukko ja kuski, joka ei 
kaihda kameraa. Dokumentaarisuutta korostaa entises-
tään eläimen vuorovaikutus kameran kanssa kahdessa 
perättäisessä kamera-ajossa.

Katsojan näkökulmat. Fatiman suhteen asetelma on 
tässä poikkeuksellinen, sillä näkökulma on ulkoinen. Sille 
antaa erityisen latauksen läheisyys, joka katsojalle on 
syntynyt päähenkilön katseeseen ja havaintoihin. Kamera 
ottaa etäisyyttä Fatiman näkökulmaan, eikä hänestä näy 
kuin etäinen niska – joka on elokuvassa toistuva motiivi, 
mutta ei näin laajoissa kuvissa. Kuva on jäsennetty niin, 
että siinä yhdistyy kaksi näkökulmaa: kameran ja Fatiman.

Fatiman näkökulma. Katsojalla on siis kaksoisrooli: hän 
paitsi asettuu kameran näkökulmaan, samastuu myös Fa-
timaan, jonka tietää olevan jatkuvasti mielikuvituksensa 
vallassa. Näkevätkö molemmat saman? Se ei ole lainkaan 
varmaa, sillä tiedämme, että päähenkilön osaa muuntaa 
todellisuutta mielensä mukaan. Tässä kuvassa hän on 

katsojan asemassa, ja hänen editseen kuljetetaan kuvia. 
Takaperoinen kamera-ajo saa koko ajan uusia asioita 
ilmestymään, uudistaa jatkuvasti näkökulmaa: valjakko 
saa maailman kulkemaan Fatiman silmien edestä. Eloku-
van metafora (ks. Otoksen analyysi, s. 22) nousee mie-
leen niin tässä kuin koko elokuvassakin: maiseman kulku 
rinnastuu tässä filmin kulkuun projektorin lampun edestä, 
ja ruokkii siten mielikuvitusta. 

(1) Tämä maalaustaiteen käsite on johdos italian savua tarkoit-
tavasta sanasta fumo. Leonardo da Vinci määritteli sen näin Tut-
kielmassaan maalauksesta (1564): ”Pyri siihen, että valot ja varjot 
sekoittuvat kuvassasi vailla ääriviivoja kuin savupilvessä.”
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KOHTAUKSEN ANALYYSI 

kohtaus 8

KUN TODELLISUUS KEIKAHTAA 

TAUSTA, TEEMAT JA VIITTAUKSET

Tarkastelun kohtauksen tekee tärkeäksi Fatiman halun konkretisoituminen. Kohtauksessa 
on kaksi puolta, ja äänisuunnittelulla on keskeinen rooli niiden välisen keikkumisen tasa-
painottamisessa. Kohtauksessa 2 jäätikkö saapuu symbolisesti Länsi-Afrikkaan jääkaapin 
muodossa (ks. Otoksen analyysi, s. 22), kun taas eskimo Inukin seikkailuista kertova 
lastenkirja esiintyy kohtauksessa 5 (5:21). Ja kohtauksen 9 (9:24) alussa samasta 
kirjasta on esillä sivu, josta Fatima saa päähänsä kaivaa maan alta esiin hyistä vettä.

Gomis viittaa lastenkirjalla amerikkalaisen elokuvaohjaaja Robert Flahertyn elokuvaan 
Nanook – pakkasen poika (1923), jota pidetään ensimmäisenä dokumenttielokuvana. Do-
kumenttielokuvasti puhui ensimmäisenä John Grierson käsitellessään Flahertyn seuraa-
vaa elokuvaa Moana (1925). On merkillepantavaa, että vaikka Flahertya pidetäänkin juuri 
dokumentaristina, hän käytti erilaisia dramaattisia ja elokuvateknisiä keinoja muokkasi 
ja huoletta todellisuutta kertoakseen ihmisten ja luonnonvoimien kamppailusta. Nanook 
ei ole niinkään tallenne objektiivisesta todellisuudesta vaan fiktion keinoja hyödyntävä 
esitys katoamassa olevasta maailmasta. Tuon maailman Fatima loihtii Dakarin kaduille.
 

TODELLISUUDEN OUTOUS

Kohtauksen ensimmäinen osa tapahtuu paikassa, jota voi kutsua ”todellisuudeksi” ja jota 
Fatima kautta elokuvan koettelee ja kyseenalaistaa. Keskellä öistä rankkasadetta hän 
pohtii: ”Ehkä kaikki elävätkin omissa maailmoissaan.”
 

Ääniraita ammentaa esineiden aineellisesta todellisuudesta: sateen lotinasta, ukkosen 
pauhusta, mattoa hankaavista käsistä, kovasta ja kuivasta äänestä, joka pääsee ilmei-
sesti seinää vasten heitellystä pallosta. Silti outous tunkeutuu tähänkin todellisuuteen, 
ensin ohikulkijana, jota Fatima tuntuu pitävän ilmestyksenä. Miehen tapa liikkua, hänen 
arvoituksellinen hymynsä, tukahtunut ääni ja leikkauksen keinoin esitetty katseenvaihto 
luovat tapahtumaan outoa unenomaisuutta.
 

Sama vaikutelma toistuu, kun käsi ilmestyy silittämään Fatimaa ensin leuasta ja sitten 
hiuksista.

Outouden kokemus perustuu tiukkaan rajaukseen, jonka vuoksi kuvaan ilmestyvän ja siitä 
poistuvan käden kantajaa ei voi tunnistaa. Kun Fatima ei reagoi kosketukseen eikä kään-
ny katsomaan, vaikutelma todellisuuden järkkymisestä muuttuu yhä voimakkaammaksi 
– eikä sitä heikennä seuraava otos, jossa arvoituksellisen naisen nähdään katoavan.
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Laajemmassa rajauksessa nähdään, että Fatima heittää leikisti palloa seinään. Taitavan 
ja yksityiskohtaisen äänisuunnittelun ansiosta näkymätön esine tulee aineelliseksi (1). 
Tätä vaikutelmaa korostaa edellisen otoksen tiukka rajaus, joka jättää leikin kuva-alan ul-
kopuolelle. Kyse on siis näyttämisestä ja peittämisestä. Kuin kyseenalaistaakseen todel-
lisuuden olemassaolon, Fatima siirtyy seuraavaksi ulko-oven kynnykselle tarkkailemaan 
sadetta, joka tunkeutuu äänenä kaikkialle.

Kynnyksen motiivin voi tässä ehkä ymmärtää symbolisesti: askeleena kohti mielikuvitusta. 

Ensimmäinen askel todellisuuden keikahtamisessa on otoksen kuvakoon vaihtuminen 
lähikuvaksi Fatiman sormista, joka kulkevat pitkin hänen käsivarttaan ja sitten seinää. 
Näin tavoitetaan hänen tuntemuksensa, kuin hän kokisi todellisuuden vain kosketuksen 
kautta. Rajauksen myötä kuvaan tulee myös uusi tekstuuri: kevyt sumennus ja vähäi-
sempi tarkkuus antavat vaikutelman epätodellisuudesta. 

Keikahtamisen täydentää lopulta ääni. Kohtauksen alkupuolen realistinen äänimaisema 
korvautuu jäätikön äänillä, hyisellä jäämyrskyllä, jonka tuulet piiskaavat arktisia maita. 
Seinän tekstuuri ja matka tummasta ihosta ja seinän lumenvalkeuteen siirtää katsojan 
uuteen ympäristöön: Fatima valmistautuu matkaan kohti kaukaista Pohjolaa.
 

HALUJEN TODELLISUUDEN TUNNUSTAMINEN

Äänen kautta siirrytään ”todella” jäätikölle: kulku hiekkakasalla muuttuu seikkailuksi val-
tavalla jääkentällä, jonka tunnistaa jalkojen alla kasaan painuvan lumen narskumisesta.
 

Keikahtamista mielikuvitukseen vahvistaa seuraavaksi kiihtyvä rytmi. Fatiman nähdään 
liikkuvan yhä nopeammin kahdessa kamera-ajossa, jotka muodostavat kohtauksen ka-
ksi viimeistä otosta. Niistä ensimmäisessä hän ryhtyy hiihtämään hiekalla, ja toisessa 
tiukempi rajaus peittää hänen jalkansa, jolloin syntyy vaikutelma liukumisesta lumisessa 
maastossa. Kuten palloleikissä, rajaus ja äänisuunnittelu sekä ”näyttämisen” ja ”peittämi-
sen” suhde synnyttävät vaikutelman jostakin, jota ei ole – kuvan ulkopuoliselle kätketystä 
trikistä. Äänisuunnittelu – jossa ollaan koko ajan jäätiköllä – seuraa näiden kahden otok-
sen rytmiä ja luo nopeuden ja innon vaikutelman Fatiman liikkeisiin.
 

Saako päähenkilö elokuvalta kaipaamansa jäätikön, vai onnistuuko pikemminkin Fatiman 
mielikuvituksen voima muuttamaan sitä niin, että päästään Nanookin maailmaan? Pientä 
valoa perustuu tälle kysymykselle: onko mielikuvitus todellisempaa kuin todellisuus? Sen 
lähtökohtana on myös elokuvan katsojan mahdollisuus olla voi olla missä tahansa, sa-
maan aikaan sekä täällä että tuolla – siis kankaalle heijastetun kuvitelman muuttuminen 
todellisuudeksi projisoinnin ajaksi. Pientä valoa tuntuu siis noudattavan mietelmää, jonka 
Jean-Luc Godard lainaa André Bazinilta elokuvansa Keskipäivän aave (1962) motoksi: 
”Elokuva antaa katseidemme kohteeksi maailman, joka seuraa halujamme.” (2)

(1) Tässä voi nähdä viittauksen Michelangelo Angelon elokuvan Blow Up (1966) päättävään tennispeliin, 
joka sekin pelataan ilman palloa.  
(2) Lausetta ei itse asiassa kirjoittanut André Bazin vaan Michel Mourlet Les Cahiers du cinéma -leh-
dessä vuonna 1959 (”Sur un art ignoré”, n. 98), ja hän muotoil ajatuksen hiukan toisin: ”Elokuva on katse, 
joka korvaa omamme antaakseen meille maailman, joka sopii yhteen halujemme kanssa.”
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KUVALLISIA VERTAILUKOHTIA: KATSEEN 
TUTKIMISESTA KATSOJAN KOKEMUKSEEN

1 – Kuin surmaisi satakielen, Robert Mulligan, 1962. 
2 – Koulut alkavat. 
3 – Pientä valoa. 
4 – The Experience, Abbas Kiarostami, 1973. 
5 – Mehiläispesän henki, Philippe Condroyer, 1974. 

1

2

4 5
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YHTEYKSIÄ: 
VALO JA IMPRESSIONISMI

Elokuva ei ole vain draaman taidetta, vaan myös kuvataidetta. Juuri sellaisena Rans-
kan elokuva-arkiston Henri Langlois sen hahmotti ja sellaisena hän sitä puolsti – hänelle 
kinematografin keksiminen 1800-luvun lopussa oli kyseisen vuosisadan kuvataiteen 
kehityksen huipentuma. Vaikka siihen aikaan ylistettiinkin elokuvan kykyä luoda nopeita 
tuokiokuvia elämästä, kehityksensä alkuvaiheessa olevaa elokuvaa pidettiin viihteenä ja 
esittävänä taiteena. 

VALON VÄLTTÄMÄTTÖMYYS

Varhaista elokuvaa voi siis pitää läheisenä sukulaisena impressionistiselle kuvataiteelle, 
jonka aikalainen se myös oli. Molempia oli välttämätöntä harjoittaa ulkoilmassa: maalarei-
den tärkein aihe oli valo, sen vaihtelut, asteittaiset väreilyt ja sen aineettomuus. Elokuvan 
puolella taas filmi ei ollut kovin herkkää, joten kuvaaminen onnistui vain valoisina päivinä, 
kun aurinko oli kyllin korkealla. Valon tarve selittää myös elokuvanteon nopean siirtymi-
sen erityisiin paikkoihin, joita pian alettiin kutsua studioiksi – erään ensimmäisistä perusti 
Georges Méliès Montreuil'hin vuonna 1987. Niissä valon määrää säädeltiin lasiarkkiteh-
tuurilla ja tietyillä lisälaitteilla. Tiedetään myös, että Lumière-veljesten elokuvat kehitettiin 
hyvin edistyneissä ja hitaissa altaissa, jotka sallivat hienostuneet kokeilut valolla.
 

On selvää, että Koulut alkavat on lähellä impressionismia: se on kuvattu ulkona ja luon-
nonvalossa. Tuohon aikaan valinta oli hyvin merkittävä. Tämä pyrkimys oli muutenkin 
eräs uuden aallon elokuvan johtoajatuksista: kamera haluttiin viedä ulos studiosta ja työs-
kennellä etupäässä luonnonvalossa. Onkin paradoksaalista, että vielä tuolloin elokuva 
ei voinut käyttää elementtiä, jota impressionismi hyödynsi taiturimaisesti: värejä. Tästä 
huolimatta Rozierin sukulaisuus impressionismiin ei koostu pelkästä ulkona työsken-
telystä, vaan hän pyrkii myös vangitsemaan valon kaikessa pakenevuudessaan – ei toi-
sintaakseen sitä, vaan Claude Monet'n impressionismille antaa määritelmää mukaillen 
käyttääkseen taiteensa keinoja esittääkseen sen, mitä ei ihmissilmin voi nähdä.

 

VALON TUTKIMISTA

Renén luontoretkellä valon suuri merkitys luo ilmeisen yhteyden impressionistiseen maa-
laustaiteeseen. Provencen valintaa kuvauspaikaksi on luultavasti suosinut sen valon 
laatu, kirkkaus ja suoruus, joita Cézanne käsitteli tauluissaan. Vaikka Rozierilla ei ollut-
kaan värejä käytössä, hän kiinnittää valon ja varjon suhteisiin poikkeuksellisen tarkkaa 
huomiota.
 

Tässä elokuvassa kuvaaja ei tarkastele harmaan sävyjä – paitsi luokkahuoneessa. Sen 
sijaan Rozier tekee jyrkkiä rinnastuksia kasvillisuuden luomien varjojen ja veteen, kas-
veihin, maahan tai jopa Renen vartaloon osuvan valon kirkkauden välillä. Useat yläkulmas-
ta kuvatut otokset korostavat jyrkkiä kontrasteja: valo kertakaikkiaan iskee kohteeseensa, 
ja kun on kyse vedestä, hajoaa tuhanneksi heijastukseksi, joiden läpinäkyvyydellä ohjaaja 
voi leikitellä veden täydellisen puhtauden ansiosta.
 

Rozieren mielenkiinto valon laskeutumiseen kytkeytyy impressionistimaalareiden tutki-
muksiin. Vuoropuhelun synnyttää kasvillisuuden huntu ja varjojen täplät Auguste Renoirin 
maalauksessa Bal au Moulin de la Galette (1876, alla vasemmalla). Toisella tapaa tyy-
liteltynä – provencelaisen maalaismaiseman henkeen – aihelma löytyy Claude Monet'n 
maalauksesta Bois d'olivier au jardin Moréno (1884, alla oikealla). 
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On myös merkillepantavaa, että lyhyissä otoksissa Rozier maalaa kuvia luonnosta. Näissä 
otoksissa käytetään päähenkilön subjektiivista kuvakulmaa. Mieleen nousevat helposti 
Claude Monet'n sommitelmat, joissa Rozierin otosten lailla yhdistyy kasvillisuus, valo, 
vesi ja siinä heijastuva taivas – esimerkiksi taulussa Nymphéas, le matin (1914-1918, 
oikealla alhaalla).

Vaikka Rozier ei pyrikään yltämään impressionistisen maalaustaiteen taiturimaisuuteen, 
voi hänen elokuvassaan silti nähdä saman halun tavoittaa veden, kasvien ja valon vuoro-
vaikutuksen ja ylistää sitä. 

VAIKUTELMIA VALOSTA

Rozier ei viittaa valolla vain tärkeään kuvataiteen suuntaukseen, vaan hän myös ker-
too sen avulla elokuvan varsinaisesta aiheesta: Renén ja luonnon suhteesta. Oikeastaan 
valosta tulee tuon suhteen osa, sillä mitä syvemmälle René vaeltaa metsään jokea pitkin, 
sitä voimakkaampina puiden siivilöimät valot ja varjot piirtyvät hänen iholleen.
 

René muuttuu varjojen ja valon välisten suhteiden näyttämöksi. Voimakkailla mustan 
ja valkoisen kontrasteilla Rozier pyrkii sulattamaan päähenkilön osaksi luontoa, yhdis-
tämään hänet siihen, tekemään hänestä sen osan. Erityisen selkeästi tämän näkee 
oikeanpuoleisessa kuvassa (9), jossa René kulkee pitkin kasvillisuuden muodostamaa 
käytävää. Hän saavuttaa sopusoinnun maiseman kanssa, katoaa siihen ja kokee ret-
kellään siihen voimakasta yhteyttä. Luonnon kokeminen voimana tekee Koulujen alusta 
taianomaisen, lähes animistisen: on kuin luonto lumoaisi Renén, sitoisi hänet paikalleen 
ja alkaisi keskustella hänen kanssaan. Korostuneesti näin tapahtuu ihmeellisessä käär-
metanssissa, jossa hän luo käärmeeseen pelottavan suhteen. Näyttää myös kuin kasvil-
lisuuden ympäröimä poika vuoroin ilmestyisi, vuoroin katoaisi varjojen, valojen ja lehtien 
keskellä. Välillä häntä tarkkaillaan oudosta näkökulmasta, joka tuntuu kuuluvan luonnolle. 
Näin luonnosta tulee oma, itsenäinen henkilöhahmonsa.
 

Rozier antaa jopa muodon valolle, ensin Mozartin oopperan sävelillä, jotka alkavat soida 
Renén yllätykseksi: lumotusta paikasta kumpuaa ”äänikuva”, Mozartin Taikahuilun ”Yön 
kuningattaren aaria” (ks. Otoksen analyysi, s. 19). Tämän ”äänikuvan” korvaa kuitenkin 
pian valon esiinmarssi. 



IV
 - 

VA
ST

AA
VU

U
KS

IA
29

Rozier saa valon ilmestymään selkeänä valitsemalla hyvin kirkkaan hetken päivästä – 
auringon voi nähdä olevan korkealla – ja suodattamalla sen kasvillisuuden läpi ja tiivis-
tämällä sen virtaavaan veteen. Valo on kuin lumottu, jumalainen ilmestys. Rozier muuttaa 
se ilmaan jähmettyneiksi hienoiksi hiukkasiksi, jotka vaikuttavat aineellisen kosketeltavil-
ta. Se on myös merkkinä päähenkilön yhtymisestä luontoon, joka esittää itsensä hänelle 
rantakäärmeen muodossa aivan kuin osoittaakseen hänelle kunniaa. 

MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ ELOKUVAN IMPRESSIONISMISTA

Elokuvan impressionismin kulta-aikaa oli 1920- ja 1930-lukujen avantgarde, ja sen kär-
kinimiä ohjaajat Jean Epstein ja Germaine Dulac. Näistä jälkimmäiselle impressionismi 
oli leikkauksessa, päällekkäisvalotuksissa ja vääristymissä, joista syntyi emotionaalisia 
suhteita aiheiden ja valon leikin välille esimerkiksi lyhytelokuvassa Thèmes et variations 
(1928, yllä). 

Rozieriin tätä avantgarde-liikettä enemmän vaikutti kuitenkin Jean Renoir, jonka avusta-
jana hän oli elokuvan Ranskalainen Cancan (1932) kuvauksissa. Renoirin elokuva tuo 
voimallisena värin ja liikkeen ihmeellisiin tanssikuvaelmiin. Impressionistimaalari Auguste 
Renoirin poika oli aiemmin herättänyt huomiota elokuvillaan Boudu eli miten välttyä 
hukkumasta (1932) ja Virta (Une partie de campagne, 1936, alla), joissa ulkoilmalla ja 
luonnonvalolla on kaunis ja viimeksimainitussa keskeinen rooli. 

               

Virrassa Jean Renoir käyttää impressionististen taulujen keskeisimpiä aiheita: lounasta 
nurmikolla, souturetkeä (yllä oikealla Auguste Renoirin Canotiers à Argenteuil, 1873) 
ja puiden juuressa lepääviä hienostuneita ihmisiä (yllä: Claude Monet'n La liseuse ou 
printemps, 1872). Luonto tuntuu siinä ottavan henkilöhahmot valtaansa, ja ohjaaja kiin-
nittää huomionsa valon välkehtimiseen vedessä sekä kasvien värähtelyyn ja heijastuksiin 
samalla kun varjojen välistä loistaa kirkasta valoa henkilöiden päälle ja maan pinnalle.
 

Elokuvan impressionistisen juonteen jälkivaikutus on suuri. Koska se on läheisessä 
yhteydessä lapsuuteen ja Truffaut (ks. Sukulaisuuksia, s. 10) oli Rozierin puolestapuhu-
ja, nousee mieleen esimerkiksi alkukohtaus elokuvasta Kesytön (1970), joka kertoi tosi-
tarinan Victorista, Aveyronin departementista 1700-luvun lopussa löydetystä villilapsesta.

Truffaut esittää lapsen yhteyttä luontoon huomattavan samankaltaisilla kuvilla kuin Ro-
zier Koulujen alussa. Villin pojan hiilenmustaa ja hyvin vaaleaa sekoittava iho sulautuu 
ympäristöönsä kuin naamio. (1) Rozierin lailla Truffaut kertoo ilman sanoja ja luo pelkillä 
kuvilla ja äänillä tunteen ihmisen ja luonnon välisestä syvästä yhteydestä. 

(1) Tässä tarkastellaan François Truffautin Kesyttömän (L'enfant sauvage) kahta ensimmäistä kohtausta. 
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Seuraavat tehtävät noudattavat kirjasen alussa mainittuja eloku-
vien tarkasteluun laadittuja opetusperiaatteita (ks. s. 2). Johtoaja-
tuksena on kehittää elokuvaan intuitiivista ja aistimellista suhdetta 
tästä kirjasesta löytyvillä välineillä. Luvun Elokuvan kohtaukset (s. 
13-14) avulla elokuvasta löytää helposti oikean kohdan. CinEdin 
sivulta voi lisäksi ladata erityisen elokuvasanaston. 

Tehtävissä voi hyvin käsitellä molempia elokuvia. Alla olevissa 
ehdotuksissa on myös kumpaankin erikseen liittyviä tehtäviä.

 
 

ENNEN NÄYTÖSTÄ

* Koska julistetta ei ole, voi Teemat-luvun kahdesta kuvasta (ks. 
s. 4-5) etsiä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: missä 
elokuva tapahtuu, mitä sen päähenkilöistä saadaan tietää, millai-
sissa ympäristöissä he kasvavat? 

* Tarkastellaan elokuvaa ilman kuvia ja tarkastella vain ääniä. 
Kuuntelun kautta herkistytään elokuvataiteen tärkeälle osa-
alueelle. Esiin nousee kysymyksiä siitä, mitä äänellisiä tapahtu-
mia seuraamalla voi ”nähdä”: voiko elokuvan tapahtumapaikan 
selvittää? Miten monta henkilöhahmoa siinä on? Mitä he tekevät? 
Ovatko he paikoillaan vai liikkeessä?

- Koulut alkavat: luontosuhde korostuu kolmessa tärkeässä koh-
tauksessa (ks. s. 16-17), joissa ei ole lainkaan puhetta vaan pelk-
kiä ääniä: 6, 7 ja 8

- Pientä valoa: kohtaus 8 (ks. s. 24-25) on tässä suhteessa erityi-
sen kiinnostava, sillä oppilaat kuulevat niissä Dakarin esikaupun-
kien äänten sijaan jäätikön ääniä. Kyse ei kuitenkaan ole huijaa-
misesta vaan huomion kiinnittämisestä siihen, että kerronta voi 
tapahtua äänillä ja syrjäyttää kuvat.

* Valitkaa 4-6 sanaa, jotka liittyvät tähän kuvaan.
* Näitä sanoja käyttäen kertokaa suullisesti tai kirjallisesti, mitkä 
ovat elokuvien Koulut alkavat ja Pientä valoa teemat.

Etsikää omia kuvallisia vertailukohtia (ks. s. 26)
* Voitte käyttää vertailukohtana millaisia tahansa kuvia (elokuvis-
ta, televisiosta, maalaustaiteesta, sarjakuvasta jne.)
* Etsikää nämä kuvat
* Järjestäkää kuvat haluamallanne tavat
* Perustelkaa valitsemanne järjestys: miten edetään kuvasta 
toiseen, millaisia yhteyksiä kuvien välillä on

Tälle tehtävälle vaihtoehtona opettaja voi valita sarjan sopivia 
kuvia, joista oppilaat valitsevat sovitun määrän (neljästä kuuteen), 
järjestävät ne ja perustelevat valintansa.

*TEHTÄVIÄ: KOULUT ALKAVAT

Näytetään oppilaille Jean Vigon elokuva Nolla käytöksestä 
ja etsitään Vigon ja Rozierin elokuvien väliltä vastaavuuksia 
luvun ”Sukulaisuuksia” kuvien avulla (s. 10).

Kuvat elokuvasta Nolla käytöksestä 
- Millaisia suhteita löytyy Jean Vigon ja elokuvan Koulut alkavat 
välillä?
Kaikki luvun Sukulaisuuksia kuvat
- Millaisia yhdistäviä tekijöitä kaikilla näillä kuvilla on?
- Mikä muiden elokuvien kuvista on lähimpänä elokuvaa Koulut 
alkavat? Miksi? 

Käytetään lukua Elokuvan kysymyksiä: näyttää ja peittää. 
Tehtävää helpottaa, jos käytössä on asiaankuuluvia kuva-
kaappauksia tai jos näytetään elokuvasta merkitseviä jaksoja 
(kohtaukset 6, 8, 11 ja 13)

Mitä elokuvassa näytetään ja peitetään?
Jos halutaan tarkastella erityisesti käärmeen osaa elokuvassa (s. 
14):
Missä kohdissa elokuvaa käärme näytetään ja missä se pei-
tetään?
Millainen on sen löytymisen hetki luokkahuoneessa? Onko se 
näkyvissä?
Millaisia suhteita Renéllä on käärmeeseen?
Millaisia syitä Renéllä on päästää käärme lopuksi vapauteen? (ks. 
Kohtauksen analyysi, s. 20-21)

OPETUSMENETELMIÄ NÄYTÖKSEN JÄLKEEN

Elokuvaa voi lähestyä vaihe vaiheelta: aloitetaan keskustelemalla 
kokemuksesta, jota tarkastellaan ja kuvaillaan. Lopuksi analysoi-
daan teosta käyttämällä apuna kuvia (pysäytyskuvia, otoksia ja 
kohtauksia) ja ääniä.

1) KESKUSTELU KOKEMUKSESTA

* Näytöksen jälkeen voidaan jatkaa työskentelyä kuulokuvan 
parissa: olivatko elokuvissa nähdyt kuvat samanlaisia vai erilai-
sia kuin ennen niiden katsomista kuviteltiin? Erosivatko elokuvat 
tässä suhteessa toisistaan?

* Mitkä olivat elokuvan tärkeimmät kohtaukset? Kuvailkaa niitä ja 
niiden sijaintia elokuvassa. Perustelkaa valintanne.
Tutkikaa henkilöhahmojen kehityskaarta. Mikä oli heidän ti-
lanteensa elokuvan alussa ja lopussa? Millaisia muutoksia heissä 
tapahtui ja millaisissa vaiheissa?
Oliko päähenkilöiden joukossa joku, joka tuntui teistä erityisen 
läheiseltä? Minkä vuoksi?

Päähenkilöiden luonnehtimista
* Onko päähenkilöillä jotain yhteistä? Mitä? Miten he eroavat toi-
sistaan?

* Millainen rooli aikuisilla on näissä elokuvissa? Millainen kuva 
heistä annetaan? Millaisia suhteita Renéllä ja Fatimalla on heihin? 
Ketkä aikuisista ovat heidän puolellaan?

* Millainen suhde Renéllä ja Fatimalla on auktoriteettiin?
 

2) TARKASTELU, KUVAILU JA ANALYYSI KUVIEN, 
OTOSTEN JA KOHTAUSTEN KAUTTA

* Valitkaa oppilaiden ehdottama tai kirjasesta löytyvä kuva ja 
määritelkää sen avulla näiden elokuvien teemat (ks. s. 4-5). 
Ryhmä voidaan jakaa kahteen osaan, joista yhdellä on tarkastel-
tavana Koulut alkavat ja toisella Pientä valoa.

* Jos oppilaat ovat itse valinneet kuvan, pyytäkää heitä perustele-
maan valintansa: mitä se kertoo elokuvasta ja mitkä tärkeät puolet 
elokuvasta eivät näy tässä kuvassa?

* Kuvailkaa kuvaa ja sen sommittelua (kuvakokoa, valaistusta, 
vartaloiden ja maiseman läsnäoloa, jne.)
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Tehkää kokeiluja äänityöpajassa:
- Kokeilkaa erilaisia musiikkikappaleita Mozartin Taikahuilun tilalle 
ja pyytäkää oppilaita kommentoimaan. 
- Kirjoittakaa puheraita (Renén sisäinen ääni) ja jos mahdollista, 
liittäkää se kohtaukseen
- Liittäkää kohtaukseen internetin äänipankeista tai työpajassa 
luoduista äänistä koostettu äänimaisema.
- Vertailemalla oppilaiden kanssa tehtyjä kokeiluja toisiinsa voi-
daan Rozierin äänivalintoja ymmärtää paremmin.

Pienen valon osalta voi käyttää kohtausta 8, jossa kuvan ja 
äänen välillä on poikkeuksellisen voimakas ristiriita
- Mitä yllättävää elokuvan ääniraidassa oli tämän kohtauksen 
aikana?
- Millainen tämän kohtauksen ”tavallinen” ääniraita olisi? Lue-
telkaa esineitä, kosketustapoja, sään vaikutusta, pintoja (maa ja 
iho) 
- Onko näiden äänien joukossa joitakin, jotka voidaan luoda omin 
keinoin alkeellisilla esineillä tai soittimilla?

* Musiikin rooli Koulujen alussa.
Kohtauksessa 14 voi tarkastella kappaleen Kohtausanalyysi (s. 
20-21) avulla päähenkilön liikkeiden suhdetta Darius Milhaudin 
säveltämään musiikkiin, joka on erottamaton osa kohtauksen ker-
rontaa.
 

* Voidaan myös tehdä uusi kuunteluharjoitus ilman kuvia, ja 
keskittyä tällä kertaa äänten tunnistamiseen.
- Koulut alkavat: tunnistakaa kohtausten 5 ja 6 äänet. Tarkoituk-
sena on huomata, että luonnon ääniä on koko ajan enemmän.

- Pientä valoa: tunnistakaa kohtauksen 4 äänet. Kun kohtaus sen 
jälkeen katsotaan kuvien kera, voidaan pohtia katselemisen ja 
kuuntelemisen välistä suhdetta: ovatko ne samanaikaisia? Miksi 
voidaan sanoa, että Fatima katsoo myös korvillaan?

Kuvien oikeudet 

s. 6: Jacques Rozierin valokuva / s. 7: valokuva Pienen valon 
kuvauksista © Mille et une production / s. 7: L'Afrance-elokuvan 
mainos, 2001 © Ciné-classic / s. 7: Andalucia-elokuvan mainos, 
2007 © Eurozoom / s. 8.: Côté court de Pantin 2016 -festivaalin 
mainos © Côté court / s. 8: Brive 2016 -festivaalin mainos © Ren-
contres européennes du moyen-métrage / s. 9: Jean Vigo, Zéro de 
conduite, 1933 © Gaumont / s. 9: Robert Flaherty, Louisiana story, 
1948 © Edition Montparnasse / s. 9: Ray Ashley ja Morris Engel, 
Le petit fugitif, 1953 © Carlotta Films / s. 9: François Truffaut, 
Les 400 coups, 1959 © MK2 diffusion / s. 9: François Truffaut, 
L'argent de poche, 1976 © Warner / s. 9: François Truffaut, Les 
mistons (1957) et l'Enfant sauvage (1969) © Diaphana / s. 10: 
Yasujirô Ozu, Gosses de tokyo, 1932 © Carlotta Films / s. 10: Ote 
kuvakäsikirjoituksesta © Mille et une production / s. 11: valokuvia 
Pienen valon kuvauksista © Mille et une production / s. 26: Robert 
Mulligan, To kill a mockingbird, 1962 © Lost films / s. 26: Abbas 
Kiarostami, The Experience, 1973 © Les Films du paradoxe / s. 
26: Philippe Condroyer, La coupe à dix francs, 1974 © / s. 27: 
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Bal du moulin de la Galette, 
1876, öljy kankaalle, 131 x 175 cm, Paris, Musée d'Orsay, Legs 
Gustave Caillebotte, 1894 © RMn-Grand palais (Musée d'Orsay), 
valokuva: Jean-Gilles Berizzi / s. 27: Claude Monet (1840-1926), 
Bois d'oliviers au jardin moréno, 1884, 65,4 x 81,2 cm, DR Michel 
Cohen, New York / s. 28: Claude Monet (1840-1926), Les nym-
phéas, Matin, 2 x 12,75 m, Donation Claude Monet (1922), Paris, 
Musée de l'orangerie, © RMN-Grand palais (Musée de l'oran-
gerie), valokuva: Hervé Lewandowski / s. 29: Jean Renoir, Une 
partie de campagne, 1936 © Solaris / s. 29: Claude Monet (1840-
1926), La liseuse ou Printemps, 1872, öljy kankaalle 50 x 65 cm 
© The Walters Art Museum, Baltimore, DR / s. 29: Pierre-Auguste 
Renoir (1841- 1919), Canotiers à Argenteuil, 1873, 50,2 x 61 cm, 
DR / s. 29: Jean Renoir, Une partie de campagne, 1936 © Solaris / 
s. 29: François Truffaut, l'Enfant sauvage, 1968 © Diaphana 

* TEHTÄVIÄ: PIENTÄ VALOA

Käytetään kohtausta 2 sekä lukuja Otoksen analyysi ja Kuvan 
analyysi (s. 22-23)
Selitetään ensin oppilaille esimerkkien avulla, mitä ovat otos, ka-
mera, projisointi/projektori ja montaasi/leikkaus.
* Miten Fatiman henkilöhahmo tuo tässä kohtauksessa mieleen 
kameran tai projektorin? Mikä hänen toiminnassaan muistuttaa 
elokuvan leikkaamista?

* Missä mielessä hän on sekä näyttelijä että katsoja?

Vertailkaa elokuvan kuvakäsikirjoitusta (ks. Vaikutelmia, s. 11-
12) ja kohtausta 2 projisoituna.
* Ovatko äänet ja kuvat sellaisia, millaisiksi ne suunniteltiin ku-
vakäsikirjoituksessa (jos se määritellään kuvauksia edeltäväksi 
työsuunnitelmaksi, joka kuvailee otos otokselta ja kohtaus koh-
taukselta rajauksen ja äänet)?

* Selittäkää ensin, mikä on laaja kokokuva. Onko kuvauksissa 
päädytty toiseen kuvakokoon kuin kuvakäsikirjoituksessa? Mikä 
voi olla siihen syynä? 

* « ÄÄNITYÖPAJA »

Tässä kirjasessa painotetaan äänisuunnittelun tärkeyttä ja oma-
peräisyyttä näissä kahdessa aistivoimaisessa elokuvassa. Äänen 
kysymyksiin liittyvissä tehtävissä huomioidaan myös musiikki. 
Monet kirjasen kappaleet ovat tässä avuksi – esimerkiksi Eloku-
van kysymyksiä 2 – ääniä ja äänikuvia (s. 16-17) (etenkin Alain 
Gomisin täsmällinen selvitys aiheesta) sekä Koulujen alun otos- 
ja kohtausanalyysit (s. 19 ja 20-12) ja Pienen valon kohtausa-
nalyysi (s. 24-25). 

* Tällä kertaa voidaan tarkastella kuvia ilman ääniä
Koulujen alussa ”luonnon laulun” kuuluminen (kohtaus 7) on 
hyvin merkittävää
- Miksi päähenkilö kääntelee päätään? Mitä hän etsii katseellaan? 
Miltä kohtaus näyttää ja mitä siinä tuntuu tapahtuvan, jos ei kuule 
ääniraitaa?

Sen jälkeen näytetään sama kohtaus äänen kanssa.
- Onko kohtauksella yhä sama merkitys? Mitä ohjaaja tahtoo sa-
noa Renén suhteesta häntä ympäröivään luontoon? 
- Jos tähän kohtaukseen pitäisi valita musiikki, äänimaisema tai 
kuvan ulkopuolinen puheraita, millainen se olisi? 
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