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PILVIIN PIIRRETTY 
Tšekki, 2001                     
 
Ohjaaja: Jan Sverak 
 
Näyttelijät: Ondrej Vetchy (Franta), Krystof 
Hádek (Karel), Tara Fitzgerald, Charles Dance, 
Oldrich Kaiser 
 
Kesto: 115 min. 
 
Ikäraja: K11 

 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
perusopetuksen luokille 7-9 ja lukioon. 
 

Oppimateriaalin teemoja: ystävyys, rakkaus, 
mustasukkaisuus, toinen maailman sota, sota, 
historia 
 
Alkuperäinen nimi: Tmavomodrý svet, 
Dark Blue World 
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SYNOPSIS 
Tositapahtumiin perustuva elokuva 
tšekkilentäjistä, jotka pakenevat Englantiin 
natsien miehitettyä Tšekkoslovakian toisen 
maailman sodan alussa. Lentäjät taistelivat 
Iso-Britannian riveissä natsivaltaa vastaan. 
Sodan jälkeen Tšekkoslovakiassa valtaan 
noussut kommunistihallinto passitti vapauden 
puolesta taistelleet lentäjät 
maanpetturuudesta vankilaan. Elokuvan 
päähenkilöinä ovat taistelulentäjät Franta ja 
Karel. Englannissa palvellessaan ystävykset 
rakastuvat samaan naiseen ja kolmiodraama 
on valmis.  
 

Elokuvan taustaa 

Jan Sverák on tehnyt elokuvan yhdessä 
isänsä käsikirjoittaja Zdenek Sverákin 
kanssa. Se perustuu tositapahtumiin, joihin 
liittyy Tšekissä sekä kansallista ylpeyttä että 
häpeää. Saksan miehittäessä 
Tšekkoslovakian 1939, tuhannet maan 
ilmavoimien sotilaan pakenivat ulkomaille. He  
 
sotivat Saksaa vastaan Puolan, Ranskan ja 
Britannian armeijassa. Sodan loputtua 
lentäjät palasivat kotimaahansa. Muutamaa 
vuotta myöhemmin kommunistihallinto otti 
vallan Tšekkoslovakiassa ja vangitsi lentäjät 
monien muiden joukossa vankiloihin ja 
työleireille valtion vihollisina. Vaikka heidät 
myöhemmin vapautettiin syytteistä, lopullinen 
maineen palautuminen tapahtui vasta 1990-
luvun taitteessa. Noin 80 lentäjää on yhä 
hengissä ja Sverák tapasi elokuvaa 
valmistellessaan heistä yli 40. Nämä 
veteraanit olivat sodan aikana 18–20 -
vuotiaita nuoria. Elokuvassa ei Sverákin 
mukaan ole rakkautta vain katsojalukujen 
nostamiseksi vaan, koska Sverákit halusivat 
mukaan tekijän – naisen – joka pystyy 
rikkomaan kahden miehen ystävyyden. 
Lisäksi tavatessaan veteraaneja he 
huomasivat, että näiden puheet kääntyivät 
vielä monien vuosikymmenten jälkeenkin 
englantilaisiin naisiin. 

Elokuvan ilmataisteluissa on käytetty kahta 
aitoa Spitfire-hävittäjää, joilla lentäminen oli 
erittäin kallista. Messerschmittejä ei ollut 
mahdollista saada. Elokuvan budjetti oli 
vaatimaton. Tilannetta helpotti tuottajan 
oivallus hyödyntää Taistelu Englannissa –

elokuvan (1969) ylijäänyt filmimateriaali. 
Tämän elokuvan ilmakuvauksiin oli aikanaan 
käytetty paljon rahaa ja nyt löytynyt 
kosteusvaurioitakin kärsinyt materiaali 
mahdollisti aidon näköisten lentojaksojen 
editoinnin. Digitaalitehosteita on käytetty vain 
taustoissa. 

 
VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
1. Sotaelokuva  
Yksi elokuvan lajityypeistä (l. genreistä) on 
sotaelokuva. Lajityyppinä sotaelokuva voi 
näyttäytyä moninaisena. Sotaelokuva 

 on tyypillisimmillään kansakunnan 
sankarillisuuden nostamista. Kun 
tämä sankarillisuuden nostaminen 
viedään äärimmilleen eli 
sotapropagandaksi, on kyse 
rasismista. Tällöin vallitsee vahva me 
vastaan muut –asenne.  

 voi olla sodanvastainen (pasifistinen) 
esittämällä sodan julmuutta ja 
osoittamalla, ettei sillä ratkaista 
asioita. 

 saattaa tarjota ratkaisumalleja eri 
ryhmien ja erilaisten asenteiden 
välisiin kulttuurinsisäisiin jännitteisiin. 
Ristiriitoja lievennettäessä tai 
häivytettäessä korostuu 
nationalistinen yhtenäisyys.  

 voi painottaa sisäisten ristiriitojen 
laajuutta ja syvyyttä näyttämällä ettei 
edes sota kykene poistamaan 
todellisia ristiriitoja. 

 antaa katsojalle mahdollisuuden 
fantasioimiseen. Katsojat voivat 
liikkua kontrolloidusti sallitun ja 
kielletyn rajamaastossa, ja voivat jopa 
mielikuvituksen voimalla ylittää 
rajojakin. 

 
Elokuva kertoi sekä sodasta että 
rakkaudesta. Tarkastele elokuvaa  

a. sotaelokuvana. Mitä sotaelokuvan 
piirteitä löydät siitä? Käytä hyväksesi 
sotaelokuva-lajityypin määritelmiä. 

b. rakkauselokuvana: Miten rakkaus-
teema oli näkyvissä elokuvissa? Miten 
rakkaus vaikutti elokuvan 
tapahtumiin? Keitä kosketti? 
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c. Tehkää sekatekniikalla elokuvajuliste, 
jossa Pilviin piirretty esitetään 
erityisesti joko rakkauselokuvana tai 
sotaelokuvana. Käyttäkää nettiä, 
lehtiä, kuvastoja, mainoksia ja muuta 
kiinnostavaa kuvallista aineistoa. 
Leikatkaa, liimatkaa, muutelkaa, 
manipuloikaa kuvia, tehkää 
kuvamontaaseja. Tarkastelkaa 
elokuvajulisteita, mitä niistä löytyy, 
millaisia iskulauseita, 
kuvamateriaaleja jne. Hyödyntäkää 
peitevärejä, tietokonetta ja muita 
tarvittavia välineitä ja materiaaleja.  

 
Lähteenä käytetty ja lisää aiheesta löydät Jari 
Sedergrenin artikkelista: Sotateema 
suomalaisessa elokuvassa 
http://www.ennenjanyt.net/3-
02/sotaelokuva.htm 
 
 
2. Sota suomalaisissa elokuvissa 
Toinen maailmansota jätti jälkensä ja arpensa 
moneen Euroopan kansakuntaan. Elokuva on 
eräs voimakkaimmista välineistä käsitellä 
kollektiivisesti kansakuntaa koskettavia 
asioita. Suomessa toista maailmansotaa on 
käsitelty useissa elokuvissa. Tässä valossa 
elokuva onkin aina oman aikansa testamentti. 
Pian sodan jälkeen Edvin Laineen 
Tuntematon sotilas (1955) nosti 
kansallisuustuntoa ja myöhemmin Rauni 
Mollbergin Tuntematon sotilas (1985) 
muistutti suomalaisia nousukauden keskellä 
historiasta, joka mahdollisti tämän 
hyvinvoinnin. Seuraavalla vuosikymmenellä 
Rukajärven tie (1999) tutkiskelee sota 
yksilön, suomalaisen sotilaan näkökulmasta 

a. Kootkaa Suomen käymistä sodista 
historiajana. Merkitkää sota, 
ajankohta ja lyhyt selostus 
tapahtumista, syistä ja seurauksista 
janalle. 

b. Mitä suomen sotia käsitteleviä 
elokuvia tiedät? Mistä sodista ne 
kertovat? Kirjoita aikajanalle kyseisen 
sodan viereen elokuva ja sen tekijä ja 
valmistumisvuosi. 

c. Muistelkaa millä tavoin sotaa on 
missäkin elokuvassa kuvattu. Millaisia 
ajatuksia elokuva on aikanaan 
herättänyt? Onko sen esitystapa ollut 
sidoksissa vallitsevaan poliittiseen 
tilanteeseen? Voitte haastatella eri-

ikäisiä ihmisiä ja koota tietoa 
kirjallisuuden avulla. Miten silloiset 
reaktiot poikkeavat tämän päivän 
ihmisten reaktioista? Miksi? 

 
Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret ovat 
saaneet elokuvista käsityksensä 
suomalaisten käymistä sodista.  

d. Pohdi omaa käsitystäsi suomen 
käymistä sodista. Miten käsityksesi on 
muotoutunut?  

e. Muistele kuulemiasi sotakertomuksia. 
Keneltä olet kuullut niitä? Millaisena 
sota niissä näyttäytyy? Kirjoita 
kuulemasi tarinat ja kootkaa luokan 
tarinat kirjaksi.  

 
Lähteenä käytetty ja lisää aiheesta löydät Jari 
Sedergrenin artikkelista: Sotateema 
suomalaisessa elokuvassa 
http://www.ennenjanyt.net/3-
02/sotaelokuva.htm 

 
 

3. Toinen maailmansota 
Tutustukaa toisen maailmansodan 
tapahtumiin Euroopassa, Suomessa ja 
Tšekkoslovakiassa.  

a. Tehkää ryhmätyönä kartta (A1/A2) 
kokoon, johon merkitsette symbolein 
joukkojen liikkeet ja tapahtumien 
etenemisen kyseisessä paikassa. 

b. Tutustukaa yksilöiden elämään sodan 
keskellä ja tehkää heidän tarinoistaan 
posterit. Nämä yksilöt voivat olla 
siviilejä tai sotilaita, maailmalla 
tunnettuja tai tuntemattomia, yrittäkää 
saada esiin henkilökohtainen 
näkökulma yleisen sotahistorian 
rinnalle. 

Pystyttäkää kartoista ja postereista näyttely. 
Näyttelyyn voi liittää kirjallisuutta, historiallista 
materiaalia, valokuvia, ym. 
 
 
4. Lentokoneen pienoismalli 
Tutkikaa elokuvassa käytettyjä englantilaisia 
Spitfire ja saksalaisia Messerschmitt – 
lentokoneita. Rakentakaa niiden pienoismallit. 
 
 
5. Pearl Harbor 
Samana vuonna Pilviin piirretyn kanssa ensi-
iltansa sai Pearl Harbor. Elokuvien 
perusasetelma on sama kaksi 

http://www.ennenjanyt.net/3-02/sotaelokuva.htm
http://www.ennenjanyt.net/3-02/sotaelokuva.htm
http://www.ennenjanyt.net/3-02/sotaelokuva.htm
http://www.ennenjanyt.net/3-02/sotaelokuva.htm
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lentäjäystävystä rakastuvat samaan naiseen. 
Vertaile elokuvia esimerkiksi niiden sisällön ja 
teknisen toteutuksen osalta. Vertaile niiden 
antamaan kuvaa sodasta, sotilaista, 
siviileistä, rauhasta, jne. 
 

Lisää elokuvasta: 
http://video.go.com/pearlharbor/index.html 
 
Pilviin piirretyn www-sivut: 
http://www.darkblueworld.com/index2.htm 

 
 
 
 

Materiaalin on laatinut kuvataide- ja 
luokanopettaja Hanna Niinistö apunaan 

työryhmä Annika Henriksson, 
Minna Hautaniemi ja Outi Freese. 

 

http://video.go.com/pearlharbor/index.html
http://www.darkblueworld.com/index2.htm

