
      Paikka Nuorelle Miehelle 
ERMANNO OLMI

Elokuvakasvatusta 
eurooppalaisille nuorille

PEDAGOGINEN OPETUSMATERIAALI



2
I -

 J
O

H
D

AN
TO

CinEdin tehtävänä on tehdä elokuva tunnetuksi niin kulttuurin tuotteena kuin keinona jäsentää maailmaa. Tätä varten 
on kehitetty yhteinen pedagogia, jonka pohjana on hankkeeseen osallistuvien maiden tuottamista elokuvista koostuva 
kirjasto. Lähestymistapa soveltuu omaan aikaamme, jolle on tyypillistä, että tapamme nähdä, ottaa vastaan, levittää ja 
tuottaa kuvia kokee nopeita, yhä suurempia ja jatkuvia muutoksia. Näitä kuvia me näemme elokuvateattereiden valko-
kankaalla ja monenlaisissa kuvaruuduissa, niin televisiossa, tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimessakin. Elokuva on 
nuori taiteenlaji, jonka on monesti ennustettu kuolevan. On selvää, että näin ei ole tapahtumassa.
Nämä muutokset heijastuvat elokuvaan. Sen esittämisessä on otettava erityisesti huomioon, miten sirpaloituneeksi elo-
kuvan katselu valkokankaalta ja erilaisista kuvaruuduista on muuttunut. CinEdin julkaisujen tarjoama ja kannattama 
pedagogia on herkkä ja induktiivinen, interaktiivinen ja intuitiivinen. Se antaa tietoa ja analyyttisiä välineitä ja mahdol-
listaa dialogin kuvien ja elokuvien kanssa. Teoksia analysoidaan eri tasoilla ja kokonaisuuksina, mutta myös osina ja eri 
kohdista – mukana ovat pysäytetyt kuvat, rajaukset ja jaksot.
Pedagogiset kirjaset ohjaavat suhtautumaan elokuviin vapaasti ja joustavasti. Yksi tärkeimmistä haasteista on saada 
kontakti elokuvan kuviin eri tasoilla: kuvaus on tärkeä vaihe kaikissa analyyttisissä lähestymistavoissa; tarvitaan myös 
kykyä valita käsiteltävät kuvat sekä kulloinkin puheena olevista että muista elokuvista ja verrata niitä ottamalla mukaan 
kaikki esittävät ja kertovat taiteet (valokuvataide, kirjallisuus, maalaustaide, teatteri, sarjakuva…). Tavoitteena on, etteivät 
kuvat pakene, vaan että ne saavat merkityksen. Elokuva on tässä mielessä synteettinen taide ja erittäin arvokas väline, 
kun halutaan kehittää ja vahvistaa nuorten sukupolvien tapaa katsoa.
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I - JOHDANTO

Italialainen elokuvajuliste

Opetusmateriaalin tekijä

Vincenzo Ardito, opiskellut markkinointia ja viestintää ja valmistunut op-
pilaitoksesta Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto (Bari); ohjaaja, 
elokuvantekijä ja kouluttaja; tehnyt yhteistyötä mm. seuraavien tahojen 
kanssa: Save the Children Italia, Italian opetusministeriö, Autorità garante 
per l’infanzia e l’adolescenza, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica, Confcommercio Italia. 
Kiitokset

Arnaud Hée, Nathalie Bourgeois, Maria Cascella, Ruggiero Cristallo, 
Accademia del Cinema Ragazzi, Claudia Lorè ja Nicolò Ceci

Tämä opetusmateriaali on tarkoitettu yksinomaan ei-kaupalliseen 
käyttöön. Sen käyttäminen osittain tai kokonaisenaan kaupallisissa tar-
koituksissa on kielletty. 
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lisiä aineksia: maalaismiljöö ja laitakaupunki, yksinker-
taisuuden ylistys, yksilön ja yhteiskunnan kohtaamisesta 
syntyvät ongelmat sekä nuorten rakastuminen.
Olmi kuvaa, miten Domenico, maalaispoika vailla mitään 
erityislahjoja, tulee työnhakuun suurkaupunkiin, missä 
elämänrytmi on kiihkeä ja missä taloudellinen nousukausi 
aiheuttaa suuria yhteiskunnallisia muutoksia.
Olmi kuvaa rauhallisesti, mutta tarkkanäköisesti nuorten 
elämää ja Domenicon lähes sairaalloista ujoutta, jolle 
Antonietta-Magalìn suorasukaisuus on selkeän vastakoh-
tainen. Hän tarkkailee toimistoja ja loppumattomia käytä-
viä tuomitsematta kuitenkaan yrityksen pyramidimaista 
rakennetta.

Paikka nuorelle miehelle on yksi ensimmäisistä todella 
vapaista italialaisista elokuvista. Sen aiheena on perin-

PAIKKA NUORELLE MIEHELLE
TEKNISET TIEDOT 

Tšekkiläinen julisTe Saksalaisia julisteita

teisen ja modernin elämäntavan yhteentörmäys. ”Paikka” 
viittaa työpaikkaan, jota kaupungin ulkopuolella asuva 
nuori mies hakee Milanosta. Elokuva kertoo valintapro-
sessista, johon liittyy irvokkaitakin piirteitä ja paljon suru-
mielisyyttä.

Kenties yllättävintä ovat erilaiset, itse kuvauksen aikana 
tallennetut äänet (samoin kuin monet varastetuilta vai-
kuttavat jaksot).  Äänten avulla luodaan kolmiulotteinen 
tila, jossa toiminta tapahtuu.  Ne myös stimuloivat kat-
sojan aisteja ja palauttavat hänen mieleensä muistoja 
”tuoksuista”. Ilmaisuvoimainen murre, tavallisten ihmis-
ten, ei ammattinäyttelijöiden kasvot, groteskin taju sekä 
urbaaniin kontekstiin oivallisesti istuvat henkilöhahmot – 
kaikki tämä tekee elokuvasta korkeatasoisen. Se edustaa 
parasta italialaista elokuvaa. Se pitää kiinni perinteisistä 
säännöistä, mutta ylittää kuitenkin kansalliset ja ajalliset 
rajat.

Alkuperäinen nimi   L'emploi 
Tuotantomaa  Italia 
Vuosi (Italia)  1961
Kesto   93 min
Väri   mustavalkoinen
Ääni   ääni
Genre   dramaattinen
Aihe    Ermanno Olmi 
Käsikirjoitus  Ermanno Olmi
Tuottaja    Alberto Soffientini 
Tuotanto   Titanus, The 24 Horses 
Levitys (Italia)   Titanus
Kuvaus   Lamberto Caimi 
Leikkaus    Carla Colombo 
Musiikki   Pier Emilio Bassi 
Lavastus   Ettore Lombardi 

Näyttelijät 
• Loredana Detto :  Antonietta Masetti
• Sandro Panseri :   Domenico Cantoni
• Tullio Kezich :   soveltuvuuskokeen pitäjä 
• Mara Revel :   rouva ruokalassa

Palkinnot
• Venetsian elokuvajuhlat 
  1961 :    kriitikkojen palkinto 
• David di Donatello 1962 :  paras ohjaaja
•  Seminci Valladolid 1962 :  Espiga de oro
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Yhteiskunnan 
muuttuminen

4

I -  JO
H

D
AN

TO

Arkkitehtuuri

Työstä 
vieraantuminen

Nainen

Geometria
Pariskunta 
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YHTEISKUNNAN MUUTTUMINEN

Paikka nuorelle miehelle on kuvattu vuonna 1961, ja 
sen tapahtumat sijoittuvat tuohon samaan vuoteen, 
keskelle Italian suurta taloudellista nousukautta, 
joka mullisti koko yhteiskunnan. Päähenkilö vaih-
taa maalaismiljöön suureen teollistuneeseen kau-
punkiin, Milanoon, etsiessään ”työpaikkaa” yhdestä 
niistä monista tehtaista, joita tuolloin perustetaan.

TYÖSTÄ VIERAANTUMINEN

Pitkä tyhjä käytävä, jonka varrella on lukuisia huo-
neita täynnä työskenteleviä ihmisiä, takaapäin 
nähty hahmo ja Domenico pienenpienenä käytävän 
toisessa päässä tuovat mieleemme taloudellisen 
nousukauden aiheuttaman työstä vieraantumisen. 
Noina vuosina elämän päätavoitteeksi muodostuu 
työskentely ennen muuta tehtaissa oman taloudel-
lisen aseman parantamiseksi, mikä taas ilmenee 
siten, että työ hallitsee täysin ihmisten elämää. 
Elokuvassa kerrotaan erittäin hyvin tästä silloisen 
yhteiskunnan puolesta; se on Domenicon vaiheiden 
kuvauksen keskeisiä teemoja.

PARISKUNTA

Domenico ja Magalì ovat pari, mutta he eivät 
ole kihloissa eivätkä naimisissa. He elävät 
tutustumisensa alkuvaihetta, rakastumista, hyvin 
yksinkertaisesti ja suloisen herkästi, katseiden 
ja haparoivien eleiden kautta. Tutustuminen ei 
kuitenkaan johda suhteeseen, mihin ovat syynä 
Domenicon ujous ja vallitseva tilanne, joka estää 
heitä viemästä suhdettaan seuraavalle tasolle.

SYNOPSISARKKITEHTUURI/GEOMETRIA

Tehdasrakennusten arkkitehtuuri ja tapa, jolla ne on 
kuvattu, korostavat rakennusten valtavia neliömäi-
siä muotoja. Myös huomio, jonka ohjaaja kohdistaa 
arkkitehtuuriin ja geometrisiin muotoihin, painottaa 
Italian yhteiskunnassa käynnissä ollutta muutosta.

NAINEN

Elokuvan naiset ovat itsenäisiä, erityisesti Magalì, 
mutta myös Domenicon äiti, joka pitää poikansa 
puolia, ja uudenvuodenjuhlan aloitteelliset naiset.

On talvinen päivä Medassa Milanon provinssissa 
1960-luvun alussa. Cantonin perheelle – vanhemmat ja 
kaksi poikaa – tuo päivä on erityinen: perheen esikoisen, 
Domenicon, on määrä osallistua valintakokeeseen saa-
dakseen työpaikan suuresta milanolaisesta yrityksestä. 
Lombardian pääkaupungissa rakennetaan kaikkialla; 
liikenne ja keskeneräiset työt luovat kaaosta. Yrityksen 
odotushuoneessa anonyymit kasvot tarkastelevat toi-
siaan pelon ja kunnioituksen vallassa. Kokeiden välissä 
ujo Domenico tutustuu sihteerin paikkaa tavoittelevaan 
Antoniettaan, jonka kutsumanimi on Magalì. Väenpal-
jouden ympäröiminä he käyvät kahvilla, juttelevat ja 
kertovat toisilleen hieman itsestään. Kokeiden jälkeen 
he käyvät kävelyllä keskustassa ja katselevat valaistuja 
näyteikkunoita. Kun he hyvästelevät lähellä rautatiease-
maa, Magalì on jo ehtinyt osoittaa pitävänsä Domeni-
costa. Menestyminen kokeessa merkitsee Domenicolle 
aikuiselämän alkua: uuden päällystakin osto (sen josta 
Magalì piti), yritykseen pääsy, ensimmäinen keskustelu 
johtavan insinöörin kanssa ja alkajaisiksi lähetin työ. 
Domenico kuuntelee vanhemman vahtimestarin anta-
mia tärkeitä neuvoja. Ruokalassa hän etsii katseellaan 
Magalì’ta ja odottaa tätä turhaan työvuoronsa päätyttyä. 
Seuraavana päivänä, kun hänellä on yllään lähetin uni-
vormu, hän kohtaa tytön sattumalta käytävässä. Magalì, 
joka on saanut paikan konekirjoittajana, kutsuu pojan 
pian pidettäviin uudenvuodenvalvojaisiin. Joulukuun 
31. päivän iltana Domenico menee yksin tanssisaliin 
kuohuviinipullo kädessään ja odottelee pöydän ääressä 
Magalìn tuloa. Samalla hän tutustuu iäkkääseen paris-
kuntaan, ottaa vastaan tanssiinkutsun ja antautuu en-
simmäisen kerran elämässään iloisen juhlatunnelman 
valtaan. Magalì ei kuitenkaan saavu valvojaisiin. Töihin 
palaajaa odottaa tieto käänteentekevästä tapahtumas-
ta: yksi virkailijoista on kuollut, ja Domenico saa hänen 
paikkansa. Tosin hän joutuu istumaan huoneen perällä 
huonosti valaistun pöydän ääressä. Hänen elämässään 
on alkamassa uusi vuosi, täynnä toiveita ja kysymyksiä.
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Nopea ja raju teollistuminen muutti 1960-luvun alun Italiassa väestön elämäntavan ja 
tottumukset, kaupunkien ulkonäön ja maiseman. Kyseessä oli niin sanottu ”taloudellinen 
buumi”, joka sai aikaan syvällisiä muutoksia maan yhteiskunnallis-taloudellisessa ja 
tuotannollisessa rakenteessa. Italia muuttui maatalousvaltaisesta maasta uudeksi 
eurooppalaiseksi teollisuusmahdiksi ja läheni siten Saksaa, Englantia ja Ranskaa. Muutoksen 
mahdollisti työvoiman kysyntää suurempi saatavuus. Köyhästä etelästä lähdettiin pohjoiseen, 
minne uusia tehtaita perustettiin, maalta ja maaseudun keskuksista taas nopeasti kasvaviin 
kaupunkikeskuksiin. Voimakkaimmin kehittyivät alat, jotka olivat saaneet merkittävää tukea 
uudelleenrakennuksen aikana: metalliteollisuus, koneteollisuus ja kemianteollisuus. Näiden 
alojen hyvälaatuisia ja hinnoiltaan kilpailukykyisiä tuotteita vietiin ulkomaille valtavia määriä.

Tätä kulttuuris-yhteiskunnallista ja ennen kaikkea teollista muutosta symboloi kaksi kaupunkia, 
Torino ja Milano. Torino oli Fiatin (Fabbrica Italiana Automobili Torino), Italian suurimman 

autonvalmistajan kaupunki. Autosta tulikin yksi tämän 
taloudellisen buumin vertauskuvista, kun Fiat 500 -malliset 
autot valtasivat Italian tiet ja mullistivat italialaisten liikkumisen.
Milano puolestaan oli talousihmeen pääkaupunki: vuosina 
1951–1961 työllisten määrä kasvoi 545.000:sta 841.000:een 
eli 54 %. Ei ole sattumaa, että De Sican ja Zavattinin kuuluisa 
elokuva vuodelta 1952 on nimeltään Milanon ihme.
Koska työvoiman tarve Torinossa oli valtava, kaupunkiin 
suuntautui myös hyvin voimakas muuttoliike. Lamasta 
kärsivältä Piemonten maaseudulta saapui työntekijöitä 
sankoin joukoin, mutta myös Etelä-Italiasta muutti Torinoon 
niin paljon väkeä (vuosina 1951–1967 sen asukasluku kasvoi 
719.000:sta 1.125.000:een), että siitä tuli Napolin ja Palermon 
jälkeen Italian kolmanneksi suurin ”eteläinen” kaupunki 
kaikkine integraatioon liittyvine ongelmineen.
Etelästä muuttaneet joutuivat laajalti kokemaan vihamielisyyttä 
ja halveksuntaa, joskaan ei varsinaista rasismia. Tämä näkyi 
ensin asuntoilmoituksissa, joissa täsmennettiin: ”emme 
vuokraa eteläitalialaisille”.
Kulttuurin ja mentaliteetin ero oli niin suuri, että monet 
pohjoiseen muuttaneet lapset, jotka olivat aloittaneet 
koulunsa etelässä – missä ei useinkaan puhuttu italiaa 
vaan oman paikkakunnan murretta – jouduttiin siirtämään 
yhtä tai kahta luokkaa alemmaksi, koska he eivät pystyneet 
kommunikoimaan opettajien eivätkä luokkatovereiden 
kanssa. Nämä puolestaan eivät erityisemmin nähneet vaivaa 
heidän integroimisekseen.

II - ELOKUVA

ITALIAN YHTEISKUNNALLISET 
MUUTOKSET 1960-LUVUN ALUSSA
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Paikka nuorelle miehelle kertoo yhden tällaisen tarinan siirtymisestä ja muutoksesta. Elokuvan 
päähenkilö Domenico muuttaa oman elämänsä, koska ei jää jatkamaan isänsä työtä 
maaseudulla ja elämään arkeaan pikkupaikkakunnalla, vaan hakee työtä yrityksestä Milanon 
suurkaupungissa.

ELOKUVA YHTEISKUNNAN 
MUUTOSTEN ILMENTÄJÄNÄ

Elokuvassa Paikka nuorelle miehelle näkyy voimakkaana Italiassa toisen maailmansodan 
aikana ja sen jälkeen kehittyneen neorealismin vaikutus.
Fasismin ja Mussolinin diktatuurin aikana toisinajattelua kontrolloitiin kaikkia julkaisuja koskeneen 
ennakkotarkastuksen ja sensuurin avulla. Oikeusteitse tapahtuva vaino ja fyysinen väkivalta 
tekivät lopun ilmaisunvapaudesta. Neorealismi kehittyi fasismia vastustavana suuntauksena.
Neorealismi ei ollut kulttuuriliike eikä kirjallinen suuntaus, jolla olisi ollut oma manifesti (samalla 
tavoin kuin Marinettin futurismilla) tai yhteisiä ominaisuuksia (kuten 1930-luvun hermetismillä). 
Kyseessä on Italian 1940- ja 1950-lukujen kulttuurille ja kirjallisuudelle tyypillinen yhteinen 
pyrkimys ja ”ilmapiiri”.
Esikoisromaaninsa (Il sentiero de nidi di ragno, 1964) alkusanoissa Italo Calvino toteaakin, 
että ”neorealismi ei ollut koulukunta vaan erilaisten, suureksi osaksi perifeeristen näkökantojen 
muodostama kokonaisuus, joka nosti esiin monta erilaista Italiaa, erityisesti sellaiset, joita 
siihenastinen kirjallisuus vähiten tunsi.” Voidaan siis sanoa, että monet kirjailijat pyrkivät 
uudistamaan kirjallisuutta temaattisesti, sisällöllisesti ja kielellisesti. Tämä muutosvaatimus 
osuu samaan aikaan kuin Italian poliittisen tilanteen muutos, kun toisen maailmansodan ja 
vapautussodan dramaattisten kokemusten jälkeen siirrytään fasismista tasavaltaan.
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se kohotettiin samalle tasolle italian ja muiden kielten kanssa (Sciusciàn ja Paisàn tapauksessa 
murre pääsi jopa elokuvan nimeen). Myöskään neorealismin tapa ratkaista kielikysymys ei 
ollut pitkäaikainen, vaan se törmäsi teollisen elokuvan standardisointivaatimukseen. Suurten 
ohjaajien rinnalla on koko joukko vähemmän merkittäviä. Joistakin tuli taitavia elokuvantekijöitä, 
jotka vaikuttivat suuntauksen menestymiseen noina vuosina, usein jo pelkästään yhdellä 
elokuvalla. Näitä ovat Aldo Vergano, Luigi Zampa, Carlo Lizzani, Giuseppe De Santis, Gianni 
Puccini (joka ohjasi vuonna 1960 elokuvan Il carro armato dell’8 settembre ja 1968 I sette fratelli 
Cervi), Gillo Pontecorvo, Antonio Lattuada, Pietro Germi, Renato Castellani, Michelangelo 
Antonioni, Francesco Maselli, Curzio Malaparte ja Francesco Rosi.

Neorealistiselle tuotannolle on ominaista ennennäkemätön pyrkimys kuvata oman ajan 
todellisuutta maan historian käänteentekevinä hetkinä. Huomio kiinnittyy siihen, mikä on 
todellista (jolloin myös aiemman propagandan väheksymä paikallinen todellisuus erilaisine 
maailmoineen löydetään uudelleen), samalla kun romaanin ja kerronnan tavoitteena on eettinen 
ja yhteiskunnallinen todistaminen. 1950-luvulta lähtien neorealistinen tyyli, joka oli levinnyt myös 
elokuvan alueelle, alkaa vähitellen syrjäytyä.
Neorealistiset elokuvat toteutetaan yleensä harrastelijanäyttelijöiden voimin; ne kuvataan lähes 
yksinomaan ulkoilmassa, erityisesti syrjäisissä paikoissa ja maaseudulla. Jokapäiväisestä 
elämästä kerrotaan tavallisten ihmisten kasvojen ja heidän tarinoidensa kautta. Todellisuuden 
kuvauksen rinnalle ilmestyvät murteet, jotka fasistinen nationalismi oli leimannut turmeltuneiksi. 
Italian neorealismin mestariteoksissa puhutaan useita kieliä, kuten saksaa, italiaa, englantia ja 
paikallisia murteita. Tällaisia ovat Rossellinin elokuvat Rooma – avoin kaupunki, Paisà – vapauden 
tuli, De Sican ja Zavattinin Sciuscià – viattomat ja Polkupyörävaras sekä Viscontin Maa järisee. 
Ensimmäisen kerran Italian elokuvan historiassa murretta ei enää pidetty alempiarvoisena, vaan 
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UUSIA ELOKUVANTEKIJÖITÄ – 
1960, 1961
Vähitellen italialainen elokuva alkaa luopua neorealismista 1950-luvun puolivälistä lähtien 
ja siirtyy käsittelemään puhtaasti eksistentiaalisia kysymyksiä. Niitä lähestytään eri tyylejä 
käyttäen ja eri lähtökohdista, useammin kuitenkin sisäisen havainnoinnin kuin kuvailun kautta. 
Näin saa alkunsa uusi elokuvantekijöiden kukoistuskausi.
Yksi on ylitse muiden: Michelangelo Antonioni. Trilogiallaan, jonka muodostavat Seikkailu, Yö 
ja Kuumetta, hän osoittaa kaikille kykenevänsä muuttamaan elokuvakerronnan tavanomaiset 
ehdot. Hän hämmentää sekä perinteen kannattajat että tapoihinsa piintyneet katsojat ja 
onnistuu esittämään kuvien avulla mielentiloja, joita on muutoin mahdotonta ilmaista.
Vuosien 1960 ja 1962 välillä Titanus (ajan merkittävin tuotantoyhtiö) panostaa nuoriin 
elokuvantekijöihin haluten antaa heille mahdollisuuden toteuttaa elokuvia melko vapaasti ja 
pienin kustannuksin. Italiassa siis tuottajat kannustavat elokuvantekijöitä samaan aikaan, kun 
muualla maailmassa kehittyy uuden aallon nimellä tunnettu taiteellinen liike. Sitä edustavat 
uuden kansainvälisen elokuvataiteen monet merkittävät nimet.
Näinä vuosina tehdään paljon esikoiselokuvia, ja esiin pääsee monia nuoria ohjaajia 
ja elokuvantekijöitä, jotka haluavat rikkoa pelisääntöjä ja muuttaa elokuvailmaisua 
perinpohjaisesti myös Italiassa. Vuosina 1960–1965 valmistuu noin sata elokuvaa, jotka ovat 
tekijänsä ensimmäisiä tai toisia. Huomattavasti vähemmän on niitä, joissa ilmenee puheena 
oleva uudistuspyrkimys. Parhaiten yllättävät Ermanno Olmin Aika on pysähtynyt ja Paikka 
nuorelle miehelle. Muita elokuvantekijöitä ovat Pier Paolo Pasolini, Marco Ferreri, Elio Petri, 
Lina Wertmüller ja Giuliano Montaldo.
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TEKIJÄ
Ermanno Olmi syntyi Bergamossa vuonna 1931 syvästi katoliseen maanviljelijäperheeseen. 
Vuonna 1933 vanhemmat muuttavat Milanoon, missä perheen isä työskentelee rautateillä. 
Isä kuitenkin kuolee toisessa maailmansodassa. Ermanno haluaa jo hyvin nuorena opiskella 
näyttämötaidetta, mutta elättääkseen itsensä hän hankkiutuu työhön Edisonille, yhtiöön jossa 
hänen äitinsä jo työskentelee.

Ermanno saa tehtäväkseen organisoida työntekijöiden virkistystoimintaa ja dokumentoida 
firman teollista tuotantoa. Hän perustaa sitä varten EdisonVoltan elokuvaosaston ja toteuttaa 
kolmisenkymmentä teknis-teollista dokumenttia.
Tämä Edisonin vaihe näkyy temaattisesti hänen ensimmäisissä fiktioelokuvissaan, mutta 
ennen kaikkea hänen tavassaan käyttää amatöörinäyttelijöitä sekä neorealistisessa 
kerronnassa, jossa ohjaaja tuo kuitenkin oman näkökantansa selvästi esiin.
Paikka nuorelle miehelle on hyvä esimerkki hänen kerronnallisesta tyylistään. 
Elokuvahistorioitsija Gianpiero Brunetta kirjoittaa: ”Olmi tarkkailee päähenkilöiden eleitä 
ja kasvoja kuin suurennuslasilla ja näyttää, miten he reagoivat menetykseen ja omiin 
vaikeuksiinsa sopeutua niihin uusiin sääntöihin, jotka maan nopea muutos on aiheuttanut. 
Hän näyttää miten he reagoivat kuolemaan, mutta myös uuden elämän alkamiseen. Hänellä 
on luontainen kyky kuvata ihminen kaiken mittana.”
Elokuvaa arvostivat niin yleisö kuin kriitikotkin, ja sille myönnettiin Kansainvälisen katolisen 
elokuvajärjestön (OCIC) palkinto sekä Venetsian elokuvajuhlien kriitikkojen palkinto.
Olmin tapa kiinnittää huomio arkielämään ja sen pieniin asioihin toistuu hänen seuraavassa 
elokuvassaan Kihlautuneet (1963), joka on työläismiljööseen sijoittuva herkkä ja lämmin 
kuvaus nuorista ihmisistä. E venne un uomo (1965) on huoliteltu, pyhimyselämäkertojen 
kliseistä vapaa ja tekijänsä myötäelämisen kykyä ilmentävä elämäkerta paavi Johannes 
XXIII:sta, joka oli Olmin tavoin kotoisin Bergamon seudulta.
Olmin seuraavat elokuvat (Tietty päivä, 1968; I recuperanti, 1969; Durante l’estate, 1971; La 
circostanza, 1974) eivät ehkä olleet täysin onnistuneita. Vuonna 1977 koitti kuitenkin suuren 
julkisen tunnustuksen hetki: Puukenkäpuu voitti Cannesin elokuvajuhlien Kultainen palmu 
-palkinnon.
Puukenkäpuu on elokuva Po-joen tasangon viljelijöistä. Näyttelijät ovat amatöörejä ja puhuvat 
Bergamon seudun murretta. Lähestymistapa on runollinen, mutta samalla realistinen ja vapaa 
helposta sentimentaalisuudesta, mikä tekee elokuvasta ehdottoman mestariteoksen.
Vuonna 1987 Olmi palaa ohjaustyöhön vakavan sairauden jälkeen. Ahdistava ja klaustrofobinen 
Lunga vita alla signora! palkitaan Venetsiassa hopeisella leijonalla. Seuraavana vuonna Olmi 
saa kultaisen leijonan lyyrisestä Pyhän juopon legendasta, jonka käsikirjoituksen hän laati 
yhdessä Tullio Kezichin kanssa Joseph Rothin kertomuksen pohjalta.
Eräät Olmin viimeisistä elokuvista (kuten Medici, palkkasoturi, 2001; Cantando dietro i 
paraventi, 2003; Centochiodi, 2007) käsittelevät historiallisia aiheita viisaasti ja kiehtovasti. 
Ohjaaja hallitsee suvereenisti eri ilmaisukeinot ja kuvauspaikat ja haluaa nostaa jälleen esiin 
menneisyyden suuret hahmot.

OLMIN ELOKUVATAIDE
Olmi ei koskaan uransa aikana ohjannut itsestään selviä elokuvia. Hän on yksi niistä ohjaajista, 
jotka haluavat jokaisessa elokuvassaan selvittää syvällisesti asioiden merkitystä. Hänen 
ensimmäiset elokuvansa kertoivat, miten maatalousvaltainen yhteiskunta muuttui teolliseksi. 
Niissä hän kertoi henkilöhahmoista ja heidän vaiheistaan näyttämällä heidän kaikkein 
sisimmät ja salatuimmatkin tuntonsa. Uransa jälkimmäisellä puoliskolla hänen elokuvissaan 
nousevat esiin sota ja rauha, sivistyneistön vaikeneminen, sairauden ja kuoleman kanssa 
käyty dialogi sekä kirjojen ja kulttuurin riittämättömyys ihmisen kiintopisteenä.
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VALIKOIVA FILMOGRAFIA
 

• Aika on pysähtynyt (1958)
• Paikka nuorelle miehelle (1961)
• Kihlautuneet (1963)
• E venne un uomo (1965) 
• Tietty päivä (1969)
• Durante l'estate (1971) 
• La circostanza (1974)
• Puukenkäpuu (1978) 
• Camminacammina (1978)
• Lunga vita alla signora! (1987)

• Pyhän juopon legenda (1988)
• Il segreto del bosco vecchio (1993)
• Medici, palkkasoturi (2001)
• Cantando dietro i paraventi (2003)
• Liput (2005) – yhteistyössä Abbas 
 Kiarostamin ja Ken Loachin kanssa
• Centochiodi (2007)
• Il villaggio di cartone (2011)
• Torneranno i prati (2014)
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VAIKUTTEITA

LAITAKAUPUNGILTA KESKUSTAAN 

DA TREVICO A TORINO 1973 - SCOLA SOGNI D’ORO 1981 - MORETTI KOKO HOMMAN POMO 2006 – VON TRIER

GIOVANNA 1956 - PONTECORVO LAKKO 1925 - EISENSTEIN MI PIACE LAVORARE 2003 – COMENCINI

PAIKKA NUORELLE MIEHELLE 1961 - OLMI PAIKKA NUORELLE MIEHELLE 1961 - OLMI PAIKKA NUORELLE MIEHELLE 1961 – OLMI

KATSE LASIN TAAKSE TYÖSTÄ VIERAANTUMINEN
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Olmi sanoo eräässä haastattelussaan: ”Yri-
tyksessä saamani koulutus muodosti pohjan 
suhteelleni elokuvaan. Jo joissain dokument-
tielokuvissani ilmenee pyrkimys kuvata työn 
maailmaa tarkkailemalla ihmistä ja hänen 
suhteitaan muihin ihmisiin työympäristössä. 
Myös ensimmäiset kolme pitkää elokuvaani 
käsittelevät tätä teemaa ja tallentavat muu-
toksen, joka tapahtui vuosina 1950–1960, 
siis taloudellisen nousukauden alun ja lopun 
välillä.
”Minun tapani tehdä elokuvia vastaa tapaani 
tarkastella elämää. Kun astun sisään huo-
neeseen, luon sinne vainyleissilmäyksen, 
sillä minua kiinnostavat nimenomaan yksityis-
kohdat, se mikä on lähellä. Yksityiskohtien 
ja lähikuvien kautta ymmärtää sen, mikä on 
elämässä olennaista. Kuvaan aina kasvoja. 
Minulle ihmisen kasvot eivät ole vain synteesi 
ihmisestä, jolle ne kuuluvat, vaan maailman-
historian synteesi.”

Elokuvani eivät pohjaudu toisiin elokuviin, 
vaan todellisuuteen, elämään. Siksi elokuva 
on vain väline, jonka kautta elän itseni ja mui-
den kanssa.”

TODISTUKSIA:
OLMI OLMIN 
MUKAAN

PARIS NOUS APPARTIENT 1960 - RIVETTE DA TREVICO A TORINO 1973 – SCOLA

KESÄ MONIKAN KANSSA 1953 – BERGMAN KESÄ MONIKAN KANSSA 1953 – BERGMAN

PAIKKA NUORELLE MIEHELLE 1961 – OLMI PAIKKA NUORELLE MIEHELLE 1961 – OLMI

NAISEN KATSE PARISKUNTA, ORASTAVA RAKKAUS
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5 – Poistuminen paikkaan, jossa koe pidetään  
(00:12:11 -00:13:52) Ryhmä kulkee käytävän läpi, 
poistuu yrityksestä ja kulkee pitkin katua erään 
vanhan miehen hämmästykseksi. Ryhmä saapuu 
vanhaan rakennukseen. Erään nuoren pojan äiti 
seuraa mukana.

1 – Alkutekstit (00:00:00-00:02:43) Domenico 
on nukkuvinaan (keittiössä) isän lähtiessä töihin. 
On vielä pimeää. Isä pyytää äitiä muistuttamaan 
Domenicoa työnhaun merkityksestä.

9 – Baarissa (00:22:47 -00:24:52) Pariskunta 
astuu sisään baariin, tilaa kahvinsa tiskiltä, mutta 
siirtyy kahveineen pöydän ääreen. Vain tyttö istuu. 
Domenico tarkkailee seisten muita asiakkaita ja 
käyttäytyy sen mukaisesti.

ELOKUVAN 
JAKSOT

III - ANALYYSI

3 – Matkalla työnhakuun (00:04:10 -00:07:09) 
Domenico lähtee kotoa veljensä kanssa. Veli nousee 
matkalla traktorin kyytiin. Domenico saapuu asemalle 
yksin ja nousee junaan, missä hän katselee muita 
matkustajia uteliaasti.

6 – Kirjalliset kokeet (00:12:53 -00:17:02) Kokelaille 
sanellaan matematiikan tehtävä. Domenico on 
hämillään ja tarkkailee muita. Vähän sen jälkeen 
yksi pojista jättää paperinsa ennen muita. Ajan 
päätyttyä kaikki muutkin jättävät paperinsa, paitsi 
eräs vanhempi mies, jolla näyttää olevan vaikeuksia. 
Nuoret tuijottavat häntä.

8 – Kaupunkia kiertelemässä  (00:18:58-00:22:46) 
Kahvilasta poistuttuaan Domenico ylittää kadun ja 
menee tytön luo, joka katselee näyteikkunoita kiinnos-
tuneena. Ha katsovat toisiinsa, alkavat keskustella ja 
jatkavat matkaa yhdessä. He pysähtyvät katsomaan 
näyteikkunaa, jossa on näytteillä päällystakki. Tyttö 
kehuu takkia. Tultuaan baarin eteen he päättävät 
mennä sisään.

10 – Kiertelyä kaupungilla ja paluu koepaikkaan 
juoksujalkaa  (00:24:53 -00:26:51) Nuoret katselevat 
muuttuvaa kaupunkia, kuljeskelevat työmailla ja 
keskellä liikennettä. Huomattuaan, että on aika palata, 
he alkavat juosta ja ottavat toisiaan kädestä.

11 – Soveltuvuuskoe (00:26:52 -00:29:47) Ryhmälle 
tehdään soveltuvuuskoe kahden valkotakkisen 
lääkärin läsnä ollessa. Yhteisen kokeen jälkeen 
kukin osanottaja joutuu vastaamaan hänelle 
erikseen tehtyihin kysymyksiin. Domenico hymyilee 
hämmentyneenä eräiden kysymysten kohdalla.

2 – Kotona (00:02:40 -00:04:09) Domenico on yhä 
vuoteessa ja riitelee veljensä kanssa, joka tulee 
keittiöön tekemään läksynsä loppuun.

4 – Saapuminen yritykseen, kokeen odotus 
(00:07:10 -00:14:20) Domenico tulee yritykseen, 
kysyy vahtimestarilta tietoa kokeesta ja nousee hänelle 
ilmoitettuun kerrokseen. Hän astuu huoneeseen, joka on 
täynnä odottavia ihmisiä. Hän katselee ympärilleen; monet 
ovat nuoria kuten hänkin. He ovat vasta käyneet työhön 
ohjauksen kurssin ja etsivät nyt töitä. Heitä vanhempia 
henkilöitä on vain vähän. Nimenhuudon jälkeen kaikki 

7 – Kahvilassa ruokatunnilla (00:17:03 -00:18:56) 
Domenico tulee kahvilaan, mutta kaikki pöydät ovat 
varattuja. Hän istuutuu isoon pöytään muiden kanssa. 
Syödessään hän huomaa, että pöydän toisessa päässä 
istuu tyttö, johon hän on jo aiemmin kiinnittänyt huomiota. 
Domenico menee tiskille, maksaa ja puhuu tytölle..
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15 – Kotona (37:21 - 38:16) Domenico miettii 
Magalì’ta vuoteessa uusi takki tuolilla vieressään. 
Samalla hän kirjoittaa listaa naisten nimistä.

23 – Töistä lähtö työpäivän päätyttyä  (01:04:16 
- 01:05:20) Domenico odottaa Magalì’ta yrityksen 
ulkopuolella, mutta ei kohtaa tätä. Sataa kaatamalla, 
ja Domenico lähtee pois vastentahtoisesti.

19 – Toimistossa (00:52:03 -00:54:55) Virkailijat 
työskentelevät toimistossa, joka on täynnä 
kirjoituspöytiä. Heitä valvoo kirjanpitäjä, joka on 
toimistopäällikkö.

13 – Paluu kotiin kokeiden jälkeen  (00:35:33 
-00:36:32) Perhe istuu jo ruokapöydässä. Kaikki 
haluavat tietää, miten kokeet menivät. Domenico 
kertoo heille.

21 – Yrityksessä (00:59:41 -01:02:49)  Naisvirkailija 
itkee toimistossa. Kollegat ja toimistopäällikkö kom-
mentoivat. Domenico on omalla paikallaan. Kello soi 
ruokatunnin merkiksi. Kaikki syöksyvät ruokalaan.

14 – Ostoksilla (00:36:33 -00:37:21) Domenico, 
on lähtenyt äidin kanssa kauppaan ostamaan 
päällystakkia. Hän haluaisi samanlaisen kuin oli 
nähnyt Milanossa Magalìn seurassa, mutta äidin 
vaatimuksesta ostetaan halvempi.

22 – Yrityksen ruokalassa (01:02:50 -01:04:15) 
Domenico istuu pöydän ääressä työtovereittensa 
kanssa ja etsii katseellaan Magalì’ta. Vieressään 
istuvalta naiselta Domenico kuulee, että ruokailu 
tapahtuu kahdessa vuorossa työpaikan sijainnista 
riippuen.

18 – Henkilöstöpäällikön luona  (00:40:25 -00:52:00) 
Domenico kulkee pitkän käytävän läpi tapaamaan 
henkilöstöpäällikköä. Lyhyen keskustelun jälkeen 
hän saa kuulla saavansa tilapäisen työn lähettinä. 
Sihteeri saattaa hänet vahtimestarin luo, jonka 
vieressä hänen paikkansa on. Naispuoliset virkailijat 
kommentoivat hänen tuloaan.

16 – Ensimmäinen työpäivä (00:38:17 -00:40:09) 
Aamulla on vielä pimeää. Domenico lähtee kotoa 
yhtaikaa isän kanssa.

20 –  Virkailijoiden elämää  (00:54:56 -00:59:40) Yksi 
edellisen kohtauksen virkailijoista istuu huoneessaan 
kirjoittamassa käsikirjoitusta. Vaimo leikkaa miehensä 
hiuksia. Baarissa asiakkaat kuuntelevat harrastajalaulajaa. 
Iäkäs nainen illastaa.

12 – Kokeiden päättyminen ja kotiinlähtö (00:29:48 
-00:35:32) Domenico odottaa tyttöä rakennuksen ulko-
puolella, ja he päättävät lähteä yhdessä kotimatkalle. He 
esittäytyvät, ja tutustuminen alkaa. Raitiovaunupysäkille 
tultua Domenico odottaa Magalìn kanssa tämän vaunua. 
Itse hän myöhästyy junasta noustuaan vahingossa ase-
malle jäävään vaunuun. Hän laulaa ääneen Modugnon 
suosittua kappaletta ja jatkaa laulamista täyttä kurkkua 
vielä kotiin tullessaankin.

17 – Yrityksessä, Domenico saa paikan (00:40:10 
-00:45:25) Domenico nousee portaat toimistoon 
kuullakseen, minkä työn hän saa. Hän odottaa yhdessä 
muiden kanssa. Magalì ja hänen äitinsä saapuvat, 
ja nuoret tervehtivät. He vaihtavat muutaman sanan 
tuloksista ja ovat onnellisia saamastaan työstä. Vähän 
sen jälkeen paikalle tulee virkailija, joka osoittaa jokaiselle 
paikan. Domenicon paikka on toisessa rakennuksessa.
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26 – Kotona (1:11:34 - 1:28:07) Domenico on 
illallisen jälkeen keittiössä perheensä kanssa. Isä 
lukee lehteä, äiti häärii hellan luona ja veli lähtee 
naapuriin. Domenico ja äiti katsovat toisiaan mer-
kitsevästi. Isän poistuessa huoneesta Domenico 
lähtee juoksujalkaa ulos äidin suostumuksella ja 
suuntaa uudenvuoden juhliin. Palattuaan keittiöön 
isä valittaa, että poika saa liikaa vapauksia.

27 – Matkalla juhliin  (01:13:02 -01:28:08)
Domenico juoksee raitiovaunuun, joka vie hänet kohti 
juhlapaikkaa. Raitiovaunussa hän jää seisomaan 
ja katselee ulos ikkunoista. 

29 – Toimistossa  (01:28:09 -01:28:25) Kaikki 
työtoverit toimistopäällikkö mukaan lukien seisovat 
ja tuijottavat kuolleen virkailijan kirjoituspöytää.

32 – Lopputekstit  (01:32:03 -01:32:58)

24 – Univormu (01:05:21 -01:08:52)
Domenico saapuu töihin onnellisena. Hän on viimeinkin 
saanut univormun. Palkkapussit jaetaan. Tauolla hän 
tarkastelee uutta ulkomuotoaan pesuhuoneen peilistä. 
Töiden jälkeen hän odottaa jälleen Magalì’ta, mutta ei uskalla 
lähestyä häntä nähdessään hänet työtovereiden seurassa. 
Hän palaa kotiin yksin. Ilmassa on joulujuhlan tuntua.

31 –  Toimistossa  (01:28:44 -01:32:03)
Domenico odottaa seisten voidakseen asettua 
toimistopäällikön hänelle osoittaman pöydän ääreen, 
joka on kuulunut kuolleelle virkailijalle. Vainajan 
tavarat käydään läpi ja lajitellaan. Henkilökohtaiset 

30 – Kuolleen virkailijan koti  (01:28:26 -01:28:43)
Huone on tyhjä ja siisti. Näkyvissä ei ole ainuttakaan 
vainajalle kuulunutta esinettä.
Sihteeri saattaa Domenicon hänen uuteen paikkaansa. 
Naisvirkailijat kommentoivat hänen tuloaan.

25 – Postikortti (01:08:53 -01:11:33)
Domenico istuu pöytänsä ääressä ja kirjoittaa 
joulukorttia Magalìlle. Hän panee sen muun postin 
joukkoon ja vie osastolle toivoen, että tyttö löytää 
sen. Kun Domenico on palaamassa takaisin, Magalì 
tulee ulos käytävän varrella olevasta huoneesta ja 

28 – Uudenvuodenjuhla  (01:14:00 -01:28:09)  
Koska Domenico saapuu yksin, hänelle annetaan 
pullo kuohuviiniä. Hän astuu tyhjään saliin olkihattu 
päässä ja istuutuu. Vanhempi pariskunta kutsuu 
hänet pöytäänsä. Orkesteri soittaa, ja sali alkaa 
täyttyä. Domenico tähyilee ovelle ja odottaa turhaan 
Magalì’ta. Vähitellen juhlat pääsevät vauhtiin, ja 

tervehtii häntä. He jäävät keskustelemaan, mutta ohi 
kulkevat työtoverit keskeyttävät heidät useamman 
kerran. Magalì kutsuu Domenicon firman tiloissa 
järjestettäviin uudenvuoden juhliin..

parit tanssivat. Domenico kieltäytyy tanssimasta, 
mutta viimein eräs nainen saa hänet taivutetuksi. 
Keskiyön maljan jälkeen väki riehaantuu ja alkaa 
tanssia ryhmätansseja.

esineet pakataan ja paketti heitetään kaapin 
päälle. Domenicon istuutuessa pöydän ääreen 
takarivin kollega protestoi, koska eturivin paikka 
ei hänen mielestään kuulu vasta tulleelle. Kun 
Domenico määrätään istumaan takariviin, muut 
siirtyvät salamannopeasti kukin yhden pöydän 
verran eteenpäin. Domenico alistuu tilanteeseen. 
Hän hyväksyy yrityksessä vallitsevan hierarkian 
ja ymmärtää olevansa jo itsekin auttamatta osa 
järjestelmää.
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Case of Becky (1915), jossa on kyse päähenkilön sisäisestä kaksijakoisuudesta. Tohtori Jekyllistä 
ja Mr. Hydestä on tehty lukemattomia versioita. Bernardo Bertoluccin Partner (1968) puolestaan 
syntyi Dostojevskin Kaksoisolennon pohjalta. Ridley Scottin Blade Runner (1982) perustuu Philip 
K. Dickin romaaniin Palkkionmetsästäjä ja David Cronenbergin Viimeinen yhteys Stephen Kingin 
romaaniin Kosketus. Uudempi esimerkki on Darren Aronofskyn Black Swan.
Domenicon kaksoisolento on nimenomaan mallinukke, jossa ruumiillistuu se, mitä Domenico 
haluaisi olla. Se on kaunis, pitkä ja itsenäinen eikä sillä ole äitiä, joka päättää sen puolesta. 
Ennen kaikkea nukella on yllään päällystakki, jonka Domenico niin kovasti haluaisi tehdäkseen 
vaikutuksen Magalì’hin, joka myös oli hakenut töitä yrityksestä ja johon hän oli salaa ja ujosti 
rakastunut. Domenico ei kuitenkaan onnistu saamaan tuollaista takkia, vaan joutuu tyytymään 
halvempaan ja vähemmän tyylikkääseen, ainakin toistaiseksi.

Domenicon kaksoisolento on siis mallinuken ihannoitu kuva, joka paljastuu peilin välityksellä 
elokuvan loppupuolella. Henkilöhahmo on kokenut vähittäisen kehityksen, joka näkyy tästä 
kuvasta (kuva 2). Siinä hän ihailee ylpeänä omaa hahmoaan. Hänellä on yllään päällystakki, josta 
hän oli haaveillut ja jonka hän oli onnistunut ostamaan ensimmäisellä lähetin palkallaan. Päässä 
hänellä on univormun lakki, jota hän pitää ylpeänä ja seisoen suorana ja ryhdikkäänä.
Tämä kaksoisolento, tämä toinen Domenico, aikuinen, tyylikäs ja ylpeä, ei kuitenkaan onnistu 
valloittamaan Magalìn sydäntä, kenties kohtalon tähden, kenties siksi, ettei hän ollut vielä täysin 
valmis valloittamaan naista.

 

ELOKUVALLISIA 
KYSYMYKSIÄ

(37:04) kuva 1 

Kaksoisolennon teema tulee esiin monessa elokuvan kohdassa, esimerkiksi kohtauksessa, jossa 
Domenico on äitinsä kanssa vaatekaupassa takkien ympäröimänä (kuva 1, 37.04). Äiti haluaa 
ostaa pojalleen takin työhönmenoa varten. Keskellä kauppaa seisoo mallinukke, jonka yllä on 
liikkeen kallein ja muodikkain takki.

Kaksoisolennon teema voi saada erilaisia visuaalisia ja kerronnallisia muotoja. Sama 
henkilö voi elää kahta erillistä, mutta rinnakkaista elämää, tietoisesti tai tiedostamatta. Kaksi 
käytännöllisesti katsoen samannäköistä henkilöä voi myös esiintyä yhtenä henkilönä. On 
todellisia fyysisiä muutoksia, jotka tekevät tunnistamisen ja erottamisen mahdottomaksi, ja 
todellisia persoonallisuuden ja ulkomuodon kahtia jakautumisia. On supersankareita, joilla on 
kaikilta salattu kaksoiselämä.
Kaksoisolennon teemaa on käytetty monissa filmeissä, alkaen Frank Reicherin elokuvasta T 

kuva 2
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ÄÄNI
Paikka nuorelle miehelle kuuluu niihin elokuviin, joiden ääniraita on jälkikäsitelty ja synkro-
noitu studiossa. Muuttuvan kaupungin metelistä ja työnhakijoiden kengänkorkojen kopseesta 
heidän kiiruhtaessaan kuin pikku sotilaat yrityksen marmoriportaissa tulee siten kerronnal-
lisestikin tärkeitä tämän tekniikan ansiosta.
Valkokangas antaa katsojalle moniaistisen kokemuksen, jossa kuvat, äänet, melu, sävelmät 
ja rytmit (sanan laajimmassa merkityksessä) sekoittuvat toisiinsa. Yhdessä ne luovat uskotta-
van vaikutelman jokapäiväisestä todellisuudestamme. Ja koska äänet ovat erottamaton osa 
arkeamme, ei elokuvakaan ole tullut toimeen ilman niitä, vaan ne ovat olleet mukana alusta 
asti: ragtime, joka sopi täydellisesti slapstick-komedioihin, Don Juania varten tehdyt orkes-
teriäänitykset ja Al Jolsonin ensimmäiset äänitetyt sanat (joskin kyseenalaisessa rodullisesti 
liioitellussa ja kliseemäisessä yhteydessä). Vuodesta 1930 lähtien tekniikka, joka mahdollisti 
äänittämisen suoraan kuvauspaikalla, antoi uutta uskottavuutta ja elinvoimaa tuolloin kohta 
35-vuotiaalle elokuvataiteelle.
Anglosaksiset maat ottivat synkronoidun äänen käyttöön jo alusta alkaen tarmokkaammin 
kuin Italia, jossa alettiin laajemmin äänittää suoraan kuvauspaikalla vasta 1970-luvulla. Sen 
sijaan Italiassa on käytetty dialogien dubbausta sekä poliittisista että kulttuurisista syistä. 
Koska suuri osa esitetyistä elokuvista on ollut Hollywoodin tuotantoa, niiden dialogit on dubat-

tu. Näin dubbaukseen erikoistuneet studiot kehittyivät ammatillisesti korkealle tasolle, mikä oli 
myös pätevien, siihen asti teatterissa työskennelleiden näyttelijöiden ansiota.
Näin alkoi italiankielisen dubbauksen kultakausi, joka kuitenkin päättyi fasistihallinnon 
määräämään dubbausveroon. Sen seurauksena amerikkalaisten elokuvien maahantuonti 
päättyi vuoden 1938 lopussa. Toisen maailmansodan jälkeen äänen jälkikäsittelystä muo-
dostui Italiassa käytäntö, jollaista muissa maissa ei voisi kuvitellakaan, ja se vaikutti jopa 
kertomusten tyyppiin ja elokuvien tuotantoon. Neorealistiset ohjaajat esimerkiksi käskivät 
näyttelijöiden, usein amatöörien, sanoa kuvauksen aikana vain sattumanvaraisia numeroita 
tai lauseita, ja jälkiäänittivät dialogin ja äänet studiossa.

Paikka nuorelle miehelle -elokuvasta puuttuu musiikin ääniraita kokonaan. Äänellinen puoli 
koostuu täysin kaupungin hälyistä ja näyttelijöiden dialogeista neorealistiseen tapaan.
Tämä ei ole elokuvalle heikkous vaan vahvuus. Ääniraita koostuu kaupungin hälyistä ja työ-
paikan äänistä, jotka muodostavat kuvan tavoin kerronnan perustason. Niiden tarkoituksena 
on vangita katsojan huomio ja saattaa hänet samalle tunnetasolle kuin elokuvan henkilöhah-
mot.

Esimerkiksi elokuvan loppukohtauksessa, kun Domenico on juuri istuutunut ”paikalleen” toi-
mistohuoneen viimeiseen riviin, hänen lähikuvansa taustahälynä on käsikäyttöisen monistus-
koneen ikävä ja yksitoikkoinen natina, joka määrää tempon. Yhdistettynä Domenicon tyhjään 
tähyilevään katseeseen ääni saa dramaattisen merkityksen.
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(12:17 à 14:07) 

KONTEKSTI

Taloudellinen nousukausi, kaupunkeihin muutto, työpaikan etsiminen ja perheestä irrottautuminen 
ovat eräitä elokuvan keskeisiä teemoja.
Jo elokuvan alussa on erilaisia kohtauksia ja tilanteita, jotka myöhemmin toistuvat, erityisiä jak-
soja, jotka kertovat uudesta, maaseudulta kiihkeärytmisiin kaupunkeihin ja suuriin yrityksiin muut-
taneesta työntekijöiden luokasta.
Yksi näistä jaksoista on työnhakijoiden siirtyminen ensimmäisestä huoneesta kohti salia, jossa 
kirjallinen koe pidetään. Kyse on varsinaisesta marssista, jossa osallistujat ovat kuin kenraalia 
seuraavia pikku sotilaita kenraalin viedessä heitä kohti jotakin, mikä voisi olla heidän tulevaisuu-
tensa, kauan kaivattu työpaikka, joka mahdollistaisi heidän itsenäistymisensä ja osallistumisensa 
juuri noina vuosina kehittyvään kulutusyhteiskuntaan.

        

TILOJEN SYVYYS
Jakson alkukuvana on pitkä tyhjä käytävä, jonka varrelle avautuvat toimistojen ovet. Työnhakijat 
astuvat ovesta käytävään. Kamera on käytävän vastakkaisessa päässä ikään kuin odottamassa 
lähestyvää ihmisvirtaa, mikä korostaa käytävän pituutta, yrityksen suuruutta ja samalla ihmisten 
pienuutta. Pitkä suora näkymä korostaa hetken dramaattisuutta.
Työnhakijat kulkevat pitkin käytävää, toiset katse alas suunnattuna. Korkojen kopina määrää 
tahdin, ja joukko muistuttaa armeijaa matkalla kohti yhteistä päämäärää.

YHTEISKUNNAN MUUTTUMINEN
Yhteiskunta tapoineen ja tottumuksineen on muuttumassa. Ihmisvirta siirtyy ulos raken-
nuksesta, ja työnhakijat marssivat edelleen samassa tahdissa. Muutoksesta kerrotaan 

tässä vertaamalla eri sukupolvia. Iäkäs koiraansa ulkoiluttava mies pysäyttää Domenicon. 
Hän ihmettelee, miksi nuoret joutuvat suorittamaan kokeen saadakseen töitä. Miehen ja 
Domenicon sananvaihto lombardian murteella korostaa tapahtuman outoutta ja yhteis-
kunnan ja tapojen murrosta. Tavallinen milanolainenkin huomaa muutoksen.

SUURET TILAT, SUURI ARKKITEHTUURI
Tilojen suuruus ja rakennusten komea arkkitehtuurin kertovat nekin muutoksesta. Enää emme 
näe maaseutua, maalaisia hevoskärryineen matkalla työhön emmekä pientä rautatieasemaa, 
vaan valtavia ja hienoja rakennuksia.

JAKSON ANALYYSI: MARSSI KOHTI TYÖPAIKKAA

kuva 1

kuva 2

kuva 3
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ÄIDIN UNELMA
Nuorimman työnhakijan äiti on jäänyt yksin valoisaan kauniisti koristeltuun huoneeseen. Ohjaaja 
keskittyy nyt vain häneen. Nainen näytetään yläviistosta, mikä korostaa hänen pienuuttaan ja toi-
saalta huoneen ja yrityksen suuruutta ja mahtavuutta. Nainen katsoo ympärilleen lumoutuneena 
paikan kauneudesta ja lähestyy yhtä huoneen suurista peileistä.

Voimme kuvitella, mitä äiti miettii katsoessaan peiliin ja mitä toiveita hän kohdistaa nuo-
rimpaan poikaansa, joka kenties saa hartaasti toivotun työpaikan, onhan hänellä suosi-
tuskin. Paikka auttaisi koko perhettä itsenäistymään ja tulemaan osaksi uutta kapitalis-
tista yhteiskuntaa, joka noina vuosina muotoutui.

[seuraava kappale kertoo kuvasta, joka puuttuu; jätän siksi kääntämättä; kyseessä lähi-
kuva naisesta, mutta sellaista ei ole. Numerointi edellisellä sivulla on myös sekaisin]

Pitkä portaikko ja niukasti valaistu tila viestivät, että tila johon joukko on tulossa, on tuntema-
ton. Huoneen sijainti korostaa entisestään arkkitehtuurin komeutta ja aiheuttaa vieraantumisen 
tunteen. Näemme ihmiset enää vain hyvin pieninä ylemmän parvekkeen pylväiden lomassa. 
Askelten kaiku sen sijaan kuuluu erittäin selvästi.

Yrityksen toimitilojen suuruuden korostaminen on jälleen kerran ohjaajan keino painottaa yhteis-
kunnassa tapahtunutta muutosta. Maaseudun yksinkertaisesta elämästä on siirrytty suuren kau-
pungin suurten rakennusten komeaan arkkitehtuuriin ja ylellisyyteen.

EPÄVARMA TULEVAISUUS
Työnhakijoiden marssi on melkein päättynyt. Viimeinen huone ennen koesalia on lähes täysin 
pimeä, vain yksi valonsäde pilkistää ikkunasta. Näemme vain ohikulkevien ihmisten ääriviivat 
kokokuvassa kameran pysyessä paikallaan. Esitystapa tuntuu haluavan korostaa työnhakijoiden 
armeijan levottomuutta ja pelkoja hetkellä ennen kokeita, joissa onnistuminen toisi heille työn ja 
itsenäistymisen sekä mahdollisuuden olla mukana uudessa kulutusyhteiskunnassa.ojette déjà 
dans un autre monde.

kuva 4

kuva 6kuva 5

kuva 9kuva 8
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KONTEKSTI
Domenico on hyväksytty töihin. Hän on ollut mukana ensimmäisissä keskusteluissa ja tavannut 
Magalìn huoneessa, johon valitut oli kutsuttu. Sen jälkeen lähetti on saattanut hänet raken-
nukseen, jossa sijaitsee yrityksen tekninen johto. Siellä sihteeri, ”neiti” vie hänet johtavan 
insinöörin toimistoon. Vaihdettuaan muutaman sanan Domenicon kanssa insinööri juo kahvinsa 
ja kertoo vasta sen jälkeen Domenicolle, mikä tämän tuleva työtehtävä on.

TYÖNHAKIJAN ALEMPI ASEMA.  
Kuvakulma tekee kuvasta lähes surrealistisen, koska perspektiivi vääristyy sen sisällä. Tämä 
näkökulma korostaa työnhakijan alempaa asemaa.
Kuvakulma painottaa Domenicon kokemaa painetta ja ilmentää samalla ohjaajan halua viedä 
katsoja toiseen ulottuvuuteen kääntämällä päälaelleen perinteiset kuvaukselliset kaavat.
Domenico on johtavan insinöörin huoneessa. Kuva on hyvin mielenkiintoinen, koska näytte-

lijöiden sijoittelu paljastaa selvästi heidän mielentilansa ja roolinsa elokuvassa. Domenico on 
suunnilleen keskellä kuvaa, ja hänen hahmonsa on selvästi paljon pienempi kuin insinöörin, jolle 
rajaus antaa paljon painoa siitäkin huolimatta, että hänet on kuvattu profiilista. Kuvakulma tuo 
myös erittäin hyvin esille sen, että Domenico istuu paljon matalammalla kuin insinööri. Ottaes-
saan Domenicon vastaan insinööri juo kahvia. Siitä näkee mikä oli tällaisissa tilanteissa nouda-
tettu rutiini ja että insinööri on ylempänä kuin Domenico (he eivät juo kahvia yhdessä). Domenico 
on selvästi peloissaan ja arastelee, kuten osoittaa hänen insinööriin luomansa katse.

Domenicon alempi asema on täysin selvä. Ohjaaja haluaa tämän yhden kuvan perusteella luoda 
selvän hierarkkisen eron näiden kahden henkilön välille. Se saadaan aikaan näyttelijöiden sijoit-
tamisella ja lavastuksen valinnalla, mutta myös näyttelijöiden puhe on tärkeä.
Insinööri ei katso kertaakaan Domenicoon, vaan hänen katseensa on kaiken aikaa suunnattu 
kirjoituspöydällä olevaan suureen kirjaan. Kahvia juodessaan hän keskittyy kahvikuppiin. Se on 
selvä merkki ylemmyydestä suhteessa henkilöön, jolle puhutaan. Domenico sen sijaan onnis-
tuu hädin tuskin saamaan äänensä kuuluviin vastatessaan insinöörin kysymyksiin, ja hänen 
katseensa osoittaa, että hän on huolissaan ja peloissaan.
Insinöörin ja Domenicon asenteet viittaavat nekin yhteiskunnan muuttumiseen ja niihin uusiin su-
hteisiin, jotka teollistuneeseen, valtaan nousevaan kapitalistiseen yhteiskuntaan muodostuivat.

KUVA-ANALYYSI

Kuva kohdasta  à 48:05
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PARISKUNNAN LÄHENTYMINEN 
(de 26:31 à 27:10)

KONTEKSTI 
Domenico ja Magalì syövät samassa kahvilassa ruokatauolla, käyvät sitten kahvilla ja 
pysähtyvät katsomaan metrotyömaata. He huomaavat olevansa myöhässä ja lähtevät 
juoksemaan keskellä muuttuvan kaupungin liikennettä ja rakennustöitä.

TOINEN ULOTTUVUUS
Tämä otos tuntuu vievän meidät toiseen ulottuvuuteen. Kaupungin äänien, liikenteen ja työ-
maiden häiritsevän, korvia huumaavan metelin asemesta kuuluu vain lintujen viserrystä. Nos-
tokurjet, raitiovaunut ja autot ovat poissa, ja näemme vain Domenicon ja Magalìn keskellä 
vehreyttä, melkein kuin 1920-luvun ekspressionistisessa elokuvassa. Tämän otoksen kuva-
ruudut ovat kuin eläviä maalauksia. Nuoret juoksevat pitäen toisiaan kädestä ja hymyilevät 
toisilleen kuin onnelliset rakastavaiset, jotka elävät huolettomina rakkauttaan.
Tunnelma muuttuu kuitenkin äkillisesti. Toinen ulottuvuus, rakkaus ja pako keskeytyvät, heti 
kun he palaavat kadulle. On kuin ohjaaja olisi halunnut näyttää katsojalle eri tyyliä käyttäen 
toisen elokuvan, jossa illuusio uuden rakkauden synnystä on sidottu eri ympäristöön ja eri 
aikaan.

RAJAUKSEN ANALYYSI

RAKKAUDEN ALKU
Tämä on tärkeä, voimakkaasti tunteisiin vetoava jakso. Ohjaaja onnistuu muutaman ra-
jauksen avulla kertomaan, millainen suhde Domenicon ja Magalìn välillä on. Domenico 
auttaa tyttöä ylittämään kadun, tarttuu hänen käteensä, ja he juoksevat yhdessä takaisin 
yritykseen.from having a deeper relationship. 

Kamera pysähtyy käsi kädessä juokseviin nuoriin ja heidän hymyihinsä, jotka kertovat 
yhteisymmärryksestä heidän välillään. Hetki lähes kuljettaa heidät toiseen ulottuvuuteen 
ja luo vaikutelman, että alkamassa on kaunis rakkaustarina. Lumous kuitenkin rikkoutuu, 
kun eräs ohikulkija alkaa moittia Domenicoa.

Vastaava tilanne toistuu elokuvassa eri tavoin, ja siitä johtuu, ettei nuorten suhde koskaan 
pääse syvenemään.

kuva 2kuva 1

kuva 4kuva 3
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ELOKUVA JA TYÖ  
HEIJASTUMIA

IV - VASTAAVUUKSIA

LA SORTIE DE L’USINE 
LUMIÈRE À LYON,  
FRÈRES LUMIÈRE, 1985

LES TEMPS MODERNES, 
CHARLIE CHAPLIN, 1936

METROPOLIS, FRITZ 
LANG, 1927

GIOVANNA 1956  
– PONTECORVO

PLAYTIME, 
JACQUES TATI, 

1967
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”PÖYTÄ” KERTOMUKSEN LÄHTÖKOHTANA
”Pöytää”, jonka ääressä istutaan, mutta myös syödään, keskustellaan ja tehdään 
päätöksiä, on aina käytetty kertomusten lähtökohtana. Sen avulla on kehitelty tari-
noita ja kuvattu yhteiskuntaa. Italialaisessa elokuvassa ”pöydän” kautta on ker-
rottu neorealistiselle elokuvalle tyypillisiä todellisia tarinoita, joissa pöytä oli kodin 
elämän keskipiste. Pöydässä ei tosin aina ollut kovin paljon ruokaa, mutta sen 
ääreen sijoittuivat monet kerronnan kannalta tärkeät hetket.
Esimerkiksi Paikka nuorelle miehelle -elokuvassa Domenicon työnhakupäivän 
illallisella isä yrittää äidin avustuksella udella kaiken mahdollisen pojan päivästä 
saadakseen tietää, miten kokeet menivät. Tämä on elokuvan ensimmäisiä tärkeitä 
hetkiä, joissa henkilöhahmojen tunteet nousevat esiin.
 

Perhe noudattaa pöydän ääressä varsinaista rituaalia. Isä istuu pöydän päässä 
oikealla puolellaan vaimonsa, vasemmalla vanhempi pojista ja toisessa päässä 
nuorempi pojista. Pöydän päässä istuva perheen pää edustaa patriarkaalista yh-
teiskuntaa, jollainen Italiassa oli noina vuosina. Se merkitsi, että mies teki töitä ja 
nainen huolehti perheestä. Taloudellinen nousukausi oli tosin pian mullistava myös 
aterioihin liittyvän rituaalin ja siihen liittyvät tavat.
Eräässä italialaisen elokuvan tunnetuimmassa kohtauksessa rituaali sen sijaan 
kääntyy päälaelleen: kyseessä on Miseria e nobiltà -elokuvan myyttinen kohtaus, 
jossa henkilöt syövät spagettia käsin. Elokuva käsittelee nälkää tarkkanäköisesti ja 
ironisesti, ja koomikko Totòn suoritus siinä on unohtumaton.
Palvelija koputtaa kahden perheen ovelle ja alkaa valmistella ruokapöytää. Hän 
tuo tarjolle loputtomasti herkullisia ruokia ja valtavan määrän höyryävää spaget-
tia. Totò ja hänen toverinsa hyppäävät pöydälle ja alkavat ahmia iloisesti tanssien. 
He työntävät suuria määriä spagettia taskuihinkin, kuin varastoon iäisyyttä varten. 
Pöydässä käyttäytymisen rituaalit siis kääntyvät ylösalaisin: ei ole enää pöydän 
päätä eikä perheen päätä, vaan kaikki seisovat pöydällä. He eivät puhu, mutta 
tanssivat. He eivät käytä ruokailuvälineitä, vaan syövät käsin.
 

YHTYMÄKOHTIA TOISEEN CINEDIN 
ELOKUVAAN

KONTEKSTI Myös monissa muissa Cinedin kokoelman elokuvissa on 
ruokapöydän ympärille sijoitettuja kohtauksia, jotka on toteutettu eri aikoina, eri 
tilanteissa ja eri tyyleillä.
Pöydän ääressä ei vain syödä, vaan keskustellaan, kiistellään ja ilmaistaan oma 
mielipide. Aina ei tarvita edes sanoja, vaan kehon kieli riittää kommunikointiin 
tuossa pöydän ympärille muodostuneessa maailmassa.

KOMMUNIKOINTI RUOKAPÖYDÄSSÄ  Näistä kahdesta kuvasta ensimmäinen 
on peräisin elokuvasta Paikka nuorelle miehelle, toinen elokuvasta Mehiläispesän 
henki, joiden kertomus ja tapahtumapaikka ovat hyvin erilaiset. Kuitenkin 
nämä henkilöt tuntuvat ilmaisevan samaa asiaa: he ovat kiusaantuneita ja 
pohdiskelevia ja odottavat hiljaa. Kommunikoinnin puute on ilmeinen. Äiti 
on eristetty Domenicon ja isän keskustelun ulkopuolelle. Hän haluaisi sanoa 
jotakin, mutta antaa miehensä puhua.
Mehiläispesän hengessä vallitsee samanlainen tunnelma. Isä katsoo alas 
ja on sulkeutunut omaan maailmaansa, samalla kun tytöt viestivät toisilleen 
merkitsevin katsein ja hymyin.
Kuvat on myös rajattu samalla tavalla. On mielenkiintoista nähdä, miten 
vähän huomiota kiinnitetään siihen, mitä on pöydällä. Tärkeitä ovat sen sijaan 
näyttelijöiden ilmeet ja se mitä heidän takanaan on. Paikka nuorelle miehelle 
-elokuvassa äidin takana näkyvä vaatimaton keittiö, jossa elintarvikkeet 
ovat levällään, korostaa maalaiskaupungissa sijaitsevan kodin sosiaalista ja 
taloudellista kontekstia. Mehiläispesän hengessä isän takana olevasta ikkunasta 
tulvii lämmin valo. Ikkunan päällä oleva ristikko tuo mieleen mehiläispesän, 
mikä vahvistaa kohtauksen dramaattisuutta.

Miseria e Nobiltà – 1954Paikka nuorelle miehelle  – 1961
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MUUTTUVA KAUPUNKI

Yhteiskunnan muuttuminen ja muuttuva kaupunki ovat elokuvan Paikka nuo-
relle miehelle pääteemat. Vuoden 1961 muuttuvaa Milanoa ja sen muuttuvaa 
maisemaa nostokurkineen ja työmiehineen voidaan verrata 2000-luvun alun 
Barcelonaan ja sen kiinalaiskortteliin, josta aiotaan purkaa vanhoja taloja ja 
rakentaa niiden tilalle suuri korkeatasoinen asuinrakennus.
Ruokatunnilla Domenico ja Magalì tarkastelevat hämmästyneinä työmiesten 
työskentelyä, nostokurkien liikkeitä ja koko tuota muutosta, joka tapahtuu heidän 
silmiensä edessä. Samalla tavoin En construcción -elokuvassa kertomuksen 
todistajina ovat ne, jotka seuraavat muutosta läheltä: vanha merimies, työläiset, 
marokkolainen maahanmuuttaja, joka yhdistää runouden ja uskonnollisen filo-
sofian terävään havainnointikykyyn, sekä nuori nenäkäs pariskunta, joka tuskin 
tulee löytämään paikkaansa tuosta kaupunginosasta. Kasvoja, selkiä, lapioita, 
roskia, kissoja ja nuorisoa, jotka kaikki ovat todistamassa kaupunginosan mul-
listavaa muutosta.

MUSTAVALKOISEN VALINTA

Elokuville Paikka nuorelle miehelle ja Veri on yhteistä se, että ne ovat musta-
valkoisia. Kummassakin se on ollut tietoinen valinta. Ensimmäiset värielokuvat 
tehtiin Yhdysvalloissa vuonna 1935, kun taas Italian ensimmäinen on vuodelta 
1952, Totò a colori, jonka ohjasi Stefano Vanzina eli Steno. Uudet sukupolvet 
saattavat pitää mustavalkoisen valintaa, jos nyt ei suorastaan köyhänä, niin 
ainakin ikävänä tekniikkana. Jos joku kuitenkin nykyään päättää käyttää sitä, 
hän ikään kuin kehottaa katsojaa työstämään näkemäänsä mielikuvituksensa 

avulla ja täydentämään sen, mitä elokuva ei kerro todellisuuden väreillä.
Mustavalkoinen on yhtä kuin muisto, mutta se merkitsee myös tyyliä, eleganssia 
ja retroa, kenties siksi että ekspressionistiset mustavalkoiset varjot ovat kenen 
tahansa katsojan mielestä värillisiä synkemmät tai mahdollisesti siksi, että juuri 
tuo todellisuudesta irtautuminen tekee kertomuksesta tehokkaan.

En construcción, Guerín, 2001Paikka nuorelle miehelle, Olmi – 1961

PAIKKA NUORELLE MIEHELLE 
(OLMI, 1961) VERI (PEDRO COSTA – 1989)
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VASTAAVUUKSIA MUIDEN TAITEIDEN 
KANSSA
KAUPUNKIMAISEMIA MODERNI TAIDE

Rapistuneet seinät, lyijynharmaa taivas, teollisuuden turmeltuneet ja turmiolliset 
merkit, loistavat ja samalla happamat värit, synkät varjot.
Sironin Kaupunkimaisema kertoo muuttuvasta Milanosta ja se on verrattavissa 
Olmin kuvaamaan. Vaikka ne eivät ole samalta ajalta, ne ilmaisevat samalla tavalla 

MARIO SIRONI, KAUPUNKIMAISEMA, 1940

kaupungin kokemaa muutosta.
Oltuaan mukana futuristisessa liikkeessä Mario Sironi kuului ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen niihin, jotka tiukimmin vaativat paluuta järjestykseen. Hänen 
tyylissään oli vaikutteita niin sanotusta metafyysisestä taiteesta ja hän kuvasi mie-
lellään puhtaita geometrisia muotoja.
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OPTINEN TAIDE

Linjoja, jotka menevät ristiin ja linjoja, jotka etenevät rinnakkain. Jos vertaa elokuvan modernin rakennuksen portaikon arkkitehtonisia linjoja tämän optisen taideteoksen 
linjoihin, voi innostua syventämään ensi kohtaamista ja astua linjat muuttavaan syvempään ulottuvuuteen.
Biasi on osallistunut moniin kokeiluihin, erityisesti 1960-luvulla. Hänen nimensä yhdistetään erityisesti optis-kineettisen taiteen suurimman suosion kauteen, mihin ovat 
syynä hänen täsmällisiin optisiin illuusioihin perustuvat taiteelliset luomuksensa.

ALBERTO BIASI - ORIZZONTALE E OLTRE - 1973
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”Niinpä Marcovaldo eräänä aamuna odottaessaan rai-
tiovaunua joka vei hänet Sbavin yhtiöön, missä hän oli 
sekatyömiehenä, huomasi jotain epätavallista pysäkin 
lähellä laihassa ja kovettuneessa maakaistassa joka 
reunusti valtakadun puurivistöä: eräissä kohdissa puiden 
juurella näytti työntyvän kuhmuja jotka siellä täällä avau-
tuivat ja antoivat pyöreähköjen maanalaisten kasvien 
tulla esiin. Hän kumartui solmimaan kengännauhojaan 
ja katsoi tarkemmin: ne olivat sieniä, oikeita sieniä nou-
semassa aivan kaupungin keskustassa! Marcovaldosta 
tuntui että harmaa ja kurja maailma, joka ympäröi häntä, 
muuttui äkkiä anteliaaksi kätkettyine rikkauksineen, että 
elämältä saattoi vielä odottaa jotain, jotakin sopimuksen-
mukaisen tuntipalkan, elinkustannusindeksin, lapsilisien 
ja avustusten lisäksi.” 
suom. Jorma Kapari, Tammi 1986, s. 5–6

KIRJALLISUUS

Elokuvan yhtymäkohtana kirjallisuuteen on Italo Calvinon teos Marcovaldo eli 
vuodenajat kaupungissa. Sen novellien päähenkilö on Chaplinin tavoin viaton 
hahmo. Hänen erikoisuutenaan on, että hän on kotoisin laitakaupungilta tai 
maaseudulta, mutta päätynyt 1960-luvulla johonkin teollisuuskaupunkiin.

Novellin tapahtumapaikkana on kaupunki, joka voisi hyvin olla Milano tai Torino. 
Calvino ei täsmennä nimeä, koska haluaa kertoa mistä tahansa Italian taloudellisen 
nousukauden teollisuuskaupungista. Myös kuvatessaan päähenkilön työpaikkaa 
hän käyttää samaa menetelmää. Tehdas on anonyymi, se on mikä tahansa tehdas, 
joka saa ihmisen vieraantumaan, vie hänen identiteettinsä.
.

 MARCOVALDO – OVVERO LE STAGIONI IN 
CITTA’ – ITALO CALVINO 1963 _EINAUDI 
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ITALIALAINEN ARVOSTELU   
Letture, tammikuu 1962

Paikka nuorelle miehelle osoittaa, että yleisö voi viihtyä elokuvateatterissa harmittelematta 
lippuun käytettyä rahaa, vaikkei näytettäisikään suurten massojen suosimia kauhuelokuvia 
ja raakoja sairaalloisia kertomuksia. Elokuvan Italiassa saavuttama menestys ei johdu 
ainoastaan palkinnoista, joita se on saanut Venetsiassa (OCIC; kriitikkojen palkinto; Imolan 
kaupungin palkinto) ja Lontoossa (Sutherland Trophy) eikä ohjaajan osaksi tulleesta taitavasta 
ja ansaitusta mainostuksesta (Olmi ohjasi myös elokuvan Aika on pysähtynyt, joka sai niin 
ikään monia kansainvälisiä palkintoja, mutta on jäänyt suurele yleisölle tuntemattomaksi), 
vaan pikemminkin yleisön voimakkaasta eläytymisestä arkisiin, yksinkertaisesti ja elävästi 
kerrottuihin tapahtumiin.
Elokuva on miellyttävä ja helppo katsoa, mutta se ansaitsee huolellisen tarkastelun, jotta tuo 
miellyttävyys ei johtaisi arviota harhaan. 
Rakenteellisesti elokuvassa on kolme kerronnallista ydintä.
Ensimmäinen niistä – tärkein ja heti huomattavissa – liittyy Domenicon tarinaan: maalaispoika 
tulee Milanoon hakemaan työtä suuresta yrityksestä. Hän saa paikan, ensin lähettinä, sitten 
virkailijana.
Tämän kerronnallisen ytimen pohjana oleva tematiikka voitaisiin tiivistää suunnilleen näin: 
vaikka varman elinikäisen työpaikan saaminen voi tuntua kaikkein tärkeimmältä asialta 
(sellaiselta se näyttää ulkoapäin ja sellaisena sitä pitävät Domenicon vanhemmat, Domenico 
itse ja muut kokeeseen osallistujat), se ei todellisuudessa ole sellainen, jos heti ensi hetkestä 
lähtien työympäristössä törmää ihmisiin, jotka näkevät asian toisin, ja jos tuo maailma ei pysty 
näyttämään, mikä on ihmisen arvokkuus ja mitkä inhimillisiä iloja.
Nuorukaisen vaiheita seuratessaan Olmi tuntuu sanovan hänelle joka hetki: ”Se sinun 
työpaikkasi! Kyllä sinä myöhemmin huomaat, mitä se tarkoittaa.” Ja lopussa, kun Domenico 
viimein istuu ”paikallaan” (jouduttuaan siirtymään takimmaiseen riviin, missä lampussa on 
pidettävä valoa koko päivä), hän katsoo eteensä silmät selällään eikä enää hymyile, anonyymin 
monistuskoneen määrätessä tahdin toimistossa. Se ikään kuin symboloi tuota armotonta 
koneistoa, jonka vangiksi Domenico on nyt jäänyt loppuiäkseen.
Toinen kerronnallinen ydin liittyy nimenomaan työympäristöön, ja sillä on ollut ohjaajalle suuri 
merkitys, koska hän kuvaa yksityiskohtaisesti monia virkailijoita ja työntekijöitä ja heidän 
tapojaan (jotka eivät yleensä ole kovin innostavia), pieniä tai suuria perhedraamojaan ja pikku 
manioitaan, jotka kertovat heidän jokapäiväiselle elämälleen asetetuista rajoista.
Olmille työpaikka suuressa yrityksessä merkitsee päämäärää, joka antaa ihmiselle tietyn 
taloudellisen turvan, mutta muuttaa hänet samalla rajoittuneeksi ”puoli-ihmiseksi”, joka ei saa 
hetken rauhaa, tai on jopa katkera ja ilkeä.
Tässä eräänlaisessa yhteiskunnallisessa runoelmassa väärässä eivät ole – ja tämä on 
ajalle todella epätavallista – työnantajat vaan nimenomaan työntekijät. He antavat vallan 
rutiinille ja tuudittautuvat passiivisesti tekemään työtä, jossa he arvostavat eniten työpäivän 

päättymisestä ilmoittavaa kellonsoittoa, palkankorotusta ja parasta kirjoituspöytää. He 
edustavat yhteiskuntaa, jonka he itse muodostavat ja jonka he antavat masentaa itsensä. 
Vaikka tällainen käsitys työelämästä perustuu todellisuuteen, se on silti murheellinen, jopa 
pessimistinen. Ainakaan se ei anna mitään konkreettista toivoa paremmasta.
Kolmas kerronnallinen ydin on Domenicon ja Antoniettan kohtaaminen. Sillä on elokuvassa 
suuri merkitys, ehkä siksi että se kiehtoo katsojaa harvinaisen kauniin kuvauksensa 
vuoksi. Mutta tämäkään ei pääty onnellisesti. Eniten kiinnittää huomiota se, että nuorten 
ihastus tapahtuu heti elokuvan alussa, etenee hitaasti ja näyttää sitten katoavan itsestään. 
Kohtaaminen tapahtuu kokeissa, mutta se voisi tapahtua myöhemminkin. Kiinnostus kuitenkin 
hiipuu syistä, jotka epäilemättä liittyvät tavalla tai toisella työn asettamiin vaatimuksiin.
Näistä kolmesta kerronnallisesta osuudesta kaksi ensimmäistä voisi sulautua toisiinsa, ellei 
ensimmäisessä olisi liikaa ”Domenicoa” ja toisessa liikaa ”virkailijoita”. Niin myös ensimmäinen 
ja kolmas, ellei Domenicossa olisi liikaa ”työpaikkaa” ja liian vähän ”Antoniettaa”, tai liikaa 
”Antoniettaa”. Näin ollen osia on kolme ja ne pysyvät kolmena. Jos edes kahta ei voi yhdistää 
kokonaisuudeksi, vielä vähemmän voi rakenteellinen yhtenäisyys syntyä kolmesta. Tämä vika 
on varmasti ollut elokuvassa jo suunnitteluasteella. Ehkä ne kaikki kauniit asiat, jotka Olmilla 
oli sanottavanaan, vain tempasivat hänet mukaansa. Niin hän ei huomannut, että valitessaan 
jonkin niistä hän olisi voinut tarjota katsojalle ruusun eikä vain irrallisia terälehtiä. Samalla hän 
altistui syytöksille luonnosmaisuudesta.
Elokuvan esteettiset ja tyylilliset ansiot ovat kuitenkin niin suuret, että sekä kritiikki että yleisö 
ovat ottaneet sen lähes yksinomaan myönteisesti vastaan.
Olmin elokuvista puhuttaessa ei ole väärin käyttää sanaa ”runous”, kunhan sitä käytetään 
varovasti. Runollisuuteen hän totutti meidät jo aiemmilla teollisuusdokumenteillaan, joissa 
keskellä mahtavia putkistoja, sementti- ja rautavuoria kuului aina aitona ihmisen ääni.
Myös tässä teollisuuden maailmaan sijoittuvassa elokuvassa ihminen on aina etualalla. Juuri 
tämä ihmisen ensisijaisuus määrää tyylin ja antaa kielelle rytmin. Siksi käytössä on elokuvallinen 
aika, joka lähenee reaaliaikaa. Niin ilmeiden pienimmätkin yksityiskohdat voidaan tallentaa, 
tavallisimmatkin eleet saavat merkityksiä ja vaatimattomille, arkisille esineille annetaan arvo. 
Ajatelkaamme, miten hienovaraisesti nuorten molemminpuolinen mieltymys on hahmoteltu (ja 
miten uudella ja harvinaisella tavalla se jatkuu) 

miten upeasti heidän juoksunsa halki puiston ja heidän toisistaan kiinni pitävät kätensä on 
kuvattu. Ajatelkaamme jaksoja, joissa virkailijoita kuvataan työssä ja kotona, ja juhlaa joka on 
niin kovin ankea kaikille soittaville, laulaville, tanssiville ja ”iloaan” julistaville hahmoille.
Tällaisesta kerronnasta seuraa, että henkilöhahmoa, tunnelmaa tai kertomusta luotaessa on 
edettävä tietyllä tavalla, ilman että elokuvaesityksen keston asettamia rajoituksia kuitenkaan 
voidaan sivuuttaa. Vaikka tästä kerronnan tavasta syntyvät ne monet onnistuneet huomiot, 

ITALIALAINEN JA ULKOMAINEN KRITIIKKI:
KAKSI NÄKÖKULMAA
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jotka ihastuttavat ja ilahduttavat katsojaa, ja tuo välitön, raikas ja spontaani kuvaus, samalla 
syntyy myös tuo jo mainittu rakenteellinen riittämättömyys, toisin sanoen luonnosmaisuus.
Silloinkin kun spontaanit, raikkaat huomiot ovat peräisin – kuten Olmilla – jonkinlaisesta 
välittömästä inspiraatiosta ja improvisaatiokyvystä, rakenteen vakaus edellyttää 
käsikirjoitusvaiheessa pitkää syvällistä pohdintaa, joka on sitä välttämättömämpi, mitä 
yksityiskohtaisempia huomiot ovat ja mitä enemmän toteutus pohjautuu improvisaatioon. 
Muutoin tällä onnekkaalla ja hyvin erikoisella tyylillä ei voi toteuttaa laajamuotoisempia 
kertomuksia eikä syventyä todellisuuden ja sielun monimutkaisempiin kerrostumiin. Paikka 
nuorelle miehelle -elokuvassa nämä ansiot ja rajoitukset ovat selvästi nähtävissä.
Elokuvan ansioita vahvistaa kuvallisten ainesten täydellinen mukautuminen valittuun 
kerronnan tapaan: kuvaus ja rajaukset ovat vapaat efektien tavoittelusta ja niiden valaistus 
on ”spontaani”; lavastus on todenmukainen, ja dialogin kauneus sen totuudenmukaisuudessa.
Myös näyttelemisestä on sanottava muutama sana. Jälleen kerran Olmi on käyttänyt vain 
ei-ammattimaisia näyttelijöitä. Lopputulos on, kuten hänen edellisessäkin elokuvassaan, 
hämmästyttävä ja vahvistaa ohjaajan kyvyn valita ja ohjata roolien tulkitsijoita. Näyttelijöiden 
esiintyminen, joka on raikasta ja konstailematonta, mutta hienovaraista ja yhteyteen sopivaa, 
noudattaa täydellisesti elokuvan tyyliä. (S.R.)
Sergio Raffaeli

ULKOMAINEN KRITIIKKI 
Screen: A Clerk in Italy: 'Sound of Trumpets' at Two Theaters By BOSLEY 
CROWTHER, Published: October 23, 1963 – New York Times.

Il On ilmeistä, että Ermanno Olmi, eilen Fifth Avenuen ja Cinema II:n saleihin saapuneen Paikka 
nuorelle miehelle -elokuvan nuori ohjaaja, on oppinut ammattinsa tekemällä dokumenttielokuvia ja 
oppinut sen erittäin hyvin.
Hänen yksinkertainen, mutta monitasoinen elokuvansa kertoo työväenluokkaan kuuluvasta 
nuoresta milanolaisesta, joka saa ensimmäisen työpaikkansa suuresta teollisuusyhtiöstä. Elokuvan 
tyyli on selkeän dokumentaristinen. Se on elävä, realistinen ja kuvallisesti taitava. Kamera on 
alusta alkaen ulkoinen tarkkailija. Tämä tarkkailija säilyttää asemansa koko ajan eikä osallistu 
henkilöhahmojen tunteisiin. Kerronnallinen linja perustuu faktojen kokoamiseen: totuuteen.
Olmi näyttää meille yksinomaan merkittäviä tapahtumia ja episodeja. Päähenkilön kokemus 
työnhakupäivänä on outo ja sekava – hän herää aamulla ja menee kaupunkiin junalla, näkee muut 
hakijat, osallistuu hölmöihin kokeisiin ja kohtaa nuoren naisen; hän kuljeskekee tytön kanssa ja 
rakastuu.

Muutamia päiviä myöhemmin hän palaa kaupunkiin, saa tietää tulokset, näkee jälleen tytön ja 
kuulee, että molemmilla on työpaikka, mutta eri rakennuksissa. Lopulta hän aloittaa työnsä 
lähettinä ja saa tarkkailla valkokaulustyöläisten rutiinia.
Firman uudenvuodenaaton juhlissa perehdytään hänen aiempiin kokemuksiinsa hänen 
odottaessaan turhaan tyttöä, joka ei tule. Loppukohtauksessa hänet ylennetään varsinaiseksi 
virkailijaksi.
Siinä kaikki. Yksinkertainen kertomus siitä, mitä tapahtuu pojalle, joka aloittaa työuransa 
teollisuuden maailmassa, ainakin sillä hetkellä parhaan, tavoittelemisen arvoisen työn.
Elokuva tarjoaa satoja ”dokumentaarisia” tietoja päähenkilöstä ja hänen kohtaamistaan henkilöistä. 
Silti elokuvan älyllinen painopiste on nuorison ja nuorille ominaisten pelkojen, huolien ja innostuksen 
ymmärtämisessä; vähemmän huomiota kiinnitetään naisen ymmärtämiseen.
Olmi on elokuvakameran kautta suoraan yhteydessä näyttelijöihin ja antaa heille täsmällisiä ohjeita 
siitä, miten heidän tulee menetellä. Kaikki se mitä näemme, nuorten – ja heitä ympäröivien ihmisten 
– jokainen ilme ja ele, luo vaikutelman siitä, että olemme mukana elokuvassa ja seuraamme 
heidän elämäänsä.
Ja heti kun me sen huomaamme – kun alamme eläytyä nuorten kokemuksiin ja työntekijöiden 
merkityksettömään elämään – tulemme syvällisen tietoisiksi siitä hirveästä ja yksitoikkoisesta 
rutiinista, jonka virittämään ansaan nuo valkokaulustyöläiset kaikessa hiljaisuudessa vajoavat ja 
joka saa nuoret unohtamaan menneet ajat.
Olmi on Vittorio De Sican tavoin taitava opastamaan nuoria näyttelijöitä, alkaen Sandro Panseristä, 
aloittelevasta näyttelijästä, joka muistuttaa paljon edesmennyttä Gérard Philipeä erityisesti 
surullisen näköisenä. Hän on niin luonnollinen ja taitava esittämään nuoren ihmisen mielialoja ja 
oikkuja, että katsoja kuvittelee elokuvan päätyttyä tuntevansa hänet. Mukana on myös Loredana 
Detto (ohjaajan vaimo), joka luo täsmällisen kuvan tytön häilyvyydestä.
Muut, joiden nimiä ei edes mainita, ovat rooleissaan erinomaisia. Haluaisin mainita heistä erään, 
joka on mukana yrityksen juhlissa. Hieno suoritus.
Epäröin kuitenkin luoda liikaa odotuksia tälle Olmin elokuvalle. Hänen aikomuksensa on vaatimaton 
ja päämääränsä rajallinen. Silti elokuva näyttää, miten toimii se joka osaa vangita kamerallaan 
jokapäiväisen elämän runollisuuden. Samalla ohjaaja antaa ymmärtää, ettei kannata seurata turhia 
toiveita eikä pyrkiä tilanteisiin, jotka ovat liian surullisia ja masentavia kuvattaviksi. Elokuva päättyy 
monistuskoneen yksitoikkoiseen vinkunaan.
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PEDAGOGISIA POLKUJA
ENNEN ELOKUVAN KATSOMISTA 

* Työskentelyä elokuvajulisteen parissa – 
sen komposition ja estetiikan analyysiä. 
- Verratkaa eri maiden julisteita; mitä eroja 

niissä on? Mitä ne kertovat teille?
- Mitä ne kertovat henkilöhahmoista ja dra-

maturgiasta?
- Näyttääkö elokuvassa olevan kyse jostain 

tietystä elokuvan lajista?
- Mitkä ovat ne semioottiset piirteet, joihin 

kannattaa pysähtyä?
- Millainen vastaavuussuhde julisteen kuvan 

ja elokuvan nimen välillä vallitsee?

* Valitkaa elokuvassa käsitellyistä tee-
moista:
Yhteiskunnan muuttuminen, työstä vie-
raantuminen jne., ja kysykää oppilailta 
heidän mielipidettään ja ajatuksiaan näistä 
aiheista.

Käsittelyssä voidaan ajatella olevan kolme 
vaihetta.

1) HUOMIOITA JA KESKUSTELUA

Tässä kohdin ei tule pelätä varauksellista 
eikä kriittistä suhtautumista elokuvaan, vaan 
on kuunneltava ja tehtävä kysymyksiä.

* Vaikka ennen elokuvan katsomista on jo 
tehty elokuvajulistetta käsittelevä työ, on 
mahdollista palata aiheeseen ja miettiä, 
vastasivatko tehdyt huomiot elokuvaa.

- Mitkä ovat elokuvan tärkeimmät hetket? 
Kuvatkaa ne ja sijoittakaa ne elokuvaan. 
Miksi ne ovat tärkeitä?

- Ovatko ennen elokuvan katsomista ilmaistut 
käsitykset samat vielä katsomisen jälkeen?

* Rekonstruoikaa kertomuksen tapahtumat 
ja henkilöhahmojen vaiheet.
-Millainen henkilö Domenico on?
- Millainen henkilö Magalì on? Yritä kirjoittaa 

hänen elämäkertansa.
-Millainen muutos Domenicolle ja Magalìlle 

elokuvan aikana tapahtuu?
-Mitkä ovat elokuvan alku- ja lopputilanteet?
-Mitkä ovat tärkeimmät etapit elokuvan alun 

ja lopun välissä?
-Millainen on elokuvan loppu? Yritä kuvitella 

toisenlainen loppu.

ELOKUVAN KATSOMISEN JÄLKEEN
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2) TODETKAA, KUVATKAA, 
ANALYSOIKAA

* Koska näyttelijät eivät ole ammattinäyt-
telijöitä ja tämä oli heidän ensimmäinen 
kokemuksensa, yrittäkäämme kuvata hei-
dän näyttelemistään täsmällisten esimerk-
kien pohjalta (puhe, eleet, liikkeet).

- Näyttelevätkö kaikki samalla tavalla?
- Millaista kieltä päähenkilöt käyttävät?
- Valitse kaksi tai kolme jaksoa ja analysoi 

tapaa, jolla tunne ilmaistaan (hiljaisuus, 
katseet, rytmi, muutos…)

* Mitä sanotaan ja mitä kuullaan
- Mitä mieltä olet musiikillisen ääniraidan puut-

tumisesta? Kuvittele millainen se voisi olla.
- Voisiko elokuvassa olla taustaselostus? 

Valitse jokin tunteisiin vetoava jakso ja vertaa 
toisiinsa mahdollista musiikkia ja taustaselos-
tusta.

- Mistä huomaa, että ollaan kaupungissa?

* Paikka
- Mitkä ovat mielestäsi tarinan kertomisen kan-

nalta tärkeimmät paikat?
- Onko jokin paikoista muita tärkeämpi?
- Oliko paikoissa jotakin erityistä, mihin kiinnitit 

huomiota? Mitä? Miksi?

3) INTERAKTIIVISTA KUVIEN 
TARKASTELUA, RAJAUKSIA JA 
JAKSOJA

Tarkoitus on saada oppilaat suhtautumaan 
aktiivisesti kuviin. Kirjan otsikoista löytyy 
monia sopivia tilanteita.

* Tehtävä pysäytetyistä kuvista
- Lähtekää liikkeelle otsikosta ”Synopsis”. Valitkaa 

(tai antakaa oppilaiden valita) jokin elokuvan 
kuva (tai kuvaruutu): mitä elokuvan aiheita siinä 
on ja mitä puuttuu?

- Lähtekää valitusta kohtauksesta, määritelkää 
konteksti, kuvatkaa kompositio (tila ja kappa-
leiden sijainti, lavastuksen osat), selittäkää 
kohtauksen dramaturgiset elementit ja miettikää 
mitä se merkitsee elokuvan jatkon kannalta.

- Lähtekää liikkeelle otsikosta ”Heijastumia” ja 
valitkaa jokin elokuvan kuva ja siihen liittyviä 
erilaisia muita kuvia. Vaihtoehto: valitkaa kuva ja 
tuottakaa yksi tai useampia kuvia, jotka liittyvät 
elokuvaan.

* Tehtävä liikkuvista kuvista
 Rajaukseksi nimitetään sitä osaa tilasta ja 

ajasta, joka on leikattu ja josta muodostuu 
kohtaus. Jakso puolestaan on suhteellisen 
itsenäinen dramaturginen yksikkö.

 Voidaan viitata otsikkoon ”Analyysi” ja verrata 
keskenään elokuvan rajauksia tai keskeisiä 
jaksoja:

- Kuinka rajaukseen tai jaksoon tullaan ja miten 
sieltä lähdetään?

- Mitkä muutokset ovat tapahtuneet niihin tule-
misen ja niistä lähdön välissä?

- Miten lavastus ja kameran liikkeet (tai liikku-
mattomuus) osallistuvat kertomukseen?

ELOKUVAN KATSOMISEN JÄLKEEN



CINED.EU : EUROOPPALAINEN 
ELOKUVAKASVATUKSELLE 
OMISTETTU DIGITAALINEN 
ALUSTA

 
CinEd tarjoaa:
-  Monikielisen vapaan alustan, joka on saatavissa 45:ssä Eu-

roopan maassa maksuttomia julkisia elokuvaesityksiä var-
ten

-  Kokoelman eurooppalaisia elokuvia 6-19-vuotiaille
-  Didaktisia työvälineitä elokuvien esittelyyn, elokuvia käsit-

televiä kirjasia, pedagogista aineistoa ohjaajille / opetta-
jille, tietoiskuja opiskelijoille ja didaktisia videoita CinEdin 
kirjaston elokuvien vertailevaa analyysiä varten.

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

elokuvaesitykset.


