
Liite 2   Georges Méliès 
Lukekaa ensin Liite 2 ja ratkaiskaa sitten ristikko. 
Liite 3 sisältää vihjeet ristikkoa varten. Ratkaisu on Liitteessä 4. 
Marie Georges Jean Méliès (1861-1938) 
Georges Méliès, elokuvan pioneeriaikojen suurin taikuri ja ennakkoluuloton kokeilija syntyi 
joulukuussa 1861 varakkaaseen pariisilaisperheeseen. Hänen isänsä omisti menestyvän 
jalkinetehtaan ja perheessä toivottiinkin, että Georges jatkaisi veljensä Gastonin kanssa 
kenkätehtaassa isänsä perinteitä. 
Georges Méliès oli kuitenkin jo nuorukaisena kiinnostuneempi taiteista kuin liike-elämästä. 
Hän suoritti asevelvollisuuden ja hakeutui sen jälkeen opiskelemaan taidekouluun, vastoin 
isänsä tahtoa. Muutettuaan Lontooseen vuonna 1884 Méliès kiinnostui teatterista ja 
taikatempuista ja palattuaan takaisin Pariisiin, hän alkoi itsekin esiintyä 
silmänkääntötemppujen tekijänä. Samoihin aikoihin hän alkoi myös julkaista satiirisia 
pilapiirroksia salanimellä Geo Smile. 
Kun illusionismin pioneerin, Robert Houdinin leski laittoi kuuluisan teatterinsa myyntiin, ei 
Méliès epäröinyt tarttua tilaisuuteen. Hän luovutti osansa perimästään kenkätehtaasta 
veljelleen ja ryhtyi sen sijaan teatterinomistajaksi ja –johtajaksi. 
Pariisin Grand Caféssa järjestettiin joulukuussa 1895 kaikkien aikojen ensimmäinen 
"virallinen" elokuvanäytös, jossa esiteltiin Lumièren veljesten uusi keksintö, liikkuva kuva. 
Méliès innostui liikkuvasta kuvasta ja juuri taikurin tausta auttoi häntä oivaltamaan vasta 
keksityn elokuvan mahdollisuudet, ja hän yrittikin saada ostettua Lumièren laitteistoa 
itselleen. Keksintö ei ollut myytävänä, mutta englantilainen lR. W. Paul oli kehitellyt omaa 
projektoriaan. Mélièsin sai ostettua Paulin kehittelemän laitteen ja rakensi itselleen 
kameran, jolla alkoi kuvata kaikkea vähänkin kiinnostavaa. Jo keväällä 1896 lyhytelokuvat 
olivat kiinteä osa hänen teatteriohjelmistoaan. 
Méliès kuvasi ensi alkuun muiden aikalaistensa tapaan pääasiassa kaikkea arkipäiväistä. 
Onnekas sattuma puuttui kuitenkin tapahtumiin, sillä ollessaan kerran kuvaamassa Pariisin 
katuelämää, filmi jumittui hetkeksi kameraan hänen huomaamattaan. Kun filmi sittemmin 
kehitettiin, löi se Mélièsin ällikällä: tausta pysyi entisellään, mutta kuvassa esiintyvät 
hahmot muuttuivat toisiksi, kuin mitä ne alkujaan olivat olleet. Ensimmäinen trikkiotos oli 
syntynyt ja vieläpä täysin vahingossa. Méliès tunnetaan laajalti juuri katoamistempuistaan, 
joissa asiat ilmestyvät ja katoavat valkokankaalla kuin taikaiskusta. Se muutti pysyvästi 
elokuvan luonteen. Vain taivas oli rajana hänen mielikuvitukselleen, joka kohosi täyteen 
loistoonsa hänen lukuisissa kekseliäissä trikkielokuvissaan. 
Vuonna 1897 Méliès rakennutti itselleen elokuvastudion Euroopassa, ja alkoi valmistaa 
yhä mielikuvituksellisempia tuotoksia. Hän oli todellinen monitaituri: luomiensa 
mielikuvitusmaailmojen keskellä hän toimi tuottajana, ohjaajana, käsikirjoittajana ja 
leikkaajana sekä näyttelijänä, milloin minkäkinlaisiin valeasuihin sonnustautuneena. 
Mikään lajityyppi ei ollut Mélièsille vieras. Hänen teostensa kirjo onkin todella laaja aina 
historiallisista spektaakkeleista (Orleansin neitsyt, 1900) satuihin (Tuhat ja yksi yötä, 
1905), komedioista (Kokki ongelmissa, 1904) dokumentaariin (Dreyfusin oikeudenkäynti, 
1899) ja science fictionista (Matka kuuhun, 1902) opetuselokuviin (Auringonpimennys, 
1907). 
Méliès oli ensimmäisiä, jotka osoittivat, ettei elokuvien tarvinnut peilata ainoastaan 
todellista elämää. Hän ymmärsi nopeasti, että elokuvalla oli kyky vangita unelmia. 
Mélièsin yli viidensadan elokuvan filmografiasta suurin osa on kadonnut. 



Vaikka Méliès poltti itse aikoinaan suuren määrän elokuviensa kopiota ja negatiiveja, on 
niitä vuosikymmenten saatossa löytynyt jo kelpo määrä, ja ne on sittemmin restauroitu 
katselukelpoiseen kuntoon. 
Hänen kuuluisimpiin elokuviinsa kuuluu Jules Vernen tarinaan pohjautuva Matka kuuhun 
(Le Voyage dans la lune, 1902), joka kertoo tutkimusmatkailijoista jotka matkustavat 
kuuhun, taistelevat kuumiehiä vastaann, ja ottivat vangin ja palasivat juhlittuina sankareina 
takaisin kotiin. Elokuva on nähtävissä youtube-sivustolla. Elokuvahistorian kuuluisimpiin 
kuviin kuuluu kuu-ukon silmään laskeutunut avaruuskapseli. 
Tekijänoikeusseikat eivät olleet 1900-luvun alussa yhtä tarkan valvonnan alla kuin 
nykyään ja niinpä Mélièsinkin elokuvat päätyivät varsin pian Amerikan markkinoille 
luvattomina kopioina. Méliès avasi veljensä Gastonin avustuksella sivukonttorin New 
Yorkiin ja alkoi levittää elokuviaan Yhdysvaltojen markkinoille, yrittäen samalla kontrolloida 
elokuviensa oikeuksia. Hänen elokuvansa alkoivat menettää suosiotaan ja vähitellen 
Mélièsin ura ajautui syöksykierteeseen. Suuri omaisuus hupeni hupenemistaan ja jotta 
kaikki olisi tarpeeksi julmaa, menetti hän ensimmäisen maailmansodan aikana elokuvien 
myötä kokoamansa omaisuuden ja ajautui lopulta konkurssiin vuonna 1923. 
Mélièsin alamäen aiheutti lienee se, että koska hän ei ollut mikään kaksinen liikemies ja 
hän teki lukuisia virheitä sekä tuottamisessa että levittämisessä – eihän Méliès suinkaan 
ole ainoa itsenäinen elokuvantekijä, jolle alan kovat pelisäännöt esittäytyvät kaikessa 
raadollisuudessaan. 
Toinen ja varmasti olennaisempi syy ovat hänen elokuvansa itse. Niin hienoja ja 
mielenkiintoisia kuin ne ovatkin, ovat ne pidemmän päälle melko puuduttavia – trikkikuvat 
ja päällekkäisotokset eivät toinen toisensa jälkeen enää jaksa kiinnostaa. Toisista 
elokuvantekijöistä poiketen Méliès jäi maneereidensa vangiksi: hän suosi teatterimaista 
ulosantia sen sijaan, että olisi rikastuttanut tarinoitaan elokuvallisilla keinoilla. Tästä 
johtuen hänen loppukauden teoksensa ovat auttamatta vanhanaikaisia muihin aikalaisiinsa 
verrattuna. 
Konkurssin jälkeen Méliès painui useiksi vuosiksi unholaan – hän myi henkensä pitimiksi 
makeisia katukaupassa – kunnes 1930-luvun alussa alkanut laajamittaisempi 
elokuvahistoriankirjoittelu nosti hänet takaisin elokuvayleisön mieliin. Eikä syyttä, sillä 
ilman Georges Mélièsin ennakkoluulottomuutta ja mielikuvituksen rikkautta elokuva olisi 
saattanut hyvinkin viettää jähmeämpiä alkuvuosia. 
Elämänsä viimeiset vuodet Georges Méliès vietti näyttelijöiden vanhainkodissa. 

Georges Méliès oli valkokankaan ensimmäinen runoilija." Henri Langlois 

LÄHTEET ja lisätietoa: www.mykkaelokuvat.com/melies.html, Ephraim Katz: Film Encyclopedia, 
Macmillan Publishers 2001  Peter von B agh:          
Henri Langlois - Kolmesataa vuotta elokuvaa, 1996, Love Kirjat 

 


