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Los Angeles 1920. Pieni tyttö tutustuu 
sairaalassa miespotilaaseen, joka alkaa 
kertoa lumoavia tarinoita viidestä myyttisestä 
sankarista matkalla julman hallitsijan luo. 
Tarina ja todellisuus sekoittuvat pian tytön 
vilkkaassa mielikuvituksessa ja löytävät 
vastineensa sairaalan ihmisissä.  
 
Visionäärisen ohjaaja Tarsemin (The Cell) yli 
20 maassa kuvattu fantastinen elokuva on 
kunnianosoitus elokuvan alkuajan stunteille ja 
heidän henkeäsalpaaville suorituksillensa.  
Musiikkina Beethovenin 7. sinfonia. 
(Levitystoimiston esittelyteksti Filmikamarin 
sivulla.) 
 
 
TARINA 
 
The Fallin tarina sijoittuu aikaan, jolloin 
varhainen elokuva saa alkunsa. Los 
Angelesin sairaalassa makaa stuntmies Roy 
Walker (Lee Pace). Hän on halvaantunut 
yritettyään tehdä vaarallista stunttia: hypätä 
hevosineen rautatiesillalta alla olevaan 
jokeen. Onnettomuudessa Walker on 
menettänyt paitsi liikuntakykynsä, myös 
lemmittynsä, joka on siirtynyt filmitähden 
kainaloon. Sairaalassa Roy tapaa 
nelivuotiaan tytön, romanialaisen Alexandrian 
(Catinca Untaru). Jos Roy on menettänyt 
onnettomuudessa rakkaansa, on Alexandria 
menettänyt rakkaansa jo aiemmin: kotitilalle 
varkaisiin tulleet miehet ovat tappaneet tytön 
isän. 
 
Alexandriaa ja Royta yhdistää putoaminen. 
Sukulaisineen paikallisessa omenatarhassa 
työskentelevä pikkutyttö on murtanut kätensä 
tiputtuaan puusta. Jo tässä on viittaus 
Hollywoodin syntyvaiheisiin: varhainen 
studiokaupunki kasvoi Kaliforniassa 
nimenomaan hedelmätarhojen keskelle. 
 
Roy ryhtyy kertomaan tytölle tarinoita 
Mustasta rosvosta ja tämän ystävistä: 
italialaisesta anarkista, afrikkalaisesta orjasta, 
intiaanista sekä Darwinista. Yhdessä he 
lähtevät kostamaan Odioukselle, joka on 
vanginnut joukkion perhosen muotoiselle 
saarelle. 
 

Alexandrian mielessä nämä värikkäät kuvat 
sekoittuvat todellisuuteen ja hän poimii 
mielikuvitusmaailmaansa henkilöitä 
sairaalassa tapaamistaan ihmisistä. Jos hän 
ei ymmärrä jotain, Royn tarinan sisältö 
muuttuu. Esimerkiksi intiaani ei Alexandrian 
mielikuvituksessa ole amerikkalaista 
alkuperäisväestöä vaan intialainen mies 
turbiineineen ja tiipii intialainen palatsi. 
 
Samalla tyttö projisoi tunteensa kertojaan ja 
kuvittelee tämän isäkseen. Masentuneella ja 
itsemurhaa suunnittelevalla Roylla on 
kuitenkin taka-ajatuksensa, hän haluaa tytöltä 
pieniä palveluksia ja kiristää tämän 
hakemaan itselleen lääkettä sairaalan 
lukitusta lääkehuoneesta.   
 
The Fallin käsikirjoitus perustuu Valeri 
Petrovin aiempaan käsikirjoitukseen 
bulgarialaiseen elokuvaan Yo Ho Ho, 1981. 
Elokuvassa nuori näyttelijä on halvaantunut 
pudottuaan näyttämöltä, ja ryhtyy sairaalassa 
kertomaan tarinaa 10-vuotiaalle pojalle.  
Molemmissa elokuvissa tarina alkaa 
merirosvotarinalla, jossa hyvää haluavat 
rosvot uhmaavat pahaa tyrannia, ja haluavat 
rangaista tätä tämän tekemistä rikoksista. 
 
Taustaa 
 
Ohjaaja Tarsem Singh (Tarsem Singh 
Dhabdwar) on hankkinut vahvan 
ammattitaidon tekemällä musiikkivideoita, 
palkittuja sellaisia, sekä tv-mainoksia. 
Taiteilijanimellä Tarsem tunnettu ohjaaja 
syntyi Intiassa vuonna 1961 ja muutti 
kolmevuotiaana perheineen Iraniin. Maan 
koulutustilanteesta huolestunut isä lähetti 
pojan Himalajalle sisäoppilaitokseen.  
 
Nuorukainen sai päähänpinttymän 
amerikkalaisesta elokuvakoulusta, mitä 
hänen isänsä ei hyväksynyt. Tarsem matkusti 
Los Angelesiin ja teki elokuvan, jonka avulla 
sai stipendin taidekouluun. Hänen 
ensimmäinen tv-mainoksen oli Leviksen "The 
more you wash them, the better they get." 
Mainos perustui Burt Lancasterin 
tähdittämään elokuvaan The Swimmer, ja 
voitti Cannesin mainoselokuvafestivaalin 
pääpalkinnon. Sen jälkeen Tarsemia kysyttiin 
kaikkialle. Musiikkivideoita Tarsem on tehnyt 
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mm. Suzanne Vegalle ja REMille, näistä 
tunnetuin lienee Losing My Religion. 
 
Hänen ensimmäinen elokuvansa on The Cell, 
visuaalinen elokuva sarjamurhaajaa 
jäljittävästä profiloijasta (Jennifer Lopez). 
Elokuvasta jäivät vaikuttavina mieleen 
mielikuvitukselliset lavasteet ja puvut. 
 
Fall on kuvattu 18 eri maassa eri puolilla 
maailmaa, mm. Etelä-Afrikassa ja Intiassa. 
Ohjaajan mukaan elokuvan tekemisessä ei 
ole käytetty lainkaan tietokone-efektejä. 
 
Kriitikko Roger Ebert kertoo Tarsemin 
riskeeranneen lähes kaiken tehdäkseen 
elokuvan, jota kukaan ei ollut halukas 
tuottamaan. Miljoonia mainosohjaajana 
ansainnut Tarsem sijoitti omaisuudestaan 
suuren osan elokuvan tuottamiseen. Ebertin 
haastattelussa Tarsem toteaa, että lähes 
kaikki mainosalalla työskentelevät sanovat 
tekevänsä jonain päivänä rahoillaan suuren 
elokuvan – mutta eiväthän he koskaan tee. 
 
Useiden kriitikoiden, myös Roger Ebertin 
mukaan elokuva on yksi ilmestymisvuotensa 
parhaista elokuvista. Ebert sanoo osuvasti, 
että elokuvaa on melkein mahdotonta 
kuvailla. Voi toki yrittää kertoa mitä 
elokuvassa tapahtuu, mutta on vaikeaa 
kuvata omaa hämmennystään siitä, miten 
elokuvan tapahtumat on toteutettu. Kaikki 
yritykset kertoa elokuvasta jäävät 
vähintäänkin latteiksi. 
 
Elokuva on mm. voittanut fantasiaelokuviin 
keskittyvän elokuvafestivaalin, Sitgesin 
pääpalkinnon sekä Berliinin elokuvajuhlien 
14+-sarjan pääpalkinnon, Kristallikarhun, 
vuonna 2007. 
 
Pikkutytön valinta 
 
Mainoskuvaustensa ohessa Tarsem etsi 
tyttöä elokuvaansa seitsemän vuoden ajan, 
kunnes vihdoin Romaniasta löysi hakemansa. 
Kuusivuotias Catinca Untaru oli löytö, mutta 
tyttö ei puhunut englantia, mikä toi lisää 
haastetta elokuvantekemiseen. Tarsem 
ohjasi Catincaa mielikuvien kautta, ja tytölle 
opetettiin englanninkieliset vuorosanat. Jos 
tyttö ei osannut vuorosanojaan parin oton 
jälkeen, hänen dialogiaan muutettiin, sillä 
Alexandrian puheen piti kuulostaa 

spontaanilta. Ja hämmästyttävää kyllä – se 
kuulostaa.  
 
Ohjaajan sanoin: 
 "One of the treasures of the film is the sound 
of the dialog by Catinca Untaru. We 
understand every word, but she sounds as if 
she's inventing them as utters them." 
 
Elokuvaa leimaa pikkutytön aito läsnäolo, 
hänen tapansa maistella englanninkielisiä 
sanoja ja hämmästyttävä kyky eläytyä 
tapahtumiin.  
 
 
 
FANTASIA JA ELOKUVAN 
REAALIMAAILMA 
 
Tarinan reaalimaailma pysyttelee tiukasti 
realistisessa sairaalamaailmassa.  
 
Sitä vastoin elokuvan tarinamaailman 
maisemat ja miljööt ovat järjestänsä 
mielikuvituksellisia, fantastisen outoja ja 
erikoisia. Hetkessä vuorimaisema ja kuivat 
hiekkavallit vaihtuvat kastelujärjestelmäksi, 
vihreäksi heinäksi ja vedeksi. Luontoon 
sulautunut mies kömpii esiin puunrungosta. 
Kuolema ja elämä kulkevat käsi kädessä. 
 
Visuaalisuus on osatekijöiden summa 
 
Fallin kuvamaailman visuaalisuutta tukevat 
paitsi mielikuvitukselliset maisemat ja 
kuvauspaikat, myös puvustus.  
 
"Elokuvassa", kirjoittaa Lotte Eisner, "puku ei 
koskaan ole erillinen taiteellinen elementti. 
Sitä pitää tarkastella suhteessa tietyn 
tyyliseen ohjaukseen, jonka vaikutusta se voi 
tehostaa tai heikentää. - -" (Martin: Elokuvan 
kieli) 
 
Fallin fantasioivassa kerronnassa puvustus ja 
miljöö tukevat tarinan sielunmaisemaa, kun 
taas realistisessa tarinanmaailmassa 
sairaalamiljöö on kuvattu hillityissä ja 
seesteisissä sävyissä: sairaalavaatteet ovat 
harmaita ja yksinkertaisia, arkisia. Realistinen 
puvustus tukee uskottavasti 1900-luvun 
alkuun sijoittuvaa tarinaa, mutta myös 
kerronnan tunnelmia. Sairaalaan sijoittuvassa 
tarinassa on paljon surumielisyyttä, johon iloa 
ja toivoa tihkuu värikkäistä tarinoista. 



 

 
Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry 

Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki    www.koulukino.fi 

4 

KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 
Tarpeen mukaan The Fallin puvut korostavat 
kulloistakin tilannetta: Hollywood-tähti 
pukeutuu konvention mukaan realistisessa 
maailmassa, mutta fantasia-maailmassa tähti 
sädehtii koristeellisen kauniissa vaatteissa. 
Sankareitten luonteesta ja kulttuurisista 
lähtökohdista kerrotaan puvustuksella. Jos 
kulttuurit tuodaan puvustukseen tuttujen 
teemojen kautta (esim. intialainen 
pukeutuminen), niin sankareitten ulkoasua ja 
habitusta tuetaan mm. sarjakuvamaailmasta 
tuttujen konventioiden kautta. 
 
 
 
Todelliset kuvauspaikat  
 
Tarsemin fantasiamaailma on hätkähdyttävä, 
mutta todellinen. Kuvauspaikat Tarsem on 
löytänyt matkustaessaan mainoskuvauksissa 
ympäri maailmaa. Kuvien 
mielikuvituksellisuus antaa kuitenkin 
mielikuvan fantasiasta. 
 
Elokuvan veteen johtavat portaat ovat 500-
600 vuotta vanhat. Portaikon vesirajan 
mukaan määrättiin muinoin veron määrän. 
Kun vesi oli korkealla, sitä korkeampi oli 
maanviljelijöiden vero. (Paikalliset intialaiset 
Tarsemin mukaan portaikko näyttää halvalta, 
vaikka hän näkee siinä Escherin portaikkojen 
inspiraatiota.)  
 
Rajauksen avulla portaikkojen epätodellisuus 
on kuitenkin pystytty pitämään "uskottavana" 
– portaikkoa ympäröivissä puissa nimittäin 
roikkuu Tarsemin mukaan "parituhatta 
intialaista ihmettelemässä rupuisen kaivon 
kuvauksia".  Kuuluisan mainoskuvaajan 
vierailtua lähteellä on paikka kelpuutettu jo 
muutamaan hindi-elokuvaankin. 
 
Samaan hämärään todellisuuteen sijoittuu 
myös "labyrintti-joista-ei-ole-paluuta".  (Tässä 
400 vuotta vanhassa tähtitornissa Jairpurissa 
kuvattu "kaoottinen ja halvalta" näyttävä 
puistoon on luotu suljetun labyrintin tunnelma 
hyvin valitulla kuvakulmalla.)  
 
Jodhpur on elokuvan Sininen kaupunki. 
Alkujaan talojen sinisen kalkkivärin tarkoitus 
oli erottaa brahmiinit muista 
yhteiskuntaluokista. Koska kaupungissa voi 
maalata talonsa vain siniseksi, Tarsem 

lahjoitti kaupungille sinistä maalia ja kaupunki 
sykähdyttää nyt värillään entistä enemmän.  
 
– Elokuvassa ei ole lainkaan tietokone-
efektejä. Mainosohjaajana olen tottunut 
tekemään tämäntyyppisiä visuaalisia 
tehosteita, joiden avulla asiat näyttävät 
enemmältä kuin mitä ne ovat. Olen kuvannut 
kaikissa näissä paikoissa viimeisen 17 
vuoden aikana. Sanoin aina ihmisille, että 
tulen joskus takaisin ja teen tästä paikasta 
taianomaisen. 
 
 
 
Yleiskuvasta lähikuvaan 
 
Fall -elokuvan visuaalisuus on 
hätkähdyttävän kaunista, mutta samaan 
aikaan se on myös merkityksellistä. 
Eksoottisten ja värikkäiden yleiskuvien 
komeus ei ole pelkästään silmiä hivelevää: 
näissä kuvissa ihminen asettuu 
ympäristöönsä joko täysin vieraana tai outona 
objektina, tai sitten se sulautuu ympäröivään 
luontoon huomaamattomasti, osaksi luontoa. 
 
Elokuvan kaukaa katsovassa 
maisemakuvassa oranssinpunaiset vuoret 
kohoavat kirkkaina kohti syvänsinistä 
taivasta. Tässä hengästyttävässä 
maisemassa joukko epämääräisiä ja outoja 
sankareita kulkee kohti tuntematonta. Hieman 
myöhemmin sama joukkio naamioituu 
helposti maisemaan.  
 
Mikä tekee erityisen koskettavaksi viimeisen 
kohtauksen, jossa pikkutyttö anelee 
tarinankertojaa muuttamaan tarinan kulkua? 
Kohtauksessa ei käytetä lähikuvaa, jota 
pidetään tehokkaimpana elokuvan 
kerrontatekniikoista. Tähän konventioon 
tottuneena katsoja jo odottaakin, että pian 
valkokankaalle zuumataan lähikuva anovan 
tytön kosteista, suurista silmistä, mutta ei. 
Tytön katseen kohteena on tunnottomalta 
vaikuttava kertoja, jonka selän takana säilyy 
katsojan paikka. Puolikuvassa tai 
puolilähikuvassa tytön katse on suunnattu 
paitsi kertojaan, myös tämän selän taakse 
jäävään katsojaan. Kohtaus on rakennettu 
vaikuttavasti, sillä lopulta myös katsoja yhtyy 
lapsen aneluun ja suuntaa toiveensa 
kertojaan: lopeta, älä anna heidän kuolla! 
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Elokuvan kuvakoot voidaan luokitella 
kahdeksaan ryhmään. Kuvakoon vaihteluiden 
tärkein tehtävä on kertoa tarinaa 
mahdollisimman sujuvasti ja 
katsojaystävällisesti. Perinteisesti kuitenkin 
yleiskuvalle ja lähikuvalle annetaan myös 
psykologisia merkityksiä. Yleiskuvassa 
ihminen asemoidaan maailmaan, jossa 
korostuu hänen yksinäisyytensä, 
epätoivonsa, voimattomansa – tai toisaalta 
hänen yhteytensä ympäröivään maisemaan 
ja luontoon. Lähikuva – tai erikoislähikuva – 
puolestaan on tehokkain tapa ilmaista 
"elokuvan dramaattisia ja psykologisia 
merkityksiä". (Martin: Elokuvan kieli.)  
 
 
VARHAINEN ELOKUVA 
 
Tarsemin elokuva on monella tavalla 
kunnianosoitus varhaiselle elokuvalle. 
Huikaisevasta visuaalisuudesta huolimatta 
ohjaaja kertoo elokuvassaan ensisijaisesti 
tarinaa.  
Elokuvahistoriaan perinteeseen ja varhaisen 
elokuvan vaiheisiin viitataan myös suoraan 
muutamassa elokuvan kohtauksesta.  
 
Camera obscura 
 
Eräässä kohtauksessa Alexandria istuu 
pimeässä huoneessa. Avaimenreiän kautta 
vastakkaiseen seinään heijastuu valokaistale. 
Tyttö näkee seinällä kuvan hevosesta 
ratsastaja selässään, mutta kuva on seinällä 
väärinpäin. Tämä pieni kohtaus on 
yksinkertaisuudessaan viittaus 
valokuvauksen ja elokuvan syntyhistoriaan.  
 
Kohtaus havainnollistaa konkreettisesti 
camera obscuran (lat. pimeä huone) 
tekniikan. Camera obscura perustuu optiseen 
ilmiöön, jossa valo heijastuu pienen aukon tai 
reiän lävitse ja muodostaa vastakkaiseen 
pintaan ylösalaisen kuvan. Ilmiö tunnettiin jo 
Aristoteleen aikana. Euroopassa muun 
muassa Leonardo da Vinci tutki ilmiötä 
laajasti ja renesanssin aikana camara 
obscura yleistyi kuvataitelijoiden 
apuvälineeksi perspektiivin tutkimisessa.  
 
Myöhemmin mustaan laatikkoon lisättiin 
linssi, jolloin valoa saatiin lisää, ja peili, jonka 
avulla kuva käännettiin oikein päin. Taikalyhty 
eli laterna magica kehitettiin asettamalla valo 

mustan laatikon sisään. Taikalyhdyllä 
heijastettiin kuvia seinälle ja siinä laite 
muistuttaa nykyistä diaprojektoria. 
Taikalyhtyesitykset puolestaan muistuttivat 
luonteeltaan elokuvanäytöstä – esityksissä 
kerrottiin tarinoita lasilevyille piirrettyjen 
kuvien avulla. 
 
Tarinankerronnan perinteestä kohti 
tietokone-efektejä 
 
Pohjimmiltaan elokuva palautuu aina 
tarinankerronnan perinteeseen. Ihmiset ovat 
kautta aikojen kertoneet tarinoita, ja 
varhainen elokuva kehittyi halusta kertoa 
hätkähdyttäviä tarinoita erilaisten 
tehokeinojen avulla. Leiritulilta siirryttiin 
taikalyhdyn avulla seinälle tai kankaalle 
heijastettaviin kuviin ja "erikoistehosteilla", 
savun ja äänen avulla tehostettiin tarinan 
vaikuttavuutta.  
 
Elokuvien siirtyessä yhä enemmän 
digitaalisten erikoistehosteiden ja 
tietokonekuvituksen aikakaudelle, kuvien 
sisältö jää usein "sieluttomaksi". Liian usein 
elokuvien sisältö korvautuu tietokone-
efekteillä. Samaan aikaan kuin Tarsem, 
perinteisen tarinankerronnan pariin palaa 
myös toinen visionääri, Baz Luhrmann, jonka 
huikea seikkailuelokuva Australia (2008) 
palaa australialaisen kerrontaperinteen, 
alkuperäisväestön walkaboutin juurille. 
 
Onkin äärimmäisen kiinnostavaa, että 
Tarsemin mukaan elokuvassa ei ole käytetty 
tietokonetekniikkaan pohjautuvia efektejä 
maiseman ja lumoavan kuvan tuottamiseen. 
Ehkäpä juuri siksi elokuvan kuvamaailma on 
niin "täysi", todellisuudessaan vaikuttava. Fall 
-elokuvan kuvallista tehoa voi verrata mm. 
"teknisesti hienoihin" elokuviin, joiden 
maisemat ja maailmat on tuotettu 
nykyaikaisen efektiteknologian avulla – ja 
ilman kiinnostavasti kerrottua tarinaa. Näitä 
ovat sisällöltään ohuiksi jääviä tuotantoja mm. 
monet tietokonepeleihin pohjautuvat elokuvat 
sekä fantasiaelokuvat, joita eivät edes hyvät 
näyttelijät pysty pelastamaan. 
 
Elokuvan pioneerit stuntteina  
 
Varhainen mykkäkomedia pyörähtää 
Amerikassa vauhtiin 1910-luvulla. 
Amerikkalaisen viihteen alkuaikaan kuuluu 



 

 
Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry 

Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki    www.koulukino.fi 

6 

KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

slapstick ja surrealistiset takaa-ajot, kuten 
Juho Gartz luonnehtii kirjassaan Mykät 
koomikot. Varhaiseen elokuvaan kuului hurja 
vauhti, tarkkaan lasketut takaa-ajokohtaukset 
ja vaaralliset temput. Totta kai myös 
varhainen elokuva tunsi trikit, mutta kaikkea 
ei voinut tehdä trikkienkään avulla. 
Elokuvissa käytettiin stunt-miehiä, mutta 
useimmiten varhaisen elokuvan pioneerit eli 
näyttelijät uhmasivat itse vaaroja. 
 
Kivikasvoinen koomikko Buster Keaton on 
ehkä tunnetuin uhkarohkeista ja 
akrobaattisista tempuistaan ja täydellisesti 
ajoitetuista stunt-kohtauksista. Kenraali on 
yksi hänen näyttävimmistä elokuvistaan, joka 
on täynnä hurjia kohtauksia, toinen toisensa 
perään. Steamboat Bill, Jr. -elokuvan 
myrskykohtaus on pitelemätön. 
Kohtauksessa katot ja kokonaiset talot 
lentävät tuulen mukana. Hurjin hetki lienee 
se, jossa talon raskas julkisivu romahtaa 
koomikon päälle – ja tämä solahtaa läpi 
seinän avoimesta ikkuna-aukosta henkensä 
kaupalla. 
  
"Joskus temput olivat niin vaarallisia, että 
kuolema oli – akrobaatinkyvyistä huolimatta – 
tuuman parin päässä. Kirjaimellisesti näin 
kävi elokuvan Steamboat Bill, Jr. kuuluisassa 
kohtauksessa: pyörremyrsky on päässyt 
valloilleen ja raskas talonseinä – se painoi yli 
kaksi tonnia jotta kaatumisnopeus olisi 
luonnollinen ja katsojan kannalta 
hyväksyttävä – rojahtaa talon edustalla 
oleilevan Busterin päälle. Hän kuitenkin 
seisoo juuri ikkunan kohdalla ja jatkaa muina 
miehinä seisoskeluaan, seinä siinä kuin 
tanssilavana ympärillään." (Gartz: Mykät 
koomikot) 
 
Arthur Wise ja Derek Ware kirjoittavat 
teoksessa Stunting in the Cinema varhaisista 
stunteista. Elokuvan monitaitoiset pioneerit, 
kuten Keaton tekivät pääasiassa itse omat 
stunttinsa. Mutta vaikka Keatoninkin temput 
olivatkin hurjia, olivat ne myös tarkkaan 
valmisteltuja ja koordinoituja. Äärimmäisen 
tarkasta suunnittelusta kertoo mm. elokuvan 
Sherlock, Jr. kohtaus, jossa Keaton ajaa 
moottoripyörällä yli hiekkamontun johtavan 
sillan, jossa on useamman metrin mittainen 
katkos.  
 

"Kaksi kuorma-autoa on työssä eri puolilla 
sillan kahtia jakamaa monttua, ja 
kummallekin tulee asiaa toiselle puolelle. 
Ainoa läpikulkutie on katkoksen kautta ja 
sattumalta autot ohittavat juuri siinä. Ja 
sattumalta myös Buster on juuri silloin 
katkoksen kohdalla ja ylittää sen autonkattoja 
pitkin. Vastaavaa matemaattista täydellisyyttä 
Buster Keatonin tuotanto on täynnä."  (Gartz: 
Mykät koomikot) 
 
Harold Lloyd, hintelä pikkukoomikko 
muistetaan kohtauksista, joissa hän kiipeili 
pilvenpiirtäjien seinillä ja roikkui 
kellonviisarissa. "Väitetään, että Lloyd ei 
käyttänyt sijaista näissä hengenvaarallisissa 
urheilusuorituksissaan", toteaa Gartz ja 
kertoo, ettei minkäänlaisia trikkejä tai 
taustaprojisointeja käytetty. Lisäetua saatiin 
kuvakulmilla ja sillä, että talo sijaitsi 
kukkulalla.  
 
Lloydin huimapäisyyden lumoa himmentää 
se, että stuntmies Harvey Parry paljasti 
tehneensä osan koomikon päähuimaavista 
kiipeilykohtauksista. Parry oli luvannut pitää 
osuutensa salaisuutena Lloydin kuolemaan 
asti, ja tuli esiin vasta tämän jälkeen. 
Esimerkiksi Turvallisuus viimeiseksi (Safety 
Last) -elokuvan lähikuvissa näemme toki 
Lloydin, mutta seinäkiipeilyä kaukaa 
kuvatuissa otoksissa Parryn. Lloyd itse kertoi, 
ettei koskaan ollut kuvauksissa 
hengenvaarassa, eikä koskaan kolmea 
kerrosta ylempänä maanpinnasta. Hurjia 
stunt-temppuja ei olisi toki hyväksynyt 
myöskään 1920-luvun suosituimman ja 
kovatuloisen elokuvakoomikon tuotantoyhtiöt.  
Lloyd piti kuitenkin yllä mainettaan tarkasti. 
Monet tahot uskoivat ja yhä uskovat, että 
Lloyd teki temppunsa itse. Tähän on toki 
osuutensa sillä, että Lloydin elokuvissa 
illuusio todellisuudesta on rakennettu tarkasti 
kuvauksen ja leikkauksen sekä tärkeiden 
kuvakulmien avulla. Mutta jännittäviä tilanteita 
toki syntyi: 
 
"Lloyd's climb in Safety Last (1923), for 
example, took six weeks to shoot. When we 
see him climbing the skycraper, he really was 
climbing it. The only precaution he took was 
to have mattresscovered platforms built some 
ten or fifteen feet below the windows. To test 
what would have happened if he had fallen, 
he dropper a dummy on to one of the 
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platforms when the picture was finished. It 
bounced off the platform and dropped to the 
street below." (Wise, Ware: Stunting in the 
Cinema) 
 
Sekä Keaton että Lloyd myös loukkaantuivat 
kuvauksissa, Keaton on murtanut niskansa, 
loukannut selkänsä ja kyynärpäänsä, kun 
taas Lloyd menetti kaksi sormea 
mainoskuvauksissa valepommin 
osoittautuessa oikeaksi.  
 
Onnettomuuksia tapahtui muillekin. 
Elokuvassa Liberty Stan Laurel ja Olivar 
Hardy yrittävät vaihtaa housujaan 
pilvenpiirtäjän huipulla lähestulkoon 
hengästyttävässä kohtauksessa, jossa ei 
sumuteta katsojaa taustaprojisoinnilla. Studio 
rakensi kuvauksia varten kolmekerroksisen 
kulissin erään toisen rakennuksen katolle. 
Ohukaisen ja Paksukaisen tasapainoilua oli 
varmistamassa turvaverkko ja turvalava. 
Ohjaaja Leo McCarey muisteli myöhemmin, 
miten "Babe" (Hardy) oli yrittänyt lohdutella 
hermostunutta Laurelia ja demonstroinut 
miten turvallista olisikaan "vahingossa" 
pudota. Noin kuusi metriä alapuolella ollut 
suojaverkko kuitenkin petti, ja Hardy putosi 
vielä toiset kuusi metriä ennen kuin tömähti 
turvalavalle. 
 
 
Varhaiset ammattilaiset 
 
Samaan aikaan nousi kuitenkin stunt-miesten 
ammattikunta Kaliforniassa, missä 
elokuvakaupunki oli kovaa vauhtia 
nousemassa. Erilaiset hurjat 
toimintakohtaukset vaativat osaamista, jota 
kaikilla näyttelijöillä ei ollut. Paikkaajiksi löytyi 
miehiä, joiden erikoisosaaminen löytyi 
elokuvan ulkopuolelta ja joilla oli esimerkiksi 
cowboy- tai sirkustausta. Samaan aikaan 
elokuvayhtiöt joutuivat ahtaalle, sillä 
vakuutusyhtiöt eivät halunneet vakuuttaa 
tähtinäyttelijöitä. Elokuvateollisuus oli 1920-
luvun Amerikassa hyvässä nousussa, joten 
Los Angelesin alueelle alkoi virrata väkeä ja 
elokuviin löytyi helposti halpaa työvoimaa. 
 
Varhaisessa elokuvassa hevosstunteilla on 
keskeinen sija. Cowboyt, karjanajajat, 
rodeoratsastajat ja Villin lännen showtähdet 
löysivät paikkansa elokuvateollisuudesta, 
jossa hevosspektaakkelit olivat ajan trendi. 

Stuntmiehillä ei ollut tarjolla koulutusta ja 
nämä oppivat tekemällä. Toisille uusi ammatti 
oli kivulias, toisille kohtalokas. 
 
Riveistä nousi taitavia ja tehokkaita 
hevosstuntteja, joiden nimet eivät koskaan 
nousseet tähtien tasolle – tai edes päässeet 
yleisön tietoisuuteen. Ilman sellaisia 
tuntemattomia nimiä kuin Cliff Lyons, Carol 
Henry, David Sharpe, Jack Cooper, Rod 
Cameron ja suuri Yakima Canutt ei 
länkkäreistä olisi koskaan tullut valkokankaan 
spektaakkelia. Mutta hevossunteista löytyi 
myös tulevia tähtinäyttelijöitä kuten Cary 
Cooper ja John Wayne. (Wise, Ware: 
Stunting in the Cinema) 
 
Jotkut hevosstunteista erikoistuivat 
hyppäämään hevosen kanssa jyrkänteeltä 
veteen, kuten Ray Red Thompson, yksi 
kuuluisimmista. Tempun ennätys kirjattiin Cliff 
Lyonsille, joka hyppäsi hevosensa kanssa 
noin parinkymmenen metrin korkeudesta 
jyrkänteeltä veteen. Tarina sai siivet ja 
korkeus nousi 30 metriin. Myöhemmin Mary 
Delainsin hehkutettiin hypänneen hevosineen 
veteen "90 metristä".   
 
Näissä tilanteissa syntyi usein vaaratilanteita, 
sekä eläimille että ratsastajille. Erään 
ratsastajan piti hypätä reilusta 10 metristä 
veteen kahden hevosen kanssa. Kun nämä 
kieltäytyivät, hevoset työnnettiin väkipakolla 
veteen, muisteli myöhemmin John Wayne, ja 
ratsastaja miltei hukkui. Hän sai työstään 
palkkioksi 15 dollaria. 
 
Yksi vaikuttavimmista hevosstunteista 
nähdään elokuvassa Mark of Zorro (1940), 
jossa ratsastaja loikkaa hevosineen sillalta 
alla olevaan jokeen. Tempun tekee 
vaikuttavaksi paitsi hevosen halukkuus 
hyppyyn myös kameran kuvakulma, sillä 
pudotusta ei ollut sen enempää kuin 4-5 
metriä. Hevosstunttien trikki on nimittäin 
hevosen huijaamisessa – yksikään hevonen 
ei ole halukas hyppäämään suoraan 
tyhjyyteen. 
 
 
1. TEHTÄVÄ 
 
The Fall antoi minulle hyvin vahvan 
kokemuksen siitä, että katsoin täydellistä 
elokuvaa.  
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Keskustelkaa siitä, millainen on täydellinen 
elokuva. 
 
Mistä kokemus täydellisyydestä koostuu? 
Pohtikaa elokuvaa kokonaisuutena? 
Mitkä ovat sen kantavat teemat? 
Miten se kunnioittaa elokuvan historiaa ja sen 
pioneereja? 
Millaisia välineitä ja tekniikoita sen 
kerronnassa on käytetty? 
 
 
2. TEHTÄVÄ OHJAAJAN TAUSTASTA 
 
Pohtikaa ryhmässä: 
 
Miten paljon ohjaajan tausta musiikki- ja 
mainosvideoiden ohjaajana 
on mahtanut vaikuttaa elokuvaan? 
Jos ohjaajan tausta on vaikuttanut 
elokuvalliseen lopputulokseen, miten se 
näkyy tai missä kerronnan elementeissä se 
näkyy?  
Voiko tekijän taustasta ylipäätään vetää 
yhteyksiä elokuvan maailmaan? 
Keitä muita musiikkivideo –ja 
mainosmaailmasta pitkän fiktioelokuvan 
pariin siirtyneitä ohjaajia tiedätte? Miten 
tausta näkyy heidän elokuvissaan? 
 
 
 
3. TEHTÄVÄ ELOKUVAN 
KERRONTATEKNIIKOISTA 
 
Kirjoittakaa / keskustelkaa ryhmissä: 
 
Millaisia kuvakokoja elokuvassa on käytetty? 
Sisältyykö elokuvan yleiskuvaan muita kuin 
esitteleviä arvoja? 
Käytetäänkö elokuvassa lähikuvaa, ja jos, 
niin millaisessa tehtävässä? 
Muistatko jonkun lähikuvan jostain muusta 
elokuvasta, joka on jäänyt mieleesi erityisen 
vahvasti? 
Mitä merkitystä kerronnassa on ollut 
kamerakulmalla? 
Millaisia merkityksiä elokuvaan voi saada eri 
kuvakulmilla? 
Miten esimerkiksi rajauksen käyttäminen 
vaikuttaa lopputulokseen? 
 
Suunnitelkaa kuvitteelliseen elokuvaanne 
kohtaus kuvakulmineen. Voitte tehdä 

suunnitelman esimerkiksi 
kuvakäsikirjoituksen muodossa. 
 
 
4. REALISTINEN VS: FANTASIOIVA 
 
Kirjoittakaa analyysi: 
 
Millaisin keinoin realistinen ja fantastinen 
maailma eroavat toisistaan? 
Miten ohjaaja on onnistunut tässä 
tehtävässä? 
 
 
5. TEHTÄVÄ CAMERA OBSCURASTA 
 
a. Tehkää mustalaatikko. Ohjeet löytyvät 
netistä 

http://haaraamo.blogspot.fi/2011/04/camera-

obscura.html 
 
b. Tutustukaa Laterna magican kuviin 
nettisivulla 
http://www.museo.helsinki.fi/kokoelmat/esine
kokoelmat/fysiikan_kabinetti/fysiikan_kabinett
i.htm 
 
c. Ikuistetut hetket -elokuvan 
oppimateriaalista löytyy lisää valokuvauksen 
synnystä 
http://www.koulukino.net/uploads/material/Ikui
stetutHetket3.12..pdf 
 
 
 
6. TEHTÄVÄ TIETOKONE-EFEKTEISTÄ 
 
Kirjoittakaa tai keskustelkaa aiheesta: 
- missä elokuvissa tietokone-efektit nousevat 
pääosaan? 
- mitä tietokonepeliin pohjautuvia elokuvia on 
tehty? 
- onko tärkeää, että elokuvassa on sisältöä 
teknisen osaamisen lisäksi? 
 
Voitte laatia näistä elokuvista TOP TEN –
listan 
- perustelkaa, miksi joku näistä on parempi 
kuin toinen 
- millä kriteereillä arvotatte näitä elokuvia  
(elokuvallisilla ansioilla vai pelimaailmaan 
liittyvillä) 
 
Valitkaa yksi näistä elokuvista ja kirjoittakaa 
siitä lyhyt kritiikki. 

http://haaraamo.blogspot.fi/2011/04/camera-obscura.html
http://haaraamo.blogspot.fi/2011/04/camera-obscura.html
http://www.museo.helsinki.fi/kokoelmat/esinekokoelmat/fysiikan_kabinetti/fysiikan_kabinetti.htm
http://www.museo.helsinki.fi/kokoelmat/esinekokoelmat/fysiikan_kabinetti/fysiikan_kabinetti.htm
http://www.museo.helsinki.fi/kokoelmat/esinekokoelmat/fysiikan_kabinetti/fysiikan_kabinetti.htm
http://www.koulukino.net/uploads/material/IkuistetutHetket3.12..pdf
http://www.koulukino.net/uploads/material/IkuistetutHetket3.12..pdf


 

 
Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry 

Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki    www.koulukino.fi 

9 

KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

- miettikää, millaiset kriteerit nousevat 
arvostelussa esiin silloin, kun elokuvan 
keskeisessä roolissa ovat tietokone-efektit 
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