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CINED – OVI ELOKUVIEN MAAILMAAN

ELOKUVAN VALINTAPERUSTEISTA

TUOTANTOTIEDOT

CinEd on asettanut tavoitteekseen elokuvataiteen välittämisen kulttuurisena objektina ja maailman ajattelun välineenä.
Tässä tarkoituksessa hankkeeseen osallistuvien maiden elokuvaperinteestä on valikoitu sarja elokuvia, joiden ympärille
on kehitetty yhteinen opetusohjelma. Lähestymistavassa pyritään huomioimaan jatkuva mullistus, jonka keskellä kuvien
näkeminen, vastaanottaminen, levittäminen ja tuottaminen nykyään on. Kuvia katsellaan monenlaisilta ruuduilta: suurissa
elokuvateattereissa ja pienillä älypuhelimilla sekä televisiosta, tietokoneilta ja tableteilta. Elokuva on nuori taiteenala,
jonka on monesti ennustettu kuolevan. On selvää, ettei näin todellakaan ole käynyt.

Aki Kaurismäki on epäilemättä kansainvälisesti tunnetuin suomalainen elokuvaohjaaja. Hänen elokuviaan on esitetty
festivaaleilla ja elokuvateattereissa maailman kaikilla mantereilla. Elokuvakriitikot ovat ylistäneet hänen luomansa maailman erityisyyttä, sen voimaa ja omaperäisyyttä. Kaikista Kaurismäen elokuvista on suuren yleisön parhaiten tavoittanut
Cannesissa vuonna 2002 tuomariston Grand Prix -palkinnon voittanut Mies vailla menneisyyttä. Teoksen menestyksen
ansiosta myös hänen aiemmat elokuvansa ovat saaneet kansainvälistä näkyvyyttä, ja uusia elokuvia on jo totuttu odottamaan kaikkialla.

Maa: Suomi
Kesto: 1h 37min
Formaatti: väri, 1.85:1, 35 mm
Tuotantokustannukset: n. 1 206 000 euroa
Maailmanensi-ilta: 1. maaliskuuta 2002

Muutokset katselutavoissa vaikuttavat elokuvaan. Elokuvataiteen välittämisen näkökulmasta on huomioitava ennen kaikkea yhä sirpaloituneempi tapa katsoa elokuvia erilaisilta näytöiltä. CinEd-julkaisut tarjoavat hienovaraisen ja päättelyyn
perustuvan, vuorovaikutteisen ja intuitiivisen väylän elokuviin. Ne tarjoavat tietoa, välineitä analyysiin, sekä rakentavat
dialogia kuvien ja elokuvien välille. Teoksia tarkastellaan monella tasolla: sekä kokonaisuuksina että eri kestoisina fragmentteina, kuten yksittäisinä kuvina, otoksina ja kohtauksina.

Kohtaaminen elokuvan päähenkilön M:n tarinan ja kohtalon kanssa (mies menettää hetkeksi identiteettinsä ja kaikki
entiset kiinnekohtansa yhteiskunnassa) ensimmäistä kertaa, tai hänen tapaamisensa uudelleen seuraavillakin katselukerroilla esittää katsojalle suoria kysymyksiä, jotka ovat yhä kipeän ajankohtaisia. Mikä on yksilön paikka yhteiskunnassa,
mikä on ihmisen identiteetin perusta, millainen on kaikkein vähäosaisimpien kohtalo…? Kaurismäen elokuva saa sadun
piirteitä ja omalta osaltaan nostaa esiin sellaisia osin unohtuneita arvoja kuten solidaarisuus ja humanismi. Ne yksin
voivat suojata hyljeksittyjä, jotka maailmantalouden uusjako pyrkii nykypäivänä sysäämään entistä enemmän syrjään.
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Hankkeen oppimateriaalit kutsuvat lähestymään elokuvia vapaasti ja joustavasti. Yksi keskeisistä tavoitteista on kuvan
älyllinen haltuun ottaminen useita eri tulokulmia hyödyntäen. Näitä tulokulmia ovat kuvailu, kaiken analyyttisen työskentelyn perusta, sekä kyky valita ja irrottaa yksittäisiä otoksia elokuvan kuvavirrasta, ryhmitellä, järjestää ja haastaa niitä
suhteessa toisiinsa – eikä vain elokuvan osa-alueella, vaan kaikissa esittävissä ja kertovissa taiteissa (valokuvataide,
kirjallisuus, maalaustaide, teatteri ja sarjakuva). Tavoitteena on, etteivät kuvat ohita katsojaa yhdentekevinä, vaan että
niistä tulee merkityksellisiä. Elokuva on monta eri taiteenlajia yhdistävä luonteeltaan synteettinen ilmaisun muoto. Se on
erityisen arvokas väline, kun pyritään kehittämään ja vahvistamaan uusien sukupolvien medialukutaitoa.

Elokuvakerronnallisesti ja elokuvan muodon puolesta tämä monipuolinen teos antaa katsojalle mahdollisuuden löytää ja
tunnistaa yhteyksiä joihinkin taiteen merkkiteoksiin – ohjaaja rikastuttaa omaa maailmaansa runsailla suorilla ja epäsuorilla viittauksilla – sekä perehtyä elokuvan historiasta juurensa juontaviin kerronnan tapoihin. Elokuvan katselukokemus
sitoo meidät samaan aikaan omiin elokuvamuistoihimme ja henkilökohtaiseen elokuvan historiaamme samalla kun se
tarjoaa meille ilon tutustua uusiin ja ennennäkemättömiin osa-alueisiin. Teoksen erityinen rytmi antaa katsojalle aikaa
ja tilaa kokea, nauttia teoksen ainutkertaisuudesta, sen kauneudesta ja omaleimaisuudesta.

Kirjoittajat :
Satu Kyösola opettaa elokuvahistoriaa Aalto Yliopistossa. Hän teki tohtorin väitöskirjansa Aki Kaurismäestä.
Kaisa Kukkola on elokuvakasvatuksen kehittäjä ja opettaja. Hän on kirjoittanut ja tehnyt elokuvia ja järjestänyt tapahtumia tämän taidemuodon ympärillä. Antti Pentikäinen on elokuvakasvatuksen opettaja lukiossa.
Hän on kehittänyt elokuvakasvatusta, tehnyt pedagogisia materiaaleja opettajille ja lisäksi hän on aktiivinen
eri järjestöympäristöissä.
Kiitokset :
Haije Tulokas (Sputnik Oy), Niilo Rinne, Mette Lagerstam, Isabelle Bourdon, Nathalie Bourgeois, Léna Rouxel,
Elina Tervonen
CinEd-verkoston koordinointi Suomessa: IhmeFilmi
Verkoston yleiskoordinointi: Institut français
Pedagoginen koordinointi : Cinémathèque française / Cinéma, cent ans de jeunesse
Graafinen suunnittelu: Leena Närekangas
Copyright :
/ Institut français

Suomalainen juliste

Espanjalainen juliste

Ranskalainen juliste

Ohjaus: Aki Kaurismäki
Käsikirjoitus: Aki Kaurismäki
Tuottaja: Aki Kaurismäki
Tuotantoyhtiö: Sputnik Oy
Musiikki: Antero Jakoila, The Renegades, Blind Lemon
Jefferson, Tapio Rautavaara, Marko Haavisto ja Poutahaukat, Markus Allan, Taisto Wesslin, Crazy Ken Band,
Leevi Madetoja, Masao Onose, Annikki Tähti
Kuvaus: Timo Salminen
Leikkaus: Timo Linnasalo
Ääni: Jouko Lumme, Tero Malmberg
Lavastus: Markku Pätilä, Jukka Salmi
Puvustus: Outi Harjupatana
Rooleissa: Markku Peltola (M/Jaakko Antero Lujanen),
Kati Outinen (Irma), Juhani Niemelä (Nieminen), Kaija
Pakarinen (Kaisa Nieminen), Sakari Kuosmanen (Anttila), Annikki Tähti (kirpputorin johtaja), Anneli Sauli (kahvilanpitäjä), Elina Salo (telakan kanslisti), Outi Mäenpää
(pankkivirkailija), Esko Nikkari (pankkiryöstäjä), Pertti
Sveholm (poliisikuulustelija), Matti Wuori (asianajaja),
Aino Seppo (entinen vaimo), Janne Hyytiäinen (Ovaskainen), Antti Reini (sähkömies).
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Välitilat

Muisti ja unohdus

Realismi ja
runollisuus

MUISTI JA UNOHDUS

Musiikki ja
esineet

M joutuu sattumanvaraisen väkivallanteon kohteeksi ja
menettää muistinsa sekä yhteyden menneisyyteensä.
Elokuva kertookin taistelusta, joka päähenkilön on käytävä rakentaakseen minuutensa uudelleen ja korjatakseen katkenneen sidoksen itsensä ja hänet muovanneen
maailman välillä. M:n pään ympärille kiedottu valkoinen
sideharso kuuluu soturille ja haavoittuneelle (enkelille).
Elokuvallaan Aki Kaurismäki kertoo myös paljon yleisemmän tason muistinmenetyksestä. Ohjaaja kiinnittää katsojan huomion niihin, jotka kapitalistinen yhteiskunta on
unohtanut: työttömiin ja köyhiin, kodittomiin ja yksinäisiin.
Kuten M, katsoja toipuu muistinmenetyksestä ja herää
huomaamaan markkinatalouden mukavan ja turvallisen
elämän lupauksista osattomiksi jätetyt ihmiset.
VÄLITILAT

Identiteetti

”Kaikki on armoa.”
”Meillä on käsittääkseni tuolla onneton ihminen.
Meidän pitäisi ehkä auttaa.”

On vaikea sanoa, esittääkö tarkasteltu kuva kaatopaikkaa
vai osittain hylättyä teollisuusaluetta. Kuvassa näkyvä
ympäristö ei kuulu kaupunkiin, mutta kyse ei ole maalaismaisemastakaan vaikka taka-alalla siintääkin metsä. Tila
on välimaastossa, muuttumassa, keskeneräinen, palasina – aivan kuten M, joka horjuu elämän ja kuoleman välillä ja yrittää koota elämänsä sirpaleita. Taivas on pilvinen
ja hiukan uhkaava, ei kaunis eikä myrskyinen. Elokuvassa
esiintyy monia muitakin välitiloja ja siirtymäpaikkoja merkkinä mullistuvasta maailmasta tai yhteiskunnasta, joka
on kenties hajoamisen partaalla, muun muassa asema,
sairaala, kansankeittiö, kierrätyskeskus, konttikylä ja satama-alue.
MUSIIKKI JA ESINEET
Kuvan keskelle asetettu jukeboksi kertoo musiikin keskeisestä roolista Kaurismäen elokuvissa. Populaarimusiikilla
ja sen edustajilla on poikkeuksellisen näkyvä paikka ohjaajan tuotannossa. Muusikot vierailevat järjestelmällisesti elokuvissa näyttelijöinä tai tulkitsemassa laulujaan, kun
taas radiot, levysoittimet ja jukeboksit suoltavat villiä rokkia ja kaihoisia tangoja. Elokuvassa Mies vailla mennei-

syyttä musiikki korvaa usein dialogin. Se välittää tunteita,
mutta tarjoaa myös Pelastusarmeijan ympärille kerääntyneelle yhteisölle keinon löytää kadonnut omanarvontuntonsa. Musiikki toimii siis unohduksen ja hajaannuksen
vastaisen taistelun voimana.
IDENTITEETTI
M häädetään työvoimatoimistosta, koska hän on
unohtanut tiedot, joista virallinen identiteettimme
muodostuu: etu- ja sukunimi, osoite, syntymäpaikka ja
sosiaaliturvatunnus. Elokuvallaan Kaurismäki tuntuu
sanovan, että inhimillisen identiteetin voi ymmärtää myös
toisin kuin virallisina tietoina. Identiteettimme näkyy
siinä, miten kohtelemme kaltaisiamme. Sen voi havaita
myös kuuntelemassamme musiikissa, meille tärkeissä
esineissä ja puolustamissamme ihanteissa. Näkyvä
ja kouriintuntuva johtavat meitä toisinaan harhaan:
Pelastusarmeijan ankaran uniformun alla sydän sykkii
rock'n rollin tahtiin (Irma). Vartijan (Anttila, jonka nimi tuo
väistämättä mieleen Attilan, Hunnien kuninkaan) ilkeisiin
ja ahneisiin piirteisiin kätkeytyy herkkä sielu. Emme siis
ylläty, kun selviää, että hänen ”verikoiransa” Hannibal on
mitä säysein hauva.
REALISMI JA RUNOLLISUUS
Mies vailla menneisyyttä kuvaa yksityiskohtaisesti Suomen 1990-luvun talouskriisin vaikutuksia: massatyöttömyyttä, pienyritysten konkursseja, asuntopulaa, ruokajonojen ja kodittomien paluuta – ja samalla pankkien
rikastumista. Asettamalla sängynkehikon, punaisen tuolin
ja jääkaapin kuvan etualalle Aki Kaurismäki muistuttaakin, että asunto ja riittävä toimeentulo ovat perustavanlaatuisia oikeuksia, joiden varaan yksilön arvokkuus ja
omanarvontunto rakentuvat. Mutta katse, jonka kautta
Kaurismäki Suomea tarkastelee, on runouden värittämä.
Elokuvassa Mies vailla menneisyyttä valo on pehmeää,
pintojen värisävyt lämpimiä ja esineet vanhanaikaisia tai
epäajanmukaisia. Historiallisista tapahtumista tunnistaa
nyky-Suomen, samalla kun lavasteet ja ihmisten väliset
suhteet piirtävät haavekuvan siitä, mitä Suomi voisi olla.

SYNOPSIS
Elokuva alkaa, kun mies saapuu Helsinkiin (näyttelijä Markku Peltola) etsimään työtä. Tätä ennen mies on
menettänyt muistinsa onnettomuudessa ja joutuu aloittamaan elämänsä täysin puhtaalta pöydältä ja rakentamaan
kaiken alusta. Hän haluaa rakastaa ja olla rakastettu
(Päähenkilön rakkauden kohdetta näyttelee Kati Outinen). Hänen täytyy myös etsiä elämänsä arvot uudelleen.
Kaiken tämän päälle elokuva rakentuu. Se on omistettu
ihmisille, jotka vielä tietävät mitä sijaa lempeys näyttelee
maailmassamme. Elokuva provosoi katsojassaan tunteita, jotka herätetään eloon kuvaamalla kaikille tuttuja elämän pieniä yksityiskohtia.
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HISTORIALLINEN TAUSTA

ELOKUVAN TEKIJÄSTÄ

1990-LUKU

ELOKUVAN TULKINTA HISTORIASTA

IHMISET, PERSOONAT

Elokuvan tarina sijoittuu syvän lamakauden kurimuksessa
kamppailevaan 1990-luvun alun Suomeen. Ihmisten oli lähdettävä maaseudulta kaupunkeihin etsimään töitä, mutta he eivät
aina löytäneet toimeentuloa. Neuvostoliiton hajoaminen vuonna
1991 vahingoitti vakavasti Suomen kansantaloutta. Suuri rajanaapuri oli ollut maan tärkein kauppakumppani, ja niinpä sen
hajoaminen järkytti koko tuotantoketjua. Kun Suomen vienti ei
enää vetänyt, monet teollisuusyritykset ja niiden alihankkijat
kärsivät. 1980-luvun nousukauden jälkeen pankit ajautuivat vaikeuksiin löyhän lainanannon ja markkinakeinottelun seurauksena. Kolmessa vuodessa työttömyysluku hyppäsi 3,5 prosentista
18,9 prosenttiin ja bruttokansantuote kutistui 13 prosentilla.

Aki Kaurismäen elokuvien maailma kertoo Suomen lähimenneisyydestä kaiholla, joka kiteytyy musiikkivalinnoissa,
esineissä, asusteissa, väreissä, asenteissa (avuliaisuus
ja solidaarisuus) ja ihmisten käytöksessä. 1950-luvun sodanjälkeinen Suomi on täynnä toivoa, riemua palanneesta
rauhasta, paremman elämän odotusta. Samalla voi aistia
ihmisissä piilevän syvän surun ja yhä voimakkaana tuntuvan menetyksen kivun.
Kaurismäen henkilöistä piirtyy yleiskuva sodanjälkeisestä
suomalaisesta: sitkeä sotaveteraani, kova työmies, joka
kohtaa vaikeudet urheasti ja joutuu etsimään onneaan arjen pikkuasioista. Hän ei anna vastoinkäymisten lannistaa
itseään eikä suostu suistumaan murheen suohon. Elämän
heitellessä ja epäonnistumisten edessä hän etsii kunniallista ratkaisua. Epäsuoremmin viitataan hahmon synkempiin
puoliin: hän etsii unohdusta pullosta ja on siksi välillä ilkeä
tai jopa väkivaltainen niin itseään kuin läheisiään kohtaan.
Esimerkkejä löytyy niin Mies vailla menneisyyttä -elokuvasta kuin muistakin ohjaajan elokuvista, sekä muiltakin suomalaisilta elokuvantekijöiltä kuten Mikko Niskaselta, Risto
Jarvalta, Matti Kassilalta, Matti Ijäkseltä, jne.

Aki Kaurismäki syntyi vuonna 1957 Orimattilassa, pienessä eteläsuomalaisessa kaupungissa. Perhe muutti usein, mutta ajalleen tyypilliset pikkukaupungit pysyivät samankaltaisina. Lapsuudessaan Kaurismäelle olivat tärkeitä kirjastosta lainatut kirjat ja korttelielokuvateattereissa nähdyt elokuvat. Hänen rakkautensa koneisiin (moottoripyöriin) ja
musiikkiin ovat myös peräisin tästä ajasta. Elokuvakerhoissa Kaurismäki tutustui muun
muassa Robert J. Flahertyn elokuvaan Nanook – pakkasen poika (1922), Luis Buñuelin
elokuvaan Kulta-aika (L’Age d’or, 1930) ja Jean Eustachen elokuvaan Äiti ja huora (La
Maman et la Putain, 1973). Vanhoja suomalaisia elokuvia näytettiin säännöllisesti televisiossa. 20-vuotiaana Kaurismäki opiskeli journalismia ja kirjoitti elokuvasta muutamiin
sanoma- ja aikakauslehtiin ennen kuin alkoi työskennellä elokuvan parissa. Hän avusti
ensin 1980-luvun alussa vanhempaa veljeään, elokuvaohjaaja Mika Kaurismäkeä, mutta
varsin pian alkoi tehdä omia elokuviaan ilman varsinaisia elokuvaopintoja.

Elokuvan 1990-luvulle sijoittuvat tapahtumat, kuten kaurismäkeläinen maailma yleisemminkin viittaavat kuitenkin myös toiseen aikakauteen Suomen historiassa.
SOTIEN JÄLKEINEN AIKA
Rauhansopimuksessa vuonna 1945 Suomi määrättiin luovuttamaan Neuvostoliitolle suuria alueita idästä sekä suorittamaan
raskaat sotakorvaukset. Vuosia 1945–1955 leimasi ilmiömäinen
talouden ja tuottavuuden kasvu, kun maa pyrki takaisin jaloilleen. Talouden ja työllisyyden kasvun moottorina toimivat raskas teollisuus ja rakennusala, jonka vastuulla oli tuottaa asuntoja sekä Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta evakuoiduille 400
000 ihmiselle että sotien jälkeen syntyneille suurille ikäluokille. Vuonna 1952 sotakorvaukset oli saatu maksettua, Helsingissä järjestettiin olympialaiset ja Armi Kuusela valittiin Miss
Universumiksi. Mutta kun sotakorvauksista oli selvitty, vienti
ei enää vetänyt ja teollisuus joutui suuriin vaikeuksiin. Vuosina
1960-1970 maassa vallitsi ankara talouskriisi, joka ajoi ihmisiä
maaseudulta kaupunkeihin tai jopa maan rajojen ulkopuolelle.
Neljän ja puolen miljoonan ihmisen väestöstä useita satoja tuhansia ihmisiä muutti Ruotsiin, josta tuli suomalaisen talouspakolaisuuden tärkein kohdemaa.

Kaurismäki on luonut omintakeisen maailman, jonka kaikkia osatekijöitä on vaikeaa
tai jopa mahdotonta luetella. Tunnettu elokuvahistorioitsija Peter von Bagh on ottanut
haasteen vastaan menestyksekkäästi sekä kirjassaan Aki Kaurismäki (WSOY, 2006)
että lukuisissa ohjaajaa ja tämän tuotantoa käsittelevissä artikkeleissaan. Edellä
mainittu teos, sekä Lauri Timosen kirja Aki
Kaurismäen elokuvat (Otava, 2006) antavat
mahdollisuuden perehtyä tätä oppimateriaalia
syvemmin ohjaajan elokuviin ja uraan.

TYÖTOVERIT, ROOLIHENKILÖT

Opiskelijoiden mielenosoitus eduskuntatalon edessä vuonna 1990.

Kuva: Tuija Salovaara / Kansan arkisto

1

Mikko Niskanen (1929-1990) elokuvantekijä joka opiskeli Venäjällä ; Risto Jarva (1934-1977) realisti, suomalaisen ”uuden aallon” edustaja ; Matti Kassila (1924-2018) teki pitkän uran uuden
aallon ja nykyaikaisemman elokuvan parissa ; Matti Ijäs (1950)
hänen elokuvansa ovat löytäneet katsojansa myös Suomen
ulkopuolelta.

Aki Kaurismäki työskentelee järjestään samojen työtovereiden kanssa, oli kyseessä sitten
näyttelijäkaarti tai kuvausryhmä. Mutta ei ainoastaan… Elokuvasta toiseen hänen tuotannostaan on mahdollista löytää tuttuja, toistuvia
hahmoja, joita esittävät sekä ammattinäyttelijät että todellisen elämän henkilöt. Osa katsojan nautintoa on tunnistaa näitä hahmoja ja
Ohjaaja Aki Kaurismäki
heidän näyttelijöitään, seurata valkokankaalla
heidän kehitystään ja ikääntymistään. Elokuvassa Mies vailla menneisyyttä jatkuu Elina
Salon (telakkayhtiön sihteeri) ura ”porvarisnaisena” ja Esko Nikkarin (pankkiryöstäjä) osa
hyväsydämisenä, huolten raskauttamana miehenä. Juhani Niemelän (Nieminen) ja Kaija
Pakarsen (Kaisa Nieminen) henkilöhahmot voi löytää jo Veikko Aaltosen elokuvasta Tilinteko (1987). Aaltonen oli 1980-luvulla Kaurismäen läheinen työtoveri.

Mies vailla menneisyyttä tarjoaa myös tilaisuuden tunnistaa Kaurismäen elokuvista tuttuja roolihahmoja, joiden näyttelijät tulevat elokuvamaailman ulkopuolelta, kuten laulaja-näyttelijä Sakari Kuosmanen (Anttila), laulaja Annikki Tähti (Pelastusarmeijan kirpputorin johtaja) ja laulaja-näyttelijän uralta politiikassakin vieraillut Anneli Sauli (kahvilan
omistaja). Nopealla internet-haulla heistä kaikista voi löytää paljon tietoa. Valkokankaalla
nähdään myös legendaarisen levy-yhtiön (Love Recordsin) omistaja Atte Blom soppatykillä tosielämän kodittomien seurassa, elokuvahistorioitsija Peter von Bagh Pelastusarmeijan upseerina ja maineikas juristi Matti Wuori pelastamassa M:ää poliisiasemalta.
Valkokankaalla esiintyvät muiden muassa myös leikkaaja ja äänisuunnittelija Timo Linnasalo, lavastaja Markku Pätilä, näyttelijä ja Leningrad Cowboys -yhtyeen basisti Silu
Seppälä, ja baarin seinällä valokuvassa Matti Pellonpää, vuonna 1995 kuollut Aki Kaurismäen luottonäyttelijä.
KUVA, LEIKKAUS, RYTMI
Aki Kaurismäki kuvaa yhä filmille 35mm elokuvakameralla, joka ennen digitaalisuuden
voittokulkua oli vuosikymmenten ajan elokuvantekijöiden tärkein työkalu. Hän perustelee
vastahakoisuuttaan siirtyä digitaaliseen kameratekniikkaan sanomalla, että hänelle elokuva on (ja sen kuuluu olla) valoa, kun taas digitaalinen kuva on sähköä. Filmikameran
käyttö asettaa työskentelylle tiettyjä rajoituksia. Kamera on suuri ja raskas ja filmi materiaalina jälkituotanto mukaan luettuna kallista käyttää. Valaistuksen ja värien suhteen on
oltava tarkempi, koska filmin valoherkkyys on digitaalista kuvaa suurempi.
Kaurismäki työstää paljon yksityiskohtia ja hänen ilmaisunsa on minimalistista. Kamera
pysyy pääsääntöisesti paikoillaan – tyylivalinta, joka tuo mieleen klassisen elokuvan estetiikan (välineet olivat alkuun raskaita ja kameraliikkeet haastavia toteuttaa). Kaiken on siis
tapahduttava kameran edessä, kuvissa ja niiden välisissä leikkauksissa. ”[Kamera-ajot]
aina paljastavat kerronnastaan epävarman ohjaajan. Ajo on helpoin keino peittää sitä, ettei oikeastaan tiedä miten kohtaus pitäisi ratkaista, ja toisaalta se luo myös illuusion, että
tarinassa edes jokin liikkuu – vaikkapa kamera, jos ei muuta.” (PvB, s. 31)
Kaurismäen elokuvien rauhallinen rytmi syntyy paitsi kameran liikkumattomuudesta,
myös leikkaamisesta. Otokset ovat yleensä pitkiä ja kunnioittavat inhimillisen toiminnan
rytmiä. Tapahtumille annetaan niiden vaatima aika ja katsojille aikaa niiden kokemiseen.
Äänisuunnittelu ja musiikkivalinnat näyttelevät myös tärkeää osaa elokuvan synnyssä.
ELOKUVAN PAIKKA TUOTANNOSSA
Aki Kaurismäki vieraili Saksassa elokuvaa opiskelleen isoveljensä Mikan luona. Palattuaan Suomeen 1980-luvun alussa veljekset alkoivat tehdä elokuvia yhdessä. He kirjoittivat, tuottivat ja vastasivat lähes kaikista muistakin tuotannon osa-alueista. Niinpä Aki
nähtiin valkokankaalla ensimmäistä kertaa vuonna 1981 Mika Kaurismäen elokuvassa
Valehtelija. Veljeksillä oli myös yhteinen tuotantoyhtiö, Villealfa, jonka nimi viittaa Jean-
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Aki Kaurismäen tuotanto pitää sisällään useita elokuvan eri lajityyppejä. Hän on ohjannut kaksi musiikkidokumenttia: Saimaa-ilmiön (1981), joka seuraa sittemmin suomirockin
jättiläisiksi kasvaneiden yhtyeiden kiertuetta, sekä Total Balalaika Show'n (1994), joka
on taltiointi Leningrad Cowboysin ja Puna-armeijan kuoron esiintymisestä Helsingin Senaatintorilla. Hän on ohjannut myös musiikkivideon kaltaisia lyhytelokuvia. Toisaalta hän
on tehnyt elokuvasovituksia kirjallisuuden klassikoista, kuten Fjodor Dostojevskin romaanista Rikos ja rangaistus, William Shakespearen näytelmästä Hamlet, Jean-Paul Sartren
näytelmästä Likaiset kädet ja Juhani Ahon romaanista Juha. Suurin osa Kaurismäen elokuvista perustuu kuitenkin ohjaajan itse kirjoittamiin alkuperäiskäsikirjoituksiin.
Pitkistä elokuvista osa yhdistyy suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita ovat työläistrilogia
(Varjoja paratiisissa, 1986, Ariel, 1988, Tulitikkutehtaan tyttö, 1990) ja Suomi-trilogia
(Kauas pilvet karkaavat, 1996, Mies vailla menneisyyttä, 2002, Laitakaupungin valot,
2006). Tällä hetkellä Kaurismäki näyttää tekevän satamakaupunkitrilogiaa: Le Havre
(2011) ja sitä seurannut Toivon tuolla puolen (2017) käsittelevät samaa aihetta, maahanmuuttoa. Kaurismäki on myös vienyt maailmansa toisiin maihin: I Hired a Contract
Killer (joka tapahtui Iso-Britanniassa, Lontoossa), Boheemielämää (Ranska, Pariisi) ja Le
Havre (Ranska, Le Havre).
Elokuvalla Mies vailla menneisyyttä on paikkansa ja juurensa Kaurismäen tuotannossa,
mutta myös suomalaisessa elokuvassa ja elokuvan historiassa yleensäkin. Teos tunnustaa taustansa sekä tekijälleen rakkailla viittauksilla että hänen luomalleen maailmalle ominaisilla elementeillä. Kaurismäen elokuviin on Suomessa suhtauduttu nihkeästi etenkin
hänen uransa alkupuolella, jolloin kriitikot moittivat hänen teoksiaan siitä, että ihmiset ”eivät puhu noin” eivätkä ”toimi näin”, ja syyttivät häntä jopa valheellisen kuvan antamisesta Suomesta ja suomalaisista. Ulkomainen menestys auttoi Kaurismäkeä puolustamaan
näkemystään ja vapauttaan luoda. Viranomaisyhteiskunnan ja jopa matkailun edistämiskeskuksen reaktio Kaurismäen elokuvien kansainväliseen suosioon on kuitenkin ollut yllättävä: hänen elokuviensa on koettu tahraavaan Suomi-kuvaa ulkomailla.

VALIKOITU FILMOGRAFIA

VIITTAUKSIA
REFERENSSEJÄ

Rikos ja rangaistus (1983)
Calamari Union (1985)
Varjoja paratiisissa (1986)
Hamlet liikemaailmassa (1987)
Ariel (1988)
Likaiset kädet (Yleisradio, 1989)
Leningrad Cowboys Go America (1989)
Tulitikkutehtaan tyttö (1990)
I Hired a Contract Killer (1990)
Boheemielämää (1992)
Pidä huivista kiinni, Tatjana (1994)
Leningrad Cowboys Meet Moses (1994)
Kauas pilvet karkaavat (1996)
Juha (1999)
Mies vailla menneisyyttä (2002)
Laitakaupungin valot (2006)
Le Havre (2011)
Toivon tuolla puolen (2017)

Aki Kaurismäki on intohimoinen elokuvien rakastaja. Hänen elokuvasivistyksensä ja ihailunsa kyseistä taidemuotoa kohtaan (kirjallisuutta, kuvataidetta, musiikkia ja kaikkia
muitakin taidemuotoja unohtamatta) voi tuntea, nähdä ja kuulla hänen elokuvissaan. Hän viittaa usein toisiin elokuviin, toisinaan lainaten niitä suoraan, toisinaan hyödyntäen
hienovaraisempia vihjeitä. Kaurismäen elokuvien katsomiskokemukseen liittyy aina elokuvahistoriallisten viitteiden tunnistamisen nautinto.
Kaurismäki viittaa elokuviin – eikä ainoastaan elokuviin – toisinaan hyvin tietoisesti, toisintamalla kohtauksia tai kuvia.

			

     

1 - Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismäki, 2002 & Hullu Pierrot
(Pierrot le fou), Jean-Luc Godard, 1965

2 - 400 kepposta (Les 400 coups), François Truffaut, 1959 & Making of Mies vailla
menneisyyttä, 2002

3 - Laitakaupungin valot, Aki Kaurismäki, 2006 & Toivon tuolla puolen,
Aki Kaurismäki, 2017

4 - Näkymätön mies (The Invisible Man), James Whale, 1933 & Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismäki, 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

5 - L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, Lumière-veljet, 1895 & Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismäki, 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Luc Godardin elokuvaan Alphaville, 1965.
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Elokuva Juurakon Hulda (Valentin Vaala, 1937) perustuu menestysnäytelmään, joka myöhemmin sovitettiin valkokankaalle myös Yhdysvalloissa (The Farmer's Daughter, H.C. Potter, 1947). Siinä nuori maalaistyttö Hulda matkustaa pääkaupunkiin paremman elämän
toivossa. Perille päästyään hän istuu penkille, missä häntä lähestyy pieni joukko miehiä. Rikas tuomari palkkaa hänet kodinhoitajaksi.
Hulda elää kaksoiselämää ja opiskelee salaa. Kärsivällisyytensä ja päättäväisyytensä ansiosta hän kokee sosiaalisen nousun.
Katsoja tunnistaa M:n odotuksen ja toiveikkuuden, kun hän istuu yksin penkillä tuntemattomassa ja öisessä kaupungissa. Hänen luokseen saapuvat kolme miestä eivät kuitenkaan tarjoa hänelle samoja mahdollisuuksia kuin Huldalle.
Tapa, jolla Aki Kaurismäki osoittaa tuotannossaan kunnioitustaan elokuvataiteelle on vaikuttava. Mies vailla menneisyyttä on täynnä
lainauksia ja muistikuvia elokuvan historian suurista klassikoista, mutta myös teoksista, jotka ovat ohjaajan lempielokuvia. Muistumat
edeltävien vuosikymmenten elokuvista rikastavat oman aikamme teosta. Olisi turhaa (kenties jopa mahdotonta?) laatia yksityiskohtaista listaa kaikista sitaateista, jotka Kaurismäki on tuonut elokuviinsa kohtauksissa tai yksittäisissä otoissa. Nämä muutamat esimerkit
herättänevät katsojassa halun nähdä mainitut elokuvat itse tai vain nauttia Kaurismäen elokuvasta sellaisena kuin sen ensimmäisen
kerran valkokankaalla kohtaa.

8 - Tähdet kertovat, komisario Palmu, Matti Kassila, 1962 (© YLE) & Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismäki, 2002
Helsinki ja sen päärautatieasema näyttelevät tärkeää roolia Kaurismäen elokuvissa ja laajemminkin suomalaisessa elokuvassa. Matti Kassilan elokuvassa (kuva yllä) nahkatakkinen
nuori hulttio pakenee poliisia ja yrittää tavoittaa tyttöystävänsä puhelimella. 40 vuotta myöhemmin samalla asemalla M, jonka poliisi on vapauttanut rikosepäilystä, yrittää tavoittaa
tyttöystävänsä Irman.

Vallitseva säätila, kohtauksessa käytetty väripaletti, esinevalinnat ja äänimaisema ovat elementtejä, joiden avulla Kaurismäki upottaa
katsojan elokuvan maailmaan, samaan aikaan kun hän antaa tälle mahdollisuuden tutustua M:n kohtaloon. Viittauksilla luodaan joskus
tunnelmaa, herätetään katsojassa odotuksia tai rikastetaan kerrontaa, mutta ne saattavat olla myös silmäniskuja, vitsejä tai kuvallisia
sanaleikkejä. Katsojan tehtäväksi jää muodostaa oma tarinansa.
Juurakon Hulda, Valentin Vaala, 1937
© KAVI / Suomi-Filmi Oy

9 - Yhden miehen sota, Risto Jarva, 1972 &
Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismäki, 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

10 - Kahdeksan surmanluotia, Mikko Niskanen, 1972 &
Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismäki, 2002.

Suomalaisen uuden aallon elokuva Yhden miehen sota kertoo miehestä, joka yrittää
elättää perheensä hoitamalla hyvin työnsä rakennuttajana. Ryhdyttyään yksityisyrittäjäksi hän ottaa riskejä ja tekee sijoituksia, mutta ajat ovat vaikeat ja hän ajautuu
konkurssiin, ja joutuu siten hankalaan taloustilanteeseen. Kolmekymmentä vuotta
myöhemmin elokuvassa Mies vailla menneisyyttä Esko Nikkari näyttelee yrittäjää,
joka tekee pankkiryöstön maksaakseen yhteistyökumppaneilleen velkansa.

Loppu ei aina ole onnellinen elokuvassa eikä elävässä elämässäkään. Roolihahmot,
kuten todelliset ihmisetkin, pohtivat yhteiskuntaa ja omaa kohtaloaan koskevia suuria
kysymyksiä. Löydetyt vastaukset ovat erilaisia ja ainutkertaisia. Kahdeksan surmanluotia on elokuva ja neliosainen televisiosarja, joka perustuu tositapahtumaan: päihtynyt maanviljelijä ampui neljä poliisia maaliskuussa 1969. Elokuva kertoo miehen
ja perheen sotien jälkeisessä Suomessa kohtaamista vaikeuksista, joista vaiettiin ja
jotka kuitenkin olivat kaikille tuttuja.

Konttikylä, johon M saapuu elokuvassa Mies vailla menneisyyttä tuo esimerkiksi mieleen Jacques Tatin elokuvista tutun välitilan vanhan
ja modernin maailman rajalla. Lyhyen hetken molemmat maailmat ovat olemassa yhtäaikaisesti, kunnes uudempi ottaa vallan ja rikkoo
rauhan, joka oli luonteenomaista vanhalle maailmalle.

Elokuvan tarkoin rakennetuissa kuvissa yksikin esine, kuvakulma tai valaistus herättää ajatuksia, ohjaa katsojan tulkintoja ja luo erilaisia odotuksia. Idyllisessä maisemassa lastenvaunut
ja porrasasetelma voivat tuoda mieleen Neuvostoelokuvaklassikko Panssarilaiva Potemkinin (Sergei Eisenstein, 1925) kuuluisan kohtauksen, jossa lastenvaunut karkaavat työntäjältään ja
vyöryvät hallitsemattomasti portaita alas.

					

Mies vailla menneisyyttä,
Aki Kaurismäki, 2002.
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HAASTATTELU
12 - Mies vailla
menneisyyttä,
Aki Kaurismäki, 2002
&
Enoni on toista maata,
Jacques Tati, 1958

13 Mies vailla menneisyyttä,
Aki Kaurismäki, 2002
&
Panssarilaiva Potemkin,
Sergueï Eisenstein, 1925

15 Mies vailla menneisyyttä,
Aki Kaurismäki, 2002
&
Hullu Pierrot,
Jean-Luc Godard, 1965
&
400 kepposta,
François Truffaut, 1959

Kohti kameraa suunnattu arvoituksellinen katse Ingmar Bergmanin elokuvassa Kesä Monikan kanssa (1953) on innoittanut lukuisia ohjaajia, erityisesti
1950-luvun lopulla syntyneen ranskalaisen uuden aallon elokuvan tekijöitä, kuten Jean-Luc Godardia elokuvassa Hullu Pierrot (1965). Bergmanin elokuva oli
tärkeä lähde myös François Truffaut’n elokuvalle 400 kepposta. Elokuvassa Mies vailla menneisyyttä vuonna 2002 Irma katsoo suoraan kameraan, mikä on
Kaurismäelle hyvin harvinaista. Kyseisessä kohtauksessa Irma on yksin vaatimattomassa huoneessaan ja katselee ikkunasta öistä kaupunkia, jota M samaan
aikaan tarkastelee omassa yksinäisyydessään. Läpi elokuvan Irman ja M:n väliset katseiden vaihdot ovat intensiivisiä. Irman katse hakee rakkautta ja luo
katsojassa odotuksia.

PvB: Kauas pilvet karkaavat -elokuvan yhteydessä mainittiin kummisetinä Frank Capra ja
Vittorio De Sica, myönsit sen itsekin. Miten tässä?

Aki Kaurismäki (AK): Ei se mihinkään kuole. Olen elokuvantekijä enkä lääkäri, mutta
uskoisin, että jokaiselle valveutuneelle katsojalle on itsestään selvää, ettei kuollut mies
kävele. Ehkä sekä sairaalassa että taivaassa oli liian vähän henkilökuntaa ja vanhentuneet koneet ja henkilömme pääsi livahtamaan siitä välistä jonkin virheen takia vähän kuin
päähenkilö Michael Powellin ja Emeric Pressburgerin elokuvassa Kysymys elokuvasta
ja kuolemasta (1946). Eikä tuollaisesta neljä-viisikymppisestä nykyaikana kukaan enää
muutenkaan välitä, ei jakseta edes tarkistaa että se on kunnolla kuollut. Mennään itse
synnytysosastolle tupakalle ja vainaja huitelee pitkin kaupunkia.

AK: Tällä elokuvalla oli aika vähän kummisetiä, taisin tehdä sen lähes yksin. Oikeastaan
käytin tässä kaikki ne palikat mitä edellisistä samantyylisistä elokuvistani oli jäänyt jäljelle.

PvB: Olen huojentunut. Pystytkö palauttamaan mieleen miten tämä tarina, yksi parhaistasi, lähti tulemaan?

All rights reserved.

© 1959 Les Films du Carrosse / SEDIF – Photographie © André Dino / mk2 D.R.

Peter von Bagh (PvB): Mies vailla menneisyyttä -elokuvassa on uutena painotuksena
eräänlainen fantasiapuoli, päähenkilön potentiaalinen kuolema.

AK: Sehän on samojen palikoiden pyörittämistä kuin
aiemmatkin työläis- ja luuseridraamat, joten alkuhankaluuksien jälkeen se valmistui normaalissa muutamassa päivässä kun lopulta uskaltauduin kirjoituskoneen ääreen. Ei yhdelläkään vakavasti otetavalla
ohjaajalla kovin montaa teemaa ole, niin sanotut ammattilaiset ovat erikseen: he tekevät persoonattoman
elokuvan aiheesta kuin aiheesta.
[…]
PvB: Yksi Mies vailla menneisyyttä -elokuvan suuria
asioita liittyy värikylläiseen ilmaisuun. Yleensä yhteiskunnan laita-alueet kuvataan eri tavalla kuin tämän elokuvan kontit ja kanttiinit.
AK: Ei siinä montakaan autenttista paikkaa ollut, konteissa tosin asuttiin ennen meitäkin.
Helsingin ongelma on se, ettei siellä ole yhtään rantaa mihin konttikylän olisi voinut rakentaa niin, että olisi saanut kaupungin taustalle. Kokonaiskuvaa Helsingistä ei ylipäänsä
saa kuin muutamasta tornista.
PvB: Tämähän tulee kahdesta suunnasta lähelle Kurosawaa. Taivas ja helvetti (1963) ja
sen kaksi yhteiskuntaa toisaalta ja toisaalta Köyhän pikajuna (1970) rikkaine väreineen.
AK: Juopunut enkeli (1948) käväisi mielessäni, mutta se ei edennyt selkeiden vaikutteiden asteelle.

PvB: Miten väripaletti-ideasi toimi tässä elokuvassa?
AK: Minulla oli jälleen lavastusvaiheessa värikartta takataskussa ja heittelin sieltä värikoodeja lavastajille varsin railakkaasti ja mielivaltaisesti. Yritin luoda jonkinlaista harmoniaa kontrapunktin kautta. Myöhemmin teimme kopiosta vielä eritäin lämpimän ja nostimme
punaista ja keltaista esiin. Näin loimme illuusion
lavastuksellisesta jatkumosta.
PvB: Oletan, että kuvakerronnastasi puuttuu suuri
joukko nykytekniikkaan kuuluvia keinoja?
AK: Tekijöiden kohtuuton riemastus alati uusista
tekniikoista on itse asiassa sen tosiseikan peittelyä, etteivät he osaa käyttää vanhaakaan. Elokuva
lähtee camera obscurasta, eikä laadukkaan kuvan
aikaansaamiseen kovin monimutkaista laatikkoa
tarvita. Lyonin Institute Lumière pyysi itse asiassa
joukkoa elokuvantekijöitä joitakin vuosia sitten kuvaaman minuutin mittaisia elokuvia Lumière-veljesten vanhalla kameralla, eikä lopputulos juurikaan jäänyt jälkeen nykyisestä.
En usko digitaaliseen valokuvaukseen enkä elokuvaukseen, sillä sähkö ei koskaan korvaa valoa kun kuvasta on kysymys. Kukat kaipaavat valoa, digitaaliset bitit muuttavat ne
tekokukiksi. Samalla tavoin digitaalinen äänitys vie musiikista jotakin oleellista: kosmisen
kohinan, särön, sanalla sanoen sielun. Digikuvaus tuo myös uskottavuusongelman; Harold Lloydin roikkuminen kellon viisarissa pilvenpiirtäjän seinällä (Turvallisuus viimeiseksi,
1923) menettää merkityksensä, jos katsoja ei voi luottaa siihen, että Lloyd tekee sen
oikeasti.
Alan olla sen verran vanha, että luulisinpa pistäväni pillit pussiin jos perinteisellä tekniikalla kuvaaminen ja leikkaaminen käy mahdottomaksi. Ennen kaikkea olen näiden vuosien
aikana kokenut itseni lähinnä käsityöläiseksi, ja siitä on lähtenyt se satunnainen ilo joka
tästä ammatista on saatavissa. Eräässä seminaarissa perusteltiin digitaalisen valkokankaan erinomaisuutta sillä, että kuva ei häiriinny vaikka ovi avataan kun ihmiset poistuvat
kesken elokuvan. Ensinnäkin, miksi sieltä pitäisi poistua kesken kaiken? Ja toiseksi tuo
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ongelma ratkaistiin jo varieteen aikoina yksinkertaisella verholla oven edessä. Kaiken
sanahelinän takana on vain elokuvateollisuuden halu pienentää rahtikustannuksiaan ja
vähentää koneenkäyttäjiä.
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Tämä luku on oiva apuväline elokuvan kertaamiseen.

Muistommekin liittyvät hyvin voimakkaasti siihen valoon, jossa jotain on tapahtunut. Valo
tulee ennen kuin se, mitä tapahtuu.
[…]
PvB: Miten Mies vailla menneisyyttä -elokuvasi musiikkimaailma syntyi?
AK: Kaupallisessa ristivedossa. Alunperin tarkoitukseni oli käyttää runsaasti vanhaa
rhythm'n bluesia ja populaarimusiikkia. Kaikki suunnitelmani kuitenkin kaatuivat kohtuuttomiin hintapyyntöihin korporaatioilta, jotka ovat varastaneet lukemattomien muusikoiden
elämäntyön ja leskien perinnön muutamalla sentillä. Niinpä en voinut käyttää oikeastaan
mitään siitä, mitä olin suunnitellut, mutta ehkäpä musiikkitaustasta tuli tämän takia paradoksaalisesti parempi tai ainakin eläväisempi.

1 – Alkutekstit ja johdanto. M saapuu junalla Helsingin
päärautatieasemalle. Yöllä hänet pahoinpidellään ja
hän saa niin vakavia vammoja, että hänet julistetaan
kahdesti kuolleeksi. (0 – 06 min 07 )

2 – M lähtee sairaalasta ja ilmestyy myöhemmin meren rantaan. Kaupungin laidalla satama-alueen kontissa asuva perhe ottaa hänet hoiviinsa.
(06 min 08 – 07 min 46)

3 – Niemisen perhe hoitaa M:ää, joka lausuu ensimmäiset sanansa: hän ei muista mitään. M seuraa perheen ja kyläyhteisön arkea.
(07 min 47 – 11 min 47)

4 – Niemisen kanssa M käy ensin kansankeittiössä ja
sitten baarissa. Hän vaihtaa ensimmäiset katseensa
Irman kanssa. (11 min 48 – 19 min 00)

5 – Irma on yksin kotona. Hänen ikkunansa takana on
sama uinuva kaupunki, jota M samaan aikaan katselee
omalta suunnaltaan. (19 min 01 – 21 min 10)

6 – M esitellään Anttilalle, jolta hän vuokraa kontin
asunnoksi. Ystäviensä avustuksella M käy kodiksi ja
istuttaa perunansa. (21 min 11 – 29 min 36)

7 – M tapaa jälleen Irman Pelastusarmeijan kansankeittiössä. He keskustelevat M:n tilanteesta ja Irma
kannustaa M:ää ottamaan elämänsä omiin käsiinsä.
(29 min 37 – 30 min 41)

8 – Työvoimatoimistossa M yrittää kirjautua työnhakijaksi, muttei onnistu. (30 min 42 – 34 min 00)

9 – Pienen kahvilan omistaja kohtelee M:ää inhimillisen lämpimästi. Ruokailtuaan M lähtee Pelastusarmeijalle, missä hänet otetaan myös vastaan hyväntahtoisella lämmöllä. (34 min 01 – 38 min 21)

[…]
PvB: Sanoit käyttäväsi usein musiikkia dialogin korvikkeena. Voiko väreillä tehdä saman?
AK: Voi, jos niitä niin käyttää. Väreillä voi kommentoida henkilöä, määritellä kohtauksen
ja sitä kautta henkilöiden mielentilan. Väreillä voi tehdä mitä tahansa, vaikkapa tuhota
elokuvan, kuten Peter Greenaway on osoittanut. Mutta toisaalta vasta valo näyttää värit
ja tekee varjot, jotka ovat sielun peili, kuten olemme Rembrandtilta oppineet. FBI-miehistä
ei jää varjoa.
(Peter von Bagh: Aki Kaurismäki, Helsinki: WSOY, 2006/2012, s. 183-189)
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1 – KATSEIDEN MERKITYS ELOKUVASSA

10 – M neuvottelee Anttilan kanssa ja lupaa maksaa
vuokransa heti kun saa palkan. M saattaa Irmaa, josta
on tullut hänen työtoverinsa, ja varastaa suudelman.
(38 min 22 – 44 min 17)

13 – Pelastusarmeijan järjestämä juhannusjuhla. M ja
Irma kertovat työpaikallaan toisilleen tulevaisuudensuunnitelmiaan. (50 min 51 – 53 min 02)

11 – Irma laittautuu lounaalle M:n kanssa. Kuunnellessaan musiikkia sohvalla he nojaavat toisiinsa.
(44 min 184 – 47 min 43)

14 – M ja Irma lähtevät metsään Anttilalta vuokratulla
autolla. Heidän palatessaan Anttila yrittää myydä heille lippuja konserttiin, jonka M on järjestänyt.
(51 min 03 – 57 min 14)

12 – Tutustuttuaan Pelastusarmeijan orkesteriin M ehdottaa heille uutta, rytmikkäämpää musiikkityyliä. M neuvottelee heidän johtajansa kanssa.
(47 min 44 – 50 min 50)

15 – M saisi töitä hitsaajana, mutta ilman henkilöpapereitaan hän ei pysty aloittamaan työpaikassa.
(57 min 15 – 59 min 18)

Katseella on elokuvailmaisussa erityisen tärkeä asema. Se on usein tunteiden ilmaisemisen keskeinen väline. Katse säilytti ilmaisuvoimansa äänielokuvan synnyn jälkeenkin,
mutta jo mykkäelokuvassa sitä käytettiin hyvin kekseliäästi. Silmissä heijastuvat henkilöhahmojen väliset suhteet, mutta niiden peilissä päilyy myös henkilöiden kokemus itsestään. ”Hyvä näyttelijä pystyy vasemmalla kulmakarvallaan ilmaisemaan enemmän kuin
muutaman helikopterin pudottaminen tai sissisota olohuoneessa.” (PvB, s. 157)
Katse luo erittäin voimakkaan siteen kahden henkilöhahmon tai henkilöhahmon ja tämän
ympäristön välille, ja paljastaa kaiken siitä, millaiseksi henkilö kokee olonsa. Kaurismäen
elokuvissa näyttelijäntyö on vähäeleistä, tekemättä jättämisen tai niukan ilmaisun taidetta. Eräs näkyvimmistä osista näyttelijän ja ohjaajan välisestä luomistyöstä ovat katseet.
Rakentaessaan esimerkiksi kahden henkilön välistä kanssakäymistä ohjaaja voi osoittaa
sormellaan suuntaa, johon kameran edessä olevan näyttelijän tulee katsoa. Katse ei siis
ole kahden todellisen näyttelijän vaan näyttelijän ja linssin toisella puolella olevan ohjaajan sormen välillä. ”Välillä Kaurismäki pyysi katsomaan tyttöä neljä senttiä nenästä ohi.
Joskus ohjaaja halusi 10 prosenttia ylpeyttä tai 33 prosenttia surullisuutta.” (näyttelijä
Janne Hyytiäinen, PvB, s. 157).
Näin rakentuva katse saa merkityksen ja tunnesisällön vasta leikkauspöydällä. M:n identiteetin jälleenrakentamista tai luomista elokuvassa Mies vailla menneisyyttä voidaan siis
seurata tarkkailemalla katseita, jotka hän luo maailmaan ja itseensä. Katseen merkitystä
muuttavat leikkauksen luomat rytmi ja kesto. Myös kuvakulma- ja koko sekä äänimaailma
vaikuttavat katsojan havaintoon ja tulkintaan katseesta.

16 – M yrittää avata pankkitilin, kun toimistoon hyökkää pankkiryöstäjä. M viedään poliisitoimistolle kuulusteltavaksi. M soittaa Irmalle, joka toimittaa hänelle
asianajajan. (59 min 19 – 1h 09 min 15)

17 – Pankkiryöstäjä ottaa yhteytä M:ään ja tekee tälle
ehdotuksen, josta M ei voi kieltäytyä. M lähtee selvittämään yksityisyrittäjän velkoja.
(1h 09 min 16 – 1h 14 min 12)

18 – M on tyytyväinen perunasatoonsa. Poliisit saapuvat selvitettyään hänen oikean henkilöllisyytensä. M
lähtee jäljittämään menneisyyttään.
(1h 14 min 13 – 1h 17 min 48)

Alla on sanallisesti tulkittu pysäytyskuvissa esiintyvien päähenkilön katseiden välittämiä
merkityksiä ja tunteita. Tulkintoja voi tehdä monia. Vaikutelma syntyy myös leikkauksesta
(kestosta), kuvakulmasta, äänimaisemasta ja taustalla mahdollisesti soivasta musiikista,
valaisusta, jne. Eri ihmiset voivat myös havaita tunteita ja niiden ilmaisuja eri tavoin.
Katse on keskeinen elementti elokuvataiteessa yleensäkin, joten voitte tarkastella katseen käyttöä muissakin elokuvissa, etenkin elokuvahistorian suurissa klassikoissa. Katseen käsittelyssä voitte käyttää myös CinEd-kokoelman elokuvista poimituista, aihetta
käsittelevistä kohtauksista opetuskäyttöön leikattua elokuvaa.

19 – M tajuaa, ettei hän ole enää sama mies kuin ennen. (1h 17 min 49 – 1h 26 min 26)

20 – Tehtyään rauhan menneisyytensä kanssa M palaa Helsinkiin. Hän kohtaa pahoinpitelijänsä, jotka säikähtävät nähdessään hänen elävän. Anttilan johdolla
kyläläiset antavat pahoinpitelijöille kunnon opetuksen.
(1h 26 min 27 – 1h 28 min 59)

21 – M palaa Irman luo. He poistuvat valokankaalta
yhdessä. (1h 29 min 00 – 1h 32 min 24)
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ELOKUVAN KEINOJA

Pohdiskeleva, yksinäinen, odottava, tyyni.

Keskittynyt, kiihtynyt.

Voimaton, hämmentynyt, naamioitunut.

Peloissaan, epävarma.

Päättäväinen, avoin.

Haaveileva.

Kaipaava, surullinen.

Optimistinen, utelias.
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Hämmennys, yllätys ja kiinnostus M:n katseessa, kun hän näkee jotain, joka muistuttaa häntä menneisyydestään:

1

M:n muihin ihmisiin ja etenkin erilaisten
häntä haastavien instituutioiden edustajiin
kohdistamat katseet kuvaavat järjestelmän
asennoitumista päähenkilöön. Näissä kohtauksissa myös kuvakulma vaihtelee. M:ää
katsotaan ”ylhäältä” (valokankaalla yläkulmasta), kun taas valta-asemassa olevia henkilöitä katsotaan ylös suuntautuvin katsein
(valkokankaalla alakulmasta). M:n katse paljastaa sen aseman, jonka hän eri tilanteissa
ottaa tai johon hänet laitetaan.

2

Ihmisten väliset suhteet voi nähdä katseiden kaksintaisteluna. Taistelu käydään elokuvakerronnan käytössä olevin
keinoin: näyttelijäntyöllä, lavastuksella ja
ohjaamisella, äänityöllä ja leikkaamisella (kesto ja rytmi). Nämä kaikki yhdessä
luovat tunnevaikutelman ja voimistavat
sitä. Katsoja tuntee päähenkilöä kohtaan
myötätuntoa.
13

14

M työvoimatoimistossa:

		
3

5

4

15

16

17

M on aseeton poliisin edessä ja joutumassa pahoihin vaikeuksiin. Kaksintaistelu muuttuu kolmioksi, kun häntä alkaa puolustaa paikalle saapuva asianajaja, eräänlainen Deus ex
machina, joka pian tekee kuulustelijan olon tukalaksi. M:n ja Anttilan välillä on elokuvan alusta asti hyvin voimakkaita katseita. Heidän kamppailuaan seurataan Irman silmien ja katseen välityksellä, ja siinä näkee M:n aseman vähittäisen muutoksen ja kehityksen. Lopulta häntä ei enää katsota alas.

M työnhaussa:

7

6

8

9
18

M pankissa:

19

20

21

Katsojassa eniten kiinnostusta ja tunteita herättää epäilemättä rakastava katse / rakastuneen katse. Se on eräs elokuvahistorian
tunnetuimpia ja useimmin toistuvia motiiveja. Irman ja M:n kohtaaminen ja rakkauden ensi leimahdus sekä heidän suhteensa kehittyminen, voimakkaat tunteet ja niiden mukana seuraavat ongelmat, ovat elokuvan alusta loppuun luettavissa heidän katseistaan.

4

22
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11
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18

20

21
Jakso 10

23

24

Ensimmäinen Irman ja M:n välinen katse on elokuvassa hyvin voimakas hetki. Aika tuntuu
pysähtyvän ja tämän pitkittyneen hetken merkityksellisyyden kokee välittömästi.

35

28

29

Tarvitaan lukuisia välivaiheita kun etsitään oikeaa välimatkaa henkilöhahmojen, tässä rakastavaisten välille. Yhteiskunnan normit, Irman vakaumus ja nuhteettomuus, jota hänen kantamansa uniformu symboloi, sekä M:n käsittelemä lattiaharja pitävät yllä etäisyyttä heidän
välillään ja vangitsevat heidät rooleihinsa. Välimatkaa korostaa symbolisesti myös syksyn
viileys, josta muistuttavat tuulen (absurdisti keskellä kesää) pyörittelemät kuolleet lehdet.
Jakso 11

35

26

Toisto korostaa katseiden voimaa: M ja Irma ovat samassa kuvassa, jo lähempänä toisiaan, mutta heitä erottavat yhä esineet ja auttajan ja autetun roolijako. Tältä lähietäisyydeltä he uskaltavat jo katsoa toisiaan suoraan silmiin.

Koiran katse. Hannibal syö vain raakaa lihaa. Koira on Aki Kaurismäen elokuvissa tärkeä henkilöhahmo. Hänen oma koiransa esiintyy lähes kaikissa hänen elokuvissaan vähintäänkin statistina. Elokuvassa Mies vailla menneisyyttä koira esitetään ilkeänä otuksena, mutta sen katse on ristiriidassa tämän roolin kanssa ja paljastaa heti kättelyssä
koiran todellisen luonteen. Toisin kuin sen alkuperäinen isäntä Anttila tahtoo väittää, se
on herkkä ja ystävällinen eläin. Senkin nimi luo ironiaa parivaljakon ympärille. Hannibal
ei raatele eikä Anttilakaan ole mikään hunni Attila.

30

31

Tälläkin kertaa M:n ja Irman välistä puuttuu este ja tiivis katse alkaa tuntua liian rohkealta
ja voimakkaalta. Irma suuntaa katseensa ulos kuvasta ennen kuin rohkenee jälleen kohdata suoraan M:n katseen.

Jakso 9

36
32

33

Kun rooleista (joiden näkyvin merkki oli Irman univormu) on luovuttu, rakastavaisten silmiin voi syttyä lämmin ja voimallinen katse.
Jakso 14
27

Kun Irma ja M kohtaavat ensimmäistä kertaa soppatykin äärellä – kohtausta edeltää
öinen jakso, jossa leikkaus jo ennustaa tulevaa yhdistämällä kaksi yksinäisyyttä (Irman
huoneessaan ja M:n konttikylässä) – katseiden intensiteetti kasvaa liian suureksi ja epäilemättä polttavaksi. Silmät on siis käännettävä toisesta pois, kuitenkin samaan suuntaan.
34
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Jakso 4

22

23

Aki Kaurismäen elokuvien aihepiirin vuoksi kriitikot ovat usein määritelleet ne realistisiksi. Käsitys perustuu epäilemättä osin myös siihen, ettei Kaurismäki koskaan työskentele studiossa. Nuorena ohjaajana vuonna 1984 hän kertoi haastattelussa suosivansa todellisuutta eli kuvaamalla mieluiten elokuvantekijöistä riippumatta olemassa
olevissa ympäristöissä. Näin hän tunnusti yhteiset lähtökohtansa 1950-luvun lopun
jälkeen eri maiden elokuvaperinteissä syntyneiden ”uusien aaltojen” kanssa. Mieleen
nousevat esimerkiksi Jean-Luc Godardin Viimeiseen hengenvetoon (1959) ja Agnès
Vardan Cléo viidestä seitsemään (1962), joiden kohtauksista monet kuvattiin Pariisin
kaduilla keskellä pääkaupunkilaisten arkea. Vaikka Kaurismäen tyyli onkin kehittynyt
kohti yhä kuvitteellisempaa todellisuutta sitten hänen ensimmäisen
elokuvansa Rikos ja rangaistus
(1983), erityisesti hänen varhaisten
elokuviensa kerronta perustui olemassa oleville lokaatioille : "Miljöitä
yleensä käytetään aika vähän tietoisesti suomalaisessa elokuvassa, sisältö on paljon tärkeämpää.
Me [Aki ja Mika Kaurismäki] usein
olemme hakeneet ensin miljöön ja
se juttu on tehty vasta sitten, siihen nimenomaiseen miljööseen."
Vuonna 1992 ohjaaja ilmaisi jälleen halunsa käyttää olemassa
olevia lokaatioita – koska ”vanha
Pariisi löytyy enää vain lähiöistä”,
hän päätti kuvata Boheemielämän
Malakoffissa: ”Kyse on tunnelmasta. Minusta on inhottavaa muuttaa
todellisuutta. Siksi joudun kuvaamaan siellä, missä ihmiset oikeasti
elävät, vaikka sitten kahdeksan neliömetrin huoneessa.”
Kaurismäen metodi alkoi muuttua, kun hän ohjasi suomalaista todellisuutta kuvaavan trilogiansa ensimmäistä osaa Kauas pilvet karkaavat (1996). Helsingin Sanomille
antamassaan haastattelussa hän selitti muutosta todeten: "Kun aloin kirjoittaa tätä
elokuvaa, sijoitin Frank Capran tunteellisen pelastustarinan Ihmeellinen on elämä
työtehtävän toiseen äärilaitaan ja Vittorio De Sican Polkupyörävarkaan toiseen ja
suomalaisen todellisuuden siihen keskelle. Salaisena pyrkimyksenäni on aina ollut
tehdä elokuvia, joista katsoja poistuu hieman onnellisempana kuin oli tullessaan.
Tämän aiheen kohdalla [1990-luvun alun talouslama ja siitä seurannut massatyöttömyys] se oli välttämätöntä. [- -] Täytyi löytää optimismi menettämättä otetta todel-

lisuudesta, tehdä nykyaikaista neorealismia väreissä. [- -] Kauas pilvet karkaavat
on tehty kuin studioelokuva. Vuokrattiin tyhjiä huoneistoja, joista ei ole Helsingissä
pulaa. Tilasin etukäteen värikarttoja lavastajille. Näytin niistä, että tuo väri ja tuo.
Yritin kuitenkin huolehtia, ettei tule mitään Cherbourgin sateenvarjoja. [- -] Siinä on
Hopperin vaikutusta aika voimakkaasti. Se askeettisuus niissä viehätti. Selkeät värit.
Minä tykkään leikkiä väreillä mielikuvituksellisuuteen asti."
Joistakin kohtauksista Suomi-trilogian toisessa osassa Mies vailla menneisyyttä voi
lähemmässä tarkastelussa löytää elementtejä, jotka tuovat mieleen sekä Capran
utopistisen että De Sican runollisen
maailman. Hyvä esimerkki on konttikylä, jonne M pelastautuu jouduttuaan pahoinpitelyn uhriksi ja päästyään kuin ihmeen kaupalla pakoon
sairaalasta. Katsoja ei saa koskaan
tietää, miten M päätyy merenrantaan – laskeutuva kamera löytää
hänet makaamasta rantakivikossa
vihjaten, että hän on kenties pudonnut taivaasta kuin haavoittunut enkeli (jakso 2).
Niemisen perheen asunto on äärimmäisen köyhä, mutta viehättävästi
sisustettu. Hyllylle järjestetyt ruokatarvikkeet ja astiat, ikkunaan ripustettu pitsiverho ja pöydälle asetettu
ruutuliina todistavat pyrkimyksestä
muuttaa kolkko kontti kotoisaksi elinympäristöksi. Kuvan keskialueelle
asetetusta lampusta lankeaa pehmeä
valo pöydän ääressä keskustelevien
M:n ja Niemisen vaimon kasvoille. Harmoninen asetelma ja valohämy (clair-obscur) tuovat mieleen maalauksen. Vaikka henkilöhahmojen sommitelma kuvassa ei viittaakaan
suoraan yhteenkään Edward Hopperin tauluun, samettiseksi siivilöitynyt valo, jähmettyneet asennot ja valaistut kasvot tuovat mieleen yhdysvaltalaisen taidemaalarin tyylin.

Niemisten asunto on vaatimaton, mutta kotoisa.

Konttikylän pihalla vietetään iloista, yhteisöllistä elämää: asukit soittavat musiikkia, tekevät ruokaa, huolehtivat vauvasta ja kukista, pesevät vaatteita ja peseytyvät itsekin.
Haitarin sointi, aurinkoinen sää ja narulla tuulessa hulmuavat pyykit ovat muisto vanhanaikaisesta maailmasta, jonka Jacques Tati loi elokuvassaan Enoni on toista maata (1958).
Niemisen poikien operoima kotikutoinen suihku kertoo pienen yhteisön selviytymiskyvystä ja kekseliäisyydestä. Laite on osoitus yhteistyön voimasta ja muistuttaa runollisuudessaan Chaplinin kulkurielokuvissa näkyviä lukemattomia kojeita, värkkejä ja muita keksintöjä, joiden avulla voi tyhjätaskunakin säilyttää arvokkuutensa. Yleisellä tasolla konttikylä
on avoin tila, jonka vastakohtana valtion instituutiot (työvoimatoimisto, poliisiasema ja
pankki) kuvataan suljettuina tiloina, vailla toivoa ja solidaarisuutta.

Kotikutoinen suihku todistaa kekseliäisyydestä ja selviytymiskyvystä.
1
2
3

Peter von Bagh, “Kellarin filosofia”, Filmihullu, n. 7, 1984, s. 9.

Gilles Anquetil, «Le mélo d’un excentrique», Le Nouvel Observateur du 12 18 mars 1992, p. 97.
Helsingin Sanomat, 27.1.1996.

Äitiys on toistuva aihe kuvataiteessa. Tämä päivänpaisteinen otos nuoresta äidistä ja vaunuihin
nukahtaneesta pienokaisesta on kaurismäkeläinen versio aiheesta.

Haitari, ”köyhän urut”, säestää pienen
yhteisön arkisia askareita.

Maidon jakeluautomaatti Charles Chaplinin
elokuvassa Chaplinin poika (1921)

Tyynynkorvike Charles Chaplinin elokuvassa
Koiranelämää (1918).
© Roy Export S.A.S.

LIIKKUMATON KUVA JA LIIKKUVA KAMERA
Aki Kaurismäen elokuville tyylillisesti ominaisia ovat ilman kameraliikettä kuvatut otokset,
joiden korostetun harkittu kompositio kiinnittää katsojan huomion puoleensa. Kaurismäkeläinen muoto pyrkii tiiviyteen sekä kuvien tarkalla sommittelulla että käyttämällä ellipsiä
eli kiteyttämällä kerrontaa käännekohtiin, joissa narratiivi hetkellisesti tiivistyy. Paikallaan
pysyvän kameran tallentama otos on myös itsenäinen vyöhyke, kuvarajauksen sisäänsä
sulkema saareke, eräänlainen elokuvallinen taulu. Kivettyneisyydessään se tuntuu pyrkivän pysäyttämään kaiken liikkeen, ja sen myötä elämän, jotta se saisi taltioitua hetket
ennen niiden katoamista. Samaa logiikkaa seuraten Kaurismäen otoksiin sijoittamat jähmettyneet, raskasrakenteiset ja vaitonaiset kehot luovat ainakin näennäisen vaikutelman
järjestyksestä ja pysyvyydestä.
Hitaina, raskaina ja täydellisen pysähtyneinä Aki Kaurismäen roolihahmot tuntuvat vaeltavan elokuvasta toiseen melankolian vallassa. Esikoiselokuvasta Rikos ja rangaistus
lähtien monen päähenkilön kohtaloksi jää suru ja epätoivo. Ohjaajan tuotantoa leimaavaa
pessimismiä eivät kirkasta muutamat ”onnelliset loput”, joissa pariskunta pakenee kohti
parempaa elämää (Varjoja paratiisissa, Ariel, I Hired a Contract Killer, Pidä huivista kiinni, Tatjana, Mies vailla menneisyyttä) tai alkaa rakentaa sitä aiemman elämän raunioille
(Kauas pilvet karkaavat). Kuolema väijyy Kaurismäen elokuvissa: murhat, itsemurhat ja
tappavat taudit kaatavat monet henkilöhahmoista ja pysäyttävät heidät lopullisesti. Ovat
he sitten työläisiä, työttömiä tai taiteilijoita, nykymaailma, pohjimmiltaan siis kapitalistinen talousjärjestys, asettuu heitä vastaan, lannistaa heidät, estää heidän kulkunsa, halvaannuttaa heidät tai sysää heidät syrjään. Näiden marginaaliin syrjäytettyjen henkilöhahmojen ominaisuuksia ovat raskas askel, pysähtyneisyys, uneliaisuus, nukahtelu ja

III - ANALYYSIT

III - ANALYYSIT

REALISMI JA RUNOLLISUUS
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jopa ruumiin rajut luhistumiset, katseen tyhjyys ja vaiteliaisuus. Ohjaus (mise en scène)
osallistuu melankoliasta kärsivän tunteettomuuden, haluttomuuden ja lannistuneisuuden
ilmaisemiseen suosimalla ilman kameraliikettä taltioituja ottoja, antamalla tilaa kestolle ja
sijoittamalla lähes eleettömät näyttelijät pelkistetyn ja ankarasti sommitellun kuvarajauksen sisäpuolelle.

Kuva nukahtaneesta, tiedottomasta tai (maassa)
makaavasta henkilöstä toistuu elokuvassa Mies
vailla menneisyyttä. Väkivallanteon kohteeksi
jouduttuaan M haudataan matkalaukkunsa ja
tavaroidensa alle.

kaupungista eivät kerro mitään eivätkä oikeastaan näytä mitään – elleivät sitten sen, mikä
pakenee, katoaa ja on poissa. Otosten irrallisuutta tarinasta vastaa välimatka kuvattuun
lokaatioon, joka kuvissa ilmenee sekä kameran etäisyytenä – yleiskuva, yläkulma – että
häiriöinä näkyvyydessä – yö, usva. Maisema pakenee katsetta. Se liukuu, kuten kamera
liukuu panoroidessaan kaupunkia, kuten autojen valot liukuvat pimeydessä. Näissä
kuvissa kaupunki tekee läsnäolonsa tiettäväksi korostamatta kuitenkaan itseään – se on
samalla paikalla ja poissa, ulottuvilla ja kätkössä, aina olemassa ja silti aina jo kadotettu.

M viruu tiedottomana rautatieaseman julkisessa
vessassa.

Saapuessaan junalla Helsinkiin M katselee öistä
kaupunkia, joka lipuu ruudun takana horisontaalisena kamera-ajona (alkutekstit).

M lepää sairaalan sängyllä.

Koditon on nukahtanut kiviselle
maalle tähtien alle.

M on haaksirikkoutunut hylätylle rannalle.

Irma loikoo vuotellaan ja kuuntelee
rock-musiikkia.

M makaa olkipatjallaan.

Suljetun, pysähtyneen, järjestyneen ja tiiviin vastavoimaksi nousee Kaurismäen
elokuvissa päinvastainen dynamiikka, joka pyrkii hajoamiseen ja liudentumiseen.
Siitä ovat esimerkkejä muun muassa lukuisat häivytykset (fade out), joihin elokuvat
tai yksittäiset kuvat päättyvät, sekä erityisesti vaikutelma liukumisesta, joka syntyy
tietyissä otoksissa joko kameran, henkilöhahmojen tai esineiden liikkeestä. Panoroiden
kuvattu urbaani maisema on toistuva kuva-aihe Kaurismäen elokuvissa. Nämä otokset

Noustuaan junasta M istuu puistonpenkille ja
torkahtaa. Ennen otosta, jossa hänet näytetään
nukkumassa, hidas panorointi näyttää kaupungin
öisen siluetin.

Kuten kaipuu, joka valtaa nostalgikon – sen, joka ”tuntee hengessään etäisyyden paikkaan,
jossa hänen ruumiinsa on” - tarjoaa liikennevälineen (laivan, auton, moottoripyörän,
raitiovaunun tai junan) kyydissä liukuminen matkustajalle tilaisuuden ottaa etäisyyttä
nykyhetkeen. Samalla maisemat, joiden läpi kuljetaan, alkavat liukua usein verkkaisen
laulun tai jostain toisesta ajasta tai paikasta kantautuvan sävelmän tahdissa (kun M
saapuu Helsinkiin junalla, soi japanilaisen Crazy Ken Bandin kappale Hawaii No Yoru
– jakso 19). Kaurismäen elokuvaa Leningrad Cowboys Go America (1989) rytmittävät
useiden horisontaalisten kamera-ajojen sarjat, jotka esittävät soittajien matkanteon
ohikiitävinä palasina yhdysvaltalaista maisemaa. Näkymät lipuvat silmien editse jättämättä
tilaa havainnoimiselle. Katse liukuu pakenevan, sirpaloituneen, keskuksettoman
todellisuuden yllä, epämääräisissä tiloissa, öisissä suurkaupungeissa, laitakaupungilla,
teollisuusalueilla, viljapelloilla tai villissä luonnossa. Maisema vilahtaa kuvassa vaatimatta
huomiota, se liukuu, antaa itsensä lähteä, kuten itsensä voi antaa kuolla. Kun kamera-ajot
yhdistetään leikkauspöydällä, ohikiitävät paikat kytkeytyvät toisiinsa kuin muusikoiden
soittamat keikat, jotka toistuvat ja seuraavat toisiaan vääjäämättömästi. Kaurismäki ei
niinkään näytä maisemia kuin maisemien jäänteitä, niiden pian katoavia rippeitä, eikä
kuvansisäinen liike ja sen aikaansaama matka ilmestymisestä katoamiseen luo niinkään
vaikutelmaa ”paikkojen dokumentoimisesta” kuin niiden ”viimeisten hetkien” esittämisestä.

4

Vladimir Jankélévitch, L’Irréversible et la Nostalgie, Paris, Flammarion, coll. Nouvelle bibliothèque

scientifique , 1974, s. 281.
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PIENI SYDÄN (JAKSO 13)
Taustaa. Opastettuaan Pelastusarmeijan muusikot rock
’n rollin maailmaan M ehdottaa kierrätyskeskuksen johtajalle, että heidän illanviettojensa ohjelmistoon voisi sisällyttää populaarimusiikkia. ”Musiikki ei ole toistaiseksi
tappanut ketään”, johtaja vastaa, ja jatkaa: ”Voisihan sitä
kokeilla. Lauleskelin itsekin jonkin verran nuorempana.
Mennään.” Kamera siirtyy puolilähikuvaan pelastusarmeijan upseerista, joka esittelee lyhyesti tangon Pieni sydän.
Kyseistä upseeria näyttelee tunnettu elokuvahistorioitsija
Peter von Bagh. Hän on käsitellyt populaarimusiikkia lukuisissa kirjoissa ja dokumenttielokuvissa ja kutsunut sitä
”kansakunnan salaiseksi muistiksi” ja ”tunteiden historiaksi”. Tarkasteltavassa pysäytyskuvassa kuullaan tangon
ensimmäiset tahdit.
Kuvaus. Kyseessä on yleiskuva, joka jakaantuu horisontaalisesti kahteen erilliseen alueeseen. Kuvan etualalla,
aitojen suojaamana, kansankeittiön asiakkaat ruokailevat
ja kuuntelevat musiikkia. Värit ovat haaleita lukuun ottamatta kuvan keskellä olevan naisen takin muodostamaa
punaista läikkää, joka muistuttaa sydäntä. Taka-alalla
kohoavan modernin rakennuksen kylmänvalkoinen julkisivu peittää taivaan taakseen. Kyseinen rakennus on yhä
toimiva mauste- ja kahvitehdas. Ikkunarivistöjen ankara
geometrisuus vertautuu Pelastusarmeijan sinne tänne
ripottelemiin väliaikaisiin pöytiin ja tuoleihin. Henkilöhahmot ja heidän sekalaiset tarvikkeensa on aseteltu ympyrään, ikään kuin kuvaksi heidän liittolaisuudestaan markkinatalouden uhkan edessä.
Yhteisö. Kansankeittiön asiakkaat istuvat pienissä ryhmissä. Seurasta huolimatta kaikki vaikenevat – kuin yksinäisyyteensä vajonneina. Silti silmiemme edessä on
muodostumassa yhteisö, joka hiljaisena ja nimettömänäkin nousee esiin ja vaatii tulla tunnustetuksi. Pelastusarmeijan takapihalla vallitseva näennäinen sekasorto luo
vaikutelman elämästä, joka puolestaan puuttuu kokonaan
modernista arkkitehtuurista kuvan taka-alalla. Tulevat

Pelastusarmeija järjestää juhannuksena kansanjuhlan vähäosaisille.
rakastavaiset Irma ja M seisovat jo yhdessä soppatykin
äärellä. Pelastusarmeijan käsissä tämä ”tykki” kenties
muistuttaa siitä, että rakkaus ja solidaarisuus ovat kaikkia
sotia ja armeijoita suurempi voima.
Tähti. Asetelman keskellä, punatakkisen naisen yläpuolella, esiintyy Pelastusarmeijan orkesteri, jonka solistina
toimii kierrätyskeskuksen johtaja. Häntä esittää suuri suomalainen laulaja Annikki Tähti, jonka ura alkoi jo vuonna 1953. Elokuvassa hän laulaa kaksi menestyneintä
lauluaan, jotka löytyvät vuonna 1955 ilmestyneen Suomen ensimmäisen kultalevyn A- ja B-puolilta (Muistatko
Monrepos’n ja Pieni sydän). Tarkastelun kohteena olevan
pysäytyskuvan aikana kuullaan ensitahdit tangosta Pieni
sydän, jonka sanoissa luetellaan ihmissydämeen mahtuvia monia vastakkaisia tuntemuksia. On rakkautta ja kurjuutta, onnea ja surua, aatosta jaloa ja alhaista mieltä, eli
kaikkea mitä kohtalo suo. Tätä luetteloa vastaa visuaalisesti kohtauksessa nähty sarja muotokuvia elämää nähneiden miesten ja naisten kasvoista ja kehoista.
Antaa heidän tanssia. Argentiinasta saavuttuaan tango koki Suomessa ensimmäisen kultakautensa 1930- ja
1940-luvuilla. Tuolloin suomalaisessa tangossa kehittyi

tiettyjä temaattisia ja tyylillisiä piirteitä, jotka erottavat sen
argentiinalaisesta esikuvastaan. Toisella maailmansodalla oli keskeinen merkitys tässä kehityksessä. Sodan
kauheuksien ja taloudellisen puutteen kouriin joutuneen
kansakunnan pettymykset tuntuvat leimanneen syvästi
suomalaista tangoa. Polttavan intohimon sijaan täkäläiset
tangot ammentavat innoituksensa murtuneesta toivosta
tai petetystä rakkaudesta.5 Sota-aikana tanssiminen oli
Suomessa kiellettyä. ”Antaa heidän tanssia”, sanoo Pelastusarmeijan upseeri Kaurismäen elokuvassa. Musiikki
tyynnyttää ja tarjoaa mahdollisuuden ihmisten väliseen
kohtaamiseen.

5

Pirjo Kukkonen, Tango Nostalgia. The Language of Love and

Longing, Helsinki, Helsinki University Press, 1996.
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Sadut. Elokuvan viimeinen kohtaus ja sen viimeinen otos
kuvaavat meille tuttua tosielämää. Eron partaalle ajautunut pariskunta löytää toisensa ja saa uuden mahdollisuuden. Samalla tietyt elementit, jotka edeltävät elokuvan
viimeistä kuvaa, johdattelevat meidät satujen maailmaan.
Kaurismäki on ammentanut siitä jo elokuvassaan Tulitikkutehtaan tyttö (1990), joka hyödyntää osia Hans Christian Andersenin kuuluisasta sadusta Pieni tulitikkutyttö.
Pelastusarmeijan järjestämässä musiikki-iltamassa M
polvistuu hurmaavan prinssin lailla Irman eteen ja tarttuu
hänen käteensä. Toistensa silmiin uponneina he nousevat ylös ja lähtevät kohti uloskäyntiä. Heidän liikkeensä
ovat hitaita, aivan kuin elokuvan rytmi olisi hetkeksi hidastunut. Mieleen nousevat väistämättä Jean Cocteaun
elokuvan Kaunotar ja hirviö (1946) kuuluisat hidastukset
ja pariskunnan nousu kohti taivaita. Hetki on lumottu kuin
saduissa, joissa prinssin ja prinsessan yhteisen elämän
sinetöi usein tämä kuuluisa lause: ”ja he elivät onnellisina
elämänsä loppuun asti”.

JA HE ELIVÄT ONNELLISINA…
Taustaa. M palaa Helsinkiin tehtyään rauhan menneisyytensä kanssa kohtauksessa, jossa M, hänen entinen
puolisonsa ja tämän uusi kumppani sopivat välinsä. Selvittyään kuin ihmeen kaupalla toisesta hyökkäyksestä –
hänen kodittomat ystävänsä saapuvat vartija Anttilan johdolla puolustamaan häntä – M tavoittaa Irman, polvistuu
hänen eteensä ja johdattaa hänet ulos. Samaan aikaan
sisällä Pelastusarmeijan johtaja esittää nostalgisen laulun menetetystä Karjalasta. ”Et viipynyt kauan”, sanoo
Irma. ”En”, vastaa M. ”Pelkäsin jo hetken...”, Irma jatkaa.
”Turhaan”, vastaa M, minkä jälkeen he poistuvat kuvasta
vasemmalle selin ja kävelevät käsi kädessä (elokuvan viimeisessä kuvassa) kohti varasto- ja rahtialuetta. Ennen
elokuvan päättävää häivytystä pitkä tavarajuna kulkee kuva-alan läpi hitaasti vasemmalta oikealle ja peittää samalla hetkeksi Irman ja M:n. Kun viimeinen vaunu on poistunut näkökentästä, ovat rakastavaiset kadonneet.
Lähtö. Käsiteltävä otos on Kaurismäen tuotannolle tyypillinen. Viimeinen kohtaus – tai viimeinen otos – hänen elokuvissaan esittää usein loittonemista: joku tai jokin (laiva
tai vene) etääntyy kamerasta, joka jää paikalleen. Tämä
on luonnollisesti merkki elokuvan päättymisestä. Vastaavia lopetuksia on elokuvan historiassa lukuisia. Yksi
kuuluisimmista on Charlie Chaplinin elokuvassa Nykyaika (1936), jossa Kulkuri ja tämän kumppani (Tyttö, jota
esittää Paulette Goddard) kävelevät käsi kädessä pois
kohti kohtaloaan. Samalla aurinko nousee horisontissa ja
elokuvan teemalaulu Smile alkaa soida. Kaurismäen elokuvassa ei ole aamu vaan ilta. Henkilöhahmot eivät enää
ole nuoruutensa kukassa vaan lähestyvät viittäkymmentä.
Kohtausta säestävä laulu Muistatko Monrepos’n on hidastempoinen valssi. Nostalgiantäyteiset sanat kuvailevat ihmeellistä Monrepos’n puistoa, jonne yksin muistot voivat
enää kuljettaa. Annikki Tähden ikääntynyt ääni on hauras ja hetkittäin lähes särkyy. Kohtauksen kaikki elementit tuntuvat välittävän ajatuksen lopusta tai siirtymästä.
Olemmehan läpikulkuliikenteelle varatulla alueella, jossa
ihmisten, junien ja tavaroiden kierto ei pääty koskaan. Vä-

lillä polut yhtyvät, kuten elokuvan viimeisessä kuvassa,
jossa ratakiskot risteävät puisen kävelysillan kanssa, jota
pitkin rakastavaiset etenevät. Valssin pyörteissä toisiinsa
kietoutuneet tanssijat pyörivät itsensä ympäri. Samoin
päättyvä kertomus kiertyy kehäksi: öinen rahtialue ja tavarajuna palauttavat katsojan elokuvan alkuun, jossa M
saapuu iltajunalla pimeään Helsinkiin.
Monrepos. Kuuluisa puutarha, josta valssi kertoo, sijaitsee Neuvostoliitolle Toisessa maailmansodassa luovutetussa ja lähes myyttisessä Viipurissa. Ranskankielessä
sana ”repos” tarkoittaa lepoa, ja muistuttaakin suomalaisessa kulta-ajan maalaustaiteessa (noin 1880-1910)
suositusta kuva-aiheesta: kuoleman puutarhasta. Aihe
periytyi keskiaikaisesta uskomuksesta, jonka mukaan
kuolleet lepäävät kukkivassa puutarhassa. Hugo Simberg
oli eräs tämän aikakauden keskeisiä kuvataiteilijoita, ja
hänen maalaukseensa Haavoittunut enkeli (1903) viitataan suoraan sekä elokuvassa Mies vailla menneisyyttä
(kohtauksessa, jossa vesikanisteria puukepin avulla kantavat Niemisen pojat löytävät M:n tajuttomana rannalla)
että Calamari Unionissa (1985). Simbergin mukaan ”kuoleman puutarha on paikka, jonne sielut joutuvat ennen
taivaaseen pääsyään”6. M on haavoittunut enkeli, mutta
yhtä hyvin hän saattaa olla jo kuollut. Elokuvan ensim-

mäisessä kohtauksessa M pahoinpidellään ja jätetään
maahan makaamaan matkalaukkunsa alle haudattuna.
Sen jälkeen hänet toteaa kuolleeksi WC:n vartija, ja lopulta sairaalalääkäri. Aki Kaurismäen elokuva, joka lähtökohtaisesti kuvaa taloudellisen laman historiallisia ja
todennettavissa olevia vaikutuksia jo valmiiksi heikossa
asemassa oleviin ihmisiin, muuntuu kauhuelokuvaksi, jossa kuolema kylvää kauhua ohikulkijoissa (haavoittunut M
rautatieasemalla) ja jossa kodittomat ilmestyvät yhtäkkiä
tyhjästä kuin kauhuelokuvien zombit (M:n ystävät pelastavat hänet viime hetkellä varastoalueella uhittelevien pahoinpitelijöiden kynsistä).

6
Lause on kirjoitettu maalarin piirtämään kuvaan, jonka
aiheena on kuoleman puutarha. Sakari Saarikivi: Hugo Simberg. Elämä ja tuotanto, WSOY, 1983.

Kaikki on armoa. Kaurismäki jättää lopun avoimeksi.
Emme saa tietää, onko M:n ja Irman tulevaisuus onnellinen vai onneton. Mutta vaikka kaikki olisikin synkkää ja
kohtauksessa alakuloinen pohjavire, on yhä toivoa. ”Kaikki on armoa”, sanoo Irma aiemmin elokuvassa. Vuorosana on lainattu Georges Bernanosin uskoa ja epäilystä
käsittelevän Maalaispapin päiväkirjan (1936) viimeisistä
sanoista: ”Mutta joitakin hetkiä myöhemmin hänen kätensä laskeutui omalleni ja katse sanoi selvästi, että minun
oli asetettava korva hänen suulleen. Sitten hän sanoi selvästi, joskin hyvin hitaasti sanat, jotka varmasti toistan
aivan täsmälleen: - Mitä siitä. Kaikki on armoa. -- Luulen,
että hän kuoli melkein heti." 7

7

Georges Bernanos, Maalaispapin päiväkirja, Wsoy, 1983.
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OTOKSEN ANALYYSI

IV - VASTAAVUUKSIA
Taustaa. M:n vierailu työvoimatoimistossa päättyy karvaaseen epäonnistumiseen. Hän ei pysty täyttämään
työntekijän hänelle antamia lomakkeita, koska ei muista
omia henkilötietojaan, jolloin toimiston johtaja lähettää hänet pois todeten kuivasti: ”Teatterikoulu on tuossa kulman
takana. Heillä voisi olla teille käyttöä. Älkää tulko toiste
tuhlaamaan aikaamme. Täällä on työhaluisiakin jonossa.
(…) Nyt häipykää silmistäni. Huumeita saatte kadulta.”
Tässä tarkasteltu baarikohtaus, jossa kirjaimellisesti pohjalle pudonnut M saa apua kahdelta tuntemattomalta, on
suoraa jatkoa kohtaukselle, jossa työvoimatoimiston johtaja heittää M:n kadulle.
Raukeava jännite. M:n ja vaatimattoman kulmakuppilan
omistajan – jota esittää Anneli Sauli, 1950-luvulla uransa aloittanut suomalaisen elokuvan ikoni – kohtaaminen
rakentuu kahden roolihahmon väliselle jännitysnäytelmälle. Tilan jakavan baaritiskin erottamat M ja omistaja tarkastelevat toisiaan, toinen lannistuneena, toinen ärtyisän
oloisena. Heidän katseensa hipaisevat toisiaan, mutta
eivät kunnolla kohtaa. Ilme naisen kasvoilla tuntuu kertovan kasvavasta tympääntymisestä, joka kasvaa melkein
halveksunnaksi, kun M:n surkea tola vähitellen selviää
hänen tarkkailevalle katseelleen. Kun M ottaa taskustaan
tulitikkulaatikon ja kaivaa siitä käytetyn teepussin, jonka
hän upottaa kuppiinsa, alennustila huipentuu ja jännitys
kiristyy äärimmilleen. Omistaja katoaa verhon taakse keittiöön. Katsoja on varma, että M joutuu pian jälleen kadulle. Seuraavassa otoksessa omistaja astuu kokin kanssa
esiin sivun vedetyn verhon äänen myötä, ja heidän läpitunkemattomat katseensa vahvistavat tuota vaikutelmaa.
Yllätys onkin suuri, kun seuraavassa kuvassa omistaja
astuu M:n viereen ja tuo hänelle lounaalta yli jääneen
annoksen. ”Näytätte nälkäiseltä”, hän sanoo. ”Minulla ei
ole rahaa”, M tunnustaa. ”Ei se mitään. Menee muuten
haaskuuseen”, vastaa omistaja. Teitittely, joka aluksi tuntui pitävän henkilöt etäällä toisistaan, muuttuukin merkiksi
kunnioituksesta. Kun M on ravittu sekä ruumiiltaan että
sielultaan läheistensä odottamattoman ja epätodennäköisen rakkauden ansiosta, hän menee seuraavassa kohtauksessa Pelastusarmeijan kauppaan ja saa sieltä uusia
vaatteita, töitä ja uuden mahdollisuuden. Kuppila, jossa
M:n saa voimansa takaisin, on nimeltään Alman Saluuna
– mitä sopivin nimi paikalle, jonka omistajalla on ”hyvä
sielu” (sielu on latinaksi ”alma”).

Pidättyväisyyden estetiikka. Kohtaus koostuu neljästätoista otoksesta. Lukuun ottamatta pientä panorointia,
jolla seurataan M:n saapumista baariin, kamera ei liiku
ja näyttää samanarvoisina ihmiset (toisiaan katseillaan
mittailevat roolihahmot) ja esineet (M:n teekuppi ja ateria). Otosten koko vaihtelee puolikuvasta lähikuvaan. Vain
tapahtumia kehystävissä kahdessa ensimmäisessä otoksessa kuvakoko on isompi. Vaikka kohtaus perustuukin
kasvavalle jännitteelle, joka lopulta raukeaa yllättävään
sopusointuun, otosten rytmi ja pysähtyneisyys sekä näyttelijöiden niukka replikointi välittävät vaikutelman pidättyväisyydestä. Dialogi on hyvin niukkaa: suurin osa kohtauksesta tapahtuu hiljaisuudessa ja antaa tilaa katseiden
kielelle, joka kertoo kohtauksen päähenkilöiden välisestä
erosta ja etäisyydestä yhtä vahvasti kuin heitä fyysisesti
erottava baaritiski.

vaikuttavat jäänteiltä jo kadonneesta kansankulttuurista. Suomalainen muusikko, säveltäjä, runoilija ja kirjailija M.A. Numminen kirjoitti näiden katoavien kuppiloiden
ylistykseksi kirjan Baarien mies. Nummisen mukaan kapakat ovat ”monille ainoa paikka, johon tulla. Toinen olohuone, joka ehkäisee syrjäytymistä” – aivan kuten Alman
Saluuna. Aki ja Mika Kaurismäki omistavat itsekin suositun baarin Helsingin keskustassa. Se on jaettu kahteen
eri osaan: Corona muistuttaa biljardipöytineen ja pitkine
baaritiskeineen newyorkilaista katubaaria, kun taas sen
vieressä pienempi Kafe Mockba (Moskva-baari) tavoittaa
kadonneiden neuvostobaarien tunnelmaa. Moskva-baari
esiintyy elokuvassa kohtauksessa, jossa konkurssin kokenut yrittäjä on päättänyt tehdä itsemurhan ja pyytää
M:ää hoitamaan velkansa lähimmille liikekumppaneilleen
(jakso 17).

Baarissa on hämärää, vaikka ulkona on aurinkoinen päivä. Lokaatio kukkasineen, puisine pintoineen ja punaisen,
oranssin ja keltaisen sävyisine ikkunatarroineen tuo mieleen 1970-luvun. Ikkunan edessä on kalterit – yksityiskohta, joka muistuttaa pään sisäisestä vankilasta, johon
M on ajautunut menetettyään muistinsa. Vaikutelmaa pysähtyneestä aikataskusta vahvistaa läpi kohtauksen soiva musiikki. Kappale on surumielinen ja sen esittää Tapio
Rautavaara, joka oli paitsi suosittu näyttelijä, myös keihäänheiton kultamitalisti Lontoon olympialaisista vuodelta
1948. Vuonna 1951 äänitetyn laulun nimi Älä unhoita minua kiteyttää sekä kohtauksen sisällön että koko elokuvan
keskeisen aiheen.

Kaurismäen kaikissa elokuvissa on ainakin yksi kohtaus,
jossa henkilö tulee baariin tappamaan aikaa. Nämä ovat
yleensä ajan unohtamia kahviloita ja kapakoita, jotka

KUVALLISIA VERTAILUKOHTIA
Jos elokuvaohjaaja haluaa muuttaa maailmaa – vaikka
vain tuomalla asioita katsojien tietoisuuteen – hänen on
osattava tehdä se kuvin. Aki Kaurismäen huoli maapallon ja sen asukkaiden kohtalosta on hyvin tunnettua,
aivan kuten hänen myötätuntonsa kaikkein vähäosaisimpia kohtaan. Ei ole siis lainkaan yllättävää, että hän
käsittelee elokuvissaan yhteiskunnallisia ongelmia ja luo
henkilöhahmoja, jotka kapinoivat usein kovaa ja julmaa
taloudellisesta todellisuutta vastaan.
Vallankumouksen kuvallisen esittämisen perinne on täynnä voimakkaita symboleita ja avainhenkilöitä, karismaattisia hahmoja, joihin nuorten vallankumouksellisten katseet
kohdistuvat ja joiden seuraan he tahtovat liittyä.
1900-luku ja erityisesti sen keskeinen taidelaji, elokuva,
ovat kääntäneet katseensa tavallisen kansan puoleen,
niiden pienten ihmisten, jotka ovat vain hiekanjyväsiä
suurten historiallisten tapahtumien tiimalasissa. Elokuvan
vallankumoukselliset kuvat tarjoavat uudenlaisen näkökulman, uuden aseman tavalliselle ihmiselle, ryhmän jäsenelle. Vallankumous saattaa syttyä vähäisestä eleestä
– syömäkelvottomasta ruoasta kieltäytymisestä (Panssarilaiva Potemkin), maahan pudonneen lipun (Nykyaika) tai
naulaisen lankun (Mies vailla menneisyyttä) poimimisesta
– ja kerran käynnistyttyään voimistua, kunnes se muuttaa
koko maailman ja kaikkien sen asukkien kohtalon.

Baarien mies. Kuppilakohtaukseen johtavassa otoksessa
esiintyy Sörnäinen, vanha työläiskaupunginosa, jossa nykyään sijaitsee Teatterikorkeakoulu, sekä lukuisia trendikkäitä baareja ja ravintoloita. Samalla se tunnetaan myös
työttömyyden, huumeiden ja alkoholinkäytön aiheuttamista sosiaalisista ongelmista. Kuvassa näkyvä ja jo Kaurismäen elokuvassa Varjoja paratiisissa (1986) esiintynyt
Hämeentie on sen pääväylä, jota pitkin tuhannet ihmiset
kulkevat päivittäin. Näiden Kulkijoiden joukossa yksinäinen, nimetön ja osaton M on vain yksi haaksirikkoisista.

8

”Kallion kuppiloiden puolustaja”, Helsingin Sanomat, 26.1.2003.
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Elokuvan lopussa M on käynyt tutustumassa omaan menneisyyteensä, jonka hän voi nyt jättää kokonaan taakseen,
ja lähtee varmoin askelin kohti tulevaa. Hän kohtaa jälleen
pahoinpitelijänsä, jotka elokuvan alussa estivät häntä tavoittelemasta parempaa elämää. Tällä kertaa hän päättää
puolustautua, vaikka taisteleekin yksin kolmea vastaan.
Itsevarmuus, jolla hän poimii maasta lankun, antaa esimerkin muillekin. Kieltäytyessään uhriksi jäämisestä hän
rohkaisee kaltaisiaan, jotka näin uskaltavat asettua kohtuuttomuutta vastaan ja ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä.
Kun näemme Anttilan asettuvan ”meidän” puolelle ”niitä”
vastaan, tajuamme maailman muuttuneen. Yhden miehen
vallankumous on kantanut hedelmää.
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Vapaus johtaa kansaa, Eugène Delacroix'n maalaus, 1830
V.I. Lenin julistaa neuvostovallan, Vladimir Serovin maalaus, 1947
Panssarilaiva Potemkin, Sergei Eisenstein, 1925
Nykyaika, Charles Chaplin, 1936
& 6 Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismäki, 2002
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DIALOGEJA MUIDEN CINEDELOKUVIEN KANSSA
CinEd-kokoelmaan (www.cined.eu) kuuluvien teosten välille on mahdollista luoda yhteyksiä. Tässä osiossa tarkastellaan Kaurismäen elokuvaa Mies vailla menneisyyttä suhteessa Luis García Berlangan Pyöveliin (Espanja, 1963). Berlangan elokuvassa, jonka
alaotsikoksi olisi voitu lisätä ”mies vailla tulevaisuutta”, seurataan nuorta miestä, joka
päätyy jatkamaan appiukkonsa työtä. Pyöveli-elokuvan tiedot ja oppimateriaali löytyvät
CinEd-kirjastosta nettisivuiltamme..
Elokuvissa Mies vailla menneisyyttä ja Pyöveli seurataan päähenkilöä, jonka elämä ei
seuraa tavanomaisimpia polkuja. Kumpikin miehistä ovat omalla tavallaan hyväntahtoisia,
sävyisiä ja ystävällisiä. Molemmat haluavat rakentaa yhteiskuntaa ja olla sen jäseniä. Luis
Berlangan elokuvan päähenkilö José Luis Rodríguez päätyy kiltteyttään uhraamaan itsensä ja unelmansa tottelemalla sokeasti auktoriteetteja, joiden rehellisyyteen, hyvyyteen ja
oikeudenmukaisuuteen hän päättää luottaa, nousematta koskaan varsinaiseen vastarintaan. Hän alistuu ympäröivälle yhteisölle, läheisilleen ja antaa yhteiskunnan odotusten
ohjata elämäänsä. Molempia päähenkilöitä, Berlangan José Luis Rodríquezia ja Kaurismäen M:ää yhdistää unelma yhteiskunnan täysivaltaisesta jäsenyydestä, joka heiltä evätään, joskin hyvin erilaisista syistä. Heitä yhdistää voimakas sisäinen ajatus vapaudesta,
jonka vuoksi he eivät noin vain noudata kaikkia yhteiskunnan asettamia pelinsääntöjä.
Rodríguez puhuu lakkaamatta unelmistaan: koulutuksen mahdollistamasta sosiaalisesta noususta, sekä mahdollisesta matkasta ulkomaille. Hän tuntuu uskovan haaveisiinsa
ollessaan äänessä, mielikuvituksensa avulla, sekä näin muuttamaan elämänsä suunnan
ja välttämään vääjäämättömän: ihmisen teloittamisen. Tässä mielessä Rodríguez on ammatin valintansakin jälkeen kapinallinen, vaikka katsoja voisi helposti ajatella, että hänen
pyövelinkohtalonsa on sinetöity.
M on voimakastahtoinen ja päättäväinen mies, joka on jättänyt taakseen kotinsa ja elämänsä. Hänet voisi nähdä myös syrjäytyneenä häviäjänä, jonka avioliitto on päätynyt
eroon ja joka on menettänyt vakituisen työpaikkansa. Ennen muistin menetystään hän on
kuitenkin itse päättänyt jättää vieraaksi käyneen elämänsä umpikujan ja muuttaa suuntaansa.
Elokuvien päähenkilöiden katseet ja lavasteet, joissa heitä kuvataan kertovat heidän
luonteenpiirteistään ja suhteestaan maailmaan. Pyövelissä tila, kuvan sommittelu ja rajaus määrittävät usein kuin ennakoiden Rodríguezin elämänkulkua. Jopa ulkokuvissa
vaikuttaa siltä, että toiset ovat ennalta päättäneet hänen kulkemansa reitit. Hän luopuu
omasta elämästään avioituakseen pyövelin tyttären kanssa ja omaksuakseen appiukkonsa ammatti-identiteetin. Väittelytilanteissa, joissa hänen omaa näkemystään odotetaan,
Rodríguez tuntuu olevan vailla omaa tahtoa ja päätyy mukailemaan niitä, jotka – välillä
jopa kouriintuntuvasti – ohjailevat hänen toimintaansa haluamaansa suuntaan.

RODRÍGUEZ, M JA KOHTALO
Elokuvan Pyöveli alussa, johdantojakson ja henkilöhahmojen esittelyn jälkeen, Rodríguez
saapuu kirjaimellisesti tulevan elämänsä portille. Hän tuo pyöveli Amadeon salkun, jonka
tämä on unohtanut Rodríguezin ajamaan ruumisautoon. Tila täyttyy niistä ihmisistä, joilla
tulee olemaan keskeinen osa Rodríguezin elämässä. Erityisesti siellä on nainen, jonka
kanssa päähenkilö haluaa mennä naimisiin ja joka sitoo hänen kohtalonsa appiukkoon,
pyöveli Amadeoon. Kuvassa eteiskäytävä on pitkä ja kapea, se ei tarjoa mahdollisuutta
poiketa reitiltä, harhailla tai paeta. Kamera odottaa Rodríguezia sisällä kuin valmistautuneena hänen saapumiseensa. Kameran kautta katsojakin on jo valmiina pyövelin, eli
tulevan appiukon seurassa. Vaikutelmaa tilanteen ja tällä käytävällä otettujen askeleiden
merkityksestä vahvistaa voimakas kuva, joka näyttää Rodríguezin kynnyksellä epäröivänä – jo tulevan vaimonsa ja appiukkonsa ohjauksessa. Kuvan sommittelu on kuin jaettu
ruutu (split-screen), joka näyttää samaan aikaan kaksi eri ympäristöä, kaksi eri näkökulmaa samaan tilanteeseen, ja tuo yhteen kaksi muuten toisistaan etäistä tilannetta.

Kun M on sisällä olohuoneessa, huoneen takaosasta saapuu Ovaskainen, entisen vaimon
uusi miesystävä. Vaimo jää tilanteessa (ja koko elokuvassakin) vaille nimeä – kuin kyse
olisi lopulta vain kahden miehen välien selvittelystä, johon entinen puoliso ei osallistu. Hänen katseensakin suuntautuu muualle. Ovaskainen yrittää hallita tilannetta ja M käyttäytyy tilanteen sääntöjen mukaan. Hänen eleensä ja asettumisensa tilaan viestivät hänen
olevan voimakas, kohtalonsa herra, joka istuu isännän nojatuolissa ja voi katsoa Ovaskaista suoraan silmiin. Hän on itsevarma ja vaikuttaa fyysisesti ylivertaiselta. Myös reitti
tilasta ja tilanteesta pysyy M:lle avoimena. Sen hän näkee nojatuolistaan ja tietää, että
voisi milloin vain poistua, vaikka Ovaskainen konkreettisesti seisoisikin hänen tiellään.

5

6

					
Kun Rodríguez elokuvassa Pyöveli saapuu tulevan appensa luo, hän näyttää olevan ahtaalla. Tila hänen takanaan on suljettu, kuin umpikuja. Valaisimesta roikkuva johto kulkee
kuvan poikki. Kuvan toisella reunalla on tuleva puoliso Carmen (nimen kaiku on hiukan
synkkä ainakin niiden korvissa, jotka tuntevat Prosper Mériméen kuuluisan tarinan Carmen, 1845) ja toisella Rodríguez. Heidän katseensa kohdistuvat pyöveli Amadeoon, joka
on tästedes tärkein henkilö Rodríguezin elämässä.
1

Alla olevissa kuvissa (8 ja 9, jakso 9), vaikka M ei ole vahvimmillaan ja vaikka hänen
päätäntävaltansa ulkopuolella oleva kohtalo onkin sulkenut häneltä joitain ovia, toisia
vaikuttaisi olevan ainakin puoliksi avoinna. Tässä kohtauksessa M:n ja Irman välinen
ovi on ennemmin symbolinen raja, kyseessä ei ole varsinainen ovi vaan pelkkä verho.
Rajaa heidän välillään korostaa Irman uniformu symbolina omistautumisesta siveelliselle
elämälle. Tässä tilanteessa suora katse heidän välillään olisi liian voimakas ja uskallettu,
ehkä jopa hyökkäävä ele. Niinpä Irma vahvistaa heidän välistä rajaansa sulkemalla
verhon.

8

9

Elokuvassa Pyöveli koittaa hetki, jolloin Rodríguez-paran on pakko kohdata väistämätön,
oma työnsä. Hän vaikuttaa täysin alistuneelta, eikä hän hallitse enää edes oman kehonsa liikkeitä. Hänen etenemistään ohjaa ensin Amadeon katse (kuva 10) ja sitten miehet,
jotka kirjaimellisesti kantavat hänet kohtaloonsa (11). Vankilan ovet, joista Rodríguezin
on vääjäämättä käytävä mennessään suorittamaan työnsä, ovat jykevät ja niiden kautta
kulkemisessa on jotain lopullista.

2

10

Kuvissa
(3 ja 4, jakso 18) elokuvasta Mies vailla4menneisyyttä eteiskäytävä jäsentää tilaa.
3
Kuten elokuvassa Pyöveli, tilan syvyysvaikutelma osoittaa suuntaa päähenkilölle.
M:n entisen kodin eteisessä palaa valo, mutta tällä kertaa kamera ei määritä tapahtumia
talon sisältä käsin, vaan odottaa (ja asettaa katsojankin odottamaan) M:n lailla oven ulkopuolella. Näin tilallisesti M:llä tuntuu olevan mahdollisuus vielä vaihtaa suuntaa ja kääntyä
kannoillaan. Vaikka ovi onkin auki, M ei astu siitä sisään, vaan odottaa kynnyksellä, että
hänen luokseen tullaan.

7

11

Elokuvan loppua kohden Rodríguez menettää kokonaan elämänsä hallinnan, häntä ohjaavat toiset ihmiset, jotka johdattavat häntä kauemmas vapaudesta, jota hän koettaa
puheissaan pitää yllä. Hänet kahlitaan kuvaan (11) eikä kamera salli hänen kulkea kuin
yhteen suuntaan. Kohtauksen edetessä ja hänen kulkiessaan ainoaan mahdolliseen
suuntaan – kohti elämäänsä pyövelinä – hän pienenee pienenemistään. Elämä pyövelinä
oli tuominnut appiukko-Amadeon yksinäisyyteen ja hän ohjaa (tai pakottaa) Rodríguezin
samalle polulle. Elokuvan loppuun saakka katsojan mielessä vuorottelevat toivo Rodríguezin ihmeellisestä vapautumisesta ja pelko siitä, että hän ei pysty kohtaloaan välttämään.
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Kummassakin elokuvassa päähenkilö allekirjoittaa paperin, joka symboloi merkittävää
askelta heidän elämässään. Molempien on vaikea tarttua kynään, mutta heitä ohjataan
askeleen ottamisessa. Rodríguez tosin pakotetaan (12) siinä missä M:ää tuetaan (13),
mutta eleet muistuttavat yhtä kaikki toisiaan.

työtoverin hahmossa onkin asetettu heidän väliinsä, heidän liittolaisuuttaan uhkaamaan.
M ja Irma ovat kuvasommittelussa samalla tasolla tällä tärkeällä hetkellä, kun Irma auttaa
M:ää.

YHTEYKSIÄ
Aki Kaurismäki rakentaa elokuvissaan kuvia ja tunnelmia, jotka viittaavat toisiin elokuviin. Vastaavia kuvien välisiä keskusteluja syntyy myös muiden taiteenlajien kanssa. Tässä muutamia esimerkkejä. Voitte vapaasti etsiä internetistä lisää esimerkkejä.

12

13

Kun Rodríguez saa vihdoin olla hetken vaimonsa kanssa kahden ja kertoa tälle haaveistaan (14), hänet näytetään selin kameraan. Vaikka hän on äänessä, yksin vaimon
reaktiot tuntuvat määrittävän tapahtumien kulkua (14 ja 15). Kun katsoja lopulta näkee
ilon Rodríguezin kasvoilla (16), tuntemattomat henkilöt kuvan taka-alalla kommentoivat
kohtausta ja vievät huomion kuin vihjaten, ettei Rodríguez koskaan tule tavoittamaan
haaveilemaansa elämää ja vapautta. Tässäkin on kyse ohjaajan valinnoista. Jättämällä
Rodríguezin unelmille (puheelle, eleille, ilmeille, liikkeelle) vain vähän tilaa kuvan rajaus,
sommittelu ja leikkaus vahvistajat katsojassa kohtalonomaista tunnetta.

17

1 & 2 Avunanto, solidaarisuus, sadun maailma, kohtaamiset ja hyväntahtoisuus maalaustaiteessa ja elokuvassa. Suomalaisen taiteilijan Hugo Simbergin (1873-1917) taulu,
jossa lapset kantavat haavoittunutta enkeliä, on eräs suomalaisen maalaustaiteen ikonisimmista ja kansainvälisesti tunnetuimmista kuvista. Elokuvassa Mies vailla menneisyyttä lapset kantavat enkelin sijaan valkoista vesikanisteria.

18

Elokuvan lopussa M palaa aidon rakkautensa luo. Asiasta riemuitsevat ystävät ympäröivät M:ää ja Irmaa (19), vaikka väreissä, taustalla kuuluvassa laulussa ja tilassa vallitseekin melankolinen sävy. Sävy antaa kohtaukselle syvyyttä eikä tee siitä liian imelää. M:ään
ja Irmaan kohdistuvat katseet eivät enää ole tuomitsevia, vaan hyväksyviä ja kannustavia.
Paikka ei ole suljettu, kohtalo ei ole ennalta määrätty, vaan pariskunta voi vapaasti lähteä
kohti tulevaisuuttaan (20), kuten kaikissa saduissa.

1 Haavoittunut enkeli, Hugo Simbergin maalaus,
1906, Hannu Jukolan valokuva

2 Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismäki, 2002

3 & 4 Elokuvasta voi löytää viittauksen myös toiseen kansainvälisesti merkittävään taiteilijaan, joka kuuluu impressionismiin ja 1900-luvun alkuun.

14

15

			

19

20

Pyöveli -elokuvan loppu ei puolestaan jätä minkäänlaista sijaa toiveikkuudelle. Vaikka
musiikki ja sen tahtiin tanssivat ihmiset laivan kannella ovatkin iloisia, vaikuttaa siltä, että
riemu kuuluu muiden elämään. Pyövelin perhe kuulee toisten ilonpidon ja voi tarkastella
sitä, mutta onnea ei ole tarkoitettu Rodríguezille tai edes hänen lapselleen. Heidän polkunsa on määritelty ennakkoon.

16

Ilkeä ja pahansuopa katse seuraa, arvioi ja pyrkii hallitsemaan myös M:ää tämän ottaessa uuden elämänsä ensi askelia (17). M ja Irma toimivat kuitenkin jo yhdessä ja heidän
katseensa kääntyy yhteiseen suuntaan, vaikka kuvan sommittelussa ”vihollinen” Irman

3 Lumpeet, Claude Monet'n maalaus, 1906

4 Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismäki, 2002

5 Kun etsii internetistä (etenkin värillisiä) kuvia elokuvahistorian merkittävistä blondeista
(Marilyn Monroe, Kim Novak, Lauren Bacall, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot), on ilmeistä, että Outi Mäenpään esittämä henkilöhahmo elokuvassa Mies vailla menneisyyttä
lukeutuu tähän samaan traditioon.

5 Outi Mäenpää Aki Kaurismäen elokuvassa Mies vailla menneisyyttä, 2002
21

22
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www.dejvickedivadlo.cz/repertoar ?muz-bez-minulosti

Aki Kaurismäen maailma ja tyyli ovat niin omaperäisiä ja omintakeisia, että on vaikeaa nimetä taiteilijoita, joiden tuotannossa hänen innoituksensa
näkyisi tietoisesti ja suoraan. Silti hänen vaikutuksensa suomalaiseen elokuvaan on ilmeistä. Hänen nauttimansa kansainvälinen arvostus tarjoaa
kenties suomalaisille ohjaajille helpomman väylän
tunnustukseen, vaikka toisaalta heidän elokuviaan
vertaillaan lähes aina Kaurismäen tuotantoon.
Muista elokuvista on helppo löytää ”kaurismäkeläisiä” elementtejä esimerkiksi värien käytössä, vuoropuheluissa ja maisemavalinnoissa, kuvituksissa,
mainoksissa.

Elokuvasta on Suomessa tehty myös sarjakuvasovitus, jossa Disneyn luoma Aku Ankka
esittää M:ää: Kari Korhonen, Aki Kaurismäki ja Giorgio Cavazzano, Ankka vailla menneisyyttä , 2016 © Disney
Jo sarjakuvan kannesta löytyy avainhetki, Irman ja M:n kohtaaminen soppatykin luona.

Niemisen ja M:n välille muodostuvaa ystävyyttä kuvataan toveruutena Akun ja vähemmän
tunnetun Disney-hahmon Polle Koninkauluksen välillä. © Disney

Mies vailla menneisyyttä on suoraan innoittanut muita taiteellisia tuotantoja. Tšekeissä,
Ruotsissa ja Saksassa elokuva on sovitettu teatteriin. Sovitukset seuraavat uskollisesti
elokuvan tarinaa, mutta kuten aina taiteenlajista toiseen siirryttäessä tulkinnoista vastaavat ne, jotka luovat uutta jo olemassa olevasta.

VASTAANOTOSTA
Mies vailla menneisyyttä sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa vuonna 2002 ja Aki Kaurismäen uusi teos herätti paljon kiinnostusta. Erityisesti ranskalaiset
kriitikot, jotka olivat jo pitkään seuranneet ohjaajan uraa, kirjoittivat luonnollisesti paljon
elokuvasta, joka myöhemmin sai festivaalilla juryn erikoispalkinnon ja jonka toinen päänäyttelijöistä, Kati Outinen, palkittiin roolisuorituksestaan.
Ranskalaisen lehdistön parissa vastaanotto oli innostunutta, elokuva herätti paljon kunnioitusta ja siitä pidettiin heti ensiesityksestä lähtien. Usein tämän elokuvan kohdalla kirjoitetaan sen runsaslukuisista viittauksista toisiin elokuviin ja taiteisiin. Joskus aavistetaan myös joidenkin viittausten olevan puhtaasti kotimaista laatua ja siten ulkomaisten
katsojien vaikeammin tavoitettavissa.
Näin elokuvasta kirjoitti Jean Roy, l'Humanité -lehden erikoiskirjeenvaihtaja torstaina 23.
toukokuuta 2002
www.humanite.fr/node/265653
Älkää epäröikö käydä katsomassa miten suomenkielinen lehdistö kommentoinut elokuvaa.

© Disney

Irman ja M:n tapaaminen soppatykin ääressä tapahtuu Aku Ankka -versiossa sateen alla.

"Seuraava perjantai saapuu nopeasti." / "Keitosta puuttui suolaa, mutta muuten se oli hyvää."
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tammikuussa 2010 Dejvické divadlo teatteriin Prahassa.

© Disney

Tšekkiversion Muž bez minulosti, ohjasi Miroslav Krobot,
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Nämä ovat ehdotuksia näkökulmiksi ja välineiksi elokuvan
tarkasteluun. Valitkaa niistä itsellenne sopivat tai keksikää
vapaasti uusia.
KATSEET

LAVASTUS/YMPÄRISTÖ, TARPEISTO
Pohtikaa ensin elokuvan lavasteita ja ympäristöjä. Millaisia
paikkoja, tiloja ja esineitä muistatte? Millaisia ajatuksia ja tunteita ne herättivät? Mitä paikat ja esineet kertoivat omistajistaan eli elokuvan henkilöistä?
Jatkakaa sitten työskentelyä pareittain tai ryhmissä.

Pohtikaa elokuvan henkilöhahmojen erilaisia katseita ja keskustelkaa niistä.

NOPEA TEHTÄVÄ:

Pohtikaa erilaisia katseita. Millaisia katseita muistatte elokuvasta? Kuka katsoi ja ketä? Millaisia tunteita katseista välittyi
(rakastavia, uhmaavia jne.)?

Valikoikaa muutamia esineitä ja asettakaa ne eteenne. Ottakaa kännykällä kuva asetelmasta. Millaiselle ihmiselle esineet kuuluvat? Mitä niiden asettelu pöydällä paljastaa? Vaihtakaa sitten esineitä – miten tunnelma ja tulkinta muuttuvat?

Voitte käyttää esimerkkinä kohtausta, jossa Anttila yrittää
saada M:n ja Irman maksamaan keikasta pääsymaksun,
sekä poliisin, M:n ja asianajajan välistä keskustelua. Katsokaa kohtaus ilman ääntä.
CinEd-kokoelman elokuvista on myös valittu avuksenne otteita opetusvideoon ”Katseita” (”Regards”).
Työskennelkää pareittain tai pienissä ryhmissä. Kuvatkaa
esimerkiksi puhelimen kameralla toisianne. Ottakaa esimerkiksi pelokas, uhmakas tai rakastava ilme. Kuvatkaa yhteensä viisi tunnetilaa/ilmettä.
Keskustelkaa yli- ja alinäyttelemisestä ottamissanne valokuvissa. Pohtikaa, kuinka paljon kameraa varten tarvitsee
näytellä ja kuinka pienillä vihjeillä tunne välittyy. Kokeilkaa
ilmeen liioittelua ja vähättelyä.
Matkikaa elokuvassa käytettyä rajausta, jossa näkyy vain
henkilön pää ja osa ylävartaloa, ja katse suuntautuu hieman
ohi kamerasta.
Katsokaa lopuksi kuvat yhdessä koko luokan kanssa ja
keskustelkaa, mikä tunne mistäkin katseesta välittyy. Mitkä
tunteet olivat helpoimpia ja mitä vaikeimpia tunnistaa tai ilmaista? Onko kuvissa elementtejä, jotka tukivat tunnetilaa tai
tekivät tulkinnan vaikeammaksi?
Pohtikaa sitä, mitä näytetään ja mitä jätetään pois: mitä nähdään ja mitä ei nähdä. Olisiko jonkin tunteen voinut ilmaista
näyttämättä kasvoja – esimerkiksi kuvaamalla nyrkkiin puristunutta kättä? Millaisia symbolisia kuvia voi elokuvassa
käyttää kuvaamaan tunteita? Voitte myös kuvata tunteista
vaihtoehtoisia kuvia, joissa ette näytä kasvoja.

HIEMAN ENEMMÄN AIKAA VAATIVA TEHTÄVÄ:
Siirtäkää kuvattavaa pulpettia tai valitkaa kuvattava pulpetti
sen mukaan, miten valo osuu siihen, ja hyödyntäkää erilaisia valonlähteitä (luonnonvaloa, luokkahuoneen valaistusta,
puhelinten lamppuja) erilaisten tunnelmien luomisessa. Hyödyntäkää myös pulpetin ympäristöä (kaunis näkymä ikkunasta ulos, voimakkaan värinen seinä, kiva reppu, ahdistava
nurkka tms.) ja valikoikaa sopivia esineitä luokasta tai omista
tavaroistanne vahvistamaan toivottua vaikutelmaa. Miten valoa ja ympäristöä voi käyttää tarinan kertomiseen ja henkilöiden kuvaamiseen. Näyttäkää kuvat muille ja kysykää, millaisia hahmoja pulpetissa voisi istua. Millaisia he ovat? Mitä he
tekevät? Miten he ovat pukeutuneet?
PALJON AIKAA VAATIVA TEHTÄVÄ:
Tutkikaa koulua ja sen lähialueita, tai vaihtoehtoisesti kotinne ympäristöä. Valitkaa kiinnostava paikka, jossa on sopiva
värimaailma ja valaistus. Kuvatkaa sitten yhtä ryhmän jäsentä tässä paikassa. Asettakaa hänet sellaiseen kohtaan ja
sellaiseen asentoon, joka välittää kuvassa mahdollisimman
voimakkaana tietyn tunnetilan tai tunnelman. Millaiset vaatteet sopivat ajattelemaanne tilanteeseen? Miettikää myös
kohtaukseenne sopiva kuvakoko ja kuvakulma. Millä keinoilla voitte vahvistaa haluamaanne tunnetilaa tai tunnelmaa?
KUVAUS
Pohtikaa elokuvan värimaailmaa. Millaisia värejä muistatte?
Poikkesivatko ne muiden elokuvien väreitä?

Valikoikaa elokuvan mediapaketista kuvia ja katsokaa niitä
yhdessä. Missä tilanteissa värejä oli käytetty ja millaisia tunnelmia ne välittivät? Vahvistivatko värit tunteita vai loivatko
ristiriitoja, vai oliko niiden vaikutus aivan muunlainen?
Tutkikaa myös kouluanne tai kotejanne. Miten värejä on käytetty omassa arkiympäristössänne? Miten ne vaikuttavat teihin? Millaisen elokuvan luokkanne tai kotinne värimaailmassa, valaistuksessa ja tunnelmassa voisi kuvata?
INTERTEKSTUAALISUUS JA AUTEURIN INTENTIO
Ohjaaja Aki Kaurismäki kertoo viittaavansa erilaisiin elokuviin,
kirjoihin, maalauksiin ja muihin taideteoksiin. Hän viittaa joillain väreillään esimerkiksi toisiin elokuvaohjaajiin (esimerkiksi harmaa tulee hänen mukaansa ranskalaiselta Jean-Pierre
Melvilleltä ja punainen japanilaiselta Yasujirō Ozulta. Voitte
etsiä internetistä kuvia näiden ohjaajien elokuvista.) Millaisia
ajatuksia tämä herättää? Tunnistitteko yhtään sanallista tai
kuvallista viittausta? Tuntuiko ohjaaja onnistuvan? Ymmärrättekö hänen intentionsa, pyrkimyksensä? Haittaako, jos
katsoja ei ole nähnyt samoja teoksia, joihin ohjaaja viittaa?
IDENTITEETTI
Elokuvantekijät kuvaavat henkilöhahmojen identiteettiä monin keinoin: lavastus, puvustus, valo, väri, kameran liike,
näyttelijäntyö, vuorosanat ja niin edelleen. Joskus vaikkapa
taskusta löytyvä esine määrittelee hahmon identiteetin ja antaa tarinalle suunnan.
Tehkää ensin lista pää- ja sivuhenkilöistä. (Opettaja voi kirjata henkilöt taululle.) Miettikää sitten, mitä hahmoilla on taskuissaan tai laukussaan. Yrittäkää muistaa tai kuvitella, mitä
M:n matkalaukussa oli elokuvan alussa ja mitä pahoinpitelijät
varastivat häneltä. (Keskusteltuanne voitte katsoa kohtauksen uudestaan.)
Mitä M:n nahkatakin taskuihin oli jäänyt pahoinpitelyn, sairaalareissun ja rannalla makaamisen jälkeen? Entä mitä
Irman takin taskuissa on? Entä hänen laukussaan tai huoneessaan?
Mitä taskusta tai laukusta löytyvä kertoo henkilön identiteetistä?
Kirjoittakaa lyhyt luonnehdinta hahmoista ja kuvitelkaa heidät omaan ympäristöönne, esimerkiksi kouluun. Miten M
käyttäytyisi omassa ympäristössänne? Mikä koulussanne
kiinnostaisi Irmaa? Tai Anttilaa? Tai Niemisiä? Minne he ha-

luaisivat mennä, mitä he haluaisivat nähdä, kenen kanssa he
tahtoisivat jutella, ja mistä?
Kokeilkaa myös sijoittaa itsenne Kaurismäen elokuvan maailmaan. Valitkaa ensin kohtaus (esimerkiksi pelastusarmeijan
illanvietto ja sopan jakaminen), ja kuvitelkaa hyppäävänne
siihen. Mitä ette ymmärtäisi? Minne haluaisitte mennä? Mitä
haluaisitte tutkia? Mitä haluaisitte kysyä ja keneltä? Mihin
asioihin ja esineisiin kiinnittäisitte huomiota?
Tutkikaa lopuksi omia taskujanne (tai laukkuanne). Tyhjentäkää taskussanne olevat tavarat pulpeteille. Mitä muut voisivat päätellä esineistä? Millaisen henkilön ja tarinan voisi
taskuistanne löytyvien esineiden pohjalta kehitellä?
REALISMI JA POEETTISUUS
Aki Kaurismäki yhdistelee elokuvissaan usein realismia ja
satumaisuutta. Mikä on realismia tässä elokuvassa? Mistä
seikoista/elementeistä sadunomaisuus syntyy? Tarkastelkaa
kahvilajaksoa (jonka analyysi löytyy sivulta 27), konttikylän
miljöötä sekä lopun aggressiivista kohtausta – mikä tekee
niistä realistisia tai runollisia?
ENNAKKO-OLETUKSET

VÄLITILAT
Puhukaa ihmisten asumuksista. Kuka asuu missäkin, ja mitä
heidän kodeistaan löytyy? Kuka asuu elokuvassa kuvatuissa
ympäristöissä ja kuka ruudun ulkopuolella (eli ei näy elokuvassa)?
Kuvatkaa juna-asemaa, bussipysäkkiä, koulun aulaa tai
muuta vastaavaa läpikulkupaikkaa lähellänne. Tarkkailkaa
tai piirtäkää ihmisiä tai kuvatkaa tuttujanne (kavereitanne,
ryhmän jäseniä, parianne), jotka käyvät näissä tiloissa. Miten
ihmiset käyttäytyvät tällaisissa välitiloissa? Mitä he katsovat?
Miten he liikehtivät? Poikkeavatko he ihmisistä paikoissa, joihin tullaan viettämään aikaa? Millaisiin tarinoihin kuvaamanne kuvat voisivat sopia?
Muistakaa aina pyytää lupa valokuvaamiseen ja kunnioittakaa aina tilan sääntöjä.
Millaisia välitiloja tai ”ei kenenkään paikkoja” Aki Kaurismäen
elokuvassa on? Millaisiin kohtiin elokuvaa ne sijoittuvat? Mitä
elokuvan henkilöt niissä tekevät? Milloin hahmot taas ovat
omissa ympäristöissään? Millä tavalla nämä kohtaukset erottuvat toisistaan?
MUISTI JA UNOHDUS

Pohtikaa ennen elokuvan katsomista, mitä tiedätte Suomesta ja/tai Helsingistä? Keskustelkaa ja kirjatkaa muistiin tärkeimmät mielikuvanne. Älkää kuitenkaan käyttäkö internetiä
tai muita tietolähteitä.

Kuvitelkaa, että muistinne pyyhkiytyisi pian pois. Kirjoittakaa
10 tärkeintä asiaa elämästänne, jotta voisitte lukea ne muistin nollautumisen jälkeen. Millaisia asioita halusitte muistaa?

Jatkakaa keskustelua elokuvan jälkeen: mitkä osat ennakkoajatuksistanne pitivät paikkaansa eli mitkä asiat löysitte
elokuvasta? Mitkä ennakkokäsityksenne eivät saaneet vahvistusta elokuvasta?

Jos muistinne katoaisi nyt, mitä voisitte päätellä itsestänne
tai paristanne sen perusteella, mitä taskuistanne tai laukustanne löytyy?
Kirjoittakaa ylös 10 asiaa, jotka muistatte elokuvasta. Pohtikaa, mitä ne kertovat teistä elokuvakatsojana

Pohtikaa, missä määrin elokuva kuvastaa Suomea oikeasti.
MUSIIKKI
Millaisia tunteita tai tunnelmia musiikki luo, tai millä tavalla se
värittää kuvattua?
Tarkastelkaa juhannustanssikohtausta (kts. s.25). Ihmiset
tanssivat ja heillä oletetaan olevan hauskaa, mutta onko
näin? Millainen tunnelma teille jää kohtauksesta?
Jos kuvaisitte oman elokuvan, jonka (tanssi)kohtauksessa
olisi tarkoitus vahvistaa iloista tai surullista tunnelmaa, mitä
musiikkia käyttäisit? Etsikää tuota musiikkia internetistä tai
muualta ja soittakaa sitä toisille.

IV - VASTAAVUUKSIA

IV - VASTAAVUUKSIA

TEHTÄVIÄ

CINED.EU/FI : DIGITAALINEN ALUSTA, JOKA ON
OMISTETTU TARJOAMAAN TIETOA JA OPETUSTA
EUROOPPALAISESTA ELOKUVASTA.
CINED TARJOAA :
• Monikielisen ja ilmaisen alustan, jota voi käyttää 45 eri maassa. Alustaa voi käyttää ei-kaupalliset järjestöt ja muut julkiset
toimijat.
• Eurooppalaisten elokuvien kirjaston. Kirjasto on koottu eritoten 6— 19 -vuotiaille lapsille ja nuorille.
• Pedagogisia työkaluja elokuvakasvatuksen opetuksen ja
oppimisen tukemiseksi; kirjallisia tehtäviä, pedagogisia
videoita ja muita opetusmateriaaleja.

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

