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Teksti Taina Tervonen, Pariisi | Kuva Zabou Carriere

Vanheneminen on kiintoisaa, sanovat
Charles Berberian ja Philippe Dupuy.

He piirtävät sarjakuvaa herra Jeanista, 
jonka arkiset seikkailut alkavat nyt SK:ssa.

altava määrä Batmaneja.
Olemme Canal Saint-

Martinin lähellä, Parii-
sin itäosassa. Sarjaku-
vapiirtäjä Charles Ber-
berianin työhuone pur-
suaa Lepakkomiehiä:
pieniä ja isoja, puhal-
lettavia ja pehmoleluja.

»Tässä on vain osa
Charlesin kokoelmista!» Berberianin työ-
pari Philippe Dupuy tarkentaa.

Dupuyn ja Berberianin oma sarjakuva-
hahmo Monsieur Jean ei voisi olla kauem-
pana Batmanista. Siinä missä Lepakko-
mies taistelee pahoja voimia vastaan ja hu-
rauttelee Robinin kanssa lepakkoautolla,
Jeanin elämäntehtävänä näyttää olevan vi-
hamielisen talkkarin väistely ja parhaan ys-
tävänsä Felixin pelastaminen milloin mis-
täkin pinteestä.

Jean painii arkisten mutta kauas kanta-
vien kysymysten kanssa: vastaanko puheli-
meen, kun tyttöystävä soittaa riidan jäl-
keen, ja mitä siitä seuraa?

»Jean on suurkaupungissa asuva kolmi-
kymppinen kirjailija», Dupuy esittelee.

Berberian yltyy filosofisemmaksi: »Jean ei
oikein tiedä, eikö maailma sovellu hänelle
vai eikö hän sovellu maailmalle. Mutta jos-
sain vaiheessa hän ymmärtää, että epäyh-
tälön kanssa on vain opittava elämään.»

Saumatonta yhteistyötä
Berberian ja Dupuy puhuvat samalla taval-
la kuin piirtävät ja kirjoittavat: saumatto-
masti toisiaan täydentäen. Kumpikin kir-
joittaa ja piirtää, ja työt signeerataan aina
yhdessä.

Miesten kynänjälki on muovautunut
niin samanlaiseksi, että niitä on mahdo-
tonta erottaa toisistaan.

Omalaatuinen työskentelytapa on herät-
tänyt huomiota.

»Alussa kaikki luulivat, että olimme pari

paitsi töissä myös yksityiselämässä», Ber-
berian naureskelee ja ryhtyy selittämään
yksityiskohtaisesti työmenetelmää.

»Osallistumme kumpikin kaikkiin työ-
vaiheisiin: idean kehittelyyn, käsikirjoitta-
miseen, luonnosteluun... Täydennämme
toistemme kynänjälkeä, lisäämme yksi-
tyiskohtia, kehittelemme uusia käänteitä
juoneen. Äh, tätä teknistä puolta on tosi tyl-
sää selittää, tekin mietitte nyt vaan, olem-
meko me pari!» Berberian hekottaa.

Vuosien myötä kaksikko on oppinut
myös määrittelemään omat rajansa. Ber-
berian piirtää ateljeellaan, Dupuy koto-
naan, ja sähköposti kuljettaa ideoita ja
luonnoksia. Tapaamiset sovitaan läheiseen
kahvilaan.

»Tällä tavalla kumpikaan ei häiritse tois-
ta. Saa kuunnella musiikkia tai olla kuun-
telematta, tulla töihin omia aikojaan», Du-
puy toteaa.

Jean syntyi sattumalta
Dupuyn ja Berberian olivat parikymppisiä
nuorukaisia, kun he aloittivat yhteistyön
1983. Se poiki ensin murrosikäisen Hen-
riette-tytön seikkailuja, lastenkirjojen ku-
vituksia, julisteita ja mainoksia.

Jeanin henkilöhahmo syntyi sattumalta
1989, kun tekijäparilta pyydettiin lyhyttä
strippiä yhteiskokoelmaan. Mutta kaksikko
teki vielä toisen tarinan, ja kolmannenkin.

»Loppujen lopuksi niitä oli kirjaksi asti.
Ja huomasimme, että meillähän on vielä
vaikka kuinka paljon kerrottavaa», Dupuy
muistelee.

Vuosien myötä kerrontatavat ovat vaih-
delleet, lyhyistä 1–16 sivun tarinoista aina
koko albumin mittaisiin yhtenäisiin kerto-
muksiin. Samalla Jeanin henkilöhahmo
on saanut lisää syvyyttä.

Ensimmäisessä albumissa Jean on poika-
mies, joka haikailee menneiden tyttöystä-
vien perään. Toisessa Jean täyttää kolme-
kymmentä ja ihastuu varattuihin naisiin.

V

�

� Herra Jeanin kaksi isää. Philippe
Dupuyn (vas.) ja Charles Berberianin
elämä on kulkenut samoja ratoja
kuin Jeanilla.



Kolmannessa kaikki ystävät tuntuvat pa-
riutuvan, saavan lapsia ja kärsivän pari-
suhdeongelmista, samalla kun Jean potee
särkynyttä sydäntään kauniin Manurevan
jätettyä hänet.

Neljännessä albumissa mies pähkäilee,
sitoutuako vai ei. Tyttöystävä Cathy kylläs-
tyy miehen epäröintiin ja lähtee työko-
mennukselle New Yorkiin.

»Jean muuttuu ja vanhenee ihan niin kuin
mekin», toteaa Dupuy, joka täyttää joulu-
kuussa 45 vuotta. »Se tässä onkin kiinnosta-
vaa: emme koskaan tiedä, mitä Jeanille seu-
raavaksi tapahtuu. Ihan niin kuin emme
pysty omaa elämäämmekään ohjaamaan.»

Oikeiden ihmisten Pariisi
Mutta Jean ei ole yhtä kuin Charles tai Phi-
lippe, tekijät muistuttavat.

»Jean pohtii osittain samoja asioita kuin
mekin, muutaman vuoden viiveellä», Du-
puy kertoo.

»Niin, sen aikaa, että perheemme ja ys-
tävämme ehtivät unohtaa eivätkä enää tun-
nista itseään kirjasta», Berberian nauraa.
»Itse asiassa sivuhahmot muistuttavat mei-
tä ainakin yhtä paljon kuin Jean. Varsinkin
Felix! Ja Eugène!»

Näyttelijän urasta haaveileva työtön Felix
on poliittisesti epäkorrekti, sopimukset
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unohtava viehättävä lurjus, jolla on suuri
sydän ja pää täynnä toinen toistaan huo-
nompia liike- ja sketsi-ideoita. Entinen tyt-
töystävä on kadonnut taivaan tuuliin ja jät-
tänyt Felixille perinnöksi pikkuvanhan ja
näsäviisaan Eugène-pojan, joka esittää ai-
kuisten heikkoihin kohtiin osuvia kiperiä
kysymyksiä.

Osansa on myös talonmiehellä, rouva
Poulbotilla. Koko talon elämää vahtiva ja
kirjeitä pimittävä talkkari on ranskalaisen
conciergen karikatyyri. »Mutta sellaisia on
oikeasti olemassa!» Dupuy vakuuttaa. »Ai-
nakin Pariisissa! Ainakin minun talossani!»

Berberian luonnehtii Pariisia mieluusti
yhdeksi albumien henkilöhahmoista.
Kahviloiden tunnelma, vanhojen talojen
julkisivut ja metrotunnelit ovat yhtä suuri
osa Jeanin elämää kuin ystävät. Jeanin
kortteli, Canal Saint-Martin, on myös teki-
jäkaksikon kotiseutua.

»Etsimme oikeiden ihmisten Pariisia.
Emme halunneet Jeanin kävelevän pitkin
Saint-Germainin bulevardia tai istuskele-
van kuuluisissa kahviloissa», Berberian
muistelee ja harmittelee, että korttelista on
vuosien myötä tullut »liian trendikäs».

Jeanille koittaa
”hirveä muutos”.

� Yli Atlantin. 
SK:ssa julkaistavan
Jean-tarinan ensim-
mäisissä sivuissa 
Jean matkustaa 
tyttöystävänsä 
luo New Yorkiin.
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»Ehkä meidän pitäisi kohta laittaa Jean
muuttamaan.»

Poikamiehen vaikeat valinnat
Kaksikko piirtää kaupunkia hyvin yksityis-
kohtaisesti ja kohauttaa olkapäitään kysy-
mykselle liiasta »Pariisi-keskeisyydestä».

»Yksityiskohdat tekevät tarinasta totuu-
denmukaisemman. Ja Jeanin kysymykset
ovat aika yleismaailmallisia.»

Sitoutuako vai ei? Miten olla varma toi-
sen rakkaudesta? Millaista olisi tulla isäk-
si?

Dupuy ja Berberian laittavat Jeanin poh-
diskelemaan asioita usein unien ja fanta-
sioiden kautta. Kolmannessa osassa kes-
kiaikainen linnanherra Jean joutuu puo-
lustamaan asumustaan vauvoja sinkoavia
naissotilaita vastaan. Viidennessä vaimo
synnyttää neljäkymmentä Gameboy-pelin
hirviötä.

Arvasit jo! SK:ssa julkaistavassa viiden-
nessä albumissa Jeanille tapahtuu suuria
asioita. Elämänmuutos ravistelee miestä

perin pohjin. Jos et halua tietää, mitä Jea-
nille tapahtuu, lopeta jutun lukeminen tä-
hän.

»No, onhan se hirveä muutos», Berberian
sanoo. Jeanista tule isä.

»Kun ei ole lapsia, kadun voi ylittää mi-
ten sattuu. Mutta lapsen synnyttyä kadun
alkaa ylittää suojatien kohdalta.»

Dupuytä hymyilyttää. »Minä en usko tip-
paakaan niitä onnesta ymmyrkäisinä ole-
via vanhempia, joiden mukaan lapsi on pa-
risuhteen täyttymys.»

Berberian innostuu: »Miten lapsen syn-
tymästä muka voi selviytyä menemättä se-
kaisin? Siis millainen suhde elämään sel-
laisella ihmisellä on?»

Jean ainakin menee sekaisin. Ja niin me-
nivät aikanaan myös Dupuy ja Berberian.
Heidän lapsensa lähestyvät nyt mur-
rosikää. Tuoreessa seitsemännessä osassa
myös Jeanin lapsi on kasvanut.

Niin, miten se menikään? Jean ei ole
Charles eikä Philippe? Ehkä vähän sitten-
kin? SK
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�16 vuotta, 7 albumia
� Ranskassa Jeanin kamppailu
arkielämän kysymysten parissa on
viehättänyt lukijoita jo 16 vuoden
ajan ja 7 albumin verran. Ensipai-
nokset ovat olleet 35 000 kappa-
letta.

Suomeksi on julkaistu neljä
ensimmäistä albumia Jeanin elä-
mää (WSOY). SK:ssa julkaistaan
viides, Sataa ja paistaa.

Neljäs Jean, Onni hymyilee, minä
en, sai parhaan albumin Alph-Art
-palkinnon Angoulêmen sarja-
kuvafestivaaleilla 1999.

DDuuppuuyyllttää  ja BBeerrbbeerriiaanniillttaa  on
myös suomennettu omaelämäker-
rallinen Päiväkirja albumista (Like
1995), joka kertoo kolmannen
Jean-albumin valmistumisesta ja
tekijöiden arjesta.

Jeaneja on käännetty englannik-
si, hollanniksi, espanjaksi, portu-
galiksi, italiaksi, saksaksi... ja jopa
koreaksi!

Jeanin tekijöiden kuvituksia 
on myös julisteissa, CD-levyjen
kansissa, mainoksissa ja päivä-
lehdissä. �

� Lisää Jeanin elämää www.suomenkuvalehti.fi

� Kohti uutta maailmaa. Lentomatkan ajan Jean selvittelee ajatuksiaan unen
ja fantasian kautta. Tästä sarjakuva jatkuu tämän lehden sivulla 100.


