
täydellisyys

Hän on Oscar-ehdokas 
aina kun suostuu 
ottamaan roolin vastaan. 
There Will Be Blood 
oli hänen mielestään jo 
käsikirjoituksena 
lumoava.

aniel Day-Lewis nojaa 
rennosti tuoliinsa.

”Missä olen ollut? 
Kotona! Monilla ih-

misillä on käsitys, 
että olen kuin kone, 
joka käynnistetään 

muutamaan vuoden vä-
lein, ja lopun aikaa odo-

tan lepotilassa. Eihän se tietenkään niin 
ole.”

Day-Lewis, 50, ei muistuta tähtinäytte-
lijää. Mieleen tulee enemmänkin rokkari. 
Isot kultaiset korvarenkaat ja pitkä, sotkui-
sen kihara musta tukka tukevat huoletonta 
vaikutelmaa. Liikkeet ovat jänteviä ja ryhti 
erinomainen.

Day-Lewis valitsee roolinsa tarkkaan, 

Teksti Kalle Kinnunen, Lontoo
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tarkemmin kuin kukaan toinen näytte-
lijäkuuluisuus. Viimeksi hänet nähtiin 
Suomen valkokankaalla viisi vuotta sit-
ten, Gangs of New Yorkin julmana jengi-
päällikkönä.

Näyttelijän suorituksia on ylistetty sol-
kenaan. Sekä Gangs että uusi There Will Be 
Blood toivat Day-Lewisille Oscar-ehdokkuu-
den parhaasta miespääosasta. Nytkin hän 

on vedonlyöjien ykkössuosikki voittamaan 
palkinnon.

Kymmenen vuoden aikana Day-Lewis on 
tehnyt vain neljä elokuvaa. Elokuvien välil-
lä hänestä ei kuulu mitään. Sukupolvensa 
tinkimättömin tähti sanoo, ettei halua ku-
luttaa naamaansa.

”Ulkopuoliset päättelevät, että elämäs-
säni on jonkinlainen railo, ja olemassa-
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◼ There Will Be Blood on 
Daniel Day-Lewisin neljäs elokuva 
kymmenen vuoden sisällä. 
Hän on läsnä elokuvan 
joka kohtauksessa.



olollani kaksi ääripäätä, erakko ja julkinen 
hahmo. Nyt taivastellaan, että hän on tullut 
takaisin. Mutta tämä on minulle ainoa keino 
säilyttää ilo työssäni.”

”Emme tarjoa opetuksia”
Paul Thomas Andersonin kirjoittama ja oh-
jaama There Will Be Blood sijoittuu 1900-lu-
vun alun Kaliforniaan. Hopea- ja kultarynnä-
kön ajat ovat ohi. Ahkera Daniel Plainview 
ryhtyy etsimään öljyä ja valtaamaan maita, 
joilla sitä huhutaan olevan.

Plainview on ovela mies. Hän ottaa po-
raustöissä menehtyneen työntekijänsä pie-
nen pojan H.W.:n kasvatikseen. Äidittömäs-
tä lapsesta on hyötyä kaupanteossa.

There Will Be Blood on mestariteos, tä-
män vuosikymmenen hienoimpia elokuvia. 
Siinä on vanhojen klassikkojen jämeryyttä ja 
tummia tunteita.

Mikä sai Day-Lewisin valitsemaan tämän 
elokuvan kymmenistä tarjokkaista?

”Olin lumottu Paulin käsikirjoituksesta. 
Lukiessani tuntui siltä, että jos en liikkuisi, 
hajoaisin kappaleiksi. Olin heti sisällä eloku-
vassa, halusin tulla osaksi sitä.”

Anderson on aiemmin tehnyt arvostetut 
Boogie Nightsin ja Magnolian. There Will Be 
Bloodin pohjaksi on alkuteksteissä mainit-
tu yhteiskuntakriittisen amerikkalaiskirjai-
lijan Upton Sinclairin romaani Oil! vuodelta 

1927. Siitä on elokuvassa kuitenkin jäljellä 
vain teemoja.

Day-Lewis kiistää, että öljynvaltausasioi-
den ajankohtaisuus olisi ohjannut elokuvan 
aihevalintaa. Ei, vaikka keskeisimmäksi tee-
maksi nouseekin ahneus.

”Minulle ajankohtaisuus ei ollut lainkaan 
tärkeää. En voi puhua Paulin puolesta, mutta 
hän on aiemmin sanonut samaa. Tämä ei ole 
vertauskuvallinen tai varoittava tarina. Em-
me tarjoa opetuksia.”

Huima alkujakso
Day-Lewisin hahmo Plainview on läsnä elo-
kuvan jokaisessa kohtauksessa. Miehen sie-
lu muuttuu vuosien varrella mustaksi kuin 
öljy.

Elokuva alkaa melkein 20-minuuttisella 
jaksolla, jossa Plainview tutkii erämaata ja 
kaivaa yksin hopeaa. Sanaakaan ei lausuta. 
Silti jakso on loistava ihmisluonteen ja työn 
kuvaus.

”Se oli jo paperilla ihmeellinen. Joka sivua 
kääntäessäni mietin, kuinka pitkään tämä 
voi jatkua? Yksityiskohdat olivat niin kaunii-
ta. Paul kertoo kuva kuvalta kaiken, mitä täs-
tä miehestä ja hänen siihenastisesta elämäs-
tään tarvitsee tietää.”

Kun H.W. menettää kuulonsa, alkaa ta-
pahtumaketju, jonka seurauksena Plainview 
sinetöi omaa kohtaloaan.

”Plainview ei näe pojassa lasta, vaan bis-
neskumppanin”, Day-Lewis kertoo.

”Ja kun bisnes on vaarassa, hän ei aikaile, 
vaan toimii sen ehdoilla.”

Vastapeluriksi nousee kiihkomielisen kris-
tillisen lahkon nuori johtaja Eli (Paul Dano), 
joka kerää mainetta ihmeparantajana. Plain-
view näkee lurjuksen läpi. Silti Eli onnistuu 
piinaamaan ateismia julistavaa miljonääriä 
pitämällä kiinni eräästä maapläntistä.

Toiselta 
pojistani 
kysyttiin, 
mitä isäsi 
tekee. 
Hän vastasi, 
että taloja.

”

”
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◼ Plainview (Daniel Day-Lewis) ja 
kasvattipoika H.W. (Dilloy Freasier), 
joka auttaa isäpuoltaan rikastumaan.

◼ Daniel Day-Lewis, 50, yrittää välttää 
julkisuutta silloin, kun ei tee elokuvia. 
Hän asuu nykyään Irlannissa.
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Vasta 24-vuotiaasta Danosta ei ole näytteli-
jänä vastusta Day-Lewisille, mutta se ei liene 
tarkoituskaan.

”Eli on huijari. Silmänkääntäjä ja näytteli-
jä, kuten minäkin”, Day-Lewis naurahtaa.

”Työni on vain peliä”
Elokuvan nimi – ”veri on vuotava” – sopii sil-
le ennen kaikkea kohtalokkuutensa vuoksi. 
Plainview joutuu turvautumaan väkivaltaan 
muutamia kertoja, ja kohtaukset ovat kou-
raisevan rajuja. Niiden jälkeen suorastaan 
pelottaa tavata näyttelijä, joka kykenee niin 
kylmiin ja karmeisiin tekoihin valkokan-
kaalla.

”Se on työni. Se on vain peliä.”
Day-Lewisin kyky vakuuttavan kylmääviin 

tekoihin valkokankaalla lienee antanut lisä-
pontta huhuihin, joiden mukaan Elin roo-
liin alun perin palkattu nuori tähti jätti elo-
kuvan hermostuttuaan vastanäyttelijänsä 
painostavaan käytökseen myös kameran 
pysähdyttyä.

”Se olisi oman oksan sahaamista. Oma 
metodini ei välttämättä miellytä kaikkia, 
mutta en todellakaan olisi uhkaava muita 
näyttelijöitä kohtaan. Koko väite on hullu.”

Hotellihuoneessaan Day-Lewis on kuin 
lempeyden perikuva, älykäs ja hauska mies. 
Tosin hän vetää tiukan rajan siihen, mistä 
suostuu puhumaan.

Hän ei esimerkiksi paljasta tatuointien-
sa tarinaa. Niitä on oikeassa kädessä käm-
menselkään asti, kompassi, renkaita käsivar-
ren ympäri, mutkittelevia kuvioita. Erityisen 
kiinnostava on täplä peukalon ja etusormen 
välissä.

Taustalla taiteilijasuku
Day-Lewisin usein erikoisen värikkäät sana-
valinnat eivät ole pitkän harjoittelun tulos-
ta, vaan kotoa opittua. Hänen isänsä Cecil 
Day-Lewis (1904–1972) oli viimeiset elin-
vuotensa Britannian poet laureate, kunnia-
runoilija. Cecilin tuotantoa on käännetty 
suomeksikin.

Danielin äiti Jill Balcon oli näyttelijä ja elo-
kuvasukua. Isoisä Michael Balcon johti Ea-
ling-elokuvastudioita, jotka tuottivat 1940- ja 
1950-lukujen maineikkaimmat brittikome-
diat.

Löydettyään näyttelemisen teini-ikäisenä 
Daniel työskenteli teattereissa ja teki pieniä 
elokuvarooleja, kunnes sai toisen pääosan 
tuolloin vielä melko tuntemattoman Hanif 
Kureishin kirjoittamasta Poikien pesulasta 
(1985). Pienimuotoinen homodraama kasvoi 
hitaasti kansainväliseksi menestykseksi.

Varsinaisen läpimurtonsa Day-Lewis teki 
1989. Irlantilaisen cp-vammaisen maalarin, 
kirjailijan ja runoilijan Christy Brownin oma-
elämäkertaan perustuva Minun elämäni toi 
parhaan miespääosan Oscarin.

Vain vasenta jalkaansa liikuttamaan kyen-
neen Brownin roolissa näyttelijä löysi oman 
metodinsa. Hän opetteli maalaamaan pitäen 
sivellintä varpaittensa välissä. Koko kuvaus-
ten ajan hän istui pyörätuolissa, toisten työn-
tämänä, ja käyttäytyi kuin Brownkin olisi 
saattanut käyttäytyä. Roolissa riuhtoessaan 
hän rikkoi itse kaksi kylkiluutaan.

Samoihin aikoihin Day-Lewis näytte-
li Hamletia National Theatressa Lontoos-
sa. Kesken erään esityksen hän purskahti 
itkuun ja käveli lavalta. Loppukauden ajan 
roolin veti toinen näyttelijä. Day-Lewis ei ole 
sen koommin teatteriin palannut. Tiettävästi 
hän sai hermoromahduksen.

Marlon Brandon ja Robert De Niron ta-
paan Day-Lewis on metodinäyttelijä. Brit-
tiläisestä klassisesta teatterikoulutuksesta 
huolimatta hän elää roolissa koko kuvaus-
ten ajan. Se on raskasta ja osaltaan selittää 
harvakseltaan työskentelemisen.

Tarkoittaako se, ettei hän voi elokuvante-
on aikana tavata perhettäänkään?

”Eihän se onnistuisi”, näyttelijä sanoo. 
”Tässä työssä on tietty arvoituksellisuus, jo-
ta tarvitsen itselleni, enkä häpeä sitä. Mutta 
tästä on tehty turhan salaperäistä.”

”Ja niin merkillistä kuin tämä työ onkin, 
sitä merkillisempää on hetki, jolloin sano-
taan, että se on ohi. Sitä seuraa kuukausien 
tyhjyys.”

Day-Lewis ei näytä ahdistuneelta, mutta 
hän puhuu selvästi tunteesta, joka on voi-
makkaan masennuksen kaltainen.

Perusteellista roolityötä
Jostain syystä Day-Lewis ei haastattelun ai-
kana kertaakaan käytä sanaa näytteleminen, 
acting. Hän sanoo tekevänsä elokuvan.

Ja siihen kuuluu aina paljon enemmän 
kuin vain kameran edessä tapahtuvat asiat. 
Viimeiseen mohikaaniin (1992) valmistau-
tuessaan Day-Lewis opetteli elämään kuin 
intiaanit 1700-luvulla, metsästämään, nyl-
kemään eläimiä ja rakentamaan kanootin 
luonnollisin tarpein. Isän nimeen (1993) ker-
toi syyttöminä pitkiä vankilatuomioita saa-
neiden pohjoisirlantilaisten tarinaa. Ger-
ry Conlonin rooliin eläytyessään hän asusti 
elokuvaa varten rakennetussa vankilalavas-
teessa liian vähällä ruoalla. Kuvausryhmän 
jäsenten piti viskoa hänen päälleen kylmää 
vettä ilman ennakkovaroitusta. Sellaista oli 
Conloninkin elämä ollut.

Myös Boxer – nyrkkeilijä (1997) sivusi IRA-
aihetta: vankilasta vapautunut nyrkkeilijä 
joutuu Belfastissa jälleen väkivallan keskel-
le. Day-Lewis valmistautui rooliin kahden 
vuoden ajan entisen raskaansarjan maail-
manmestarin Barry McGuiganin valmen-
nuksessa.

Hallitseeko Day-Lewis vielä näitä taitoja, 
esimerkiksi eläinten nylkemisen?

”Osan niistä. Olen aina ollut taitava käsis-
täni. Mutta nämä ovat vain yksityiskohtia. 
Jotkut keskittyvät puhumaan niistä. Ne aut-
tavat löytämään roolihahmon, ne voivat olla 
avaimia, ja näytteleminen on avainten etsi-
mistä. Joskus joillain avaimilla pääsee niihin 
pimeimpiin paikkoihin.”

Sydän Irlannissa
Arthur Millerin näytelmään perustuvan 
Noitavainon (1996) kuvauksissa Day-Lewis 
tutustui edesmenneen näytelmäkirjailijan 
tyttäreen Rebeccaan. Se ei ollut heidän en-
simmäinen kohtaamisensa – Rebecca oli 
aiemmin pyytänyt tähteä elokuvaansa Jackin 
ja Rosen balladi, mutta elokuvan rahoitus oli 
silloin jäänyt vajaaksi. Elokuva tehtiin vasta 
2005.

Rebecca ja Daniel menivät samana vuon-
na naimisiin, ja heillä on nyt kaksi lasta. He 
asuvat maalaistalossa Wicklowin vuoristo-
alueella Irlannissa. Day-Lewis sai Irlannin 
kansalaisuuden 1993. Isä Cecil oli syntynyt 
Dublinissa, ja Daniel tunsi itsensä enemmän 
irlantilaiseksi kuin britiksi.

Ja nyt ollaan alueella, josta näyttelijä ei ha-
lua puhua. Ainakaan paljoa.

”Toiselta pojistani kysyttiin, mitä isäsi te-
kee. Hän vastasi, että taloja”, Day-Lewis nau-
raa.

”Heille on kerrottu työstäni vasta äsket-
täin. Lapset ovat täydellinen vastalääke sille 
itsetietoisuudelle, joka elokuvan työryhmäs-
sä vallitsee. Lapsethan tekevät samaa kaiken 
päivää – leikkivät, esittävät cowboyta ja in-
tiaania ja kohta Robin Hoodia. Eikä heidän 
tarvitse valmistautua rooliin hetkeäkään!”

Leikkiikö Day-Lewis itse heidän kanssaan? 
”Ei minun tarvitse kertoa…”

Siinä menee raja.
Entä rentoutuuko hän yhä moottoripyö-

rien ja moottoriurheilun parissa, kuten nuo-
rempana?

”Kävin kesällä katsomassa ajoja Laguna 
Secassa. Ajoin Los Angelesista Monterreyhin, 
lainatulla moottoripyörällä. Se oli upea reis-
su, mutta minulla on perhe, enkä halua olla 
poissa. Aiemmin saatoin ajaa kuukausia Ita-
liassa, Espanjassa ja Ranskassa pelkkä rep-
pu selässäni. Mutta ei sellainen enää tuntuisi 
hauskalta.” SK

There will be Bloodin Suomen ensi-ilta 
22. helmikuuta. Elokuvan arvio 
ensi viikon SK:ssa. 

suomenkuvalehti.fi 

netti

▶ Lue henkilökuva 
elokuvan ohjaajasta 
Paul Thomas 
Andersonista.


