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TO CinEdin tehtävänä on tehdä elokuva tunnetuksi niin kulttuurin tuotteena kuin keinona jäsentää maailmaa. Tätä varten on 

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

Nämä muutokset heijastuvat elokuvaan. Sen esittämisessä on otettava erityisesti huomioon, miten sirpaloituneeksi elokuvan 
katselu valkokankaalta ja erilaisista kuvaruuduista on muuttunut. CinEdin julkaisujen tarjoama ja kannattama pedagogia on 
herkkä ja induktiivinen, interaktiivinen ja intuitiivinen. Se antaa tietoa ja analyyttisiä välineitä ja mahdollistaa dialogin kuvien 
ja elokuvien kanssa. Teoksia analysoidaan eri tasoilla ja kokonaisuuksina, mutta myös osina ja eri kohdista – mukana ovat 
pysäytetyt kuvat, rajaukset ja jaksot.

Pedagogiset kirjaset ohjaavat suhtautumaan elokuviin vapaasti ja joustavasti. Yksi tärkeimmistä haasteista on saada kontakti 
elokuvan kuviin eri tasoilla: kuvaus on tärkeä vaihe kaikissa analyyttisissä lähestymistavoissa; tarvitaan myös kykyä valita 
käsiteltävät kuvat sekä kulloinkin puheena olevista että muista elokuvista ja verrata niitä ottamalla mukaan kaikki esittävät ja 
kertovat taiteet (valokuvataide, kirjallisuus, maalaustaide, teatteri, sarjakuva…). Tavoitteena on, etteivät kuvat pakene, vaan 
että ne saavat merkityksen. Elokuva on tässä mielessä synteettinen taide ja erittäin arvokas väline, kun halutaan kehittää ja 
vahvistaa nuorten sukupolvien tapaa katsoa.
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Sininen tiikeri on satu kahdesta lapsesta ja sinisestä tiikeristä, jotka asuvat ikivanhassa kasvitieteellisessä puutarhassa - 
ympäristössä, joka ei sovi lainkaan yhteen ympäröivän kaupungin kanssa. Elokuvan teemoja ovatkin tämän pienen luontoalueen 
suojeleminen sekä ristiriidat vanhan ja uuden sekä tavanomaisen ja epätavallisen välillä. Lasten kamppailu rakentajia ja tunteettomia, 
korruptoituneita poliitikkoja vastaan kuvastaa sitä epävarmuutta, jota nykypäivän maailma aiheuttaa sekä lapsissa että aikuisissa. 
Samaan aikaan, vaikka teema onkin yksinkertaistettu nuorille katsojille, elokuva rakentuu sille vallankumouksellisten elokuvien 
traditiolle, joka kukoisti kylmän sodan aikana ja rautaesiripun jakaessa itää ja länttä 1900-luvun loppupuolella. Samaan aikaan, 
kun lasten maailma edustaa toivoa, aikuisten maailmaa leimaavat kompromissi ja itsevaltius. 

Elokuva yhdistää näyteltyjä kohtauksia ja animaatiotekniikkaa. Tämä lähestymistapa, alkuperäisen kirjan luonne, ja elokuvan 
satumaailma, joka toteutuu kuvitteellisena nykyajan kaupunkina, tarjosivat tekijöille runsaasti vapautta luoda elokuvalle 
omanlainen tyyli. Sininen Tiikeri -elokuvan animoidut osuudet on toteutettu herkällä ja kekseliäällä tavalla, hyödyntäen perinteistä 
2D-animaatiota sekä moderneja digitaalisia keinoja. 

Elokuvassa yhdistyvät useat elokuvaperinteet. Se rakentuu tšekkiläiseen lasten- ja nuortenelokuvan perinteeseen, joka oli tunnettua 
maailmanlaajuisesti 1970- ja 1980-luvuilla. Tämän lisäksi avainasemassa on sodan jälkeinen eurooppalaisen animaatioelokuvan 
perintö, jolloin tekijät saavuttivat arvostusta ja paremmat olosuhteet sekä kehittivät aitoja ja taiteellisesti omaperäisiä elokuvia.

Sininen tiikeri on arvokas esimerkki pitkästä animaatioelokuvasta, joka on ensisijaisesti alakouluikäisille lapsille suunnattu 
taiteellisesti ansiokas elokuva. Elokuva on kokeneen tuottajan, Petr Oukropecin, esikoisohjaus. Tämä elokuvan lajityyppi katosi 
tšekkiläisen elokuvan kentästä käytännössä kokonaan vuoden 1989 lopulla, kun maan studiosysteemi romahti. Siitä huolimatta, 
elokuvan ohjaaja tuottaa jatkuvasti elokuvia juuri lapsille ja nuorille. Sininen tiikeri on ollut suosittu Tšekkien lisäksi myös Saksassa, 
Sveitsissä, Puolassa ja Slovakiassa.

Alkukielinen nimi: Modrý tygr
Ensi-ilta:   23. 2. 2012
Kesto: 90 min
Maa: Czech Republic – Slovakia – Saksa
Ohjaus: Petr Oukropec 
Apulaisohjaaja: Bohdan Sláma
Alkuperäisteos: Tereza Horváthován kirja The Blue 
Tiger (2005) 
Käsikirjoitus:  Tereza Horváthová, Petr Oukropec
Lavastus:  Juraj Horváth
Apulaislavastajat: Vanda Raýmanová, Jozef Střelec, 
Martin Snopek, Michaela Tyllerová
Kuvaus: Klaus Fuxjäger
Animointi: Michal Struss aj.
Visuaaliset tehosteet: Boris Masník (supervision), UPP
Erikoistehosteet: Trick SF
Tuotantoyhtiö: Negativ – Petr Oukropec, Milan 
Kuchynka, Pavel Strnad
Yhteistuotantoyhtiöt: Blinker Filmproduktion, ARINA, 
Česká televize, Rozhlas a televízia Slovenska, UPP
Tuotantopäällikkö: Ctibor Pouba
Musiikki: Jakub Kudláč, Markus Aust
Leikkaus: Jakub Hejna
Äänisuunnittelu: Jan Čeněk
Rekvisiitta:  Henrich Boráros, Michal Šlusar, Jan Orška
Puvustus: Andrea Králová

Näyttelijät: Linda Votrubová (Johanka), Jakub Wünsch 
(Matyáš), Barbora Hrzánová (Johankan äiti), Jan Hartl 
(Matyášin isä), Daniel Drewes (Rýp)

MIKSI TÄMÄ ELOKUVA? TUOTANTOTIEDOT

Kansainvälinen juliste Saksalainen juliste Slovakialainen juliste
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Todellisuus  

Sadut  / Politiikka 

Värit 

Luonto ja eläimet Vanha  / Uusi 
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Johanka ja Matyáš elävät vanhassa luonnontietellisessä 
puutarhassa keskellä kaupunkia. He ovat vähän erilaisia 
lapsia eivätkä siksi sopeudu kouluun. He eivät käytä äly-
puhelimia tai pukeudu muotivaatteisiin. Sen sijaan he lu-
kevat kirjota ja tuntevat luontoa. Johankalla on vaikeuksia 
koulun inhottavan vahtimestarin kanssa, mutta hänellä on 
hyvä mielikuvitus, jonka turvin hänen ideansa heräävät 
henkiin hänen silmiensä edessä. 

Eräänä päivänä sininen tiikeri, jota hän mieluusti piirtää, 
herää eloon. Tiikeri aiheuttaa liikenneruuhkia ja kaaosta. 
Alkaa näyttää siltä, että se syö koiria, sillä niitä on alkanut 
kadota kaupungintaloa ympäröivästä vanhasta korttelis-
ta. Koko alue, luonnontieteellinen puutarha mukaan luki-
en, on kuitenkin tarkoitus purkaa maan tasalle. Uudenai-
kainen lasista ja teräsbetonista rakennettu kaupunginosa 
tulee nousemaan vanhan tilalle. Ilkeä pormestari Rýp 
käyttää tilaisuutta hyväkseen. Hän lupaa tiikerin päästä 
palkkion, julistaa korttelin vaaralliseksi ja aikaistaa uudel-
leenrakentamisen aloitusta. Puutarha on tyhjennettävä 
kuukauden sisällä, joten lapset ja heidän vanhempansa 
ovat sietokykynsä äärirajoilla. 

Pormestarin auto vahingoittaa tiikeriä ja loukkaantunut 
eläin löytää suojapaikan puutarhasta. Lapset ja Johan-
kan äiti auttavat sitä salaa. Tiikerin parantuessa, puutarha 
alkaa yllättäen kukoistaa uudelleen ja harvinaiset kasvit, 
erityisesti ne joissa on sinisiä kukkia, puhkeavat kukkaan 
yhdessä yössä. Ihmisjoukot parveilevat katsomaan uusia 
kasveja. Jotkut kuitenkin keksivät, kuten pormestarin au-
tonkuljettaja Kráčmera, että tiikeri piileksii puutarhassa. 
Hän tuleekin puutarhaan yöllä, rauhoittaa tiikerin ja vie 
sen pois. Lapset seuraavat Kráčmeraa ja löytävät por-
mestarin piilopaikan, johon tämä on vanginnut tiikerin 
lisäksi myös kaikki mystisesti kadonneet koirat. Lapset 
soittavat poliisille.  Samaan aikaan television kuvau-
sryhmä saapuu paikalle ja yllättää Rýpin rikospaikalta. 
Tiikeri katoaa. Puutarhan asukkaat muuttavat entiseen 
kylpylään, jossa he astuvat seinää koristavaan saaren 
kuvaan. He saapuvat saareen veneellä ja tapaavat ran-
nalla jälleen sinisen tiikerin. 

SADUT / POLITIIKKA
Sininen tiikeri on lajityypiltään satuelokuva, jossa hyvä 
taistelee pahaa vastaan. Kasvitieteellisen puutarhan 
hiukan vanhanaikaiset asukkaat edustavat tyypillistä hy-
vyyttä. Pahuutta edustaa röyhkeä ja häikäilemätön por-
mestari, joka aikoo uudistaa vanhan asuinkorttelin. Kortte-
lin asukkaat ja heidän lapsensa ovat täysin riippuvaisia 
kännyköistään. He ovat kuin koiria, jatkuvassa kiireessä, 
menossa jonnekin. He elävät hyvän ja pahan raja-alueella. 
Perinteiset sadut ovat usein olleet poliittisia, kommento-
iden esimerkiksi feodaalista järjestelmää esiteollisessa 
maailmassa. Sininen tiikeri on yhtä lailla poliittinen satu, 
joka vastustaa globalisaatiota.   

VANHA / UUSI
Yksi tärkeä teema elokuvassa, joka kehittyy usealla eri 
tasolla, on vanhan ja uuden vastakkainasettelu. Vanhaa 
uhkaa uusi, kun vanha kortteli on määrä tuhota ja korvata 
uudella kaupunginosalla. Päähenkilöiden maailmalle tun-
nusomaisia asioita ovat vanhat tavarat ja retrovaatteet. 
Siitä huolimatta, vanhaan kortteliin sisältyy myös uusia 
elementtejä. Elokuvan dialogissa kuuluu vanha ja uusi, 
kuten sen animaatiotekniikassakin yhdistyvät klassiset ja 
uudenaikaiset 3D-menetelmät.

VÄRIT
Sininen tiikeri -elokuvassa värejä käytetään luomaan 
tunnelmaa ja muovaamaan itse tarinaa. Puutarhan ma-
ailma, tiikeri ja luonto esitetään vihreänä ja sinisenä. 
Vanhalle korttelille tunnusomaista on värien runsaus. Por-
mestari Rýpin maailma on mustavalkoinen.  Värien jakau-
tuneisuus alleviivaa näiden erillisten maailmojen välistä 

TEEMAT SYNOPSIS

ristiriitaa ja vastakohtaisuutta. Värit muuttuvat elokuvan 
toiminnan myötä.

MIELIKUVITUS / TODELLISUUS
Elokuva sijoittuu selvästi todenmukaiseen fiktiiviseen 
maailmaan. Johanka esitellään luovana hahmona, jolla 
on kiihkeä mielikuvitus ja joka on sekä innokas lukija että 
piirtäjä. Hänen ideansa heräävät henkiin hänen silmien-
sä edessä ja hänen unissaan. Tästä huolimatta, tiikerin 
todellinen muoto säilyy katsojalta piilossa pitkän aikaa. 
Päätösjaksossa sankarimme jättävät puutarhan ja as-
tuvat mielikuvituksen maailmaan. Viimeisen kohtauk-
sen leikkisä sävy pitää huolen, ettei katsoja koe pakoa 
meidän aikamme todellisuudesta pessimistisenä. 

LUONTO JA ELÄIMET
Luonnontieteellinen puutarha, sen asukkaat ja siellä 
asuvat eläimet edustavat luonnollisen ja aidon arkkityy-
ppiä. Taiteessa (maalaukset, kirjallisuus...) törmäämme 
usein luonnon ja aitouden positiiviseen kuvailemiseen. 
Villieläin edustaa vapautta, kahlitsemattomuutta ja luon-
nollista viisautta. Kasvihuoneen kasvien runsaudesta tu-
lee piilopaikka ja suoja. Moderni sivilisaatio ei ole vielä 
tarttunut lapsiin kovin syvästi tai ainakin heidät voi vielä 
korjata. Ne aikuiset, jotka ovat lähellä luontoa (äiti ja luon-
nontieteilijä) esitellään henkilöinä, jotka tietävät enemmän 
kuin muut.

Värit 
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HISTORIALLINEN TAUSTA 

GLOBALISAATIO
Sininen tiikeri elokuvaa voidaan luonnehtia äärimmäisen globaaliksi elokuvaksi. Se tutkii 
globaaleja ongelmia, mutta keskittyy samalla voimakkaasti paikallisiin perinteisiin ja 
kontekstiin. Elokuvan keskiössä on taistelu vanhan kaupungin uudistamista vastaan. Ai-
heensa ansioista elokuva sijoittuukin laajempaan kansainväliseen uskomuskontekstiin, 
joka perustuu ensisijaisesti protestiin ja aktivismiin. Laaja-alaisesti nähtynä vasemmiston 
globalisaation vastaiseen liikkeeseen sekä paikallisen kaupunkiyhteisön ja naapuruston 
yhteiseen hankkeeseen, joka taistelee heikkotasoisen kaupunkialueen arvostuksen ko-
hottamista vastaan. Elokuva on selkeästi määritelty paikallisesti - Prahan tunteva katsoja 
tunnistaa varmasti, että se on kuvattu Karlínin alueella. Toisaalta sijaintiin ei viitata selvästi 
ja tarinan tapahtumat voisivat sijoittua muuallekin, vanhempaan tai jopa kokonaan keksi-
ttyyn eurooppalaiseen kaupunkiin.

POLIITTINEN KRITIIKKI NUORISOELOKUVISSA
Tšekkoslovakialaisen elokuvan uusi aalto, joka oli menestynyt kaikkialla maailmassa, tukah-
dutettiin vuonna 1968 Varsovan liiton joukkojen miehittäessä maata. Suurin osa kyseisen su-
kupolven elokuvantekijöistä hiljennettiin useiden vuosien ajaksi 1970-luvun alkupuolella. Osa 
heistä lähti maanpakoon. Tilanne parani hyvin hitaasti 1970-luvun lopulta lähtien. Taiteellista 
vapautta ei kuitenkaan edelleenkään ollut ja elokuvantekijät käyttivätkin useasti kielikuvia ja 
vertauskuvia kommentoidakseen ajankohtaisia aiheita. Vuoteen 1989 saakka, jolloin hallinto 
vaihtui, merkittävimmät hankkeet syntyivät valtavirran ulkopuolelta. 

Ei ole sattumaa, että lasten- ja nuortenelokuvat kukoistivat 1970- ja 1980-luvuilla, sillä elo-
kuvatarkastajat eivät tarkkailleet niitä kovin aktiivisesti. Nuorisoelokuvista tuli nuoren elo-
kuvantekijöiden sukupolven toimialue. Näinä vuosikymmeninä oli kuitenkin todella vaikeaa 
debytoida elokuvantekijänä. Elokuvien viesti oli yleensä poliittisesti yksiselitteistä ja ne seu-
rasivat tyypillisesti Miloš Formanin varhaisia elokuvia. Elokuvien nuoret sankarit, kuten Just 
Whistle a Little (Jen si tak trochu písknout, ohj. Karel Smyczek, 1980), A New Boy Started 
Today (Dneska přišel nový kluk, ohj. Vladmír Drha, 1981) tai Juice Novelista (Džusový román 
ohj. Fero Fenič, 1984), törmäävät vanhemman sukupolven, kuten vanhempiensa ja opetta-
jiensa, ymmärtämättömyyteen ja torjuvaan asenteeseen. Vanhemman sukupolven asenteet 
ovat kaksinaamaisia, tyhmiä ja epätodellisia. Ehkä juuri tästä syystä elokuvan Sininen tiikeri 
elokuvan useat aikuisten hahmot kuvataan negatiivisemmin kuin eurooppalaisissa lastenelo-
kuvissa yleensä.

Just to Whistle a Bit (ohj. Karel Smyczek, Czechoslovakia 1980)
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OHJAAJA JA HÄNEN TYÖNSÄ

Ohjaaja Petr Oukropec (synt. 1972) kasvoi televisioteknikon perheessä ja pääsi vierailemaan 
kuvauspaikoilla jo nuorena. Siitä huolimatta hän ohjasi debyyttielokuvansa Sininen tiikeri vas-
ta 40-vuotiaana. Tätä ennen hän teki kaksikymmentä vuotta uraa erittäin menestyksekkäänä 
elokuvatuottajana. Oukropec keräsi huomiota ensimmäisen kerran vuonna 1994, kun hänen 
onnistui muuttaa opiskelijan lopputyöelokuva Indian Summer (ohj. Saša Gedeon) kansainvä-
liseksi yhteistuotannoksi. Elokuva saavutti suurta menestystä sekä Tšekeissä että kansain-
välisillä elokuvafestivaaleilla. Vuonna 1995 hän perusti yhden Keski-Euroopan tärkeimmistä 
itsenäisistä tuotantoyhtiöistä nimeltä Negativ. Se toimii edelleen ja on erikoitunut ohjaajave-
toisiin taide-elokuviin. Vuosien mittaan yhtiö on tehnyt yhteistyötä monien suurten tšekkiläis-
ten ohjaajien, kuten Bohdan Sláma, Helena Třeštíková, Marek Najbrt ja Michaela Pavlátová, 
kanssa. Negativ on myös tehnyt uraauurtavaa työtä tuomalla ohjaajavetoisia, täysimittaisia 
dokumenttielokuvia sekä kokeellisia- ja animaatioelokuvia Tšekin elokuvateattereihin.
Petr Oukropecin uralla on myös poikkitaiteellinen luonne. Hän on kolmasti toiminut johtajana 
Prahan Quadriennalessa, joka on arvostettu kansainvälinen teatteri- ja esitystaiteen näyttämö- 
ja lavastefestivaali. Hän oli myös mukana hankkeessa, joka juhlisti sata vuotta Tšekin kau-
punginorkestereita. Vuodesta 2003 lähtien hän on ollut kuuluisan FAMU-elokuvakoulun ope-
tushenkilökunnan jäsen, jossa hän opettaa elokuvatuotantoon keskittyvää työpajaa. 
Vuosituhannen alussa Petr Oukropec alkoi keskittyä laajasti omiin ohjaustöihin muutettua-
an perheensä kanssa pieneen Länsi-Böömin kylään Těchoviceen, Šumava-vuorten juurelle. 
Siellä hän perusti amatööriteatterin nimeltä Zmrzlík omaan navettaansa. Paikallisyhteisön tu-
kemiseen tarkoitettu hanke kasvoi kuitenkin menestyväksi kulttuuri-ilmiöksi, joka tunnetaan 
myös alueen ulkopuolella. Tällä hetkellä teatterilla on 100 työntekijää ja sen esitykset vetävät 
jopa 3000:n hengen yleisöjä. Teatterissa Oukropec pääsi yhdistämään organisointitaitonsa ja 
ohjaajan työn. Hän alkoi keskittyä lavastukseen, jota hän käyttääkin taidokkaasti myös omissa 
elokuvissaan. Kommentoidessaan matkaa omien projektien tekemiseen hän toteaa, että se 
oli kuin hän olisi löytänyt oman yleisönsä: ”Olen tehnyt amatööriteatteria, jossa koen, että 
näiden yli 15 vuoden aikana olen kasvattanut eri sukupolvien välisen yleisön, joka ymmärtää 
sen kielen, jonka tuon yleisön eteen. Olen kokeillut eri genrejä, työskennellen ammatti- ja 
amatöörinäyttelijöiden sekä lasten kanssa. Tunne siitä, että minulla on yleisö, antoi minulle 
itseluottamuksen tehdä Sinisen tiikerin. ”  
Ohjaaja Petr Oukropec debytoi ohjaajana lasten elokuvalla Sininen tiikeri vuonna 2012. Sitä 
edelsi ja seurasi järjestelmällinen katselu- ja tuotantotyö lasten- ja nuortenelokuvien saralla. 
Elokuvan menestyksestä huolimatta ohjaaja ei kiirehtinyt muiden elokuvien tekoon vaan 
keskittyi edelleen tuottamiseen sekä teatteri- ja opetustoimintaan. Oukropecin toinen elokuva 
In Your Dreams! sai ensi-iltansa vuonna 2016. Yhdessä käsikirjoittaja Egon Tobiášin kanssa 
ohjaaja keskittyi tutkimaan alakulttuuria, jossa teinit ovat omistautuneet parkourille. Vaikka 
muoto on erilainen, tässä elokuvassa on paljon tarinaelementtejä, jotka ovat lähellä Sinistä 
tiikeriä. Jälleen kerran sankari on erittäin itsenäinen vahva tyttö, jolla on terävästi kehittynyt 
mielikuvitus. Hän kamppailee läheistensä ymmärtämättömyyttä vastaan ja hänen on vaikea 
erottaa todellisuutta ja mielikuvitusta. Tämän oppimateriaalin kirjoitushetkellä In Your Dreams! 
on Petr Oukropecin viimeisin elokuva - sen ensi-ilta oli vuonna 2016 Berlinalessa osana Ge-
neration 14+ -kilpailua.

Petr Oukropec ja Matyášta esittävä näyttelijä Sininen tiikeri elokuvan 
kuvauksissa 

In Your Dreams! (Ani ve snu!, 2016, ohj. Petr Oukropec)

1 Miloš Kameník: En halua tehdä puhtaasti realistisia elokuvia. Ohjaaja ja tuottaja Petr Oukropecin 
haastattelu. Julkaisussa Film a doba – Special English Issue 2016, s. 12-16.
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VALIKOITU FILMOGRAFIA: 
Tuottaja (usein yhteistyössä Pavel Strnadin kanssa):
Indian Summer (Indiánské léto, 1995; ohj. Saša Gedeon)
Whisper (Šeptej, 1996; ohj. David Ondříček)
The Return of the Idiot (Návrat idiota, 1999; ohj. Saša Gedeon)
Who Will Guard the Guard? Dalibor or The Key for Uncle Tom's 
Cottage (Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor aneb Klíč k Chaloupce 
strýčka Toma, 2002; ohj. Karel Vachek)
A Country Teacher (Venkovský učitel, 2008; ohj. Bohdan Sláma), 
Night Owls (Děti noci, 2008; ohj. Michaela Pavlátová)
Ivette and the Mountain (Ivetka a hora, 2008; ohj. Vít Janeček),
Four Suns (Čtyři slunce, 2012; ohj. Bohdan Sláma), 
Miracle (Zázrak, 2013; ohj. Juraj Lehotský)

Réalisateur :
Sininen tiikeri (Modrý tygr, 2012)
In Your Dreams! (Ani ve snu!, 2016)

ELOKUVA JA TEOKSEN KONTEKSTI

ALKUPERÄINEN KIRJA
Sininen tiikeri niminen kirja julkaistiin vuonna 2004 pienen vaihtoehtoisen lasten kirjoihin keskittyneen 
kustantamo Baobabin toimesta. Kustantamon omistavat aviopari Tereza ja Juraj Horváth. Tereza 
Horváthová kirjoitti Sinisen tiikerin ja Juraj Horváth, joka on vakiintunut tšekkiläinen graafinen 
suunnittelija, kuvittaja ja opettaja, loi sille omaperäisen visuaalisen tyylin. Kriitikot ja lukijat ottivat kirjan 
vastaan myönteisesti ja se on tänäkin päivänä varsin tunnettu tšekkiläisen lastenkirjallisuuden teos.

Molemmat kirjoittajat kuuluvat samaan sukupolveen kuin Petr Oukropec ja kaikkia kolmea yhdistää 
muutto kaupungista maaseudulle. Horvathit asuvat viehättävässä eteläisessä Böömissä sijaitsevassa 
Táborissa, jossa he elokuvan tekohetkellä kasvattivat viittä pientä lasta. Perheen elämäntilanne 
vaikutti myös käsikirjoitukseen. Ajan ollessa kortilla, Tereza Horváthová kirjoitti kirjaa kokonaiset neljä 
vuotta, mutta myös elokuvan käsikirjoittaminen oli ajallisesti haastavaa. Hän muisteli tätä ajanjaksoa 
haastattelussa: ”Kun Petr Oukropec huomasi minun tarvitsevan enemmän aikaa, hän järjesti kaikille 
lapsilleni leirin. Tämän ansiosta sain viikon kirjoittamiseen ja tarinan perusta saatiin valmiiksi. Käytin 
myös miestäni lastenhoitajana… Lopulta Petr ja minä viimeistelimme käsikirjoituksen yhdessä.”  

Kirjassa Johanka liittyy läheisesti lukemiseen ja kirjoihin, eikä Tereza Horváthová kiellä etteikö 
hahmoon ole vaikuttanut suuresti hänen omat lapsuuden kokemuksensa totalitaarisessa 
Tšekkoslovakiassa: ”Osittain se olen minä ja osittain käytin mielikuvitustani luodakseni hänet. Vietin 
lapsuuteni kirjojen seurassa. En voinut vetää itseäni pois niiden ääreltä. Olin itse asiassa muiden 
mielestä myös melko outo. Kärsin aika lailla ihan vaan siitä, että jouduin menemään kouluun.” Tereza 
Horváthová selittää myös syyn miksi sekä kirjassa, että elokuvassa Johankaa läpsäistään kasvoille: 
“Minua todella läpsäistiin koulussa. Sen teki koulun vahtimestari.”  

PRODUKTION KEHITTELY
Elokuva eroaa monella tavalla alkuperäisestä kirjallisesta teoksesta. Juoni on yksinkertaisempi 
ja helpompi seurata. Kertojan muistiinpanot sivujen reunoilla on poistettu, kuten myös paha 
poika Fiškus Tuš. Lopullinen juoni on myös muuttunut perusteellisesti. Tärkeämpää on kuitenkin 
kokonaiskonsepti, jota käsikirjoittajat, ohjaaja ja elokuvan visuaalisen tyylin luoja hyödynsivät 
siirtäessään tarinan kirjasta valkokankaalle. Kirja on kunnianosoitus lasten kirjallisuudelle - 
päähenkilö on intohimoinen lukija, jonka voimakas mielikuvitus on kehittynyt kirjallisuuden 
maailmassa. Se sisältää useita kirjallisia lainauksia ja hyödyntää kirjallisen kielen erityispiirteitä, 
mikä mahdollistaa tarinan löystymisen ja mahdollisuuden jättää unelmien ja todellisuuden rajan 
määrittelemättä. Tästä syystä tapa, jolla kirjan sisältö tuotiin valkokankaalle, oli avain elokuvan 
suunnitteluun.

Tereza Horváthová kirjoitti ensimmäisen käsikirjoitusversion yksin ja seuraavissa vaiheissa 
yhteistyössä Petr Oukropecin kanssa. Kirjan kuvittajalla ja elokuvan visuaalisen tyylin luojalla 
Juraj Horváthilla oli epäilemättä myös ratkaiseva rooli tässä vaiheessa. Tärkein muutos kirjan 
ja elokuvan välillä oli intensiivisen kirjallisuuden pohdinnan korvaaminen erittäin voimakkaalla, 
tyylitellyllä visuaalisuudella, joka sai inspiraationsa kirjasta valituista teemoista. Tämä muutos 
näkyy sekä juoneessa että muodossa. Elokuvassa Johankan kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan 
on vähennetty ja piirtämistä taas suurennettu. Elokuva käyttää värejä ja visuaalista tyylittelyä 
lavastuksessa sekä yhdistelee näyteltyjä kohtauksia ja animoituja jaksoja ja elementtejä.

  Josef Musil: Tereza Horváthová: There’s a bit of me in Johanka from The Blue Tiger. I was also slapped. Táborský deník 22. 10. 2011. 
Accessible online at WWW: https://taborsky.denik.cz/kultura_region/horvathova-johanka-z-modreho-tygra20111020.html.
  Ibid.

Kuva - kasvitieteellinen puutarha kirjassa Sininen tiikeri
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ANIMAATIO TEKNIIKAT
Animaatio astuu mukaan elokuvaan monissa muodoissa pääasiassa Johankan näkyjen 
ja unien kautta: käsin piirretystä animaatiosta digitaaliseen animaatioon sekä aina 
huipputekniseen 3D-animaatioon saakka. Vanhaa perinteistä kaupunkia ja kasvitieteellistä 
puutarhaa kunnioitetaan samassa hengessä kuin elokuvan muodossa käytettyjä pääasiassa 
perinteisiä animaatiotekniikoita. Vaikka suurin osa Sinisen tiikerin animoiduista jaksoista on 
luotu digitaalisesti, menneisyyteen viittaavia animaatiotekniikoita on käytetty huomattavan 
paljon. Sitä vastoin moderneja erikoistehostetekniikoita ja 3D-animaatioita käytettiin vain 
huomaamattomasti ja säästellen - esimerkiksi värin ja valon vaikutelmiin tiikerin ympärillä tai 
kasvihuoneessa nopeasti kasvavien kasvien ”realistisissa” otoksissa.
Animaatio edustaa yhtä elokuvan suunnittelun tasoa. Klassista käsin piirrettyä animaatiota 
käytetään otoksessa, joka voidaan ymmärtää kunnianosoituksena historian ensimmäisille 
animaatioille. Johanka selaa piirustusvihkoaan. Ensin hän kokeilee thaumatrope-ilmiötä 
kääntämällä lehtiön sivua edestakaisin nopeasti saaden aikaan optisen illuusion, jossa tiikeri 
avaa suun. Pieni animaatiovitsi tiikerin ja pormestari Rýpin välillä näytetään lehtiön seuraavalla 
aukeamalla, jossa pormestarin kasvot korvataan myös animoidulla valokuvalla. Elokuvan 
muistakin kohtauksista löytyy digitaalisia stop motion -animaatioita - esimerkiksi pulpettiin 
piirretty haukotteleva tiikeri. Digitaalitekniikoita käytetään myös useita kertoja käsintehtyjen 
piirustusten yhdistämiseksi näyteltyihin toimintakohtauksiin (vahtimestari, kylpylä, hyökkäys 
pormestarin kimppuun).
Toinen erityinen ryhmä animoituja kohtauksia toimii muinaisella pala-animaation tekniikalla. 
Johankan unijakso piirretyn saaren ja kasvitieteellisessä puutarhassa juoksevan nyt toipuneen 
tiikerin siluetin kanssa ovat hyvin lähellä kirjassa käytettyä kuvitustyyliä. Pala-animaatio, 
vaikka tässä tapauksessa onkin luotu digitaalisesti, viittaa koko pala-animaatioelokuvien 
pitkään perinteeseen, erityisesti saksalaisen animaattorin Lotte Reinigerin työhön, joka - 
Aasian varjoteatterin innoittamana - työskenteli leikattujen paperisilueettien kanssa 
1910-luvulta lähtien. (Katso Opetusmenetelmiä – hahmojen animointi)

Kirjan kansi ja elokuvan kohta, jossa kiinnitetään julistetta (0:33:30), näyttävät visuaalisesti 
samanlaisen sinisen tiikerin silhuetin. 

Kuva – käsin piirretty animaatio elokuvassa Sininen tiikeri (0:27:53-
0:28:13)
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Tietoisuus pala-animaation perinteistä
4 – Die Abenteuer des Prinzen Achmed (1926, ohj. Lotte Reiniger)
5 – Sininen tiikeri (Modrý tygr, 2012, ohj. Petr Oukropec)
6 – The Sorcerer’s Apprentice (Čarodějův učeň, 1977, ohj. Karel Zeman)
7 – Sininen tiikeri (Modrý tygr, 2012, ohj. Petr Oukropec)

Ketjureaktion taikaa

8 – Der Lauf der Dinge (1987, ohj. Peter Fischli – David Weiss) 
9 – AMAZING!!! Chain Reactions, uosittu youtube video, 2017)
10 – Sininen tiikeri (Modrý tygr, 2012, ohj. Petr Oukropec)

INSPIRAATIOITA
Elokuva Sininen tiikeri sisältää monia muodollisia, temaattisia ja kuvallisia elementtejä, jotka 
viittaavat muihin Tšekkien ja Slovakian elokuviin, sekä peleissä suosittuihin ja internetissä 
usein toistettuihin tekniikoihin. Tarkastellaan muutamaa esimerkkiä.

Lapsisankari määrittelee itsensä suhteessa maailmaan ja hänen yliluonnolliseen ystävänsä
1 – Le ballon rouge (1956, ohj. Albert Lamorisse)
2 – Lucy, Terror of the Street (Lucie, postrach ulice, 1984, ohj. Jindřich Polák)
3 – Sininen tiikeri (Modrý tygr, 2012, ohj. Petr Oukropec)

1
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HAASTATTELUJA
PETR OUKROPECIN HAASTATTELU LEHDELLE FILM A DOBA, HAASTATTELIJANA 
MILOŠ KAMENÍK  

Ohjaajaksi tulemisesta
Saša Gedeonin kanssa kuljimme koko matkan FAMU:sta elokuvien varsinaiseen tekemi-
seen ja olin mukana jokaisella pienellä askeleella. Samanlaista oli Bohdan Sláman kanssa, 
joka valvoi Sinisen tiikerin ohjausta. Seuraamalla muiden työskentelyä, voi oppia heidän 
työstään, mutta samaan aikaan alat ymmärtää millainen oma kielesi on. Lähimmän työpari-
si valinta on myös jotain, joka määrittelee millaisen paineen alle itsesi laitat, siinä mielessä, 
että he yrittävät saada sinusta parhaat puolesi irti. Esimerkiksi kuvaajan kanssa käymiesi 
keskustelujen kautta visuaalinen näkemyksesi kehittyy.

Lasten- ja nuorten elokuvista
Minulle oma perhe ja lapset ovat hyvin tärkeitä. Koen tarpeelliseksi olla ymmärrettävä heille 
ja saada heidät ymmärtämään mitä teen. Ei minulla ollut tarvetta tehdä elokuvia aikui-
sille ja kilpailla “omien” tekijöidemme kanssa, joista huolehdimme. Sen lisäksi etsin lasten 
sisäisen puhtauden ja vapauden periaatetta, kasvamiseen liittyviä ristiriitoja ja tarinoita en-
simmäisistä haavoista, jotka edustavat minulle ihmisen kasvun tärkeimpiä hetkiä. Uskon, 
että vaikka tarinat ovat aina pohjimmiltaan samantapaisia, on hyvä palata niihin kaiken ikäi-
sinä. Koen ymmärtäväni lapsia henkilöhahmoina. Kunnioitan heitä ja tahdon nostaa heidät 
aikuisten henkilöhahmojen tasolle. 
 […] Tšekkiläisten lastenelokuvien kulta-aika kulki käsi kädessä ainutlaatuisten lastenkirjo-
jen kanssa. Silloin niitä oli enemmän. Tsekkiläinen nykykirjallisuus tunnustetaan edelleen 
kansainvälisesti, mutta kirjoitetut kirjat ovat pääosin kuvitettuja novelleja nuorimmille luki-
joille. Nykyaikainen dramaattisempi tarina, joka on monimutkaisempi ja tarkoitettu van-
hemmille lapsille, on jotain mitä ei näe kovin usein. Aikaisemmin jotkut kirjoittajat eivät sa-
aneet kirjoittaa aikuiselle yleisölle, joka ajoi heidät lastenelokuvien pariin. Nykyään tilanne 
on monimutkaisempi.

Sinisestä tiikeristä
Etsin aina päähenkilöä, joka kiinnittää huomioni. Hänen on oltava sellaisten asioiden kan-
taja, jotka ovat mielestäni tärkeitä ja joissa on tiettyä jännitettä. Tämä on tärkein näkö-
kohta, vaikkakin sen lisäksi on olemassa kymmeniä muita. Minun on vaikeinta valita oikea 
aihe. […] En halunnut tehdä puhtaasti realistisia elokuvia. Sinisessä tiikerissä animaatio ja 
fantasia toimivat lapsuuden kapinoinnin työkaluna, joka korvaa kapinan mahdottomuuden 
ulkoisia olosuhteita, häätötilannetta ja sitä tosiasiaa vastaan, että perheelle tapahtuu jotain 
todella ei hyvää. Jopa näytelmät joiden parissa työskentelin, olivat visuaalisia. Suunnittelen 
visuaalisen ilmeen ja lavastuksen itse, jolloin läsnä on aina jokin visuaalinen periaate jonka 
ympärille tuotanto rakennetaan. Minulla on puvustaja tai joku muu, joka tuo ylimääräistä 
visuaalista hohtoa ja jota samaan aikaan ohjaan antamalla tiettyjä tehtäviä. Siitä huolimatta 
olen avoin näiden ihmisten näkemyksille, jotka voivat tuoda lisäarvoa kokonaisuuteen.  […]  
Sinisen tiikerin kohdalla oli toisin. Kirja itsessään on visuaalinen, Juraj Horváth on loistava 
kuvittaja ja tiesin, että minun tuli siirtää elokuvaan se visuaalinen kuvasto, joka oli jo ole-
massa kirjassa. 

PETR OUKROPECIN HAASTATTELU CINEDILLE, HAASTATTELIJANA TEREZA CZ 
DVOŘÁKOVÁ 

Alkuperäisistä inspiraatioista
Minulla ei ollut ketään erityistä ohjaajan mallia tai esikuvaa, vaikka luonnollisesti minulla on 
suosikkini: Jiří Trnka, Wes Anderson, Michel Gondry ja monia muita. Mutta, opiskelin kyllä 
tarkoin Ota Hofmanin säilyneet käsikirjoitukset. Vertailin alkuperäisiä kirjallisia tekstejä kä-
sikirjoituksiin, eroja kirjallisten ja teknisten käsikirjoitusten välillä jne. Tajusin Ota Hofmanin 
suuren merkityksen tšekkiläisessä lastenelokuvassa. Hän on ihanteellinen dramaturgi, kä-
sikirjoittaja ja kirjailija. Elokuvia voitaisiin tehdä hänen käsikirjoituksensa perusteella tänäkin 
päivänä, koska kieli on täysin nykyaikaista ja yksilöllistä. Hofman on lasten puolella. Hän 
ei karrikoi, pilkkaa tai yksinkertaista mitään. Hänen kauttaan pääsen näkemään selkeästi 
lasten ilon ja tietoisuuden heidän kaikista mahdollisista piiloistaan. Ota Hofmanin drama-
attinen perusrakenne on aina täysin toimiva. Ihailen todella hänen töitään. Näen erityisen, 
suoran inspiraation työhöni ennen kaikkea hänen rennossa leikkisyydessään. 

Elokuvan ja tarinan maailma
Lastenelokuvan maailma on luotava leikkisään ja yksinkertaiseen muotoon. Graafinen tyyli 
on kaiken perusta - kuvallinen lähestymistapa yhdistää lasten maailman elokuvaan, koska 
elokuvan kielessä kuvaa voi käyttää olennaisena ilmaisutapana. Tyylittömyys, jota näemme 
pääosin animaatioelokuvissa tällä hetkellä, on onneksi heikentynyt Tšekeissä vahvan teki-
jälähtöisen elokuvataiteen perinteen ansioista.  Tämä perinne jatkuu kirjallisuudessa, mutta 
se alkaa olla vähäisempää liikkuvan kuvan teoksissa. Se on toinen syy miksi, että lähdin 
tähän suuntaan.

Kirjana Sininen tiikeri on kuin mosaiikki. Elokuva taas on tarina ja siksi sitä varten oli tarpeen 
vahvistaa keskeistä juonta. Vapaaehtoisesti ja tietoisesti päätin käyttää tyylittelyä, jossa ai-
kuisten maailma, Rýpin ja hänen ympärillään olevien luonne, on karrikoitu ja liioiteltu. Sitä 
vastoin lapset on kuvattu normaaleiksi, luonnollisiksi, eläviksi. Kirjan vallankumoukselliset 
teemat ovat hyvin vahvat ja ne voidaan yhdistää Tereza Horváthován tekstin omaelämän-
kerrallisuuteen.  Lapsuuden muistojen ohella Tereza Horváthová käy kirjassa läpi sisäisen 
taistelun entisen luokkatoverinsa kanssa, joka oli Prahan pormestari tuohon aikaan. Elo-
kuva kertoo pienen tytön vapaudesta, jota hän ei halua menettää. Tavan, jolla Johankaa ei 
murreta, on tarkoitus olla inspiroiva.

4  Miloš Kameník: I do not want to make purely realistic films. Ohjaaja ja tuottaja Petr Oukropecin haastattelu. Julkaisussa Film a doba – 
Special English Issue 2016,  p. 12-16. 
5  The interview took place in Prague on 5. 3. 2018
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ELOKUVAN JAKSOT

3 – Lapset laskevat eläimiä kävellessään 
vanhan kaupunginosan ja junasillan 
ohi. Pormestarin auto kaahaa kaduilla 
ylimielisesti ja ajaa melkein koiran päältä. 
Tiukka vahtimestari odottaa lapsia koululla 
ja huolehtii pienistä koiristaan. (04:08). 

4 – Johankalla ei ole tarvittavia 
sisäkenkiä. Vahtimestari takavarikoi hänen 
ulkokenkänsä, joten Johanka joutuu 
menemään luokkaan paljain jaloin. Lapset 
opiskelevat. Tunti käsittelee kukkia, mutta 
lapset eivät tiedä niistä paljon. Vain Matyáš 
tietää aiheesta kaiken. Opettaja ottaa 
lasten kännykät pois, jotta he seuraisivat 
tunnilla. Edes luokassa Johanka ei seuraa 
opetusta, hän vain lukee ja piirtää. (06:18).

6 – Johanka ja Mayáš karkaavat koulusta ja 
löytävät entisen kylpylän. Johanka soittaa 
musiikkia ja alkuteksteissä nähty animoitu 
saari herää henkiin seinälle. Mutta vain hän 
näkee sen. (11:41).

1 – Tekstit ja animoitu saari. (00:00).

5 – Pormestari näyttää lapsille visualisoinnin 
kaupungin kunnostamisesta. Lapset 
huomaavat, että myös puutarha puretaan. 
(8:51).

2 – Aamu kasvitieteellisessä puutarhassa. 
Johanka ja Matyáš tapaavat kasvihuoneella. 
Matyášin isä, joka on kasvitieteilijä, 
ja  Johankan äiti, joka on työskentelee 
puutarhan kassana ja siivoojana, 
keskustelevat kiihkeään sävyyn. (00:30).

8 – Luokkatoverit ottavat Johankan 
sisäkengät. Ristiriitatilanne vahtimestarin 
kanssa kärjistyy ja nainen läpsäisee 
Johankaa kasvoille. Johankan nenästä 
vuotaa verta ja hän näkee tiikerin varjon 
katossa.  (15:33).

7 – Johanka kertoo näyistään ja koulusta 
karkaamisesta äidilleen. Hänen animoidussa 
unessaan sininen tiikeri purjehtii 
porealtaassa rautatiesillan ohi.  (13:35).

III. ANALYYSIT

11 – Pormestari kohtaa sinisen tiikerin, joka 
on vielä pentu. Hän tajuaa, että vaarallisen 
eläimen läsnäolosta voisi olla hyötyä.. 
(26:36).

12 –  Johankan äidin ja vahtimestarin 
riidellessä Johankan läpsäytyksestä, 
avustajan koira katoaa. Alueella syntyy 
paniikki. Muitakin koiria katoaa ja ihmiset 
alkavat pelätä jopa pieniä kissoja. (27:52). 

9 – Tiikeri aiheuttaa liikenneruuhkan sillan 
luona ja ensimmäinen koira katoaa kadulta 
(18:14).

10 – Pormestari saapuu tutkimaan puutarhaa 
ja lapset kuvittelevat tapoja, joilla voisivat 
kostaa tälle. Kasvihuoneessa pidetyllä 
luennolla kasvitieteiden professori selittää, 
että sininen tiikeri voisi olla olemassa. 
(20:53). 
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14 – Johanka löytää tiikerin ja soittaa 
Matyákselle ja äidille. Hän ajattelee, että yrtit 
auttavat tiikeriä paranemaan. Kaupungin 
valtuusto päättää nopeuttaa vanhan 
kaupunginosan purkamista. Animoitu 
sininen tiikeri näyttäytyy jälleen Johankan 
unissa - se ohittaa sillan ja tökkäisee pilveä 
kellotassullaan aiheuttaen sateen (38:36).

13 – Lapset etsivät tiikeriä. Pormestarin 
auto vahingoittaa sitä ja se piiloutuu 
kasvitieteelliseen puutarhaan (33:19).

16 – Tiikeri paranee yöllä ja tekee ihmeen. 
Aamulla kasvihuone on muuttunut 
viidakoksi, joka pursuaa sinisiä kukkia. 
Isä ja professori tutkivat uusia kasveja. 
Lehdet kirjoittavat puutarhasta ja väkijoukot 
parveilevat katsomaan sitä. (54:38).

15 – Puutarha saa kaupungintalolta käskyn 
muuttaa. Tiikeri on sairas eikä syö. Isä 
hajottaa radion, kun hän kuulee pormestarin 
puhuvan uudistuksesta. Media kritisoi 
pormestaria tiikeristä ja tämä käskee 
Kráčmeraa ottamaan eläimen kiinni (47:19)

19 – Kráčmera ja pormestari sulkevat tiikerin 
häkkiin huoneessa, jossa myös kadonneet 
koirat ovat vangittuna. He löytävät Johankan, 
mutta tämän äiti ja Matyášin isä saapuvat 
ja vapauttavat hänet. Sininen tiikeri katoaa 
häkistä pimeässä. Poliisi ja televisioryhmä 
ilmestyvät paikalle ja pormestarin toimet 
paljastuvat  (01:14:17).

20 – Puutarhan asukkaat muuttavat 
kylpylään. Nyt myös Matyáš, tämän isä 
ja Johankan äiti näkevät kuvan seinällä. 
Kaikki neljä purjehtivat kohti saarta. 
Johanka kävelee rantaan ja tervehtii nyt jo 
aikuista tiikeriä, joka ilmaantuu viidakosta. 
Lopputekstit ilmestyvät taivaalle saaren 
yläpuolelle. (01:18:22-01:27:33).

17 – Luokkatoverit eivät ole ainoita, jotka 
ajattelevat tiikerin pitävän puutarhasta. 
Kráčmerakin etsii tiikeriä sieltä ja löytää sen. Isä 
kohtaa tiikerin ja sillä on ihmeellinen vaikutus 
häneen – isän ja Johankan äidin välinen 
umpikuja kommunikoinnissa voitetaan ja äiti 
pyytää kaikki illalliselle.  (01:01:03).

18 – Kráčmeran tytär löytää sinisen 
tiikerin ja lumoutuu. Tyttärensä pyynnöstä 
Kráčmera etsii tiikerin ja ottaa sen kiinni. 
Matyáš ja Johanka seuraavat häntä vanhaan 
rakennukseen. Johanka seisoo vahdissa ja 
Matyáš juoksee hakemaan apua. (01:09:10). 
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ELOKUVAN KYSYMYKSIÄ 
PIILOTETTU TIIKERI – NÄKYVÄ TIIKERI

Tiikeri piiloutuu ja näyttäytyy elokuvassa vuorotellen. Yksittäisten otosten ja kohtausten visuaalisen 
ja elokuvallisen tyylin vaihtelu vahvistavat näiden tilanteiden muutosta. Sinisen tiikerin hahmo on niin 
omaperäinen, että tekijöillä on varaa kokeilla. Lisäksi muutoksen periaate viittaa alkuperäisteoksen 
kirjalliseen ja refleksiiviseen luonteeseen. Se välttää antamasta lukijalle selkeää kuvaa tiikeristä. Sen 
sijaan kirja rohkaisee lukijoita käyttämään omaa mielikuvitusta. 

Sininen tiikeri symboloi rajoittamattomuutta ja mielikuvitusta.  Sen tärkeimpiä piirteitä ovat sen tavoit-
tamattomuus ja muuttuvuus, jotka voidaan kuvailla näiden esimerkkien avulla: 

• Johankan mielikuvituksen ja piirustusten suosituin eläin alkaa liikkua hänen ja katsojien silmien 
edessä. Tiikeri haukottelee ja liikkuu. Muut elokuvan henkilöt eivät näe tätä.

• Tiikeri tulee useaan otteeseen Johankan uniin unenomaisena tiikerin hahmona. Se on visuaalise-
sti tyylitelty ja muokattu, se kävelee takajaloillaan ja näyttäytyy viisaana, rauhallisena oppaana. 
Katsoja voi ajatella näiden kohtausten viittaavan Johankan menettämään isään.

•  Selkkaus vahtimestarin kanssa ja läpsäisy kasvoille ovat käänne, jonka jälkeen Johankan ja ma-
ailman välinen tasapaino on järkkynyt. Tiikeri, jonka vain katsojat ovat nähneet tähän saakka, 
muuttuu näkyväksi myös muille. Mutta, emme vielä tiedä mikä se on. Tiikeri syntyy varjoista 
katossa ja varjo pakenee ikkunan kautta kadulle.

•  Ihmiset ovat peloissaan. Puhutaan, että suuri sininen tiikeri, petoeläin, liikkuu kaupungilla. Mutta, 
emme tiedä mikä se on ja miltä se näyttää. Musiikin tuoma jännite tiikerin varjon liikkuessa van-
han kaupungin kaduilla herättää mielikuvituksemme (Kuva 1), samoin kuin sinivalkoiset julisteet, 
joissa nähdään tiikerin siluetti ja tarjotaan löytöpalkkiota. 

•  Katsojan odotukset tyhjennetään. Vaarallinen iso kissa onkin todellisuudessa tiikerin pentu. Sulo-
inen, ei-aggressiivinen ja eksynyt kaupunkiin, vaikkakin selvästi erityinen ja lumoava. (Kuva 2)

•  Huomaamme tiikerin läsnäolon useasti sen subjektiivisesta kuvakulmasta. Laajakuvalinssi vääris-
tää kuvaa ja todellisuus on liioiteltu (lähellä on lähempänä ja kaukaisuus kauempana). Kameran 
kuva ympäristöstä on matalaa ja nopeaa.

•  Kun yleisö on löytänyt tiikerin, se alkaa piiloutua eri tavalla. Kasvitieteellinen puutarha, johon se 
vetäytyy, toimii sekä suojana että piilona. Ei ole sattumaa, että puutarha tulee yhä sinisemmäksi 
ja villimmäksi, koska silloin tiikeri sulautuu sinne entistä paremmin.

•  Kun tiikeri löytyy häkistä ja se ollaan vapauttamassa, eläin katoaa pimeyteen (Kuva 3). Se, mikä 
näyttää ensin vetäytyvän valosta, osoittautuu myöhemmin pysyväksi poistumiseksi Johankan 
maailmasta. 

•  Viimeisessä kohtauksessa tiikeri muuttaa muotoaan viimeisen kerran. Se ilmaantuu saaren tiheän 
kasvillisuuden keskeltä ja tervehtii Johankaa katseellaan. Se on erilainen – suuri, vahva, itsevar-
ma. Lumoava villieläin keskellä luontoa, ilman sivilisaatiota (kuva 4). .

Tiikeri on kissapeto ja petojen tulee olla näkymättömiä luonnossa. Se on yöeläin ja sen tähden useat 
tärkeät käännekohdat tapahtuvan yöllä. Kun tiikeri piileksii kasvitieteellisessä puutarhassa, on ilta. 
Emme vielä ole täysin varmoja miltä se näyttää. Mutta, me tutkimme puutarhan lattiaa tiikerin näkökul-
masta. Me loikkaamme sen mukana vesialtaalle ja katsomme sinne. Tätä seuraa huomaamaton leik-
kaus, mutta katsojalla voi silti olla tunne, että hän näkee itsensä veden heijastuksessa. Sen sijaan, 
hän näkee tiikerin (kuva 5). Tiikeri ei vaikuta vaaralliselta. Se juo vettä janoonsa. Tunnelman muutos 
tiiviistä leikkisään alleviivataan musiikilla.
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VÄRIN TÄRKEYS ELOKUVAN TARINASSA 
Värejä käytetään elokuvissa esteettisenä peruselementtinä, mutta myös ilmaisun osana tai korosta-
maan mielialaa ja tunnetta. Tämä voi koskea värejä, jotka ovat luonnollisia (vaikka kohtauksen väri 
ei olisikaan sama kuin kameran edessä olevan kohteen väri) tai keinotekoisesti muokattuja - liian 
kyllästettyjä, vaalennettuja tai sävytettyjä yhteen sävyyn.   Elokuvan alkuajoista saakka väri on liitetty 
vetovoimaan ja elokuvatrikkeihin. Sitä käytettiin ensimmäisissä elokuvissa paljon ja Georges Méliès 
hyödynsi sitä upeasti. Elokuvakohtausten sävyttäminen tietyllä värillä perustui konventioihin, joiden 
avulla kohtausten ilmapiiriä haluttiin vahvistaa ja katsojien oli helpompi orientoitua toimintaan. Värien 
käyttö erityisenä metaforisena tai symbolisena elementtinä, auttamassa elokuvan tarinan muotoilussa, 
on läheisessä yhteydessä tähän sävytystapaan. Tunnetuimpia ohjaajia, jotka hyödynsivät värien mah-
dollisuuksia, ovat venäläinen elokuvantekijä Sergei Eisenstein, joka aloitti kokeilut väreillä kuuluisassa 
mustavalkoelokuvassaan Taistelulaiva Potemkin. Siinä hän värjäsi lipun punaiseksi korostaakseen ky-
seisen poliittisen symbolin merkitystä ja lisätäkseen kohtauksen emotionaalisia vaikutuksia (kuva 6). 
Vuosia myöhemmin Steven Spielberg käytti väriä samaan tapaan mustavaloisessa elokuvassa Schin-
dlerin lista. Krakovan ghetton verilöyly kohtauksessa hän värjäsi pienen tytön takin punaiseksi, jolloin 
yleisön huomio kiinnittyi tämän lohduttomuuteen, samaan aikaan alleviivaten teemaa, jossa puolustus-
kyvytön lapsi joutuu kohtaamaan holokaustin voiman (kuva 7).

Vielä suoremman tulkinnan tarjoavat lukuisat elokuvat, joissa keskitytään popkulttuuriin. Kuuluisa 
esimerkki on Alfred Hitchcockin Marnie, jossa punaista väriä käytetään yksiselitteisesti merkkinä ja 
laukaisijana naispäähenkilön mielisairaudelle sekä psykoanalyyttisena vertauskuvana häiriintyneelle 
seksuaalisuudelle. Kohtauksessa, jossa näytetään punaista mustetta, kuva on pakotettu harmaan sä-
vyihin. Tällä tavoin tippa mustetta valkoisella paidalla, joka saa aikaan päähenkilön paniikkikohtauk-
sen, erottuu vielä enemmän (kuva 8 ja 9).

Tarantinon vaikuttavassa Kill Bill -elokuvassa sankaritar yhdistetään keltaiseen väriin. Hänen keltainen 
kokopukunsa on suora viittaus elokuvaan Game of Death, toimintalegenda Bruce Leen viimeiseen 
elokuvaan, jonka kuvauksissa hän kuoli. Keltainen on laskevan auringon väri, joka viittaa aasialaiseen 
perinteeseen, mutta se symboloi myös ahdistuneisuutta, huonoa tuuria sekä päähenkilön epätasa-
painoa ja hulluutta. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, tässä hyödynnetään hienosti keltaisen värin 
esteettisyyttä, joka luo tyylikkään yhdistelmän punaisen (veri) ja mustan kanssa. Ymmärrettävästi 
keltaista väriä käytettiin elokuvan mainosmateriaaleissa ja markkinointikampanjassa (kuva 10). Sa-
manlaisia esimerkkejä löytyy paljon elokuvan historiasta.

Sinisen tiikerin tekijät, jotka ovat tietoisia laajemmasta kontekstista, käyttävät väriä tarinaa muokka-
avana elementtinä. He kehittävät erityisiä värisävyjä, joilla on oma merkityksensä. Keskeiset hahmot, 
tiikeri ja kasvitieteellinen puutarha, samaan tapaan kuin animoidut jaksot, liitetään siniseen ja vihreään 
väriin. Näiden voidaan tulkita viittaavan luonnon väreihin, kasveihin ja taivaaseen. Lisäksi Matyáksen ja 
tämän isän hahmot liitetään pääasiassa vaalean siniseen ja khakiin, jotka vastaavat heidän yhteyttään 
luontoon. Vanha kaupunginosa ja koulu ovat pääasiassa värikkäitä ja lämpimillä sävyillä korostettuja. 
Ne vastaavat kaupunkiympäristön monimuotoisuutta ja tunnetilaa. Pormestarin ja hänen tiiminsä ma-
ailma on kuvattu erittäin perusteellisesti ilman värejä - mustana, valkoisena ja harmaasävyinä (kuva 
12). Miellämme hänet mieheksi, jolla ei ole empatiaa tai lämpöä ja uuden kaupunginosan maailmaksi, 
josta puuttuvat tunteet ja inhimillisyys. Alusta asti Johankan ja tämän äidin vaatteiden ja kodin vallitse-
vina väreinä ovat lämpimät punaisen ja keltaisen sävyt (kuva 11). Asteittain henkilöt alkavat kuitenkin 
pukeutua sinisen sävyihin. Viimeisessä kohtauksessa kaikki neljä hahmoa ovat pukeutuneet täyteläi-
sen sinisiin sävyihin ja lähtevät sinivihreän kuvan maailmaan (kuva 13). He vapautuvat epätäydellise-
stä kaupunkitodellisuudesta ja ottavat avosylin vastaan sinisen tiikerin satureviirin sekä ihanteellisen 
luontomaailman.

Asukkaiden vaatteiden värien vaihtumisen ja kasvien korostetun vihreyden rinnalla elokuvan koko sävy 
muuttuu, vaihtuen sujuvasti lämpimästä kylmiin sävyihin (erot kuvien 11 ja 13 välillä).

6

8

7

10

9

6   Elokuvan värejä tutkitaan syvällisesti Ranskan Cinemathequen koulutusprojektissa “Le Cinéma, cent ans de jeunesse” http://www.
cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/en/cinema-questions/all-the-questions/colour/ressources.html (lainattu 20. 6. 2018, englanniksi ja 
ranskaksi). 
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VANHA JA UUSI 

Vaikka Sininen tiikeri sijoittuukin tähän päivään, elokuvan dramaturgiaan vaikuttaa vahvasti 1970- ja 1980-lu-
kujen vahva tšekkiläisen lasten- ja perhe-elokuvan perinne. Tarina on hitaampi ja vähemmän toimintaan pe-
rustuva kuin on tapana nykyaikaisissa kouluikäisten elokuvissa. Tunnelmaa korostetaan enemmän, mutta 
myös sankareista pyritään tekemään erottuvaisempia. Jopa sen kustannuksella, että päähenkilöt määritellään 
toisin kuin ympäristönsä. 

Vanhan ja uuden välinen ristiriita, elokuvan tarinan keskeinen teema, heijastuu myös ilmaisutyylin lähesty-
mistavassa. Lavastus yhdistelee retroa ja uusia elementtejä harkitusti. Kasvitieteellisen puutarhan maailma 
on vanhanaikainen, muistuttaen 1900-luvun vaihdetta (kuva 14). Suurin osa esineistä ja rakennuksista ovat 
haalistuneita ja kuluneita. Puutarhan asukkaiden vaatteetkin ovat retrotyylisiä. Vanha kaupunginosa esitetään 
vanhan ja uuden välisenä alueena. Kadut rautatiesillan lähistöllä ovat huonossa kunnossa mutta niistä löytyy 
myös uuden ajan elementtejä (kuva 15). Koulu on ulkoa katsottuna Art Nouveau, mutta sisältä moderni. Autot 
ovat ajaneet teillä vuosikymmeniä. Vanhan vastakohtana seisoo visio uudesta kaupungista, joka esitetään 
puhtaana, hyvin suunniteltuna ja turvallisena, mutta myös homogeenisena, epäinhimillisenä ja värittömänä.

Vanhan ja uuden vastakkainasettelu vaikuttaa kameran perspektiivien valintaan. Vanha maailma on kuvattu 
lapsuudestamme tuttuna ja henkilökohtaisena maailmana (vastaavasti myös elokuvan tekijöiden, jotka ovat 
syntyneet 1970-luvun alkupuolella). Astumme sisään lasten kotiin ja kasvitieteellisen puutarhan nurmille ja 
kallioille (kuva 16). Vastakohtaisesti emme koskaan näe kokonaista kuvaa uudesta kaupungista – ainoastaan 
palasia; osia uusista rakennuksista ja työmaan (kuva 17).  Tämä lähestymistapa estää katsojaa identifioitu-
masta paikkaan, joka on tarkoitus nähdä sankareiden silmin vihamielisenä ja outoja paikkana.

Sinisen tiikerin vanhanaikainen luonne toimi merkittävänä inspiraationa visuaalisen tyylin kehittämisessä ja 
tiettyjen animaatiotekniikoiden käytössä. Näiden tarkoitus on korostaa vanhojen, perinteisempien animaatio-
elokuvien tuotantometodeja. Animaatio näkyy ainoastaan kasvitieteellisen puutarhan maailmassa ja vanhassa 
kaupunginosassa. Sitä ei näy uudessa kaupungissa. Useissa otoksissa on jopa käsin piirrettyjä animaatioita. 
Suurin osa elokuvan animaatiosta on tehty digitaalisesti, seuraten kuitenkin klassisen käsinpiirretyn anima-
ation estetiikkaa. Digitaalianimaatiota käytetään elokuvassa erittäin säästeliäästi ja huomaamattomasti (kat-
so Animaatiotekniikat -luku). Samanlainen lähestymistapa on valittu runsaassa musiikin käytössä. Akustiset 
vaski- ja kielisoittimet yhdistettynä analogisiin tehosteisiin, kuten mekaanisiin- ja luonnon ääniin, hallitsevat 
ääniraitaa. Vaikka äänen jälkituotanto käyttää digitaalista teknologiaa, se myös osoittaa kunnioitusta klassista 
ääntä kohtaan. 
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KUVAN ANALYYSI
JOHANKA HIEKALLA (JAKSO 6 - 0:11:50)

Konteksti
Johanka ja Matyáš karkaavat koulusta, jossa he ovat saaneet tietää suunnitelmista 
tuhota vanha kaupunginosa. Matkalla he löytävät kerrostalon sisäpihalta hiekkaa. 
Se on selvästi hylätty rakennustyömaa. He menevät hiekalle makaamaan. Matyáš 
ehdottaa, että he palaavat kouluun, mutta Johankan mielenkiinto on keskittynyt 
seuraamaan rakennusten välistä näkyvän taivaan lintuja. Tätä seuraa kohtaus kun-
nan kylpylässä, joka alkaa samanlaisesta hitaasta otoksesta, jossa lintujen siluetit 
lentävät ja huutavat kylpylän lasikaton yläpuolella. 

Kuvailu
Kohtaus on vangittu amerikkalaisena otoksena, eli kuvana, jossa suurin osa hen-
kilöistä näkyy. Näemme Johankan makaamassa hiekalla. Näyttää siltä että hän 
makaa pää alaspäin, joka on ehkä mielenkiintoista tai yllättävää. Lämpimät sävyt, 
ruskea, okra ja punainen vallitsevat (vertaile Elokuvakysymyksiä – värien muutos). 
Pehmeä valon ja hahmon vierelle laskeutuvan kevyen varjon myötä voimme ouna-
stella, että kyseessä on ulkokuva. Hallitsevana elementtinä on diagonaalinen viiva 
ylävasemmalta oikeanpuoleiseen kulmaan. Kompositiona on tavallinen laajakuva 
formaatti, jonka kuvasuhde on 1:1.85. Se on hienostunut ja käyttää vaistomaisesti 
kultaista leikkausta. Kamera luo yleiskuvan suunnilleen puolueettoman tarkkaili-
jan näkökulmasta. Se on välillä matalampi, kuten hiekkakasan juurella. Johanka 
on makuuasennossa ja hänen asentonsa välittää rauhallisuuden tunteen. Hänen 
katseensa suunta piirtää toisen kuvitteellisen diagonaalin, tällä kertaa vasemmalta 
alhaalta kevyesti kohti yläoikeaa. Tyttö näyttää heti kiinnostavalta. Käteen piirretty 
rannekello, laukku täynnä piirustuslehtiötä ja värikyniä vihjaavat, että hän on luova 
ja pitää piirtämisestä. Kuva itsessään kertoo kuitenkin hyvin vähän siitä missä ja 
miksi hän makaa. Se jättää paljon tilaa mielikuvituksellemme. 

Luonnollisuus 
Lapsi käyttäytyy luonnollisesti maatessaan hiekalla, vaikkei se ole järkevää tai hy-
gieenistä. Tässä kohtauksessa Johanka yhdistyy läheisesti maahan ja luontoon, 
vaikka hän onkin sivilisaation keskellä. Hänen kätensä koskettavat hiekkaa voimak-
kaasti (vertaile Keskeisiä teemoja – luonto ja eläimet). Ne, joille elokuva ei ole vielä 
tuttu voivat kuvitella henkilöhahmon makaamassa esimerkiksi hiekkadyynillä ko-
skemattomassa luonnossa. Johankan luonnollinen käytös on yhteydessä hänen 

vapauteensa. Itsenäinen näkemys, vaatetus kaukana muotisuunnittelijoiden ihanteesta, kän-
nykän sijaan piirustuskirja ja värikynät – kaikki tämä kertoo, että henkilöhahmo elää omien 
sääntöjen mukaan eikä anna periksi ympäristön paineille.

Loppu
Kohtaus luo erittäin rauhallisen vaikutelman, eikä siitä huomaa, että lapset ovat juuri karanneet 
koulusta ja ovat keskellä suurta myllerrystä. Johanka ei ole antanut paniikin imaista itseään 
vaan pysäyttämällä sen, hän on vapautunut todellisuudesta. Keskittyminen tähän hetkeen on 
otoksen ja koko kohtauksen tärkeä osa. Tunnemme olon turvalliseksi ja mietiskeleväiseksi. 
Johankan katse poistuu otoksesta luoden salaperäisyyden tunteen. Emme tiedä mitä hän 
katsoo. Hän on kuvassa samanaikaisesti kaukana oman mielensä sisällä ja fyysisesti hyvin 
läsnä, yhteydessä hiekkaan. Johankan katse kaukaisuuteen voidaan tulkita monin tavoin. Se 
voi näyttäytyä syyperäisenä, jolloin hän katsoo jotakin tärkeää, joka on vanginnut hänen huo-
mionsa. On myös mahdollista, että se symboloi hänen pakoaan unelmien maailmaan ja hänen 
vahvaa sisäistä elämäänsä. Samaan aikaan voimme mieltää sen uhmakkuudeksi. 
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OTOKSEN ANALYYSI
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NOSTOKURJEN TUHO (JAKSO 10 - 0:24:57-0:25:25) 

Konteksti
Pormestari Rýp vierailee kasvitieteellisessä puutarhassa, jossa hän tapaa arkkitehtinsä, 
asukkaiden paheksunnasta huolimatta. Lapset kuvittelevat mielessään millä tavoin he 
voisivat päästä eroon pormestarista. Heidän ideansa havainnollistetaan animation keinoin 
kuviksi käyttäen hyväksi lasten piirustuksia (vertaile Inspiraatioita – ketjureaktio). Lopulta 
pormestari ajaa rauhallisesti pois. Seuraavaksi näemme lyhyen kohtauksen, jossa pormes-
tari on televisioryhmän kanssa yhdellä uusista kohteistaan. Kamera seuraa tapahtumia al-
haalta, luultavasti maasta käsin. Taivas ja kaksi nostokurkea ovat otoksen tärkeät elementit. 

Kuvailu
Yksinkertainen otos on vain 10 sekuntia pitkä. Otos on kiintoisa, koska siitä on vaikea 
määritellä sen koko. Näkymä ikkunasta aukeaa kauas – se on laaja yksikkö. Siltikin nä-
kymä on enemmänkin melko yksityiskohtainen. Keskellä otosta näemme nostokurjen. Se 
on kaukana, junaradan takana, jonka olemassaolo välittyy pylväiden ja sähkölinjojen kautta. 
Lähempänä, junaradan edessä, havaitsemme viheralueiden läheisyyden, kun kolme puun 
oksaa tulevat kuvaan. Kameran kautta tutkimme maisemaa sisältä, vanhan ikkunan takaa. 
Lasi on huonosti asennettu. Kahden pystypuun vierellä näemme tahroja, jotka ovat synty-
neet maalista tai tasoitteesta. Ikkunan karmi ympäröi otoksen alareunaa luoden erityisen 
rajauksen, jossa otos on jaettu kolmeen osaan.  Kamera pysyy paikalla ja tarkkailee nosto-
kurkea, jonka puomi liikkuu hitaasti (kuva 1). Huolimatta ikkunan ja näkökulman pitkästä 
välimatkasta, kuulemme selvästi koneen metalliset äänet. Ääniraitaa, joka jatkuu edellisestä 
kuvasta rakennustyömaalla, on lisäksi elävöitetty hennolla linnun laululla. Aivan keskellä, 
viidennen sekunnin kohdalla, leikataan kuvaan Johankan kasvoista (kuva 2). Tämä kertoo 
meille, että kyseinen kohtaus on hänen subjektiivinen näkökulmansa rakentamisesta, kaik-
kein todennäköisimmin kasvitieteellisestä puutarhasta katsottuna. Sen jälkeen palaamme 
ikkunanäkymään. Tyttö venyttää kättään kohti nostokurkea ja näyttää mittaavan sitä peuka-
lollaan ja etusormellaan. Hän leikkii perspektiivillä, sillä kaukainen nostokurki mahtuu hyvin 
peukalon ja etusormen väliin. Otoksen etuala on epätarkka (kuva 3). Tapahtuu yllättävä 
asia, kun perspektiivileikki astuu Johankan todellisuuteen. Kamera tarkentaa nopeasti etu-
alalle, jolloin nostokurki häviää. Johankan käteen ilmaantuu piirretty, mitattu nostokurki, 
jossa näkyy ohjaajan koppi. Tässä hyödynnetään samaa lasten piirrosten tyylittelyä kuin 
aikaisemmassa kohtauksessa, jossa kuvattiin keksittyjä hyökkäyksiä Rýpiä vastaan (kuva 
4). Tilanteen leikkisyyttä alleviivataan hienovaraisella äänitehosteella, joka sekoittuu raken-
nustyömaan ääniin. Vaikka nostokurki on animoitu digitaalisesti, se on tyyliltään yksinker-
taisen käsin tehdyn stop-motion animaation kaltainen. Johankan käteen vangittu nostokurki 
tärisee “hermostuneesti”. Johanka liikuttaa kättään vähän ylöspäin ja takaisin ja tuo sen 
lähemmäs kameraa. Nostokurki reagoi puomin terävällä liikkeellä ja kumartuu alaspäin ko-
rostaen avuttomuuttaan (kuvat 4 – 5). Esitys päättyy tähän. Seuraava otos leikkaa Johan-
kan kasvoihin. Hän murskaa nostokurjen hitaasti sormillaan (animoitu nostokurjen kuljettaja 
pääsee pakenemaan) ja hymyilee (kuva 6).

Runollinen mielenosoitus 
Otos on hyvin rauhallinen ja yksinkertaisesti sommiteltu. Kamera pysyy paikallaan. Kuten kuvan ana-
lyysissä (vertaa Kuvan analyysi), tässäkään ei ole havaittavissa jännitystä tai hermostuneisuutta, vaik-
ka Johankan rakkaus kasvitieteellistä puutarhaa kohtaan ja pormertarin päätös rakentaa uusi kaupun-
ginosa ovat syvässä ristiriidassa keskenään. Me tarkkailemme nostokurkea, uudistukseen viittaavaa 
symbolia, turvallisesti Johankan kodin ikkunalasin takaa. Tyttö protestoi tilannetta rauhalliseen tyyliin, 
joka toteutuu pääasiassa hänen mielikuvituksessaan. Tapa, jolla hän vangitsee ja tuhoaa nostokurjen, 
on hyvin ainutlaatuinen, luova ja leikkisä. Tiedostamme, ettei tämä tapahdu todellisuudessa vaan 
päähenkilön mielikuvitusmaailmassa. Ensinäkemältä Johankan passiivinen, runollinen mielenosoitus 
ei voi muuttaa paljoakaan. Toisaalta, puhumme selvästikin voimakkaasta kehityskokemuksesta, jolla 
voi epäilemättä olla monia vaikutuksia lapsen todelliseen elämään. Me kaikki tiedämme tunnetun 
ajatuksen, jossa perhosen siiven isku Brasiliassa voi aiheuttaa tornadon Teksasissa. Asiayhteyksien 
tiedostaminen on avainasemassa, jotta voimme ymmärtää tarinan positiivisia henkilöitä. Verrattuna 
pormestari Rýpin hahmoon, jonka elämänkatsomus on rajallinen ja jättää monia maailman näkökohtia 
huomiotta. 
Taistelussaan uuden kaupunginosan uhkaavaa rakennustyömaata vastaan Johankaa auttavat hänen 
oma mielikuvituksensa ja muinaiset animaatiotekniikat, joita käytetään elokuvassa useasti. Upeaa te-
kniikkaa, jossa luodaan kuvasarjoja otoksen sisälle tarkentamalla kameraa yhdestä kohteesta toiseen, 
käytettiin alun perin jo 1940-luvulla. Monessa kohtaa Sininen tiikeri palaa yksinkertaisten ja vanhojen 
elokuvan perustekniikoiden äärelle, ammentaen animaatio- ja lastenelokuvien perinteestä.
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JAKSON ANALYYSI 
LÄPSÄYTYS (JAKSO 8 - 15:33-18:15)

Konteksti
Jaksoa edeltää kolme kohtausta, joissa Johankan näyt voimistuvat. Hän näkee liikkuvan 
saaren vanhassa kylpylässä. Illalla jutellessaan äitinsä kanssa Johanka piirtää sinisellä 
kynällä tiikerin, joka haukottelee ja jatkaa uniaan. Lyhyen unijakson lopussa ihmismäi-
nen tiikeri kelluu rautatiesillan ohi kylpylän ammeessa. Seuraava kohtaus on keskeinen 
kirjan ja elokuvan kannalta. Väkivallan teko Johankaa kohtaan järisyttää todellisuuden 
ja mielikuvitusmaailman välistä tasapainoa ja tarina muuttuu saduksi. Heti seuraavassa 
kohtauksessa huomaamme, että tiikeriä ei enää näe pelkästään Johanka omassa mieli-
kuvituksessaan, vaan myös kaupungin muut asukkaat näkevät sen. 

Kuvailu
Löydämme itsemme koulusta. Johanka istuu vessassa ja lukee. Kuulemme kun muut 
oppilaat lähestyvät. Toinen otos on ylhäältä (kuva 1) – kamera heilahtaa kopista sen 
ulkopuolelle. Valonsäde osuu kivilattiaan. Luokkakaverit leikkivät Johankan kengällä ja 
pilkkaavat häntä. Kuva siirtyy takaisin koppiin Johankaan, joka sulkee kirjansa ja kuunte-
lee keskittyneesti. Hänen kasvonsa eivät paljasta miten hän kokee tilanteen – onko hän 
hermostunut kiusaamisesta vai eikö sillä ole mitään vaikutusta häneen. Kamera kuvaa 
jälleen ylhäältä alas. Käy selväksi, että hän on miesten vessassa ja pojat uhkaavat olla 
päästämättä häntä pois huoneesta. Kello soi tunnin aloituksen merkiksi ja pojat lähtevät 
kohtia luokkaa. Kello soi edelleen, kun ankara vahtimestari tulee hätistelemään käytävillä 
leikkivät lapset pois. Seuraavaa otos kestää yli 20 sekuntia. Siinä Johanka ilmaantuu pi-
meydestä, kulkien kamerasta poispäin kohti käytävän ja portaikon valoa. Näemme hänen 
tumman siluettinsa. Koulun sisätila on funktionalistista tyyliä, jota hallitsee huomattavan 
valoisan tunnelman luovat lasiseinät. Otosta hallitsee myös kivilattia, johon piirtyvät yksi-
ttäisten henkilöiden varjot (kuva 2). Johankan huomatessa vahtimestarin lähestyvän, hän 
muuttuu epävarmaksi ja hidastaa kulkuaan. Koulun kellon ikävä ja loputon ääni vaimenee 
otoksen lopussa, jolloin äänimaiseman valtaa Johankan puukenkien kopina. Lyhyessä 
otoksessa näemme Johankan ja vahtimestarin vastakkain portaikon vierellä lasiseinä 
taustalla. Johankaan verrattuna vahtimestari vaikuttaa todella valtavalta ja määräilevältä 
(kuva 3). Vahtimestari moittii Johankaa tämän kengistä, sillä hänellä ei ole pakollisia sisä-
kenkiä. Seuraavaksi näemme heidän välisen keskustelunsa, jossa Johanka on kuvattu 
vahtimestarin silmien korkeudelta (kuva 4) ja vahtimestari Johankan silmien korkeudel-
ta. Tämä vahvistaa entisestään tunnetta vahtimestarin fyysisestä valta-asemasta. Hänen 
huutaessa ”Valehtelija!”, animoidut lohikäärmeiden päät nousevat hänen turbaanistaan. 
Johanka vastaa näkyynsä kehumalla ironisesti vahtimestarin päähinettä. Tämä ei kuiten-
kaan reagoi kehuihin vaan jatkaa saarnaansa. Naisen pää lähestyy kameraa ja Johankaa, 
samoin lohikäärmeiden päät. Hänen sieraimistaan puhkuu animoituja eläimellisiä hengi-
tyskiehkuroita (kuva 5). Vahtimestari ottaa kovakouraisesti kiinni Johankan ranteista ja 
raahaa tätä käytävällä eteenpäin. Kuulemme puukenkien kopinan ja vahtimestarin avain-
ten kilinän, kun hahmot poistuvat kuvasta. Löydämme itsemme naulakoilta. Vahtimestari 
seisoo metallisen verkon edessä, joka jakaa naulakot käytävästä. Hän tuijottaa tyttöä. 

Johanka etsii kenkiään. Hänet nähdään verkon läpi vahtimestarin näkökulmasta. Koska 
kamera on tarkentanut tyttöön, verkko erottuu vain sumeana tahrana. Johanka etsii so-
pivan kenkäparin ja valehtelee epäröimättä. Raivostunut vahtimestari ei usko Johankaa. 
Kamera vetäytyy kauemmas hahmoista ja jää naulakoiden ulkopuolelle. Vahtimestari 
siirtyy naulakoiden luo, astuu Johankaa kohti ja läpsäisee tätä kasvoihin (kuva 7). Jo-
hanka pitelee nenäänsä. Vahtimestari käyttäytyy edelleen aggressiivisesti ja hän tarttuu 
Johankaa käsivarresta. Lattiatasolta kuvatussa otoksessa näemme veritipan putovan 
lattialle. Henkilöhahmojen kävelevät jalat ilmaantuvat kuvaan. Kamera nousee hitaasti 
ja seuraa poistuvaa vahtimestaria, joka pitää kiinni Johankasta. He kulkevat käytävää 
poispäin ja sekä kuva, että ääni sumenevat (kuva 8). Löydämme itsemme eräänlaisesta 
koulun varastosta. Kamera tarkentaa kattoon, jossa roikkuva valaisin luo katon pintaan 
erikoisia pyöreitä varjoja (kuva 9). Se pyörii kuin karuselli, mutta vaihtaa suuntaa eikä 
teekään täyttä ympyrää. Meren äänet ja musiikki luovat miellyttävän yksityisyyden ja le-
vollisuuden tunteen. Jotakin alavireistä ja outoa tapahtuu – valo ja varjot erkaantuvat. 
Seuraavassa kuvassa huomaamme, että olemme katsoneet kattoa Johankan silmin. Hän 
istuu kääntyvällä nojatuolilla ja pyörii sillä (kuva 10). Hänen nenässään on tampooni ja 
hän katselee kattoon. Yhdessä kohtaa hän ottaa vauhtia ja tuoli pyörii ympyrää. Kamera 
katselee tyttöä ylhäältä käsin ja kolmannesta kohdasta Johankan vasemmalta puolelta, 
valonlähteen oikealta. Musiikki vastaa kasvamalla dramaattisemmaksi (kuva 11). Tätä 
seuraa jakson viimeinen otos. Katsomme jälleen kattoa kameran kääntyillessä pyörivän 
tuolin suuntaisesti. Kattovalaisimen varjot lisääntyvät ja tiikerin varjo ilmaantuu. Se loik-
kaa kohti suljettua ikkunaa (kuva 11). Koko jakso on kuvattu lämpimissä sävyissä, jota 
alleviivataan myös yksittäisten henkilöiden vaatetuksessa (vertaa Elokuvakysymyksiä – 
värin tärkeys).
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Vastakohta ja ristiriita
Tämä on tärkeä kohtaus, jossa Johankan ja aikuisten maailman välinen erilaisuus ja ris-
tiriita tiivistyvät, nostaen vastakohtaisuuden teemaa kaikilla tasoilla. Kohtauksessa kes-
keisessä roolissa on tarkka valosommittelu, joka käyttää huolellisesti hyväkseen valon ja 
varjon elementtien vastakkainasettelua. Siluetit vastavalossa, varjot ja heijastukset ovat 
korostettuina. Jaksossa toistuu ”kaltereiden” teema. Koulun portaikon lasiseinä, joka 
koostuu pienistä lasin kappaleista, ja naulakon viereinen verkkoseinä korostavat Johan-
kan epämukavaa oloa koulussa. Siellä hän ei tunne oloaan vapaaksi ja kokee olevansa 
rajoitettu. Johanka kapinoi tätä tilannetta vastaan tekemällä kaikkensa, ettei sopeutuisi 
järjestelmään. Väkivalta esitetään välimatkan päästä, jotta katsojan empatiaa voidaan 
rajoittaa. Se pysyy kalterien takana ja seuraava kohtaus luo tunnelman, jossa rauha ja 
luovuus ovat palautuneet. 

Lapsi- ja aikuishahmojen maailma 
Tutkimassamme jaksossa voidaan kuvallisesti näyttää miten ohjaaja Petr Oukropec 
lähestyy lasten ja aikuisten maailmaa eri tavoin. Johankan tapauksessa painotetaan 
vähäeleistä näyttelemistä sekä puheen ja kehon kielen herkkiä nyansseja (esimerkiksi 
hänen epäröintinsä, kun hän huomaa vahtimestarin käytävällä). Vahtimestarin aikuisha-
hmo esitetään paljon epätodellisemmin. Hän on liioiteltu karrikatyyri meidän lapsuu-
temme opettajista. Hän ei voi olla todellinen hahmo, koska hänessä on liikaa vanhojen 
satujen noita-akkaa. Sinisen tiikerin aikuishahmot kuvaillaan aina sirpaleiseen ja suh-
teellisen mustavalkoiseen tyyliin. Tämä pätee myös vanhempiin, jotka ovat läheisiä lap-
sille. Kertojamme on Johanka, jonka silmin näemme ympäröivän maailman. Elokuva ei 
yritäkään vangita todellista maailmaa, vaan maailman lapsen silmin, jossa ollaan tietoisia 
sen ainutlaatuisuudesta ja epätäydellisyydestä. 
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22 IV. VASTAAVUUKSIA

Elokuvasta Sininen tiikeri voimme löytää lukuisia visuaalisia yhtäläisyyksiä muihin teok-
siin. Luontoteema, joka liittyy romantiikan aikaan ja naivistiseen taiteeseen, on vahva 
mutta lastenkirjallisuuden kuvittamisen perinteellä on myös roolinsa. 

HEIJASTUMIA KUVISSA: TAIKAPUUTARHA

Kuva Sinisestä tiikeristä 

Henri Rosseau, Punaiseen pukeutunut nainen metsässä, n. 
1907, yksityskokoelma 

Henri Rosseau, Yllätys!, 1891, National Gallery (Lontoo)

Jiří Trnka, kuvituskuva kirjasta Puutarha 
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SININEN TIIKERI, KOULUT ALKAVAT JA PIENTÄ VALOA 
Muutamissa CinEd-kirjaston elokuvissa on samoja elementtejä ja kiinnostavia yhteyksiä 
Siniseen tiikeriin. Aiheen puolesta ja lähestymistavassa törmäämme huomattaviin päällek-
käisyyksiin lyhytelokuvissa Koulut alkavat ja Pientä valoa. Jacques Rozierin Koulut alkavat 
(La Rentrée des Classes, Ranska 1953) sijoittuu Provencen maaseudulle 1950-luvulla. 
Elokuvassa nuori sankari René karkaa maaseudulle ja luontoon ensimmäisenä koulu-
päivänä. Alain Gomisin Pientä valoa (Petite lumière, Ranska, 2002) elokuvan päähenkilö, 
kahdeksan vuotias Fatima, elää nykyaikaisessa Dakarissa ja tutkii ympäröivää maailmaa 
niin tarkoin, että se aiheuttaa kireyttä hänen ja hänen vanhempiensa välille. 

ELOKUVIEN VÄLINEN VUOROPUHELU 

MAAILMA LASTEN SILMIN
Johankalla, Renéllä ja Fatimalla on erityinen suhde todellisuuteen, jota he onnistuvat 
muuttamaan oman mielikuvituksen ja kaipauksen turvin. Maailmaa tarkastellaan elo-
kuvassa lapsen subjektiivisesta näkökulmasta. Se ei ole todenmukainen vaan outo, sir-
paleinen ja erityinen. Päähenkilöiden motivaatio ja juonenkäänteet laitetaan taka-alalle. 
Sen sijaan tunnelma, huumori ja lapsipäähenkilöön ja tämän ympäristöön keskittyvät 
kohtaukset nostetaan esiin. Jotkut aikuishahmot ovat niin outoja, että näyttää kuin lap-
set olisivat keksineet ne omasta päästään. Hyvä esimerkki on Renén opettaja, joka ei 
välitä vaikka pojan kotitehtävät on kirjoittanut tämän aikuinen ystävä. Kaikissa kolmessa 
elokuvassa opimme tuntemaan lasten maailman yksityiskohtia myöten. Maailma on vi-
suaalisesti silmiinpistävä ja täynnä värikkäitä, omaperäisiä hahmoja, joilla on inhimillinen 
ymmärrys ihmisten moninaisuutta kohtaan.   

Fatima, Johanka ja René löytävät omista maailmoistaan asioita, jotka ovat siihen asti 
olleet heiltä piilossa. Fatima tutkii järjestelmällisesti, onko suljettujen silmien takana to-
inen maailma ja onko vettä olemassa ilman, että näemme tai kuulemme sen. René pa-
kenee oma-aloitteisesti villiin luontoon ja antaa innoissaan sen ympäröidä itsensä. Kuin 
palkintona, luonto avautuu hänelle ja näyttää, että joen pinnan alla ei ole ainoastaan 
hänen märkä koulusalkkunsa vaan myös villejä eläimiä. Johanka taas löytää piilotetun 
maailman tiikerin kautta. Eläin, joka on ensin elänyt ainoastaan hänen mielikuvitukse-
ssaan eri muodoissaan, muuttuukin oikeaksi, pieneksi, puolustuskyvyttömäksi mutta 
ihmeelliseksi nuoreksi tiikeriksi. 

Kaikki kolme sankaria ovat hyvin vahvoja, erityisiä persoonallisuuksia. Osittain tästä 
syystä heidät myös suljetaan pois ikätovereiden ryhmistä. Johankaa, Renétä ja Fatimaa 
leimaavat spontaanisuus ja kyvyttömyys sopeutua tai käyttäytyä täysin sääntöjen sekä 
vanhempiensa, opettajiensa tai luokkatovereidensa toiveiden mukaisesti. Kaikissa kol-
messa elokuvassa aistit joiden varassa lapset viestivät ympäröivän maailman kanssa, 
ovat hyvin tärkeässä roolissa. 

LUOTTAMUS JA RISTIRIITA 
Jokaisessa elokuvassa on vähintään yksi aikuinen, jonka kanssa lapsella on ystävälli-
nen suhde. He ovat aikuisia, jotka edelleen pystyvät näkemään maailman lasten silmin. 
Renéllä on Sassu, Fatimalla hänen veljensä ja Johankalla oma äiti. Nämä suhteet on 
rakennettu aikuishahmojen avoimuudelle ja ymmärrykselle, mutta myös molemminpuoli-
selle luottamukselle. Katujen pojan naskali René ja ainaiset unelmoijat Fatima ja Johan-
ka, jotka rikkovat koulun sääntöjä, päätyvät kaikki ristiriitatilanteisiin. Yhteenotot Renén 
ja opettajan, Fatiman ja hänen äitinsä sekä Johankan ja vahtimestarin välillä osoitta-
vat, että kaikki kolme lasta kohtaavat ristiriitatilanteet samantapaisella vastustuksella, 
häpeämättömyydellä ja rohkeudella kohdata ne pää pystyssä. Fatima ja Johanka saavat 
läpsäyksen rangaistukseksi. Kummassakin tapauksessa väkivalta esitetään keveästi, jo-
tta käy selväksi, ettei lapsi ole saanut henkisiä vaurioita. Seuraa sovittelun aika. Renén 
ja Johankan on vaikea sopeutua järjestelmään, joten he karkaavat koulusta. Kummankin 
pakomatka antaa tilaa mietiskelylle ja lepotilalle.   

LAPSISANKARIT OMISSA MAAILMOISSAAN: 

KONFLIKTIN JÄLKEEN:

Sininen tiikeri

Pientä valoa Sininen tiikeri

Pientä valoa  

Koulut alkavat  
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MIELIKUVITUKSEN VOIMA
Fatima ja Johanka ovat saman ikäisiä; toinen on kahdeksan ja toinen yhdeksän. Ku-
mmallakin on niin kehittynyt mielikuvitus, että se vaikeuttaa heidän suhdettaan läheisiin-
sä. Johanka näkee piirrosten heräävän henkiin silmiensä edessä ja hän animoi todellisia 
tilanteita mielessään. 
Fatima tutkii asioita, joita maailma ei näe tai kuule, niin perinpohjaisesti, että hän ymmärtää 
oman mielikuvituksensa pystyvän kukistamaan todellisuuden. Ihmiset alkavat liikkua kuin 
heillä olisi sukset jalassaan ja pallojen äänet kimpoilevat seiniltä ilman että niitä voi nähdä. 
Kummallakin tytöllä on unenomainen pakopaikka. Fatimalla se on pohjoinen maisema 
Eskimoineen, joista hän on lukenut kirjoissa. Johankan pakopaikkana ovat meri ja saari, 
joka on villin sinisen tiikerin koti. Kummatkin vierailevat turvapaikoissaan mielikuvituk-
sensa avulla.

Elokuvien lopussa kaikki kolme lasta löytävät itsensä luonnonmukaisesta ympäristöstä. 
René tuo käärmeen joelle. Johanka vierailee saarella, jossa villi tiikeri asuu, ja Fatima 
istuu meren rannalla ja nauttii ympäröivistä aalloista. Kaikki kolme ovat yhteydessä ve-
teen, joka symboloi peräänantamattomuutta ja kesäistä iloa. 

LUONTO VAPAUDEN KENTTÄNÄ :
Johanka, René ja pieni Fatima rakastavat luontoa ja ovat siihen läheisesti yhteydessä. 
Johanka taistelee säilyttääkseen kasvitieteellisen puutarhan, joka on hänen kotinsa. Hän 
huolehtii sairaasta sinisestä tiikeristä mutta hyväksyy täysin sen peräänantamattomuuden 
ja itsenäisyyden. René pakenee maaseudulle ja palaa sieltä mukanaan outo villi eläin, 
käärme. Hän huomaa kuitenkin pian, ettei se kuuluu sivilisaation keskelle 

MIELIKUVITUKSEN VALTAKUNNASSA:

Pientä valoa

Koulut alkavat

Sininen tiikeri

ONNELLISET LOPUT LUONNOSSA::

Sininen tiikeri

Koulut alkavat

Pientä valoa 
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Sininen tiikeri -elokuvan alkuperäisteos, johon elokuva uskollisesti nojaa ideoiden suh-
teen, hakee tietoisesti inspiraatiota lukuisista tšekkiläisistä ja muun maailman lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden teoksista. Heti kirjan alussa, päätekstin jälkeen, löydämme seuraa-
van muistilapun, joka näytää Johankan omistautumisen lukemiselle:

Lukijan päiväkirja J.G.
Pojat salapoliiseina, Tintti ja mustan saaren salaisuus, Hopeajärven aarre, Belle ja Se-
bastian, Momo, Ronja ryövärin tytär, Peppi Pitkätossu, Muumit, Hobitti, Narnian tarinat, 
Harry P. ,

Listan elokuvat viittaavat englantilaiseen, skandinaaviseen ja saksalaiseen lastenkirjalli-
suuteen, joka on hyvin suosittua Tšekeissä. Näiden kirjojen sankarit ovat pääsääntöisesti 
lapsia ja he läpikäyvät enemmän tai vähemmän todellisia tai mielikuvituksellisia seikkai-
luja. Joskus heillä on vastassaan joku tietty vihollinen (Emilillä varas, valkoiset kasvot, 
Natsit jne.). Yleinen teema on ystävyys, vesi tai meri, lasten seikkailut maaseudulla tai 
vastaavasti kaupunkiympäristössä kuten myös lasten suhde petoeläimiin (leijonat, koirat, 
jne.). On selvää, että kirjailija Tereza Horváthová ei valinnut listan nimikkeitä sattumalta, 
vaan niiden kaikkien teemat liittyvät hänen omaan kirjaansa.

PUUTARHA
Kasvitieteellinen puutarha elokuvassa Sininen tiikeri, on lapsisankareiden koti sekä paikka, jo-
ssa on turvallista, vakaata ja kaunista. Tämän lisäksi kasvitieteellinen puutarha viittaa puutar-
han teemaan taianomaisena, villinä paikkana, jonne (eivät ainoastaan) lapsisankarit voivat 
astua. Siellä lasten mielikuvituksesta voi tulla totta ja se on paikka, jonka voi jättää taakseen. 
Tärkeä teos tšekkiläisessä kirjallisuudessa, joka käsittelee tätä teemaa, on Jiří Trnkan Puutar-
ha (The Garden). Trnka, kuvataiteilija, kuvittaja ja maailman kuulu animaatio- ja nukkeanimaa-
tioelokuvien kehittäjä kirjoitti ja kuvitti kirjan itse 1960-luvun alussa, kulttuurisen ja poliittisen 
murentumisen aikana. Kirjasta tuli kulttiteos monelle sukupolvelle lapsia ja aikuisia. Sankarina 
on viiden pojan ryhmä, jotka livahtavat salaa puutarhaan tutkiakseen sitä. Puutarhassa he 
törmäävät sen asukkaisiin, joita ovat mm. vanha kääpiö, äksy kollikissa ja kaikki tietäväinen 
valas. Trnkalle puutarha edustaa paikka, jossa tavalliset säännöt eivät päde. Sen sijaan siellä 
lasten mielikuvitus ja vapaus pääsevät valloilleen. 
Petr Oukropec vahvistaa, että Sinisessä tiikerissä on haettu innoitusta Trnkan Puutarhasta 
kahdella tasolla: ”Trnkan Puutarha inspiroi meitä. Se on salaisen puutarhan arkkityyppi, johon 
lapset astuvat ja heidän mielikuvituksestaan tulee totta. Toinen kimmoke on käytännöllisem-
pi. Kuvauspaikkoja etsittäessä kävimme jopa Trnkan omassa kodissa ja puutarhassa, koska 
yhdessä vaiheessa harkitsimme kuvaamista siellä.”  
8

POLKUJA: KIRJALLINEN INSPIRAATIO  

Kuvituskuva kirjasta Puutarha  

Portti Trnkan kotiin Košířessä  Prahassa  

7  Harry Potter. 
  Tereza Dvořáková haastetteli Peter Oukropeciä CinEdille, Praha, 5. 3. 2018.
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TIIKERI
Sinisen tiikerin innoittajana voi kiistatta pitää William Saroyan maailmankuulua romaania 
Tracy’s Tiger (Tracyn tiikeri) 1950-luvulta. Se on edelleen hyvin suosittu erityisesti nuor-
ten lukijoiden keskuudessa. Jos tutkimme kumpaakin tarinaa lähemmin, voimme löytää 
monia saman tapaisia tilanteita ja teemoja sekä Sinisessä tiikerissä, että Tracy’s Tigeri-
ssa. Tracyn tiikerinpentu on alkujaan vain hänen oma näkynsä symboloiden poikamaista 
mielikuvitusta, itsenäisyyttä ja rohkeuden janoa. Hänenkin tiikerinsä muuttuu näkyväksi 
muille, kun sankarin maailman tasapaino järkkyy (kuten Johankan tapauksessa, kun kau-
punki muuttuu, niin tässä Tracy ei löydä vanhoja ystäviään tai tyttöystäväänsä). Tiikeri 
aiheuttaa paniikin kaupungissa, loukkaa itsensä ja piiloutuu. Tracyn tiikeri ei liity yhtä 
läheisesti luontoon kuin sininen tiikeri mutta se parantuu piilopaikassaan ja samalla pa-
rantaa laitoksen mielisairaat (samaan tapaan kuin sininen tiikeri vaikuttaa kasvihuoneen 
kasveihin). Viimeiseksi, kummankin tiikerin lähtö on hyvin samanlainen. Kummassakin 
tapauksessa ne katoavat suljetusta tilasta ja lähtevät maailmaan, jossa on toinen todelli-
suus. Sekä kirjojen, että elokuvan sankarit eivät enää tarvitse niitä. 

1960-luvulla saksalaisenglantilainen kirjailija ja kuvittaja Judith Kerr palasi aiheeseen, 
jossa tiikeri pitää hyvää seuraa pienelle tytölle kirjassaan The Tiger Who Came to Tea 
(Tiikeri, joka tuli teelle). Kirjasta tuli hyvin suosittu lastenkirja. Tässä kirjassa esitellään 
lasten lisäksi aikuishahmo joka, kuten Johankan äiti, hyväksyy enempää ihmettelemättä 
sen, että tiikeri saattaa tulla vierailulle ja juoda iltapäiväteetä.  

Kuten tiedämme, Johankan elokuvatiikeri lähtee saarelle. Sekä alkuperäisessä kirjassa, 
että elokuvassa Johanka lukee Arthur Ransomen Swallowdale -kirjaa. Tämä lastenkirjalli-
suuden klassikko julkaistiin ensimmäisen kerran Englannissa vuonna 1931. Se kartoittaa 
kahden sisarusparven seikkailuja englannin maaseudulla. Kirjassa tärkeässä roolissa on 
Villikissasaari, joka on samanlaisessa roolissa turvapaikkana kuten Trnkan kirjan puutar-
ha. Vaikka Ransomen päähenkilöt liikkuvat todellisemmassa ympäristössä, saari edustaa 
paikkaa, jossa lapset kokevat loputtomasti hauskoja ja mielikuvituksellisia leikkejä. Haa-
veissaan Johanka saa innoituksen Swallowdale-kirjasta ja vierailee Villikissaarella. Se on 
sinisen tiikerin saari ja elokuvan lopussa hänen kanssaan läheisin ja tärkein.

Tracyn tiikeri 
 

Swallowdale 

Sininen tiikeri -plärä
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TAISTELU UUSLIBERALISMIA VASTAAN 
Voimme löytää valtavan innoituksen lähteen Siniselle Tiikerille myös vasemmistolaisen 
lasten- ja nuortenkirjallisuuden aallosta, jonka juuret voidaan jäljittää 1960- ja 1970-lu-
kujen vaihtoehtoiseen kulttuuriin. Hyvä esimerkki on saksalaisen kirjailijan Michal En-
den Momo vuodelta 1973. Kirja kertoo erityislaatuisesta Momo-tytöstä, joka taistelee 
aikavarkaita Miehiä Harmaissa, vastaan. Teos varoittaa vapaan kapitalismin maailmas-
ta, jossa ihmiset kadottavat kaikkein tärkeimmät asiat, kuten arvot, perinteet, rauhan ja 
ajan. Kuten Johanka, Momo asuu suuressa kaupungissa, jossa laajennetaan uutta asui-
naluetta. Hän kuitenkin viettää aikansa ikivanhassa ulkoilmateatterissa. Kuten Johanka, 
hänkään ei kuulu joukkoon ja löytää itsestään rohkeuden taistella itseään vahvempaa 
pahuutta vastaan. Enden kirjassa lapset ovat jälleen ne, jotka eivät kovin helposti an-
taudu modernin maailman houkutuksille. Momon ohella kirjailija antaa esimerkin kautta 
varoituksen aikuisille.  Momosta kertovasta kirjasta löytyy lukuisia ympäristöteemoja sa-
moin kuin Sinisestä tiikeristäkin. Ihmiskunnan voi pelastaa vapauttamalla ajan kukkaset, 
jotka Miehet Harmaissa varastavat ihmisten sydämistä. Momolla on myös eläinapuri, 
kilpikonna Cassiopeia. 

Momo Lasten mielenosoitus elokuvassa Momo (ohj. Johannes Schaaf, 
Saksa – Italia 1986)
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VASTAANOTTO: MIELIPITEIDEN VAIHTOA
CRISTINA MOLES KAUPP, SININEN TIIKERI

  Cristina Moles Kaupp, Der blaue Tiger. Kinofenster.de, 11/2013, s. 2–3. Saatavilla verkossa: https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-
des-monats/kf1311/der-blaue-tiger-film/ (lainattu 1. 7. 2018).

Tšekkiläisen lastenelokuvan muisto
Tulkittaessa päähenkilöitä, lähestymistapaa ja estetiikka, Sininen tiikeri muistuttaa monia 
entisen Tšekkoslovakian lastenelokuvia, jotka ylittävät lajityyppien rajat ja ovat kerrokselli-
sia, näyttävät lasten elämää, heidän sisäisiä ristiriitojaan ja törmäyksiä aikuisten kanssa. 
Ne ovat elokuvia, jotka puhuttelevat tasapuolisesti kaikkia ikäryhmiä. Televisiosarjat kuten 
Pan Tau and The Visitors (Pan Tau ja vierailijat) sekä satuelokuvat kuten Three Wishes 
for Popelka (Tři oříšky pro popelku, Václav Vorlíček, Tšekkoslovakia, Saksa 1973) ovat 
kansainvälisesti tunnettuja. Näiden koomiset, mielikuvitukselliset ja epätodelliset elementit 
luovat ristiriitaa todelliseen arkimaailmaan, jossa viranomaiset menettävät jalansijaansa.  
Tätä perinnettä edustaa myös Sinisen tiikerin ohjaaja Petr Oukropec. Hän kertoo tarinaa 
maltillisesi ja tutkien aiheitaan, joissa kaupunkiympäristö muuttuu ja Johanka uhkaa me-
nettää kotinsa. Kuvaus ja editointi havainnollistavat miten lapset näkevät maailman ja kau-
punkitilan. Äärimmäiset ylöspäin kuvatut otokset korostavat heidän näkökulmaansa.

Fantasia ja todellisuus 
Pitkän aikaa, liikkuvat varjot ja animoidut osuudet jättävät paljastamatta uhkaavan tiike-
rin koon ja voiman. Kun Johanka löytää autokolarissa loukkaantuneen eläimen, hän on 
yllättynyt ja helpottunut sen ollessa niin pieni ja tarvitsevan apua. Hänen huolenpitonsa 
palkitaan taianomaisesti: yön yli kasvitieteellinen puutarha muuttuu ihmeeksi, kun uudet 
kasvit versovat kaikkialla. Samaan aikaan, kun tiedotusvälineet keskittyvät tähän tapahtu-
maan ja puutarhan säilyttämistä varten perustetaan kampanja, pormestari jatkaa tiikerin 
metsästämistä. Hän pitää sitä villinä petona jonka itsenäisyys johtuu vanhan kaupungino-
san kaaoksesta. Se symboloi jatkuvasti äänekästä, värikästä ja sekasortoista elämää. Siellä 
sykkii elämä, joka syövyttää paikkoja kuten kasvitieteellisen puutarhan ja hylätyn kylpylän, 
heikentäen samalla vapaata elämää. Vastaavasti pormestarin uusi kaupunki mahtailee mo-
dernilla arkkitehtuurilla ja kaduilla, joille kukaan, edes sininen tiikeri, ei voi piiloutua. Lasi-
set julkisivut takaavat läpinäkyvyyden, yksilön vapauden pienentymisen sekä asukkaiden 
hienovaraisen hallitsemisen. Ohjaaja Oukropec kuitenkin esittää pormestarin karrikatyyrinä 
ja kaupungin asukkaat lakkaavat vähitellen uskomasta, että heitä uhkaa vaarallinen suuri 
kissa. Muut aikuishahmot, omien rutiiniensa orjat, kuvataan myöskin hiukan yliampuvina ja 
vääristyneinä. Johanka päätyy riitelemään ainoastaan oman äitinsä kanssa. 

Johanka – rohkea uneksija 
Suuren kaupungin satuna Sininen tiikeri ei ainoastaan nosta esiin eläimiin, kasveihin ja 
niiden ympäristöön liittyviä pulmia. Sen lisäksi se tutkii miten Johankan tapaiset hen-
kilöhahmot sopeutuvat elämään tällaisissa viimeisen päälle suunnitelluissa kaupungeissa 
ja mukautuvaisissa sosiaalisissa elinpiireissä. Vaikka hän onkin ensisilmäykseltä tavallinen 
9-vuotias tyttö, hän ei kuitenkaan ole kiinnostunut muodista, vaatteista ja elektronisista 

vempaimista, toisin kuin luokkakaverinsa. Jos hänellä ei ole kelloa, hän piirtää sellaisen 
käteensä – piirtäminen on hänen lempiharrastuksensa. Johanka on luontevasti eläinten, 
kasvien ja äitinsä kodin kaaoksen ympäröimänä. Hänen hyvin kehittynyt mielikuvituksensa 
sallii hänen voittaa arjen todellisuuden ja nähdä mitä oudompia asioita: myrkyllisiä sihiseviä 
lohikäärmeitä vahtimestarin selässä ja lopulta myös sinisen tiikerin. Sen turvin hän alkaa 
käyttää mielikuvitustaan työkaluna ja aseena. Kun tiikeri lopussa lähtee, Johanka ei ole 
surullinen. Hänellä on uusi näkemys todellisuudesta ja hän tietää, että empatian ja mieli-
kuvituksen avulla hän voi taistella pelastaakseen lähiympäristönsä milloin vain. 
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ŠIMON ŠAFRÁNEK, SININEN TIIKERI. ESIKOISOHJAUKSELLAAN PETR OUKROPEC 
EI KOHTELE LAPSIA KUIN IDIOOTTEJA

10  Šimon Šafránek, Sininen tiikeri. Esikoisohjauksellaan Petr Oukropec ei kohtele lapsia kuin idiootteja. Filmstage, Helmikuu 2012, s. 49.

Katsoessani Sinistä tiikeriä matkasin takaisin omaan lapsuuteeni aikaan jolloin televisiosta 
tuli The Octopus from the Second Floor (Mustekala ja toinen kerros) ja vastaavia 
lastenelokuvia, joissa oli ainutlaatuinen tunnelma, näyttelijät sulautuivat hyvin toteutettuihin 
trikkikuviin ja kaikki näytti jotenkin hyvin aidolta. Kun pikkutyttö piirtää suuren kissan 
luonnosvihkoonsa ja se herää huolettomasti henkiin, minut valtaa tunne, että katselen yhtä 
kauden mustista (sic) tiikereistä. […]

Lapset käyttäytyvät kuin aikuiset 
[…] Kovettuneelle kriitikolle käsikirjoitus näyttää jossakin määrin yksinkertaiselta, mutta 
täytyy myöntää, että minulla ei ollut aikaa tylsistyä; lapset käyttäytyvät kuin uskottavat 
aikuishahmot. Näytellyt kohtaukset on elävöitetty animoiduilla jaksoilla. Sinisessä 
tiikerissä niiden suunnittelu ja yhteys näyttelijöiden välillä on eurooppalaista tasoa. On 
kuin Negativ tuotantoyhtiö olisi Tšekin tasavallassa luonut uuden animaatiotyylin, joka 
on paljon raikkaampi kuin tavanomaiset 3D-tehosteet Saxanalla ja television saduissa. 
Toimintakohtaukset ansaitsisivat kuitenkin hienostuneempaa ohjausta. 
Toisaalta Oukropec loistaa näyttelijävalinnoissaan. Erityisesti Linda Votrubová säteilee 
takariveille saakka. Kuvauspaikkana Prahan Karlín ja kasvitieteellinen puutarha antavat 
elokuvalle valovoimaisen runsaan värimaailman ja unohtumattoman tunnelman. Etkä 
huomaa sinistä tiikeriä niin helposti. 
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V. OPETUSMENETELMIÄ

Nämä opetusmenetelmäideat perustuvat Cinedin periaatteille ja niiden tavoitteena on tuoda elokuva lähemmäs 6-vuotiaiden kohderyhmää. Käytettäessä osittain tai koko mene-
telmäoppaan materiaalia ideat sopivat myös muille ikäryhmille. Elokuva on helppo kohdata havainnoivalla ja oivaltavalla tavalla. Opetuksessa tähdätään näiden elementtien vah-
vistamiseen. Keskustelujen päämäärä ei ole löytää yksiselitteisiä vastauksia vaan vahvistaa suhdetta taideteokseen, parantaa yksityiskohtien havaintokykyä, laajentaa ilmaisullista 
osaamista ja kykyä lukea dialogia. Pedagogiset opetusmateriaalit yhdistyvät Oppilaan materiaaliin, joka on tarkoitettu oppilaille. 

  I. ENNEN ELOKUVAN KATSOMISTA 

1. ELOKUVAJULISTEET
Elokuvaa varten suunniteltiin muutama erilainen juliste. Kaikissa on joitain samoja piir-
teitä (tiikeri, sininen väri, tekijätiedot ja logot). Millä tavoin julisteet eroavat toisistaan? 
Miksi? Herättävätkö ne erilaisia tunteita ja tunnelmia? Mitä erityispiirteitä on käytetty 
ilmentämään näitä tunteita tai tunnelmia? Katso luku Julisteet. 

2. ELOKUVAN ÄÄNET
Soittakaa lyhyt pätkä alkuperäistä ääniraitaa elokuvan alusta (001:00-02:25) oppilaille 
(kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneen äänten sekoittuminen musiikkiin sekä Jo-
hankan ja kalan välisen keskustelun alku). Pohtikaa oppilaiden kanssa mitä he kuulivat: 
luonnon ääniä? Mitä? Eksoottista luontoa ja miksi? Ihmisääniä? Eläimiä? Mitä eläimiä? 
Musiikkia? Muita ääniä? Mitä kieltä elokuvassa puhutaan? Mistä elokuva kertoo?

  II. ELOKUVAN KATSELUN JÄLKEEN

1. ME NÄIMME ELOKUVASSA 
Ohjattu keskustelu oppilaiden kanssa siitä, mitä he näkivät elokuvassa. Tarinan läpikäynti 
ja sen pääteemat. 
Puhukaa oppilaiden kanssa elokuvasta - miten se alkoi ja mitä sitten tapahtui. Keskus-
telujen aikana johdatelkaa oppilaat oivaltamaan kuinka kuvailla elokuvan koko juoni sekä 
keskittymään päähenkilöiden tunteisiin, heidän tavoitteisiinsa ja tiettyjen ympäristöjen 
ilmapiiriin. Käykää läpi mitä oppilaat eivät ymmärtäneet, mistä he pitivät eniten ja mikä 
oli heidän mielestään outoa tai erityisen kiinnostavaa. Opettaja voi ohjata oppilaita poh-
timaan joitain teemoja, joita esitellään menetelmä -osuudessa kuten Teemat ja Elokuvan 
kysymyksiä.

2. KUVAT JA ELOKUVAN AVAINSANAT 

Elokuvan maailmojen pohdintaa: vanha kaupunki vastaan uusi kaupunki 
Keskustelu tai taidetyöpaja voivat keskittyä elokuvan vanhan kaupungin ja uuden 
kaupunginosan eroihin. Ja miksi niin on? Mitä tunteita kumpikin ympäristö herättää? 
Ovatko tunteet yksiselitteisiä? Mitkä ovat kummankin maailman edut ja haitat? Katso luku 
Elokuvakysymyksiä – vanha ja uusi. 

Pohdintaa mielikuvituksen ja todellisuuden rajoista 
Jotkut osat elokuvasta kuvaavat Johankan mielikuvitusta ja toiset taas edustavat 
todellista maailmaa. Oppilaita on hyvä johdatella miettimään mitkä osat elokuvasta ovat 
mielikuvitusta ja mitkä todellisuutta. Katso luku Elokuvakysymyksiä – piilotettu tiikeri 
– näkyvä tiikeri. Aihetta voi käsitellä myös elokuvan kohtauksen kautta, jossa Johanka 
tuhoaa piirretyn nostokurjen – katso luku Otoksen analyysi – nostokurjen tuho.

Kamppailua pahuuden ja satumaailman kanssa
Elokuvan koko tarinan voi kertoa satuna, jossa hyvä taistelee pahaa vastaan. Keskittykää 
tähän näkökulmaan ja pohtikaa mitkä asiat elokuvassa edustavat hyvää ja mitkä pahaa. 
Miettikää myös miksi oppilaat näkevät ne siten ja mikä olisi ollut toisin, jos elokuva olisi 
ollut perinteinen satu. Olisiko elokuva silloin loppunut eri tavalla? Oppilaat voivat kirjoittaa 
oman sadun sinisestä tiikeristä, he voivat piirtää sarjakuvan tai suuren yhteispiirustuksen 
ryhmissä. Saattaa olla kiinnostavaa johdatella oppilaat ymmärtämään, että elokuvalla ei 
oikeastaan ole kovin onnellinen loppu. Katso luku Teemat.
 

3. ELOKUVASSA KUULTUA
Vuoropuhelun parissa työskentelyä
Oppilaan materiaalista löytyvät vuoropuhelut on valittu painottamalla elokuvan 
avainteemoja. Ne ovat avoimia käytettäväksi oppitunneilla eri työskentelymuodoissa. 
Vuoropuheluja voi työstää monin eri tavoin – opettaja voi puhua lapsille sisällöstä, 
oppilaat voivat esittää kohtauksia itse ja ehkä kuvata omat vuoropuhelunsa, lisätä 
musiikkia tai ääntä ja sitten verrata sitä alkuperäiseen. 
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Äänen parissa työskentelyä
Soita oppilaille pieni pätkä alkuperäistä ääniraitaa läpsäytys jakson alusta (15:50-16:25). 
Kuunnelkaa yhdessä mitä ääniä erotatte – koulun kello soi, juoksuaskelia, vuoropuhelua, 
puukenkien kopinaa, naisvahtimestarin ääntä. Oppilaat voivat pohtia miten suuresta tilasta 
nämä äänet kuuluvat. Katso luku Jakson analyysi: Läpsäytys.

4. ELOKUVASTA
Vaikka Sininen tiikeri sijoittuukin nykypäivään, se sisältää paljon aikaan sopimattomia 
piirteitä. Mihin aikakauteen oppilaat sijoittaisivat elokuvan ja miksi? Mitä elokuvan teemoja 
he pitävät vanhanaikaisina tai aikaan sopimattomina ja mitkä aiheet ovat vahvasti tätä 
päivää? Jos he itse olisivat elokuvan tekijöitä, mihin aikakauteen oppilaat sijoittaisivat sen 
ja miksi? Muuttaisivatko he elokuvan tarinaa tai muita tunnusmerkkejä kuten ympäristöä, 
vaatetusta, teknologiaa…? Katso luku Konteksti ja Elokuvakysymyksiä – vanha ja uusi.

5. ELOKUVAJULISTEEN TEKEMINEN
Oppilaat valitsevat joitain elokuvan stillkuvia (elokuvan Mediapaketti hankkeen 
verkkosivuilla tai Nuoren katsojan alueella https://www.cined.eu/fi). Yksin tai ryhmissä, 
oppilaat valmistavat oman julisteen valittujen kuvien pohjalta. Sovellettava taiteen 
tekniikka ja esitysmuoto voivat vaihdella – perinteinen tai suuren mittakaavan piirustus tai 
maalaus, kollaasi, tietokoneella tehty kuvituskuva jne.
Opettaja voi vaihtoehtoisesti myös ohjeistaa oppilaita keskittymään” väriin” (yksisävyinen 
juliste), ”vanhaan/uuteen” (julisteen tausta), tai ”luonto vastaan kaupunki” (julisteen sisältö 
ja tausta). (Katso Elokuvakysymyksiä)

6. HAHMON ANIMOINTI
Johankan unet nähdään elokuvassa perinteisenä kaksiulotteisena animaationa. Tämä on 
hyvin tehokas ja yksinkertainen animaation muoto, jota voi tehdä koulussa. 
Oppilaat keksivät oman hahmon, jonka luomiseen löytyy ohje Oppilaan materiaalista 
(tiikeri tai joku muu hahmo). Tämän jälkeen he valmistavat yhden tai useamman 
taustakuvan. Hahmon ja taustan valmistamisen aikana tulisi täsmentää yksittäisten värien 
valinnan ja niiden käyttökohteen tärkeyttä (huomioiden animaatiossa tarvittava värien 
kontrasti ja sommittelu; katso Elokuvakysymyksiä – värit).

Oppilaita tulisi rohkaista :
• o luomaan erityinen vanha/uusi maailma animaatiohahmolle. Maailma voi perustua 

heidän omaan ympäristöönsä – oppilaat voivat löytää vanhoja ja uusia elementtejä 
oman kotikaupunkinsa arkkitehtuurissa ja muuttaa ne tiikerimaailmaksi (piirustus, 
valokuvakollaasi jne.) – katso Elokuvakysymyksiä – vanha ja uusi;

• o huomaamaan liikkeiden todellinen kesto (liikkeen ymmärtäminen – sen nopeus, 
dynamiikka ja tyyli – on keskeistä, jotta voi ymmärtää animaatioelokuvaa). 

Animaatiota voidaan työstää yksin tai ryhmätyönä, jolloin useat oppilasryhmät voivat 
animoida saman elokuvan eri otoksia. Käytettävä tekniikka riippuu siitä mitä laitteita 
koululla on mahdollista käyttää. Kaikkein käytännöllisintä olisi kuvata korkeatasoisella 
digikameralla, joka on suorassa yhteydessä ammattimaiseen tietokoneanimaatio-
ohjelmaan. Muuta tarvittavaa kuvauskalustoa ovat kameran jalusta, valoja ja 
lasipöytä, jossa on monta eri tasoa. Nykyään on mahdollista työskennellä myös 
vaatimattomammalla mutta hyvin saatavilla olevalla ohjelmistolla. Yksinkertaisia 
animaatioelokuvia voi kuvata pelkällä älypuhelimella ja ilmaisilla, käyttäjäystävällisillä 
sovelluksilla (kuten Stop Motion Studio). Yksinkertainen animaatio tehdään kuvaamalla 
12 kuvaa yhteen sekuntiin. 

7. POHDINTOJA KUVISTA 
Vertailkaa Sinisen tiikerin kuvia muihin kuuluisiin taideteoksiin ja lastenkirjojen 
kuvituksiin. Löytävätkö oppilaat yhtäläisyyksiä? Tuleeko mieleen muita elokuvaan 
liittyviä kuvia tai teoksia? – Katso luku Heijastumia kuvissa. Keskustelkaa oppilaiden 
kanssa tiettyjen taideteosten ja elokuvan samankaltaisuudesta. Mediapaketti saattaa 
olla hyödyllinen ja löytyy verkkosivuilta, samaten Nuoren katsojan alue https://www.
cined.eu/fi. Keskustelun kautta voi löytyä syitä samankaltaisuuteen.
 

8. ELOKUVIEN VERTAILU

Ristiriidat ja vuoropuhelut
Vertailkaa oppilaiden kanssa Sinistä tiikeriä muihin CinEd elokuviin kuten Koulut alkavat 
ja Pientä valoa. Elokuvat ovat lyhyitä, joten ne on helppo katsoa tunnilla kerralla tai 
osissa. Niitä voi verrata Siniseen tiikeriin:

Konfliktikohtaus
• Riita Fatiman ja äidin välillä (Pientä valoa 35:30 – 36:20)
• Konflikti Johankan ja naisvahtimestarin välillä (Sininen tiikeri 16:00 – 17:45)
• Oppilaita voi johdatella keskusteluun aiheesta: Mitä kohtauksessa täsmälleen 

tapahtui ja miksi? Miksi lapsia rangaistiin? Miten lapset mieltävät väkivallan? Miten 
oppilaat itse reagoisivat vastaavassa tilanteessa?

• Kummatkin kohtaukset on kuvattu siten, ettei katsojaa vedetä liian tunteellisesti 
mukaan läpsäytyskohtaukseen. Miten elokuvien ohjaajat ovat toteuttaneet sen ja 
miksi? (suuri tapahtumapaikka ja kamera kaukana, esteen takana Sinisessä tiikerissä 
sekä editoinnin tyylittely ja rauhoittuminen heti perään Pientä valoa -elokuvassa).  
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Vuoropuhelukohtaus aikuisen kanssa, joka osaa katsoa maailmaa lapsen silmin.
• René pyytää Sassua auttamaan kotitehtävissä, jotka Sassu lopulta tekee itsekseen 

(Koulut alkavat 00:01:55 – 00:03:10)
• Fatiman veli kysyy missä hän haluaa herätä ja soittaa vuoriston ääntä (Pientä valoa 

00:25:00 – 00:26:10)
• Johanka ja hänen äitinsä keskustelevat mitä paraneva tiikeri tekee parhaillaan 

(Sininen tiikeri 00:58:55 – 00:59:45)
• Mikä vuoropuheluissa on kiinnostavaa? Millä tavoin aikuisten henkilöhahmojen 

käytös poikkeaa tavallisesta verrattuna elokuvaan ja todelliseen elämään? Miten 
elokuvantekijät saavat aikaan luottamuksen ja läheisyyden tunnun henkilöhahmojen 
kesken? (levon hetkellä, arkisella käytöksellä, yllättävällä käytöksellä, huumorilla ja 
leikkisyydellä).

• Katso Elokuvin välinen vuoropuhelu: Sininen tiikeri, Koulut alkavat ja Pientä 
valoa sekä Jakson analyysi: Läpsäytys.

9. ARKKITYYPIT JA VIRALLISET KONTEKSTIT 
Vertailkaa oppilaiden kanssa Sinistä tiikeriä muihin maailman suuriin elokuviin, 
tšekkiläisiin sekä oman maanne elokuviin ja yrittäkää löytää samankaltaisia tarinoita sekä 
muodollisia yhteyksiä.  

– Lapsi sekä hänen kuvitteellinen ja todellinen, mutta ihmeellinen ystävä – Johankan 
sininen tiikeri esitetään elokuvan alussa mielikuvituksen tuotteena.  Tšekkiläisessä ja 
muun maailman elokuvissa on olemassa paljon samanlaisia kertomuksia – tuntevatko 
oppilaat niitä? Onko lapsisankareilla, joilla on kuvitteellinen ja ihmeellinen ystävä, mitään 
yhteistä?
- Animaation ja näytellyn elokuvan yhdistämistä on käytetty elokuvanteossa jo yli 
100 vuotta. Nykypäivän digitaalisten tehosteiden aikakautena tämä on varsin yleinen 
menetelmä suuressa osassa satu-, fantasia- ja sci-fi- elokuvaa. Pohtikaa mitä muita 
elokuvia oppilaat tietävät, joissa on yhdistetty animaatiota ja näyteltyä elokuvaa? 
Osaavatko oppilaat yhden katselukerran jälkeen nimetä lisää animaatiotekniikoita? 
Osaavatko he kuvailla niitä? Jos he olisivat elokuvaohjaajia, mitä animoituja osia he 
tekisivät toisin ja miksi?

Yksityiskohtaisempia huomioita käydään läpi eri luvuissa ja Inspiraatiota -osassa.
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