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Vaikea menetys
Jacques Doillon (s. 1944) on monissa elokuvissaan tukeutunut amatöörinäyttelijöihin, joista on saattanut tulla myöhemmin kuuluisia – niin myös elokuvassa
Ponette (1996), missä nelivuotias tyttö
(Victoire Thivisol) yrittää käsitellä äitinsä
kuolemaa hyvän isän tuella. YouTubestakin löytyvässä elokuvassa seurataan
aivan vierestä lasten keskusteluita
rauhallisina otoksina – jo tämäkin on
elokuvakerronnallisesti lähes ainutlaatuista puhumattakaan vaikeasta aiheesta ja sen käsittelytavasta. Elokuvan
loppuratkaisu kuvaa psyykkisen työn
valmistumista, vaikka sen yllättävää
konkreettisuutta on arvosteltu.
Vaillejäämisen erilaiset variaatiot
Maurice Pialat
(s. 1925) kuvaa
elokuvassa Alaston
lapsuus (l’Enfance
nue, 1968) miten
äitinsä sijaisperheeseen luovuttama
François ulosmittaa
koko ajan rakkautta. Hän varastaa
rannekellon kaupasta ja sitten
yrittää tehdä siitä vanhan näköisen
hankaamalla lasia seinää vasten ja
yrittämällä rikkoa sen lasin, mutta kun
se putoaa vahingossa vessanpönttöön,
hän huuhtelee sen viemäriin. Hän
pudottaa kissan korkealta portaikosta
mutta sitten hoitaa sitä salaa pihan
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Yhdeksän minua kiehtonutta
elokuvaa viidestä teemasta

perällä. Sijaisvanhemmat rankaisevat
lyömällä ja sulkemalla huoneeseen,
mutta sen vastapainona yrittävät
lähestyä häntä kertomalla tarinoita
sukulaisista, vastarintaliikkeestä,
saksalaisista ja keskinäisestä
rakkaudestaan, lapsistaan ja
lastenlapsistaan. François kuuntelee
kiinnostuneena, mutta tarinat eivät
tavoita paljon suurempaa tarvitsevuutta.
Koreeda Hirokazun (s. 1962) tositarinaan
perustuvassa elokuvassa Kukaan ei
tiedä (Nobody knows, 2004) irrallista
elämä viettävä äiti jättää neljä eri isän
kanssa saamaansa lasta selviytymään
keskenään kerrostaloasuntoon keskellä
Tokiota, asuntoon jonka hän on valheella vuokrannut vain itselleen ja yhdelle
lapselle, kun sai edellisestä häädön
levottoman elämän vuoksi. Kaksitoistavuotias isoveli pitää parhaansa mukaan
huolta nuoremmista, lapset luovat omaa
selviytymistarinaansa, yrittävät ylläpitää
toivoa äidin paluusta.
Yritys ponnistaa kaltoinkohtelun kuorman alta
Britannian tärkeimmäksi ohjaajaksi
mainittu Terence Davies (s. 1945) on
kuvannut paljon 1940- ja 1950-lukujen liverpoolilaisten työläisperheiden
elämää. Elokuvassaan Children (1976)
hän avaa yhden perheen tukahduttavan
väkivaltaisuuden jättämiä jälkiä aikuiseksi varttuvaan poikaan, jolle ei löydy
kuuntelijaa, vaan kaltoinkohtelu jatkuu

katolisessa poikakoulussa. Lääkärikin
vain ”kannustaa”, että kyllä ne tytöt
kohta alkavat kiinnostaa.
Kuvitelmat, tunteet ja teot, joiden kanssa mieli joutuu koetteille
Mielikuvitus värittää todellisuutta
etenkin silloin, kun
todellisuutta on
vaikea ymmärtää.
Victor Ericen (s.
1940) elokuvassa
Mehiläispesän
henki (El espíritu de
la colmena, 1973)
seitsemänvuotias tyttö näkee elokuvan
Frankensteinin hirviö ja kokee maailmaa
eri tavoin sen jättämien jännitysten ja
pelkojen kautta, mutta hänen mielensä
löytää luovia ratkaisuja.
Carlos Sauran (s. 1932) elokuvassa Korppi sylissä (Cría cuervos, 1976) lapsen
mieli kuormittuu paljon hankalammin
oikeista traumaattisista menetyksistä ja
muista näkymistä aikuisten maailmaan
sekä siitä, että aikuiset vain vääristävät
asioita.
Joe Wrightin (s. 1972) elokuvassa Sovitus
(Atonement, 2007) kolmetoistavuotias
tyttö tulee toimineeksi mustasukkaisuutensa ja kuvitelmiensa johdattamana
tavalla, jonka seurauksia ei pysty aavistamaan.
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Tärkeä asia, joka auttaa kasvua
Albert Lamorissen (1922–1970)
elokuvassa Punainen ilmapallo (Le
ballon rouge, 1956)
esiintyy ohjaajan
oma suloinen pieni
poika, joka löytää
valopylvääseen kiinnittyneen punaisen
ilmapallon, ottaa sen mukaansa, ja pian
pallo kiintyy poikaan niin, että seuraa
tätä, vaikka poika ei pidä sen narusta
kiinni. Elokuva lienee ensimmäinen,
jonka olen nähnyt elokuvateatterissa
tuoreeltaan, joten se on tehnyt syvän
vaikutuksen. Saman ikäisenä kuin eloku-

Työpäivä maailmalle

van poika muistan eläytyneeni voimakkaasti juonen kaikkiin käänteisiin, kuten
uhkaaviin isoihin poikiin ja kauniiseen
loppuratkaisuun. Vielä pitkään lastenpsykiatrina toimimisen jälkeenkin se tenhoaa samalla tavalla. Myös YouTubessa.
Myös Ken Loachin
(s. 1936) elokuvassa Poika ja
haukka (Kes, 1969)
päähenkilöllä on
kasvua auttava
Oma, tässä tapauksessa haukka, jota
hän taitavasti kasvattaa, ja tuon Oman
voimaannuttamana hän ensi kertaa
uskaltautuu tulemaan omana itse-

nään esille koululuokassa. Hän kertoo
kaikkien kuullen Haukasta tarinaa,
joka kumpuaa syvältä ja häkellyttää
häntä aiemmin nöyryyttäneet luokkatoverit – jälleen amatöörinäyttelijältä
autenttisuudessaan äärimmäisen
koskettava suoritus.
Nämä elokuvat ovat parhaimmistoa
lapsen mielen tavoittamisessa valituista
teemoista. Ne sopisivat hyvin lastenpsykiatrian erikoistumiskoulutuksen
oheismateriaaliksi.

Kampanjan tuotoilla tuetaan
mielenterveyspalveluiden kehittämistä
ja saatavuutta Nepalin maaseudulla,
edistetään alkuperäisväestön seksu
aaliterveyttä Perussa ja vähennetään
tuberkuloosista johtuvia kuolemia Soma
liassa. Osallistumalla kampanjaan tuet
tasapuolisesti kaikkia LSV:n kehitysyhteis
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työhankkeita.

Osallistu ja haasta ystävätkin
mukaan osoitteessa:

mielen haavoja
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