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CinEdin tehtävänä on tehdä elokuva tunnetuksi niin kulttuurin tuotteena kuin keinona jäsentää maailmaa. Tätä varten on kehi-
tetty yhteinen pedagogia, jonka pohjana on hankkeeseen osallistuvien maiden tuottamista elokuvista koostuva kirjasto. Lähes-
tymistapa soveltuu omaan aikaamme, jolle on tyypillistä, että tapamme nähdä, ottaa vastaan, levittää ja tuottaa kuvia kokee 
nopeita, yhä suurempia ja jatkuvia muutoksia. Näitä kuvia me näemme elokuvateattereiden valkokankaalla ja monenlaisissa 
kuvaruuduissa, niin televisiossa, tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimessakin. Elokuva on nuori taiteenlaji, jonka on monesti 
ennustettu kuolevan. On selvää, että näin ei ole tapahtumassa.
Nämä muutokset heijastuvat elokuvaan. Sen esittämisessä on otettava erityisesti huomioon, miten sirpaloituneeksi elokuvan 
katselu valkokankaalta ja erilaisista kuvaruuduista on muuttunut. CinEdin julkaisujen tarjoama ja kannattama pedagogia on 
herkkä ja induktiivinen, interaktiivinen ja intuitiivinen. Se antaa tietoa ja analyyttisiä välineitä ja mahdollistaa dialogin kuvien ja 
elokuvien kanssa. Teoksia analysoidaan eri tasoilla ja kokonaisuuksina, mutta myös osina ja eri kohdista – mukana ovat pysäy-
tetyt 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 käsi-
teltävät kuvat sekä kulloinkin puheena olevista että muista elokuvista ja verrata niitä ottamalla mukaan kaikki esittävät ja kerto-
vat 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.

JOHDANTO

• CinEd: Valikoima elokuvia, työkaluja elokuvakasvatukseen
• Tietoa elokuvasta - tekniset tiedot ja juliste s. 3
• Synopsis ja näkökulmia s.5 

ELOKUVA 

• Konteksti - Napoli, kertomusten kaupunki  s.6
• Ohjaaja – Leonardo di Costanzo: ohjaaja, dokumentaattori, 

opettaja s. 7
• Filmografia s.9
• Haaraumia s.10
• Haastatteluja: näyttelijät s.11

ANALYYSI

• Elokuvan kohtauksia s.12
• Elokuvan kysymyksiä  s.14
• 1 – Paljastaminen / Piilottaminen s.14
• 2 – Dokumenttiohjaaja poistuu s.16
• Ruudun analyysi: s.17
• Otoksen analyysi: vapautus s.18
•  Jakson analyysi: katse ulkopuolelle s.19

YHTYMÄKOHTIA

• Kuvat - kaiut s.21
• Vuoropuhelua elokuvien kesken - L'Intervallo ja Hullu Pierrot: 

Yhtäläisyyksiä ja vastakohtia  s.22
• Vertailu muihin taiteisiin: Kaupunki ja dekadenssi s.25
• Elokuvasta sanottua: kahden kriitikon näkemys s.28
• Opetusmenetelmiä s.30

CINED: VALIKOIMA ELOKUVIA, 
TYÖKALUJA ELOKUVAKASVATUKSEEN  SISÄLLYS

L’INTERVALLO 

Opetusmateriaalin kirjoittaja:

Ruggiero Cristallo on opiskellut kansainvälistä viestintää ja valmistui vuonna 2003. Uransa aikana hän on työskennellyt au-
diovisuaalisen median parissa ja valmistui elokuvaleikkaajaksi vuonna 2004 Milanon OMNIJOB:ista. Vuodesta 2004 lähtien 
Cristallo on työskennellyt Cooperative GETissä, Audiovisuaalisen kulttuurin tutkimus- ja opetuskeskuksessa. Vuonna 2005 
hän aloitti koordinoimaan hanketta “Cinema Academy for Youth of Enziteto” ja vuodesta 2015 hän on toiminut kouluttajana 
CinEd-projektissa. 

Kiitos:

Arnaud Hée, Nathalie Bourgeois, Maria Cascella, Ruggiero Cristallo, Accademia del Cinema Ragazzi, Claudia Lorè e Nicolò Ceci
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Leonardo Di Costanzon koulutus ja ura on keskittynyt do-
kumenttielokuviin, tämän päivän elokuvalajiin, joka antaa 
ohjaajalle monipuolisimmat mahdollisuudet innovatiiviseen 
ilmaisuun.

Di Costanzo opiskeli Ranskassa vaikkakin hän jakoi aikaansa 
Pariisin ja Bogotan, kenttätyön ja koulutuksen, välille. Hän 
ei koskaan lopettanut tarkkailemasta Italiaa. Di Costanzon 
dokumenteissa kerronta ei kuvaile yksittäisiä ihmisiä tai 
ongelmia vaan pikemminkin jotain ihmisistä. Ihmiset ovat 
hänen elokuviensa kohteena ja aiheena. Ihmiset toimivat 
peilinä tilanteelle, jonka he kokevat. Näin ei ole kyse yksi-
selitteisesti todellisuudesta vaan todellisuudesta sellaisena 
kuin se vaikuttaa yksilöihin ja se, millaisena yksilöt todel-
lisuuden kokevat. Di Costanzo on elokuvissaan kuin todis-
taja, joka pysyy tapahtumista irrallaan ja erillisenä toimien 
vain linkkinä elokuvan kohteiden ja katsojien välillä. Usein 
vaikuttaa siltä, että ohjaaja välittäisi toisten ihmisten koke-
muksen katsojalle, todisteena elämästä ja sen olosuhteista. 
Di Costanzo on myös omalaatuinen “siirtymäikävaiheidein” 
kuvaaja. Nämä ovat ohjaajan erityisiä ominaisuuksia, joiden 
vuoksi olemme valinneet hänen elokuvansa CinEd-kokoel-
maan. Hänen tapansa tutkia todellisuutta tekee hänestä 
yhden mielenkiintoisimmista aikamme eurooppalaisista 
ohjaajista.

L’Intervallo on ikoninen valinta, sillä sillä on myös erityinen 
asema Di Costanzon tuotannossa. Se on hänen ensimmäi-
nen ja toistaiseksi ainoa fiktioelokuva, mutta tästä huoli-
matta Di Costanzon omintakeinen ohjaustyyli on pysynyt 
muuttumattomana hänen dokumenttielokuviinsa verrat-
tuna. Di Costanzo haluaa tutkia yksilöä kokonaisvaltaisesti. 

JOHDANTO TEKNISET TIEDOT

Alkuperäinen nimi:  L'intervallo
Kuvattu Italiassa, Sveitsissä ja Saksassa 2012
Kesto:  86 minuuttia 
Colour                     Colour - super 16
Audio                     sound
Laji: Draama 

Ohjaaja: Leonardo Di Costanzo  

Kirjoittanut: Maurizio Braucci, Leonardo di Costanzo

Käsikirjoittajat: Mariangela Barbanente, Maurizio Braucci, 
Leonardo di Costanzo 

Tuottajat: Carlo Cresto-Dina, Giorgio Gasparini, Tiziana 
Soudani 

Tuotantoyhtiöt: Tempesta, Amka Films Productions, Rai 
Cinema 

Levittäjä: Istituto Luce-Cinecittà 

Kuvaus: Luca Bigazzi 

Leikkaus: Carlotta Cristiani 

Musiikki: Marco Cappelli 

Lavastaja: Luca Servino 

Puvustus: Kay Devanthey 

Maskeeraja: Assunta Ranieri 

Näyttelijät:  

Salvatore Ruocco: Mimmo 
Francesca Riso: Veronica 
Alessio Gallo: Salvatore 
Carmine Paternoster: Bernardino 

Hän kunnioittaa sitä, mitä henkilö edustaa, myös fiktiossa. Di Costanzo on tutkinut lapsuutta ja nuoruutta myös muissa töissään. Se 
on hyvä pitää mielessä analysoidessa ja tarkastellessa L’Intervalloa.

Tämä opetusmateriaali tutkii elokuvan erityisiä piirteitä. Se asettuu mielenkiintoisella tavalla dokumentin ja fiktion välimastoon ha-
vainnollistaen myös nykyaikaisen elokuvan kehittymistä.
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It happens that caged birds don’t fly away, not 
even if you open the door.

Goldfinches will sometimes attack the bars in 
anger.

But if you open the cage, even they don’t fly off.
They just stay inside in a corner and look around.

Maybe they’re tempted to fly away but they 
aren’t brave enough.

My dad told me that the robin is the bravest of all 
little birds,

because he isn’t scared of anything.
Sometimes you can hear him singing at night, 

challenging the darkness.
Nightingales sing at night too, but only when 

they’re in love.
So it happens that even somebody who is an 

expert can mistake a challenge for a love song …
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NÄKÖKULMIA 
Kuva, joka elokuvajulisteeseen on herättää paljon mie-
likuvia. Julistetta analysoimalla voi tehdä jo alustavia 
tulkintoja elokuvan eri aspekteista.  

NÄYTTELIJÄT 
Jotta elokuvaan saatiin valittua kaksi pääosan esittäjää, 
kahdelle sadalle teini-ikäiselle järjestettiin työpaja 
näyttelemisestä ja kehonkielen opettelusta. Kaksitois-
ta paria valittiin jatkoon ennenkuin heidän joukostaan 
pääosien esittäjiksi valittiin Alessio Gallo ja Fransesca 
Riso. Näyttelijät saivat vapauden kääntää vuorosanan-
sa italiasta napolin murteelle, jotta he pystyisivät näyt-
telemään mahdollisimman luonnollisesti huolimatta 
henkilöhahmojen ja heidän omien persooniensa 
eroista. Elokuvan henkilöt ovat kuitenkin tavanomai-
sia napolilaisia hahmoja, joten vaikka näyttelijät eivät 
esittäneetkään itseään he pystyivät kokemuksiensa 
avulla suoriutumaan rooleista vaikeuksitta.   

PAIKKA: ELOKUVAN KOLMAS 
HENKILÖHAHMO 
Kuten oikeat hahmot myös paikka vaikuttaa elokuvan 
kulkuun. Eristäytyneisyys ulkomaailmasta, tyhjyys, 
rappio, kuolleen tytön muisto, vene vedessä ja katto 
tuovat kaksi teiniä yhteen alueella, joka on kaukana 
kaupungin keskustasta. Piileskellessään he tutustuvat 
toisiinsa aivan kuin he pelaisivat peliä. Ensiksi hylätty 
sairaala on kuin vihollinen, sillä se toimii myös vanki-
lana. Myöhemmin sairaalasta tulee kuitenkin rikos-
kumppani, mahdollisuus paeta ulkopuolista maail-
maa. Sairaala toimii kolmantena henkilöhahmona, jota 
tulee tutkia, ymmärtää ja jonka kanssa pitää oppia 
elämään.    
Katsojan ohella myös Salvatorelle ja Veronicalle paikka 
on tuntematon ja katsoja tutustuu sairaalaan heidän 

matkassa heidän liikkuessa ja tutkiessa sen tiloja uu-
desta näkökulmasta käsin. He tutustuvat eläimiin, jotka 
asuvat alueella, tulvivaan kellariin ja alueen villeihin 
kasveihin, jotka kaikki antavat paikalle oman uniikin 
leimansa. Kuten henkilöhahmolla, myös sairaalalla on 
oma muistinsa. Sen rappeutunut ulkomuoto ja kuolleen 
tytön muistomerkki ovat jäänteitä menneistä ajoista, 
jotka silti ovat paikassa läsnä.

PYSÄHTYNYT AIKA
Julisteen otos antaa vaikutelman pysähtyneestä ajasta, 
tauosta tai väliajasta arjen todellisuudesta. Salvatore ja 
Veronica ovat näkymättömän kaupungin uhreja. Kau-
punki edustaa kuitenkin silminnähden rikollista yhteis-
kuntajärjestystä, joka pakottaa nuoret pysymään hylä-
tyssä sairaalassa. Sairaala antaa heille mahdollisuuden 
paeta arjen rutiineista ja löytää itsensä teini-ikäisinä 
nuorina. Vaikka paikka on osa samaa kaupunkia (kts.  
ANALYYSI - Elokuvan kysymyksiä - Paljastaminen / Pii-
lottaminen), se luo kaupungista erillisen näyttämön, 
jonka turvin nämä kaksi toisilleen tuntematonta nuorta 
voivat rakentaa ihmissuhteen. Samalla vankeus antaa 
heille aikaa leikkiä, joskus jopa fantasiamaailmassa ku-
ten veneessä, jonka he löytävät sairaalan kellarista. He 
tulevat tutuksi luonnollisen teini-ikäisen elämän kanssa, 
josta heitä muutoin ympäröivä arjen väkivaltaisuus on 
kaikonnut.

KAKSI HAHMOA
Olosuhteiden pakosta kaksi teiniä joutuvat viettämään 
päivän hylätyssä rakennuksessa ennalta määrätyissä 
rooleissa (vanki ja vanginvartija). Päivän aikana nämä 
roolit purkautuvat ja he riisuvat maskinsa, jotka erot-
tavat heitä ja korostavat heidän vastakkaisia puoliaan. 
Tämän myötä he löytävät toisistaan enemmänkin 
yhtäläisyyksiä. He ovat samanikäisiä, he unelmoivat ja 
leikkivät. Elokuvassa, joka kertoo ankarasta todellisuu-
desta, Salvatore ja Veronica löytävät haaveilun taidon 
kuten oikeat teini-ikäiset. He pakenevat kaikkea hei-
dän ympärillään tapahtuvaa ja ottavat väliajan omasta 
arkipäivästään. 

SYNOPSIS 
17-vuotiaan Salvatoren äiti on kuollut ja hän viettää 
päivänsä Napolin ankeissa lähiöissä auttaen limo-
naadimyyjänä toimivaa isäänsä myymään granita-li-
monaadia kadulla. Eräänä päivänä paikallisen jengin 
johtajan kätyrit antavat Salvatorelle tehtävän vahtia 
15-vuotiasta Veronicaa, joka on vangittu hylättyyn 
sairaalaan kokonaiseksi päiväksi. Salvatore ja hänen 
isänsä säilyttävät myyntikärryjään sairaalan pihalla. 
Aluksi Salvatore ja Veronica ovat epäileväisiä ja liki 
vihamielisiä toisiaan kohtaan, mutta päivän aikana 
heistä tulee ystäviä, jotka löytävät yhdessä iälleen 
ominaisen sydämellisyyden ja haaveilun voiman. 
He tutkivat hylätyn sairaalan valtavaa puistoa, poi-
mivat kukkia valokuvan viereen, jossa on kuva itse-
murhan tehneestä potilaasta ja he leikkivät vanhassa 
veneessä, jonka he löytävät veden täyttämästä kel-
larista. Veronica kertoo Salvatorelle, että häntä ran-
gaistaan, sillä hän on tapaillut poikaa vihollisjengis-
tä. Kaksi teini-ikäistä kertoo toisilleen unelmistaan 
ja haaveilevat pakenevansa oman elämänsä olosuh-
teilta, jotka eivät tarjoa auvoisia tulevaisuudennäky-
miä. Illan tultua jengin johtaja saapuu puhumaan 
Veronicalle. Ennen tätä Veronica on antanut Salvato-
relle kirjeen, joka kertoo Veronican tarinan. Veronica 
pelkää, että jotain kamalaa sattuisi hänelle. Hetken 
ajan Veronica miettii tappavansa jengipomon, mut-
ta lopulta hän antaa periksi ja sanoo ettei ole enää 
kiinnostunut vihollisjengin pojasta. Veronica lähtee 
skootterilla, joka on tullut hakemaan hänet samalla 
kun Salvatore saa palkkion työstään. Kun Salvaro-
ren isä palaa töistä, Salvatore kertoo, että “kaikki on 
kunnossa” ja päivä on sujunut ongelmitta. Kohtaa-
minen on ohi. Salvatoren ja Veronican elämät palaa 
uomiinsa suuntana ennalta määrätty ja vääjäämätön 
epämääräinen tulevaisuus, jota he onnistuivat 
hetkeksi pakenemaan toistensa seurassa. 
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Napolilla on erityinen luonne koko Euroopan mittakaavassa. Kaupungin tuhansien vuosien 
historia ja vahvat kansanperinteet ovat luoneet sen asukkaille vahvan identiteetin ja napoli-
laiset tuntevat todella kuuluvan omaan kaupunkiinsa.

“Se on vähiten “amerikkalaistunut” kaupunki Italiassa, tai koko Euroopassa. Huoli-
matta siitä että yhdysvaltalaiset joukot valloittivat kaupunkia pitkään, Napoli palasi 
entiselleen joukkojen jätettyä kaupungin. Tämä on napolilaisten vahvuus: heidän 
luonteensa, perinteet ja juuret. ”

Marcello Mastroianni

II - ELOKUVA    

Napolin identiteetti juontaa kapeisiin katuihin ja sen urbaa-
neihin naapurustoihin ja kortteleihin. Vaikeudet, joita kaupun-
gin asukkaat kohtaavat ovat niin ympäristöön liittyviä kuin 
sosiaalisiin rakenteisiin perustuvia. Ne näyttävät myös kohdat, 
joissa Italian valtio on epäonnistunut ja tämän myötä kaupun-
kiin on syntynyt vaihtoehtoisia oikeusjärjestelmiä ja institutio-
naalisia kerroksia. Spekulointi, pelko Vesuvius-tulivuoren pur-
kautumisesta, maanjäristykset ja Campi Flegrain alueen jatkuva 
seisiminen aktiivisuus, laajalle levinnyt köyhyys ja sosiaalinen 
eriarvoisuus, epidemiat ja kieltäytyminen kitkemään syvälle 
juurtunutta järjestäytynyttä rikollisuutta. Nämä kaikki epäva-
kaudet ovat läsnä Napolin, Italian kolmanneksi tärkeimmän kau-
pungin arjessa.   
Näistä piirteistä ja Napolin historiasta johtuen kaupunki toimii 
uniikkina ja unohtumattomana risteyksenä ihmisten ja kulttuu-
rien välillä. Tämä on myös syy, miksi monet matkustavat alueelle. 
Napoli on myös yksi eniten kuvattu kaupunki maalaustaiteessa 
niin napolilaisten taiteilijoiden itsensä toimesta kuin myös ulko-
maalaisten maalareiden töissä.

1. KONTEKSTI - NAPOLI: KERTOMUSTEN 
KAUPUNKI
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NAPOLI ELOKUVISSA 
“Napoli on koko maailman elokuvallisin kaupunki.”   Vittorio De Sica

Napolin maisemat ovat luonnostaan vaikuttavia ja kaupunki on aina ollut lo-
puttomien kuvauksien kohteena niin fiktio- kuin 
dokementtielokuvissakin. 
Ensimmäisen kaupungissa kuvatun elokuvan te-
kivät Lumièren veljekset 1895.  

Toisen maailmansodan jälkeen Napolista tuli 
näyttämö neorealistiselle elokuvalle. Se kuvasi 
halua paeta turhautumista ja köyhyyttä. Useat 
neorealismin ohjaajat inspiroituivat Napolista: 
Roberto Rossellinin Paisà - Vapauden tuli (1946) 
kuvaa dramaattista sodanjälkeistä kaupunkia. 
Lisäksi kaupungissa on kuvattu ohjaajan Matka 
Italiassa (1954) ja Napoli ‘43 (1954), sekä Pier 
Paolo Pasolinin Nykypäivän noitia (1966), Capric-
cio all’italiana (1967) ja Decameron (1971), sekä 
Vittorio De Sican Napolin kultaa (1954), Eilen, 
tänään, huomenna (1963) ja Avioliitto italialai-
sittain (1964).    
Mario Sequin elokuva Monastero di Santa Chiara 
(1949) on dokumenttityylinen elokuva Napolista 
valloituksen alla. Siinä on antropologisia, kult-
tuurisia ja historiallisia viitteitä. Ohjaaja Arman-
do Fizzarotti kuvasi myös sodan runtelemaa Na-
polia yhdistellen neorealismin dokumenttityyliä 
vanhaan mykkäelokuvan tyyliin tunteikkaassa draamassaan Malaspina (1947).
Neorealismia leimasi sen ideologinen paino. 1950-luvun alussa syntyi optimis-
tisempi ja positiivinen laji, jota kutsuttiin romanttiseksi neorealismiksi. Se sai 
voimansa ja tunnusmerkkinsä kansansatujen, värien ja napolilaisten maisemien 
käytöstä. 
Jopa tunnettu koomikko Totò inspiroitui tästä ja muutti kaupungin laitamille 
tyypillisen neorealismin kontekstin maisemiin. 
Francesco Rosin elokuva Le mani sulla città (Kädet kaupungin yllä, 1963) tapa-
htuu vahvasti Napolin kaupungin eri vaikutusten alla. “Hahmot ja tapahtumat 
ovat kuviteltuja, mutta sosiaalinen ja ympäristön vaikutus, jotka luovat hahmot, 
on todellinen” Rosin elokuva päättyy tähän lauselmaan ja se pätee myös Di Cos-
tanzon L’Intervalloon.   
Sen rinnalla mitä sanotaan, kerrotaan ja näytetään, Napolissa kuvatuissa eloku-
vissa on myös aina jotain, joka jää sanomatta ja joka ei käänny sanoiksi; tämä on 
kaupungin maaginen aspekti. Napolin katujen erityinen ilmapiiri tekee kaupun-
gista kuolemattoman.   

ITALIALAINEN ELOKUVA: DOKUMENTIN 
JA FIKTION VÄLIMAASTOSSA
Viime vuosien aikana italialainen elokuva on käyttänyt entistä enemmän 
dokumenttia keinonaan voidakseen kuvata maata realistisesti. Tämä näkyy 
Matteo Garronen, Stefano Solliman ja Fransesco Munzin ohjauksissa unoh-
tamatta Claudio Calligarin viimeiseksi jäänyttä ohjausta Non essere cattivo 
(Älä ole paha, 2015). 
Matteo Garronen elokuvaa Gomorra näytettiin itseasiassa elokuvateattereis-
sa, kun Leonardo di Costanzo alkoi työskennellä L’intervallon kanssa. Leonar-
do Di Costanzo koki, ettei dokumentaarinen lähestymistapa enää riittänyt, 
sillä tarve kertoa dokumentoinnin ohella on kasvanut niin suureksi. Tämä 
on ollut tilanne myös muiden nykypäivän ohjaajien kohdalla. Siksipä voi-
dakseen esittää Napolin erityisiä piirteitä Di Costanzo ottaa vaikutteita myös 
fiktioelokuvan tekijöitä säilyttäen kuitenkin tietyn kosketuksen dokument-
tielokuvan tyyliin. Tämä tyyliä ovat käyttäneet myös mm. Alice Rohrwacher 
elokuvissa Corpo celeste (Taivaallinen ruumis, 2011) ja Le meraviglie (The 
Wonders, 2014), Alessandro Comodin elokuvissa L’estate di Giacomo (Gia-
comon kesä, 2011) ja I tempi felici verranno presto (Onnelliset ajat koittavat 
pian, 2016), ja dokumentaristi Pietro Marcello elokuvissa La bocca del lupo 

“NAPOLI NEL CINEMA” DI 
ROBERTO ORMANNI. NAPOLI 
TASCABILE, COLLANA 
DIRETTA A ROMUALDO 
MARRONE. SETTEMBRE 1995.

OHJAAJA 

2. OHJAAJA, DOKUMENTARISTI, 
OPETTAJA 

Ohjaaja ja dokumenttielokuvan tekijä Leonardo Di Costanzon syntyi Ischian 
saarella 1958. Hän valmistui Napo-
lin L’Orientale yliopistosta ja muutti 
Pariisiin, jossa hän osallistui elokuva-
nohjausta opettaviin seminaareihin 
Ateliers Varan -nimisessä keskuksessa, 
joka on erikoistunut dokumenttie-
lokuvaan. Hän työskenteli ranskalai-
selle televisiolle ja teki useita doku-
mentteja. Vuonna 1991 hän osallistui 
kollektiivisella teoksella Premières 
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pääosan esittäjä, toi esiin dokumenttielokuvan muodon rajoitteet kieltäy-
tymällä elokuvan loppuun viemisestä. Di Costanzon on täytynyt ymmärtää, 
että todellisuutta ei voi aina täysin ilmaista elokuvakameran edessä. Kamera 
saattaa saada kohteen piiloutumaan, kun taas puolestaan fiktio voi olla paljas-
tavaa. Ei ole sattumaa, että hänen ensimmäinen työnsä L’Intervallon jälkeen 
on erittäinen realistinen, mutta fiktiivinen työ L’avamposto (Etulinja), kollek-
tiivisessa teoksessa I ponti di Sarajevo (Sarajevon sillat - 2014).  

L’INTERVALLON TAUSTAA

Tarve kuvata Napolin erityistä luonnetta ei toteutunut Di Costanzon mielestä 
tarpeeksi hänen edellisissä elokuvissaan, jotka on mainittu yllä. Sen vuoksi 
Napolin läsnäolo on erityisen vahva L’Intervallossa. Kun elokuvan käsikirjoi-
tusta kirjoitettiin, jengisota riehui kaupungissa vaatien ainakin yhden uhrin 
joka päivä. Ohjaaja päätti, ettei hän halua kuvata Camorran jengiläisten 
välistä sotaa vaan pikemminkin kertoa  Camorran vaikutuksista ympäröivään 
yhteiskuntaan. Hän halusi kertoa mafiakulttuurista ja sen vaikutuksista ar-
kielämään. Tämän vuoksi hän jopa etsi pääosien esittäjät samasta sosiaalises-
ta kontekstista, jota elokuva heijastelee. Salvatoren ja Veronican tarina on 
monen nykypäivän napolilaisen teinin tarina. Konflikti brutaalin todellisuu-
den ja leikin ja unelmoinnin tarpeen välillä on tyypillinen heidän ikäisilleen 
nuorille ja se painostaa nuorten elämää. Amatöörinäyttelijöiden valitsemi-
nen tehtävään lisää elokuvan realistista vaikutelmaa. Napolilaisten lähiöiden 
ongelmat dominoivine rikollisjengeineen on kaupungin tausta, jota harvoin 
näytetään. Se on fyysisesti sen tilan ulkopuolella, missä Salvatore ja Veronica 
viettävät koko elokuvan, mutta ongelmat tunkeutuvat myös tähän tilaan, jos-
sa elokuva tapahtuu. Käy selväksi, että Salvatoren ja Veronican elämässä on 
väkivaltaa, joka on myös heidän identiteettiensä pohjana. 
Elokuvan käsikirjoitusta kirjoitettiin yhtä aikaa elokuvan esituotannon ohessa 
sekä näyttelijähaun edetessä. Käsikirjoitus saa oman leimallisen tunnelmansa 
Di Costanzon kokemuksista dokumenttielokuvan parissa. Hän tuo huolellisen 
dokumenttityylisen tavan kuvata todellisuutta tähän elokuvaan ja muodostaa 
luonnollisen linkin fiktion ja realismin välille.  
Di Costanzo jätti kahdelle teinille täyden vapauden ilmaisuun ja hän jopa 
kuvasi jotkut kohtaukset yöllä ilman yhtään lisävalaistusta käyttäen käsika-
meraa, jotta saisi kuvattua sen miten näyttelijät luonnollisesti asettuivat ti-
laan. Vaikkakin prosessi perustui improvisaatioon, ohjaaja oli myös laittanut 
hyvin merkityt rajat elokuvan tapahtumille ja tuonut esiin henkilöhahmojen 
kehityskaaren jo käsikirjoitusta laadittaessa. Näin kyse on dokumentaarisesta 
otteesta ja improvisaatiosta huolimatta fiktiivisestä tarinankerronnasta, joka 
heijastelee ohjaajan näkemystä. 

Vues -kilpailuun. Kyseessä oli lyhytelokuva nimelta Il nome del Papa. Vuonna 
1994 hänestä tuli opettaja Ateliers Varanissa ja samana vuonna hän perusti ope-
tuskeskuksen Phnom Pehniin Kambodzaan yhdessä kambodzalaisen ohjaajan 
Rithy Panhin kanssa. Vuonna 2000 hän aloitti Atelier Varanin toiminnan Bogotan 
yliopistossa.
Hän ohjasi elokuvan Prove di Stato (1998) Luisa Bossasta, päämäärätietoisesta 
entisestä lukion rehtorista, joka valittiin Ercolanon pormestariksi vuonna 1995 
Mani Pulite -korruptiota koskevan tutkimuksen päätteeksi. Vuonna 2003 Di Cos-
tanzo kuvasi pienen kuvausryhmän kanssa kokonaisen kouluvuoden eräässä 
koulussa Napolin lähiöissä. Elokuva A scuola (Koulussa) esitettiin Venetsian 
elokuvajuhlilla. Vuonna 2006 Di Costanzo ja hänen kollegansa Bruno Oliviero 
voittivat parhaan ohjaajan palkinnon elokuvallaan Odessa Infinity Festival of 
Alba -festivaalilla “New Look” -sarjassa. Vuonna 2007 Agostino Ferrente ja Ma-
rio Tronco lähestyivät Di Costanzoa. Ferrente ja Tronco perustivat multietnisen 
Piazza Vittorion orkesterin Rooman Esquilino kortteleihin. Nyt he halusivat te-
hdä yhdessä dokumentin. Elokuvassa L'Orchestra di Piazza Vittorio: I diari del 
Ritorno, Di Costanzo seurasi muusikko Houcinea hänen kotimaahansa Tunisiaan. 
Vuonna 2011 hän sai päätökseen dokumenttielokuvansa Cadenza d’inganno, 
jonka tekemisen hän oli aloittanut vuonna 2003. Tässä dokumenttissa Di Cos-
tanzo seurasi “rajatilapoikaa”. Dokumentin tekeminen keskeentyi aikaisemmin 
yllättäen, kun pääosan esittäjä kieltäytyi jatkamasta projektia.
L’Intervallon Di Costanzo ohjasi vuonna 2012. Tämä antoi hänelle kokemusta 
fiktion kuvaamista ja auttoi häntä viimeisimmän työnsä kanssa, joka on jakso 
nimeltä L’avamposto (The Out-post) kollektiivisessa elokuvassa nimeltä I ponti 
di Sarajevo (Sarajevon sillat, 2014)

ELOKUVA DI COSTANZON MUKAAN

Di Costanzon kaikkia ohjaustöitä yhdistävä punainen lanka on vilpitön kiinnos-
tus ihmisiä kohtaan, joiden päivittäinen elämä on hankalaa arjen paineessa. Elo-
kuvassa A scuola (Koulussa) Di Costanzo seuraa luokkaa kouluvuoden alusta sen 
loppuun. Hän kuvaa kärsivällisesti epävarmuuksia, päätöksiä ja opettajien asen-
teita. Hän tuo elokuvassaan esille miehiä ja naisia, jotka työskentelevät pienten 
lasten kanssa ja yrittävät kasvattaa heitä eroon tukahduttavasta ja poikkeavasta 
ilmapiiristä, jonka sosiaalinen konteksti heidän ympärillään luo. Tuomitsematta 
kunnioittaen kuvattavien elämää Di Costanzo yrittää tuoda esiin vaikeudet, joita 
molemmat - opettajat ja oppilaat - kohtaavat. Tässä elokuvassa Di Costanzo tuli 
tutuksi turhautumisen kanssa, mitä sosiaalinen systeemi luo Napolissa ympäril-
leen. Tämä oli tärkeä oppitunti ajatellen L’Intervallo-elokuvan kehittelyä. 
Vaikkakin elokuva tapahtuu koulussa, Napoli on kaupunkina vahvasti läsnä 
elokuvassa. Tämä pätee myös elokuvaan Cadenza d’inganno, jossa kaupunki 
on läsnä vaikean pojan ja naapuroston lapsien puheessa. Kokemus Cadenza 
d’ingannon kanssa on varmasti vaikuttanut Di Costanzoon ohjaajana ja tämän 
päätökseen tehdä fiktiota L’Intervallon kanssa. Antonio, Cadenza d’ingannon 

II 
- E

LO
KU

VA
 



II - TH
E FILM

9

4.    FILMOGRAFIA

Koko pitkät elokuvat

• Prove di stato (1998) - dokumenttielokuva 
• A scuola (2003) - dokumenttielokuva 
• Odessa (2006) - dokumenttielokuva 
• L'orchestra di Piazza Vittorio: I Diari del 
           Ritorno (2007) - dokumenttielokuva 
• Cadenza d'inganno (2011) – dokumentti 
• L'intervallo (2012) 
• I ponti di Sarajevo (2014) -  kollektiivielokuva 

3.  L’INTERVALLO SUHTEESSA OHJAAJAN 
MUIHIN TÖIHIN - DOKUMENTISTA 
FIKTIOON 
Vaikka L’Intervallo on Di Costanzon ensimmäinen fiktioelokuva, sen muotokieli 
ja aihe on inspiroitunut ohjaajan aikaisemmista kokemuksista dokumenttielo-
kuvan tekijänä. 

CADENZA D’INGANNO (2011) DI L. DI COSTANZO 

L’INTERVALLO (2012) DI L. DI COSTANZO

VAIKEA IKÄ 

Ohjaaja oli tutkiskellut sosiaalisen ympäristön negatiivisia vaikutuksia ihmiseen 
jo elokuvissaan Cadenza d’inganno ja A scuola. Hän halusi kuvata niin, ettei 
tuomitse ketään tai mitään kuvauksellaan. Tästä huolimatta katsoja ei voi olla 
tuntematta myötätuntoa nuoria hahmoja kohtaan ymmärtäen, että heidän päi-
vittäinen elämä saattaa saattaa heidät rikollisille teille. Näissä elokuvissa Di Cos-
tanzo työskentelee läheisesti henkilöiden ja hahmojen kanssa, joita hän haluaa 
kuvata; kahdessa ensimmäisessä elokuvassa hän teki tämän kuvauksen aikana. 
L’Intervallossa puolestaan oli kyseessä pitkä prosessi, joka tapahtui jo näytteli-
jähaun ja harjoitusten aikana.  

TODELLISUUDEN KIELI
Di Costanzo ei pakene todellisuutta tässä fiktiivisessä työssään. Valaistus ja mm. 
oikeat asiat, jotka tapahtuvat kuvattavassa ympäristössä (kuten yli lentävät 
lentokoneet tai tulvivat kellarit) on jätetty elokuvaan ja tulevat ohjaajan aikai-
semmasta taustasta dokumenttielokuvan tekijänä. Kuvaaja Luca Bigazzi osoit-
taa elokuvassa oman taituruutensa näyttäen, kuinka hän käyttää kuvauksessa 
luonnollista päivänvaloa läpi päivän (kts. ANALYYSI - Vertailu muihin taiteisiin 

 L’INTERVALLO (2012) DI L. DI COSTANZO
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5.      HAARAUMIA 

LAPSUUS JA LUONTO

YKSINÄISYYS JA DEKADENSSI

SURREALISMI JA 
TODELLISUUS

Huolimatta dokumentaristin taustastaan Di Costanzon elokuvassa on paljon symbolisia elementtejä, jotka jättävät paljon tilaa tulkinnalle ja mielikuvitukselle. On 
helppo nähdä yhtymäkohdat Di Costanzon elokuvien ja ohjaaja Andrei Tarkovskin (1932-1986) elokuvien välillä. Tarkovski oli yksi symbolistisen elokuvan tärkeim-
mistä tekijöistä. Ohessa muutamia esimerkkejä: 

Kuva 1 - L'intervallo (2012) ohj L. Di Costanzo Kuva 5 - L'intervallo (2012) ohj. L. Di Costanzo

Kuva 3 - L'intervallo (2012) ohj. L. Di Costanzo Kuva 4 - Nostalgia (1983) ohj. Andrei Tarkovsk

Kuva 2 - Ei paluuta (1962) ohj. Andrei Tarkovski

Kuva 6 - Nostalgia (1983) ohj. A. Tarkovskij
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6. HAASTATTELUJA :

MITÄ NÄYTTELIJÄT SANOVAT

Kuten sanottua L’Intervallo on elokuva, joka on pitkän prosessin tulos. 
Muun muassa sopivia näyttelijöitä haettiin pitkän aikaa. Tämä on hyvä 
ottaa huomioon, kun mietimme elokuvan asemaa italialaisen ja euroop-
palaisen nykyelokuvan kontekstissa. Alessio Gallo, joka näyttelee elo-
kuvassa Salvatorea, kertoo mielenkiintoisia ja merkityksellisiä asioita 
kokemuksestaan elokuvan näyttelijänä ja mitä elokuva merkitsi hänelle 
tavallisena poikana, joka on kasvanut kadulla. 

"Olin töissä kun Alessandra näki minut ja kysyi “Haluaisitko tehdä eloku-
van?” 

Myyn hedelmiä ja vihanneksia. Työskentelen sedilleni ja isoisälleni. Tässä 
elokuvassa unelmoimme, mutta unelmat eivät ole juuri minkään arvoisia 
Napolissa. Sinun täytyy työskennellä ja rakentaa tulevaisuutesi omin kä-
sin. Joten kasvatin tätä unelmaani, ikäänkuin intohimoa, ja sitten heinä-
kuun lopussa Antonio ja Leonardo sanoivat minulle “Olemme valinneet 
sinut.” 

Tiedäthän, aluksi työskentelet vain kahden ihmisen kanssa ja sitten mu-
kaan tulee koko setti, työmiehet, sähkömiehet… kyllä, minusta tuntui 
kuin olisin ollut tähti vaikkakin loppujen lopuksi… olen kuten he. Oikeas-
taan autoinkin heitä siirtämään tavaroita paikalleen ja tein setissä vähän 
kaikenlaista. 

Salvatore on hiljainen ja epävarma omien pelkojensa kanssa. Olen aika 
erilainen kuin hän, mitä tulee muiden ihmisten seurassa olemiseen. Minä 

olen ulospäinsuuntautunut ja tiedän kuinka tulla ihmisten kanssa toi-
meen. Mutta kuten myös Salvatore, myös minä vihaan sortoa ja väki-
valtaa. Valitettavasti pelko on vahvempi kuin rohkeus, sillä on hankalaa 
kuulla yksi ääni tuhansien joukosta.

Napoli on kaunis, mutta myös hieman ankara ja epätavallinen kaupun-
ki. Sinun täytyy tietää miten elää täällä. 

Me valitsimme sellaiset sanat, jotka sopivat parhaiten meidän ta-
paamme puhua ja ajatella. Innostuin kamalasti nähdessäni elokuvan 
julisteen. On hankala ymmärtää, että henkilö, jonka näen kuvassa, on 
todella minä. "

II - ELO
KU

VA
 



III
 - 

A
N

A
LI

SY
S

12  III – ANALYYSI 

ELOKUVAN 
KOHTAUKSET /
JAKSOTUS

3 – Saapuminen varastolle  ( 00:01:11 - 00:03:57) 
Salvatore saapuu vespalla. Hän alkaa lastata grani-
ta-pakkauksia isänsä kanssa. 

4 – Töihin meno (00:03:58 - 00:04:38) 
 Salvatore lähtee työpaikkaansa kohti työntäen 
kärryä.

5 – Lisää alkutekstejä  (00:04:39 - 00:04:54) 6 – Veronica (00:04:55 - 00:05:23) 
Hylätyn talon isolla sisäpihalla tyttö nostaa tuolin 
maasta ja istuu alas.  

8 – Salvatore saapuu (00:05:34 - 00:07:28) 
Salvatore saapuu sisäpihalle ja huomaa Veronican.

10 –  Viha (00:14:08 - 00:15:35) 
Salvatore yrittää saada kontaktia Veronicaan. Vero-
nica ei ole huomaavinaan ja provosoi Salvatorea.

1 – Alkutekstit (00:00:00 - 00:00:28) 

7 – Elokuvan nimi (00:05:24 - 00:05:33) 

11 –  Salvatore haluaa selittää (00:15:36 - 00:17:05) 
Salvatore kertoo Veronicalle ettei tämä tiedä mi-
tään tilanteesta.

9 – “Vankilan” sisässä  (00:07:29 - 00:14:07) 
He menevät yläkertaan. He ovat kaukaisia ja lähes 
välttelevät toisiaan. Paikka on autio.

2 – Ääni (00:00:29 - 00:01:10)
Pojan ääni puhuu, pitkä otos Napolista. 

Jaksotus tarkoittaa elokuvan jakamista jaksoihin ja se 
on erinomainen keino helposti erottaa elokuvasta koh-
tauksia, joita on mielenkiintoista analysoida. Aikakoodien 
lisäksi olemme lisänneet lyhyen kuvauksen kohtauksesta, 
mutta eri otsikot, jotka kohtauksille on annettu ovat va-
paita tulkinnalle. 

15 – Salvatore haluaa tietää (00:29:19 - 00:33:49) 
Salvatore etsii Veronicaa, muttei löydä häntä. Kun 
hän viimein löytää tytön, Veronica haluaa Salvato-
ren seuraavan häntä sillä Veronicalla on tälle jotain 
näytettävää.

13 – Toinen lähestyminen, anteeksipyyntö 
(00:21:24 - 00:25:29) Salvatore istuu ulkona, kun Ve-
ronica tulee hänen luokseen. He jakavat voileivän 
ja alkavat tutustua toisiinsa.

14 – Vierailu (00:25:30 - 00:29:18) 
Jengin johtaja tulee tarkastamaan tilannetta. Mim-
mo haastaa Veronicaa.

12 – Ensimmäinen lähestyminen (00:17:06 - 
00:21:23) 
Veronica muuttaa mielensä ja pyytää Salvatorelta 
apua. 
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23 – On ilta ja Bernardino saapuu (01:03:54 - 
01:15:26) Bernardino saapuu ja pienen kinan 
jälkeen Veronica lähtee hänen kanssaan. Salvato-
relle maksetaan tämän tekemästä työstä.

19 – Sade (00:46:03 - 00:50:38) 
Kun kaksikko menee ulos, alkaa sataa. He etsivät 
suojaa. Salvatore kertoo tarinan tytöstä, jonka 
camorra tappoi.

17 – Kukkia Monicalle (00:36:51 - 00:39:40)
Veronica ja Salvatore menevät ulos ja poimivat 
kukkia laittaakseen ne tytön kuvan vierelle. He 
kuulevat ääntä ja seuraavat sitä toiseen raken-
nukseen.

21 – Katse ulos (00:56:51 - 00:59:56) 
He istuvat alas ja katsovat mitä kaduilla tapah-
tuu. Salvatore kertoo Veronicalle kuinka rikolli-
set ovat kiusanneet häntä. He yrittävät miettiä 
ratkaisuja tähän ongelmaan.

22 – Veronica puhuu (00:59: 57 - 01:03:53) 
Veronica antaa Salvatorelle lapun, jonka hän on 
kirjoittanut. Salvatore lukee sen.

18 – Todellisuuspeli  (00:39:41 - 00:46:02) 
Kaksikko leikkii veneessä. Läheltä he löytävät koi-
ran joka ruokkii pentujaan.  

16 – Huone 13 (00:33:50 - 00:36:50) 
He saapuvat huoneeseen. Veronica näyttää Salva-
torelle kuvan tytöstä, joka on tappanut itsensä. He 
puhuvat hänestä.

20 – Myöhäinen iltapäivä (00:50:39 - 00:56:50)
Salvatore kuljeskelee ympäriinsä löytääksen tien 
ulos. Veronica pakenee, mutta pysähtyy. Hän 
kirjoittaa lapun.

25 – Lopputekstit  (01:16:53 - 01:18:32) 24 – Salvatore menee kotiin. (01:15:27 - 01:16:52) 
Salvatore palaa kotipihaansa, jossa hänen isänsä 
odottaa häntä.
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2.  ELOKUVAN KYSYMYKSIÄ 

Tämä kappale analysoi niin teoreettisia kuin metodologisiakin näkökulmia, jotka 
yhdistyy elokuvan kieleen ja draamallisiin ratkaisuihin, joita tässä elokuvassa on käy-
tetty.

2.1 PALJASTAMINEN / PIILOTTAMINEN 

Elokuvissa näkymätön on merkittävämpää kuin näkyvä. Näin väittäen vihjaamme, 
että näkyvät osat ovat mahdollisesti myös näkymättömiä ja päinvastoin. Näkyvän ja 
näkymättömän yhdistäminen on olennaista elokuvan teossa. Elokuvan perinteinen 
keino on hyödyntää tätä mahdollisuutta paljastaa ja piilottaa samaan aikaan. 

 CAMORRA 

On selvää, että ohjaaja haluaa kuvata läheltä pojan ja tytön teini-ikää. Kuvaus tapah-
tuu hylätyssä rakennuksessa ja teoriassa tämä rakennus voisi sijaita missä vain. Tästä 
huolimatta, kuten ohjaaja itse sanoo, puhuttaessa Napolista on vaikea sivuuttaa 
“jengimentaliteetti” (kuten camorran), jota hän myös onnistuu kuvaamaan tässä elo-
kuvassaan hyvin taidokkaasti. Hän yrittää välttää esittämästä jengejä spektaakkeli-
maisesti, mutta antaa niiden läsnäolon kaikua kohtauksissa läpi elokuvan aivan kuin 
se olisi vahvistin, joka lisää ulkomaailman ääniä elokuvassa ja ylläpitää jännitettä 
henkilöhahmojensa elämässä. Kaikesta huolimatta elokuvassa Camorran väkivaltai-
nen vaikutus on läsnä, sillä juuri jengin vuoksi kaksi teini-ikäistä lukitaan sisään. Jen-
git manipuloivat kaikkien elämää. Häkki, johon heidät suljetaan, näyttää ulkopuoli-
sen uhan, joka pitää heitä otteessaan.    
Väkivalta on läsnä vain tietyissä kohtauksissa: kuten kun Mimmo läpsäisee Salvato-
rea, kun Mimmo vierailee kaksikon luona keskipäivän aikaan ja kun Camorran pomo 
Bernardino saapuu. Ei ole tarpeellista näyttää enempää. Bernardino vaikuttaa kohte-
liaalta ja hillityltä, mutta hän tuottaa ymärilleen pelkoa, joka paljastaa myös hänen 
julmuutensa.

NAPOLI JA LENTOKONEIDEN MELU 

 Kaupunki ja sen elämä on yksi erittäin tärkeä elementti tarinassa, mutta se näy-
tetään vain kaksi kertaa: elokuvan alussa ja elokuvan lopussa, ennen auringonnou-
sua ja auringonlaskun jälkeen. Aivan lopussa kaupunkia vilkaistaan, mutta vain sen 
hulinan ulkopuolelta, hylätyn rakennuksen perspektiivistä: tämä on kovin kaukana 
kaupungista paljastaakseen sen yksityiskohtaisesti.     
Tämä näkymätön todellisuus kuitenkin tulee esiin kahden elokuvan päähenkilön 

hahmoissa. Jokapäiväinen rikollisuus vahingoittaa näiden kahden teinin elämää. 
Toisinaan kaksi muutakin heidän elämiinsä vaikuttavaa hahmoa näytetään eloku-
vassa, mutta ilman että heidät paljastetaan. Päähenkilöiden sanat rekonstruktoi-
vat sen, mitä elokuvassa ei nähdä, ne kutsuvat esiin kuvia ja ihmisiä, joita ei 
oikeasti koskaan näytetä. Jopa syy Veronican pidättämiseen, napolilainen poika, 
joka on pikemminkin tekosyy kuin oikea syy, pidetään piilossa. Sama tapahtuu 
lentokoneiden kohdalla, jotka lentävät kaupungin ja hylätyn sairaalan yli. Len-
tokoneiden melu, kuten kellon tikitys, on merkkinä ajan kulumisesta. Melu muis-
tuttaa katsojaa, että elokuva tapahtuu kaupungissa, vaikkakin se on asia, joka on 
helppo unohtaa. Näin hylätyn sairaalan ulkopuolinen maailma tulee läsnäolevaksi 
elokuvaan samalla kun se pysyy kuvallisesti piilotettuna. 

AJATUKSET, JOITA EI VOI AJATELLA 

Veronica ja Salvatore ovat kaksi fiktiivistä hahmoa, jotka vähä vähältä paljastavat 
itsensä elokuvan aikana. Heidän kanssakäymisen kautta katsoja saa kuvitella 
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VERONICA: AN UNCONSCIOUS GUIDE.

Veronica’s seems to want to escape several times during the filmand then 
changes her mind. This makes her into a kind of “unconscious guide”. Du-
ring her escape attempts she makes herself invisible but still perceivable 
off-screen, and she forces Salvatore to look for her throughout the buil-
ding. In this way, she shows us its undefined perimeter, at times an apoca-
lyptic and futuristic scenario.

PAIKKA JA SEN SALAISUUDET

Tapahtumapaikka, hylätty sairaala, näyttelee elokuvassa kolmatta hahmoa. 
Se paljastaa itsensä asteittain vaikkakin säilyy myös määrittelemättömänä. 
Se toimii etenkin elementtinä, joka mahdollistaa ympäröivän kaupun-
gin näyttämisen ja piilottamisen. Se on lähellä kaupunkia, kun Salvatore 
menee valmistamaan kärryänsä (Kuva 1), tai kun kaksi teiniä ovat katolla 
katselemassa alas kadulle (Kuva 2). Mutta myös rakennusta ympäröivien 
metsien ansiosta vaikuttaa, että sillä ei ole maantieteellistä sijaintia. 

kaiken, mitä he tuntevat. Lisäksi paljastuu heidän elämäntyylinsä, heidän kaupunkinsa 
ja koko konteksti joka kehystää ja rajoittaa heidän nuoruuttaan. Useasti elokuvan 
aikana ohjaaja keskittyy lähikuviin leikaten kaiken muun pois otoksesta ja antaa pääsyn 
päähenkilöiden ajatuksiin. Esimerkiksi kun Veronica on viehättynyt Salvatoren tarinois-
ta ja alkaa pohtia onko tämä tietoinen syystä, jonka vuoksi Veronica on vangittu. Toi-
sena esimerkkinä on Salvatoren epäilys jättää Veronica odottamaan hänen etsiessään 

tietä takaisin rakennukseen. Tämä saa niin Veronican kuin katsojankin täydelliseen 
tasapainotteluun luottamuksen ja epäluottamuksen välillä. 

He katsovat sadetta hiljaisina samalla kun ovat siltä suojassa. He ovat tietoisia että he 
ovat löytäneet itsensä.

VERONICA: TIEDOSTAMATON OPAS

Veronica näyttää haluavan paeta useaan otteeseen elokuvan aikana, mutta aina hän 
muuttaa mielensä. Tämä tekee tytöstä ikään kuin “tiedostamattoman oppaan”. Hänen 
pakoyrityksien aikana Veronica tekee itsestään näkymättömän, mutta hän on silti ole-
massa ruudun ulkopuolella. Hän pakottaa Salvatoren etsimään häntä rakennuksen läpi. 
Täten hän näyttää myös katsojalle hylätyn sairaalan joskus apokalyptisen kuin futuris-
tisenkin luonteen.
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2.2 DOKUMENTTIOHJAAJA POISTUU

Elokuva alkaa auringonnoususta Napolissa. Salvatore on isänsä kanssa ja he täyttävät 
myyntikärryä granitalla, jonka he myyvät tulevan päivän aikana. Tämä jakso on ker-
rottu dokumentaariseen tyyliin: aluksi kamera silmäilee tilannetta (kuva 1, edellisessä 
kappaleessa) lähestyen kohtauksessa tapahtuvaa toimintaa utealiaasti (kuva 1). Kat-

sojan läsnäoloa tilanteissa on alleviivattu. Kameran liikkeet ja asettelu on 
luonnollista eikä yhtään teennäistä, kuten jotkut muut todella elokuvalli-
set hetket elokuvassa, joissa on hyvin suunnitteltu valokuvallinen asettelu. 
Viimeinen otos näyttää Salvatoren käden, kun hän piilottaa avaimen portin 
alle. Tämä avoimen dokumenttityylinen alku keskeytyy, kun ruutu menee 
mustaksi. Leonardo Di Costanzo dokumenttielokuvan tekijänä poistuu ja 
tästä eteenpäin elokuva on fiktiota. Näin elokuva asteittain siirtyy pois päin 
dokumentaarisesta muodosta ja käyttää enenevissä määrin fiktion kieltä. 
Tämä näkyy todistettavasti näyttelijöiden hyvin harkituissa liikkeissä, yhtä 
kaikki funktionaalisessa toiminnan kehittelyssä ilman tarpeettomia liikkei-
tä tai yksityiskohtia. Hylätty sairaala on lava, jolla parivaljakon suhde kehit-
tyy kunnes he “tapaavat vihollisen”, Bernardinon, jengin pomon. Ainoa 
poikkeama fiktiosta on kohtaus sairaalan katolla (kts. ANALYYSI - Jakson 
analyysi s.).  Tässä kohtauksessa kaupunkia vakoillaan ja tutkitaan. Joitain 
arkisia kohtauksia on varastettu kadulta käyttäen dokumentaarista lähes-
tymistapaa. Tämän keinon vuoksi emme voi erottaa kenen näkökulmasta 
on kyse: Salvatoren, Veronicana, ohjaajan vai katsojan? Nämä kohtaukset 
löytyvät jo elokuvan käsikirjoituksesta, joten ne ovat fiktiota, mutta toimi-
vat ikonisena merkkinä dokumentaristien kokemuksesta. 

RUUTU 1 RUUTU 2  

RUUTU 3 
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ETÄISYYS JA LÄHEISYYS

Salvatore ja Veronica ovat tilan keskellä, kuitenkin etäisinä, kuten voi nähdä 
valitusta ruudusta. He ovat etäällä toisistaan antaen tyhjän tilan erottaa heitä. 
He ovat myös etäällä seinistä, etäällä paikasta, johon he eivät kuulu. He kulk-
evat ympäri paikkaa tällä tavoin, tullen välillä lähemmäksi ja liikkuen sitten 
etäämmäksi toisistaan. Kun he oppivat tuntemaan hylätyn sairaalan, he op-
pivat tuntemaan myös itsensä myös toistensa kautta. Heistä tulee fyysisesti 
ja emotionaalisesti läheisempiä. He lopulta tunnistavat tarpeensa seuralle ja 
läheisyydelle mikä kuitenkin kielletään heiltä ulkomaailman toimesta sen tul-
lessa kolkuttamaan ovelle.  

SYMBOLISMI JA VERTAUSKUVA

Elokuva sisältää erilaisia symboleita ja metaforia. Useat niistä näkyy tässä 
valitussa ruudussa. Salvatoren ja Veronican vaatteiden värit - sininen ja 
vaaleanpunainen - näyttää muistuttavan lapsuudesta, jota he eivät koskaan 
saaneet kunnolla kokea. 

Tämä lapsuuden hylkääminen löytää kaikupintansa myös ympäristöstä, joka on 
dekadentti, laiminlyöty ja asumaton.
Heidän vaatteissaan on myös muita symbolisia elementtejä: Salvatoren iso 
olemus on kontrastissa hänen pienen pojan t-paitansa kanssa; Veronican 
korkeakorkoiset kengät ja aikuisen käsilaukku törmäävät yhteen hänen 
hiusnauhansa ja vaaleanpunaisen mekkonsa kanssa osoittaen että on tiettyjen 
ikäkausien välissä. 

VALO TILASSA

Kuvaaja Luca Bigazzin otokset on perimmiltään realistista ja yhdistää taitavasti 
Di Costanzon tyylin sekä elokuvan kerronnalliset tarpeet. Tässä nimenomaisessa 
otoksessa rakennukseen ikkunasta loistava aamun valo, usein kylmä ja valkoinen, 
on ainoa valonlähde. Valo tulee tilaan poikittain ja jakaa tilaa varjoillaan allevii-
vaten paikan tyhjää ja yksinäistä luonnetta. Kahden nuoren varjot piirtyvät esiin, 
sumuisina ja yksinäisinä. Nuoret ovat paikoillaan eivätkä tee mitään. Aivan kuin 
he jakaisivat paikan kanssa hylätyn olon ja toivottoman odotuksen. 

3. RUUDUN ANALYYSI – VANKILA 
      (AIKAKOODI: 14’24’’)
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4. OTOKSEN ANALYYSI - 
VAPAUTUS  (AIKAKOODI: DA 39’06’’ A 39’45’’)

 KONTEKSTI

Päästyään alun epäilyksen yli Veronica ymmärtää, 
että myös Salvatore on uhri. Heidän suhteensa alkaa 
kehittyä. Tämä pakotettu tauko heidän normaalista 
elämästään antaa heille mahdollisuuden tajuta, että 
he ovat teini-ikäisiä. Tulvivasta kellarista tulee laaja 
meri (1). Heidän arjen ympäristönsä on pakottanut 
heidät kasvamaan aikuisiksi liian nopeasti ja tässä 
hyvin epätodennäköisessä paikassa Veronica ja Sal-
vatore löytävät aikaa leikille voiden ottaa tauon siitä 
aikuismaisesta elämästä, jota heidän on elettävä 
hylätyn sairaalan ulkopuolella. 

 PARIN TANSSI

Ensimmäinen otos (1) näyttää kohtauksen, joka on niin surreaali 
kuin todellinenkin. Salvatore selittää miten Napoliin rakennetut 
pilvenpiirtäjät ovat vaikuttaneet kaupunkiin (Luku  2 - Elokuva; 
konteksti - Napoli: kertomusten kaupunki). Tätä seuraa intensiivi-
nen jäljittelevä otos, joka maalailee Veronican ja Salvatoren välille 
kehittyvää suhdetta, kuvaten sitä ikään kuin tanssina. Ensin he ovat 
yhdessä (Ruutu 2), ja sitten Salvatore jättää Veronican varjoonsa (2) 
jättämällä hänet taakseen, ensin kameran silmän ulkopuolelle ja 
sitten ottaen hänet mukaan taas (4 ja 5). Tämän jälkeen he ovat jäl-
leen yhdessä heidän katsoessa veneeseen (6), jolla on kohtauksessa 
vertauskuvallisin rooli. Sitten on Veronican vuoro jättää Salvatore 
taakseen, joka jää myös pois näkyvistä (7). Hän menee veneeseen, 
joka heijaa lempeästi aivan kuin se olisi merellä (8). Veronica pyytää 
Salvatoren mukaansa ja Salvatore palaa näkyviin. Kameran liike 
seuraa heidän luonnollisia liikkeitään pehmeästi ja antaa katsojan 
ymmärtää, että he ovat matkalla kohti uutta saavutusta; he pystyvät 
unelmoimaan, he tulevat teini-ikäisiksi vielä kerran ja löytävät luon-
nollisen tietoisuutensa uudelleen. 

      RUUTU 2                            RUUTU 3                              RUUTU 4                  RUUTU 5 

RUUTU 1 

     RUUTU 6                            RUUTU 7                              RUUTU  8               RUUTU 9 
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KONTEKSTI:

Tämä on hyvin tärkeä elokuvan kohtaus, jossa monissa 
otoksissa ja jaksoissa on mukana eräänlaista monitul-
kintaista kieltä. Se seuraa Veronican ja Salvatoren su-
hteen kehittymistä lineaariseen tapaan. Tämä on myös 
ainoa osa elokuvaa, jossa katsoja voi nähdä “kaupun-
gin”, jossa tapahtumat tapahtuvat. Tämä tulee ilmi, kun 
henkilöhahmot ovat hylätyn sairaalan katolla.

PAKENEMINEN JA TOISTENSA LÖYTÄMINEN

Salvatore ja Veronica on torjuneet toisensa, juosseet 
toistensa perässä, lähentyneet ja löytäneet toisensa 
jälleen. Kun heidän suhteensa tuntuu kasvavan, he 
etsivät hetken lepoon ja tulevat jälleen läsnäoleviksi 
todellisuuden kanssa. Ensimmäisistä otoksista alkaen 
tämä kohtaus on hienostunut alleviivaten tasapai-
noista etäisyyttä näiden kahden hahmon ja heidän 
elämänpiiriensä välillä. Kohtaus katolla on kuvattu 
niin, että kamera tuntuu seuraavan henkilöhahmojen 
liikkeitä (1), mutta kuvaus keskeytyy pitkällä otoksella, 
joka on symmetrinen ja staattinen (2).  Nyt kamera ei 
liiku vaan näyttää Veronican ja Salvatoren täysin kes-
kellä, laajan taivaan ympäröimänä. Kaupunki näkyy 
horisointissa. He ovat fyysisesti ja emotionaalisesti 
lähellä toisiaan samalla kun Napoli on etäinen.

KATSOA, MUTTA EI NÄHDÄ

He ovat hiljaa ja rauhallisia aivan kuin olisivat ottamas-
sa tauon, aivan kuin he olisivat viimein pois vankilasta. 
Tämän lyhyen vapauden hetken ajan vapaus näkyy 
Salvatoren ja Veronican kasvoilla, kun he katsovat 

toisiaan vaihtamatta silmäystäkään. Veronica katsoo 
Salvatorea, joka tuijottaa horisonttia (Kuva 3); Vero-
nica katsoo eteenpäin ja Salvatore puolestaan kääntyy 
katsomaan Veronicaa vain hetkeksi ennenkuin hänkin 
kääntyy katsomaan jälleen kaupunkia (Kuva 4). Vastao-
toksen puuttuminen tässä kohtaa on mielenkiintoista. 
Se korostaa kaikkea heidän ympärillä tapahtuvaa.

KATSEET JA PERSPEKTIIVIT

Kun he ovat rauhoittuneet ja tuntevat itsensä turval-
liseksi tässä avonaisessa tilassa, Veronica ja Salvatore 
voivat luopua rooleistaan ja avautua toisilleen. He 
voivat nähdä toisensa juuri sellaisena kuin hän on ja 
todella katsoa toista; jopa ujous ja nolous tuntuvat 
olevan vain seurausta juuri äsken uudelleen löydetystä 

5.  JAKSON ANALYYSI   
KATSE ULKOPUOLELLE 
              (AIKAKOODI: DA 56’51’’ A 59’49’’) 

HAAVEILUA LEIKIN KEINOIN 

Leikki voi vapauttaa mielen ulkopuolisilta vaikutteilta ja 
tarjota tien tietoisuuteen omasta sisäisestä maailmastaan. 
Leikin avulla ihminen voi myös tiedostaa, mitkä tarpeet 
ovat hänen omiaan ja mitkä ulkopuolisen maailman aset-
tamia. Veronica vapauttaa itsensä kuvitellen, että hän on 
yksi kilpailijoista tosi-tv ohjelmassa nimeltä L’Iso-la dei fa-
mosi ; Hän ja Salvatore ovat autiolla saarella, koska he ovat 
kaksi kilpailun viimeistä finalistia. Näin katsoja huomaa, 
että Veronica yrittää paeta todellisuutta käyttämällä tätä 
surrealistista tilannetta mielikuvituksensa leikkikenttänä. 
Veronica yrittää houkutella Salvatorea mukaan leikkiinsä 
(Kuva 8), mikä tarkoittaa Salvatoren houkuttelua johonkin 
intiimimpään. Näiden kahden hahmon hyvin erilaiset per-
soonat nousevat esiin heidän leikkiessä. Kaikki ulkomaail-
man asettamat roolit riisutuvat heidän yltään. Näin he 
saavat kiinni nuoruudestaan. Otoksen lopussa Salvatore 
ottaa Veronican hartioilleen ja se on heidän ensimmäinen 
ja ainoa fyysinen kontakti toisiinsa elokuvan aikana. Tapa, 
jolla tilaa kuvataan on kaukana teatterista ja lavastuksesta 
siitä huolimatta, että tapahtumapaikkana on kohde, jossa 
kaikkea voidaan hallita kuin elokuvastudiossa. Tila laa-
jenee (2,3,4,5) pitenee (6,7,8,9) ja näyttää kaiken poten-
tiaalinsa sen muuttuessa rauniomaisesta dekadentista 
paikasta surreaaliksi lavaksi (Kuva 1). Hahmot ottavat tilan 
haltuun, usein he ovat myös keskustan ulkopuolella (Ku-
vat 2,3,6,9). Enemmän kuin sanat, otoksen syvyys näyttää 
meille, että nämä kaksi nuorta alkavat ymmärtää toisiaan 
(Kuva 9)

RUUTU 1 

RUUTU  2

RUUTU 3

RUUTU  4
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lapsuudesta. Sitten he kaksi kääntyvät kohti ikuista “tois-
ta”: kaupunkia, Napolia. Turvallisesta etäisyydestä käsin 
nämä kaksi voivat tutkiskella kaupunkia ja omia sosiaali-
sia kontekstejaan sen sisällä. Veronica ja Salvatore eivät 
enää ajattele toisiaan “vihollisina” vaan tovereina, jotka 
ovat samassa tilanteessa (Kuva 4). Tämä on sen vuoksi, 
että huolimatta heidän eroavaisuuksistaan ja erilaisista 
kokemuksistaan he elävät samassa kaupungissa, jota hal-
litsevat samat rikolliset ja samat tilanteet.   
 
Kun Salvatore alkaa puhua, hän jakaa palan päivittäistä 
rutiiniaan ja osoittaa kouluaan (Kuva 5). Veronica ei pidät-
tele itseään vaan osallistuu tarinaan seuraten Salvatoren 
liikettä omallaan (Kuva 6).   

PELI  

Kun kaikki on sanottu ja kaikki näyttää nyt oleva 
selvää, Veronican ja Salvatoren on löydettävä 
ratkaisu tilanteeseensa. He kuvittelevat luon-
nonkatastrofin, joka pyyhkii pois ne henkilöt, 
jotka ansaitsevat moisen kohtalon. Peli alkaa 
kun Veronica kysyy Salvatorelta kenet hän ha-
luaisi pelastaa maanjäristykseltä. Tästä hetkestä 
lähtien nämä kaksi teini-ikäistä katsovat samasta 
näkökulmasta otosta, joka ensimmäistä kertaa 
paljastaa kaupungin, Napolin, jossa he asuvat. 

Katolla he voivat paeta todellisuuttaan kahdella 
eri tapaa:

Veronica: Kenet sinä haluaisit ampua?

Salvatore: En ketään. Mielummin maanjäristys, 
epidemia… Silloin se ei olisi kenenkään syytä.

Veronica: Mielummin maanjäristys… Ja kenet 
sinä pelastaisit?

Veronica kuvittelee vapaaehtoisen teon, kuten 
ampumisen (7), kun taas Salvatore kuvittelee 
mieluummin luonnonkatastrofin välttääkseen 
henkilökohtaista vastuuta. He molemmat näke-
vät turmion ainoa tienä ulos. Peli, jonka he ku-
vittelevat näyttää perustuvan yksinkertaiselle 
koston periaatteelle, jossa he päättävät jopa ba-
naalein syin, kuka ansaitsee kuolla ja kuka ei (8). 

Tässä kohtauksessa tapahtuu elokuvan ilmeikkäin dialogi:

Veronica: Ja minä? Ansaitsenko minä kuolla?

Salvatore: Ei, et!

Veronica: Mutta...En tiedä pysynkö hengissä. Ehkä kuolen 
siihen maanjäristykseen.

Veronica on tullut “matkansa” päätökseen; hän on muut-
tunut merkittävästi ja tajuaa sen joutuessaan kohtaa-
maan Bernardinon, rikollisryhmän johtajan, joka pitää 
häntä vankinaan. 

   RUUTU  5

RUUTU 6

RUUTU 7

RUUTU  8

Elokuvassa toistuva motiivi on läsnä jälleen: aja-
tus todellisuudesta, jota ei voida nähdä, mutta 
joka on olemassa. Salvatore osoittaa jotakin, 
joka on kameran kuvaaman alueen ulkopuolella, 
kun kamera pysähtyy kuvaamaan Salvatorea ja 
Veronicaa (Kuva 5). Kamera kuvaa näitä kahta si-
vulta niin, että fyysinen etäisyys heidän väliltään 
näyttää katoavan (Kuva 4). Etäisyys oli olemassa 
edellisessä otoksessa (Kuva 8)
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1. YHTYMÄKOHTIA : 
KUVAT, KAIUT / VERTAILU

IV - YHTYMÄKOHTIA

“L’INTERVALLO”  OHJ.  LEONARDO DI COSTANZO (2012)                                             “AMMORE” OHJ.  PAOLO SASSANELLI (2013)

Tässä osassa tutkimme mitä yhtymäkohtia elokuvalla 
on muihin teoksiin.

TYTÖT NAISTEN VARTALOISSA

Elokuva antaa katsojalle paljon aikaa analysoida näitä 
kahta nuorukaista ja tutustua heihin. Alusta saakka 
Veronica kuvataan itsevarmaksi ja ylpeäksi. Hän 
vaikuttaa ikäistään vanhemmalta. Voikin olla, että 
hän yrittää tarkoituksella vaikuttaa vanhemmalta kuin 
onkaan - ei vain asenteellaan vaan myös puhetavallaan, 
vaatetuksellaan ja ulkonäöllään. Elokuva asettaa 
kysymyksen, onko Veronica joutunut kasvamaan 
lapsesta aikuiseksi liian pian. 

Joitakin vertailukohtia: 

 
Vasemmalla ruutu L’Intervallosta:

Oikealla ruutu lyhytelokuvasta Ammore (ohj. Paolo 
Sassanelli, 2013). Elokuva perustuu Andrej Longon 
kirjoittamaan kirjaan Dieci (Kymmenen)  (kts. 
KIRJALLISUUS kohdassa VERTAILU MUIHIN TAITEISIIN).

Alhaalla vasemmalla Sue Lyonin henkilöhahmo 
elokuvassa Lolita (ohj. Stanley Kubrik, 1962). Alhaalla 
oikealla mainos Vogue Paris -lehdestä joulukuulta 
2010. Kuvassa Thylane Blondeau 10-vuotiaana.

Keskellä alhaalla Lolita-kirjan kansi. Lolita on Vladimir 
Nabokovin kirjoittama romaani vuodelta 1955. 

NABOKOVIN ROMAANI LOLITA JULKAISTIIN PARIISISSA VUONNA 1955SUE LYON "LOLITASSA" (1962) OHJ.  S. KUBRICK      
                                                                                                     
                                                                                                                                   THYLANE BLONDEAUN KUVA PARIISIN VOGUESSA 
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2. VUOROPUHELUA ELOKUVIEN KESKEN 

L’INTERVALLO JA HULLU PIERROT: 
YHTÄLÄISYYKSIÄ JA VASTAKOHTIA  

JOHDANTO 

Tässä luvussa tavoitteemme on verrata CinEd-kokoelman eri elokuvia toisiinsa. 
Usein tämä toimii parhaiten, kun tutkimme eritoten elokuvien eroavaisuuksia.  Jo-
ten tässä vertaamme Leonardo Di Costanzon L’intervalloa (2012) ohjaaja Jean-Luc 
Godardin elokuvaan Hullu Pierrot, joka on hyvin erilainen. Lajityypiltään, konteks-
tiltaan ja sisällöltään Hullu Pierrot voidaan nähdä jopa L’Intervallon vastakohtana. 
Tästä huolimatta elokuvien yksittäiset luonteenomaiset elementit eroavaisuuksis-
saan auttavat meitä hahmottamaan, kuinka elokuvat toimivat.  

YSTÄVYSTYMINEN - VALINTA VAI PAKKO?  . 

Molemmissa elokuvissa kerronnan keskiössä on parivaljakko. Nämä parit ovat 
kuitenkin hyvin erilaisia toisistaan. Hullut Pierrot kertoo hektisen rakkaustarinan 
Ferdinandin (a.k.a. Pierrot’n) ja viehättävän mutta vaarallisen Mariannen välillä, 
jotka pakenevat keskiluokkaista yhteiskuntaa. Ympäristössä jossa Salvatore ja Ve-
ronica elävät, heidän välillään ei koskaan voi olla rakkaustarinaa. Heidän elämänsä 
on rikollisjengien dominoimaa ja nämä kaksi teiniä saavat vain pienen vaikutel-
man siitä, kuka toinen oikein on

Kasvaminen yhteen ja kasvaminen erilleen ja halu löytää yhteinen pakomahdollisuus 
kuvaa dynamiikkaa, jotka yhdistää molempia elokuvia. L’Intervallossa parivaljakko 
on kuitenkin pakotettu pysymään yhdessä (1), siinä missä toinen pari (2) valitsee 
toisensa jättäen aikaisemmat kumppaninsa, koska haluavat paeta kaupunkielämää.  
Ristiriitaisesti Salvatorelle ja Veronicalle heidän vangitsemisensa onkin mahdollisuus 
paeta todellisuutta. Se antaa heille tauon elämästä, jonka kohtalo on heille määrän-
nyt. Salvatore ja Veronica haluaisivat paeta järjestelmää, joka ympäröi heitä, mutta 
he eivät oikeasti voi tehdä mitään sen eteen. Heidän elämässä ei ole mitään rikollisen 
ympäristön ulkopuolella, koska he eivät koskaan ole tienneet toisenlaista elämää 
kuin se, jossa järjestäytyneen rikollisuuden kova käsi on alati läsnä.

Toisaalta Ferdinand ja Marianne käyttävät rikollisuutta hyväkseen tullakseen mode-
rin ajan Bonnieksi ja Clydeksi (3). Elokuvassa on takaa-ajoja, suudelmia, lauluja, elo-
kuvallisia avauskohtauksia, teräviä saksia ja pettämistä, kun tämä parivaljakko pake-
nee porvarillisen elämän rajoituksia. Elokuvan tuoksinassa he vaihtavat maskejaan 
ja vaatteitaan (4) (5) (6). He luovat itsensä kerta toisensa jälkeen uudelleen ja ovat 
levottomia liikkumaan paikasta toiseen.

RUUTU 1 
L’INTERVALLO 

RUUTU 2 
HULLU PIERROT

RUUTU 3 - HULLU PIERROT 

RUUTU 4 – HULLU PIERROT 

RUUTU 5 – HULLU PIERROT

RUUTU 6 – HULLU PIERROT
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Tästä esimerkkinä on kaksikon pakeneminen kaukaiselle saarelle. Jopa saarella 
Marianne valittaa eristyneisyydestä ja hän sanoo olevansa väsynyt pitämään sa-
moja vaatteita kokoajan (7).

Päinvastaisesti Salvatore ja Veronicaa eivät muutu vaan tulevat entistä enemmän 
omiksi itsekseen. He jatkuvasti varmistavat keitä he ovat (8), koska he edusta-
vat omaa sukupolveaan ja ovat kiistatta kuten monet muut nuoret ihmiset, jotka 
elävät rikollisen kontekstin keskellä. 

Etäännytyksen ja sovin-
nonteon prosessi näille 
kahdelle parille on erilai-
nen (specular). Kuten jo 
aikaisemmin on selitetty 
ruudun analyysissa, huo-
limatta siitä että Salvatore 
ja Veronica ovat aluksi 
etäisiä, he lähentyvät huo-

mattavasti toisiaan (8) ja molemmat ovat 
tietoisia samanlaisista tilanteista, jotka 

heitä yhdistää. Päinvastaisesti Marianne pettää ystävyytensä Pierrotin kanssa kun 
he tapaavat uudelleen. Varsinaisena “femme fatalena” Marianne ajattelee vain 
itseään ja jättää Pierrotin kun hän ei tarvitse tätä enää. Tämä näkyy Mariannen 
paetessa laiturille ja vilkuttaessaan Pierrotille lautalta, jonka heidän oli tarkoitus 
ottaa yhdessä(9).

KAHDEN NAISEN VERTAAMINEN 
Molemmissa elokuvissa naishahmot tuntuvat törmäävän rikollisen maailman 
kanssa enemmän kuin miehet. Veronica ymmärtää, että hänen on opittava pelin 
säännöt ja käyttää niitä rakentaakseen luonnettaan. Hän käyttää “lapsellista” 
naiseuttaan aseenaan. Vasta kun hän pääsee yli pelostaan tavata Bernardino, 
hän ottaa käsiinsä oikean aseen, mutta ei oikeasti vahingoita ketään. 
Marianne, päinvastaisesti, tuntuu olevan jumissa kiemuraisessa, kevyessä ja 
joskus kaameassa ja hullussa pelissä. 

Mariannea ei kiinnosta säännöt pätkääkään ja hän vääristelee todellistua sellaista 
fatalismia kohtaan, joka tekee mahdottomaksi hänelle käyttää asetta. Marianne on 
vuoroin uhri ja vuoroin rikollinen (9)(10).

NÄKYVÄ OHJAAJA VS. NÄKYMÄTÖN OHJAAJA
.
Sisältöäkin enemmän elokuvien ohjaajien lähestymistapa erottaa nämä teokset toisis-
taan. Kun Jean-Luc Godard teki Hullu Pierrot’a vuosi oli 1965 ja Ranskan uusi aalto oli 
ollut ilmaisuvoimainen ja voinut teorisoimaan ja kokeilemaan elokuvaa. Näin Hullu Pier-
rot on lopputulos elokuvan ideasta, joka näyttää avoimesti keinonsa ja innovoi ilmai-
suvoimaista elokuvan kieltä leikkimällä kaikkien mahdollisten keinojen kanssa. Ohjaaja 
saa näkyä elokuvassa ja tuoda itsensä esiin tekemällä valintoja, jotka joskus rikkovat ker-
ronnallisen kehyksen, kuten otokset neonvaloista toiminnan ulkopuolella (11) tai täysin 
epäluonnollisten kamerakulmien valinta, joissa kuvattava henkilö on melkein ärsyttäväs-
ti leikattu kahtia (12). Jopa kohtaukset rikkoutuvat. Esimerkiksi kun Marianne katsoo suo-

 RUUTU 9 – HULLU PIERROT                                     RUUTU 10 – HULLU PIERROT                                    

RUUTU 7 – HULLU PIERROT                                                 RUUTU 8 – L’INTERVALLO

RUUTU 9 – HULLU PIERROT

RUUTU 11 – HULLU PIERROT                               RUUTU 12 – HULLU PIERROT 

RUUTU 13 – HULLU PIERROT                        RUUTU 14 – HULLU PIERROT 
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raan kameraan (13) tai kun Ferdinand itseasiassa kertoo katsovansa katsojaa (14).

Vaikkakin L’Intervallon ohjaaja Leonardo Di Costanzo on nimenomaisesti halun-
nut tehdä fiktioelokuvan hän salaa ohjaajan valinnat voidakseen tuoda fiktion niin 
lähelle todellisuutta kuin mahdollista. Tässä sadussa, jonka Di Costanzo on kirjoitta-
nut ja kuvannut, ei ole lohtua vain kuvailua, ei sankaruutta, ei edes piilotettua sel-
laista, ainoastaan alistumista ympäröivälle systeemille. Jokainen kuva on alisteinen 

RUUTU 16 – HULLU PIERROT 

kerronnan tiheydelle. Tulos on elokuva, joka ei turhia koreile vaan on totuudenmu-
kainen läpileikkaus arkielämästä (15). 

Tästä syystä Di Costanzo välttää käyttämästä minkäänlaista taustamusiikkia. Hullu 
Pierrot -elokuvassa taustamusiikki on puolestaan ylitsevuotavaa; se ei ei ole vain 
taustamusiikkia, vaan musiikki usein dominoi, muuttaa tai hetkellisesti keskeyttää 

tapahtumat, jotka ovat menossa elokuvassa. Esimerkiksi kohtauksessa, 
jossa Ferdinand ja Marianne varastavat auton (16), jonka he myöhemmin 
ajavat mereen. Godardin elokuva on kyllästetty toistuvilla viittauksilla; 
maalaukset, jotka ilmestyvät otoksiin (17) (18) (19) (20), eivät reflektoi 
ainoastaan ohjaajan lähestymistapaa vaan kaikkia hänen kulttuurisia 
vaikutuksiaan. Godardin kulttuuri antaa hänelle luvan levittää elokuvan 
maalauksiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen. Velasquez, Picasso, Renoir, Van 
Gogh, Poe, Joyce, Celine, Queneau, Michel Simon, Aragon, Nicholas Ray, 
jne. ovat yhdistetty elokuvaan, joka alkaa psykologisena draamana, josta 

RUUTU 15 – L’INTERVALLO

RUUTU 17 – HULLU PIERROT 

RUUTU 18 – HULLU PIERROT 

RUUTU 19 – HULLU PIERROT 

  RUUTU 20 – HULLU PIERROT 

IV
 - 

YH
TY

M
Ä

KO
H

TI
A



IV - C
O

RRISPO
N

D
A

N
C

ES
25

Di Costanzon elokuvaa voidaan verrata lukuisiin kirjallisiin lajeihin saduista novelleihin. Yhtenä 
mainiona viitekohteena onkin Andrej Longon kirjoittama kirja Dieci (Kymmenen), johon viitattiin 
jo luvussa “Yhtymäkohtia”.
Longon kirja kertoo 10 tapahtumaa, jotka tapahtuvat Napolin arjessa. Kovat ja realistiset tarinat 
kuvaavat arjen kovuutta, mutta myös tämän päivän Napolin voimaa ja toivon pilkahduksia. Kuten 
Krzysztof Kiéslowskin elokuvalla 10 käskyä (1988), myös Longon kirjalla on sekulaari tavoite. Jokai-
nen kirjan luku voidaan yhdistää yhteen Raamatun kymmenestä käskystä, mikä paljastuu teko-
pyhäksi ja mahdottomaksi tarinan edetessä. Kaupunki esitetään kirjassa ilman suodatusta ja sen 
erityinen läsnäolo jättää jälkensä kirjan henkilöhahmojen elämiin. 
Salvatoren ja Veronican kertomus voisi olla myös yksi kirjan kertomuksista: tauko kaupungin 
elämästä, joka kuitenkin elokuvan loppua kohden tulee jälleen läsnäolevaksi muistuttaa näitä 
kahta teini-ikäistä “ettei ole toista Jumalaa” kuin paikallisen rikollisjengin pomo. 
Paolo Sassanellin elokuva Ammore on yksi Longon kirjan tarinoista ja kuvaa kahta naishahmoa, 
jotka ovat hyvin samanlaisia ja joita on helppo verrata L’Intervallon hahmoihin.  
 
Di Costanzo ei näin luo mitään uutta. Asetelma ja konteksti on hyvin tuttu ja ne on sinetöity koo-
dilla hiljaisuudesta, mitä kutsutaan rikollisjärjestöjen termein sanalla omertà.

"Koska en halua näyttää hänelle, että olen huolissani."

KYMMENEN – ANDREJ LONGO - ADELPHI (2007)

“Vanessa on hyvin kaunis. Laittaessaan mustat sukat ja lyhyen hameen, hän näyttää aivan 'naiselta'. Kun 
hän laittaa mustat meikit silmiinsä ja korkeat korot, hän saa kaikkien päät kääntymään, vaikka on vasta 

14-vuotias ja hänellä on lapsen nauru. Sanon hänelle aina: "Vanè olet liian kaunis."
"Mitä sitten? Oletko kateellinen?" hän toteaa.

Se on totta. Olen kateellinen. Mutta ei se niin. Ongelma on, että hän herättää kaikkien huomion, kau-
nistuu päivä päivältä ja jonain päivänä se päätyy sekasotkuun, tiedän sen, mutta en kerro sitä hänelle."

          3.      VERTAILU MUIHIN TAITEISIIN: KAUPUNKI JA DEKADENSSI  
KIRJALLISUUDESSA 

IV - YH
TYM

Ä
KO

H
TIA



IV
 - 

C
O

RR
IS

PO
N

D
A

N
C

ES
26

VALOKUVAUS 

GUIDO GUIDI 1983

Di Costanzo ei ole ainoa taiteilija, joka on inspiroitunut hylätyistä 
rakennuksista. Esimerkiksi valokuvaaja Mimmo Jodice, on tutkinut 
tällaista paikkaa Napolissa. Hänen lisäksi muutkin valokuvaajat ovat 
kuvanneet ränsistyneitä ja hylättyjä rakennuksia jättäen kuville vapau-
den puhua puolestaan.     
Paikasta tulee hahmo Di Costanzon elokuvassa ja Jodicen valokuvissa.

MIMMO JODICE ALBERGO DEI POVERI NAPOLI 1999

MAALAUSTAIDE - NAPOLI 
ELOKUVASSA JA MAALAUKSISSA
Napolin mieltä hivelevät ja monipuoliset maisemat ovat inspiroineet 
taiteilijoita jo vuosisatojen ajan. Tämän historiallisen kaupungin ilma-
piirissä on jotain maagista, jota taiteilijat yhä jäljittelevät.
L'Intervallon alussa kaupunki nähdään aamun koitteessa, kuin elokuvan 
tapahtuma paikkojen kaupunkia ei vielä haluttaisi paljastaa, kuitenkin 
välittäen maalauksen herättämän kauniin tunteen.
Sama valo ja tunne välittyvät hollantilaisen taidemaalarin Anton 
Sminck van Pitloon töissä, jonka taiteilija identiteetti määrittyi Rooman 
ja Napolin kautta. Erityisesti jälkimmäisen, jossa hän sai heijastettua 
usean nykyaikaisen maisemamaalarin taidetta.
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tymiseen pimeästä Francis Coppolan elokuvassa Ilmestyskirja nyt (Apocalypse Now, 
1979).
Bernardino, kuten Kuntz, on toimintaa eteenpäin ajava voima, hahmo, joka saa 
päähenkilön toimimaan tietyllä tapaa, jotta tarina voi tapahtua. Molemmat hahmot 
ovat antagonisteja (antagonisti = hahmo, joka on tarinan päähenkilön päämäärien 
tiellä). Molemmat hahmot välttelevät suoraa konfliktia viimeiseen saakka. 
Molemmat Kuntz ja Bernardino korruptoivat keskeisen hahmon moraalin parantu-
mattomasti. Näiden kahden ruudun vertailu näyttää, että kaksi otosta, jotka on otta-
nut kaksi hyvin tärkeää eri tyyliä käyttävää italialaista kuvaajaa (L’intervallon Luca 
Bigazzi ja Ilmestyskirja nyt -elokuvan Vittorio Storaro) eri sukupolvista, itse asiassa 
jakavat saman tekniikan ja saman opetuksen tässä hetkessä.

LUONNOLLINEN VALAISTUS 
Taidot, joita Costanzo on oppinut dokumenttielokuvassa, ovat myös käytössä 
L’Intervallon kuvauksessa. Luonnollista päivänvaloa on käytetty niin paljon kuin 
mahdollista.

Tämä muistuttaa myös katsojaa maalaajista, jotka 
ovat keskittyneet toistamaan valon niin realistises-
ti kuin mahdollista, aivan kuin sen tarkoitus olisi 
tuoda esiin ja edustaa kohteitaan. Kylmä valo voi 
melkeinpä tuottaa surullisen tunnelman tai myrs-
kyä edeltävää hiljaisuutta; valonsäde voi korostaa 
varjoja ja antaa dramaattisen vaikutelman niin yk-
sinkertaisista kuin monimutkaisistakin kohteista.  
Vaikka valo olisikin kuvauksessa keinotekoisesti 
tuotettu, se levittyy mahdollisimman luonnol-
liseen tapaan kuin Van Meegerenin maalauksissa. 
Samaan tapaan, mutta erilaisia efektejä käyttäen, 
keinotekoinen ruudun ulkopuolelta tuleva valo 
muistuttaa maalari Caravaggion tapaa käyttää 
valoa; valo valaisee kohteensa sivulta. 

Tällainen valaistus 
korostaa varjoja 
ja antaa kasvoille 
d r a m a a t t i s e n 
vaikutuksen. On 
v ä l t t ä m ä t ö n t ä 
kuvata tätä yhteen 
kuuluisista lähiku-
vista elokuvan his-
toriassa: Captain 
Kuntzin hahmon 
(näyttelijänä Mar-
lon Brando) ilmes-

FIGURE 1 - L'INTERVALLO (2012) OHJ.  
L. DI COSTANZO

KUVA 2. MARLON BRANDO 
ELOKUVASSA ILMESTYSKIRJA.NYT. 

(1979) OHJ. FRANCIS FORD COPPOLA

 CARAVAGGIO – DAAVID JA GOLJATIN PÄÄ (ROOMA)

    HAN VAN MEEGEREN, 
“DONNA CHE LEGGE”

VIILEÄ VALO VALAISEE JUURI JA JUURI HUONEEN

 “L’Intervallo” ohj. Leonardo Di Costanzo (2012)   Anton Sminck van Pitloo, 
                                                                                              Castel dell’Ovo. Napoli (1820-1824)
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4. ELOKUVASTA SANOTTUA: 
KAHDEN KRIITIKON NÄKEMYKSET

ITALIALAINEN KRITIIKKI

Italiassa on yleistä puolustaa dokumenttielokuvaa virallista “romanesco”-elokuvaa 
vastaan, joka on riippuvainen kahdesta vallasta; pääomasta ja sen “salongeista”. 
Etenkin journalismi, ei vain televisio, ja politiikka ymmärretään “kastina”, vaikka  
seon ollut muutoksessa jatkuvasti - kasvot ovat muuttuneet, tavat eivät. On help-
poa tehdä dokumenttielokuvaa. Se ei vie paljoa ja se on halpaa. On kuitenkin 
vaikea löytää katsojia dokumenttielokuvalle elokuvan ohjaajan ja hänen kave-
reidensa lisäksi. Dokumentin tekeminen on halpaa ja se antaa hyvän syyn pur-
kaa luovaa pyrkimystään, se on aina tuoreimpien trendien harjalla ja dokumentti 
toisensa jälkeen paljastaa aina hieman enemmän ja politikoi kärkevämmin kuin 
edeltäjänsä.

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa Leonardo Di Costanzon kohdalla, joka kes-
kittyi dokumenttielokuviin koko sen ajan kun hän oli vielä koulussa ja kasvoi 
myöhemmin mestariksi, Napolissa, Ranskassa ja missä vaan, jopa Kambodzassa. 
Hän vaalii ammattiaan tulemalla yhä varovaisemmalksi ja vaativammaksi. Hän op-
pii jatkuvasti aikaisemmasta kokemuksestaan ja rakentaa yhä täsmällisempiä teo-
reettisia tapoja lähestyä aiheitaan ammentaen Ranskan, USAn ja Kanadan uuden 
aallon elokuvista. Di Costanzo kuvaa arkipäiväisiä, mutta merkityksen täyteisiä 
tapahtumia. Hän tutkii näitä tapahtumia syvällisesti ymmärtäen niiden alkuperän 
ja toimintamekanismit. Hän kyseenalaistaa erilaiset metodit, sekä myös oman 
työnsä tavoitteet ja tarkoitusperän. Hän ei tee mitään muodon vuoksi. 
Hänellä on ihailtava asenne dokumentintekijänä. Elokuvassaan Cadenza d’in-
ganno hän saavuttaa liki Pirandellomaisen tavan kertoessaan hahmosta, joka 
vastustaa dokumentointia, joka ei halua olla objekti, vaan subjekti (toimija). Teok-
sessa on läsnä konflikti todellisuuden kanssa, joka ei ole tulosta taiteellisesta ma-
nipuloinnista. 

Vaatii paljon kärsivällisyyttä tuottaa “dokumentti”, tämä on taito, jonka Di Costan-
zo on ehkä oppinut Wisemanilta. Tuottaakseen dokumentilta vaikuttavan fiktiivi-
sen elokuvan on ymmärrettävä ja kunnioitettava elämää ja luottamusta. A scuo-
lassa, Prove di Statossa, Odessassa, ja muutama muussa Di Costanzon elokuvassa 
on muoto, jonka asiat (ihmiset) ovat vaatineet huomaamattaan, koska elokuva on 
media, jonka he ovat tarvinneet voidaakseen kertoa omasta kokemuksestaan. Voi 
olla osa hahmon narsistista luonnetta näyttää ja kertoa kokemuksestaan muille ( ja 
tämä luonne on itseasiassa meillä kaikilla). Tämän vuoksi on tärkeää kuvata myös 
kontekstia, jossa hahmon toiminta tapahtuu. Tämä konteksti, tapahtumaympäris-

tö on usein se, joka jättää katsojaan lähtemättömän vaikutuksen (näiden ympäris-
töjen kuvaamisesta Di Costanzo haluaa tulla muistetuksi). Kyse ei ole niinkään 
elokuvien henkilöistä tai siitä, millaista roolia (rehtori, pormestari jne.) elokuvan 
henkilöt instituutioiden keksiössä edustavat.

Ohjaaja ei mystifioi eikä liioittele tapahtumia vaan hän työskentelee täysin kun-
nioittavasti jokaisen hahmon kanssa ja niiden vaatimusten kanssa, joita hahmolla 
on tullakseen ilmaistuksi autenttisesti. Ohjaajalla on ammatin tuoma velvollisuus 
puuttua todellisuuteen ehdottomalla ja painostamalla todellisuutta puuttumaan 
paremmaksi. Tämä on se todellisuutta koskeva painostus, jota dokumenttieloku-
vat viimekädessä ehdottavat, jopa silloin kuin ne väittävät muuta. Tämä on doku-
menttielokuvan yksi perustavanlaatuinen piirre ja ehkäpä sen ensimmäinen pyr-
kimys. 

Di Costanzo on ohjaajana täysin rehellinen. Rehellisyyden vaaliminen on johtanut 
hänet kontrolloituun ja kypsään tyyliin myös fiktiodebyyttinsä kanssa. Elokuva 
ei edes vaikuta fiktiolta, vaikka se onkin sitä. L’Intervallossa dokumentilla ei ole 
paljoa merkitystä, mutta sen viesti on tulkittavissa etenkin kohdissa, joissa kuva-
taan Napolia. Kaupunki on hiljainen nuorille vaikka nämä  ovat täynnä elämää 
ja aktiivisia. Tästä huolimatta on selvää, että ohjaajan aikaisemmat kokemukset 
ovat vaikuttaneet tapaan, jolla hän lähestyy fyysistä ympäristöä ja hänen tapaan-
sa kunnioittaa henkilöhahmoja. Elokuvassa kahden päähenkilön ikä, tunteet ja 
sosiaalinen tausta näyttävät asettavan heidät todellisuuteen, jonka he tuntevat 
hyvin ja jonka ongelmat koskettavat heitä, toki kenties eri tavoin. L’Intervallo on 
yhtä tiivis kuin Pinterin teatteridraama, täydellisen täsmällisellä käsikirjoituksella, 
jota Bigazzin kuvauksellinen taituruus tukee. Musiikin puuttuminen korostaa elo-
kuvan taituruutta, sillä yleensä olemme tottuneet italialaisessa elokuvassa siihen, 
että musiikki tukee horjuvaa käsikirjoitusta ja näyttelijöitä. L’Intervallo on erityi-
nen elokuva sen dramaturgiallisen laadun suhteen. Se myös tuo esiin liiaksi vaie-
tun kohtalon, joka leijuu italialaisen nuorison yllä. Tämä koskee etenkin syrjään 
jääneitä nuoria, joilla ei ole vahvoja perheitä ja klaaneja joihin he kuuluvat. Tällöin 
on helppo heittäytyä irti yhteiskunnasta ja joutua huonoille teille. 

Jos dokumenttia katsoessa katsojalle jää vastuu tulkita todellisuutta, tässä eloku-
vassa Di Costanzo on löytänyt tasapainon todellisuuden esittämisen ja sen tuo-
mitsemisen suhteen, jonka myötä uskon, että Di Costanzo herää tässä elokuvassa 
eloon kertojana. L’Intervallossa tuominta on läsnä, mutta se ei kävele henkilöhah-
mojen esittämän yli. Se kertoo mahdollisen tapauksen ja sen monimutkaisuu-
den. Elokuvan suuruus piilee sen varovaisessa ja hienovaraisessa tavassa tutkia 
todellisuutta kunnioittaen. Se kertoo todellisuudesta pienin askelin liikkuen näi-
den kahden nuoren välillä, jotka vuoroin pakenevat vuoroin lähestyvät toisiaan. 
He tietävät jo maailman kauheuksista ja ovat sen maailman vankeina. He eivät 
kuitenkaan tiedä kuinka paeta tätä maailmaa, vaikka siihen on itseasiassa mahdol-
lisuuksia.

IV
 - 

YH
TY

M
Ä

KO
H

TI
A



IV - C
O

RRISPO
N

D
A

N
C

ES
29

 Kukaan ei näytä elokuvan päähenkilöille pakotietä, eivätkä he onnistu pakene-
maan todellisuuttaan itse, Di Costanzo tuntuu haluavan kertoa meille elokuval-
laan. Minkälainen tulevaisuus Veronicalla ja Salvatorella on tällaisessa yhteiskun-
nassa? Yllättävin asia tässä hienossa elokuvassa on se, että sen päähenkilöinä on 
kaksi teini-ikäistä, joilla ei ole rahaa eikä turvaa, jotka ovat kenties vaikeimmassa 
asemassa nyky-Italiassa. Elokuva kuitenkin onnistuu edustamaan kaikkia italialai-
sia nuoria ja kuvaa sitä aikuisten tuottamaan väkivaltaa, jonka kohteena nuoret 
ovat. Elokuva kuvaa siten myös aikuisia, jotka opettavat, sallivat ja “välittävät” 
nyky-Italian mallia eteenpäin. Kyseessä on siis moraalinen, kuin myös poliittinen, 
- ja miksei myös? - esteettinen asia.  

Goffredo Fofi

RANSKALAINEN KRITIIKKI 

L’Intervallo on Leonardo Di Costanzon uusi aluevaltaus, sillä se on hänen ensim-
mäinen fiktioelokuvansa. Tätä ennen hän on tehnyt muutaman erittäin mielen-
kiintoisen dokumenttielokuvan: Prove di Stato, A Scuola, Les Odessa ja Cadenza 
d’Inganno. Yksi asia kuitenkaan ei ole muuttunut. Se on ohjaajan elinvoimainen 
side Napoliin ja viha-rakkaussuhde, joka hänellä on kaupunkia kohtaan.

Aikaisesta aamusta alkaen auringonvalo paahtaa Napolin esikaupunkialueella. Isä 
ja poika laittavat heidän myymäläkärrynsä valmiiksi päivän töitä varten rituaali-
nomaisesti. Mutta pian tämä muuttuu. Myyjän poika, Salvatore, on pyöreä teini-
ikäinen, joka vedetään pois päivittäisistä askareistaan melkein kuin suorittamaan 
varusmiespalvelustaan. Hänet määrätään vahtimaan Veronicaa, joka on vangittu 
paikallisen jengipomon toimesta. Iso hylätty rakennus - eriskummallinen hylätty 
mielisairaala Capodichino - on näyttämönä näiden kahden teini-ikäisen nuoren 
päivälle. Nuoret ovat täysin toistensa vastakohtia. Tyttö on eloisa ja lyhytpinnai-
nen. Poika on ujo. Tyttö on kapinallinen, joka on tapaillut poikaa vihollisjengistä 
(hieman Romeota ja Juliaa Camorralla höystettynä!), poika on alistuvainen kohta-
lolleen.  

Ensihetkistä lähtien elokuvassa on läsnä kiistämättömän vahva realismin tuntu. 
Tapa esittää hahmoja ja heidän liikkeitään on merkkinä ohjaajan mieltymyksestä 
ja intohimosta elokuvaa  kohtaan. Elokuvallista jännitettä voisi verrata Cozzi-Frim-
melin duoon (La Pivellina) ja tämä on kiistatta yhteydessä “dokumentaariseen tyy-
liin” - Leonardo Di Costanzo on aktiivinen Ateliers Varanin jäsen - vaikka hän ei 
olekaan tässä elokuvassa kameran takana. L’Intervallo ei kuitenkaan pysy kiinni ai-

noastaan realistisessa tunnelmassaan vaan liukuu kohti runollisuutta asettamalla 
hahmot “todellisuuden tuolle puolen” miljöön ja päähenkilöiden välisen suhteen 
avulla.

Me emme tiedä tapahtuuko elokuva raunioissa vai tuleeko raunio eloon eloku-
vassa. On kuitenkin selvää, että rakennus tuntuu olevan elossa ja pystyy muuttu-
maan kuten elollinen olento. Elokuvassa on selkeä viittaus prinsessasatuihin, jossa 
prinsessa on lukittuna linnaan. Mutta elokuva viittaa myös lukuisilla tavoilla Liisa 
Ihmemaassa -satuun. Elokuvassa on useita tasoja ja erilaisia reittejä, joita pitkin 
liikutaan eri todellisuuksien välillä. Tämän oudon päivän tapahtumien seuraukse-
na Veronican ja Salvatoren välille syntyy looginen yhteys, jonka hylätyn sairaalan 
paikan henki, genius loci, on saanut aikaan maagisella ulottuvuudellaan. Seinällä 
oleva muotokuva tuo elokuvaan oikeaa haamunomaista läsnäoloa ja muistuttaa 
että kaupunki hengittää kipua ja kärsimystä menneessä ja nykyhetkessä. 

“Maaginen ja lumoava syrjähyppy”
Tämän kehityskulun tulos on mahtava. Se on katsaus vihaan ympäröivää kaupun-
kia kohtaan, jonka he jakavat toistensa kanssa ja myös katsojan kanssa. Hetkittäi-
set kuvat kaupungista näyttävät kuin maalauksilta. Kohtauksien aikana Salvatore 
ja Veronica voivat kuvailla kaupunkia, jolla on vaikutus heidän elämäänsä. He itse 
vaikuttavat kuin toissijaisilta pelinappuloilta kaiken keskellä. Elokuvan nimeä voi-
daan tulkita monin tavoin. Se voi olla kuin intervalli näiden kahden hahmon välillä, 
tai oikean ja kuvitellun välillä. Mutta sen voi tulkita myös väliaikana, taukona - joka 
on selvästi kehystetty ensimmäisen ja viimeisen otoksen väliin: otos kaupungista 
auringon noustessa ja sen laskiessa. Veronican ja Salvatoren voidaan nähdä liik-
kuvan lähemmäksi toisiaan myös henkisesti; ehkä Veronica opettaa Salvatorelle 
hieman kapinaa siinä missä Salvatore opettaa Veronicalle vaatimattomuutta. 

L’intervallo on “mafiaelokuva”, mutta elokuva pitää hyvin fiksusti rikollisjärjestön 
ruudun ulkopuolella antaen Napolin väkivaltaisen energian kuitenkin tunkeutua 
elokuvan tunnelmaan. Leonardo Di Costanzo jättäytyy elokuvassa niin sivuun 
kuin mahdollista välttäen “kaikkitietävän kertojan” roolin, mikä on läsnä Matteo 
Garronen elokuvassa Gomorra. Camorra tulee esiin elokuvan lopussa pakottaen 
itsensä läsnäolevaksi näiden kahden nuoren elämään sen jälkeen kun he ovat 
kokeneet maagisen päivän yhdessä, jonka aikana he eivät kuuluneet kenellekään 
muulle kuin itselleen.

Arnaud Hee
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ENNEN ELOKUVAN KATSOMISTA

*Työskentele elokuvajuliusteen kanssa - Analysoi 
sen rakennetta ja ulkonäköä..  

(kts. JOHDANTO - Synopsis ja näkökulmia) (kts. 
Ruudun analyysi)  (kts. ANALYYSI - Elokuvan 
kysymyksiä)   

- Mitä se kertoo meille henkilöhahmoista ja elo-
kuvasta itsestään?

- Viittaako elokuva johonkin tiettyyn elokuvan 
lajityyppiin? 

- Mitkä on sinun ensimmäisiä vaikutelmia elo-
kuvasta? Vaikuttavatko nämä elokuvaan, jonka 
olet aikeissa katsoa? 

- Mitkä on kuvan ominaisuudet ovat huomio-
narvoisia? Lavastus? Kahden hahmon välinen 
etäisyys? Heidän käyttäytymisensä? Värit, joita 
heidän vaatteissaan on (Salvatorella on pääl-
lä sinistä ja Veronicalla vaaleanpunaista)? 
 

- Mitä yhteläisyyksiä on elokuvajulisteen ja eloku-
van nimen välillä (L’Intervallo = suom. intarvalli, 
välimatka, väliaika)?   

* Valitse joku elokuvan teema: Camorra, Napoli, 
teini-ikäiset jne. Käsittele teemaa yhdessä oppi-
laiden kanssa puhumalla heidän ajatuksistaan 
ja mielipiteistään liittyen näihin teemoihin. 

OPETUSMENETELMIÄ
 

ELOKUVAN JÄLKEEN:

Kolmivaiheinen tapa käsitellä elokuvaa:

1) POHDINTOJA: KESKUSTELU 

Älä välitä ennakkoluuloista tai kritiikistä elokuvaa koh-
taan; on tärkeää kuunnella oppilaita ja kysyä heiltä 
kysymyksiä.

* Työskennelkää elokuvajulisteen kanssa. Analysoikaa 
sen kompositiota ja ulkomuotoa. 

(kts. JOHDANTO -  Synopsis ja näkökulmia) (kts. ANA-
LYYSI - Ruudun analyysi)

(kts. ANALYYSI - Elokuvan kysymyksiä)
(kts. JOHDANTO - Synopsis ja näkökulmia)
(kts. ANALYYSI Jakson analyysi, Otoksen analyysi, Ruu-

dun analyysi) (kts. 
 L’Intervallo suhteessa ohjaajan muihin töihin - doku-

mentista fiktioon) 
       
-  Mikä häiritsee meidän tavanomaisia katsomistapoja? 
-  Sopivatko vaikutelmasi, joita sinulla oli elokuvasta en-

nen sen näkemistä siihen elokuvaan, jonka juuri näit? 
- Millainen elokuva L’intervallo on?   

 
* Henkilöhahmojen kehityksen ja elokuvan tarinan ku-

vailu. 
- Millainen hahmo Salvatore on? Koita kirjoittaa hänen 

elämäntarinansa. 
- Millainen hahmo Veronica on? Koita kirjoittaa hänen 

elämäntarinansa. 
- Miten Salvatore ja Veronica muuttuvat elokuvan aika-

na?
- Mikä on tilanne elokuvan alussa, entä lopussa? 

 
- Mitkä on päävaiheita ja muutoksia, jotka tapahtuvat 

näiden kahden kohdan välissä
- Miten kuvailisit elokuvan loppua? Koeta kuvitella elo-

kuvalle toisenlainen loppu.  
- Mitkä ovat tärkeitä hetkiä elokuvassa? Kuvaile niitä ja 

sijoita ne elokuvan kulkuun. Miksi ne ovat tärkeitä?
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3) KUVIEN VÄLINEN VUOROPUHELU, 

OTOKSET JA JAKSOT
 
Tämän kappaleen kysymysten tarkoituksena on akti-

voida oppilaita ajattelemaan elokuvan kuvia. He voi-
vat kuvitella eri tapahtumia tämän oppimateriaalin 
eri jaksoista.

*Työskentele otoksista valikoitujen kuvien kanssa
Aloita “Synopsis ja näkökulmia” -luvusta ja valitse kuva 

(tai ruutu) elokuvsta (tai jos mahdollista anna oppi-
laiden valita kuva). Mitä elokuvan eri aspekteja ku-
vassa on läsnä ja mitä puuttuu?

Valitse kohtaus, kuvaile kohtauksen sijainti elokuvas-
sa, kuvaile sen rakennetta (tilaa, henkilöhahmojen 
paikkaa tilassa jne.), selitä kohtauksen dramaattiset 
elementit ja kysy mitä elokuvassa tulee seuraavaksi 
tapahtumaan.

Aloita “Kuvia - Kaikuja” -luvusta ja valitse kuva elo-
kuvasta ja yhdistä se muihin kuviin, miten kuvat tai 
kuvissa olevat kohtaukset käyvät vuoropuhelua kes-
kenään? Vaihtoehtoisesti voit valita kuvan ja pyytää 
oppilaita itse toteuttamaan vaikkapa piirtämällä yh-
den tai kaksi kuvaa, jotka liittyvät elokuvaan.

*Työskentele liikkuvan kuvan kanssa
Otos on ajallisesti ja paikallisesti leikattu ja koostettu 

kokonaisuus, joka muodostaa kohtauksen. Jakso on 
suhteellisen itsenäinen draamallinen kokonaisuus 
elokuvassa.

Viittaa “Analyysi”-kappaleeseen ja vertaa yhtä otosta 
toiseen tai elokuvan avainjaksoihin.

Kuvaile jakson aloittavaa ja jakson lopettavaa koh-
tausta

Mitä muutoksia elokuvassa on tapahtunut jonkun 
otoksen tai jakson alkukohdan ja loppukohdan välil-
lä?

Miten lavastus ja kameran liikkeet (tai kameran pysyvä 
sijainti) ottavat osaa tarinaan? Miten ne etenkin osal-
listuvat kuvaamaan Salvatoren ja Veronican suhteen 
kehittymistä?

Vertaa pätkiä L’Intervallosta CinEdin lyhyisiin opetu-
selokuviin. Voitko löytää samoja aiheita kuten “Etäi-
syys”, “Katseet”, “” tai “Pako”? Onko opetuselokuvissa 
jotain muita sopivia teemoja?

2) KERTAUS, KUVAILU, ANALYYSI

L’Intervallon kaltaisen pitkän elokuvan kohdalla on hyvä 
aloittaa kysymällä yksinkertaisia elokuvan tapahtumia 
kertaavia kysymyksiä, jotka johtavat reflektointiin ja ana-
lyysiin.

(kts. ELOKUVA - Ohjaaja - Leonardo di Costanzo: ohjaaja, 
dokumentaristi, opettaja)

(kts. ELOKUVA - Elokuva suhteessa di Costanzon muihin 
töihin: dokumenteista fiktioon)

(kts. ELOKUVA - Haastatteluja : näyttelijät)
(kts. ANALYYSI - Elokuvan kysymyksiä - Paljastaminen / Pii-

lottaminen - Dokumenttiohjaaja poistuu)
* Ottaen huomioon, että elokuvan kaksi pääosan näytteli-

jää eivät ole ammattinäyttelijöitä, ja että ohjaajalla kesti 
vuoden päivät löytää sopivat näyttelijät, koita analysoida 
ja luokitella heidän näyttelyään käyttäen täsmällisiä esi-
merkkejä (diction, gestures, movements)

Ajatteletko, että näyttelijät ovat ammattilaisia? Miksi?
Miksi luulet ohjaajan valinneen amatöörinäyttelijät eloku-

vaan?
Miksi luulet. että ohjaaja on valinnut juuri nämä kaksi näyt-

telijää?
Uskotko, että elokuva olisi ollut erilainen ammattianäytte-

lijöiden näyttelemänä? Miksi?
Käyttävätkö kaikki näyttelijät samoja keinoja näytel-

lessään?
Millaista kieltä nämä kaksi näyttelijää käyttävät?
Onko heidän näyttelynsä “luonnollista”?
Millaisen vaikutelman näyttelijät antavat? Ovatko he us-

kottavia? Liioittelevatko he?
*Sanat ja äänet
Mitä luulet elokuvan aloittavan esipuheen (ääneen lausut-

tu runo) tarkoittavan?
Mitä ylilentävien lentokoneiden äänet merkitsevät eloku-

vassa?
Mitä elokuvan eläimet merkitsevät elokuvassa?
Mitä ajattelet siitä, että elokuvassa ei käytetä musiikkia? 

Minkälaista musiikkia elokuvassa voitaisiin käyttää? Ku-
vittele elokuvan soundtrack.

Miten elokuvaa ympäröivä kaupunki on läsnä elokuvassa?
*Tapahtumapaikka
Miten tärkeä tapahtumapaikka on elokuvassa?
Miten elokuvan tapahtumapaikka vaikuttaa Salvatoreen ja 

Veronicaan?
Luuletko, että tapahtumapaikalla on oma tarina kerrotta-

vanaan? Kuvaile mahdollista tarinaa.
Onko tapahtumapaikassa jotain, joka saa huomiosi? Mikä? 

Miksi?
Minkälainen suhde on tapahtumapaikan ja ulkopuolisen 

maailman välillä? Entä kellarin ja kattotasanteen välillä? 
Onko elokuvassa merkityssuhteita luonnollisten element-

tien (maa, ilma, tuli ja vesi) ja tapahtumapaikan (raken-
nuksen) välillä?

'KÄYTÄNNÖN AKTIVITEETTEJA

 Valitse kaksi otosta elokuvasta joissa 
päähenkilöt ovat lähellä tai kaukana. Lai-
ta ne otokset järjestykseen ja tutki niitä. 
Voiko tarinan kertoa uudelleen analysoi-
malla näitä läheisyyden tai etäisyyden 
hetkiä? Onko näitä hetkiä useampia? Mil-
loin? Kumpia on enemmän, läheisyyden 
vai etäisyyden hetkiä?



DIGITAALINEN ALUSTA, JOKA TAR-
JOAA EUROOPPALAISEEN ELOKU-
VAAN KESKITTYVÄÄ ELOKUVAKAS-
VATUSTA

CinEd tarjoaa:

-monikielisen, ilmaisen sivuston, jota voi käyttää 45 eri maassa epä-
kaupallisten julkisten elokuvaesitysten järjestämistä varten

- 6-19-vuotiaille nuorille suunnatun kokoelman eurooppalaisia elo-
kuvia

- Oppimateriaaleja elokuvien katsomisen tueksi: elokuvaa käsit-te-
levän vihkosen, työvälineitä opettajalle tai kasvattajalle, mate-
riaaleja lapsille ja nuorille, opetusvideoita tukemaan elokuvan 
kohtausten vertailevaa analyysiä

CinEd on yhteiseurooppalainen elokuvakasvatushanke eurooppalaisille nuorille.

CinEd on pääosin rahoitettu Euroopan Unionin Creative Europe / MEDIA -hankkeena.

CinEdin sovellus mahdollistaa julkiset elokuvien esitykset vain kulttuurisessa ja epäkaupalli-
sessa kontekstissa.


