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MUOVIPUSSIN OMA ELOKUVA 
Kuvauskäsikirjoitus, versio 1.1 (18.7.2018) 

"Man kann die Tiergeschichten Kafkas auf eine gute Strecke lesen, ohne 
überhaupt wahrzunehmen, daß es sich gar nicht um Menschen handelt." 
-Walter Benjamin 

 

1. KOHTAUS - HIEKKARANTA AURINKOISENA PÄIVÄNÄ 
LKK: Noin 20-vuotias OPISKELIJA lukee kirjaa viltin päällä vilkkaalla uimarannalla. Meri 
aukeaa horisonttiin saakka. 
KK: Aallot keinuttavat vedessä PUNAISTA MUOVIPUSSIA, johon kukaan ei kiinnitä 
huomiota. Jalkoja juoksee sen ohi. 
PLK: Opiskelija huomaa pussin, katsoo hetken ajatuksella, ja syventyy taas kirjaansa. 
LKK: Muovipussi kelluu nyt aivan rantaviivassa. 
 

2. KOHTAUS - HIEKKARANTA ILLALLA AURINGONLASKUN 
AIKAAN/JÄLKEEN 
 
LKK: Opiskelija hölkkää meren rannalla. 
PK jalat -> LKK takaa: Hän kääntyy lenkkipolulta autiolle hiekkarannalle,  katselee 
ympärilleen ja pysähtyy. 
KK: Punainen muovipussi makaa hiekalla märkänä ja litteänä. Se on hieman revennyt ja 
näyttää muutenkin kuluneelta. 
PLK pussin näkökulmasta: Opiskelija astuu lähemmäs pussia, 
KK sivusta: poimii sen mukaansa ja jatkaa matkaa. 
 

3. KOHTAUS - OPISKELIJAN ASUNNOSSA PÄIVÄLLÄ 
 
KK sivusta: Opiskelija istuu lukemassa sängyllä ikkunan edessä. Opiskelija riisuu päältään 
pitkähihaisen paidan ja heittää sen huoneen nurkkaan. 
KK: Kun paita putoaa, punainen muovipussi lattialla hypähtää ilmavirrassa hieman. 
PK: Opiskelija avaa ikkunan ja istuu taas sängylle lukemaan. 
LK: Ilmavirta heiluttaa opiskelijan hiuksia hieman. Sivusilmällä hän huomaa 
LKK: pussin liikkuvan lattialla hitaasti. 



KK: Opiskelija ottaa kännykän ja kuvaa otoksen ilmavirrassa elehtivästä pussista. 
 
LK jalat >> PAN: Opiskelija nousee ylös ja nostaa muovipussin lattialta. 

4. KOHTAUS - ULKONA PÄIVÄLLÄ 
PLK: Opiskelija tulee ovesta pihalle muovipussi kädessään. 
KK muovipussista: Tuulee. 
LKK sivusta: Opiskelija asettaa pussin maahan ja menee hieman kauemmaksi kuvaamaan. 
Hän yrittää saada tuulessa liikkuvasta pussista hyvän otoksen. 
PK takaa: Seuraavaksi hän nostaa pussin ylös ja pitää sitä niin, että se täyttyy ilmalla, ja 
päästää sitten irti.  
 

5. KOHTAUKSIA KAUPUNGILLA 

A 
PK takaa: Opiskelija kokeilee kaupungilla paikkoja, joissa pussi pyörisi tuulessa 
kuvauksellisessa maisemassa. 

B 
PK PAN opiskelijasta pussiin: Yhtäkkiä pussi seuraa opiskelijaa hetken. Opiskelijaa 
naurattaa. Hän leikkii, että pussi olisi elävä olento, kuin koira, ja hän sen omistaja. 
KK opiskelijan silmin: Kun opiskelija pysähtyy, muovipussi kiertyy opiskelijan jalkoihin. 
LKK: Opiskelija kantaa muovipussia kuin hän kävelisi sen kanssa käsi kädessä. (He 
kulkevat kuin kaverukset tai vastarakastuneet, jotka nähdään kaupungilla, ihmisten edessä.) 

C 
PK: Opiskelija antaa kännykkänsä kaverilleen ja menee itse päästämään pussin ilmaan. 
LKK: He saavat pussin tekemään tuulessa huiman tanssin. 
KUVA YLHÄÄLTÄ: Pussi nousee ilmaan. 
LK: Molemmat katsovat pussin lentoa kameran takaa nauraen. 
LK: Opiskelija laittaa pussin päähänsä ja ilveilee kaverilleen sen läpi.  

D 
PLK takaa: Opiskelija kuvaa pussia joka ajelehtii tietä pitkin. Hän antaa pussin mennä 
kauas. Vastaan tulee arvokkaasti mutta boheemisti pukeutunut Tuomas Nevanlinnan 
näköinen MIES, joka ulkoiluttaa PIENTÄ KOIRAA. Mies astuu pussin päälle, ottaa sen 
käteensä ja jatkaa rauhallisesti matkaa. Hän kävelee nuorten ohi, vilkaisee ohittaessaan ja 
jatkaa matkaa.  
LK: Pussi roikkuu miehen kädessä. 
PLK -> YK takaa: Opiskelija juoksee miehen luokse (kaveri jää odottamaan) ja saa pussin, 
ja juoksee takaisin. 



E 
LKK porukasta: Opiskelija kaverinsa kanssa yrittää saada pussia lentämään juoksemalla 
sen kanssa, mutta pussi leijailee aina suoraan alas. 
KK pussi: Hitaasti pussi vetäytyy seinän viereen. 
PK kaverin takaa (poikittain kujalla): Opiskelija pitää pussia ilmassa odottaen 
tuulenvirettä. Yhtäkkinen tuulenpuuska vie pussin opiskelijan kädestä.  
LK kujan suuntaisesti, opiskelija etualalla: Pussi liukuu kujaa pitkin jo kauempana. 
Opiskelija katsoo kaveriaan ja lähtee juoksemaan pussin perään.  

F 
Porttikäytävän läpi: Pussi lentää porttikäytävän suuaukon ohi. Opiskelija juoksee perässä. 
PK: Opiskelija pysähtyy risteykseen ja etsii katseellaan pussia. 
LKK: Pussi vilahtaa kulman taakse. 
PK: Opiskelija juoksee risteykseen kulman takaa, näkee pussin ja lähtee juoksemaan sen 
perään (kohti kameraa). 
Maan rajasta kadun suuntaisesti: Pussi lentää kadulla pois päin kohti pääväylän risteystä, 
opiskelija juoksee sen perään. 
KK, useita kuvia: Pussi ajautuu tielle liikenteen sekaan. 
PK tien toiselta puolelta: Opiskelija juoksee kadun reunaan ja seuraa katseellaan pussin 
kulkua ja yrittää päästä tien yli. Autot soittavat merkkitorvia. 
 
 

G 
KK: Pussi sujahtaa auton alta jalkakäytävälle. 
YK: Se liukuu hitaasti hämärään porttikäytävään. Nyt opiskelija pääsee pussin kannoille ja 
pysähtyy porttikäytävän eteen. 
PLK alaviistosta: Opiskelija alkaa lähestyä muovipussia varovasti. 
KK yläviistosta: Pussi vetäytyy syvemmälle porttikäytävän nurkkaan, kunnes se ei pääse 
pidemmälle. 
KK sivusta: Opiskelija poimii pussin maasta varovasti. 

6. KOHTAUS - OPISKELIJAN ASUNNOSSA ILLALLA 
KK lievästi alaviistosta: Opiskelija on menossa nukkumaan. 
KK: Muovipussi on omalla paikallaan lattialla. 
PLK: Opiskelija avaa ikkunaa hieman antaakseen pussille ilmavirtaa. 
PLK: Opiskelija (luettuaan hetken) sulkee kirjan, sammuttaa valot ja käy nukkumaan. 
 



7. KOHTAUS - OPISKELIJAN ASUNNOSSA YÖLLÄ 

A 
KK: Pussi lähtee varovasti liikkeelle omalta paikaltaan. 
PLK tai PK: Pussi leijuu nukkuvan opiskelijan ohi ikkunalle 
ELK: ja ikkunan raosta ulos. 

B (SISÄPIHALLA) 
LKK: Pussi lennähtää alas ikkunalta.  

8. KOHTAUKSIA - YÖ KAUPUNGISSA 
Pussin takaa: Pussi liukuu hitaasti öisen kaupungin autioita katuja. 
 
LKK: Pussi ohittaa roskiksen. 
LK: VALKOINEN MUOVIPUSSI hyppää roskiksesta 
KK maan rajasta: ja lähtee seuraamaan punaista pussia.  
 
LKK: Ikkunalta putoaa SININEN MUOVIPUSSI. 
 
LKK: Sininen pussi ohittaa porttikäytävän, jonka kaltereiden alta matkaan liittyy LILA 
MUOVIPUSSI. 
 
LKK: Portaita pyörii alas VIHREÄ MUOVIPUSSI. 
 
Porttikäytävästä kadulle päin: Pussit pyörivät jonossa katua pitkin. 
 
YK: Rakennustyömaan vierestä lähtee MUSTA JÄTESÄKKI. 
 
Pois päin kamerasta: Viimeisenä pussit poistuvat kaupungista pitkin hiljaista valtatietä. 
 

9. KOHTAUKSIA - AAMU LUONNOSSA 
YK: Aurinko nousee pian. Muovipussit hiipivät kallion laella. 
YK ja lähikuvia: Aurinko nousee. Muovipussit tanssivat niityllä. 
YK: Muovipussit lentävät läpi koivikon. 
YK: Muovipussit lentävät läpi männikön. 
Eri kuvia: Muovipussit roikkuvat oksissa ja tanssivat syvällä metsässä 
 
[Los Bibilicos soi] 
 
LK: Aallot lyövät hiljaa rantaan. 



 
Lähikuvia Idasta ja eri ikäisistä ihmisistä nukkumassa vuoteissaan aamun valossa. 
(tai/sekä) 
Kokokuvia heräävän kaupungin talojen seinistä aamuauringossa. 


