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TEKNISET TIEDOT

Keisarin satakieli on tärkeä esimerkki eurooppalaisesta auteur- eli ohjaajavetoisesta elokuvasta. Tämä Jiří Trnkan kokopitkä
animaatio on hänen varhaisen uransa huippuhetkiä elokuvantekijänä. Trnka toi monia uusia, jopa vallankumouksellisia,
elementtejä sodanjälkeiseen elokuvaan ja sen tekemiseen. Kuvataiteilijana ja suunnittelijana hänellä ei ollut tarvetta
hakea vaikutteita ulkomailta luodakseen visuaalisen tyylin elokuvaansa. Tämän ansiosta hänen elokuviensa estetiikka on
kertakaikkisen omaperäinen ja erottuu muista elokuvista merkittävästi. Trnka oli käsistään taitava käsityöläinen, jolla oli
kokemusta myös teatterista. Täten hän uudisti myös nukketeatterielokuvan kieltä ennennäkemättömällä tavalla. Kameran
kulmat ja liike yksittäisissä otoksissa ja hänen mise-en-scène ’n koostumus, mukaan lukien valaistus, ovat merkillepantavia.
Trnka käyttää rytmiä ja musiikkia elokuvassaan omaperäisesti.
Jiří Trnkan merkitys on keskeinen tsekkiläisessä kontekstissa. Muutama päivä toisen maailmansodan jälkeen, nuoret,
nousevat elokuvantekijät pyysivät häntä pelastamaan erään animaatiostudion.Tehtyään tämän Trnkasta tuli yksi tärkeimmistä
tsekkiläisistä animaatioelokuvan tekijöistä kahdeksi vuosikymmeneksi. Hän myös opetti lukuisia menestyjiä ja vaikutti ainakin
kahteen sukupolveen tsekkiläisiä animaation ja nukke-elokuvan tekijöitä. Ei ole sattumaa, että Trnka’n huippukausi tapahtui
osiltaan samaan aikaan kuin se, mitä kutsutaan tsekkiläisen nukke-elokuvan kulta-ajaksi. Muita tämän kauden mainittavia
tekijöitä olivat Karel Zeman, Hermína Týrlová and Břetislav Pojar. Tähän päivään saakka Trnka’n estetiikka vaikuttaa niin
tsekkiläiseen animaatioon kuin näyteltyyn elokuvaankin, kuten näemme toisessa CinEd-kirjaston elokuvassa nimeltään
Sininen tiikeri.
Keisarin satakieli on löyhä mukaelma maailmankuulusta Hans Christian Andersenin sadusta Satakieli. Jiří Trnka ja hänen
kollegansa kehystivät tarinan lapsen uneen, joka antoi tekijöille paljon vapautta koskien tiettyjä sommitelmia ja tarinan motiiveja.
Elokuva kantaa tärkeää sanomaa kritisoiden liian rajoitettua ja epäinhimillistettyä lapsuutta, jossa aidot lapsuuden kokemukset
korvataan aikuisten kontrolloimilla keinotekoisilla peleillä ja kalliilla leluilla. Teema on tuskin koskaan ollut ajankohtaisempi
kuin tänä päivänä. Ilmestyttyään Keisarin satakieli oli menestys teattereissa lukuisissa maissa. Ranskassa sitä levitettiin Jean
Cocteau’n kerronnalla, kun taas englanninkielisessä versiossa äänenä oli kuuluisa Boris Karloff.

Alkuperäinen nimi: Císařův slavík
Ensi-ilta: 15.4.19 49
Kesto: 70 minuuttia
Alkuperämaa: Czechoslovakia
Ohjaaja: Jiří Trnka
Perustuu: Hans Christian Andersen satuun Satakieli
(Nattergalen, ensimmäinen painos 1843)
Käsikirjoitus: Jiří Trnka, Jiří Brdečka
Suunnittelu: Jiří Trnka
Suunniteltu yhteistyössä: Milena Neubauerová, Karel
Sobotka, František Braun, Erik Miloš Bülow, Josef
Zdrůbecký, Jaroslav Zdrůbecký, Karel Mázel, Ludvík
Hájek
Musiikki: Václav Trojan
Animaatio: Bohuslav Šrámek, Břetislav Pojar, Jan
Karpaš, Zdeněk Hrabě, Stanislav Látal
Näytellyt kohtaukset: apulaisohjaaja Miloš Makovec,
kamera Ferdinand Pečenka, rooleissa Jaromír Sobota
(poika), Helena Patočková (tyttö)
Tuotanto: Československý státní film Praha – Studio
Loutkový film Praha
Jakelu: National Film Archive

Yhdysvaltojen elokuvajulisteet

Ranskalainen elokuvajuliste 1

Tsekkiläinen juliste 2

1 Kuvan julisteesta tarjosi La Cinémathèque de Toulouse. Kiitos!
2 Tämän julisteen suunnitteli Karel Perman. Emme tiedä tehtiinkö juliste työnä vai ei.
Valitettavasti emme löytäneet nykyistä tekijänoikeuksien omistajaa huolimatta siitä,
että etsimme tätä kuukausien ajan.
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ELOKUVAN FOKUS

LUONNOLLINEN / MEKAANINEN
Andersenin tarina itsessään voidaan tulkita vertauskuvaksi
ristiriidasta, joka vallitsee luonnollisen ja mekaanisen
maailman välillä. Tätä teemaa on laajennettu elokuvassa.
Pojan koti ja keisarillinen palatsi on molemmat
täynnä keinotekoisia ja mekaanisia elementtejä (ei
vain pelejä, jotka simuloivat liikettä ja ääntä. Myös
piano, pitsi, leikkokukat ja hoidettu puutarha pienine
polkuineen voidaan lukea mukaan tähän keinotekoiseen
maailmaan). Nämä elementit vain imitoivat luonnollista
maailmaa ja kaipaavat ihmiskosketusta. Ne eivät ole
syntyneet spontaanisti vaan ne ovat tulosta toistoista
ja sovinnaisuuksista. Luonnollinen maailma yhdistyy
luonnonvaraiseen ympäristöön, joka on aidan toisella
puolen, sekä tyttöön, satakieleen ja sen lauluun ja
veden motiiviin. Elementit, jotka yhdistävät nämä kaksi
maailmaa - ikkunat ja aita - ovat tärkeässä roolissa.
REKVISIITTAA JA KATKELMIA
Niin kuva kuin äänikin painottaa elokuvassa objekteja
(rekvisiittaa). Kamera skannaa pojan läpi pojan huoneen,
keskittyen tavaroihin, joista useimmat ovat isossa
roolissa hänen unessa. Näytellyssä osiossa vanhemmat

loistavat poissaolollaan. Heidät esitetään valokuvana
kahdesta vanhemmasta naishuoltajasta (ja kenties kuvina
vanhemmista haudoilla), verhojen liikkeenä, käsinä
ja lääkärin siluettiena. Unessa leluista tulee hahmoja.
Siinä missä muut nuket - keisari ja hänen hovinsa tuovat mieleen massatuotetut lelut posliinipäineen.
Muu rekvisiitta kiinalaisen keisarin maailmassa viittaa
”ihmisiin”: pitsi, koristeelliset kankaat ja kolmikerroksinen
tarjotin.
ETÄISYYS JA RAJAT
Aidan sisäpuolella olevalla maailmalla on selkeät ääriviivat
ja rajat kun taas ulkopuolinen maailma on päättymätön.
Maailmaan astuminen (matkalle etsimään satakieltä)
on seikkailullinen löytöretki. Ilmalaivailijan ja hovin
professorin hahmot ovat huomionarvoisia. Ilmalaivailija
lentää tuntemattomille seuduille kertoakseen satakielestä
ja myöhemmin lähettää takaisin mekaanisen satakielen.
Hovin professori katsoo jatkuvasti kaukaisuuteen, mutta
ei ymmärrä mitään maailmasta. Tilaa ja ulotteisuutta
korostetaan liikuttamalla hahmoja korosteisesti kohti
kameraa ja pois siitä. Nukkekohtauksissa sisustusta
muutetaan vetämällä useasti verhoja näyttämön eteen
ja pois. Tästä huolimatta pastelliset ja mustat taustat
nukkekohtauksissa eivät luo syvyyttä vaan ne vaikuttavat
litteiltä.
TUTTU / EKSOOTTINEN
Elokuva ei sijoitu ainoastaan Kiinaan vaan myös
Eurooppaan. Eksoottisen tematiikkaa on leikkisästi
laajennettu stereotyypein aasialaisesta ja euroopalaisesta
kulttuurista. Eurooppalainen ja aasialainen maailma
keskustelevat keskenään. Poika on aasialaisten lelujen
ympäröimä. Ensisilmäyksellä keisarin maailma vaikuttaa
hyvin aasialaiselta, mutta itseasiassa se on täynnä
aasialaiselle kulttuurille vieraita elementtejä (mukaanlukien
ilmalaivailija, tyttö, vaunut, kyläkirkko, hautausmaa,
kaktukset matkalla satakielen luo). Kontrastia kodin
ja ulkomaan välillä alleviivataan näyttämällä, ettei
kotoisa maailma ole turvallinen tai mukava pojalle
eikä keisarillekaan. Kiinnostusta monimuotoisuutta ja
suvaitsevaisuutta kohtaan alleviivataan.

Ahdistunut ja yksinäinen poika, joka elää vanhempien
huoltajien (tätiensä?) kanssa vanhassa talossa vanhojen
tavaroiden ja lelujen ympäröimänä, tarkastelee
puutarhastaan punatukkaista tyttöä, joka leikkii aidan
takana. Poika saa syntymäpäivälahjaksi mekaanisen
lelu satakielen. Poika kuitenkin sairastuu pian ja näkee
unta nukkemaailmasta - kiinalaisen keisarin hovista,
jossa keisari on myös mekaanisten lelujen ympäröimä.
Keisarin luo vierailulle saapuu eurooppalainen
ilmalaivailija, joka antaa hänelle kirjan, jossa on kuva
tuntemattomasta linnusta; satakielestä. Kukaan hovissa
ei tiedä, missä satakieli asuu. Punatukkainen tyttö,
joka leikkii keisarin puutarhan aidan takana kuitenkin
auttaa. Hän johtaa hoviherrat maaseudulle, veteen,
ja he yhdessä tuovat satakielen keisarille. Auringon
laskun aikaan satakieli laulaa niin kauniisti, että se saa
keisarin kyyneliin. Satakielestä tulee keisarin suosikki.
Syntymäpäivälahjakseen keisari saa uuden, mekaanisen
satakielen, joka laulaa milloin tahansa ja pian keisari
unohtaa elävän linnun. Kun keisarille tulee ikävä oikeaa
satakieltä, se on kadonnut. Keisari sairastuu ja Kuolema
kokeilee hänen kruunuaan. Pian satakieli kuitenkin
lentää luo ja ajaa Kuoleman pois. Keisari herää terveenä
ja leikkisänä. Myös poika paranee. Hän ei ole enää
ahdistunut ja näin hän lähtee talosta ulkomaailmaan
yhdessä tytön kanssa.

I - JOHDANTO

TODELLISUUS / UNI
Animoitu tarina keisarista on kehystetty näytellyllä
tarinalla, jossa animoitu tarina tapahtuu sairaan lapsen
unessa. Tämä esitystapa antoi vapauden luoda keisarin
maailman ja samalla vuoropuhelun pojan maailman ja
tämän unen maailman välillä. Kuten unissa on yleistä,
asiat, tilanteet ja muut elementit pojan elämästä löytävät
tiensä keisarikuntaan. Uni puolestaan jättää merkkinsä
pojan maailmaan. Satakieli auttaa pientä keisaria
parantumaan, kuumeinen uni voi loppua ja poika herää
hyvinvoivana. Samalla hän on kokemuksia rikkaampi.
Nämä kokemukset ovat auttaneet häntä pääsemään yli
tämän ympäristönsä asettamista paineista ja peloista
sekä lähettäneet hänet etsimään lapsuuden vapaata
seikkailua.

SYNOPSIS / TIIVISTELMÄ
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II - ELOKUVA

KONTEKSTI
NUKKE-ELOKUVA
Nukke-elokuva on tietynlainen animoitu elokuva, joka laittaa esineet liikkeeseen yleensä elokuvaa varten tehdyt erityiset nuket. Nukke-elokuva oli lajityyppinä vielä
lapsenkengissä toisen maailmansodan loppuun saakka. Puolalais-liettualais-venäläisranskalaisen elokuvan tekijän Ladislav Starevichin (eli Wladyslaw Starewiczin) erityiset
elokuvat olivat hyvin tunnettuja. Varhaisten hyönteiselokuvien ohella, elokuva The
Tale of the Fox (Le Roman de Renard) oli yksi hänen suosituimpiaan. Elokuva tehtiin
Ranskassa 1930-luvun alussa. Yhdysvalloissa Willis O´Brien hämmästytti yleisöjään
elokuvilla Kadonnut maailma (1925) ja King Kong (1933), joissa hän yhdisti näyttelijöitä
nukkeanimaatioon. Jiří Trnka oli erityisen inspiroitunut unkarilais-amerikkalaisesta
Gyorgy (George) Pál ’ista, joka työskenteli tyyliteltyjen nukkejen kanssa.
Nukkeanimaatio alkoi kehittyä Tsekeissä saksalaisvalloituksen aikana pienessä
elokuvastudiossa Zlínissä. Ensimmäisen tsekkiläisen nukke-elokuvan, Ferda mravenec
(Muurahainen Ferda, 1944), teki ohjaaja Hermína Týrlová. Vuotta myöhemmin hän
teki näyttelemistä ja nukkeja yhdistelevän elokuvan Vánoční sen (Joulun uni, 1945).
Projektin aloitti Týrlová, mutta tämän liekkiä seurasivat monet nuoret tekijät kuten
Karel Zeman. Sotien jälkeen molemmista tuli tsekkiläisen nukkeanimaation mestareita.

ELOKUVA KUULUU IHMISILLE
Elokuvia tehtiin pitkään laittomasti, mutta toukokuussa 1945 elokuvateollisuus
kansallistettiin. Toisaalta valtion monopoli tarjosi elokuvateollisuudelle vakautta
ja hyvän rahoituksen. Tämän avulla tuettiin myös järjestelmällisesti ei-kaupallisia
projekteja. Toisaalta elokuvat joutuivat menemään vahvan sensuurin läpi ja elokuvien
tuli tukea kommunistista sanomaa. Niin sanotun kolmannen tasavallan aikana 19451948 elokuvamaailmassa oli suhteellisen vapaa ilmapiiri ja monet merkittävät työt eri
lajityypeissä tehtiin tähän aikaan. Jiří Trnka oli hyvin onnekas päädyttyään elokuvan
pariin juuri tänä aikana. Kansallistamisen ansiosta Trnkan oli mahdollista työskennellä
vakaissa olosuhteissa. Pian hän sai mainetta myös kansainvälisesti, jonka vuoksi
hän pystyi käyttämään enemmän taiteellisia vapauksia 1950-luvulle saakka, jolloin
kommunistinen diktatuuri saavutti huippunsa.

Tyylitelty nukke George Pálan Puppetoon -sarjasta

Ladislav Starevichin kuuluisa The Tale of the Fox
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TEKIJÄ JA HÄNEN TYÖNSÄ

ENNEN ELOKUVIA
Trnka syntyi tinasepän ja ompelijan perheeseen teollisessa
Pilsenissä. Kansakoulussa hänen piirrustuksen opettajansa
oli Josef Skupa; tuohon aikaan nukkeanimaation pioneeri,
josta myöhemmin tuli maailmankuulu hahmojensa
Spejbl’n ja Hurvínekin ansiosta. Oppilaana Trnka kutsuttiin
työskentelmään Skupan teatteriryhmään ja hän teki siellä
taustoja ja nukkeja. Taloudellisten syiden vuoksi Trnka ei
pystynyt käymään kansakoulua loppuun, mutta Skupan
tuella hän jatkoi teatterissa työskentelemistä.
1920-luvun loppupuolella Trnka muutti Prahaan, missä
hän alkoi tehdä sarjakuvia sanomalehdille samalla kun hän
haki taidekouluun. 1930-luvulta kuolemaansa saakka hän
tuotti kuvituksia kirjoihin ja suunnitteli satunnaisia leluja.
Vuosina 1936-1937 hän johti omaa puista nukketeatteriaan.
Hän suunnit-teli lavasteita myös muille teattereille, jonka
ansiosta hän tapasi tulevaisuuden yhteistyökumppaninsa
Václav Trojanin. Suunnittelemalla lavasteita Trnka välttyi
natsien osoittamasta pakkotyöstä. Toimeksiantojen rinnalla
Trnka oli läpi elämänsä aktiivinen vapaana kuvataiteilijana,
eritoten maalauksen ja kuvan-veiston parissa.
RADIKAALI ALKU ELOKUVIEN PARISSA
Heti toisen maailmansodan jälkeen, toukokuun 1945
alussa, ryhmä tsekkiläisiä animaatioelokuvan parissa
työskennelleitä henkilöitä pyysi päästä kansallisen
elokuvatuotannon pariin. Sodan aikana he olivat toimineen
ns. ”maan alla”. He pyysivät Trnkaa johtajakseen, sillä hän
oli osoittanut kiinnostustaan elokuvaan. Trnka suostui ja
kesäkuussa 1945 hänestä tuli liikkeen taiteellinen johtaja.
Tämä aloitti aivan uuden jakson tuolloin kuvataiteilijana

toimineen Trnkan elämässä. Animaatiostudio Bratři v
triku syntyi ja Trnka päätyi positioon, joka antoi hänelle
mahdollisuuden omistautua systemaattisesti ja pitkällä
tähtäimellä luovalle työlle.
Jiří Trnka ja hänen kollegansa valmistivat kaksi animoitua
satua vuosien 1945-1946 aikana; Grandfather Planted a Beet
(Zasadil dědek řepu) and Animals and Bandits (Zvířátka a
Petrovští / Eläimiä ja rosvoja). Lisäksi hän teki kaksi elokuvaa
aikuiselle yleisölle the combined The Gift (Dárek / Lahja) ja
kokeellisen Springman and the SS (Pérak a SS), jossa hän
teki ensimmäistä kertaa yhteistyötä Jiří Brdečkan kanssa.
Trnkan elokuvat valittiin kansainvälisille festivaaleille, joissa
ne keräsivät paljon suosiota, mm. Eläimiä ja rosvoja voitti
Grand Prix -palkinnon Cannesin elokuvajuhlilla. Trnkasta oli
tullut kansainvälisesti tun-nustettu elokuvantekijä.
Vuoden 1946 lopussa Trnka päätti tehdä toisen radikaalin
liikkeen. Hän perusti kokonaan uuden nukke-elokuvastudion
(Studio loutkového filmun) 21 sil-loisen kollegansa kanssa.
Tästä alkaen hän keskittyi ainoastaan nukke-elokuvaan,
joskin toisinaan hän tuotti myös töitä, joissa oli piirrustusta,
liikkumatonta kuvaa (sarjakuvaa) ja pala-animaatiota.
VAKIINTUNUT NUKKE-ELOKUVIEN TEKIJÄ
Trnkan ensimmäinen kokopitkä animaatio The Czech
Year (Špalíček / Tsekkiläinen vuosi) sai inspiraationsa
tsekkiläisestä maalaisperinteestä. Elokuva sai ensi-iltansa
jouluna 1947. Tulevien 12 vuoden aikana hän teki viisi muuta
nukke-elokuvaksi sovitettua satua: Keisarin satakielen,
Prince Bayaya (Bajaja / Prinssi Bajaja), Old Czech Legends
(Staré pověsti české / Vanhat tsekkiläiset legendat), joka
toi tsekkiläiset faabelit ja myytit eloon, The Good Soldier
Schweik (Osudů dobrého vojáka Švejka / Kelpo Sotilas
Schweik), joka perustui Hašekin kirjaan, ja Shakespearen
Kesäyön unelmaan. Trnka käytti kaikissa näissä elokuvissa
hänen omaa erityistä elokuvan kieltään ja visuaalista tyyliään.
Monet näistä ja myös hänen lyhyimmistä elokuvistaan
niittivät mainetta ja palkintoja suurilla kansainvälisillä
elokuvafestivaaleilla. Elokuvasta Prince Bayaya lähtien
hänen elokuvistaan tuli pidempiä ja suurempia. Trnka
käytti kerrontaa ensimmäistä kertaa elokuvassa Old Czech

Legends. Tätä ennen hän oli menestyneesti korvannut
kerronnan musiikilla. Trnka työskenteli säännöllisesti
näyttelijä Jan Werichin kanssa. Hän ohjasi elokuvansa itse
ja suunnitteli myös suurimman osan elokuvistaan. Tästä
huolimatta hän jätti varsinaisen animoinnin kollegoilleen
kuten Stanislav Látalille and Břetislav Pojarille, joista
itsestään tuli myöhemmin taitavia animaatioelokuvien
tekijöitä.
Trnkan tuotantoa luonnehtii lajien kirjo. Balladinomaisten
satujen, historiallisten draamojen ja romanttisten
komedioiden ohella hän pystyi tekemään satiiria tai
esimerkiksi parodiaa westernistä (Song of the Prairie / Árie
prérie / Preerian laulu). Hänen lyhytfilminsä usein sisälsivät
moraalisen viestin. The Cy-bernetic Grandma (Kybernetická
baba / Kyberneettinen mummo) palasi samaan teknologisen
simulaation kritiikkiin kuin mitä nähtiin Keisarin satakielessä.
Hänen viimeinen elokuvansa, The Hand (Ruka / Käsi),
oli kielletty Tsekkoslovakiassa 1970- ja 1980-luvuilla,
sillä elokuva toimi metaforana taiteilijan riutumisesta
totalitaarisen hallinnon alla. Trnka kuoli joulukuussa 1969
vuosi Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen.

Jiří Trnka tekemässä Keisarin satakieltä
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Jiří Trnkassa yhdistyi monenlainen ammattitaito. Hän on
yksi maailman suurimpia nukkeanimaation tekijöitä. Etenkin
hänen kokopitkät nukke-elokuvat ovat tärkeimpiä yksittäisiä
elokuvia koko animaatioelokuvan historiassa. Trnka oli
omalaatuinen taiteilija, jolla oli tunnistettava oma tyylinsä
sekä kykyä ympäröidä itsensä ensiluokkaisilla kollegoilla.
Trnka oli läpeensä kokeilija. 20-vuotisen uransa aikana
tsekkiläisessä elokuvassa hänen työnsä toimi vaikutteena
useille elokuvantekijäsukupolville kotimaassaan ja muualla.
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ELOKUVA MUIDEN TÖIDEN KONTEKSTISSA
VIEHTYMYS ANDERSENIIN
Jiří Trnka omisti suurimman osan elämästään kuvittamiselle. Hänen kuvansa
koristivat kymmeniä kirjoja kansansaduista niin lasten kuin aikuistenkin kirjoihin.
Hän teki kuvituksia useisiin tsekkiläisten kirjailijoiden kirjoihin (mm. František Hrubín,
Vladimír Holan, Vítězslav Nezval, Jiří Seifert, Jan Werich), mutta myös ulkomaisiin
teoksiin itämaisista saduista Grimmin satuihin. Kuten elokuvissaankin Trnka loi
myös kuvituksiinsa erityisen tyylin, joka ei vastannut ainoastaan tarinan tunnelmaa,
mutta myös sen kieltä. Kirjallisuus oli kyseenalaistamatta yksi Trnkan suurimmista
inspiraation lähteistä. Hän kirjoitti myös itse kirjan, uskaliaan ja kokeellisen sadun
nimeltään Puutarha (Zahrada), josta tuli kulttiteos. Kirja on edelleen suosittu niin lasten
kuin aikuistenkin keskuudessa.
Hänen kuvituksensa Hans Christian Andersenin satuihin on tehty kahdeksan vuotta
elokuvan valmistumisen jälkeen. Hän oli selvästi viehtynyt Andersenin satujen
maailmasta. Läpi taiteellisten tuotostensa Trnkan töissä onkin erotettavissa jatkumo
keskustelusta, jota hän käy suhteessa Andersenin satujen maailmaan. Trnka, joka
arvosti tyylittelyä, löysi Andersenin kertomuksista vapaata vertauskuvallista tilaa,
jota hän pystyi kuvituksillaan laajentamaan. Kuvituksissaan hän hyödynsikin laajalti
erilaisia metaforia. Hän palasi useisiin elokuvankin motiiveihin. Hän asetti kuvitukset
1800-luvun maailmaan, Andersenin aikakauteen. Kuvissa tavataankin paljon pitsiä,
runsaita tekstiileitä ja muita ajalle tyypillisiä esineitä.
Satakielen värillinen kuvitus rakentuu elokuvassa nähdyn kuvaston varaan, jossa
kuolema ilmestyy. Jälleen keisari on lapsi, jolla on tyylitelty, pyöreä pää. Samalla
me näemme rikkoutuneen mekaanisen satakielen, pitsiä, ikkunan, aidan, ruusuja,
kankaita, keskiaikaisen kruunun ja kengät sängyn alla. Kirjassa kuoleman hahmo Andersenin poetiikan mukaan - on kuvattu leväperäisimmin ja ekspressiivisemmin.
Värisommittelu perustuu pastellisiin sävyihin, jotka liikkuvat diagonaalisessa linjassa
kylmästä lämpimään. Toisin kuin kyseinen elokuvan kohtaus, kuvitus on valaistu. Sen
sijaan aidan takana oleva alue pysyy yksitasoisena ja abstraktina.			

KUVAUSPAIKKA
Näytellyt kohtaukset Keisarin satakielessä on kuvattu Baroque Turban alueella Prahan
Košířen kaupunginosassa. Talon ja sen ison puutarhan erityinen ilmapiiri teki niin ison
vaikutuksen Trnkaan, että hän päätyi asumaan taloon vuosien 1939-1958 väliseksi
ajaksi. Talo ja puutarha inspiroivat myös hänen muita töitään kuten tämän kirjaa
Puutarha . Molemmissa töissä avainroolissa oli aita tai muuri, joka erottaa ”normaalin”
ulkopuolisen maailman ”toisesta” maailmasta aidan sisäpuolella sekä runsas
kasvillisuus, josta tuli lapsuuden seikkailujen näyttämö.

Trnkan kuvitus tarinaan Satakieli (1957)
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Useimmat animaattorit ennen Trnkaa käyttivät ihmisenkaltaisia nukkehahmoja. Trnka
otti työhön toisen lähestymistavan käyttäen hyväkseen lelujen suunnittelemisesta
saatuja taitojaan. Hän työskenteli nukkejen kanssa hyvin tyylitellen ja riisutulla tavalla.
Keisarin satakielessä Trnkan tyyli saavutti tietyn kulminaatiopisteensä. Vasta tehtyään
useampia elokuvia hän alkoi käyttää realistisempia nukkeja. Trnka ei pelännyt realististen
nukkejen aiheuttamia teknisiä haasteita vaan hän pikemminkin tarvitsi kokemusta siitä,
kuinka siirtää hänen omintakeinen visuaalinen tyyli realistisiin figuureihin.

ELOKUVAN VASTAANOTTO
Keisarin satakieli otettiin vastaan suosiollisesti niin Tsekkoslovakiassa kuin
kansainvälisestikin. Joissakin maissa, kuten Ranskassa ja Yhdysvalloissa, sitä
näytettiin taustaäänen kanssa. Alkuperäisessä elokuvassa, joka on osana CinEdkokoelmaa, ei ole taustakerrontaa. Ranskalaisessa versiossa äänenä oli kuu-luisa
runoilija, taiteilija ja ohjaaja Jean Cocteau. Yhdysvalloissa lastenkirjailija ja runoilija
Phyllis McGinley kirjoitti elokuvan amerikkalaiseen versioon tekstin, jonka luki kuuluisa
näyttelijä Boris Karloff.
Elokuva palkittiin usein palkinnoin, mukaan lukien kansallinen palkinto vuonna 1949,
Meliés-palkinto (Ranska 1950), Ranskalainen elokuvakriitikoiden palkinto (1951) ja
parhaan elokuvan palkinto Locarnon kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla (1955).

Trnkan elokuvien mestarillisuus ei piile ainoastaan nukkejen käsittelyssä ja
omaperäisessä visuaalisessa ilmeessä. Trnkan bravuurina on myös yhdistää hyvin
yksityiskohtainen mise-en-scene kameran liikkeeseen, elokuvan rythmiin sekä kuvan
ja musiikin kommunikaatioon (kts. luku Elokuvan kysymyksiä).

Keisarin satakieli kuvattiin Agfacolor-filmille, jota tuotettiin Itä-Saksassa. Se poikkesi
ominaisuuksiltaan mm. Kodakin filmistä. Agfa-filmillä kuvatuissa elokuvissa värit
ovat sävyltään paljon lämpimämpiä. Valitettavasti tuohon aikaan käytetty filmi
oli suhteellisen huonoa laadultaan, jonka vuoksi resoluutio jäi pieneksi ja väri ja
herkkyys epätasapainoiseksi (pulssinomaiseksi). Nämä rajoitteet aiheuttavat kuvaan
epätarkkuutta, joka on kenties kaikista näkyvintä yksittäisissä otoksissa näkyvissä
värin vaihteluissa.

Metallinen luuranko Jiří Trnkan nukesta

II - ELOKUVA

TEKNOLOGIAT
Trnkan nukke-elokuvat, mukaanlukien Keisarin satakieli, on kuvattu klassisella stopmotion -tekniikalla. Tämän hyvin työlään metodin perustana on nukkejen jaksotettu
liike. Nukkeja on yleensä tehty useita tiettyä elokuvaa varten. Nuket aseteltiin erityiselle
metalliselle alustalle, jonka päällä ne oli mahdollisuus asettaa eri asentoihin eri liikkeitä
varten. Nuket olivat usein lateksista tehtyjä. Kamera tallensi nuket kuva kuvalta.
Animaattorin työ oli saada liikkeet toteutettua niin - enemmän tai vähemmin realistisesti
tai tyylitellysti - että liike vaikutti jatkuvalta tietyn jakson ajan.
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VAIKUTTEET
Keisarin satakielestä voi löytää monia motiiveja ja käytäntöjä, jotka ovat yhteydessä muihin
elokuviin ja kulttuurisiin konteksteihin. Tässä muutamia esimerkkejä.
Lapsihallitsija
1—Keisarin satakieli (1949, ohj. Jiří Trnka)
2— Bambini di Praga – kuuluisa Prahan patsas Voittoisan Neitsyt Marian kirkossa on yksi
ilmeisimmistä inspiraation lähteistä Trnkan pienen keisarin hahmolle.
3—Kiinan viimeinen keisari Pchu-i – Kuva 1910-luvun alusta. Voimme olettaa, että Kiinan
viimeinen keisarilapsi oli myös yksi Trnkan vaikutteista.

4

5

6
7
Trnkan vaikutus muihin
8 — Mon Oncle (Enoni on toista maata, 1958, ohj. Jacques Tati) – Yhteksiä Trnkan elokuvaan
ei ole vain tarinan ja elokuvan viestin tasolla, mutta myös eräissä elokuvan motiiveissa.
9—Keisarin satakieli (1949, ohj. Jiří Trnka) – kala koristeena.
10— Keisarin satakieli (1949, ohj. Jiří Trnka) – kala suihkulähteenä.
11—The Cybernetic Grandma (Kybernetická babička / Kyberneettinen mummo, 1962, ohj. Jiří
Trnka) – Trnkan palasi varoittamaan teknologian kyllästämästä maailmasta ja toi punahiuksisen
tytön takaisin valkokankaalle.
12—Keisarin satakieli (1949, ohj. Jiří Trnka) – punatukkainen tyttö näytellyssä osuudessa.
13—Keisarin satakieli (1949, ohj. Jiří Trnka) – punatukkainen tyttö nukkena.

1

2

3

Leluista animaatioiden hahmoiksi
Lelut on toimineet animaation hahmoina joka puolella maailmaa siitä lähtien kuin nukkeelokuvien tekeminen aloitettiin. 1940-luvun jälkipuolella Tsekkoslovakiassa tehtiin
useita elokuvia, joissa lelut oli animoituja. Leluja on käytetty menestyksekkäästi myös
uudemmissa innovatiivissa nykypäivän valtavirtaelokuvissa.
4 —Dreams of Toyland / Unia lelumaasta (1908, ohj. Arthur Melbourne Cooper, Iso-Britannia)
- lelut liikkuivat pojan unessa eräässä iso-britannialaisen ani-maation pioneeritöissä.
5 —The Lullaby / Kehtolaulu (Ukolébavka, 1947, ohj. Hermína Týrlová, Tsekki) – Tsekkiläinen
animaatioelokuva yhdistää feature-kohtauksia leluanimaatioon. Nukke laittaa lapsen
nukkumaan.
6 — Keisarin satakieli (1949, ohj. Jiří Trnka) – nukke lautasten kanssa tulee pojan huoneeseen
tämän unessa.
7—Lego elokuva 2 (2019, ohj. Mike Mitchell, USA – Tanska – Australia) – Lasten leikit muodostavat kehyksen elokuvan tarinalle - kuten Trnkan elokuvassakin.
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10

11
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Trnka pyysi suoraan minua työskentelemään kanssaan, kun hän valmisteli Keisarin satakieltä. Siinä
oli yksi mielenkiintoinen asia: Hän tiesi mitä hän halusi elokuvallaan sanoa, mitä oikea ja keinotekoinen satakieli tarkoittivat, mutta hän ei silti tiennyt miten toteuttaa se - hänellä ei vielä ollut
ajatusta miten kertoa tämä tarina. Aloimme työskennellä kirjallisen käsikirjoituksen kanssa, joka
näytti Kiinan eri ajanjaksolta, missä se lopullisessa elokuvassa oli. Se oli pikemminkin Kiina sadun muodossa. Elokuvassa Kiina on intiimi, leikkisä. Se on Kiina lapsen huoneessa - huone antaa
sille muodon. Kuitenkaan se ei ollut meille vielä selvää, joten alkuperäinen versio Kiinasta oli eksoottinen, vähemmän intiimi, jäljitelmä. Design oli lähempänä Trnkan kuvitusta The Caravanissa.
Tähän aikaan Trnka usein puhui Andersenista kuvataiteilijana - hän todellakin leikkasi silhuetteja ja
teki taiteltuja kuvia lapsille. Trnka mainitsi kuvan joutsenesta, joka kellui peilin päällä - tämä tuntui
merkityksettömältä, mutta lopulta se ei ollut yhtään merkityksetöntä. Me olimme menneet aika
pitkälle käsikirjoituksessa ja keksineet erilaisia hienoja elementtejä, mutta Trnka ei ollut siltikään
täysin tyytyväinen. Hän oli levoton. Yhtäkkiä hän tajusi ratkaisun: Näin sen on mentävä, meidän
täytyy aloittaa taiteilijasta, Andersenista. Yhtäkkiä kaikki oli selvää - me tarvitsimme Kiinan, joka on
ra-kennettu lapsen huoneesta löytyvistä leluista. Trnkan lähestymistapa oli yleensäkin tällainen.
Hän aluksi yritti löytää tyylin sadun näennäisestä ulkomuodosta tarinan sielun sijaan. Ulkomuodosta käsin hän lähti syventämään tarinaa. Hän oli tarkka, mitä tuli tyyliin. Jopa elokuvan katsojana
hän pystyi tarkasti erottamaan kohtaukset, jotka olivat muuten hyviä, mutta erosivat muusta tyylistä. Lyhyen yhteistyön jälkeen tajusin, että minun tulisi sulautua kuin sokeri teehen - minun tulisi
sulautua Trnkan ajattelutapaan. Työskennellä kuin hänen ajatustensa peilinä. Siinä ei ole mitään
loukkaavaa. En ymmärtänyt sitä sillä tavalla. Elokuvassa on paljon myös minun ideoitani. Mutta
niiden täytyi mennä Trnkan ajattelun läpi. Tämä tapahtui aina kun työskentelin hänen kanssaan.
Minun piti laittaa oma näkökulmani syrjään ja nähdä ideani hänen silmiensä lävitse.

Yleisesti ottaen nukke ei voi tuottaa kamalan realistisia ääniä. Mutta me teimme äänen ja
törmäsimme ongelmiin. Elokuvien ääniarkistot eivät riittäneet meille ja mielestämme toiset
instrumentit eivät olleet riittävän hyviä äänielementtejä - emme löytäneet näistä keinoista mitä
tarvitsimme. Joten lopulta tuotimme itse äänet vaaditulla tyylittelyllä. Esimerkiksi Keisarin
satakielessä linnassa tapahtuva juhla-kohtaus, jossa on ilotulitteiden, hurrauksen, ammusten
ja kellojen ääniä. Oli ilo saada kohtauksen äänet kasaan. Me lähetimme orkesterin pois ja vain
perkussionisti jäi meidän kolmen (mukaanlukien Trnka) kanssa työskentelemään. Kokeilimme
kaikkia mahdollisia yhdistelmiä. Kun saimme kohtauksen äänet toimimaan olimme onnellisia
kuin pienet pojat - ja täytyy sanoa että olimme äänten etsinnän suhteen myös onnekkaita.
… Keisarin Satakielessä oli Tsekkiläiseen vuoteen (The Czech Year) verrattuna uusia
tilanteita, jotka oli emotionaalisesti mielenkiintoisia ja monimutkaisia. Musiikki saavuttaa
näissä kohtauksissa uuden luonteen. Se hylkää kansanlaulut ja siitä tulee puhuva hahmo,
se itseasiassa ottaa vuoropuhelun, dialogin, paikan. Tässä mielessä musiikkia on käytetty
monissa tehtävissä Trnkan elokuvassa. Toisinaan se ennakoi kohtausta, toisinaan se täydentää
kohtauksen ja toisinaan sen ilmaisee muistoa. Keisarin satakielessä tämä ”muistojen” rooli on
hyvin tärkeä. Selventääkseni, tässä yksi esimerkki: Hetki, jolloin keisari tajuaa loukanneensa
satakieltä ja satakieli on häipynyt, keisari alkaa muistella sitä. Tässä kohdassa satakielen
motiivilla on toisenlainen luonne - viulun sijaan ku-ulemme selloa. Musiikki kuvaa keisarin
sisäistä pulssia - se ei ole enää satakielen laulua. […]
Kun puhun Trnkasta ja yhteistyöstämme, on minun mainittava professori Kühn. Aluksi Tnrka
ei pitänyt hänestä eikä Kühn Trnkasta, mutta ajan myötä he tottuivat toisiinsa ja alkoivat pitää
toisistansa paljon. Kun me vierailimme Kühnin luona ja kerroimme mitä tarvitsimme lapsilta,
hän sanoi, että olimme hul-luja. ”Mitä haluatte lapsilta - te roistot”, hän sanoi vihaisesti,
vaikka hän oli tajunnut sen aivan oikein. Me sanoimme että se oli kivaa, mutta Kühn raivostui
uudelleen ”Mikään ei ole kivaa, te tulette ja kerrotte minulle jotain, te ette ymmärrä sitä ja sitten
näytän teille kuinka sen pitäisi olla.” Ja sitten hän sai koko homman toimimaan täydellisesti.
Meillä oli onnea, että saimme työskennellä hänen kanssaan. Se ei olisi onnistunut kenenkään
toisen kanssa. Ja lapset tekivät myös ääniä meille […] Trnka oli ilmiömäinen lasten kanssa. Hän
pystyi selittämään asiat lapsille niin, että he ymmärsivät. Hänestä tuli ikään kuin yksi lapsista ja
heillä oli aina hauskaa Trnkan kanssa ja he nauroivat paljon. Trnkan kanssa oli yksinkertaisesti
aina aurinkoista ja miellyttävää työskennellä.

VALITTU FILMOGRAFIA:

My Grandfather planted a Beet / Isoisäni kasvatti punajuuren (Zasadil dědek řepu, 1945)
Animals and Bandits / Eläimiä ja rosvoja (Zvířátka a Petrovští, 1946)
The Czech Year / Tsekkiläinen vuosi (Špalíček, 1947)
Springman and the SS (Pérák a SS, 1946)
The Gift / Lahja (Dárek, 1946)
The Emperor's Nightingale / Keisarin satakieli (Císařův slavík, 1949)
The Story of the Double Bbass (Román s basou, 1949)
The Song of the Prairie (Árie prérie, 1949)
Prince Bayaya / Prinssi Bajaja (Bajaja, 1950)
The Golden Fish / Kultakala (O zlaté rybce, 1951)
The Gay Circus / Iloinen sirkus (Veselý cirkus, 1951)
Old Czech Legends / Tsekkiläisiä tarinoita (Staré pověsti české, 1953)
The two Frosts (Dva mrazíci, 1954)
The Good Soldier Schweik / Kelpo sotilas Schweik (Dobrý voják Švejk, 1955)
Why is the UNESCO / Miksi UNESCO? (Proč UNESCO?, 1958)
A Midsummer Night's Dream / Kesäyön unelma (Sen noci svatojánské, 1959)
The Cybernetic Grandma / Kyberneettinen isoäiti (Kybernetická babička, 1962)
The Hand / Käsi (Ruka, 1965)

Miloš Fiala: Václav Trojan ja Jiří Brdečka Jiří Trnkasta. Julkaisussa Film a doba 1970, no. 8, p.
270-271.
4 Tämä viittaa Wilhelm Hauffin kirjaan The Caravan (Karavaani), johon Trnka teki kuvitukset vuonna
1941.
5 Miloš Fiala: Václav Trojan ja Jiří Brdečka Jiří Trnkasta. Julkaisussa Film a doba 1970, no. 8, p.
266-269.
6 Prof. Jan Kühn oli yhden Tsekin kuuluisimman lasten kuoron pitkäaikainen johtaja ja kuoron
perustaja.
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JAKSOT ELOKUVASSA

1 — Otsikot ja kuvat leluista (0:00).

2 — Näytellyn kohtauksen alku: Poika asuu
vanhassa talossa, jota ympäröi puutarha. Hän
katsoo tyttöä aidan toisella puolella ja yrittää
pelata peliä (3:35).

3 — Poika juhlii syntymäpäiväänsä ja saa mekaanisen satakieli-lelun (6:45).

4 — Poika sairastuu ja vaipuu kuumeuneen
(9:10).

5 — Nukkeosio alkaa: Kalastaja kuuntelee
satakielen laulua veneessään (12:50).

6 — Tavallinen aamu keisarin hovissa.
Keisari herää ja pelaa mekaanisilla leluillaan
(14:20).

7 — Ilmalaivailija vierailee hovissa (23:35).

8 — Satakielen etsintä - joukko kootaan
etsintäretkelle (26:20).
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9 — Satakieltä juhlitaan keisarin hovissa.
Satakielen laulu saa keisarin kyyneliin. (36:55).

10 — Satakieli on keisarin hovin tärkeä asukas
(42:40).

11 — Keisarin syntymäpäiviä ja mekaanista
satakieltä juhlitaan. (45:10).

12 — Keisari muistaa elävän satakielen ja
ikävöi sitä. (53:30).

13 — Keisarin sairaus ja kuumeuni unessa.
Satakieli ajaa kuoleman pois laulullaan
(57:30).

14 — Kuolema kävelee hautausmaan läpi.
(01:02:50).

15 — Parantunut keisari nauttii aamustaan
(01:06:05).

16 — Näytelty kohtaus: Parantunut poika
pakenee puutarhasta villiin luontoon tytön
kanssa (01:08:10).
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ELOKUVAN KYSYMYKSIÄ
TARINA TARINASSA
Keisarin satakielessä nuoren keisarin tarina on kehystetty pojasta kertovan tarinan sisään.
Tarina saa inspiraationsa pojan jokapäiväisestä elämästä samoin kuin Andersenin kirjasta,
joka pojalla on huoneessaan. Luonnollisesti unitarina muuttaa sääntöjä: elokuvan tyyliä,
lajityyppiä (lasten eloku-vasta tulee satu) ja elokuvan tyyppiä (näytelty elokuva tekee
tilaa animaatiolle). Samaan aikaan uni kuitenkin myös kuvaa pojan mielen prosessointia
- kokemusta, jolla on vaikutus tämän elämään. Kuten elokuvan lopussa nähdään,
poika pakenee maaseudulle. Elokuva on mainio esimerkki siitä, kuinka kertomuksen
(mitä elokuvassa tarkalleen ottaen tapahtuu) ja juonen (miten tapahtumat on esitetty
elokuvassa) välillä on tarkoituksellinen ristiriita. Näin Keisarin satakieli on avoin useille
kertomuksellisille tulkinnoille. Tämä oppimateriaali ei kuitenkaan keskity yksityiskohtaisiin
akateemisiin analyyseihin.
Unet ja takaumat ovat tavallisia kertomuksen keinoja, joita tavataan niin kirjallisuuden kuin
elokuvankin maailmassa. Ohjaajavetoisen elokuvan perinteessä unen, mielikuvituksen ja
päähenkilön todellisuuden rajat usein hämärtyvät ja katsoja asetetaan tarkoituksellisesti
epätietoisuuden tilaan joissain kohtauksissa. Elokuvan tekijöiden tarkoituksena on täyttää
elokuvan yksittäiset tasot motiiveilla ja yhteneväisyyksillä. Kuten oikeassakin elämässä
arjen hetket kutoutuvat uniimme, myös Keisarin satakielessä esineet pojan elämästä
kuten lelut, pitsi ja koriste-esineet hänen huoneessaan, löytävät uusissa rooleissa tien
tämän uneen. Lelut, putket ja patsaat ovat isossa osassa keisarin palatsin sisustuksessa.
Pitsi, koristeellinen hedelmäkulho, kankaat ja matot (joiden kuviot ovat liian isoja
nukkemaailmaan) luovat yhdessä sisustuksen (kts. Kohtauksen analyysi). Kuten käy
selväksi luvuissa Vaikutteita, Kuvissa heijastuvaa ja Polkuja, Trnka työskentelee
elokuvassa systemaattisesti kommunikoiden elokuvaa laajemmalti. Hän asettaa
elokuvaan motiiveja hänen kuvituksistaan, etenkin inspiraatiostansa aasialaista taidetta,
tsekkiläistä kulttuurista perintöä ja designia kohtaan (keramiikka, lelut jne.)
Eimerkkejä motiiveista jotka kulkeutuvat näytellystä osuudesta elokuvan
animoituun osuuteen:

Toisella ja myöhemmillä katselukerroilla huomaamme, että unta ja todellisuutta ei ole niin
terävästi erotettu, edes juonen tasolla, kuin ensimmäisellä katselukerralla vaikuttaa. Palaamme
kaukoidästä pojan huoneeseen useasti lyhyissä otoksissa pitkin elokuvaa. Esimerkiksi
kohtauksessa, jossa keisari on sairastumassa, voimme nähdä keisarin nuken liikkuvan pojan
huoneessa, matkaamassa matolta nojatuolin alle. Kameran liike muuttuu ja se suuntautuu
lähemmäksi pojan palloa, jonka päällä istuu yökkönen - enne kuolemasta. Yökkönen on hyvin iso
niin pojan kuin keisarinkin maailmassa. (0:57:30–0:57:50).
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Animoidut hahmot ilmestyy nukkemaailmasta pojan huoneeseen:

Jiří Trnka käyttää kerronnallista ”tarina tarinan sisässä” -tekniikkaa ainakin kolmella eri
tasolla, minkä vuoksi se onkin yksi elokuvan tärkeimmistä luovista tekniikoista. Samaan aikaan
voimme katsoa Keisarin satakieltä yhteyksien ja viittauksien kudelmana. Näiden yhteyksien
ja viittauksien tunnistaminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Tästä huolimatta voimme
käyttää niitä huomiomme kouluttamiseen ja ne sopivat hyvin myös leikkimiseen (kts. luku
Opetusmenetelmiä).
”Tarina tarinan sisässä” -tekniikan periaate on selvimmin nähtävissä jaksossa kipeästä keisarista
(jakso 13). On epäselvää tapahtuuko Kuoleman vierailu keisarin maailmassa vai hänen unessaan,
tämä korostaa elokuvan unenomaista tunnelmaa. Pojan kuumeuni antaa elokuvantekijöille
paljon vapautta, jonka turvin he voivat käyttää nukke-elokuvan kohtauksissa paljon tyylittelyä
ja poiketa luonnollisesta. Kipeän keisarin näyt tekevät tietä tyylittelylle. Keisarin näyt Kuoleman
saapumisesta ovat hyvin tummia ja valoa on käytetty hyvin ilmaisuvoimallisesti. Toistuvat kuvat
tytöstä ve-neessä, jonka edessä mekaaninen lautasten soittaja lentää, hautajaismarssin melodia
ja sydämensykkeen äänet ja toistuvat musikaaliset loppukohtaukset voidaan nähdä täysin
elokuvan kokeilullisina osina, jotka avaavat elokuvaa useille tulkinnoille. (0:59:20–1:00:50).

Pimeä ja ilmaisuvoimainen tunnelma keisarin ”unessa”:

Yksi Keisarin satakielen tärkeimmistä viesteistä on vapaan lapsuuden kaipaus ja toive
kasvattaa lapset aidossa, luonnollisessa ympäristössä. Eloku-vassaan Trnka käyttää
tätä viestiä korostaakseen vastakohtaisuuksia: keinotekoinen maailma vs. luonnollinen
maailma; luonnollinen vs. mekaaninen; vanha vs. nuori; kotimainen vs. eksoottinen; eletty
vs. uneksittu…
Keinotekoinen, ei-luonnollinen maailma on rajattu rakennuksen ja aidatun puutarhan
alueelle. Elokuvassa annetaan myös paljon huomiota säännöille - etiketille, toistetuille
rituaaleille (kts. myös luku Jakson analyysi) - ja niiden rikkomista ei edes ajatella (mm.
puutarhan nurmikolla on kiellettyä kävellä). Runsaus ja kauneus ovat myös tärkeitä
elementtejä (kalliit lelut, runsas sisustus, vaatteet, jotka toimivat merkkinä kantajansa
asemasta). Kaiken keskiössä on talo, jossa kaikki nämä periaatteet saavat vahvistuksen.
Hahmot liikkuvat elokuvassa usein suoraan vertikaalisesti, joskus myös suoraan kohti
kameraa (poika juoksee alas portaita, keisari kävelee palatsin läpi). Pojan talolla ja keisarin
palatsilla on myös merkityksellinen rooli elokuvassa. Ne ovat paikkoja, joista on mahdollista
paeta kauemmas. Erityisen huomionarvoisia ovat ikkunat, ovet ja verhot sekä taloa ja
palatsia ympäröivät aidat.
Kontrastina alue aidan tuolla puolen on määritelty luonnolliseksi, jonne keinotekoisen
maailman säännöt eivät ulotu. Aluetta luonnehtii rönsyilevä luonto, tavalliset ihmiset
(tyttö, kalastaja), eläimet (kala, satalieli) ja veden pinta. Aidan tuolla puolen logiikan lait
eivät myöskään päde, joka näkyy katsojan odotuksissa ja suunnittelussa (Miten kaktuksia
on kiinalaisessa maisemassa? Mitä sammakot punaisine hattuineen tuottavat jazzsolon?) Unimaailma antoi Trnkalle vapauden tehdä pieniä, mutta monesti hyvin huvittavia,
poikkeuksia elokuvan maailman yhtenäisyyteen ja sääntöihin. Nämä muutokset ovat
vahvimmin läsnä jaksossa, jossa Kuolema poistuu palatsista. Kuolema ohittaa kivimuurin
ja haudat kadoten horisonttiin, joka on hautakivien rivittämä. Ympäristö on paljon
realistisemmin kuvitettu kuin muut nukke kohtaukset ja kohtaus ilmiselvästi viittaa keskiEurooppalaiseen maaseutuun. Lukuisissa liikuttavissa surumielisellä musiikilla säestetyissä
kohtauksissa Kuolema kävelee hautojen läpi ja kastelee niitä. Kohtauksessa kuvataan pojan
vanhempien hautoja (josta emme toki voi olla varmoja). Isän hauta äidin haudan vierellä
on nostettu ylös. Tois-essa hautakivessä tytön patsas on merkillisesti kuvattu koiran
patsaan viereen. Kuoleman vaeltaminen yhä kauemmas maisemassa näkyvien hauto-jen
läpi voidaan tulkita esimerkiksi vertauskuvaksi sodan kauhuista ja läheisten ja rakkaimpien
kuolemasta. Tämä kohtaus ei sovi tyyliltään tai miel-leyhtymiltään yksiin muun elokuvan
kanssa (vaikkakin olemme tietoisia, että elokuva on tehty hyvin pian toisen maailmansodan
jälkeen). Se muodostaa jälleen toisen tarinan elokuvan tarinan sisään - toisen viittauspisteen
päätapahtumien oheen. Tällaisia viittauksia on elokuvassa useita (mm. kuninkaan hauta tai
apina-astronomin hahmo - kts. luku Polkuja).

III - ANALYYSI
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Katsojan odotukset murretaan surrealistisesti:

Elävän ja mekaanisen satakielen kuvauksesta:

MUSIIKKI KEISARIN SATAKIELESSÄ

Keisarin satakielessä ei ole puhuttua kieltä, ei dialogia eikä kerrontaa. Se ei myöskään
liiemmin käytä muita elokuville tavanomaisia ääniefektejä. Itseasiassa ääntä käytetään
Trnkan elokuvassa hyvin tyylitellen ja se painottuu musiikkiin, jonka on säveltänyt tsekkiläinen
1900-luvun säveltäjä Václav Trojan. Kuten Trnka elokuvantekijänä, Trojan oli säveltäjänä
hyvin monipuolinen. Hän sai vaikutteita klassisesta musiikista, kansanmusiikista ja - kuten
humoristisen sammakon hahmossa nähtyä (jonka kurnutus on saatu aikaan trumpetilla,
jossa on vaimennin) – jazzista. Trojan työlle luon-teenomaista on tämän bravuurinsa käyttää
dramaattisia elementtejä.

Elokuvan suurin ristiriita on oikean satakielen ja mekaanisen kopion välillä. Se laajenee
elokuvassa myös suuremmaksi yleiseksi konfliktiksi luonnollisen ja mekaanisen maailman
välillä. Oikeaa maailmaa jäljittelevät lelut - ihmiset, eläimet, äänet - ympäröivät niin poikaa kuin
keisariakin. Tästä huolimatta satakielen liike ja äänet, nyökkäävä patsas, metronomi ja piano,
joutsen suihkulähteessä, mekaaninen lautasten soittaja jne. poikkeavat oikeista hahmoista;
ne ovat mekaanisia (eivät kuitenkaan toimi sähköllä tai hyödynnä digitaalista teknologiaa),
tavanomaisia, itseään toistavia ja muuttumattomia. Koska tarkkailemme ulkomaailmaa pojan
ja tämän alter egonsa, keisarin, silmien läpi, asiat maailmassa aidan tuolla puolen vaikuttavat
kaoottisilta, ennustamattomilta. Emme tiedä tämän maailman sääntöjä. Kuten Andersenin
kirjoissakin, hahmot ulkopuolisesta maailmasta osoittavat selittämätöntä, yleisinhimillistä
kiinnostusta päähenkilöitä kohtaan. Tyttö tarkastelee taloa ja palatsia, poikaa ja keisaria.
Kenties hän on huolissaan heistä. Satakieli saapuu keisarin hoviin vapaaehtoisesti ja alkaa
palvella tätä. Kohtauksissa, joissa satakieli laulaa Trnka kuvaa nukkea (usein silhuettina tai
laajakuvassa, joka on hieman fokuksen ulkopuolella, otoksissa, jotka on sävytetty yhdellä.
värillä) kuin korostaakseen animaation herkkyyttä ja sitä, että elävien eläinten kauneutta usein
ylenkatsotaan. Sitä vastoin mekaaninen satakieli on kuvattu terävästi, lähiotoksella kirkkain
värein ja hyvässä valossa. Näin sen hahmossa ei ole mitään salaperäistä tai epäselvää.

Keisarin satakielessä Trojan näyttää taitonsa käyttää instrumentteja kohtauksien tunnelman
värittämisessä. Hän käyttää eri soittimia hyvin yksityiskohtaisesti. Vähemmän tavanomaisia
soittimia (kuten saha, jota kuullaan kalasuihkulähteessä, mandoliini) on lisätty orkesteriin.
Lisäksi säveltäjä käyttää lukemattomia tekniikoita, jotka ovat epäsäännönmukaisia
(jotkut melodiat ovat epävireisiä, lasten laulu on sekavaa, kitaraa soitetaan peuka-lolla).
Musiikki elokuvassa on dynaamista ja usein muuttaa tyyliä, astejakoa, tempoa ja ennen
kaikkea ilmapiiriä. Säveltäjä voi saada aikaan ahdistusta, romantiikkaa ja huumoria lyhyen
jakson aikana. Toisin kuin feature-elokuvissa, musiikkia on käytetty hyvin täsmällisesti ja
kuvainnollisesti - musiikki heijastaa liikettä, kuten pään kääntymistä, yksityiskohtaisesti.
Myös musiikissa tapaamme teeman mekaanisen ja luonnollisen äänen välillä. Toistuva,
yksinkertainen ”mekaanisen lelun” melodia ja lapsen pianon soitto, jota säestää ärsyttävä
metronomi, ovat musiikillisia teemoja, jotka liittyvät poikaan. Keisarin maailmassa
epäystävällinen musiikillinen teema löytyy syvästi toistuvista jousisoittimien melodioista
(mekaanisen satakielen melodia) kuten myös lautas- ja muista lyömäsoittimista. Näiden
vasta-kohtana on pitkitetty, pehmeä ja ylitsevuotavasti värisevä viulusoolo (satakielen laulu)
ja ”tavallinen” huuliharppu (kalastaja ja postimies). Trojan viihjaa eurooppalaisen ja itämaisen
musiikin eroista. Vaikkakin hän pysyy vahvemmin eurooppalaisen musiikin traditiossa, hän
ajoittain käyttää harmonisia ja melodisia sävellyksen tekniikoita, jotka mielletään osaksi
itämaita kulttuuria (esim. pentatoninen, viisisävelinen asteikko).
Keisarin satakielen musiikki on tänä päivänäkin tunnettu Tsekin tasavallassa. Etenkin sitä
kuullaan usein orkesterin soittamana konserteissa, jotka on suunnattu lapsille ja nuorisolle..
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KUVARUUDUN ANALYYSI:
Konteksti
Poika palaa puutarhaan, missä hän on yrittänyt leikkiä tytön kanssa. Hän juhlii yhdeksättä
syntymäpäiväänsä, saa kakun, suklaarasian sekä soittorasian, jossa on satakieli. Hän
vaikuttaa olevan yksin, muita perheenjäseniä ei näytetä. Kamera kuvaa pojan huonetta
muutamin otoksin. Tyttö odottaa talon edessä, mutta sitten lähtee. Kun pojan innostus
uutta lelua kohtaan hälvenee, hän katsoo ikkunasta ulos löytääkseen tytön. Pimeä
laskeutuu ulkona ja näemme useita pysähtyneitä kuvia, joissa pojan energia tippuu iltaa
kohden ja lopulta hän sairastuu.
Kuvaus
Ensinäkemältä kohtauksella on iso esteettinen arvo, sillä se on yhtä huolellisesti aseteltu
kuin barokin asetelma valohämyssä (chiaroscuro). Katsoja huomaa, että sisään lankeava
valo tulee suoraan oikeasta yläkulmasta vasempaan alakulmaan (ei kuin realistisesti
olettaisimme - ikkunan tulisi olla hieman alempana). Valon suunta vaikuttaa ratkaisevasti
koko kohtauksen koostumukseen. Vahvimmat elementit, jotka nousevat pimeydestä, ovat
koristeellinen kalan patsas ja oikealla alakulmassa pojan pää, joka lepää tämän käden
päällä. Kohtauksessa voimme erottaa pojan merimiespuvun (tai ilmalaivailijan puvun),
lipaston, johon hän nojaa ja jolla patsas seisoo sekä tapetin. Näiden pääelementtien
asettelu kohtauksessa on huomionarvoista - se ei ole aivan kultaisen leikkauksen
mukainen, mutta tästä huolimatta valaistut kohteet jakavat ruudun kolmasosiin
horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Kamera on asetettu alhaalle, kenties vain puolitoista
metriä maanpinnan yläpuolelle. Kamera seuraa kohtausta alhaalta päin. Kuva ei ole
tarkka. Kala ruudun edessä on tarkempi ja valaistumpi ja se vaikuttaa valtavalta. Pojan
pää taustalla näyttää puolestaan heiveröiseltä ja haavoittuvaiselta, sillä se nojaa käteen
ja on epätarkka. Koska väri on epätasapainossa filmin huonon laadun vuoksi on vaikeaa
arvioida, mitä väreillä on haluttu kertoa kohtauksessa. Entisöidyssä filmissä kohtauksen
pääväri on musta ja värispektri on rajoitettu vain muutamaan väriin, pääosassa ruskeaan
ja okraan, ja osittain siniseen ja punaiseen.
Melankolia
Ilta tulee ja poika on väsynyt. Katsoja ei vielä tiedä, että poika on sairastumassa.
Pikemminkin vaikuttaa siltä, että päivä ei ole ollut hänelle onnellinen, olkootkin, että
ky-sees-sä oli pojan syntymäpäivä. Jotain puuttuu. Katsoja ei vielä tiedä onko pojalla
ikävä tyttöä vai onko hän yksinäinen. Niille, jotka eivät ole nähneet elokuvaa tämä tieto
vaikuttaa merkityksettömältä. Poika katsoo alas (ja luo uuden linjan kompositioon,
diagonaalista oikealle alas), luultavasti ei mihinkään merkitykselliseen. Pojan naama
(tässä kohtauksessa näyttelijä ei näytä kovin tutulta) vaikuttaa hermostuneelta ja
väsyneeltä, vaikkakaan se ei tuo mieleen mitään muita tiettyjä tunteita. Kohtauksessa
on vahva melankolian ja yksinäisyyden tunto syntyy koko kohtauksen tunnelmasta, ei
niinkään näyttelijän työstä. Kohtaus voi ehdottaa myös arvoitusta - sen epätavallinen
sisältö ja kompositio nostaa katsojassa useita kysymyksiä.

III - ANALYYSI

POIKA KALAPATSAAN KANSSA (JAKSO 3 – 0:08:56)
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OTOKSEN ANALYYSI:

III - ANALYYSI

TYTTÖ KATSOO, KUN KEISARI VASTAANOTTAA SATAKIELEN (JAKSO 9 - 0:38:08-0:38:36)
Konteksti
On yö. Tyttö, kamariherran saattamana ja hovimiesten ja lyhtyjen ympäröimänä, tuo
satakielen keisarilliseen palatsiin. Satakielen saapumista juhlitaan. Hovin astronomi
ampuu värikkäitä raketteja ja vahingossa sytyttää myös astronomian kirjansa tuleen.
Ilon ja jännityksen hetki on niin intensiivinen, että hovin tavat ja protokolla unohdetaan
hetkeksi. Kaaos leviää ja palatsin asukkaat juoksevat nurmikolle. Taustalla soi seremoniallinen musiikki, jota säestävät perkussioiden ja kellojen äänet, lasten kuoro ja
ajoittainen hälinä. Kohtaus on yksi elokuvan dynaamisimmista kohtauksista. Hovimiehet,
jotka ympäröivät satakieltä kantavaa kamariherraa, astuvat valtaistuinsaliin.
Kuvaus
Tämä kohtaus kestää kokonaisuudessaan 28 sekuntia. Toisin kuin ympäröivissä
otoksissa, kerronnan keskipisteenä onkin tyttö. Kamera kuvaa häntä taa kohdassa,
jossa hoviherrat menevät helmiverhon läpi valtaistuinsaliin (Kuva 1). Väkijoukonkin
keskellä hän on aikuisten sivuuttama. Hänen kehonkielestään voimme päätellä,
että hän yrittää katsoa sisään. Hetken kuluttua hän poistuu väkijoukosta ja liikkuu
vasemmalle (Kuva 2). Kamera seuraa nukkea ja kääntyy akselinsa ympäri vasemmalle
samalla kun otos laajenee cowboy-otoksesta kokonaiseen laajakuvaotokseen. Tyttö
juoksee pitsikäytävällä, jossa on shakkiruutulattia (Kuva 4), kohti porttia. Hän kiipeää
portin yli (Kuva 5) pimeyteen ikkunan ääreen, josta näkee valtaistuinsaliin. Hän
tarkkailee kuinka kamariherra hitaasti kumartaa keisarille, joka istuu valtaistuimellaan
ja näyttää tälle satakielen (Kuva 6). Keisari nyökkää ja kamariherra vastaa kätensä
nyökkäyksellä, kumartaen ja loittonee kohti häkkiä, joka on valmistettu satakielelle.
Tunnelma kohtauksessa vaihtuu merkittävästi otoksen aikana. Intensiivinen yhteinen
ilo tekee tietä läheisyydelle ja rauhalle. Tämä vaikutelma on saavutettu ensisijaisesti
äänimaailman avulla. Laulu hiljenee ja juhlamusiikki rauhoittuu ja kellot lakkaavat
soimasta. Aivan otoksen lopussa on musikaalisen hiljaisuuden hetki, joka valmistelee
tulevaa kohtausta, jossa hoviherrat odottavat malttamattomina satakielen esitystä.
Palatsin yllätykselliset tilat
Merkittävin asia koko kohtauksessa on luultavasti tila, jossa se tapahtuu ja se kuinka tätä
tilaa käytetään. Tila valtaistuinsalin sisäänkäynnillä on luotu epätavanomaisesti. Vain
helmiverhosta tehty seinä ja matto, joka tulee salista tilaan, vihjaavat valtaistuinsalista.
Valo loistaa hallista, joka onkin kohtauksen ainoa valonlähde (Kuva 1). Trnka ei yritä
luoda tyypillistä pientä huonetta nukeille, joka olisi miniatyyri oikeasta huoneesta.
Päinvastoin, monilla yksityiskohdilla hän todistaa että tila on kuvattu vain osin. Tämän
lisäksi hän täyttää tilan useilla ei-miniatyyrisillä esineillä (kts. myös luku Elokuvan
kysymyksiä). Käytävä on vain rajattu - me näemme kulman mihin matto loppuu, ja
sen alla on shakkiruutuinen lattia. Nukkemaailman tärkeä motiivi ilmestyy mustalle
seinälle: käsintehty pitsi, jonka takana ei ole muuta kuin musta tausta (Kuva 3–4).
Valonlähde himmenee ja tilan minimalistisuudesta tulee entistä intensiivisempää. Ei
ole selvää kuinka nopeasti tyttö löytää itsensä palatsin ulkopuolelta sillä kamera on

pysynyt paikallaan eikä ole kääntynyt enempää kuin 100 astetta. Valtaistuinsalin täytyy
olla konklaavin muotoinen.
Alkuperäinen valonlähde valtaistuinsalista palaa otokseen, kun tyttö löytää
paikan, josta katsoa sisään. Läpinäkymättömästä kankaasta tehdyt varhot antavat
ikkunalle epätavallisen kolmikulmaisen muodon. Tyttö seisoo pimeässä kameran ja
valtaistuinsalin välissä, selkä kohti kameraa kuten kohtauksen alussa. Näinkin lyhyessä
jaksossa, kuten tämä otos, on oma dramaattinen kaarensa - esitys (tyttö haluaa nähdä
valtaistuinsaliin), juoni (tyttö karkaa löytäkseen tiensä), lopputulema (tytöstä tulee
valtaistuinsalin tapahtumien todistaja). Tätä osin vahvistaa sommittelun toisto otoksen
alussa ja lopussa (tyttö seisoo samanlaisessa asemassa selkä kohden kameraa, ja
valtaistuinsalista tulevan valon valaisemana – Kuvat 1 ja 6).

Kuva. 1

Kuva. 2

Kuva. 3

Kuva. 4

Kuva. 5

Kuva. 6
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KOHTAUKSEN ANALYYSI

Kuvaus
Pojan huoneen ikkunan varjo sekoittuu unessa sijaitsevaan ikkunaan. (Kuva 1). Kiinalainen
keisari herää, leikitellen avaa yhden silmän ja hymyilee ilkikurisesti (Kuva 2). On huomionarvoista,
että keisarilla on kruunu päässään ja hän pitää kädessään valtikka, vaikka hän on sängyssään
(eurooppalaisilla kuninkaallisilla on saduissa valtikka). Huone ei myöskään näytä itämaiselta se on valoisa ja täynnä pitsiä ja kangasmassoja. Keisari avaa ikkunan ja venyttelee sen edessä
(Kuva 3). Hän leikkii aikuista pesuhuoneessa, piirtää viikset peiliin (Kuva 4). Me näemme kun hän
kiirehtii takaisin petiinsä lyhyessä kuvakulmassa lattiasta (näemme, että sängyn jalat on tehty
simpukoista). Ovi hänen huoneeseensa avautuu varovaisesti ja vanha mies, kamariherra, tulee
sisään. Hänellä on mekaaninen lautassoitin, joka on surrealistisesti asetettu ison mekaanisen
kilpikonnan päälle, jota seuraa uniformuihin pukeutuneet yhdennäköiset hoviherrojen nuket,
jotka mekaanisesti apinoi ympäristönsä käytöstä ja liikkeitä (Kuva 5). Keisari teeskentelee juuri
heränneensä. Sängystä hän seuraa oikealta vasemmalle niiavia hoviherroja sekä kamariherraa,
jotka seisovat sängyn ympärillä (Kuva 6) Keisarin katse saavuttaa kamariherran, joka huomaa
että keisarin tohvelit ovat kadonneet tyynyltä. Keisari kääntyy nopeasti toiseen suuntaan. Kuva
palaa takaisin kamariherraan ja seuraa yksi elokuvan mielenkiintoisimmista otoksista, jossa on
kaksi nopeaa kameran liikettä höystettynä musiikilla. Kamera liikkuu kamariherrasta tyynyyn (ja
samaan aikaan otoksen kuva suurenee) ja sitten hoviherrojen jalkineisiin (Kuvat 7-9). Keisarin
tohveleiden etsintä muuttuu elegantiksi rituaaliksi ja humoristiseksi kaaokseksi, jossa niiaavat
hoviherrat lyövät päitään yhteen säännöllisessä rytmissä (Kuva 10). Etsintä johtaa hitaaseen
otokseen, jossa kamera siirtyy peiton alla olevista tohveleista keisarin kasvoihin. Hän on
noloissaan poikamaisesta jekustaan ja punastuu (Kuva 11). Kamariherra on ärsyyntynyt ja
mustelmilla olevat hoviherrat nousevat pystyyn ja palaavat takaisin järjestykseen.
Mekaaninen lautastensoittaja viestii aamurituaalien jatkumisesta ja otos siirtyy terävästi
lähikuvasta laajakuvaan (Kuva 12), tämä luo vaikutelman, että huone on ovaalin muotoinen
(vaikkakaan tämä ei käy ilmi muissa otoksissa). Hoviherrat tekevät aamutoimiaan ja ojentavat
keisarin tyynyjä, jotka ovat piilossa tuulettajan takana (Kuva 13). Tässä kohtauksessa
kamariherra vaikuttaa vallanhimoiselta. Hän kokeilee salaa kruunua ja valtikkaa. Hän kuitenkin
pelästyy kun hän näkee itsensä peilistä maalattujen tekoviiksien kanssa (Kuva 14). Hän juoksee
mekaanisen lautasten soittajan luo ja nopeasti palauttaa kruununjalokivet tyynylle. Aamurutiinit
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TAVALLINEN AAMU KEISARIN HOVISSA (OSA JAKSOSTA 9 - 0:14:20-19:36)
Konteksti
Tämä kohtaus toimii elokuvassa tarinan nukkeosion johdantona. Me tapaamme ensi kertaa
keisarin hahmon, hänen elämänsä ja ympäristönsä. Kohtaus sijoittuu elokuvan ensimmäiseen
kolmannekseen. Se seuraa pojan tarinaa ja sisältää lyhyen poeettisen kohtauksen, joka
kahdessa minuutissa siirtää kohtauksen pojan todellisuudesta uneen, jossa kalastaja kuulee
satakielen laulun. Tässä kohtauksessa alamme vetää yhtäläisyyksiä Anderseenin satuun.
Yksi syy, miksi kohtaus on valittu tarkasteltavaksi on se, että se sisältää useita kerronnallisia,
esteettisiä ja tyylillisiä tekniikoita, joita käytetään muuallakin elokuvassa. Sitä seuraa. Pidempi
selitys, jossa katsoja saa tietoa keisarin elämästä. Sitä seuraa pidempi selitys, jossa katsoja saa
tietoa keisarin elämästä; seurataan keisaria ja hoviherroja kulkemassa palatsin läpi sekä heidän
rituaalista leikkiään mekaanisilla eläimillä (joutsen, perhonen, kala).

ovat nyt suoritettu ja kamera ottaa kohtaukseen laajakuvan ovelta kohti huonetta. Keisari haluaa
nousta, mutta kamariherra pysäyttää hänet (Kuva 15). Odottamaton ja epälooginen kohtaus
tapahtuu, kun hoviherra sulkee verhot hyvin lähellä kameraa, jonka olemassaolosta emme hetki
sitten tienneet. Kohtauksesta on tullut ujostelematon nukke-esitys. On kuin ohjaaja Trnka olisi
tehnyt olemassaolonsa tiettäväksi hetken ajaksi, kuin hauskuuttaakseen katsojaa (Kuva 16).
Katseet ja vastakatseet
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Vaikka analysoimamme kohtaus kestää vain hieman yli viisi minuuttia, sillä on suuri merkitys suhteessa
elokuvan toimintaan ja merkitykseen. Opimme paljon keisarin hovin muodosta, käytännöistä ja
tunnelmasta, mutta myös hahmojen luonteesta ja keskinäisistä suhteista. Trnka onnistui luomaan
kohtauksessa mise-en-scènen niin, että katsoja saa kaiken tarvitsemansa informaation kuulematta
selityksen sanaa ja ilman, että nukkejen ilmeet juurikaan muuttuvat. Kohtauksessa Trnka on
käyttänyt hyväkseen kuvakulmaa, jotta katsoja voi samaistua nukkejen maailman kanssa.
Ensimmäinen kohtaus heräävästä keisarista näyttää, että hän avaa vain yhden silmän (Kuva 2).
Tämä on tuttu ele, joka yhdistetään usein lapsiin ja peleihin. Keisarin hahmo esitellään katsojalle
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Kuva 14
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tarkemmin hänen ulkonäkönsä avulla. Hän katsoo kukkia ikkunan edessä sekä tohveleitaan. Tämä
an-taa vaikuitelman, että hän laittaa tohvelit jalkaan ja avaa ikkunan. Hän myös katsoo peiliin - ei
kiintyneesti vaan leikitellen - hän myös kokeilee ulkonäöllään ja piirtää aikuisten viikset (Kuva 4).
Kontrastina, hän nopeasti välttelee katsetta, kun hoviherra tajuaa tohveleiden kadonneen…
Kyseessä on klassinen editointikeino katseesta ja vastakatseesta, jota usein käytetään hahmojen
välisessä keskustelussa. Kohtauksessa tämä tekniikka toistuu usein. Katsoja, joka on tottunut
tähän tekniikkaan, huomaa että tilanteessa on intensiivistä kommunikointia hahmojen välillä.
Tästä huolimatta kohtaus sisältää myös ison määrän subjektiivisia kameran suuntauksia - keisarin
silmien läpi ja myöhemmin myös kamariherran läpi. Katsoja katsoo peiliin (Kuvat 4 ja 14) kun keisari
katsoo sängystä kohti kumartavia hovimiehiä (Kuva 6). Konflikti keisarin ja kamariherran välillä
käsitellään subjektiivisista kuvakulmista. Katsoja löytää tohvelit kamariherran perspektiivistä ja hän
tarkkailee keisaria niin kauan, että saa tämän nolostumaan (Kuva 11). Keisarin näkövinkkelistä,
hieman alempaa, me näemme kamariherran ojentavan kätensä keisarin ylle ja suoristavan tämän
kruunuaan. Kamariherran hymy paljastaa tämän ylemmän aseman. .
Yhtymäkohtia
Kuten mainittua Elokuvan kysymyksiä -luvussa, keisarillisen hovin maailma on muodostettu
useista viittaus- ja yhteymäkohdista eli paralleeleista. Tärkein paralleeli on elokuvan ja sen tarinan
tasolla: pojan ja hänen unen maailman välillä. Myös keisari asuu isossa talossa ilman kavereita,
aikuisten maailmassa. Hänet on kasvattanut vanha henkilö. Keisarin maailmassa tämän huoneen
ikkunalla on myös suuri rooli, joka yhdistää keisarin hovinsa ulkopuoliseen maailmaan. Me
tiedämme jo, että useat pojan huoneen tavarat vaikuttavat myös itse uneen. Kuitenkin tekijät
hyödyntävät paralleeleja myös laajemmassa kontekstissa - ei vain valituissa kohtauksissa vaan
koko elokuvassa. Koko elokuva on kyllästetty vihjeillä tietyistä kulttuurisista ympäristöistä, tiettyihin
taideteoksiin, tiettyihin tyylisuuntauksiin jne. Ei ole sattumaa, että aasialaiset ja eurooppalaiset
perinteet nuoresta kuninkaasta on tuotu yhteen nuoren keisarin hahmossa (kts. Vaikutteet -luku)
Ei myöskään ole sattumaa, että löydämme Degasin tanssijan ja nuohoojan (päähenkilö Trnkan
edeltävässä elokuvassa Springman and the SS) keisarin peilistä. Käytännössä mikään keisarin hovin
elementeistä, visuaalisesti Art Nouveau -jaksosta vaikutteita saaneena, ei ole sattumanvaraisia (kts.
myös luku Polkuja). Sama koskee sitä, että kiinalaisten päät ovat kiinalaista posliinia.
Rituaalit ja häiriöt rituaaleissa
Tämä avauskohtaus, jossa kiinalainen keisari suorittaa aamurituaalejaan, ei osoita ainoastaan
keisarillisen hovin suuruutta ja eleganssia mutta myös sen kankeuden, prameuden ja hovin
epävilpittömän elämän, jonka osia epäkäytännölliset ja luonnottomat rituaalit ovat. Samanlaiset
rituaaliset käytännöt ovat meille tuttuja eurooppalaisista kuninkaallisista hoveista mm. Barokin
ja rokokoon ajoilta. Keisari on kuitenkin edelleen pieni lapsi, jonka vuoksi rituaalit välillä häiriintyvät
poikamaisten jekkujen vuoksi. Näemme kuinka kamariherra menettää tilanteissa hermonsa ja tämä
tekee rituaaleista yhä naurunalaisempia. Hoviherrat etsivät paniikissa tohveleita (Kuva 10) ja pelästynyt
kamariherra (Kuva 14) paljastaa heidän todellisen luonteensa: avuttomuuden, epäkäytännöllisyyden
ja vallanhimon. Näin kohtaus voidaan lukea satiirisena elementtinä, kommunistisena kritiikkinä
feodalismia kohtaan, ottaen huomioon että se vastaa suoraa eurooppalaisten kansansatujen
perinteitä. Elokuvan keskeinen teema on se, että keisari toimii pojan ja hänen unensa alter egona.
Elokuvan juoni johtaa sisäiseen vapautumiseen ahdistuksesta kohti avautumista maailmalle. Voimme
kenties ymmärtää keisarinhovin rituaalit symbolina ahdistukselle ja tuntemattoman pelolle. Vaikkakin
alkuun asiat sekoittuvat, tarinan myötä päähenkilöt irrottavat itsensä rituaaleista.
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KUVISSA HEIJASTUVAA: HALU LENTÄÄ
Keisarin satakieli tarjoilee meille rikkaan valikoiman visuaalisia yhtymäkohtia (kts. myös
luku Polkuja). Pienempi, mutta visuaalisesti vahva motiivi on eurooppalainen ilmalaivailija
(pallossa, jossa on graafisesti vahvat raidat), johon yhdistyy vahva nostalgia lentohistorian varhaisilta ajoilta. Katso myös lentämiseen liittyvät kuvat Kamil Lbotákilta ja Victor
McLindonilta.

Pál Szinyei Merse, Ilmapallo, 1873, Unkarin
kansallismuseo 8

Keisarin satakieli – Ilmalaivailijan saapuminen
Édouard Riou ja Henri de Montaut.
Piirrustus Jules Vernen teokseen Viisi
viikkoa ilmapallossa 7

Zdroj: https://www.wikiwand.com/cs/P%C4%9Bt_
ned%C4%9Bl_v_balon%C4%9B (cit. 30. 5. 2019)
10
Zdroj: https://www.europeana.eu/portal/cs/record/2063625/
HU_280_007.html (cit. 30. 5 .2019).
9

Varastettu ilmalaiva (ohj. Karel Zeman, 1966)
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KESKUSTELUJA CINED-ELOKUVIEN KESKEN:
KEISARIN SATAKIELI, MEHILÄISPESÄN HENKI,
SININEN TIIKERI JA MUUT
KEISARIN SATAKIELI, MEHILÄISPESÄN HENKI JA SININEN TIIKERI: KOLME ELOKUVAA
LASTEN MIELIKUVITUKSESTA
Voimme löytää lukuisia yhteisiä elementtejä ja yhtymäkohtia Keisarin satakielen ja muiden
CinEd-kirjastosta löytyvien elokuvien välillä. Vahvimmat yhtälöisyydet löytyvät luultavasti
Victor Ericen ohjaamasta elokuvasta Mehiläispesän henki (Espanja, 1973) ja tsekkiläisestä
elokuvasta Sininen tiikeri (ohj. Petr Oukropec, 2012). Vaikkakin nämä elokuvat on tehty
eri aikoina maailmansotien jälkeisen ajan Euroopassa ja elokuvan historiassa, ne kaikki
kertovat tarinaa vahvaluonteisista lapsista, joiden on vaikea sopeutua maailmaan, jossa
he asuvat. Sosiaalinen hyväksyntä jää toissijaiseksi ja hyvin voimakas mielikuvitus auttaa
tarinan henkilöitä läpi vaikeiden aikojen, joita he kohtaavat elämässään. Me voimme löytää
kyseisistä elokuvista yhtäläisyyksiä myös muodon tasolla. Esimerkiksi ohjaajavetoisissa
elokuvissa tekijöiden ei tarvitse noudattaa suosittuja keinoja tai tavanomaisia
lähestymistapoja työskennellessään elokuvan kanssa.
LAPSUUDEN YMPÄRISTÖT
Lapset katsovat maailmaa eri vinkkelistä kuin aikuiset. Heidän horisonttinsa ovat lähempänä
ja heidän tietoisuutensa ympäristöstä väljempi. Lapset eivät aina ymmärrä kaikkea ympärillä
tapahtuvaa samalla tavalla kuin aikuiset. Tämän lisäksi lapsuutta kuvaavat työt voivat
kuvata tekijöidensä muistoja ja nostalgiaa lapsuuden maailmasta. Mehiläispesän henki
asettuu 1940-luvun alun maailmaan, jolloin sen ohjaaja oli syntynyt ja käsikirjoittaja oli
lapsi. Sininen tiikeri puolestaan yhdistää uusia ja vanhoja elementtejä viitaten 1980-lukuun,
jolloin elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja olivat lapsia. Samaan tapaan, Keisarin satakieli ei
asetu aikaan, jolloin se on tehty vaan aikaan maailman sotien välissä tai kenties jopa sotia
edeltävään aikaan.
Lasten perspektiivi ja tapa muistella ovat samanlaisia siinä suhteessa, etteivät ne muodosta
virheetöntä läpinäkyvää kuvaa maailmanmenosta ja sen toiminnasta. Tämän vuoksi kaikki
kolme elokuvaa tietoisesti kuvaavat maailmaa hyvin hetkittäin. Jotkin elementit (ympäristö,
ihmiset, esineet) ovat esitetty Keisarin satakielessä, Mehiläispesän hengessä ja Sinisessä
tiikerissä hyvinkin yksityiskohtaisesti, realistiseen tapaan. Toiset elementit puolestaan ovat
hyvin epärealistisia, etäisiä, mystisiä, suuripiirteisiä. Kaikissa elokuvissa päähenkilöiden
kodilla on suuri rooli; kodit ovat kaikki jollain tavalla outoja ja salaperäisiä.
Salaperäinen talo (ja ympäristö) missä Ana asuu siskonsa Izabelin kanssa Mehiläispesän
hengessä on tilallisesti kuvattu hyvin monitulkintaisesti. Tämä saattaa liittyä tytön
vanhempien epäselvään suhteeseen, jota pieni tyttö ei voi ymmärtää. Elokuvasta puuttuvat
laajakulma panoroinnit tai yhdistävät otokset, joiden avulla voisimme hahmottaa yksittäisten
huoneiden välisiä tilallisia yhteyksiä. Sama koskee koko kylää. Elokuvasta puuttuu myös
dialogi, joka selittäisi katsojalle isän ja äidin välistä suhdetta ja perheen dynamiikkaa.
Sama koskee vanha kasvitieteellistä puutarhaa, jossa Johanka ja Matyáš leikkivät Sinisessä
tiikerissä. Puutarhalla ei ole täysin selvää pohjapiirrustusta ja katsojan perspektiivi heikkenee

entisestään, kun, kiitos tiikerin taikojen, puutarhan kasvit kasvavat nopeasti. Puutarhasta
tulee tiheä metsä, jossa on mahdollista piileskellä. Ympäristöllään (etupiha, Johankan
äidin matkailuauto ja huone, jossa Matyáš ja hänen isänsä asuvat) se luo antiikkisen ja
luonnollisen ympäristön, joka on kontrastissa aidan toisella puolella olevan maailman
kanssa.
Keisarin satakielessä pojan kotitalo ja keisarillinen palatsi (ja niitä ympäröivät puutarhat)
ovat tärkeässä roolissa. Ne ovat rauhan tyyssijoja, mutta niissä kasvaa myös trauma. Nämä
tilat ovat myös hämmästyttävän hallittuja. Toiset asukkaat loistavat poissaolollaan ja kuten
olemme todenneet otoksen ja kohtauksen analyysissa, keisarin palatsi on esitetty katsojalle
usein epärealistisesti käyttäen tarkkaa tyylittelyä. On aivan kuin huoneet vaihtaisivat
järjestystä ja muotoaan. Lisäksi etäisyydet tuntuvat olevan keinotekoisesti pienennettyjä ja
palatsin esineiden koko on toissijainen.
Portit ovat myös merkityksellisiä. Portti, josta isä astuu taloon Mehiläispesän hengessä
alleviivaa erityisesti paikan luonnetta. Portti kasviteteelliseen puutarhaan Sinisessä
tiikerissä avautuu vain hyvästä syystä, kun jännitteet kasvavat kahden maailman välissä.
Hahmot portin ulkopuolella kuvataan yksinkertaisemmiksi verrattuna hahmoihin puutarhan
sisällä, vaikkakin myös täällä vanhempien suhde on epäselvä. Portilla Keisarin satakielessä
on symbolinen rooli; portin läpi pääseminen tarkoittaa vapauden löytämistä.

Mehiläispesän henki

Talo ja aita Keisarin satakielessä:

Sininen tiikeri
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Kaikki kolme päähenkilöä kohtaavat tärkeän hahmon, joka tulee jostain muualta. Kaikki
kolme muukalaista luovat nopeasti päähenkilöiden kanssa lujan siteen. Fantastisen elokuvan
vaikuttamana, Ana ystävystyy salaperäisen miehen kanssa, josta myöhemmin käy ihmi, että
hän on poliittisesti vainottu. Ana auttaa miestä. Johanka tarjoaa myös suojan mahdollisesti
vaaralliselle tiikerille, ottaen sen turvaan kun se on sairas. Kiinalainen keisari toivottaa
iloisesti tervetulleeksi hoviinsa eksoottisen vieraan, tsekkiläisen ilmalaivailijan. Huolimatta
kulttuurisista eroista (tai kenties juuri niiden vuoksi) keisari ja matkustaja ystävystyvät
nopeasti. Kaikki nämä vieraat hahmot voidaan ymmärtää eräänlaisina sankarien toiveiden
henkilöllistyminä: Ana toivoo seikkailua, Johanka haluaa pelastaa kasvitieteellisen puutarhan
ja keisarilla on tiedostamaton toive vapaudesta.
Kaikissa tapauksissa, niin Anan, Johanna kuin keisarinkin suhteen, heillä on lapsenomainen
kiinnostus muukalaiseen. Tätä korostetaan suvaitsevaisuudella. Kukaan heistä ei yritä
pakottaa tulijoita oman tahtonsa alle. Lopussa muukalainen lähtee tai on lähtenyt jokaisessa
tapauksessa ja kaikki elokuvien päähenkilölapset ovat aikuistuneet ja tulleet tiedostaviksi
kokemuksen myötä.
Lapset tapaavat salaperäisen kummajaisen:

Mehiläispesän henki

Sininen tiikeri

Keisarin satakieli

LUMOUTUNUT KATSE
Kaikki päähenkilöt näissä kolmessa elokuvissa omaavat vahvan mielikuvituksen ja
he ovat hyvin herkkiä. Kaikissa kolmessa elokuvassa näitä luonteenpiirteitä kuvataan
kolmiulotteisesti elokuvallisten tekniikoiden keinoin - lähikuvia lapsen kasvoista, joista
voimme lukea täydellisen keskittymisen, lumoutumisen ja muita vahvoja tunteita.
Otokset lumoutuneista lapsista on merkityksellisiä Mehiläispesän hengessä ja Keisarin
satakielessä. Ensimmäiseksi kohtaamme Anan haltioituneen katseen elokuvateatterissa.
Muutamassa staattisessa otoksessa katsoja näkee tämän asteittain identifioituvan
elokuvan kanssa, kun hän lakkaa tarkkailemasta maailmaa ympärillään. Ensimmäisissä
kohtauksen otoksissa näemme hänet sisarustensa ja muiden tyttöjen rinnalla, kun

myöhemmin huomio on hänen haltioituneissa kasvoissaan ja hänen suunsa on ammollaan.
Uusi maailma avautuu Analle. Hänen ilmeestään voi lukea syvän emotionaalisen yhteyden,
jota hän kokee tarinaan Frankensteinistä ja tytöstä. Nuori kiinalainen keisari kokee
samanlaisen vahvan tunteen aallon, kun hän kuulee satakielen laulun ensi kertaa. Kamera
lähenee asteittain nukkea, jolla on vettyneet silmät, mutta muuten jähmettyneet kasvot.
Katsoja jakaa hahmon tunteen. Kohtauksessa, jossa keisari kuuntelee mekaanisen
satakielen laulua, mielentilaa ei toisteta - lelu vie huomion muualle ja viihdyttää, mutta
ei vaikuta emotionaalisesti tuoden melankoliaa tai pikanttiutta. Me näemme myös kuinka
keisari itkee kohtauksessa Kuoleman kanssa. Sinisen tiikerin tekijät ilmaisevat Johankan
motiiveja ja haltioitumista hieman toisin, sijoittamalla ne tilanteeseen. Hieman ennen
kuin Johanka keksii sinisen tiikerin, hän istuu tuolilla ja keinuu. Katsoja ei nää tämän
kasvoja lähikuvassa, joskin hänen vartalonsa on liikkeessä. On huomionarvoista, että
Johankan katse suuntaa korkealle - tiikeriin. Pohdiskeleva katse kohti yläilmoja toistuu
useaan otteeseen elokuvassa; kohtauksessa jossa Johanka katselee hiekalta lintuja tai
kasvihuoneessa, kun hän huomaa oksalla istuvan tiikerin.

Mehiläispesän henki
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Kaikki kolme elokuvaa päättyvät katharsikseen, elokuvan sankarin perspektiivistä.
Ana menee yöllä parvekkeelle ja keskustelee mielikuvitusystävänsä kanssa. Pitkässä
otoksessa Anan kasvoista hän vaikuttaa vaipuvan unenomaiseen mielentilaan ja yhdessä
kohdassa Ana jopa katsoo suoraan kameraan, joka on elokuvalle epätavanomaista. Me
näemme hänen tuntevan surua menetettyään ystävänsä. Hän yrittää päästä surunsa yli.
Johanka tapaa saarella aikuisen tiikerin elokuvan lopussa. Katsoja pääsee tarkkailemaan
tapaamisesta Johankalle seuraavaa iloa ja sitä, kuinka Johanka arvostaa tiikeriä, ei
ainoastaan tervehtimällä tätä vaan kohtelemalla tiikeriä kunnioittavasti. Eräässä kohtaa
valo vaihtuu hienovaraisesti. Johankan kasvot valaistuvat ja vaikuttaa kuin hänen silmistään
tulisi sinisemmät. On kuitenkin selvää, että päähenkilön kohtaaminen tiikerin kanssa on
lyhyt. Tiikeri kääntyy rauhassa ympäri ja lähtee. Keisarin satakielessä parantunut poika
katsoo ulos ikkunasta. Ensimmäistä kertaa elokuvassa hänen silmänsä loistavat ja hän
hymyilee. Poika katsoo puutarhaan ja katsoja olettaa, että tyttö odottaa häntä. Poika,
joka nyt ymmärtää, että on mahdollista päästä ahdistuksesta yli, juoksee ulos tytön luo.

Mehiläispesän henki

Sininen tiikeri

Keisarin satakieli
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YSTÄVÄ JA MUUKALAINEN
Kaikki kolme päähenkilöä matkustavat ajassa ja yrittävät päästä erilaisten vaikeuksien ja
ahdistuksen yli. Analla ja Johankalla on lähipiirissään ystävällisiä sieluja, jotka tukevat heitä;
sisko Izabel ja ystävä Matyáš. Keisarin satakielessä poika on tuskallisen yksin, niinpä hän
uneksii kaltaisestaa, nuoresta keisarista, joka kokee samanlaisia asioita kuin hän. Keisari
puolestaan löytää ystävän satakielestä. Vaikkakin keisari pettää satakielen, pelastaa satakieli
lopulta keisarin hengen. Pojan elämä myös avautuu uusille vaikutteille mukaanlukien ystävyys
aidan takana olevan tytön kanssa, mistä poika ei ollut osannut edes haaveilla.
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PAKO LUONTOON
Monissa CinEd-elokuvissa kohtaamme teeman, jossa kuvataan lasten kiintymystä
luontoon. Useat elokuvista päättyy siihen, että lapsi tulee yhteen luonnon kanssa tavalla
tai toisella. Luontoa kuvataan usein veden motiivilla. Keisarin satakielessä pako luontoon
on täysin selkeä. Pojan alter ego - pieni keisari - on uneksinut seilaavansa järven yli, aivan
kuten ahdistunut poika on uneksinut leikkivänsä tytön ja hänen leikkiveneensä kanssa aidan
toisella puolella. Kun poika parantuu, hän juoksee tytön luo luontoon. Elokuvassa Sininen
Tiikeri Johanka ei pysty suojelemaan luontoa vanhassa kas-vihuoneessa, joten hän seilaa
villien kissojen saarelle - luontoon hänen mielikuvituksessaan. Vaikka Ana ei koetakaan
paeta vapaaseen luontoon, hän piileksii hylätyssä talossa kylän pellolla. Avainkohtaus
elokuvassa kuvaa Anaa luonnossa järven rannalla. René elokuvassa Koulut alkavat (La
Rentree des Classes) pakenee maaseudulle kylänsä ulkopuolelle ja elokuvassa Aniki
Bóbo Euardihno ja Teresihna kävelevät meren rannalla satamakaupungin ulkopuolella.
Pientä valoa -elokuvan päähenkilö Fatima vastustaa meren vahvoja aaltoja elokuvan
lopussa. Lapsille luonto merkitsee seikkailua, kokemusta, vapautta ja kahleettomuuden
tuntua. Lapset tuntevat olevansa yhteydessä luontoon.

Keisarin satakieli

Sininen tiikeri

Koulut alkavat

Pientä valoa

Aniki Bóbó

Keisarin satakieli
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POLKUJA: TAITEELLISET JA KULTTUURISET
PERINTEET EUROOPASSA JA AASIASSA

Trnka ja hänen tiiminsä täyttää pojan huoneen esineillä, jotka vaikuttavat hyvin tutuilta.
Koristeellinen, Biedermeier, kaupungin huonekalut, viktoriaaninen tapetti, kukalliset
matot ja käsintehty pitsi, ylössidotut verhot ja tiilistä muurattu uuni ja tämän lisäksi
lukuisat esineet (lelut, purkit, valokuvat puisissa kehyksissä) - kaikki nämä on valittu
sisutukseen luomaan tavanomaisuuden vaikutelmaa. Ohjaajan tarkoitus ei ole painottaa
katsojalle, kuinka pojan maailma on rakennettu vaan antaa katsojalle nopea ymmärrys
siitä, että elokuva tapahtuu sotia edeltävässä Euroopassa. Trnka ei yritä peittää omaa
asiantuntijuuttaan eurooppalaisen taiteen ja designin historian saralla.
Eniten talon sisustusta inspiroi Biedermeier-tyyli. Tärkein asia tässä tyylissä keski-

Biedermeier-ajan sisustusta9

Englantilainen tapetti, 1800-luvun
puoliväli10

Lähde: Biedermeier. Architecture Style Trends. Online: https://www.hisour.com/biedermeier-28714/ (viitattu. 5. 7. 2019).
Owen Jones’in suunnittelema. Lähde: Victoria and Albert Museum, London. Katalogi numero 8337.138. Online: https://www.vam.ac.uk/
collections/wallpaper (viitattu. 5. 7. 2019).
11
Lähde: “Navy Look”, Hamburg Portrait, Heft 20/84, Museum für Hamburgische Geschichte. Online: http://www.geschichte-s-h.de/kielermatrosen-anzug/ (viitattu. 5. 7.2019).
12
Lähde: https://www.etsy.com/sg-en/listing/622168842/1185-victorian-19th-century-puppet-toys (viitattu 6. 7. 2019).
13
Lähde: https://annodazumal-antikschmuck.de/Antique-Biedermeier-footed-bowl-centerpiece-swans-silver-plated-metal-and-glass (viitattu
6. 7. 2019).
9

10

Lapsia merimiesasuissa,
1910-luvulla11

Viktoriaaninen lelu,
1800-luku12

Joutsen-motiivi Biedermeirajan koristeellisessa
kulhossa11

KINESERIA
Trnka tulkitsi tanskalaisen kirjailijan Hans Christian Andersenia. Tämän vuoksi hän ei luultavasti
etsinyt inspiraatiota keisarin hovin kuvaamiseen aidosta aasialaisesta taiteesta vaan jälleen
modernista eurooppalaisesta taiteesta - kineseriata. Kineseria ilmestyi eurooppalaiseen
taiteeseen 1600-luvulla ja tuli suosituksi 1700-luvulla. Lisäksi kineseria tuli uudelleen muotiin ja
entistäkin suositummaksi 1800-luvun puolivälistä n. 1920-luvulle.
Vaikutteita, jotka on tuotu kaukaa, ylellisestä kiinalaisesta tai kaukoidän taiteesta ylipäänsä,
nähtiin etenkin eri taiteenaloilla, mutta myös esim. puutarhojen arkkitehtuurissa (eurooppalaisissa
puistoissa ja puutarhoissa esim. Lontoossa ja Munchenissa). Aasialaiset teemat ja inspiraatio
näkyvät kirjallisuudessa kuten Honoré de Balzacin ja Voltairen teoksissa, mutta myös Hans
Christian Andersen saduissa. Teatterin ja musiikin saralla esimerkkinä toimii mm. Puccinin
Japanista inspiroitunut ooppera Madama Butterfly. Eurooppalaiset ihastelivat kaukoidän
kulttuuria sen salaperäisyyden, sivistyneisyyden, harmonian ja eksoottisen kauneuden vuoksi.
Designissa aasialaiset ja itämaiset vaikutteet ovat toimineet inspiraation lähteenä ja vaikuttaneet
Eurooppaan voimakkaammin kuin edes tänä päivänä tajuamme. Esimerkiksi kasvillisuudesta
inspiroituneet koristeelliset motiivit niin sisustuksessa kuin tekstiileissä kuten myös posliinin
maalauksen ja puun lakkaamisen tekniikat ovat peräisin sieltä. Yksi Euroopan vanhimmista ja
kuuluisimmista tuottajista, Meissen, systemaattisesti otti inspiraation piirroksiinsa aasialaisesta
1700-luvun taiteesta ja tekee niin edelleen. Ei ole yhteensattumaa, että Trnkan nukkejen kasvot
muistuttavat posliinia.
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VUOSISADAN VAIHTEEN DESING
Vaikka katsoja voi tunnistaa Keisarin satakielessä lukuisia asioita ja motiiveja, jotka ovat
saaneet inspiraationsa elokuvan ulkopuolelta (me palaamme joihinkin näistä alempana
kuten Apina-astronomiin ja muusikoihin), näkyvin vaikute elokuvassa on eurooppalainen
taide 1800-luvun ja 1900-luvun taitteesta. Suunnittelijoiden ja nukketaiteilijoiden ohella,
elokuvan ohjaaja Trnka - kuvittaja, taiteilija ja suunnittelija - kunnioittaa elokuvallaan
menneisyyden taiteilijoita ja käsityöläisiä. Esineet ja elokuvan lavastus edustaa erilaisia
muistoja. Elokuvan tapahtuma-aika ei ole yksiselitteinen, sillä pojan maailma kuvastaa osin
maailmaa, jossa hänen vanhat sukulaiset ovat asuneet. Rekvisiitta, lelut tai huonekalut
eivät viittaa sotienväliseen aikaan tyyliltään. Vaan jopa pojan merimiespuku oli muodissa
vuosisadan vaihteessa.

Euroopassa (kuten myös viktoriaanisessa tyylissä Iso-Britanniassa kuten myös muissa
seuraavissa neo-historiallisissa tyyleissä kuten Rokokoon uudelleen tulemisessa) oli se
asia, että ensimmäistä kertaa tyyliä noudatettiin niin keski- kuin yläluokankin piirissä.
Porvaristo, josta tuli varakasta tämän aikakuden aikana, halusivat sisustaa kotinsa
vaatimattomaan tyyliin, jonka myötä hyvin koristeellinen ja romanttinen design pääsi
valloilleen. Tästä huolimatta on hyvä pitää mielessä, että teollistuminen alkoi myös
1800-luvulla. Eurooppalaiset keskiluokkaiset kodit alkoivat täyttyä tavaroilla, jotka olivat
teollisen tuotannon aikaansannosta: valokuvat, lasi, posliini, tekstiilit, tapetit, levysoittimiet
jne. löysivät tiensä ihmisten koteihin. Tämä on ollut Trnkan inspiraationa kahdessa
näytellyssä jaksossa Keisarin satakielessä.
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Muusikot keisarin syntymäpäiviä kuvaavassa kohtauksessa tarjoavat samanlaisen esimerkin
taiteellisesta inspiroitumisesta. Kiinalaiset hoviherrat ovat pukeutuneet mustiin takkeihin, jotka
toimivat euroopalaisten maalaismuusikkojen juhla-asuina. Hoviherrojen soittimet tuovat mieleen
myös 1800-luvun keskieuroopan maaseudun yhtyeet. Jälleen voimme tunnistaa inspiraation,
joka tässä tapauksessa on peräisen tsekkiläiseltä kuvittajalta, maalaajalta ja karikatyristiltä
Josef Ladalta, joka oli Trnkalle tuttu. Tosiasiassa Trnka oli niin mieltynyt Ladan ilmiömäisiin
kuvituksiin, että ne lopulta tulivat pohjaksi koko hänen visuaaliselle tyylilleen toisessa hänen
kokopitkässä elokuvassa nimeltä The Good Soldier Schweik (Kelpo sotilas Schweik, 1955).
Kuuluisaa Meissenin
kineseriaa 1700-luvun
puolivälistä 14

Koristeellinen
aamiaissetti 15

Eurooppalaista kangassuunnittelua
kineseriatyyliin, 1800-luku 17

Ranskalainen
rokokoosermi
kineseriatyyliin16

Meissenin posliininen istuva Buddha, jolla
on liikkuva pää ja kädet. 1800-luku.18

Josef Ladan piirrustuksia
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APINA-ASTRONOMI JA MUUSIKOT
Kuten jo useaan otteeseen todettua, voimme löytää Keisarin satakielestä useita yhtäläisyyksiä
ja viittauksia muihin taiteisiin (kts. myös Polkuja -luku). Useissa tapauksissa kyse on suorista
viittauksista toisiin taideteoksiin. Pieni, mutta huomiotaherättävä hovin astronomin hahmo on
elokuvassa merkittävä. Toisin kuin muilla hoviherroilla, hänellä on erityinen hahmo - ja vielä
lisäksi, hän on apina! Mutta miksi? Vastaväitteittä Jiří Trnka ainakin visuaalisella tasolla viittaa
erääseen kiinalaisen kirjallisuuden kuuluisimpiin töihin, teokseen nimeltä Matka länteen.
Teos on kirjoitettu 1500-luvulla, mutta se ei löytänyt Eurooppaan kuin vasta 1940-luvulla.
On hyvin epätodennäköistä, että Trnka tai hänen kollegansa olisivat lukeneet ensimmäistä
eng-lanninnosta tästä kuuluisasta teoksesta elokuvan tuotannon aikana ja tämän vuoksi
astronomi ei juurikaan näytä apinakuninkaalta. Tästä huolimatta apinakuninkaan suositun
hahmon on täytynyt olla tuttu elokuvantekijöille, minkä vuoksi se on viittauksena myös Trnkan
elokuvassa.

Kaikista yksityiskohtaisin taiteellinen viittaus koko elokuvassa on luultavasti kuninkaallinen hauta, joka näkyy hetkellisesti otoksessa, jossa Kuolema kastelee hautausmaan ja poistuu. Tsekkiläinen katsoja tunnistaa helposti kuuluisan tsekkiläisen hallitsijan
Charles IV:n patsaan. Polvistuvan Charles IV:n hahmo tulee yhdestä kuulusta tsekkiläisestä keskiaikaisesta maalauksesta, Vlašimin Jan Očkon votiivipaneeli, joka on
luultavimmin tehty 1300-luvun jälkipuolella. Votiivissa Keisari Charles IV on tulkittu
polvistuvan Madonnan ja tämän lapsen eteen. Patsas voi tuoda mieleen myös kuuluisan neorenessanssin monumentin Charles IV:sta, joka sijaitsee Křížovnickén aukiolla
Prahan Charles’in sillan vieressä.

Apina-astronomi
Keisarin satakielessä

Trnkan representaatio
Charles neljännestä.

Perinteisiä kiinalaisia piirroksia teoksessa Matka länteen

Votive panel by Jan
Očko of Vlašim

Neo-Renaissance
monument to Charles IV
in Prague
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VASTAANOTTO: NÄKÖKULMIEN VAIHTOA
Kyllä, tätä etuoikeutta kutsutaan runoudeksi. Kaikilla lapsilla on tämä etuoikeus, mutta
aikuiset menettävät sen, jos he ovat huolimattomia eivätkä säilytä sitä huolella.
Trnka on runouden ja lapsuuden valtakunta, paratiisi. Hänen tarpeensa saattaa tarinat
eloon kiehtoo meitä enemmän ja enemmän. Joten kiittäkäämme häntä, jos haluatte antaa
meille mahdollisuuden ajatella, että suojelusenkelit eivät ole sulkenut oviaan meiltä..

LOUIS CHAUVET, KEISARIN SATAKIELI 20
Yleensä en pidä nukke-elokuvista alkuunkaan. Kiitos animoitujen piirrosten, elokuvataiteella
on vaikuttava mahdollisuus imitoida oikeaa liikettä uskollisesti. Nukke-elokuva vaikuttaa
liki naurettavalta sillä nukeilla on väistämättä jäykät ja muuttumattomat kasvot,
töksähtelevät eleet ja käytännössä mitättömät ilmeet. Miksi rajoittaa ilmaisuaan tällä tavalla
taidemuodossa, joka pystyy tekemään ihmeitä?
Kaikesta huolimatta on olemassa poikkauksia. Keisarin satakieli on yksi ja mieluisa
sellainen. Tsekkoslovakialainen erikoisosaajien ryhmä on saanut inspiraationsa hyvin
kivasta Andersenin sadusta ja luoneet kärsivällisesti värikkään työn yksityiskohtaisine
hahmoineen ja vahanaamoineen, jotka on puettu taidokkaisiin itämaisiin pukuihin.
Tekijät käyttävät paljon kevyttä huumoria rakentaessaan kohtauksia. Musiikkia ei jätetä vain
taustalle vaan se luo herkän mutta synkän tunnelman. Tämä tekee kuuluisan satakielen
laulusta entistä iloisemman. Satakielen laulu on lainattu viuluilta ja sen sirkutus kääntää
keisarillisen protokollan ylösalaisin.
Tarina ei ole ytimeltään ainoastaan poeettinen. Kiitos poetiikan ja mielikuvituksen, se sisältää
myös moraalisen opetuksen, opetuksen joka on suunniteltu aikuisten tarkkanäköisyydellle.
Me olisimme voineet pelätä propagandan säkeistöjä. Mutta ne pysyvät hiljaisina
marginaalisten motiivien roolissa; niin eläköön tämä elokuvan viimeisin ihme!
Näin Trnkan elokuva on todiste onnistumisesta, jonka kanssa on vaikea kilpailla. Ja vielä
enemmän kuin onnistuminen, se on onnistuminen sellaisessa elokuvan lajityypissä, jossa
onnistumiset on harvinaisia ja tulevat olemaan vastakin.

19
20

Jean Cocteau, L'âme de Trnka. Lettres françaises, Nr. 773, 14. 5. 1959.
Lousi Chauvet, Le Rossignol de l'empereur de Chine. Le Figaro, 7. 7. 1951.
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JEAN COCTEAU, JIRI TRNKAN HENKI 19
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EMIL RADOK, ITÄMAINEN SATU AIKUISILLE

21

Keisarin satakieli […] käyttää poikkeuksetta dramaattisesti koostettua tarinalinjaa
kiinnittääkseen meidän huomiomme ja sytyttääkseen satujen maailman eloon. Se ei
kuitenkaan hylkää lyyrisia motiiveja, jotka samanaikaisesti kutovat tarinaa, vaikkakin
elokuvan pääpainopiste on tapahtumissa. Tässä järjestelyssä on kuitenkin tapahtunut
virhe. Kaikesta huolimatta lyyriset motiivit kuvastavat paljon paremmin Keisarin satakielen
emotinaalista ja filosofista sisältöä kuin tarinalinja kokonaisuudessaan. Ne eivät kuitenkaan
pysty kannattelemaan heille asetettua raskasta tehtävää, jonka vuoksi elokuvan sisältö
muodostuu aika hämäräksi. Keisarin hovissa, missä kaikki on keinotekoista ja lasista
tehtyä, on mahdoton elää! Elämä on olemassa vain aitojen asioiden keskellä, missä ei ole
laimeita illuusioita. […]
Trnkan päätös valita juuri tämä Andersenin satu korkean taiteensa näyttämöksi on virhe.
Hän olisi varmasti pystynyt löytämään parempia lähtökohtia hänen kokeiluilleen. […]
Tsekkiläisessä vuodessa oli musiikkiteatterin piirteitä, siinä missä Keisarin satakielessä
puolestaan oli draaman piirteitä. Täten voimme kutsua sitä nukke-elokuvaksi, sillä olimme
kehittäneet termin ennen kuin Tsekkiläinen vuosi näki päivänvalon.
Keisarin satakielessä on musiikkia, joka on tuttua näytellyistä elokuvista, musiikkia, joka on
tehty sen jälkeen kun kuva on saanut lopullisen muotonsa ja itsenäisen melodian.
Trnka ei tyytynyt nukkejen pysyviin piirteisiin, vaan Keisarin satakielessä nukeilla on
myös kasvonilmeitä ja nukkejen liike on soljuvampaa ja monimutkaisempaa. Trnka ei
muuttanut alkuperäistä systeemiään ja antaa elokuvassa nukelle muuttuvia ilmeitä, jotka
perustuvat hyvin yksinkertaisiin avainelementteihin. Kasvoilla Trnka ilmaisee elokuvassa
psykologisia aspekteja (punastus merkitsee häpeää ja kyyneleet surua jne.) Muutoin Trnka
Tsekkiläisen vuoden tapaan pyrkii käsikirjoituksellaan puhumaan ihmissydämelle (esim.
laajakuva vaihtuu nopeasti nuken lähikuvaan, ja katsoja näkee yhtäkkiä kasvojen ilmeen
joka staattisuudestaan huolimatta luo elokuvaan elämää, katsoja näkee kasvoissa elämän
peilin). Tämä lähestymistapa on ihailtava ja arvokas. Lähestymistapojen yhteenliittäminen
ei ole pakotettua. Trnka näyttää kohtauksissa ihailtavaa herkkyyttä sisällölle, jota hän luo ja

Emil Radok, Orientální pohádka pro velké (Itämainen satu
aikuisille). Práce, 23. 4. 1949, p. 5.
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nukeille ja elämälle, jota hän kuvaa.
Sattumalta kaikki elokuvan taiteelliset elementit ovat merkkejä täydellisestä, eksaktista ja
huolitellusta työstä. Trojalainen musiikki omalla tavallaan lisää sadun tunnetta sisältöön. Se
on synkkää, mutta samalla, aina kun tarvitaan, leikkisää tai itämaiseen tyyliin monotonista
tai vakavaa. Siinä on samaa eksotismia, jota näemme elokuvan tapahtumissa sekä samaa
itämaista viehtymystä toistoon ja koristeelliseen symmetriaan, jota Trnka näki myös
antiikin ajan Kiinassa. Keisarin satakielessä nukkejen tekijöillä oli työläämpi tehtävä kuin
Tsekkiläisessä vuodessa. Tässä elokuvassa heidän täytyi ilmaista yksityiskohtaisempia
asioita liikkeen avulla. Nukkeanimaattorit suoriutuivat tehtävästä esimerkillisesti.
Näytelty osuus elokuvasta, jonka on ohjannut M. Makovec, ansaitsee erityisen huomion.
Vaikkakin näytelty osio toimii ainoastaan elokuvan alkuna ja loppuna, sillä on itseänsä
suurempi merkitys, sillä motiivit elokuvan näytellyistä kohdista ilmestyvät myös nukkeosioon
(ikään kuin kuumeisen lapsen muistoina). Lyhyydestänsä huolimatta kohtauksilla on arvo
ja ne ovat osoituksia Trnkan erityislaatuisesta tavasta käsikirjoittaa ja herkästä tavastaan
ohjata. Lisäksi kiitos Pečenkan erinomaisen kameratyöskentelyn, nämä erityiset kohtaukset
tuovat lisänsä elokuvaan. … Keisarin satakielessä on erityistä kauneutta, joka auttoi
Trnkaa uusille taiteellisille urille. Hän on menestynyt elvyttämään satuihin perustuvan
tarinankertomisen. Trnka olisi voinut ottaa minkä tahansa sadun käsittelyynsä ja tehdä siitä
uuden perustan satutaiteelle; ja siltikin on ilmiselvää, että hän voi edelleen löytää toisia,
vakavampia alueita taiteelleen.
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I. ENNEN ELOKUVAA

II. ELOKUVAN JÄLKEEN

1. TYÖSKENTELYÄ KUVARUUDUN KANSSA.

1. TUNTEET - KESKUSTELUA ELOKUVASTA

Työskentelemme kuvaruudun kanssa, jossa poika on kalan kanssa - katso luku Kuvaruudun analyysi.

Ohjattu keskustelu lasten kanssa siitä, mitä he ovat nähneet ja kuulleet elokuvassa.
Tarinan ja tiettyjen motiivien kertausta.

•

Pidetään ohjattu keskustelu oppilaiden kesken. Mitä he oikeastaan näkevät
kuvassa? Voivatko he kuvailla sitä? Minkälainen tunne kuvasta tulee - millainen
tunnelma kuvassa on? Miksi? Mitä ajattelemme pojan hahmosta? Minkälaisen
vaikutelman ympäristö meille antaa? Mistä elokuva voisi kertoa?

•

Kaikesta
keskustellaan,
mitä
lapset
ovat
nähneet
elokuvassa
miten
se
alkoi,
mitä
tapahtui
sitten.
Keskustelussa
opettelemme
kuvailemaan
muutakin
kuin
juonta.
Opettaja
voi
käyttää
Nuorten
katsojan
alueella
saatavilla
olevia
kuvia
lasten
muistin
tukena.

•

Valittu kuvaruutu on avoin erilaisille tulkinnoille. Keskustelun tarkoituksena ei ole
arvailla elokuvan tarinaa tai sen tunnelmaa, vaan ohjata lasten huomiota teemaan
sekä kehittää heidän intuitiivisia taitojaan sekä taitoa kielellistää heidän tunteitaan
ja taitoa kuvata yksittäisiä kuvaruutuja

•

Emme keskity vain päähenkilöiden tunteisiin (poika ja keisari), vaan myös
sivuhenkilöiden (tyttö, kamariherra, satakieli) Kiinnostumme siitä, miten
lapset kuvailevat heidän luonnetta ja motiivejaan (syitä heidän käytökselleen).

•

Haluaisivatko lapset olla pojan/keisarin asemessa? Haluaisivatko he elää näin
mahtavassa ympäristössä, joka on pullollaan leluja? Miksi/Miksi ei? Keskustelua
voidaan kainosti ohjata suuntaan, jossa lapset pääsevät vertaamaan leikkimistä
luonnossa ja leikkimistä kotona digitaalisten pelien kanssa. Millaista pojan elämä
olisi tämän päivän maailmassa? Olisiko se täynnä digitaalisia laitteita? Menisikö
poika edes ulos? Huomaisiko hän tyttöä, jos hän vain pelaisi pelejä sisällä päivät
pitkät? Olisiko hänellä kavereita? Mikä on parempi ja miksi? Mitä lapset, jotka
pelaavat kotona pelejä puhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla, saavat ja menettävät?

•

On hyödyllistä tutkia, joita lapset eivät ymmärrä tai jotka eivät kiinnosta lapsia. Mikä
elokuvassa oli kummallista? Oliko tämä kummallisuus positiivista, negatiivista,
neutraalia? Onko lapset nähneet aiemmin tämänlaista elokuvaa? Minkä

2. ELOKUVAN ÄÄNET
Vaihtoehtoisesti voimme keskittyä ääneen, esim. Ääneen joka edeltää, säestää ja seuraa otosta, jossa tyttö näkee satakielen luovutettavan keisarille. (kts. ”Otoksen analyysi”) - 0:37:00–0:39:04
•

•

Lapset sulkevat silmänsä ja kuuntelevat. Mitä he kuulevat? (Lasten ääniä, laulun,
fanfaareja, kelloja, musiikkia, hiljaisuutta). Mitä tunteista näistä äänistä nousee?
Mistä elokuva voisi kertoa? Voisiko koko elokuvakuulostaa tältä? Puuttuuko äänistä
jotain (keskustelu, jännitys)? Mihin elokuva si-joittuu? Mitä elokuvassa tapahtuu?
Tehtävänä ei ole tehdä syväanalyysia elokuvan musiikista. Pikemminkin
suuntaamme lasten huomiota rikkauteen, jonka äänimaailma ja äänet tuovat
elokuvaan.
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Nämä ajatukset elokuvan pedagogiseen tarkasteluun perustuvat CinEdin periaatteisiin. Tarkoituksena on tutustuttaa kuusivuotiaat ja sitä vanhemmat lapset Keisarin satakieleen.
Hyödyntämällä kaikkea metodologista materiaalia, joitain tehtäviä voidaan tehdä myös vanhempien oppilaiden kanssa, etenkin toisella oppiasteella. Elokuvaa tarkastellaan herkällä,
intuitiivisella tavalla, korostaen vastaanoton merkitystä opetuksessa. Keskustelujen ei ole tarkoitus johtaa yksiselitteisiin vastauksiin vaan innostaa katsojia luomaan oma suhde tarkasteltavaan taideteokseen. Lisäksi tehtävien on tarkoitus kannustaa oppilaita itseilmaisuun ja keskusteluun. Opetusmateriaalit tukevat Nuoren katsojan materiaali, jotka on tarkoitettu oppilaille itselleen.
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maailmasta (hoviherrojen yhdennäköisyys, ei-aasialaiset motiiivit, simpukoista
tehdyt sängynjalat, pitsi, tummat taustat jne.)

2. KONKRETISOINTI JA ANALYYSI
Tässä osiossa työskentelemme elokuvaan ja sen henkilöihin liittyvien yksityiskohtien
parissa. Pyrimme kuvailemaan näkemäämme ja kuulemaamme mahdollisimman
konkreettisesti. Suosituksena on käyttää induktiivista metodia, jossa yksityiskohdista
matkataan laajempiin tulkintoihin. Tässä metodissa aloitetaan hyvin yksinkertaisin
kysymyksin ja käytetään esimerkkejä. Esimerkeiksi riittää yksi kohtaus pojan maailmasta
(esim. Jakso 3 - poika viettää syntymäpäiväänsä, 00:06:45–00:09:10) ja yksi keisarin
maailmasta (esim. Jakso 6 - tavallinen aamu keisarinhovissa, kts. myös Kohtauksen
analyysi, 00:14:20–19:36)
Elokuvassa nähtyä
•

Kyseessä on mykkä- osaltaan nukke-elokuva. Pohdimme paljon päähenkilöitä.
Miten tarkkaan päähenkilöiden tunteet, joista keskustelimme edellisessä osiossa,
on ilmaistu? Miten poika ja tyttö leikkivät ja miten keisari ja hänen kamariherransa
”leikkivät”? Mitä voimme sanoa heidän eleistään ja kehon kielestään?

•

Keskustelua voidaan jatkaa keskittymällä pojan ja keisarin ulkonäköön. Pojalla
on merimiespuku - ovatko lapset aikaisemmin nähneet tällaista asua? Missä
tilanteissa käytetään tällaista asua? (Havainnollistamaan voidaan käyttää kuvaa
Polkuja-luvusta) Keisarilla on kiiltävä valkoinen pää, ja eurooppalaiset vaatteet,
kruunu, valtikka ja valtakunta? Ketä hän muistuttaa näiden tavaroiden kanssa?
Tässä kohtaa voi hyödyntää Inspiraatio-luvusta löytyviä kuvia Prahan lapsesta ja
viimeisestä Kiinan keisarista.

•

On tärkeää pysähtyä kuvailemaan pojan taloa ja keisarin hovia. Millaisia nämä
maailmat ovat? Kuvailua kehotetaan tekemään yksityiskohtaisella, mutta myös
universaalilla tavalla. Oppilaita kannustetaan löytämään kummallisuuksia keisarin

Mitä kuulimme elokuvassa
Keisarin satakielessä ei ole dialogia vaan pelkästään musiikkia ja satunnaisia efektejä.
Jokainen oppilas pystyy ymmärtämään elokuvassa käytettyjä ääneen ja musiikkiin perustuvia motiiveja, vaikka ei olisikaan opiskellut musiikkia. Tietoja luvusta Elokuvan kysymyksiä – Musiikki elokuvassa voidaan käyttää äänielementtien käsittelemiseen.
Soita oppilaille ääntä luvusta 5, jossa kalastaja kuuntelee satakielen laulua veneessään
(00:12:50–00:14:20). Tunnistavatko lapset mihin hahmoon melodia on yhteydessä?
Miten satakielen melodiaa voidaan kuvailla? Miksi se kuulostaa tältä?
•

Myöhemmin voimme soittaa, ilman kuvia, kalan (00:22:50–00:23:25), sammakon
(00:31:30-00:33:10) ja mekaanisen satakielen (00:49:25-00:50:10) (00:49:25–
00:50:10) melodiat. Tunnistavatko oppilaat mihin hahmoihin nämä melodiat
liittyvät? Ääninäytteet ovat hyvin erilaisia - kuinka oppilaat kuvailisivat niitä?
Mikä on mielenkiintoista niissä? Onko joku melodioista jollain tavalla outo?
(musikaalinen saha ja karjaisut kalan kohdalla; kalan jazz-tyyli - pasuunan tuottamat
kurnutukset, kaskaan kuiskutukset; mekaanisen satakielen laulu - perusmelodiaa
toistetaan kokoajan, mutta se muuttuu hieman ja suosionosoitukset ovat kuuluvat
melodiassa).
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Työskentely tarinan kanssa
Mikä yhdistää pojan ja keisarin maailmat?
•

Oppilaat jakautuvat ryhmään ja yrittävät löytää mahdollisimman paljon esineitä
ja motiiveja, jotka toistuvat niin pojan kuin keisarinkin maailmassa. Jokainen
ryhmä tekee listan, johon he piirtävät yksittäiset esineet. Kaikkien ryhmien työt
esitellään rinnakkain. Opettaja voi näyttää vielä kerran elokuvan johdannon (jaksot
2-3, 00:3:35-000:09:10) ja kaikki voivat lisätä tarvitsemansa motiivit listaansa (lelut
pojan huoneessa, ikkuna, sairaus, vanhat vartijat/huoltajat, lääkärin/kuoleman
saapuminen, tyttö aidan toisella puolella jne.).

•

Opettaja ohjaa oppilaita pohtimaan miksi tarinat ovat niin yhteneväisiä. Yksi
tulkinta on, että kyseessä on uni - monet asiat arjestamme ilmestyvät uniimme.
Tietyssä mielessä unet ja elokuvat ovat hyvin samankaltaisia. Oppilaat voivat
keskustella miten, tai jos, unet vaikuttavat elokuviin ja jos elokuvat vaikuttavat
uniimme. Katso luku Elokuvan kysymyksiä – Tarina tarinan sisällä -luku. Toinen
vastaus voisi olla, että pojan täytyy kohdata pelkonsa unessa tai että hän uneksii
suosikkikirjastaan jne.

Liikkuvan kuvan kanssa työskentely
Tarkastelemme kohtausta, jossa tyttö katsoo, kun keisari saa satakielen (kts. Otoksen
analyysi, 0:38:08–0:38:36).
•

Oppilaille näytetään kohtaus useampaan otteeseen. Keskustelkaa hetki
kohtauksesta - Mitä siinä tapahtuu, mikä oli mielenkiintoista jne. Oppilaita
pyydetään piirtämään asetelma otoksesta (jossa näkyy juhlatila, eteinen, käytävä,
aita, ikkuna juhlasaliin). Yhdistämällä oppilaiden piirrustukset opettaja luo
lopullisen version asetelmasta. Tulos voi olla yllättävä.

•

Asetelmaan voidaan merkitä otoksen hahmot. Lapset voivat tehdä tytön hahmon
ja kameran, johon linssin suunta on merkattu. .

•

Oppilaat jaetaan kolmen ryhmiin. He työskentelevät kuvausryhmänä asetelman
ympärillä. Näyttelijä liikuttaa tytön hahmoa, kuvaaja liikuttaa/kääntää kameraa,
ohjaaja koordinoi tätä kaikkea.

•

Vaihtoehtoisesti tehtävää voidaan laajentaa kahdella tavalla: 1/ Oppilaat voivat
tehdä monimutkaisempia, tilallisen mallin kohtauksesta, asettakaa kohtaus varjoon
ja valosuunnittelija tulee taskulampun kanssa kohtaukseen. 2/ Oppilaat voivat
animoida kohtauksen (esim. Digitaalisen kameran tai tietokoneen kanssa). Tähän
voi myös käyttää älypuhelimiin saatavia ilmaisia applikaatioita (esim. Stop Motion
Studio). Kuvattuun materiaaliin voidaan liittää musiikkia.

Tehtävän tarkoitus on havainnoida rakentamisen ja tuottamisen vaikeutta vaikka kyseessä onkin vain yksi otos animoidussa elokuvassa. Paljon erilaisia on-gelmia voi tulla
eteen projektin aikana ja ne pitää ratkaista. Tehtävä havainnollistaa, että animaation
tekeminen on haasteellista, vaatii täsmällisyyttä. Lisäksi voi olla monia eri tapoja lavastaa tilanne. Oppilaat voivat kokeilla työskentelyä koordinoidussa ryhmässä (ohjaajan
täytyy ohjata näyttelijää, kuvaajaa ja äänisuunnittelijaa) ja kehittää sosiaalisia taitojaan.
He tulevat tietoiseksi siitä, että elokuvan mise-en-scène perustuu kohtausvalikoimaan,
näyttelijän liik-keisiin jne.
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3/ INTERAKTIIVISTA TYÖSKENTELYÄ ELOKUVAN KANSSA

32

V - OPETUSMENETELMIÄ

KUVIEN TEKIJÄNOIKEUDET
OTOKSET ELOKUVASTA KEISARIN SATAKIELI SIVUILLA:
s. 1, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
MUUT KÄYTETYT KUVAT
Keisarin satakielen julisteet © Karla Perman – perikunta , La Cinémathèque de Toulouse/ s.6: mainosmateriaalia elokuvasarjasta
Puppetoon © George Pál / s.6 Vladislas Starevich, Le roman de Renard (elokuvaruutu) © Vladislas Starevich / s.7: dokumenttivalokuva Keisarin satakielen teosta © Národní filmový archiv. s.8 Jiří Trnka, kuvitus sadusta Keisarin satakieli, 1957 © Jiří Trnka – perikunta / s.9: dokumenttivalokuva metallisesta nuken ”rangasta” Jiří Trnkan elokuvasta, 2018 © Let’s Bring Jiří Trnka’s Puppets to
Life joukkorahoituskampanja / s.10: kuva Prahan lapsen patsaasta, c. 1940 © lisenssi creative commons (lähde Wikipedia) / s.10:
kuva kiinalaisesta keisarista Puyi, c. 1911 © lisenssi creative commons (lähde Wikipedia) / s.10 Arthur Melbourne Cooper Dreams
of Toyland, 1908 (elokuvaruutu) © vapaa lisenssi / s.10; Hermína Týrlová, The Lullaby, 1947 (elokuvaruutu) © Národní filmový archiv
/ s.10 Mike Mitchell The Lego Movie 2: The Second Part, USA – Denmark – Australia 2019 (promokuva) © Warner Bros. Et al / s.10
Jacques Tati, Mon Oncle, 19 58 (elokuvaruutu) © Specta Films et al / s.10 Jiří Trnka, The Cybernetic Grandmother, 19 62 (elokuvaruutu)
© Národní filmový archiv / s.22: Édouard Riou & Henri de Montaut, kuvitus Jules Verne kirjasta ”Viisi viikkoa ilmapallossa”, c. 1863 ©
lisenssi creative commons (lähde www.wikiwand.com) /s. 21 Karel Zeman, The Stolen Airship, 19 66 (elokuvaruutu) © Národní filmový archiv / s.21 Pál Szinyei Merse, Balloon, 1873, Unkarin kansallinen galleria, Budapest © public domain (lähde Europeana) / s.21:
Victor Erice, El espiritu de la colmega, 1973 © Elías Querejeta Producciones Cine-matográficas S.L. – Jacel Desposito / s.22,23,24:
Petr Oukropec, The Blue Tiger, 2012 (elokuvaruutu) © Negativ / s.24: Jacques Rozier, Rentrée des classes, 1955 (elokuvaruutu)
© Dovidis - Films du Colisée / s. 24 Alain Gomis, Petite lumière, 2002 (elokuvaruutu) © Mille et Une Production / s. 24Manoel de
Oliveira, Aniki Bóbó, 1942 (elokuvaruutu) © António Lopes Ribeiro / s. 24-25 dokumenttikuvat Biedermeierin ja Viktoriaanisesta tyylistä © lisenssi creative commons (lähde Victoria and Albert Museum, London; Museum für Hamburgische Geschichte et al) / s.25
dokumenttikuvat kineseriasta © lisenssi creative commons (lähde: MAK Wien et al) / s. 26 perinteinen kiinalainen kuvitus teoksesta
”Matka länteen” © public domain /s.26 Josef Ladan kuvituksia © Josef Lada – peri-kunta / s. 26 Vlašimin Jan Očkon votieve paneeli
© lisenssi creative commons (lähde Wikipedia) / s. 26 Ernst Julius Hähnel, Monumentti Charles IV:lle 1844 © lisenssi creative commons (lähde: Wikipedia)

CINED.EU : EUROOPPLAINEN ELOKUVAKASV
TUKSELLE OMISTETTU DIGITAALINEN ALUSTA
CinEd tarjoaa:
- Monikielisen vapaan alustan, joka on saatavissa 45:ssä
Euroopan maassa maksuttomia julkisia elokuvaesityksiä varten
- Kokoelman eurooppalaisia elokuvia 6-19-vuotiaille
- Didaktisia työvälineitä elokuvien esittelyyn, elokuvia
käsitteleviä kirjasia, pedagogista aineistoa ohjaajille
/ opettajille, tietoiskuja opiskelijoille ja didaktisia videoita CinEdin kirjaston elokuvien vertailevaa analyysiä varten.

CinEd on eurooppalainen elokuvakasvatuksen yhteistyöohjelma.
CinEdiä rahoittaa myös Creative Europe / MEDIA EU.
Elokuvien katsominen CinEdin alustan kautta mahdollistaa julkiset maksuttomat elokuvaesitykset.

