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CinEdin missio on tuoda eurooppalaisten ulottuville seitsemännen taiteen teoksia: elokuvia. Ne ovat osa kulttuuriperin-
nettä, ja ne edustavat erilaisia tapoja nähdä maailma. Tätä varten CinEd kehitti yhteisen pedagogisen kehyksen, jonka 
pohjana on kokoelma elokuvia kaikista projektiin osallistuvista maista. Lähestymistapa on sovitettu nykyhetkeen, jota 
leimaavat nopeat, jatkuvat muutokset tavassamme nähdä, vastaanottaa, levittää ja tuottaa kuvia. Katselemme kuvia 
monissa eri formaateissa: suurin niistä on elokuvateatterin kangas, ja pienin älypuhelimen näyttö — lisäksi katselemme 
kuvia tietysti television, tietokoneiden ja tablettien kautta. Elokuva on vielä nuori taidemuoto, ja sen kuolemaa on ennus-
tettu jo kauan. Tuo kohtalo ei kuitenkaan ole vielä toteutunut.

Nykyajalle tyypillinen elokuvien yhä pirstaleisempi katsominen erilaisilta näytöiltä tulee ottaa huomioon elokuvia näy-
tettäessä. CinEdin julkaisut kannustavat aisteja hyödyntävään ja induktiiviseen oppimiseen, joka on interaktiivista ja intui-
tiivista. Oppijaa rohkaistaan omaksumaan uusia taitoja, analyysikeinoja ja tapoja käydä vuoropuhelua kuvien ja elokuvien 
välillä. Teoksia lähestytään eri tasoilta paitsi kokonaisuutena myös osissa (pysäytyskuva, otos ja kohtaus).

Oppivihot kutsuvat oppijan tutustumaan elokuviin vapaasti ja joustavasti ja analysoimaan niitä monista näkökulmista. 
Nähdyn kuvailu on välttämätön vaihe minkä tahansa analyysin laatimisessa. Oppijan tulee myös pyrkiä erittelemään ja 
valitsemaan, luokittelemaan, vertailemaan ja kohtaamaan käsiteltävän elokuvan kuvia sekä muiden taiteen- ja kerronnan 
lajien kuvia. Näihin kuuluvat esim. valokuvaus, kirjallisuus, maalaustaide, teatteri ja sarjakuvat. Tavoitteena on, että kuvat 
eivät pakene katselijaltaan vaan luovat merkityksiä — tässä mielessä elokuva on synteettinen taidemuoto, jolla on kyky 
rakentaa ja voimaannuttaa nuorten sukupolvien katsontakantoja.

 
JOHDANTO (S. 2-5)

• CinEd: elokuvakasvatusmateriaalien 
   kokoelma s. 2 
• Elokuvan esittely — tietoja elokuvasta —  
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• Vuoropuhelu CinEd-kokoelman elokuvien välillä: 
  O Sangue — Veri ja Mehiläispesän henki (1973)  
   s. 24-25
• Yhtymäkohtia muihin taidemuotoihin:  

Valokuvaus: synkät kuvat ovat todellisuutta s. 26-27 
Arkkitehtuuri: tummat elinympäristöt ovat arkkitehtoni-
nen ongelma s. 28

• Elokuvan vastaanotto: ristikkäisiä  s. 29
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I - ESITTELY

Tämän oppivihon tekijä:
Carlos Natálio on elokuvakriitikko (mm. julkaisuissa À pala de Walsh, La Furia Umana, Ordet) ja elokuva- ja 
mediatutkimuksen sekä tekniikan filosofian apurahatutkija. Hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa rans-
kalaisen filosofin Bernard Stieglerin ohjaamana.

Kiitokset:
Pedro Costa, Manuela Viegas, Pedro Caldas, Teresa Garcia, Joana Cabral, Isabelle Bourdon, Nathalie Bour-
geois, Mélodie Cholmé, Agnès Nordmann ja Léna Rouxel. 

Yleinen koordinointi: Institut français
Pedagoginen ohjaus: Cinémathèque française / Cinéma, cent ans de jeunesse
Paikalliskoordinointi Portugalissa: Os Filhos de Lumière
Tekijänoikeus: CinEd / Institut français / Os Filhos de Lumière
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Pedro Costa on varmasti yksi tärkeimmistä ja inspiroivimmista vaikutteista Portugalin nuorille elokuvantekijöille. O San-
guesta lähtien aina viimeisimpiin elokuviinsa asti Costan elämäntyö on yksi portugalilaisen elokuvataiteen kiehtovim-
mista. Hän tarkkailee ja muokkaa todellisuutta syvällisesti ja spekulatiivisesti näkökulmanaan erityisesti Portugalin suhde 
sen omaan menneisyyteensä siirtomaaisäntänä. Costa edustaakin jatkumoa ohjaajille kuten Robert Bressonille sekä 
Jean-Marie Straubille ja Danielle Huillet'lle: heidän tapaansa Costa noudattaa korkeaa työmoraalia ja tekee voimallisia, 
vaikutusvaltaisia elokuvia. Näistä syistä hän on ansainnut paikkansa CinEdin elokuvakokoelmassa.

Pedro Costa oli vain 29-vuotias ohjatessaan O Sanguen. Valitsemalla hänen nuoruuden sisulla ja rakkaudella tuottaman-
sa ensimmäisen elokuvansa voimme tarkastella hänen koko elokuvatuotantonsa perustuksia. Hänen maailmansa suuria 
teemoja ovat värittömyys, ylpeys roolihahmojen yksinkertaisuudesta sekä kodin, perheen ja juurien etsiminen. O Sangue 
on myös elokuva oppimisesta: Siinä ohjaaja rakentaa omaa tekniikkaansa, johon kuuluvat elementtien tarkka yhdistely, 
vähäisen valon käyttö, näyttelijöiden ja elävän äänen ohjaus. Myös sen kerronta liittyy oppimiseen siinä mielessä, että 
henkilöhahmojen tulee oppia elämään ilman isäänsä ja löytämään oma tiensä elämässä.

Sekä Nino ja Vicente että Pedro Costa symboloivat positiivista asennetta kasvuprosessin keskellä. Elokuvataiteen kes-
keisiä käsitteitä ovat kokeilu, muutos, kehitys, kunnioitus ja luominen. CinEd-kokoelma pyrkii kannustamaan juurikin 
tällaiseen asenteeseen. O Sangue opettaa lisäksi, että kuva ei koskaan synny eristyksessä; se kutsuu nuoren katsojan 
tarkkailemaan niitä kuvia, jotka innoittivat ohjaajaa. Koko elokuvataiteen historia ja sen ilmaisuvoima tulevat näkyviin 
tässä lasten seikkailussa matkalla nuoruuteen ja lopulta aikuisuuteen.

Alkuperämaa: Portugali
Kesto: 1:35
Kuva: mustavalkofilmi — 1,66: 1 – 35 mm
Maailmanensi-ilta: 6. syyskuuta 1989  
(Venetsian elokuvajuhlat)
Portugalin ensi-ilta: 7. joulukuuta 1990
 
Ohjaaja: Pedro Costa
Käsikirjoittaja: Pedro Costa
Tuottaja: Vítor Gonçalves
Tuotantoyhtiö: Trópico Filmes
Kuvaajat: Martin Schäfer, Acácio de Almeida 
ja Elso Roque 
Äänisuunnittelijat: Pedro Caldas ja Gerard Rousseau
Leikkaaja: Manuela Viegas
Puvustaja: Rita Lopes Alves 

Näyttelijät: Pedro Hestnes (Vicente), Nuno Ferreira 
(Nino), Inês de Medeiros (Clara), Canto e Castro (isä), 
Luís Miguel Cintra (setä), Henrique Viana ja Luís Santos 
(velkojat), Isabel de Castro (nainen) ja laulaja Manuel 
João Vieira (Zeca)

ELOKUVAN ESITTELY: MIKSI O SANGUE — VERI? TIETOJA ELOKUVASTA   I- ESITTELY



4
I -

 O
U

VE
R

TU
R

E
4

II 
- E

SI
TT

EL
Y
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Kasvu
Elokuvataiteen 

historia

Musta-
valkoisuus Unenkaltaisuus
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KASVU
Kotiin vievän tien löytäminen on osa kasva-
mista

O Sangue kertoo kahdesta veljeksestä, joiden 
täytyy oppia elämään ilman isäänsä. Heistä 
vanhemman, Vicenten, täytyy kohdata aikuis-
ten maailma ja isänsä jättämä perintö ja velat. 
Heistä nuorempi, Nino, ei oikein ymmärrä uutta 
tilannetta, ja joutuu kasvamaan nopeasti ulos 
lapsen maailmankuvastaan. Hänelle muodos-
tuu uusi perhe, ja hänen täytyy leikata hiukset, 
saada uusi ilme ja vaatteet ja valita kodin huo-
nekalujen järjestys. Kaiken tämän keskellä 
hänen täytyy kestää yksinäisyyttä, kohdata 
adoptiovanhemmiksi pyrkivät, epäilyttävin tar-
koitusperin toimivat sukulaiset ja löytää tie va-
litsemaansa kotiin. Myös Pedro Costalle hänen 
ensimmäinen ohjaustyönsä on kasvukokemus 
elokuvantekijänä.

ELOKUVAN TEEMAT

SYNOPSIS

MUSTAVALKOISUUS
Musta on väri  

Tämän lauseen on sanonut Henri Matisse, ja 
João Bénard da Costa, Portugalin tärkein elo-
kuvien valitsija ja kriitikko (ks. "Elokuvan vas-
taanotto: ristikkäisiä analyysejä"), käytti sitä 
kuvaillakseen Pedro Costan elokuvien väri-
maailmaa. Näin hän sijoitti Costan ohjaajana 
mustan sävyjä työstäneeseen pitkään taide-
perinteeseen. O Sanguessa musta merkitsee 
muutakin kuin värittömyyttä: tummat sävyt 
luovat tarinan synkeän ja maagisen ilmapiirin 
(joka heijastelee vielä toisen maailmansodan 
jälkeisen maailman pessimismiä), ja ne hämär-
tävät näkyvän ja näkymättömän, tapahtuneen 
ja menetettyjen mahdollisuuksien rajaa. 

UNENKALTAISUUS
Unien ja kuoleman maisema

Yö oli pimeä, kuu ei paistanut / Kaukaa kuului 
suden ulvonta. Tämä lastenlaulu kuuluu taustalla 
alkutekstien aikana sen jälkeen, kun olemme näh-
neet kolmen lapsen nukkuvan levotonta unta. Näin 
ollen heti elokuvan alkaessa tiedämme, että tämä 
kasvutarina sijoittuu unenomaiseen tarumaail-
maan, jossa lapsen mielikuvitus tekee öistä taia-
nomaisia ja uhkaavia. Tähän maailmaan kuuluu 
kaikkialla läsnäoleva metsä pelottavine, kirottuine 
puineen, suon heinämättäät, kuun valaisema joki 
ja tuuliset tasangot. Jos tämä on unien ja kuole-
man maisema, sen vastakohtana on toinen uhka, 
jonka suoria linjoja piirtävät Lissabonin keskustan 
korkeat kerrostalot.  

ELOKUVATAITEEN HISTORIA 
Rakastamamme elokuvat ovat meidän 
perheemme 

Elokuvaharrastajille rakkaat ohjaajat ovat kuin 
vanhemmat, joiden rakkautta ja turvaa he kai-
paavat. Kertoakseen kahden orpoveljeksen 
tarinan Pedro Costa tukeutuu ihailemiensa oh-
jaajien "perheeseen", jonka jäsenien välillä on 
vahva ja näkymätön, mantereet ylittävä side. 
Siksi O Sanguen alkuperän voi ymmärtää 
vain näkemällä tämän kytköksen ranskalaisen 
elokuvan niukkuuteen (Robert Bresson), japa-
nilaiseen yksinkertaisuuteen (Yasujiro Ozu), 
saksalaisen elokuvan yksityiskohtaisuuteen 
(Straub ja Huillet), amerikkalaisten elokuvien 
klassiseen, traagiseen rakkauteen (Friedrich 
Murnau, Nicholas Ray) ja ajattomiin, mystisiin 
unimaailmoihin (Charles Laughton, Jacques 
Tourneur). 

MONITULKINTAISUUS 
Tarinaan kuuluvat myös näkymättömät 
elementit 

Kuten tämän oppivihon sivuilta käy ilmi, O 
Sangue on elokuva, joka pyrkii jättämään 
enemmän kysymyksiä kuin se antaa 
vastauksia. Tässä mielessä ohjaus noudattaa 
periaatetta, jonka mukaan se, minkä näemme 
(ja kuulemme) on "saareke, jota ympäröi 
näkymättömyys". Mielikuvitukselle antavat 
tilaa ellipsi, hämärässä ja vastavalossa 
kuvatut otokset, kuvasta pois jätetyt elementit 
ja monitulkintaiset dialogit. "Tiedätkö, mikä 
oli ihmiskunnan suurin keksintö?" Nino kysyy, 
muttemme saa koskaan tietää vastausta.

O Sangue, Pedro Costan ensimmäinen elokuva, kertoo kahden vel-
jeksen, 17-vuotiaan Vicenten ja 10-vuotiaan Ninon, kasvutarinan 
isän menettämisen jälkeen. Heidän isänsä on sairas ja matkustaa 
usein kauas saadakseen hoitoa. Yhtenä yönä Vicente ryöstää aptee-
kin ja lukitsee isän huoneeseensa. Seuraavana päivänä hän pyytää 
Claraa, tyttöystäväänsä ja koulun työntekijää, auttamaan isänsä 
ruumiin siirtämisessä. Käytyään hautausmaalla Vicente kertoo vel-
jelleen, ettei isä tule enää takaisin. Heidän on sopeuduttava uuteen 
tilanteeseen ja opittava elämään ilman isäänsä. Joulu tulee, ja kaikki 
tuntuu sujuvan hyvin. Vicente kohtaa kuitenkin kaksi isänsä velko-
jaa, jotka yrittävät saada Vicenteltä rahat isän velkojen kuittaami-
seksi. Myös poikien setä tulee käymään Lissabonista, ja kuultuaan 
veljensä kuolleen hän haluaa viedä Ninon mukanaan kaupunkiin. 
Kun Clara ja Vicente menevät puistoon yhtenä iltana, setä käyttää 
tilaisuuden hyväkseen ja vie Ninon. Vicente lähtee hakemaan vel-
jeään takaisin sedän luota, mutta hänkin joutuu vangiksi isän velko-
jien tullessa paikalle. Molempien vangittujen veljesten täytyy paeta 
vangitsijoiltaan ja löytää tiensä takaisin kotiin. 

 I - ESITTELY
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1980-LUVUN LOPPU JA VERIVELKA

Pedro Costa käsikirjoitti ja ohjasi O 
Sanguen muutama vuosi Lissabonin teat-
teri- ja elokuvataiteen korkeakoulusta 
valmistumisensa jälkeen, vain 29-vuo-
tiaana. Se on siksi elokuva, jota leimaavat 
Costan oppimistarina ohjaajana ja pieni 
työryhmä, johon kuului hänen opiskelu-
tovereitaan. Hänen tapansa käyttää ama-
töörinäyttelijöitä sai alkunsa jo tällöin: hän 
löysi Ninoa näyttelevän Nuno Ferreiran 
orpokodista. O Sangue jäi Ferreiran ai-
noaksi näyttelijäntyöksi. Muissa rooleissa 
nähdään muun muassa Pedro Hestnes 
(1) (Vicente), Inês de Medeiros (Clara), 
Luís Miguel Cintra (setä), Canto e Castro 
(isä), Henrique Viana ja Luís Santos (vel-
kojat), Isabel de Castro (nainen) ja laulaja 
Manuel João Vieira (Zeca). Kaikki koh-
taukset kuvattiin Lissabonin lähiseudulla 
Barreirossa, Vale de Santarémissa, Vala-
da do Ribatejon pitäjässä Cartaxossa sekä Lissabonin keskustassa lokakuun ja joulukuun 
välillä vuonna 1987. Pedro Costa on kertonut tämän ensimmäisen ohjauskokemuksen 
olleen haastava etenkin ulkokuvauksia haitanneen sateen vuoksi, sillä se hämärsi en-
tisestään kuvauksissa käytettyä, kontrasteja korostavaa mustavalkofilmiä.

O Sangue tuli elokuvateattereihin Portugalissa 9. joulukuuta 1990, hieman yli vuosi Ber-
liinin muurin kaatumisesta. Muuri oli jakanut Saksan pääkaupungin kahtia Itä-Berliiniin 
ja Länsi-Berliiniin vuodesta 1961. Ne symboloivat kahta kylmän sodan erottamaa blok-
kia: Yhdysvaltojen johtamaa kapitalismia ja Neuvostoliiton johtamaa sosialismia. Ber-
liinin muurin kaatuminen yhdisti Saksat, ja idässä kylmän sodan loppu, vuoden 1989 
kommunismin romahdus ja sen aiheuttamat vallankumoukset johtivat Neuvostoliiton 
hajoamiseen.U.R.S.S

Portugalissa 1980-luku toi mukanaan ikävän herätyksen todellisuuteen, kun kaikki vuo-
den 1974 neilikkavallankumouksen (2) lupaukset "uudesta maailmasta" eivät olleetkaan 
toteutuneet. Uusi vapauden ilmapiiri, josta portugalilaiset nauttivat vallankumouksia seu-
raavina vuosina, antoi toivoa talouskasvusta. Portugali tarvitsi kuitenkin vuosina 1978 ja 
1984 Kansainvälisen valuuttarahaston taloudellista apua, sillä se oli köyhtynyt huomat-
tavasti muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna. Portugali astui näin uuteen talouden 
aikaan: se toi mukanaan myös vuonna 1986 Euroopan talousyhteisön jäsenyyden, josta 
silloinen pääministeri Mário Soares oli sopinut edellisenä vuonna. Seuraavina vuosina 
Portugali totutteli uuteen eurooppalaiseen todellisuuteen uuden pääministerin, sosiaali-
demokraattien Cavaco Silvan, johdolla. 

O Sanguessa on monia elementtejä, jotka liittyvät epäsuorasti tähän historiallisten muu-
tosten aikaan Portugalissa. Elokuvan nuoret — Nino, Vicente ja Clara — vastustavat 
aikuisten maailmaa, ja tämä voidaan tulkita symboliksi siitä, kuinka Portugali vastusti ulk-
oisia auktoriteetteja, kuten Kansainvälistä valuuttarahastoa ja tietyssä määrin Euroopan 
talousyhteisöä. Tämän aikuisten maailman vahvin symboli on setä, joka edustaa uutta 
kulutusyhteiskuntaa televisioineen ja videonauhureineen (hän sanoo, että Nino voi katsoa 
piirrettyjä niin paljon kuin haluaa) ja tarjoamalla uusia vaatteita, käyntejä eläintarhassa ja 
ravintola-aterioita. Elokuvan nuoriin Portugalin vallankumouksen jälkeinen niukkuus on 
iskostanut tietynlaisen yksinkertaisuuden arvostuksen. Vicente kysyy isältään: "Ja kaikki 
nämä rahat, mistä ne tulevat?" Lisäksi Vicente kieltäytyy ottamasta sedän tarjoamia raho-
ja, eikä näytä innostuvan pomon maksamasta palkasta. Myös Nino kieltäytyy sedän tar-
joamasta avusta sanomalla tälle: "Emme tarvitse apuasi!" Nino ei halua mennä elokuviin, 
eikä pidä ravintoloista. Illalliskohtauksessa Império-ravintolassa setä kysyy Ninolta, mitä 
tämä kirjoittaa paperille, ja Nino vastaa: "Hintoja. Maksan sinulle takaisin, kun lähden". 
Nämä kaksi maailmaa asettavat vastakkain tulevaisuuden ja menneisyyden, johon ei ole 
enää paluuta. Tulevaisuuden modernissa maailmassa on taloudellisia mahdollisuuksia, 
ja kaikki asuvat samanlaisissa asunnoissa (setä sanoo Ninolle tämän saavuttua uuteen 
kotiinsa: "Aluksi voi olla omituista, mutta sinä totut"). Menneisyydessä on ajaton maailma, 
jossa eletään vähällä, ja jossa mytologinen esi-isien sisäinen rikkaus ei taivu eikä kesyyn-
ny uuden, modernin kaupunkijärjestyksen edessä.

 
 

II - ELOKUVA

KONTEKSTIT

Manifestação de estudantes em 1987, 
frente ao Ministério da Educação e Cultura 
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O Sanguea ymmärtääkseen täytyy tuntea myös 1980-luvun portugalilaisen elokuvataiteen 
pääpiirteet. Kuten historioitsija Paulo Cunha (3) on kuvaillut, tänä aikakautena palattiin 
yhtäältä fiktioon vallankumouksen jälkeisen dokumenttibuumin jälkeen (4). Toisaalta eten-
kin tuottaja Paulo Branco ja hänen yhteistyönsä Manoel de Oliveiran kanssa ulkomaisen 
tuen avulla (esimerkkinä tästä on 7 tunnin mittainen Le Soulier de Satin, 1985, joka sai 
tukea monista Euroopan maista) antoivat Portugalin elokuvataiteelle (5) uuden, kansain-
välisen ulottuvuuden. Vuonna 1983 Portugalin Elokuvakonservatorion nimeksi tuli Teatte-
ri- ja elokuvataiteen korkeakoulu. Tämä merkitsi muutosta Auteur-lähestymistavasta tek-
niseen koulutukseen, joka vastaisi paremmin portugalilaisen elokuvataiteen kaupallisia 
tarpeita. Vuonna 1986 näytettiin Portugalin elokuva-arkistossa ensimmäistä kertaa Vítor 
Gonçalvesin elokuva Uma Rapariga no Verão, joka symboloi uusien elokuvantekijöiden 
saapumista Portugalin näyttämölle. Tämä elokuva oli elokuvakonservatoriosta 70-luvun 
lopulla valmistuneiden elokuvantekijöiden yhteisprojekti, jonka ohjausassistenttina toimi 
Pedro Costa.

Tämä sukupolvi, johon O Sanguen ohjaajakin kuuluu, tunnetaan "unohdettuna" tai "mene-
tettynä sukupolvena", sillä heidän ohjaamillaan elokuvilla ei ollut paljoakaan katsojia, ja 
monilla heistä ei ollut selkeää visiota. Tähän sukupolveen kuuluivat muun muassa Joa-
quim Pinto (Uma Pedra no Bolso, 1986), Joaquim Leitão (Duma Vez por Todas, 1986), 
Leandro Ferreira (Contactos, 1986), Edgar Pêra (A Cidade de Cassiano, 1991), Ana 
Luísa Guimarães (A Nuvem, 1991) ja Manuel Mozos (Um passo, outro passo e depois..., 
1989). Näistä viimeisimmän teemat toistuvat tämän sukupolven elokuvissa, ja ne näkyvät 
myös Pedro Costan O Sanguessa: omaa paikkaansa maailmassa etsivät henkilöhahmot 
sekä törmäyskurssilla olevat lapset ja vanhemmat. Näillä teemoilla on myös eettinen ja 
esteettinen merkitys: kuten isättömät Nino ja Vicente, ne heijastavat ohjaajien orpouden 
tunnetta suhteessa Portugalin elokuvataiteen historiaan ja estetiikkaan, minkä seurauk-
sena tämän sukupolven elokuvantekijät kyseenalaistavat taiteellisen ja jopa kansallisen 
identiteettinsä. Tämä "näkymätön sukupolvi" päätti keskittyä kuvaamaan ihmisiä ja hei-
dän arkisia eleitään ja kieltäytyi suurista tuotannoista ja puheista, toisin kuin 1960- ja 
1970-lukujen uuden portugalilaisen elokuvan edelläkävijät (6) ja 1980-luvun suuret oh-
jaajat, kuten Manoel de Oliveira ja João César Monteiro. Nuoret, kasvukipuiset ohjaajat 
uskoivat, että elokuvalla voitaisiin ilmaista parhaiten pienistä tapahtumista kumpuavat 
suuret teemat ja tunteet.
sentimentos.

(1) O Sanguen DVD-julkaisun yhteydessä Pedro Hestnes sanoi elokuvan olevan "hiomaton timantti, jota ympäröi paksu 

kerros hiiltä" ja tietynlainen "kummitus". Hestnes (1962-2011) oli merkittävä näyttelijä Portugalissa 1980-luvun lopussa 

ja 1990-luvun alussa. Hänen tärkeimpiä roolisuorituksiaan ovat Pedro Costan O Sangue (1989) ja Casa de Lava 

(1994); Joaquim Pinton Uma Pedra no Bolso (1988) (ks. CinEdin oppivihko) ja Um Passo, Outro Passo e Depois... 

(1989); Teresa Vilaverden A Idade Maior (1989); João Botelhon Tempos Difíceis (1988), Aqui na Terra (1993) ja Três 

Palmeiras (1994); Jorge Silva Melon Agosto (1988); Manuel Mozosin Xavier (1992); ja F. J. Ossangin Le trésor des 

îles chiennes (1990) ja Docteur Chance (1997).

(2) Huhtikuun 25. päivänä 1974 tapahtunut vallankumous, jota kutsutaan myös neilikkavallankumoukseksi, päätti vuon-

na 1933 alkaneen, 41 vuotta kestäneen diktatuurin aikakauden. "Uudeksi valtioksi" kutsuttua diktatuuria johti teräksi-

sellä otteella pääministeri António de Oliveira Salazar.

(3) Ks. Cunha, Paulo: "A 'Diferença Portuguesa'?" teoksessa Cinema Português: Um Guia Essencial, São Paulo: SESI-

SP Editora, 2013: s. 215-238. 

(4) Tämän aikakauden tärkeimpiä dokumenttielokuvia ovat seuraavat: As armas e o povo (1975), yhteisprojektina laa-

dittu elokuva vallankumouksesta, jonka ohjauksesta ja tuotannosta vastasi elokuva-alan työläisten kollektiivi, ja johon 

osallistuivat mm. Fernando Lopes ja José Fonseca e Costa; João César Monteiron Que Farei Eu com Esta Espada? 

(1975), joka kertoo Portugalin vallankumousta uhkaavista tekijöistä; Rui Simõesin Deus, Pátria, Autoridade (1975), 

muotokuva fasistihallinnosta, ja Bom Povo Português (1980), joka kertoo vallankumousta seuranneista vuosista; 

António da Cunha Tellesin etnografinen aktivistidokumentti Continuar a Viver ou Os Índios da Meia-Praia (1976), joka 

kertoo algarvelaisen kalastajayhteisön uudelleenrakennuksesta neilikkavallankumouksen jälkeen; sekä saksalaisen 

Thomas Harlanin Torre Bela (1977), joka syntyi portugalilais-italialais-saksalaisena yhteistuotantona ja kertoo maatto-

mien ja työttömien maataloustyöntekijöiden maatilavaltauksesta Ribatejossa PREC-prosessin aikana. PREC (Processo 

Revolucionário em Curso eli "meneillään oleva vallankumousprosessi") kesti vuoden 1974 neilikkavallankumouksesta 

Portugalin perustuslain hyväksymiseen huhtikuussa 1976, ja se oli tärkeä kausi Portugalin historiassa.

(5) Manoel de Oliveira ja Paulo Branco kuuluvat Portugalin elokuvataiteen tärkeimpiin nimiin. Manoel de Oliveira on 

maan kansainvälisesti tunnetuin ohjaaja, jonka ura ulottuu kahdeksalle eri vuosikymmenelle. Hänen mestariteoksiinsa 

kuuluvat Amor de Perdição (1979), Aniki Bóbó (1942) ja Vale Abraão (1993). Paulo Branco on Portugalin tärkein 

tuottaja, ja hän on tuottanut mm. Manoel de Oliveiran, João César Monteiron, João Canijon, João Botelhon, Teresa 

Villaverden ja Pedro Costan elokuvia. Lisäksi hän on tuottanut monien muiden eurooppalaisten ohjaajien elokuvia, 

kuten mm. Wim Wendersin, David Cronenbergin, Alain Tannerin, Werner Schroeterin, Raúl Ruizin, Chantal Akermanin, 

Valeria Bruni-Tedeschin, André Techinén, Christophe Honorén, Jerzy Skolimowskin, Sharunas Bartasin ja Paul Austerin 

elokuvia.

(6) Uusi portugalilainen elokuva syntyi 1960-luvulla italialaisen uusrealismin ja ranskalaisen elokuvan uuden aallon 

innoittamana. Sen teemoihin kuului identiteetin etsintä ja maan syvällisen todellisuuden kuvaaminen, ja se yhdisti 

etnografiset tavoitteensa luokkaerot hylkäävään estetiikkaan sekä kevyempiin kuvaus- ja äänitystekniikoihin. Uuden 

portugalilaisen elokuvan estetiikkaa edustavat parhaiten José Ernesto de Sousan Dom Roberto (1962), Paulo Rochan 

Os Verdes Anos (1963), Fernando Lopesin Belarmino (1964) ja António de Macedon Domingo à Tarde (1965).
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OHJAAJA: PEDRO COSTA, MAAILMAA JA 
HYLÄTTYJÄ KUVAAVA OHJAAJA

Pedro Costa (s. Lissabon, 1959) on Portugalin tämän hetken merkittävin elokuvantekijä. 
Hän opiskeli ensin historiaa Lissabonin yliopistossa, ja siirtyi sitten opiskelemaan eloku-
vataidetta konservatoriossa (1978-1981), missä hän sai opetusta ja vaikutteita ohjaajilta 
kuten António Reis, Paulo Rocha ja Alberto Seixas Santos. Hänen ensimmäisiä koke-
muksiaan elokuva-alalla olivat Uma Rapariga no Verão, 1986 (Vítor Gonçalves), Duma 
Vez Por Todas, 1986 (Joaquim Leitão), Agosto, 1988 (Jorge Silva Melo) ja Um Adeus 
Português, 1986 (João Botelho), joissa hän toimi ohjausassistenttina.

Costan ensimmäinen teos oli Portugalin yleisradiolle, RTP:lle, tehty lyhytelokuva É tudo 
Invenção Nossa (1984). Sen jälkeen hän ohjasi ensimmäisen kokoillan elokuvansa, O 
Sanguen, joka sai maailmanensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla. Viisi vuotta myöhem-
min Costa lähti Kap Verdelle filmaamaan Casa de Lava -elokuvaa (1994), jonka pääosis-
sa olivat jälleen Inês de Medeiros ja Pedro Hestnes. Tätä elokuvaa on kuvailtu vapaaksi 
sovitukseksi Jacques Tourneurin elokuvasta Yö voodoo-saarella (1943). Se kertoo tari-
nan Mariasta, joka on portugalilainen sairaanhoitaja. Hän vie Leãon, koomassa olevan 
rakennustyöläisen, Portugalista takaisin synnyinmaahansa Kap Verdelle. Näin elokuva 
jatkaa "kodin" ja juurien etsinnän teemaa, mutta tällä kertaa tarkastellen Portugalin su-
hdetta maahan muuttaneisiin kapverdeläisiin (7). Juurien ja kodin etsintä on teema, joka 
jatkuu Costan koko elokuvatuotannossa.

Seuraavana vuonna Costa ohjasi fiktioelokuvan Ossos (1995), jonka kuvaukset tehtiin 
Lissabonin esikaupunkialueella Fontainhasin kaupunginosassa. Costa kuvasi täällä ka-
ksi muutakin elokuvaa, joista muodostuu "Fontainhas-trilogia". Ossos kertoo köyhästä 
pariskunnasta, joka saa lapsen. He eivät pysty elättämään lasta, ja äidillä on itsemu-
rhataipumuksia, minkä seurauksena isä yrittää myydä lapsen. Ossosin kuvaus palkittiin 
Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuva jätti jälkensä Costaan: hän käytti lukuisia paikallisia 
asukkaita amatöörinäyttelijöinä, ja häntä kiehtoivat ja liikuttivat heidän tarinansa yhteis-
kunnan laidalla, köyhyydessä ja jatkuvassa selviytymistaistelussa. Häntä kiinnostivat eri-
tyisesti Vanda, joka esittää Clotildea, ja hänen siskonsa Zita heidän fridakahlomaisen, 
villin kauneutensa vuoksi. Hän halusi ymmärtää ihmisten arkea, ja siksi sijoitti Vandan 
keskiöön seuraavassa elokuvassaan No Quarto da Vanda (2000). Costa on kertonut 
ranskalaiselle ohjaajalle Jean-Pierre Gorinille (8) muuttaneensa työtapaansa Ossosin ja 
No Quarto da Vandan välillä: hän huomasi, että suuren kuvausryhmän ja ammattinäytte-
lijöiden kanssa työskentely ja kuvausryhmän rekat häiritsivät päivittäin kello 5 heräävien 
asukkaiden, kotiapulaisten ja työläisten arkea ja yöunia. Costan kansainvälinen maine 
kasvoi etenkin tämän Fontainhas-trilogian toisen elokuvan myötä, joka sai erityismainin-
nan Locarnon elokuvajuhlilla. No Quarto da Vandassa näemme Vandan huoneen luon-
nonvalossa pienen kuvausryhmän kuvaamana ja kuulemme hänen huumeriippuvaisen 
elämäntarinansa ensimmäisessä persoonassa. Costa kuvasi 170 tuntia digitaalista mate-
riaalia, josta syntyi 170 minuutin elokuva, joka on jotain dokumentin ja fiktion väliltä. Tämä 
oli käännekohta, jossa Costa siirtyi filmistä digitaaliseen kuvaukseen, eikä enää rakenta-
nut lavasteita kertoakseen tarinoita ja luodakseen maailmoja.o impulso de composição do 
cenário para contar histórias e criar um mundo. Resolveu antes instalar-se num mundo  
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Costan seuraava teos oli Où gît votre sourire enfoui? (2001), dokumenttielokuva, joka 
on osa ohjaajista kertovaa Cinéma, de notre temps -sarjaa ja kertoo Jean-Marie Strau-
bin ja Danièle Huilletin elokuvien leikkausprosessista. Myös vuonna 2001 Costa julkaisi 
6 Bagatelas -lyhytelokuvan, jossa hän käyttää Straubista ja Huilletista kertovasta doku-
mentista ylijäänyttä materiaalia. Hänen seuraava merkittävä teoksensa ja Fontainhas-
trilogian kolmas osa on Juventude em Marcha (2006). No Quarto de Vandassa Costa 
tarkkaili kohdettaan staattisesti tämän huoneessa, mutta tällä kertaa hän seurasi kapver-
deläistä maahanmuuttajaa, Venturaa, joka kierteli ympäriinsä ja näytti Costalle elinym-
päristöään ja kanssaihmisiä. Elokuvaa kuvattiin 15 kuukauden ajan Fontainhasissa, ja se 
näyttää kaupunginosan rappion ja sen asukkaiden muuton toiseen köyhille rakennettuun 
kaupunginosaan, Casal da Bobaan. Ventura vaeltelee etsien lapsiaan ja asuntoa uudessa 
kaupunginosassa.

Costa teki tämän jälkeen lukuisia lyhytelokuvia (Tarrafal, 2007, The Rabbit Hunters, 
2007, O Nosso Homem, 2010, Sweet Exorcism, 2012) ja laulaja Jeanne Balibarin intii-
min henkilökuvan ARTE-kanavalle (Ne Change Rien, 2009). Hänen viimeisin elokuvansa 
on Cavalo Dinheiro (2015), joka toi hänelle parhaan ohjauksen palkinnon Locarnon elo-
kuvajuhlilla. Tässä elokuvassa nähdään jälleen Ventura henkilönä, näyttelijänä ja hahmo-
na. Ventura on potilaana sairaalassa, ja hän muistelee menneitä, aikaansa Portugalissa, 
vallankumousta ja hänen omia riivaajiaan, jotka ovat samat kaikille asukkaille maassa, 
joka otti hänet vastaan vuosikymmeniä aikaisemmin.

(7) Kap Verde on 10 saaresta koostuva maa Länsi-Afrikassa. Portugalilaiset löytöretkeilijät löysivät sen vuonna 

1460. Tätä seurasi pitkä kolonisaatioprosessi, joka päättyi vasta 5.7.1975, kun Kap Verde itsenäistyi vuoden 1974 

neilikkavallankumouksen seurauksena. Suuri määrä kapverdeläisiä muutti Portugaliin itsenäistymisen jälkeen.

(8) Ks. "Letters from Fontainhas: Three Films by Pedro Costa" -DVD:n ekstrat (Criterion Collection). 

O SANGUE JA COSTAN MUUT TEOKSET:
TYÖMORAALIN PERUSTA

Philippe Azoury kirjoittaa tekstissään "Órfãos" (9), että O Sangue on paitsi Costan ensim-
mäinen elokuva myös erillään muista hänen teoksistaan lyyrisyytensä vuoksi. Kenen ta-
hansa ohjaajan ensimmäisessä teoksessa on aina alkutekijöissään olevia tunnusmerkke-
jä, jotka vahvistuvat myöhemmin, ja tiettyä nuoruuden viattomuutta. Tämä on pidettävä 
mielessä, kun tulkitaan Costan ensimmäistä pitkää elokuvaa hänen muihin teoksiinsa 
verrattuna.
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Pedro Costan "oma koti" perustuu ylellisyyksien hylkäämiseen ja välineistä riisu-
miseen, ja hänen työmoraaliinsa kuuluu ihmisten oikeudenmukainen kohtelu. Ikään 
kuin totellen Claran käskyä Vicentelle ("Lähemmäs, lähemmäs") Costan kuvausryhmä 
on pieni ja käyttää kannettavia kameroita päästäkseen yhä lähemmäs tarkkailun koh-
teitaan. Vain elokuvan ja todellisuuden rajojen hämärtäminen ja läheisten suhtei-
den luominen ihmisiin mahdollistavat tämän. Costalle "ohjaaja on ammatti, ihan niin 
kuin muurarikin". Venturan ja Ninon tuntema ylpeys vaatimattomasta elämäntavasta 
(ks. "Kontekstit") ovat enne sen tyyppisistä paikoista ja tiloista, joissa Costa tekee 
myöhemmät elokuvansa. Pienen laitteiston ansiosta hän saattoi lähteä kotoaan joka 
aamu ja kuvata päivällä tiettyä aihetta samoissa paikoissa ja samojen ihmisten kans-
sa.

Muutkin O Sanguen elementit löysivät tiensä myöhempiin teoksiin. Ensimmäinen näis-
tä on amatöörinäyttelijöiden kanssa työskentely, joka alkoi Nino-roolihahmon ohjaa-
misesta. Toinen elementti on puolivartalo-otokset (ks. "Ruudun analyysi"), joita Costa 
käyttää myös Vandan ja Venturan ilmeiden tallentamiseen. Hän käyttää myöhemmin 
myös pitkiä, hitaita otoksia, joissa kamera on paikallaan ja hiljaisia hetkiä on paljon. 
Nämä otokset on usein kuvattu hämärässä tai vastavalossa visuaalisten elementtien 
ja äänen välisen kontrastin korostamiseksi, ja niistä näkyy pohdinta ja sanojen rooli 
tarinankerronnan välineenä. Costan teoksia leimaa myös henkilöhahmojen välisten 
siirtymien tärkeys, mikä näkyy ovissa, ikkunoissa, huonosti valaistetuissa kaduissa 
ja metsäpoluissa.

Tunnusmerkillisyys ja viattomuus näkyvät O Sanguen tavassa käsitellä kotia. Vicenten ja 
etenkin Ninon kasvuprosessi edellyttää velkojien ja sedän kodeista pakenemista. Tästä 
alkaa yksi Costan perustavanlaatuisista ongelmista: suhde kotiin, joka yhdistää ihmisen 
tiettyyn paikkaan. Toisaalta O Sanguessa koti pitää vankina, mutta myöhemmissä eloku-
vissa koti on turvapaikka Venturalle ja Vandalle. Azouryn mukaan "O Sanguessa siteet ko-
tiin täytyy katkaista, mutta Vandalle ja Venturalle vain koti edustaa sidettä". Pedro Costan 
koko tuotannossa näkyy jatkuva kodin etsintä: esimerkiksi A Casa de Lavassa Leão palaa 
kotimaahansa, No Quarto da Vandassa ja Juventude em Marchassa osalla asukkaista on 
vahva side Fontainhasiin ja Où gît votre sourire enfoui? -dokumentissa ohjaajapariskunta 
on erityisen kiintynyt leikkaushuoneeseensa (10). Tämä kodin etsintä alkaa O Sanguen 
lopussa, kun Nino sanoo päättäväisenä Claralle: "Menen kotiin" (01:27:55).

Kotiteema voidaan tulkita toisellakin tavalla. Pedro Costa on sanonut O Sanguesta: "se 
on elokuvataiteen suojelema elokuva". Tällä hän tarkoitti, että hänen oppi-isiltään otta-
mansa lainaukset ja vaikutteet "suojelivat" hänen elokuvaansa (ks. "Vaikutteet muista 
elokuvista"). Tämän tulkinnan mukaan Ninon kotiinmeno symboloi Costan kasvua eloku-
vantekijänä: hän löytää "oman kotinsa" eli omat teemansa ja oman estetiikkansa. Vicen-
ten ja Ninon viattomuuden menetys vastaa lyyrisyyden ja runollisuuden menetystä Costan 
tuotannossa. Hän ei esimerkiksi enää myöhemmin käyttänyt elokuvissaan mustavalkofil-
miä (ainoastaan vuoden 2009 laulaja Jeanne Balibarin henkilökuva, Ne Change Rien, on 
mustavalkoinen), ja lisäksi hän siirtyi fiktiosta dokumentinomaiseen elokuvaan ja digitaa-
liseen kuvaukseen No Quarto da Vandasta alkaen.
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FILMOGRAFIA

É Tudo Invenção Nossa (1984)

O Sangue (1989)

Casa de Lava (1994)

Ossos (1997)

No Quarto da Vanda (2000)

Où gît votre sourire enfoui (2001)

6 Bagatelas (2001)

The End of a Love Affair (2003) 

Ne change rien (2005)

Juventude em Marcha (2006)

Tarrafal (2007)

The Rabbit Hunters (2007)

O nosso Homem (2010)

Sweet Exorcism (2012)

Cavalo Dinheiro (2014)

Teknisten elementtiensä ja teemojensa puolesta O Sangue on ensimmäinen loimi Pedro 
Costan elokuvataiteen kankaassa. Où gît votre sourire enfoui? -elokuvassa Straub koros-
taa seikkaperäisyyden ja kärsivällisyyden tärkeyttä: "Nerous on vain pitkämielisyyttä". 
Costan elämäntyö rakentuu juurikin kiireen vastustamiselle ja nitoo yhteen monia tekni-
siä elementtejä, henkilöhahmoja, tilanteita, kirjeitä, lauseita ja tilanteita, joita hän käyttää 
uudelleen elokuvasta toiseen. Tämä elementtien toistuvuus tekee Costan visiosta johdon-
mukaisen ja antaa hänen elokuvilleen intiimin ja käsin tehdyn ulottuvuuden. c

(9) Teoksessa "Cem Mil Cigarros – Os Filmes de Pedro Costa", toim. Ricardo Matos Cabo. Lissabon: Orfeu 

Negro, 2009.

(10) Straubin ja Huilletin elokuvat ovat yksi parhaista esimerkeistä korkeista laatuvaatimuksista elokuvan leik-

kauksen suhteen. Costa kuvasi heidän menetelmiään Où gît votre sourire enfoui? -elokuvassaan, jossa hän 

seuraa Sicilia! -elokuvan (1999) leikkausprosessia. Costa asettaa kameransa kärsivällisesti leikkaushuoneen 

pimeään nurkkaan ja tarkkailee ohjaajia, jotka keskustelevat elokuvansa kuvien oikeudenmukaisesta ja luovasta 

yhdistämisestä, ilme ja ruutu kerrallaan. Katsojalle selviää, että Straubin ja Huilletin perfektionismi tekee leik-

kaushuoneesta "pimeän kodin", jossa he asuvat pitkään jakaen ideansa, tarinansa ja pakkomielteensä.

e ambos vivem por uma longa temporada, partilhando ideias, histórias e obsessões.
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VAIKUTTEET MUISTA 
ELOKUVISTA

O Sangue on saanut vaikutteita ja inspiraatiota etenkin 
seuraavaksi mainittavista elokuvista. Auringonnousu- ja 
Räsynukke-elokuvissa on nähtävissä romanttinen, mie-
likuvituksellinen joki samoin kuin O Sanguessa. Mou-
chette – raiskattu on O Sanguen tavoin hylätyn nuoren 
naisen kasvutarina, ja Bressonin filmin sankarittaren saa-
maan läimäytykseen viitataan Pedro Costan elokuvan 
kuuluisassa alkukohtauksessa. He elävät öisin -elokuvan 
pariskunta, vankilasta paennut Bowie ja bensiiniaseman 
omistajan tytär Keechie, joutuu nauttimaan viimeisistä 
onnenhetkistään ennen vääjäämätöntä tragediaa, joka 
erottaa heidät ikuisiksi ajoiksi. Vicente ja Clara kokevat 
samanlaisen harmonian hetken kotonaan (ks. "Otoksen 
analyysi") ennen kuin Vicente ja Nino siepataan.

1 - Auringonnousu, 1927, Friedrich W. Murnau 

2 - Mouchette - raiskattu, 1967, Robert Bresson

3 - Räsynukke, 1955, Charles Laughton 

4 - He elävät öisin, 1948, Nicholas Ray

1

2

4

3
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MANUELA VIEGAS, LEIKKAAJA 

Manuela Viegas työskenteli pitkään leikkaajana ja opettaa nykyisin elokuvaleikkausta Lis-
sabonin teatteri- ja elokuvataiteen korkeakoulussa. Hänen töihinsä kuuluvat muun muas-
sa seuraavat elokuvat: O Sangue, Conversa Acabada (João Botelho, 1981), Silvestre 
(João César Monteiro, 1981), O Lugar do Morto (António-Pedro Vasconcelos, 1984), A 
Idade Maior (Teresa Vilaverde, 1991) sekä Corte de Cabelo ja Mulher Polícia (Joaquim 
Sapinho, 1995 ja 2003). Glória (1999) on hänen ainoa ohjaustyönsä.

"O Sanguen leikkaaminen opetti minulle paljon. Pedro Costa opiskeli elokuvataidetta sa-
maan aikaan kanssani, ja meillä oli hauskaa. Se oli hänen ensimmäinen elokuvansa, ja 
siihen liittyi tietysti paljon epävarmuuden ja valaistumisen hetkiä. Minulla oli jo kokemusta 
João Botelhon Conversa Acabadan leikkaamisesta ja muutaman muun elokuvan parissa 
työskentelystä. O Sanguessa näimme uusia mahdollisuuksia kuvien väliseen yhdistelyyn 
ja vuorostaan kuvien, musiikin ja äänien yhdistelyyn, ikään kuin olisimme keksimässä 
kaiken tyhjästä. Pedro valitsi musiikin, ja se vaikutti koko elokuvan leikkaustyyliin, se loi 
aistillisuutta. (…) Muistan, että joskus keskeytimme leikkauksen ja lähdimme kuvaamaan 
lisää otoksia, kuten sen öisen otoksen, missä Inês pitää päästään kiinni ja peittää kor-
vansa, jottei kuulisi mitään. Tämän Pedron ensimmäisen elokuvan käsikirjoitus, ja sen 
henkilöhahmojen erityispiirteet ja ellipsit jäi elämään portugalilaisessa elokuvataiteessa, 
ja mielestäni se näkyy nuorten ohjaajien elokuvissa."

PEDRO CALDAS, ÄÄNISUUNNITTELIJA

Pedro Caldas on yksi Portugalin merkittävimmistä äänisuunnittelun ammattilaisista. Hän 
on työskennellyt mm. Jorge Silva Melon, João Botelhon, Margarida Gilin, Miguel Gome-
sin, João César Monteiron, Vítor Gonçalvesin, António-Pedro Vasconcelosin, Joaquim 
Sapinhon ja monien muiden kanssa. Hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa oli Guerra 
Civil (2010).Tätä ennen hän oli jo ohjannut lukuisia lyhytelokuvia.

"Yksi vahvimmista O Sangueen liittyvistä muistoistani on yökuvaukset Valada do Riba-
tejossa, Tejo-joen rannalla. Sinne oli todella pitkä matka, kuljimme sinne Lissabonista 
päivittäin, ja tuntui kuin kuvaukset olisivat kestäneet todella kauan, ihan kuin aika olisi 
pysähtynyt. (…) Tuohon aikaan äänitykseen ei juurikaan kiinnitetty huomiota kuvausten 
aikana. Tärkeintä oli taata kuvan laatu, sillä Pedroa kiehtoi loputtomasti kuvan rakenne ja 
tiheys. Mutta koska hän myös rakasti musiikkia, hänellä oli varmasti jo mielessään ideoita 
äänimaailmaksi, erityisesti musiikin suhteen, mistä päätettäisiin leikkausvaiheessa. Sil-
loin oli normaali käytäntö, että kuvaushetkellä ei ollut aikaa eikä tilaa äänisuunnittelulle, ja 
siksi ääni-ideat piti toteuttaa yleensä jälkituotannon yhteydessä. Sen huomaa elokuvasta 
erityisesti Gerard Rousseaun maagisesta miksauksesta. Hänen onnistui luoda vain kol-
messa päivässä kaikki ne ihmeelliset äänimaailmat ja toteuttaa Pedron ideat äänisuun-
nittelusta. Se oli kuin alkemiaa. (…) Kuvauksista muistan sen, miten minä yllätyin Pedron 
Nuno Ferreiraa (Nino) kohtaan osoittamasta hellyydestä ja kärsivällisyydestä. Pedro tiesi, 
että koska kyseessä oli lapsi, häntä piti ohjata paljon. Se on esimerkki Pedron määrätie-
toisuudesta: kaikista kuvausongelmista huolimatta hän vei projektia aina eteenpäin puo-
lustaen elokuvaansa kaikelta ja kaikilta.

TEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA

RITA LOPES ALVESIN LUONNOKSIA O SANGUEN KUVAKÄSIKIRJOITUSTA 
VARTEN
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ELOKUVAN LUVUT

3 – Clara ja Vicente etsivät Ninoa ja Rosaa 
metsässä (05:09 - 08:35)

5 – Vicente tulee myöhässä töihin, ja työtoveri 
Zeca kertoo, että "ystävät" kävivät etsimässä 
häntä. (16:03 - 18:31)

8 – Vicente vie Claran kanssa isänsä ruumiin 
hautausmaalle. (30:37 - 36:53) 

1 – Aamun sarastaessa (tai illan koittaessa) 
isä lähtee pois. (00: 00 - 04:07) (ks. "Ruudun 
analyysi")

6 – Vicente ryöstää apteekin. (18:32 - 21:05)

9 – Vicente ja Nino järjestävät elämänsä uu-
siksi isän lähdön jälkeen. (28:09 - 35:50)

7 – Vicente pyytää Claralta apua 
(21:06 - 21:55)

2 – Alkutekstit (04:08 - 05:08) 4 – Isä palaa kotiin hoitojen jälkeen ja syö illal-
lista poikiensa kanssa. Sen jälkeen hän lähtee 
taas pois. (08:36 - 16:02)

11 – Vicente menee hakkaamaan joulupuuta, 
ja kaksi hänen isänsä velkojaa ilmestyy pai-
kalle. (40:18 - 41:35) 

12 – Poikien setä tulee Lissabonista käymään 
heidän luonaan, ja kuullessaan veljensä kuol-
leen, hän yrittää viedä Ninon mukanaan, mut-
tei onnistu.  (41:36 - 49:12)

10 – Clara vie Ninon metsään kertoakseen 
tälle salaisuuden. (35:51 - 40:17)
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14 – Vicente ja Clara kävelevät puistossa. 
(52:27 - 58:15) (ks. "Kohtauksen analyysi") )

19 – Vicente herää asunnosta, jossa häntä 
pidetään vankina. (01:10:57 - 01:13:57) 

17 – Vicente saapuu hakemaan Ninon, mutta 
velkojat sieppaavat hänet. (01:04:11 - 01: 06: 

18 – Setä yrittää solmia ystävyyttä Ninon 
kanssa viemällä tämän vaateostoksille ja 
eläintarhaan. (01:06:27 - 01:10:56)

13 – Uusi perhe: Vicente, Nino ja Clara val-
mistautuvat jouluun (49:13 - 52:26) (ks. "Otok-
sen analyysi") 

15 – Setä sieppaa Ninon. (58: 16 - 01:01:10) 

22 – Myös Vicente pakenee ja ottaa yhteen 
setänsä kanssa. (01:26:14 - 01:29:46) 

23 – Nino vai de barco para casa. (01:29:47 a 
fim) (cf. Análise… de um fotograma px)

21 – Nino pakenee sedän kotoa ja löytää Cla-
ran (01:17:38 - 01: 01:26:13)

20 – Nino syö ulkona setänsä ja tämän pojan, 
Pedron, kanssa. Sen jälkeen hän odottaa, 
että veli tulisi hakemaan hänet. (01:13:58 - 

16 – Nino herää sedän kotona Lissabonin kes-
kustassa. (01:01:11 - 01:04:10)
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O Sanguessa näkymättömyys on teema itsessään. Samalla tavalla kuin veljiä yhdistää 
veri, josta elokuvan nimikin juontuu mutta jota ei juurikaan näy elokuvassa, myös monet 
muut elementit ovat läsnä, mutta niitä ei näy tai ne ovat yliluonnollisen kevyitä. Oikeas-
taan jo elokuvan toisesta kohtauksesta lähtien, jossa näemme lapsia nukkumassa levot-
tomasti, voimme kysyä, tapahtuiko kaikki oikeasti, vai oliko se vain unta. Tätä tunnelmaa 
rakentavat lukuisat elementit. Esimerkiksi isän paluusta (kuolleista?) minä hetkenä hy-
vänsä elää jatkuvasti pieni toivo. Zombeja tai kummituksia muistuttavat ihmiset tarkkaile-
vat ruumiin nostoa joesta sinä iltana, kun Vicente ja Clara menevät puistoon. Siellä äänet 
kuiskailevat hiljaa ja lamput vääristävät varjoja. Myös usvalla (ks. "Kohtauksen analyysi") 
ja Vicenten "vankilassa" verhoa heiluttavalla tuulella on tässä mielessä suuri merkitys. 
Tähän yliluonnolliseen maailmaan kuuluvat lisäksi spiritismi-istunto, jonka yksi velkojista 
haluaa pitää, metsän suuret, kiemuraiset puut sekä vierailut hautausmaalle.

Omituisuus ja monitulkintaisuus liittyvät myös Vicenteen ja Claraan pariskuntana. Vi-
centeen liittyy musta väri, emmekä tiedä, onko hän isänsä uhri vai teloittaja. Pedro Costa 
kuvaakin häntä toisinaan kuten kuvaisi hyökkääjää, ja saa näin katsojassa aikaan epäilyk-
sen. Tästä on kaksi esimerkkiä: Ensimmäinen nähdään hautausmaakohtauksen jälkeen, 
kun Nino nukkuu huoneessaan. Kuvassa näkyy varjo, ja sen jälkeen Ninon kasvojen ylle 
nousee käsi (27:13). Tämä kuva on uhkaava, mutta käsi onkin Vicenten, joka silittää 
veljensä otsaa. Toinen esimerkki on nähty hetkeä aiemmin. Siinä Vicente seuraa Claraa 
kadulla pyytääkseen tämän apua (21:38), ja hän tarttuu Claraa olkapäästä. Katsoja pohtii 
taas, onko Vicente hyökkääjä vai uhri.

1 –KUVAT: SAAREKE, JOTA YMPÄRÖI NÄKYMÄTTÖMYYS

Ohjaajan työssä tärkeintä on valita, mikä näytetään ja mikä vihjataan. Toisin sanoen 
ohjaajan tulee valita, mitkä ajatukset ja tunteet hän haluaa välittää katsojalle, ja mitkä 
hän haluaa jättää mielikuvitukselle. O Sanguen kuvien valintaa ohjaa periaate, jonka 
mukaan se, mikä on näkymättömissä, näkyy enemmän. Esimerkiksi osa tarinasta on 
piilossa, ja monet kysymykset jäävät ilman vastausta. Mitä oikeastaan tapahtui Ninon ja 
Vicente isälle? Minkä salaisuuden Clara haluaa kertoa Ninolle, muttei muista sitä? Mikä 
on "ihmiskunnan suurin keksintö", jonka Nino tuntuu tietävän? Kenen ruumis nostetaan 
joesta? Mikä Ninon serkkua Pedroa vaivaa? Ohjaaja on jättänyt kaikki nämä kysymykset 
vastauksetta, ja sen vuoksi elokuvasta tulee monitulkintainen: katsojalla on vapaus 
käyttää omaa mielikuvitustaan.

Myös elokuvan kromaattisuus on monitulkintaista. Toisaalta elokuvassa on monia koh-
tauksia, jotka on kuvattu hämärässä luonnonvalossa, joka voidaan tulkita joko aamun- 
tai illankoitoksi — näin esimerkiksi elokuvan alkukohtauksessa, jossa nähdään Vicenten 
ensimmäinen yhteenotto isänsä kanssa. Toisaalta O Sanguessa "musta on väri", niin 
kuin tässä oppivihossa on jo aikaisemmin mainittu. Monissa otoksissa henkilöhahmoista 
nähdään vain kasvot pimeää taustaa vasten, tai sitten hahmo saattaa näyttää sekoittuvan 
taustaan. Nämä valinnat mahdollistavat kameran ulkopuolelle jäävän tilan laajentumisen 
kuvan sisälle, ja ne luovat pelottavan, yliluonnollisen tunnelman. 

O SANGUEN 
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Clara taas yhdistetään hänen vaatteidensa väriin, valkoiseen. Pedro Costan kuvaamana 
hän on kuin ilmestys. Ensimmäisessä kohtauksessaan Clara ilmestyy yhtäkkiä kuin haa-
mu. Tämä ilmestys toistuu myöhemmin, kun Nino kuulee Claran ääneen sovituskopissa 
tätä näkemättä, ja ääni sanoo: "Nino, pidän sinua silmällä. Älä ole surullinen, yritä näyttää 
iloiselta. Odota minua" (01:09:06). Hetken kuluttua hän saapuu jälleen paikalle ilmes-
tyksenä akvaariossa, ja sen jälkeen fyysisesti metallirakennelman viereen.

Pedro Costa käyttää lisäksi usein metonymiaa: hän kuvaa vain yhden, näkyvän saa-
rekkeen ja antaa katsojan kuvitella kokonaisuuden. Tämä ilmenee usein käsille annetusta 
merkityksestä. Kädet tarttuvat, syleilevät, vetävät ja symboloivat kaikenlaisia suhteita. 
Esimerkiksi Pedro koskettaa Ninoa sormellaan (01:05:30) yrittäessään tutustua tähän. 
Myöhemmin Vicenteä vankina pitävä nainen yrittää rauhoitella tätä panemalla kätensä 
tämän käden päälle (01:21:50). Kummassakin tilanteessa "tunkeutujan" käsi karkoitetaan.

2 - ÄÄNET: MYÖS ÄÄNI ON OSA KUVAA

Robert Bresson, ranskalainen ohjaaja, kirjoittaa teoksessaan Notes sur le cinémato-
graphe (1975) — yksi kaikkien aikojen tärkeimmistä elokuvataidetta koskevista kirjoista 
— että "näköaistille tarkoitettu elementti ei saa olla ylimääräinen kuuloaistille tarkoitettuun 
elementtiin nähden". Tätä periaatetta, jonka Pedro Costa varmasti tunsi, noudatetaan 
tunnollisesti O Sanguen äänisuunnittelussa. Tästä esimerkkinä on elokuvan alkukohtaus. 
Ennen kuin näemme mitään, kuulemme askelia (ensin yhden ihmisen, sitten kahden), 
ukkosen, mudan ja moottorin. Vasta sitten näemme isän ja pojan kohtaamisen, emmekä 
näe sadetta tai mutaa, sillä ääni on jo yhdistänyt ne seuraaviin kuviin.

Vielä viime aikoihin saakka portugalilaisten elokuvien äänityksessä on ollut tunnetusti 
teknisiä ongelmia. Siksi moniin O Sanguen otoksiin tehtiin uusi ääniraita studiossa. Ku-
vauksissa tehtyjä äänitteitä muokattiin lopullisessa miksauksessa ja jälkituotannossa, ja 
näin luotiin yllämainittu unenomainen ääniraita. Se antaa vaikutelman mielikuvituksel-
lisesta, monitulkintaisesta maailmasta, joka ympäröi henkilöhahmoja.

Osiossa "Kohtauksen analyysi" mainitaan tämän kohtauksen mielikuvia herättävä ääni-
maailma, joka muuttuu vähitellen ja valmistaa katsojaa tuleviin tapahtumiin. Toinen 
esimerkki äänimaailman rakentumisesta on Ninon ja Vicenten naapurusto, jossa kuu-
luu koirien haukuntaa, lasten itkua, viereisten talojen asukkaiden ääniä, hälyttimiä, jne. 
Kaikki nämä elementit kuitenkin ilmestyvät ripotellen, ikään kuin kertoen maailmasta, joka 
sijaitsee kuvan rajojen ulkopuolella. Costa opasti joitain näyttelijöitä hengittämään huo-
hottaen ja puhumaan hiljaa ja kuiskaamalla, ja tämä luo osaltaan elokuvan tunnelman, 
joka liikkuu sadun ja kauhun välillä.

Elokuvassa kuullaan monia kappaleita: osia Igor Stravinskyn baletista Tulilintu, 80-luvun 
pop-bändin The The:n This is the Day, alun lastenlaulu (joka on suora viittaus Charles 
Laughtonin Räsynukkeen), osia klassisen yhdysvaltalaisen elokuvan tyypillisistä sävel-
lyksistä sekä portugalilaisen laulajan Manuel João Vieiran, joka esittää Zecaa, säveltämiä 
ja laulamia melodioita. Costa on radio-ohjelmaakin juontanut musiikinharrastaja, ja hänen 
musiikkivalintansa vaikuttavat elokuvan alati muuttuvaan tunnelmaan: Vicenten työpai-
kalla on rento ja tuttavallinen ilmapiiri, Stravinskyn soidessa tunnelma on mystinen ja yli-
luonnollinen, lastenlaulu tuo unenomaisuutta ja pop-musiikki vie nuoruuden nostalgiaan.
O Sanguen ääni ja musiikki antavat katsojan nähdä muutakin kuin mitä kuvassa näkyy — 
näkökenttä laajenee, mutta silti mielikuvitukselle ja monitulkintaisuudelle jää tilaa.
visível, sem eliminar a subtileza da imaginação e da ambiguidade.
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ISÄN LÄHTÖ 

 Luku 1 (00:00:17 - 01:33:17) 

Filmiruutu muistuttaa ominaisuuksiltaan enemmän valokuvaa kuin elokuvaa. Kaikki otokset, myös ne, joissa kamera on paikallaan, koostuvat ruuduista eli filmille painuneista, liikkumattomista kuvista. 
Vasta ruutujen heijastaminen peräkkäin kankaalle luo liikkeen illuusion.

Tätä analyysiä varten valittiin ruutu elokuvan alkukohtauksesta, joka löytää vastaparin toisessa ruudussa elokuvan lopussa. O Sangue on kokonaisuudessaan tietyllä tavalla henkilöhahmojen matka 
aikuisuuteen, ja sitä symboloi siirtymä kaksien kasvojen välillä: Vicenten kasvoista Ninon kasvoihin. Monta sekuntia kestävän pimeyden ja lintujen ääntelyn jälkeen elokuvan ensimmäisessä kuvassa 
nähdään keskellä Vicente, jonka ilme on vakava, ja hänen kulmansa ovat kurtussa. Hetken kuluttua isän läimäytys kuuluu kuin ukkonen, ja Vicente sanoo uhmaavasta katseestaan huolimatta alistu-
vasti: "Tee minulle mitä haluat". Elokuvan viimeisessä kuvassa nähdään keskellä Nino, jolla on veljensä tapaan päättäväinen ilme. Hän ohjaa venettä kotia kohti paettuaan setänsä kotoa Lissabonin 
keskustasta.

RUUDUN ANALYYSI

Tämä siirtymä symboloi paitsi kasvua, myös maantieteellistä siirtymistä. Kasvu näkyy Vicenten uhmassa isäänsä kohtaan, kun tämä kertoo lähtevänsä, eikä usko tämän olevan oikeasti sairas. 
Vakavan Vicenten jälkeen Costa näyttää isän täysin samalla tavalla kuvattuna ja samalla tasolla, niin kuvallisesti kuin symbolisestikin. Koko elokuvan ajan Vicente käyttäytyy kuin aikuinen, sillä 
isän poissaollessa hänen täytyy huolehtia veljestään. Nino taas on 10-vuotias poika, joka joutuu kasvamaan. Kasvun hetki näytetään selkeästi kohtauksessa, jossa hän päättää pukeutua samoin 
kuin isoveljensä. Mutta lopullinen kasvu — jonka tuloksena Ninolla on tässä viimeisessä ruudussa sama vakava ja päättäväinen ilme kuin veljellään — tapahtuu hänen paetessaan setänsä luota ja 
löytäessään tiensä kotiin. Tässä mielessä siirtymä on myös maantieteellinen. Elokuvan alussa isä pakenee ja hänen poikansa palaa kotiin kasvettuaan aikuiseksi läimäytyksen myötä. Ninolle tapa-
htuu jotakin samankaltaista: hänenkin pitää paeta setäänsä ja palata yksin ja eksymättä kotiin. Kumpikin veljes kasvaa matkallaan.

Nämä kaksi ruutua muistuttavat toisiaan myös muodollisesti. Niissä kohde on sijoitettu keskelle, ja tausta on epätarkka. Tämä saavutetaan kuvaamalla kapealla terävyysalueella, mikä korostaa 
henkilöhahmojen subjektiivisuutta. Subjektiivisuus näkyy myös siinä, kun mustaan pukeutuvan Vicenten (ks. "Elokuvan teemat") kuvaan ilmestyy ulkopuolelta isän käsi, joka lyö häntä kasvoihin. Isä 
ja poika esiintyvät samassa kuvassa vasta sitten, kun on jo käynyt selväksi, että isän lähtö on vääjäämätön. Myös Nino puhuu loppukohtauksessa näkymättömänä pysyvän venemiehen kanssa, joka 
esittää hänelle kysymyksiä.

Kuten aikaisemmin mainittu, O Sangue on saanut vaikutteita Robert Bressonin tuotannosta (ks. "Vaikutteet muista elokuvista"). Vicenten ja Ninon katseet näissä ruuduissa muistuttavat Bressonin 
elokuvissa paljon esiintyvää "sisäistä katsetta". Tämä katse ei ole tyhjä tai poissaoleva — se on niin intensiivinen, että se tuntuu kohdistuvan sisälle, henkilöhahmon sieluun. Tämä voimakas katse 
(usein kameran ulkopuolelle), kohteen sijainti keskellä kuvaa ja henkilöhahmojen tauot ja liikkumattomuus muodostavat yhden Pedro Costan ohjaustyylin piirteistä: muotokuvia muistuttavat otokset. 
Niiden pelkistyneisyyden tarkoitus on korostaa henkilöhahmojen dramaattista intensiivisyyttä. Liikkumattomuus maksimoi näin liikuttuneisuuden.
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UUSI PERHE 
 
Luku 13 (52:09 – 53: 38) 

Hädistettyään setänsä ja satutettuaan tätä korvaan (viittaus näyttelijä Robert Mitchumin 
"merkittyihin" käsiin (11) Räsynukessa, ks. "Vaikutteet muista elokuvista") Vicente jää 
kotinsa suojaan Claran ja Ninon kanssa. On joulu, Nino viheltää "Kulkusia", Vicente koris-
telee joulupuuta ja Clara lakaisee lattiaa. Tämä kohtaus kuvaa rauhallista hetkeä kodissa. 
Uhka kuitenkin leijuu heidän yllään. Vicente sanoo: "Hän ei luovuta", viitaten setäänsä. 
Nino saa veljeltään lahjaksi laskimen, jolla hän soittaa musiikkia, mutta myöhemmin hän 
oppii ymmärtämään erinäisten asioiden hinnan. Clara katsoo ikkunasta ja näkee heitä 
odottavan, suojattoman maailman, jonka puut ovat kirottuja.

(11) Robert Mitchum esittää vaarallista kiihkouskovaista, joka on juuri paennut vankilasta. Hänellä on tatuointeja sor-

missaan: toisessa lukee "love" (rakkaus), ja toisessa "hate" (viha).

Analyysiä varten valittu otos nähdään seuraavaksi, ja siinä aika tuntuu pysähtyneen. Vi-
cente kysyy "Onko meillä aikaa?" ennen kuin näemme hänet, Claran ja Ninon. He ovat 
olohuoneen sohvalla kolmiomuodostelmassa muistuttaen Mariaa, Joosefia ja Jeesusta. 
Costa kuvaa heitä hitaalla kamera-ajolla, jota ei juurikaan nähdä muualla elokuvassa. 
Monissa muissa kohtauksissa kamera liikkuu, mutta melkein aina se seuraa henkilöhah-
mojen liikkeitä (kuten esimerkiksi kamera-ajo, joka kuvaa sivusta Claran ja Vicenten juok-
sua metsässä Stravinskyn tahtiin, 40:19). Tässä nimenomaisessa otoksessa kohteet ovat 
kuitenkin paikallaan, ja lähestyvä kamera kuvaa toisiaan lähestyviä, uusia perheenjäse-
niä (jotka ovat kaukana isästä ja muista isähahmoista, sedästä ja velkojista).

Tämä lähestyminen muuttuu perheenjäsenten välisestä kosketuksesta (12) seksuaaliseksi 
jännitteeksi. Se siirtyy myös seuraavaan kohtaukseen, joka päättyy Claran ja Vicenten sym-
boliseen rakasteluun joen rannalla (01:00:20). Otos kuitenkin alkaa siitä, kun Clara kos-
kettaa Vicenten paitaa (joka on Ninon, mutta nyt Vicenten päällä, symboloiden veljesten 
lähentymistä isän kuoleman/lähdön jälkeen). Clara haluaa parsia paidan, ja myös Vicente 
huolehtii Clarasta sanomalla "Näytät väsyneeltä" ja koskettamalla tämän kasvoja. "Johtuu 
lapsista", Clara vastaa, mutta tiedämme taustalla olevan paljon muuta: menneen yön tapa-
htumat ja kasvamisen vaikeus. 

(12) Mukaillen Sofia Sampaion O Sanguea käsittelevää esseetä “’Nós não precisamos de ajuda’: materialidade e ética 

em O Sangue, de Pedro Costa”, teoksessa Atas do II Encontro Anual da AIM, toim. Tiago Baptista ja Adriana Martins, s. 

474-486. Lissabon: AIM. ISBN 978-989-98215-0-7. Luettavissa osoitteessa http://www.aim.org.pt/atas/pdfs-Atas-IIEncon-

troAnualAIM/Atas-IIEn- controAnualAIM-40.pdf 

Kamera-ajo tottelee Claran kuiskaamia sanoja: "Lähemmäs, lähemmäs". Kameran lähes-
tyessä Vicenten ja Claran kasvoja nukkuva Nino jää kuvan ulkopuolelle. Nino herää tästä 
kohtalokkaasta unesta vasta setänsä kotona sen jälkeen, kun tämä on siepannut hänet Cla-
ran ja Vicenten ollessa puistossa. Nino katoaa ja unohdetaan samanaikaisesti niin tarinassa 
(Vicenten ja Claran epähuomiossa) kuin kuvassa (ohjaajan tietoisesta päätöksestä). Ninon 
sivuun jääminen antaa mahdollisuuden keskittyä Claran ja Vicenten rakkauteen ja pelkoihin. 
Clara tuntee, että Vicente pelkää ("Sinä täriset") sekä yön mukanaan tuomia että lihallisia 
uhkia. Yö on täynnä ruumiita ja usvaa, ja vain kulkukoira Musti kulkee siellä huoletta. Sisällä 
on lämmintä ja valoisaa, ja kiehuvan veren levottomuutta. Clara on halunnut auttaa Vicenteä 
siitä kohtauksesta lähtien, missä hän pudotti kirjansa maahan, tarttui tämän veriseen käteen 
ja "pelasti" tämän (21:46). Hän sanookin: "Pyydä minulta asioita" — tämä voisi tarkoittaa 
suudelmaa otoksen lopun lähikuvassa, mutta näin ei kuitenkaan tapahdu. Tunteet kasvavat, 
mutta ne hillitään: kamera näyttää, kuinka rakastavaisten lähentyminen tapahtuu hitaasti 
kosketuksen (villapaita, Ninon peitto, Claran väsyneet kasvot), ei katseen kautta. Ehkä siksi 
Costa näyttää suudelman sijaan seuraavaksi pimeyttä, josta seuraava kohtaus alkaa (ks. 
"Kohtauksen analyysi").

Tämän otoksen liike rajaa uuden perheen, ja lisäksi järjestää uudelleen sen jäsenten ase-
man. Vicenten, joka katsoo useasti alas nukkuvaan Ninoon, täytyy yhtyä myös kolminai-
suuden toiseen kulmaan, Claraan. Hänen tulee kasvaa rakastajan rooliin ja unohtaa veljen 
rooli. Nino, joka jää kuvan ulkopuolelle, jää "orvoksi" toisen kerran elokuvassa, kun hänen 
kumppanuutensa Vicenten kanssa purkautuu. Vicente ja Clara ovat nyt pariskunta, ja Ninon 
tulee löytää yksin tiensä tähän kotiin, jossa hän nyt lepää.
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Se há sequência emblemática em O Sangue ela corresponde a esta visita nocturna 
O Sanguea kuvaa parhaiten kohta, jossa Clara ja Vicente käyvät illalla puistossa, 
ja tämän jälkeen setä sieppaan Ninon. Kaikki elokuvan teemat ovat läsnä: huolet-
toman ja iloisen menneisyyden nostalgia, rakkauden puhtaus, kuolemanpelko ja 
sen kiehtovuus, orpous ja kasvamisen sisäinen ja ulkoinen taistelu. Myös teknisesti 
tässä nähdään monia elementtejä, jotka ovat leimallisia Costan ohjaustyölle: mus-
tan eri sävyt, unenomainen ja mystinen tunnelma, viittaukset klassisiin elokuviin 
(mukaan lukien goottisen tyylin ja B-luokan elokuvat), alakulmasta kuvaaminen, jne. 
Tarinan tässä kohdassa kolmen päähenkilön nuoruus loppuu, ja monien tapahtu-
mien kautta he astuvat aikuisuuteen.

Edellisen kohtauksen lopussa (ks. "Otoksen analyysi") kuullaan The The -yhtyeen 
This is the Day -kappaleen ensimmäiset soinnut. Tämä kappale soi ensimmäi-
sessä otossarjan  kolmesta osasta. Clara tulee kuvaan (ks. ensimmäinen kuva) kuin 
ilmestys, ja vesipisarat tippuvat keveästi hänen hiuksilleen. Vesi on yksi niistä ele-
menteistä, jotka korostuu tässä kohtauksessa. Puiston valkoiset valot "räjähtävät" 
pimeyden keskellä (samoin kuin esimerkiksi Vicenten auton valot aikaisemmin), kun 
Vicente ja Clara menevät puistoon (ks. toinen kuva). He pitävät toisiaan kädestä 
kiinni ja laskeutuvat rinnettä pitkin juhliin. Musiikin lisäksi kuuluu mopojen mootto-
rien pärinää ja ihmisjoukon ääniä. Ihmiset tanssivat, kävelevät toisiaan halaten ja 
nauttivat hetkestä. Roikkuvat lamput muistuttavat tähtiä matalalla taivaalla tai jou-
luvaloja (ks. kolmas kuva). Tässä nähdään toinen elementti, utuisuus, joka näkyy 
usvassa ja juhlijoiden tuottamassa höyryssä, ja se luo salaperäisen tunnelman. 
Tässä vaiheessa tunnelma on kuitenkin vielä iloinen.
alegre.

KOHTAUKSEN ANALYYSI

Clara ja Vicente kävelevät. The The:n kappale hiljenee, ja sanojen nostalgia — "All 
the money in the world / couldn't buy back those days" — kaikuu myös Claran replii-
kissä: "Meille ei tule enää koskaan tällaista iltaa". Kuten monissa muissakin koh-
tauksissa, hahmoja kuvataan hämärässä. Hämärä ja vastavalo (ks. neljäs kuva) 
tekee kameran näyttämästä näkymättömämmän: vaikka kamera kuvaa, sen koh-
teita ei näe tarkasti. Katsojan tehtävä on täydentää kuva mielikuvituksensa avulla. 
He tapaavat sattumalta Zecan (jonka kanssa Claralla on saattanut olla suhde), ja 
sitten huomaavat jotakin (ks. viides kuva). "Katso", Clara sanoo ja jatkaa hetken 
kuluttua: "Usva". Heidän kasvoihinsa osuvat, lepattavat valot muistuttavat kuiten-
kin enemmän veden heijastusta. He puhuvat Ninon väsymyksestä ja siitä, että hän 
jäi yksin kotiin. Vähitellen musiikki, tööttien, mopojen ja joen veden ääni tulevat 
takaisin ja ennustavat jotakin omituista. Tämä äänien sekoitus merkitsee hidasta 
siirtymää kohtauksen seuraavaan vaiheeseen.

Kohtauksen toinen osa alkaa, kun metsä alkaa näyttää enemmän heinämättäitä 
täynnä olevalta suolta. Ensimmäisessä osassa juhlittiin nuoruuden iloa, joka ei 
enää koskaan palaa, mutta nyt hahmot kohtaavat kuoleman, joka tulee lopulta 
kaikille. Clara ja Vicente katsovat ruumista, jonka venemies nostaa vedestä (ks. 
kuudes kuva). Valokeila valaisee joen, joka on läpi elokuvan kulkeva elementti, ja 
tietyllä tavalla sen "verenkiertojärjestelmä". Joen vesi on veren vertauskuva — veri 
antaa elokuvalle nimen, mutta sitä hädin tuskin näkee koko elokuvassa. Seuraa-
vassa otoksessa venemies poimii ruumiin joesta (ks. seitsemäs kuva). Aikaisemmin 
näimme veden (sade ja joen vesi) ja utuisuuden (usva), ja nyt näemme kiinteyden: 
veneilijän äännähtelystä ja nostamisen vaikeudesta välittyy tunne ruumiin painosta.

RAKKAUS JA KUOLEMA KUULUVAT ELÄMÄN KULKUUN 

Luku 14 (53:40 – 1:01:03) 
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Narrativamente, assim como nunca saberemos o que se passou de facto com o 
pai Katsoja ei saa koskaan tietää Vicenten isän kohtaloa, eikä myöskään tämän 
kuolleen henkilöllisyyttä. Ruumis, vastavaloon kuvatut sivustakatsojat (jotka muis-
tuttavat Jacques Tourneurin elokuvien zombeja, ks. kahdeksas kuva) ja klassisen 
musiikin alkaminen muuttavat tunnelman täysin. Nyt vallitsee unenomainen tun-
nelma, joka voisi olla goottisesta kauhuelokuvasta tai trilleristä. Kuolema ja pimeys 
ovat hallitsevat elementit.

Vicente kulkee muiden ihmisten kanssa pois joenrannasta kuin hautajaissaattuees-
sa ja löytää valkoisen kaulaliinan, joka kuului oletettavasti kuolleelle. Seuraavaksi 
nähdään otos, joka näyttää siltä, että se olisi kuvattu kaulaliinan läpi. Siinä näkyy 
vain vääristyneitä varjoja, mikä antaa sen käsityksen, että metsässä asuu öisin vain 
aaveita ja henkiä. Tämä aavemainen yhteys maahan juurien läpi on kontrastissa 
Lissabonin keskustan vaisun ja persoonattoman ilmapiirin kanssa, minne Nino 
ja Vicente viedään "vangeiksi". Seuraavaksi Vicente kietoo valkoisen kaulaliinan 
Claran kaulaan tämän valkoisen mekon ylle (ks. yhdeksäs kuva). Tässä nähdään 
jälleen Claraan liitetty valkoinen väri, joka on vastakohta Vicenten mustalle. Kun 
Clara huomaa, että kaulaliina kuului kuolleelle, hän ottaa sen pois ja alkaa juosta. 
Kuten alussakin, juhlien höyry ja usva näkyy — ne ovat portti henkilöhahmoihin (ks. 
kymmenes kuva). Clara lähtee juosten pois kuolleiden ja varjojen "ulottuvuudesta". 
Ensin hän pakenee Vicenteä, mutta pako kääntyykin toisin päin: otoksen lopussa 
Vicente riitelee Claran huomiosta Zecan kanssa, ja koska he alkavat tappelemaan, 
Clara joutuu juoksemaan Vicenten perään. He kummatkin katoavat usvaan, ja näin 
alkaa otossarjan kolmas osa.

Tässä kolmannessa ja viimeisessä osassa nähdään Claran ja Vicenten tekojen seu-
raukset. Heidän puistossa viettämänsä aika ja Ninon turvatta jättäminen kostau-
tuvat Ninon sieppauksella (ks. yhdestoista kuva). Veljet eivät tämän jälkeen enää 

tapaa. Clara juoksee Vicenten perässä rinnettä alas, mutta nyt tunnelma on kireä, toi-
sin kuin kohtauksen alussa. Clara saa Vicenten kiinni ja on vahvempi kuin tämä heidän 
käymässään "rakastavaisten taistelussa" (ks. kahdestoista kuva). Tämä on se lähenty-
misen lopputulos, jonka ohjaaja keskeytti ennen suudelmaa aiemmassa kohtauksessa 
(ks. "Otoksen analyysi"). Tämän jälkeen he kohtaavat ja koskettavat toisiaan seuraavan 
kerran vasta elokuvan lopussa. 
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KUVIEN KAIKUJA

Nämä kuvat ovat vapaita assosiaatioita, jotka liittyvät 
yhteen elokuvan motiiveista: rakastavaiset.

1. Ruutu Pedro Costan elokuvasta O Sangue — Veri, 
1989

2. René Magritten maalaus The Lovers,1928 (öljyväri, 
esillä nykytaiteen museossa MoMA:ssa, New Yorkissa, 
Yhdysvalloissa) 

3. Rui Chafesin I Am Like You, 2008 (rauta, esillä Avenida 
da Liberdadella Lissabonissa) 

4. Ruutu Jean-Luc Godardin elokuvasta Hullu Pierrot, 
1965 
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O SANGUE — VERI (1989) JA VÍCTOR ERICEN MEHILÄISPESÄN HENKI (1973)

KAKSI UNTA KASVUSTA 

VUOROPUHELU CINED-KOKOELMAN ELOKUVIEN VÄLILLÄ

Espanjalaisen Víctor Ericen ohjaamassa Mehiläispesän hengessä (1973) on monia 
yhtymäkohtia O Sanguen kanssa. Kummassakin nähdään perhe, joka joutuu uudis-
tumaan. Costan elokuvassa isähahmo poistuu, kun taas Ericen teoksessa äiti on 
henkisesti poissa miehensä ja kahden pienen tyttärensä, Anan ja Isabelin, elämästä, 
sillä hän pitää kiinni entisestä kiintymyksen kohteestaan. O Sanguen ensimmäi-
sessä kohtauksessa Vicente yrittää turhaan estää isäänsä lähtemästä pitääkseen 
perheen yhdessä; Erice ei koskaan näytä äitiä, isää ja tyttäriä samassa kuvassa. 
Toinen elokuville yhteinen elementti on se, että ne kertovat veljesten (O Sangue) 
tai sisarten (Mehiläispesän henki) kasvutarinan vanhempien arvojen murenemisen 
seurauksena.

Mehiläispesän hengessä sisä- ja ulkotilat ovat yhtä tärkeitä elokuvan kerronnalle 
kuin O Sanguessa, mutta niihin liittyy erilaisia merkityksiä. Sisätilat ja erityisesti koti 
ovat turvapaikkoja Ninolle ja Vicentelle. O Sanguessa koti on pieni ja lämmin, eikä 
siitä nähdä muuta kuin olohuone ja ahtaat huoneet, mutta Mehiläispesän hengessä 
kotitalo tuntuu jatkuvan loputtomiin: siellä on pitkät käytävät, isot huoneet, ja ikku-
nalasit näyttävät hunajakennoilta. Sisätilojen tarkoitus onkin näyttää mehiläispesiltä. 
Kummassakin elokuvassa suhde metsiin ja peltoihin on tärkeä: yhteys luontoon 
stimuloi nuorten kasvua ja varoittaa heitä vaaroista. O Sanguessa kuollut ruumis 
nostetaan joesta, ja Mehiläispesän hengessä isä varoittaa tyttäriään myrkyllisistä 
sienistä. Lisäksi "höyryhirviö" (juna) lähestyy tyttäriä junaradalla ja tuo mukanaan 
haavoittuneen sotilaan, jota Ana ruokkii salassa.

Kuten O Sanguen kontekstista kertovassa osiossa selitettiin, siinä näkyy epäsuoria 
viittauksia Portugalin talousvaikeuksiin Kansainvälisen valuuttarahaston väliintulon 
ja Euroopan talousalueeseen liittymisen (1986) jälkeen. Myös Vítor Ericen elokuva 
kommentoi epäsuorasti Espanjan poliittista ilmapiiriä. Se sijoittuu 1940-luvun Es-
panjaan: tällöin sisällissota loppui ja Francon diktatuuri alkoi. Perheen hajoaminen 
on näin vastakohta kansan yhdistämispyrkimykselle Francon voiton jälkeen. Tässä 
mielessä "mehiläispesän henki" voidaan tulkita symboloivan uutta tehokkuus- ja 
työjärjestelmää, joka perustettiin näihin aikoihin.
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Tässä oppivihossa on jo useasti puhuttu O Sanguen viittauksista muihin elokuviin. 
Mehiläispesän hengessä viittaus on osa tarinaa: se näkyy tyttöjen ihmetyksessä 
ja kauhussa, kun he näkevät James Whalen ohjaaman Frankensteinin (1931). 
Myöhemmin Ana kohtaa tämän saman myyttisen hirviön, ja tämä elokuvan uneno-
mainen ulottuvuus muistuttaa O Sanguea. Nino ja Ana kumpikin eksyvät metsään 
leikkiessään. Kummassakin elokuvassa todellisuus, unenomaisuus ja mielikuvitus 
sekoittuvat. Näissä kahdessa esimerkkikuvassa tuo sekoittuminen on saatu aikaan 
leikkaamalla filmi niin, että kuvat asettuvat hitaasti päällekkäin.
  
Vaikka nämä kaksi elokuvaa muistuttavat toisiaan lyyrisyytensä ja yliluonnollisisten 
elementtiensä puolesta, niiden välillä on yksi olennainen ero. Costan ohjaustyössä 
mustan eri sävyt edustavat ahdistuneisuutta. Erice ja elokuvaaja Luis Quadrado taas 
käyttävät värifilmiä, ja heidän työssään näkyvät lämpimät hunajan ja tulen sävyt ja 
keltainen, jolla he tekevät koko elokuvan tunnelmasta lämpimän. Toinen ero on elo-
kuvien muotokielessä: O Sanguen vinot ja kierot muodot (esimerkiksi puiden kie-
muraiset oksat ja viistottaiset kadut) eroavat täysin Mehiläispesän hengen avarista 
tiloista, joiden suorat linjat ulottuvat silmän kantamattomiin. 
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Tämän lauseen sanoi Paulo Nozolino (s. Portugalissa 1955), valokuvaaja ja 
Pedro Costan ystävä, jonka kanssa tämä teki yhteistyötä O Sanguessa. Hänen 
esituotannon aikana ottamansa valokuvat (ks. alla) auttoivat kuvauspaikkojen 
ja elokuvan visuaalisen ilmeen löytämisessä. Niissä näkyy esimerkiksi maa-
pallo, jonka päällä Nino makaa, kun Vicente kertoo, ettei isä tule enää takaisin; 
kasvit, jotka muistuttavat poikien takapihan varjoja; autossa matkustavan pojan 
yksinäisyys, joka muistuttaa Ninon sieppausta; ja iloiset hetket töissä tai hau-
tausmaan rakennelmat.

 

YHTYMÄKOHTIA MUIHIN TAIDEMUOTOIHIN
VALOKUVAUS: SYNKÄT KUVAT OVAT TODELLISUUTTA

O Sanguen lisäksi Costan ja Nozolinon tuotannossa näkyy muitakin yhtymäko-
htia. Nozolinon tuotantoon ovat vaikuttaneet hänen matkansa Lontooseen, Pa-
riisiin, arabimaailmaan ja Berliinin muurin kaatumisen jälkeiseen Eurooppaan. 
Matkailustaan huolimatta Nozolinoa ei ole kiinnostanut kuvajournalismi vaan 
rappeutuminen ja "se, mikä loppui muttei vielä ole jotain muuta". Costan kanssa 
hän jakaa kiinnostuksensa raunioita ja mustavalkoisuuden runollista dramatiik-
kaa kohtaan, sillä se paljastaa varjoja ja tiloja siellä, missä pimeys yleensä 
vallitsee. Latteiden ja eksoottisten stereotyyppien sijaan Nozolino käyttää Cos-
tan tavoin valoa mahdollisimman vähän nähdäkseen pimeyden paremmin ja 
näyttääkseen elämäntapojen katoamisen. Näin hän tavallaan seuraa yhtä suo-
sikkirunoilijaansa, António Osóriota: "Säilö kärsimystä. Näytä se puhdistettuna."

Kuten alla olevista Paulo Nozolinon ja O Sanguen kuvista näkyy, niissä on 
paljon samankaltaisuuksia ja samoja vaikutteita. Niissä näkyy taivasta silpo-
vien kerrostalojen suhde kokonaistilaan; ohikulkijoiden persoonattomuus hei-
dän sulautuessaan seiniin ja jalkakäytäviin pitkillä ja pimeillä kaduilla; valon ja 
valkoisen vähäisyys pimeässä yössä, kuten tässä nähtävä Vicenten moottori-
pyörän valo tai yksinäinen ääriviiva tiellä; ja verisukulaisuuden symmetria, joka 
muistuttaa kumppanuudesta ja kasvusta menneisyydessä, joka ei enää palaa 
koskaan.

Niin Nozolinolle kuin Costallekin nämä ovat todellisuuden osasia. He uskovat, 
että maailmasta voi löytää kauneutta, vaikka "ne hetket, jolloin luulemme ole-
vamme onnellisia" ovatkin Nozolinon mukaan ohimeneviä. He näkevät oleske-
lumme maailmassa väliaikaisena hetkenä asuttamisen ja raunioitumisen välillä

[…] » (4) ; « […] les peintres espagnols communiaient avec les soirées... » (5) 
Godard se fait alors peintre de la lumière, du crépuscule, d’un clair de lune. 
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Tässä oppivihossa käsiteltiin jo aiemmin sitä, miten Pedro Costan tuotanto voidaan tul-
kita jatkuvaksi kodin etsimiseksi. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikä tahansa koti. Esimer-
kiksi Juventude em Marchassa (2006), joka kertoo Fontainhasin kaupunginosan hökke-
leiden purkamisesta ja asukkaiden uudelleensijoittamisesta köyhille rakennettuun Casal 
da Bobaan, nähdään näiden kahden tilan välillä suuri kontrasti. Hökkeleiden huoneet 
ovat hämäriä, seinien maali halkeilee ja asukkaat kertovat ja kuvittelevat tarinoita noiden 
"luolien" pimeydessä. Toisaalta Costan kuvaamana Casal da Boban uusista valkoisista 
taloista ei kuulu ihmisten ääniä, vain pikkulintujen viserrystä ja televisioiden pauhua. Tällä 
uudenaikaisella tilalla ei ole Costalle muistia tai draamallista ulottuvuutta.

Costan teoksissaan käyttämä arkkitehtonisten tilojen vastakkainasettelu saa alkunsa O 
Sanguessa, jossa etenkin sedän "vankilana" toimiva asunto Lissabonin keskustassa on 
kontrastissa Vicenten ja Ninon turvallisen, kaupungin ulkopuolella sijatsevan kodin kans-
sa. Costa asettaa vastakkain nykyajan ja myyttisen menneisyyden. Costan laatimassa 
käsikirjoituksessa on piirroksia ja kuvia, joihin on merkitty ohjeita kuvausta varten. Käsi-
kirjoituksen loppupuolella Ninon sedän asuntoa kuvaillaan näin: "Koti joka häikäisee to-
dellisuudellaan, esine kerrallaan, anonyymi. Paljon valoa, ei varjoja". Tämä koti esitellään 
Ninolle huone kerrallaan, ja hän kieltäytyy asumasta siinä.

Sedän asunnon lisäksi O Sanguessa nähdään Lissabonin modernissa ja kosmopoliittises-
sa keskustassa Império-ravintolan julkisivu ja sisätilat, Grandella-tavaratalo ja säntillisesti 
rakennetut parvekkeet, kun Vicente on vankina velkojien kotona uudenvuodenaattona. 
Vicente ja Nino eivät sopeudu tällaiseen urbaaniin kotiin, ja heidän asuinalueensa (Bar-
reirossa kuvatut kadut ja muut hämärät, mystiset tiet) tuntuvat symbolisoivan teollista, 
eivätkä modernia Lissabonia. Costa näyttää etenkin ennen 1974 rakennettuja vanhoja 
kaupunginosia ja köyhiä alueita tehokkaampien rakennusten sijaan. Näin katsoja saa kä-
sityksen matalan hierarkian arkkitehtuurista, eikä välttämättä tunnista näitä alueita. Monet 
elokuvan tapahtumista on kuvattu kauttakulkupaikoissa — käytävillä, kapeilla kaduilla, 
pihoilla, metsissä ja soilla. Näin suoraviivaisten ja tunnistettavien reittien havaitseminen 
vaikeutuu, ja elokuvan tapahtumapaikat muodostavat vaillinaisen kartan, joka tuntuu joh-
tavan osittain toiseen aikakauteen. Myyttisen joen ja kauniiden, pelottavien puiden muo-
dostaman metsän lisäksi tästä on hyvänä esimerkkinä omituinen metallirakennelma, jon-
ka luona Nino kohtaa Claran ennen pakenemistaan. Tämä voi olla todellinen tai unessa 
sijaitseva paikka, ja tämä epätietoisuus vahvistaa jo aiemmin mainittua käsitystä siitä, 
että Claraan liitetään uskonnollinen ilmestyminen (ks. "O Sanguen elokuvataiteelliset piir-
teet").

 
ARKKITEHTUURI: TUMMAT ELINYMPÄRISTÖT, ARKKITEHTONINEN 
ONGELMA
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Portugalissa 1990. Se ei kerännyt suuria yleisömääriä, mutta kriitikot ottivat sen innolla 
vastaan. Se sai esimerkiksi vuonna 1990 Rotterdamin elokuvajuhlien tuomariston erityis-
maininnan ja parhaan elokuvan palkinnon CinePort- eli portugalinkielisten maiden elo-
kuvajuhlilla. Se oli myös Portugalin ehdokkaana parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-
kategoriassa.

Samana vuonna António Braz kirjoitti Grande Ilusão -lehdessä: "O Sanguen herkän ker-
ronnan ansiosta voimme valaista sisäisiä tarinoitamme. Se on tilaisuus sukeltaa yöhön, 
lapsuuden hetkiin joina piilouduimme pimeään kaappiin jotta meitä kaivattaisiin, het-
kiin joina olimme hengissä ollessamme poissa, lapsuuteen jossa vanhempamme leik-
kivät jälleen ullakon vanhoilla leluilla, nuoruuteen jossa odotetaan tyttöystävää turhaan, 
jossa menetetään ensimmäistä kertaa. Suuri taikaluola, johon eksymme löytääksemme 
itsemme. Tämä 'veri' on minunlaistani elokuvaa".

Elokuvien valitsija ja Portugalin elokuva-arkiston silloinen johtaja João Bénard da Costa 
ylisti Costan ohjaustyötä vuonna 2009 tekstissä nimeltä "O Negro é uma Cor ou o Cine-
ma de Pedro Costa". Hänen mukaansa Vicenten isältään saama läimäytys heti elokuvan 
alussa tapahtuu ilman, että tiedämme, keitä henkilöhahmot ovat. "Mutta tiedämme, että 
pojan ja miehen välillä — tai kuten saamme tietää myöhemmin, pojan ja isän välillä — ei 
ole enää luottamusta. Vain kuolema on samalla tavalla yhtäkkinen ja peruuttamaton kuin 
menetetty luottamus. Vicente sanoo: 'Tee minulle mitä haluat', mutta mitään ei ole annet-
tavissa. Mitään ei ole tehtävissä. Mitään ei ole sanottavissa. Mitään ei ole nähtävissä. 
Synkkää, hyvin synkkää."

Mário Jorge Torres, joka toimi elokuvakriitikkona O Público -sanomalehdessä O Sanguen 
DVD-version julkaisun (MIDAS Filmes, 2009) aikaan, kirjoitti: "O Sanguen katsominen 
tässä ajassa lyö ilmat pihalle ja on myös uskomaton löytö: se on valvepainajainen, jossa 
kuolleet hengittävät kuuhullujen henkilöhahmojen jäänteiden kosteudessa ja leikkivät 
varjoilla. O Sangue on elokuvataiteen menneisyyden harhaoppinen kutsu muodonmuu-
tokseen (ja murhaan, ikään kuin 'isän kuolema' olisi kiireellinen) kouristelevan lyyrisyyten-
sä ja unenomaisten ääriviivojensa ansiosta. Kukaan ei ollut aikaisemmin kuvannut tällä 
tavalla talvimarkkinoiden taianomaisia ja kummitusmaisia valoja, kukaan ei ollut onnistu-
nut näyttämään yhtä voimakasta pilkahdusta elämän palasista".

No Expresso-sanomalehden kriitikko Francisco Ferreira kuvaili: "O Sanguessa ta-
pahtuu kauheita asioita, ja massasta poikkeavan, nuoren Pedro Costan vaikutteita 
ovat olleet Hollywoodin b-luokan yöhön ja lapsuuteen pakkomielteisesti suhtautuneet 
ohjaajat. Kiehtovaa on se, miten O Sangue sovittaa tämän elokuvataiteen perinteen 

80-luvun lopun Portugaliin — Portugaliin, jossa Vick Vaporub poistaa huolet. Elokuva 
alkaa läimäytyksellä ja sillä varmuudella, että se on elokuva, joka paljastaa kaikki 
pelot".

Myös ranskalainen kriitikko Philippe Azoury on kirjoittanut O Sanguen viittauksista 
muihin elokuviin jo aiemmin mainitussa tekstissään "Órfãos" (teoksessa Cem Mil 
Cigarros): "[O Sanguen] pohjalla on Costan halu käydä vuoropuhelua kaikenlais-
ten elokuvien kanssa (mukaan lukien genre-elokuvien). Se herättää elokuvataiteen 
historian henkiin ja samalla etsii uutta tapaa kuvata. On hämmästyttävää ajatella, 
että O Sangue tehtiin ikään kuin viimeiseksi kunnianosoitukseksi ja hyvästiksi elo-
kuvataiteen menneisyydelle. (…) O Sanguessa näemme hulluutta. Hiljaisuus tekee 
siitä erityisen. Se on elokuva, joka osaa pitää salaisuuden: se ei koskaan sano suo-
raan eikä anna ymmärtää, vaan kuvaa kaiken houreena. Costan mukaan hän ei ole 
koskaan osannut kuvata unta. Voisimme väittää vastaan, sillä tunnelma O Sanguen 
alusta loppuun on hallusinoiva — onko se totta vai pelkkää unta?"

Adrian Martin kirjoittaa tekstissään "A Vida Interior de Um Filme" (julkaistu samai-
sessa Cem Mil Cigarros -teoksessa): "O Sangue pitää katsojan jatkuvassa jännityk-
sessä: kun kohtaus loppuu, kun ovi sulkeutuu tai kun joku kääntää selkänsä kame-
ralle, tuleeko hän enää ikinä takaisin? Hahmot katoavat otosten välillä ja sairas isä 
kuolee kohtausten välillä; ensin hän puhuu ja hänen kehonsa vaivoin hengittää, ja 
seuraavassa hän on painava, kuollut ruumis. Jos joku hahmoista tulisi takaisin eloku-
vaan, missä muodossa hän tulisi? Olisiko hän haamu, zombi, muistikuva, virtuaalista 
todellisuutta?"

ELOKUVAN VASTAANOTTO: RISTIKKÄISIÄ IV - YH
TYM

ÄKO
H

TIA
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Ottaen huomioon "CinEd: kokoelma elokuvakasvatusta varten" 
-osiossa ilmaistut pedagogiset periaatteet, kannustamme tark-
kailemaan elokuvaa intuition ja tunteiden kautta käyttäen hyväksi 
niitä työkaluja, jotka nousevat esiin elokuvan sisällöstä. Osiosta 
"Elokuvan luvut" voi tarkistaa, mihin elokuvan osioon kysymykset 
liityvät. Lisäksi CinEdin verkkosivuilla on elokuva-alan sanasto.

 
ENNEN ELOKUVAN KATSELUA

1) JULISTEET
(ks. 3 elokuvajulisteen kuvaa)

* Kuvailu: mitä näkyy?

* Kuvailu: asettelu ja estetiikka.

- Mitä juliste kertoo mahdollisesti henkilöhahmoista ja tarinasta?

  Ensimmäinen juliste on tyyliltään minimalistinen. Koska sen hal-
litseva väri on musta, voimme päätellä, että kyseessä saattaa 
olla mustavalkoelokuva, ja että tunnelma ei ole iloinen, vaan 
synkeä. Juliste heijastaa näin elokuvassakin usein nähtyä aset-
telua, missä näkyviä osia on paljon vähemmän kuin kaikkea 
muuta, joka on hämärässä tai usvan peittämää. Toisin kuin elo-
kuvassa, jossa veri on vain symbolista, julisteessa O Sangue 
on kirjoitettu punaisella. Tämä "veri" erottaa julisteessa Vicenten 
ja Claran. Claran kasvoilla nähtävä pelko ja Vicenten vakavuus 
enteilevät O Sanguen arvoituksellista ja vakavaa tunnelmaa.

* Valitse yksi tämän oppivihon ruuduista ja näytä se opiskelijoille. 
Tarkoituksena on saada heidät kuvittelemaan tilanne, hen-
kilöhahmot ja paikka, jossa tuo kohtaus on kuvattu.

* Toista elokuvan alkukohtaus ilman kuvaa, jolloin opiskelijat 
kuulevat vain äänielementit. Kysy heiltä sen jälkeen, millaiseksi 
he kuvittelevat kyseisen tilanteen (paikka, tunnelma, kellonaika) 
ja mihin genreen elokuva kuuluu.

- Miten Ninon, Vicenten ja Claran elinympäristö ja koti eroavat 
sedän ja Pedron elinympäristöstä ja kodista?

- Miten henkilöhahmot pukeutuvat? Miksi Nino ja Vicente päättävät 
pukeutua samanlaisiin vaatteisiin?

- Miten ohjaaja on luonut elokuvan pelottavan tunnelman? Millai-
silla kuvilla ja äänillä?

- Miksei Nino halua sedän apua?
 
 

2) MITÄ KUULEMME?
(ks. "O Sanguen elokuvataiteelliset piirteet") 

Montako eri kappaletta elokuvassa soi? Missä tilanteessa ne soi-
vat?

- Kuuluvatko ne kaikki samaan tyylilajiin? Miten kukin tyylilaji liittyy 
kunkin kohtauksen tapahtumiin?

- Voidaanko ajatella, että jokaiseen hahmoon liittyy jokin kappale?
- Pyydä opiskelijoita tunnistamaan äänielementit, jotka liittyvät 

alkukohtaukseen (ks. luku 1), Ninon ja Vicenten keskusteluun 
kotona (asuinalueen tunnelma, ks. luku 9) sekä Vicenten ja nai-
sen väliseen keskusteluun velkojien asunnon parvekkeella (ks. 
luku 21).

- Yö oli pimeä, kuu ei paistanut / Kaukaa kuului suden ulvonta. 
Missä vaiheessa tämä laulu kuullaan ja kuka sitä laulaa? Miten 
laulu liittyy elokuvaan?

3) ANALYYSI 
 
Näytä "Ruudun analyysi" -osion kuvat.

- Mitä Vicente ajattelee?
- Miksi hänellä on vakava ilme?
- Miten tämä kuva liittyy elokuvan viimeiseen otokseen, jossa Nino 

menee kotiin?

Näytä "Otoksen analyysi" -osion kuvat.

TEHTÄVIÄ ELOKUVAN 
KÄSITTELEMISEKSI

ELOKUVAN KATSELUN JÄLKEEN

* Kuuntele opiskelijoiden mielipiteitä ja elokuvan heissä herättä-
miä tunteita.

- Vastasiko elokuva niitä käsityksiä, jotka he saivat katselemalla 
julisteita?

- Mitkä ovat elokuvan tärkeimmät hetket? Miksi? Pyydä opiskeli-
joita kuvailemaan noita hetkiä ja niiden sijaintia elokuvan tari-
nassa.

* Pyydä opiskelijoita kertomaan elokuvan tarina ja jotakin hen-
kilöhahmoista. Pyydä heitä kuvailemaan elokuvan alku ja loppu 
sekä henkilöhahmojen muutokset elokuvan aikana.

- Mihin genreen O Sangue kuuluu?

- Miksi elokuva on mustavalkoinen?

1) MITÄ NÄEMME?
(ks. "O Sanguen elokuvataiteelliset piirteet") 

Pyydä kutakin opiskelijaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä Ninon ja Vicenten isälle tapahtui?
- Minkä salaisuuden Clara haluaa kertoa Ninolle, muttei muista 

sitä?
- Mikä on "ihmiskunnan suurin keksintö", josta Nino puhuu?
- Kenen ruumis poimitaan joesta?
- Mikä Ninon serkkua Pedroa vaivaa?
- Minkälainen suhde velkojien kanssa liikkuvalla naisella oli Vicen-

ten ja Ninon isään?

- Miksi elokuvan nimi on "Veri"?

- Kuka on suosikkihahmosi elokuvassa? Miten kuvailisit häntä?

- Käyttäytyvätkö kaikki henkilöhahmot samalla tavalla (puhetapa, 
eleet, kävelytyyli)?
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- Minkälainen tunnelma tässä kohtauksessa on (iloinen, surulli-
nen, jne.)?

- Miksi kamera lähestyy kuvaamiansa kohteita?
- Miksi Vicente ja Clara kuiskaavat? Kuvittele kohtaukselle vaih-

toehtoinen dialogi.

Näytä "Kohtauksen analyysi" -osion kuvat.

- Montako osaa tässä kohtauksessa on?
- Mikä on sen iloisin ja pelottavin hetki?
* Erittele kohtauksessa kuultavat musiikkikappaleet.
 
* Identifica as músicas desta cena.

4) ELOKUVAN VASTAANOTTO
 
-  Pedro Caldas, elokuvan äänisuunnittelija, kertoo, että yhdessä 

vaiheessa kuvauksia hänestä tuntui, että aika oli pysähtynyt (ks. 
"Tekijöiden kokemuksia"). Mitkä ovat elokuvan nopeimpia ja toi-
saalta hitaimpia hetkiä?

- Vertaa António Brazin ja Mário Jorge Torresin arvioita O San-
guesta (ks. "Elokuvan vastaanotto: ristikkäisiä analyysejä"). 
Minkälaisia teemoja he nostavat esiin teksteissään?

- Philippe Azoury kirjoittaa (ks. "Elokuvan vastaanotto: ristikkäisiä 
analyysejä"), että "O Sangue tehtiin ikään kuin viimeiseksi kun-
nianosoitukseksi ja hyvästiksi elokuvataiteen menneisyydelle". 
Miksi?

- Adrian Martin kirjoittaa (ks. "Elokuvan vastaanotto: ristikkäisiä 
analyysejä"): "Jos joku hahmoista tulisi takaisin elokuvaan, 
missä muodossa hän tulisi? Olisiko hän haamu, zombi, muis-
tikuva, virtuaalista todellisuutta?" Missä mielessä O Sangue 
muistuttaa kauhuelokuvaa tai voitaisiin jopa määritellä kauhue-
lokuvaksi?

 
VUOROPUHELUA KUVIEN KANSSA

 

1) PYSÄYTYS- JA LIIKKUVAT KUVAT

Valitse tai pyydä opiskelijoita valitsemaan yksi pysäytyskuva.

- Mitkä elokuvan teemoista (ks. "Elokuvan teemat") ovat läsnä 
tässä kuvassa, ja mitkä eivät ole?

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kuvan kontekstia, sen asettelua 
(tila, kehon asento), ohjausta (kameran asento, kuvakulma, 
kameran liike) ja selittämään kuvassa näkyvät kerronnalliset 
elementit.

- Millä tavalla kuva ennakoi sitä seuraavia tapahtumia?

Pyydä opiskelijoita valitsemaan heidän suosikkiotoksensa. Pyydä 
heitä kuvailemaan sitä ja sen tärkeyttä koko tarinassa ja perus-
telemaan valintansa.

Valitse kohtaus (ks. "Elokuvan luvut").

- Mitkä henkilöhahmot näkyvät tässä kohtauksessa?

- Miten heidän toimintaansa voisi kuvailla?
- Missä asennossa ja kulmassa kamera on, ja miten se liikkuu? 

Miten kuva on rajattu?
- Mitä äänielementtejä kuullaan?
- Mitä uutta, kerrontaan liittyvää tietoa saamme tässä kohtaukses-

sa?
- Miten kuva on rajattu?

* Analysoi opiskelijoiden kanssa kohtauksen viimeisen otoksen 
suhdetta seuraavan kohtauksen ensimmäiseen otokseen. Kes-
kity leikkaukseen, henkilöhahmojen välisiin suhteisiin ja draa-
malliseen sisältöön otosten välillä.

 
Kuvat

S. 3: Midas Filmes, O Sangue -DVD:n kansi © Midas Filmes / Eilidh Price, 
Film Poster for O Sangue / s. 6: Tuntematon kuvaaja, Opiskelijoiden mieleno-
soitus Portugalin opetus- ja kulttuuriministeriön edustalla, 1987 / s. 8: Pedro 
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Magritte, The Lovers, 1928, Museum of Modern Art (MoMA), New York / s. 22: 
Rui Chafes, I am like you, 2008, Avenida da Liberdade, julkaisussa A Capital, 
tekijä: Carlos Vidal, kesäkuu 1995 / s. 22: Jean-Luc Godard, Hullu Pierrot, 
1965 © Independente / s. 26-27: Paulo Nozolino, O Sanguen esituotannon 
aikana otettuja valokuvia. 



CINED.EU: ELOKUVAKASVATUSMATERIAALIEN 
INTERNET-ALUSTA

CINED TARJOAA: 
• 45 Euroopan maassa toimivan Internet-alustan, jossa on 

ilmaista, monikielistä materiaalia julkisten, ei-kaupallisten 
elokuvanäytösten järjestämistä varten

• Nuorille tarkoitetun kokoelman eurooppalaisia elokuvia
• Helppokäyttöisiä opetusmateriaaleja elokuvanäytösten 

tueksi (oppivihkoja, joissa on tehtävärunkoja järjestäjille/
opettajille, tietoa nuorelle yleisölle ja pedagoginen video 
elokuvaotteiden vertailevaa analyysiä varten)

CinEd on nuorille suunnatun elokuvakasvatuksen eurooppalainen yhteistyöprojekti.
CinEd:iä rahoittaa EU:n Creative Europen alaohjelma MEDIA.


