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JOHDANTO 

Estetiikka on ajatonta spekulaatiota suhteessa taiteen merkityksiin. Kysees

sä on mahdollisimman avoin tutkimuksellinen näkökulma taiteen ja taide

kritiikin ongelmiin, ja sillä on luonnollisesti paljon opetettavaa humanisti

selle elokuvatutkimukselle. Näkökulmani on yhdenlainen hahmotus siihen, 

millaiselta audiovisuaaliseen kerrontaan ja erityisesti elokuvaan kohdistuva 

teoretisointi voi näyttää. Sen ideana on hahmottaa audiovisuaalisen kerron

nan, kuvien ja äänten havainnoinnin sekä montaasin esteettisten kytkentö

jen avoimia salaisuuksia. 

Mielestäni on olennaista, että teorian on pystyttävä luomaan rationaali

sia argumentteja tuekseen. Näkökulma liikkuu tällöin jossain kritiikin ja 

teorian välimaastossa. Olen sitä mieltä, että havainnolliseen teorianmuodos

tukseen tarvitaan erityistä historiallista sensitiivisyyttä. Havainnoijan on pys

tyttävä mahdollisimman herkästi aistimaan ja tulkitsemaan historiassa liik

kuvia ja sitä kautta merkityksellisiä ilmiöitä. Historiassa on runsaasti nor

meja ja tyylejä sekä käytäntöjä, joiden ylitse havainnoijan tulisi kyetä näke

mään. 

Teoreettiseen aktiviteettiin liittyy havainnointi siitä, että kulloinenkin 

problemaattinen alue on ensin identifioitava. Jos ajatellaan esimerkiksi elo

kuvakerronnan ja mielen tasojen välisiä yhteyksiä, ei tarvita avuksi mitään 

suurta teoriaa osoittamaan näkökulmaa, vaan lähdetään pikemminkin liik

keelle pienemmän tason kysymyksenasettelusta ja käytetään hyväksi mah

dollisimman laajaa viittausten kujoa, jolloin elokuvakerronnan ohella tule

vat kysymykseen myös muut visuaaliset taiteet, musiikilliset ja esimerkiksi 

tanssilliset paradigmat, teatterin perinne, mielen filosofia ja historia sekä 

mahdolliset mukana seuraavat yllätykselliset ulottuvuudet. Uskon tiedon suh

teellisuuteen, mistä johtuen on varsin ilmeistä, ettei mitään kaiken kattavaa 

ja täydellistä teoretisointia ole olemassakaan. Sen sijaan on olemassa mo

nia toistensa kanssa kilpailevia teorioita, joista toiset preferoituvat suhtees

sa toisiin. 

Teoreettinen aktiviteetti ei tässä yhteydessä rajoitu pelkästään elokuval

listen keinojen selittämiseen, vaan jotkut teoreettiset kysymykset ja niihin 
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liittyvät ideat saattavat nousta osittain elokuvallisesta käytännöstä. Pyrin 

havainnoimaan esilletuomiani näkemyksiä suhteessa elokuvan kerronnalli

seen perimään, sen ontologiaan ja yleensä elokuvallisen esittämisen luon

teeseen. Pyrin tässä teoksessani lähestymään mahdollisimman monia tasoja 

suhteessa audiovisuaalisen kerronnan ja laajemmin visuaalisen havainnoin

nin estetiikan muodostamiin ongelmanasetteluihin. Kysymyksessä on yh

denlainen ajatuksellinen malli, joka on mahdollisimman luja suhteessa elo

kuvan muodollisiin elementteihin ja niihin liittyviin tulkinnallisiin tasoihin. 

Audiovisuaaliseen ke1rnntaan kohdistuva teoreettinen mielenkiinto mer

kitsee moninaisten kysymysten asettamista ja niihin hahmoteltuja vastauk

sia. Kyseessä on kognitiivinen operaatio, jossa pyritään keskittymään elo

kuvallisten keinojen kommunikatiivisiin tasoihin ja sitä kautta ilmeneviin 

teoreettisiin ongelmiin. Poliittiset ja laajemmin ottaen ideologiset hahmot

telut jäävät näkökulmassani vähemmälle huomiolle. Vaikka tarkastelutapo

jani on toisissa yhteyksissä luonnehdittu hahmopsykologisiksi ja formalis

tisiksi, en koe olevani niinkään minkään tietyn koulukunnan edustaja, vaan 

pikemminkin audiovisuaalisen kommunikaation osa-alueita hahmottava tark

kailija, joka ainakin periaatteessa pyrkii säilyttämään mielenkiintonsa eri 

koulukuntien tmjoamiin ratkaisuihin ja teoreettisiin malleihin. 

Kognitivismi auttaa selvittämään monia näkymiä suhteessa elokuvalli

seen kommunikaatioon ja erityisesti elokuvakerronnan ymmärtämiseen ja 

sen vastaanoton selvittämiseen. Tässä on ero esimerkiksi psykoanalyysiin, 

joka hahmottaa iirntionaalia (alitajuista) käyttäytymistä ja sitä kautta kog

nitiivisen prosessin hajoamista.
1 

Itse uskon, että elokuvan ymmä1tämiseen 

ja vastaanottoon liittyviin kysymyksiin voidaan parhaiten vastata kognitii

visten ja havainnollisten hypoteesien kautta. Pyrin tarkastelutavassani tiet

tyyn selkeyteen ja sitä kautta hahmottamaan olennaisen sanottavani, sillä 

mielestäni teorianmuodostukseen kuuluu alituinen kriittisyys ja mahdollis

ten erheiden puntarointi. 

Kognitivismi ei ole yhtenäinen teoria, vaan pienemmistä osaratkaisuista 

muodostuvien teoreettisten näkökulmien smja. Jokainen näistä osakokonai

suuksista lähestyy elokuvallista kommunikaatiota omasta lähtökohdastaan. 

Eri kognitivisteilla on erilaisia lähestymistapoja, ja tästä näkökulmasta läh

tien ei kognitivismia voida pitää yhtenäisenä teoriana. Silti kognitivismi tar-
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joaa monia mahdollisuuksia hahmottaa, tulkita ja analysoida elokuvallista 

kommunikaatiota. Uskon vakaasti siihen, että kognitiivisilla malleilla kye

tään taijoamaan parempia vastauksia elokuvallista kommunikaatiota ja sen 

ulottuvuuksia hahmottaviin kysymyksiin johtuen siitä, että kognitiivinen 

lähestymistapa pohjaa ideansa havainnointiin ja kokemukseen ja niihin liit

tyvään rationaaliseen päättelyyn. Samalla mahdollistuu sofistikoidumpi ja 

muuntuvampi mentaalinen systeemi, jossa psykosomaattisten prosessien 

rooli suhteessa audiovisuaalisen kerronnan eri tasoihin muodostuu keskei

seksi. 2 

Kognitiivinen asenne on siinä mielessä uusiutuva, että tieto ja tulkinta 

elävät jatkuvan ja analyyttisen näkökulman alla ja ovat valmiina muutta

maan näkemyksiään, mikäli uudet teoreettiset ideat niin vaativat. Toistan 

siis vielä sen, että näkökulmani tässä teoksessa on kognitiivinen ja myös 

taidekasvatuksellinen, tiedollisen ja kokemuksellisen havainnoinnin sekä ra

tionaalisen päättelyn kautta audiovisuaalisen kommunikaation luonnetta ja 

erityisesti elokuvallisen montaasin ulottuvuuksia visuaalisen estetiikan kautta 

hahmottava. 

Montaasin perusta on inhimillisessä vitaalisuudessa, mielen kyvyssä 

yhdistää erilliset elementit mielekkääksi kokonaisuudeksi. Prosessi ei ole 

yksinomaan intellektuaalinen, sillä tunteiden ja aistimusten taso on selkeäs

ti mukana, samoin kuin luovan kokemisen kognitiivinen luonne. Koen vah

vasti juuri montaasin olevan aikamme audiovisuaalisen mediakulttuurin 

avaintermejä, jota voidaan soveltaa lähes kaikkeen audiovisuaaliseen ker

rontaan liittyvään havainnointiin, sillä laaja-alaisesti ymmärrettynä montaasin 

merkitykset näyttävät vain korostuvan näinä päivinä. 

Noel Carroll on kiinnittänyt huomiota siihen, miten elokuvallisen teore

tisoinnin historiaa on hallinnut käsitys siitä, millainen elokuvateorian tulisi 

olla. 
3 

Kyseessä on "perus teoria", joka on selkeän monoliittinen ulottuvuuk

siltaan ja vain estää luovempien mahdollisuuksien esiintulon. Siksi on tär

keämpää tuottaa "teorioita elokuvasta" kuin elokuvateoriaa. Tässä työssä 

oleellisempaa on "pienemmän skaalan" teoretisointi esimerkiksi elokuval

lisista metaforista, kameranliikkeistä, jännityksen luomisesta ja kerronnal

lisesta ymmärtämisestä.
4 

Elokuvallista teoretisointia ei pidä myöskään ra

joittaa esimerkiksi vain tyylillisten tasojen tai-kasteluun. Tärkeintä on olla 
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uskollinen tietynlaiselle "medium-spesialiteetille" eli välineen itsensä eri
koispiirteille, sille mikä elokuvasta tekee ainutlaatuisesti juuri elokuvan. 

Elokuvallinen tulkinta on jossain mielessä elokuvan selittämistä siten, 
että elokuvan osien ja kokonaisuuden välinen suhde saadaan hahmotettua 
esiin. Tässä auttaa elokuvallinen lähiluku, jota kautta kulloisenkin teoksen 
olennaiset audiovisuaaliset piiiteet voidaan tulkita. Elokuvallisen kerron
nan temaattiset ja tyylilliset piirteet ja niiden väliset kerronnalliset suhteet 
voivat olla muodollisia, ekspressiivisiä ja esittäviä. Niiden väliset suhteet 
voidaan hahmottaa temaattisen merkitysanalysin kautta, jolloin kerronnal
lisia merkityksiä avaavan lähiluvun kautta on mahdollista osoittaa kulloi
senkin teoksen hahmotustapaan liittyvät funktionaaliset ja kausaaliset teki
jät.s 

Näkökulmani tässä teoksessa on taide- ja mediakasvatuksellinen.6 Tai
teen maailma on tällaista elämään liittyvää ajatonta estetiikkaa, johon tai
dekasvatuksellinen näkökulma voi luoda syventävän ja merkityksellisen ulot
tuvuuden. Taidekasvatuksen tehtäviä on hahmotettu sekä käytännöllisten 
että teoreettisten ongelmien kautta, johtuen lähinnä olemassaolevista taide
käsityksistä suhteessa taiteen tulkintaan, arviointiin ja vastaanottoon. Tai
dekasvatuksen teorian ja käytännön tavoitteena on ollut auttaa ihmisiä ym
märtämään ja tulkitsemaan taidetta taidekulttuurin eri tasoilla. 

Nykyaikana taiteen ja teknologian väliset suhteet moninaistuvat ja esi
merkiksi audiovisuaalisten merkkien läsnäolo kasvaa koko ajan. Taide- ja 
mediakasvatuksen näkökulmasta tällainen kommunikaatiokielen muuntu
minen lisää noiden ilmiöiden tulkinnallisuutta niin vertauskuvallisesti kuin 
esteettisesti. Visuaalisten ilmiöiden tulkinta luo mahdollisuuksia hahmottaa 
sellainen kuvitteellisten ja ideallisten mentaalikuvastojen varasto, joka mah
dollistaa meitä ympäröivien visuaalisten ja verbaalisten tekstien rikkaam
man merkitystulkinnan.7 Taide- ja mediakasvatus taijoaa erityisen mahdol
lisuuden ymmärtää taiteen ja median sekä todellisuuden ja fantasian välisiä 
syy- ja seuraussuhteita, sillä taide- ja mediakasvatuksen kautta tapahtuva 
audiovisuaalisen kielen esteettinen havainnointi pitää sisällään luonnolli
sen mahdollisuuden taiteen ja median sisältöjen kriittiseen ymmärtämiseen. 

Taide- ja mediakasvatuksellinen näkökulma ei ole tässä yhteydessä mi
tenkään audiovisuaalista kerrontaa hahmottavaa tai·kastelutapaani rajoitta-
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va tai kahlitseva elementti, vaan pikemminkin eräänlainen yleisemmän ta

son taustavisiointi suhteessa hahmottamaani teoriaan ja analyysiin. Taide

ja mediakasvatukselliset paradigmat ovat luonnollisesti muuntuneet aiko

jen kuluessa, samalla kun taiteen roolikin on saanut uudenlaisia sävytyksiä 

ylleen. 
8 

Taide- ja mediakasvatuksellinen lähestymistapa liittyy ihmisen 

omien tiedostusmahdollisuuksien ja taiteen tuntemuksen väliseen yhteyteen. 

Audiovisuaalinen kerronta liittyy olennaisesti eri medioiden väliseen leik

kauspisteeseen. Elokuva on samanaikaisesti sekä taidetta että mediaa. Me

diakasvatuksessa on keskeistä minän ja median välinen suhde, sillä media 

muokkaa ajatteluamme ja havainnointitottumuksiamme. Vaikka voidaan aja

tella, että media on tekninen väline ulkopuolellamme, vaikuttaa se myös 

mentaalisina kuvina mielemme tasoilla. 
9 

Mediakasvatuksessa kuvan luke

misen lisäksi hahmotetaan viestinnän välineiden arvopohjaa, laajempaa 

näkökulmaa suhteessa median sosiaalisiin ja esteettisiin vaikutuksiin. 

Taide tarjoaa mahdollisuuden suhteelliselle, kvalitatiiviselle, affektiivi

selle ja konnotatiiviselle ajattelulle, jolloin taiteen tulkinta on kognitiivista 

mielen harjoitusta. Taiteen reflektoiva tulkinta voidaan ymmärtää sellaisten 

tapahtumien sa1jana, jossa tulkitsijan aiemmat ja nykyiset kokemukset toi

mivat pohjana uuden tiedon ja uudenlaisten tulkintojen luomiselle. Kyse on 

henkilökohtaisten tuntemusten ja yleisemmän tason tietouden yhteenkietou

tumisesta. 10 Tällöin taiteen tulkintaan ja ymmärtämiseen liittyy eri näkö

kulmien kontekstualisointi eli historiallisten, esteettisten ja kriittisten ele

menttien aktivointi ja niiden toisiinsa suhteuttaminen. Audiovisuaalista 

materiaalia voidaan hahmottaa ajallisesti lomittain, hyödyntää menneisyy

den, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä ristiviitteitä. Tämä mahdollistaa 

taideteosten laajempien kulttuuristen merkitystasojen syvemmän avaami

sen. 

Taide- ja mediakasvatuksen tulee pyrkiä mahdollisimman kokonaisval

taiseen näkemykseen, jonka kautta taidetta ja mediaa sekä niiden sosiaali

sia ja esteettisiä vaikutuksia hahmotetaan kulloinkin tarkasteltavana olevan 

ilmiön ainutlaatuisuus huomioonottaen. On tärkeää kehittää taide- ja me

diakasvatusta siten, että taiteen ja eri medioiden välittämiä v iestejä opete

taan tulkitsemaan ja huomaamaan niiden monitahoiset vaikutukset nyky

yhteiskunnassa. Taide- ja mediakasvatuksellinen "lukutaito" lähtee siitä, että 
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ihmisiä opetetaan havainnoimaan, analysoimaan ja tulkitsemaan taiteen ja 

median sisältöä, arvostamaan taiteen ja median esteettisiä ominaisuuksia ja 

käyttämään taidetta ja mediaa itseilmaisun, luomisen ja yhteiskunnallisen 

osallistumisen välineenä.
11 

Esimerkiksi mediakasvatuksessa korostetaan tällä 

hetkellä uusien tiedollisten konstrnktioiden ja toimintastrategioiden tärke

yttä, kun multimediaaliset viestinnän muodot kehittyvät. Samalla on kehi

tettävä kykyä tulkita tällaista kerrontaa, jolloin mediakasvatuksellisesta nä

kökulmasta korostuva kriittinen analyyttisyys voidaan rakentaa tieteellisen 

tiedon pohjalle unohtamatta taiteen estetiikkaa ja taidekasvatuksellisesti ar

vokkaita päämääriä. 

Tämä on aikaamme soveltuvaa taide- ja mediakasvatusta, joka ottaa 

mahdollisimman monipuolisesti huomioon oman todellisuutemme lähtökoh

dat ja niistä kasvavat vaatimustasot, sekä kykenee näkemään taiteen, medi

an ja elämän ilmiöt laajasti sekä omana aikanaan että historiallisissa yhte

yksissään. 
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AJATTELULLISIA RAKENTEITA 

Taidekasvatuksen kenttään on viimeisten kolmenkymmenen vuoden aika

na ilmaantunut voimakkaasti taiteen ja mielen yhteyksiä korostava näkö

kulma, jota myös empiirinen tutkimus on omalta osaltaan vahvistanut. Tä

män kognitiivisen näkökulman mukaisesti taiteellinen toiminta on ensisi

jaisesti mielen tason toimintaa. Taiteellinen muotoajattelu toimii symbolien 

kautta ja mahdollistaa taiteilijalle omien tuntemustensa, ideoidensa ja ha

vaintojensa ilmaisemisen. Siksi on välttämätöntä hallita symbolijä1jestel

mien merkitykset suhteessa taiteellisiin sisältöihin. Kyse ei ole vain taiteen 

tuottamiseen liittyvistä prosesseista, vaan tarvitaan myös kritiikin työkaluja 

ja kulttuurisen kontekstin kautta tapahtuvaa taiteen uudelleen koodausta. 

Tulkinnallisten strategioiden kehittäminen on olennaisen tärkeää suhteessa 

taideteosten ymmärtämiseen. 

Tiedon organisoinnin ohella on hahmotuksellista strukturoida tiedon 

rakenteita. Tähän liittyy käsitteellinen ymmä1täminen, joka vahvistaa ajat

telullisten rakenteiden käytön ymmärrystä. Käsitteellinen tieto on rikasta 

yhteyksiltään ja siihen voidaan liittää erilaisia perinteelliset tulkinnat ylittä

viä näkökulmia. Modernit taideteokset ovat moninaisia, polyseemisia ja 

pluralistisia merkitystasoiltaan.
1 

Katsoja on merkitysten tuottaja, eikä vain 

niiden kuluttaja. Kognitiivinen näkökulma taiteen olemuksellisuuteen on 

siksi olennainen lähtökohta tietopohjaiselle taidekasvatukselle, joka hah

mottaa taidetta vakavana tutkimuksellisena kohteena taijoten sitä kautta myös 

tärkeitä ja olennaisia viitteitä yleisemmälle kasvatukselliselle teoretisoin

nille. 2 Taiteellisen luomisen kognitiivista luonnetta ovat korostaneet sellai

set tutkijat kuten Rudolf Arnheim, Ernst Gombrich, Nelson Goodman, Leo

nard Meyer ja LA. RichardG. InhimilliGet älylliGet kompeten3sit suhtee3su 

yksilön mielen tasoihin ovat pluralistisempia luonteeltaan kuin mitä yleen

sä ajatellaan. Havainnointi, muistaminen ja oppiminen ovat muuntuvia te

kijöitä suhteessa ihmisen yksilölliseen elämään ja taiteet voivat toimia eri

tyisen merkittävänä osana laajentamassa ihmisten älyllistä ja muuta profi

lointia. 

Taiteen muodot ja tuotokset voivat erityisellä tavalla aktivoida ihmis

mielen syväulottuvuuksia, mahdollistaa uudenlaisia kehityskaaria suhtees-
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sa omaan ja yleisempään taiteelliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. 
3 

Kogni

tivismi on tässä mielessä olennainen paradigma. Kognitivismilla on perin

teensä varhaisemmassa humanistisessa ajattelussa sekä osittain elokuva- ja 

mediatutkimuksessa. Kognitiivinen tiede perustuu psykologiseen (ei-beha

vioristiseen) tutkimukselliseen kehykseen. Visuaalisten ilmiöiden, kielen ja 

käyttäytymisen ymmärtäminen vaatii niihin liittyvien rakenteiden ja meka

nismien hahmotusta. On tarpeellista luoda näkökulmaa olennaisuuksiin, 

joiden kautta nämä aktiviteetit prosessoituvat ihmisen mieli- ja 

aivorakenteissa.Tähän liittyvät myös havainnoinnin systeemit. Kognitiivi

sen psykologian ja lingvistiikan näkökulmilla on selkeät juurensa havainto

psykologiassa ja fenomenologiassa. 
4 

Taidekasvatuksessa havainnollinen oppiminen juuri kognitiivisen viite

kehyksen kautta on koettu olennaiseksi. Taiteeseen suhteutettu havainnolli

nen oppiminen liittyy visuaalisen ajattelun laajentamiseen, ongelmien rat

kaisuun ja mentaalikuvastoihin.
5 

Kauneuden arvostaminen on ollut esteet

tisten pyrkimysten ideana suhteessa taideteosten muodollisten, sensoristen, 

ekspressiivisten ja symbolisten piirteiden havainnointiin. Taidekasvatuksen 

suhteen myös historiallinen ja filosofinen tieto on olennaista. 
6 

Monet asiat vaikuttavat siihen, miksi jokin asia koetaan tutkimukselli

sesti tärkeäksi ja minkälaisen muodon se saa. Tällaiset asiat määrittävät tut

kimuksen muuntuvia kohteita. Perinteisesti voimme tutkia audiovisuaalista 

kerrontaa esimerkiksi historian, estetiikan tai filosofian näkökulmasta. His

torian näkökulmana voisi olla elokuvan tarkastelu yhtenä 1900-luvun kult

tuurihistorian leimaa-antavana ilmiönä, estetiikka hahmottaisi kerronnan 

taiteellisia arvoja ja filosofian näkökulmana olisi elokuvan ja todellisuuden 

välisen suhteen tarkasteleminen. Vähemmän hahmotettu ja kysymyksiä ovat, 

voidaanko elokuvan kautta hahmottaa historiaa ylipäätään, onko elokuvien 

estetiikka kuinka kulttuurisidonnaista, ja voidaanko joidenkin elokuvien it

sessään ajatella olevan filosofisia esityksiä luonteeltaan? 

Tällaiset näkökulmat ovat olennaisia tulevaisuuden taide- ja mediakas

vatuksessa, joka voidaan ymmärtää monen eri ulottuvuuden kautta. Ensin

näkin se voi olla taiteen ja eri medioiden tarkastelua kasvatuksen näkökul

masta. Toisen idean mukaisesti siinä voidaan miettiä, miten eri oppiaineet 

voidaan jäsentää taide- ja mediaulottuvuuden kautta. Miten esimerkiksi tai-
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dekasvatuksen opetuksessa ja tutkimuksessa voidaan hyödyntää tietoverk
koja ja muita mediallisia keinoja ja mitä tämä merkitsee taidekasvatukselle 
oppiaineena ja tieteenalana? Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa taide
kasvatuksen kenttä ja merkityksellisyys koko ajan laajenee ja samalla sen 
pernsteiden etsintä olennaisesti tiivistyy. 

Taide voidaan ymmärtää omanlaisena symbolijäijestelmänään, jolloin 
tällaiseen symboliseen järjestelmään liittyvä kognitio merkitsee sitä, että 
taiteen eri lajit muodostavat oman symbolijärjestelmänsä. Ajattelu suhtees
sa taiteeseen on näiden symbolijäijestelmien prosessointia ja koska jokai
nen taiteellinen medium on oma symbolijä1jestelmänsä, vaatii se myös ai
nutlaatuista ajatuksellista panostusta. Tämä mahdollistaa merkitysulottu
vuuksien olennaisen laajentumisen suhteessa taideteosten tulkintaan. Tul

kinnalliset ulottuvuudet avautuvat sosiaalisille, kulttuurisille, objektiivisille 
ja subjektiivisille tasoille. Intentiot voivat näyttäytyä olennaisina taiteen 
ymmäI1ämiselle ja arvostamiselle, ja koska emme voi välttyä teosten arvot
tamiselta yhdellä jos toisella tapaa, täytyy meidän tehdä tilaa arvoille ja ar
vottamiselle suhteessa omaan esteettiseen ymmäITykseemme. Tässä mie
lessä taiteen kokemuksellinen relevanttisuus on merkityksellistä. Taideko
kemukset rikastavat todellisuuden kokemistamme ja toimivat herätteisinä 
suhteessa inhimilliseen käytäntöön. 7 

Taide- ja mediakasvatuksellista toimintaa määriteltäessä teoreettiset ja 
praktiset näkökulmat toimivat limittäin. Taidekasvatuksen tieteenalaa mää
riteltäessä on luonnollisesti otettava huomioon tieteellistä toimintaa sitovat 
pelisäännöt ja tieteellisen toiminnan tuloksia säätelevät velvoitteet, joiden 
kautta tieteellisen toiminnan kontrollointi, tieteen tieteellisyyden varmistus 
toimii. 

Taidekasvatuksessa esteettisen prosessin tutkimus nn tnrlF.ttn n]F.nrnii
seksi.8 Taidekasvatukselliset tutkimusnäkökulmat edellyttävät useiden tie
teenalojen yhteistoimintaa ja tieteenteoreettista pohdintaa, jolloin taidekas
vatuksellinen identiteetti voidaan myös tieteellisenä toimintana hahmottaa.9 

Taidekasvatuksessa on kyse taideteosten esteettisiin piirteisiin liittyvästä tie
toisuudesta. Esteettisissä taideteorioissa on yleensä lähdetty joko tekijästä, 
teoksesta tai vastaanottajasta. Taiteilijalähtöisessä teoriassa taide on tavalli
simmin nähty taiteilijan tunteiden ja ajatusten ilmaisuksi. Tällöin taidetta 
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voidaan ymmärtää tutkimalla sen tekijän tunteita ja ajatuksia. Teoskeskei

sessä käsityksessä ajatellaan usein, että taideteokset ovat olioita, joita voi

daan taksonomisesti luokitella eri lajeihin, lahkoihin ja tyyppeihin. Tällöin 

teos ja sen ominaisuudet ovat etusijalla. 

Yleisökeskeisessä taideteoriassa puolestaan korostetaan vastaanottajan 

valtaa suhteessa teoksen merkityksenantoon. Tällöin sama teos voidaan aja

tella hyvinkin erilaisilla tavoilla tulkituksi riippuen vastaanottajan psykolo

gisesta tai sosiaalihistoriallisesta taustasta. 

SUHTEIDEN VERKOSTO 

Edellistä jaottelua soveltaen voidaan taidekasvatus tieteellisenä toimintana 

määritellä oppialaksi, joka tutkii taiteen tuotteita ja niiden tekemiseen liitty

viä prosesseja taiteellisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Tällöin tekijä- ja teos

näkökulma kietoutuvat yhteen. Tässä yhteydessä tieteellisen mielenkiinnon 

kohteena on yhtäältä taiteilija taiteellista prosessia ohjaavana tekijänä ja toi

saalta prosessin tuotoksena syntynyt kohde. Kohde voidaan ymmärtää joko 

fyysiseksi taideteokseksi tai ihmisen mielessä muodostuvaksi taiteelliseksi 

kokemukseksi. Tällä tavoin taidekasvatustiede voidaan määritellä oppialu

eeksi, joka tutkii taiteellisia tuotteita ja niiden käytön prosesseja kulttuuri

ilmiönä. Seurauksena on teoksen ja vastaanottajan näkökulmien kietoutu

minen yhteen. Tällöin tieteen objektina on yhtäältä ihminen taiteen käyttä

jänä ja toisaalta se kohde, johon käyttö kohdistuu. Kohde voidaan ymmär

tää joko fyysiseksi taidetuotteeksi tai ihmisen mielen tasolla muodostuvak

si taidekokemukseksi. Kyse on siitä, että kokonaisvaltaisessa taidefilosofi

sessa näkökulmassa eri asiat ja suhteet vaikuttavat toisiinsa luoden sitä kautta 

taiteellisen tapahtuman, erilaisten suhteiden verkoston, jossa kaikki siihen 

olennaisesti vaikuttavat tekijät ovat jollain muotoa mukana. Taidekasva

tuksellisessa havainnoinnissa havainnoitavat sisäiset (mimeettiset, ekspres

siiviset, formaaliset jne.) ja ulkoiset (sosiaaliset, historialliset, institutionaa

liset jne.) piirteet liittyvät yhteen. Tätä kautta tietoisuus teosten esteettisistä 

ulottuvuuksista lisääntyy. 10 

Varhaisessa taideteoriassa korostettiin taiteilijan elämysmaailmaa taide

teoksen sisällön synnyttäjänä. Vastaanottajan merkityksenannon prosessien 
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tutkimus on sen sijaan korostunut viime vuosikymmeninä. Toisaalta voi

daan ajatella, että tekijän näkökulmasta tapahtuva tutkimus voi suuntautua 

joko olemassaolevien taideteosten tekoprosessien kuvaukseen tai vielä to

teutumattoman taideteoksen suunnitteluun. Tällöin myös vastaanottajan 

näkökulmaa havainnoiva tutkimus voi lähteä joko taideteokseen liittyvien 

kokemusprosessien kuvauksesta tai vasta kehitteillä oleva taidekokemuk

sen suunnittelusta. Tässä yhteydessä taide- ja mediakasvatukselliset näkö

kulmat kietoutuvat vahvasti yhteen. Siksi tarvitaan taideteoreettisia näkö

kulmia suhteessa media- ja taidekasvatuksellisten prosessien hallintaan sii

nä mielessä, että pyrkimyksenä on näiden näkökulmien yhdistäminen ja 

jossain mielessä myös ylittäminen. 

Taide on sosiaalisten ja kognitiivisten prosessien tulos, jossa yksilöt hank

kivat ja soveltavat erilaisia strategioita suhteessa taiteeseen skeemojen, kor-

. jausten, yrityksen ja erehdyksen eliminoinnin, muotojen ja kokemusten 

kautta. Taide antaa myös mahdollisuuden uudenlaisen todellisuuden luomi

seen, kulttuuriseen olemuksellisuuteen, mitä kautta ns. taidemaailma muo

dostuu. Henkinen ja kulttuurinen identiteetti muodostavat pohjan, josta tai

teen tulkinta nousee. 
11 

Taiteen ymmärtämiseen liitetään usein tradition tuntemusta, koska sen 

kautta mahdollistuvat olemassaolevat taiteelliset ja kulttuuriset konstrukti

ot. Tämä on perusidea minkä tahansa taidepedagogiikan suhteen. Siinä opet

taja välittää opiskelijoille tradition kognitiivisia resursseja ja strategioita. 

Esteettinen ajattelu kytketään olennaisesti taiteentutkimuksen osaksi, 

mutta silti on suhteellisen vähän näkökulmia siihen, millaista tutkimusta 

estetiikka sinällään vaatii. Taidekasvatuksellisessa ajattelussa ( erityisesti 

historiapainotteisessa) estetiikkaa käytetään yleiskäsitteenä, jolla on monen

suuntaisia taidekasvatuksellisia merkitystasoja. Taidekasvattajat voivat ko

kea epävarmuutta suhteessa siihen, miten estetiikkaa pitäisi opettaa. Monet 

liittävät siihen esimerkiksi designajattelun ulottuvuuksia ja sensitiivisyyttä 

suhteessa muodollisiin strategioihin.
12 

Taidekasvatuksen historiallisen tul

kinnan yhteydessä voidaan löytää monia näkökulmia estetiikkaan. Estetiik

ka on taijonnut yleistä pohjaa taideopetukselle ja esteettisen arvon tärkeys 

on todettu monessa yhteydessä.
1
3 Estetiikka koetaan osaksi taiteellista akti

viteettia, silti estetiikkaa ympäröi eräänlainen kaksijakoisuus suhteessa esi-
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merkiksi tieteelliseen tutkimukseen, ja ehkä tämä kaksijakoisuus pohjautuu 

estetiikan käsitteeseen sinänsä. 
14 

Esteettinen tutkimus on taiteesta puhumi

sen tapojen ja muotojen selvittämistä. Siksi on mahdollista kiinnittyä es

teettiseen tutkimukseen vailla erityisiä taideobjekteja. Esteettinen tutkimus 

keskittyy kognitiivisten ja käsitteellisten prosessien olemuksellisuuteen.
15 

Estetiikka voidaan nähdä taiteen vastaanottajiin kohdistuvana tutkimuk

sellisena näkökulmana, mutta estetiikka käsittää sekä sen, miten katsojat 

tulkitsevat taidetta että sen, millä tavoin he reagoivat taiteellisiin visiointei

hin. Nämä käytännöt pohjautuvat ensisijaisesti eri filosofien hahmottamiin 

modernistisiin teorioihin suhteessa esteettiseen kokemiseen. 
16 

Näissä teori

oissa hahmotetaan erilaisia tapoja kokea taiteellisia objekteja. Esteettisten 

objektien erilaisia kvaliteetteja voidaan havainnoida ja kokea itsessään ja 

suhteessa taideteoksen emotionaalisiin sisältöihin. Silti on koettu, että mo

dernistiset taideteoriat ovat joissain suhteissa riittämättömiä esimerkiksi 

nykytaiteen tulkintaan. Postmoderni taide eroaa modernistisesta siinä, että 

se käsittelee kohteitaan enemmän sisällön kuin muodon kautta. 

Periaatteessa esteettinen tutkimus liikkuu taiteellisen kokemisen feno

menologisilla ja kulttuurisilla ulottuvuuksilla. Estetiikan tutkimus vaatii 

vahvaa käsiteanalyyttistä otetta. Taiteen objektit voivat sisältää samankal

taisuuksia ja muistuttaa joskus toisiaan, mutta teoreettisesti tarkasteltuna ei 

mikään teoria ole sinänsä kattava hahmottamaan taiteen merkityksellisyyt

tä riittävästi. Taiteellisten merkitysten muodot ja funktiot ovat muuntuvia 

tekijöitä suhteessa yksilöllisiin ja sosiaalisiin mahdollisuuksiin.
17 

Taidehis

torioitsijat tutkivat historiallisia prosesseja, kriitikot ja tutkijat hahmottavat 

analyyttisiä metodeja, ja taiteilijat visioivat taiteellisen tuotannon prosesse

ja töittensä kautta. 

Esteettinen tutkimus hahmottaa taiteellista käytäntöä (tuotanto), taiteel

lista tyyliä (taidehistoria) ja kriteerejä, joita voidaan soveltaa taiteelliseen 

arviointiin (taidekritiikki). Esteettinen tutkimus hyödyntää tämän alueen 

kaksijakoisuutta, vaihtelevuutta ja konfliktia, jolloin esteettinen tutkimus voi 

edetä sen premissin mukaisesti, että esteettiseen tutkimusnäkökulmaan si

sältyy problemaattisuutta suhteessa sen sosiaalisiin viitteisiin ja merkitysta

soihin. 
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HISTORIA, FILOSOFIA JA ESTETIIKKA 

Perinteinen näkökulma estetiikkaan on liittynyt siihen, mitä tunnetuimmat 

esteetikot ovat asiasta sanoneet. Sen mukaisesti keskeisiä esteettisiä ideoita 

on ryhmitelty erilaisiksi filosofisiksi koulukunniksi, jotta estetiikan ajallista 

kehystä on voitu jäljittää. Tämä on suoraviivaisin lähestymistapa taidekas

vatukselliseen estetiikkaan. Esteettisissä teorioissa taiteen kokeminen oli 

jotenkin merkittävämpää kuin taiteen ymmärtäminen. Monet filosofit seu

rasivat edeltäjiensä jalanjäljissä kehittäessään esteettisen kokemisen käsit

teellisiä ulottuvuuksia. Taiteen arvon koettiin olevan sen kyvyssä muuntaa 

vastaanottajan kokemuksia ja kiinnittää inhimillinen organismi uudella ta

valla osaksi taiteen sisältöä. Esteettinen kokemus eroaa aijen kokemusta

soista, koska se on yhtenevämpi ja kiinnittyneempi tapa kokea asioita. 
18 

Taiteen olemus ei välttämättä ollut itse teoksissa, vaan luovuuden ja havain

noinnin kautta tapahtuvassa kokemisessa, jolloin taiteesta muodostui välit

täjä suhteessa inhimilliseen organismiin ja ympäröivään todellisuuteen. 

Richard Shusterman määrittää: 

"Kompleksisena ja historian myötä kehittyvänä ja muuttuvana käy

täntöjen käytäntönä taidetta ei pitäisi rajata millään kiinteällä ole

muksella, vaan määritellä se kompleksisen yhtenäiseksi historialli

seksi kertomukseksi, joka samalla sekä selittää että auttaa ylläpitä

mään taiteen yhtenäisyyttä ja kiinteyttä. Täsmälliseltä muodoltaan 

taidetta määrittelevän kertomuksen on oltava avoin ja uudistettavis

sa, ei vain salliakseen tulevaisuuden teokset vaan myös siksi, että 

ke1tomuksen kohde on itse avoin ja kiistanalainen taiteen historian 

ja kritiikin käytäntö." 19 

Shustermanin visioinnit pohjautuvat osittain John Deweyn esteettisen 

kokemisen teoriaan, jonka mukaisesti taiteellinen interaktio koskee yhtä lailla 

havaitsijaa kuin taiteilijaakin. Momoe C. Beai·dsleyn teoriassa esteettisellä 

objektilla on tiettyjä muodollisia kvaliteetteja ja suhteita, jotka kontrolloi

vat sitä laajuutta, mihin havaitsijan esteettinen kokemus liittyy. Beardsleyn 

mukaan sekä esteettiseen objektiin että siihen liittyvään kokemukseen si

sältyi yhtenevyyden, koherenssin ja täydentävyyden piirteitä. Esteettisellä 

kokemuksella ei ollut käytännöllistä tai·koitusta, vaan siitä tuli nauttia oman 
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itsensä vuoksi. Beardsley asetti sy1jään moraaliset ja kognitiiviset näkökul

mat, jotka olivat kokemukselle ulkopuolisia, samoin kuin taiteilijan intenti

ot ja emotionaaliset efektit.
20 

Deweyn mielestä esteettinen kokemus poh

jautui menneisiin kokemuksiin, jotka rakensivat ja hahmottivat uuden ko

kemuksen. Esteettisessä kokemisessa menneisyyden kokemuksemme ha

jaantuivat ja sekoittuivat uuden kokemisen kvaliteettien kanssa saaden ai

kaan näistä luodun synteesin.
21 

Dewey ja Beardsley luonnehtivat esteettistä kokemista siihen liittyvien 

eri kvaliteettien kautta. Heidän mukaansa esteettiseen kokemiseen liittyy 

jotain ainutlaatuisen välitöntä ja arvokasta: se voidaan tuntea ja kokea heti 

myös emotionaalisella tasolla, mutta sitä ei voida kuvailla tai erityisesti osoit

taa. Siihen liittyy muodollisia alkutilanteen, kehittymisen ja täydentymisen 

vaiheita. Kaikkein olennaisin ero tavallisen ja esteettisen kokemisen välillä 

liittyy molempien hyödyntämään materiaaliin - esteettisessä kokemisessa 

on erityinen kvalitatiivinen ulottuvuutensa. Laadullisuudesta voidaan naut

tia oman itsensä vuoksi, jolloin esteettinen kokeminen mahdollistuu. Tällä 

kaikella on luonnollisesti olennainen taidekasvatuksellinen ulottuvuutensa. 

TAITEELLISIA IDENTITEETTEJÄ 

Modernismin kehitys liittyy yhteen aiempien esteettisten teorioiden kasvun 

kanssa. Modernismi teki eron entiseen ja hahmotti innovatiivisia näkymiä 

materiaalien ja muotojen tasoilla. Modernistiset taiteilijat loivat identiteet

tejään kääntymällä sisään päin, käyttämällä taideteoksiaan subjektiivisten 

tasojensa hahmottajina. Taide oli olemassa itseään vaiien, mikä mahdollisti 

puhtaan, funktioista vapaan estetiikan. Näin syntyivät moninaiset tyylit pai

nopisteen sii1iyessä esittämisestä linjojen, värien ja muotojen tasoille. Mo

dernismin kehityskaaret siirsivät huomion taiteen formaalisiin kvaliteettei

hin ja esteettiseen kokemiseen päämääränä sinänsä. 
22 

Modernismin aikana 

esteetikot pyrkivät hahmottamaan taiteen laajentuvaa kenttää ja tähän liittyi 

formalistisen teorian nousu. Sen mukaisesti oletettiin, että linjoilla, väreillä 

ja muodoilla oli olennaiset merkitystasonsa taideteosten arvoa määriteltä

essä. Teoksen merkitys oli teoksessa itsessään ja sosiaaliset merkitystasot 

työnnettiin syrjään. Audiovisuaalisen kerronnan suhteen ajateltiin, että mo-
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demi elokuva kykeni ironioihin, pastisseihin ja jatkuvaan itseheijastuvuu

teen. Kyse oli nietzscheläisestä paluusta modemiin.
23 

Postmoderni teoria haastoi asteittain modernistiset visioinnit 1970-lu

vulta lähtien. 
24 

Siinä missä modernismi heijasteli optimismia tyylillisillä ja

teknisillä kokeiluillaan, postmodernismia luonnehti tietty skeptisyys suh

teessa moniin aiempiin taiteen esteettisen kokemisen ulottuvuuksiin. Tai

teen määrittelyssä on kautta aikojen ollut kyse sisällöstä ja muodosta, origi

naliteetista ja esteettisistä kvaliteeteista sekä eritasoisista tulkinnallisuuden 

aspekteista suhteessa tyyleihin, pastisseihin, kitschiin, toistoon ja taideteos

ten arvostukseen.
25 

Hylkäämällä taiteen modernistiset ideat, postmodernit 

taiteilijat luottivat allegorioiden, narraatioiden, metaforien ja toisiinsa suh

teuttamattomien kuvastojen merkitystasoihin. Tätä kautta hahmotettiin tai

detta, joka kysyi kauneuden, muodollisten suhteiden, originaliteetin ja itse

ilmaisun perään. Tätä kautta postmodernin taiteen sisältö muotoutui olen

naisesti erilaiseksi suhteessa modernismiin. Identiteetti ja inhimillinen sub

jektiviteetti eivät olleet enää yhtenäisiä, vaan monimuotoisia, fragmentoi

tuneita ja vailla keskusta.
26 

Modernismissa merkkien ja symbolien merkitykset olivat suhteellisen 

fiksoituneita, kun taas postmodernismi dekonstruoi merkit kaksijakoisiksi, 

satunnaisiksi ja muuntuviksi luonteeltaan. Kulttuuriset merkitykset olivat 

välillisesti toisiinsa kiinnittyneitä ja vallan suhteet määrittivät tiedollisia ra

kenteita. Modernismin aiempi homogeeninen diskurssi antoi tilaa hetero

geeniselle ja monikulttuuriselle perspektiiville, johon liittyi alituinen valp

paus suhteessa sukupuoli-, seksualiteetti-, rotu- ja luokkakysymyksiin. 

Modernistinen usko totuuteen korvautui suhteellisilla totuuden käsityksil

lä. Samalla esimerkiksi visuaalisten taiteiden alue laa_jeni koko ajan. Enti

sistä maalaustaiteen ja kuvanveiston muodoista tultiin yhä lähemmäksi in

himillisen performanssin ja ruumiillisuuden läsnäoloa, tietokonetaiteen ja 

sähköisen median, virtuaalitodellisuuksien muotoutumista. Samalla myös 

teoreettiset strategiat saivat uudenlaista valaistusta osakseen.
27 

Postmodernistiset taidekäsitykset, teoriat ja kritiikit kehittyvät edelleen 

suhteessa kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Niiden mukaisesti on tärkeä oppia 

uudenlainen taiteen kieli, jotta voidaan luoda näkökulmia esimerkiksi ny

kytaiteen olemuksellisuuteen. Kyse on laajemmasta dialogin hausta taide-
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teosten ja ympäröivän todellisuuden välillä. Taideteokset eivät ainoastaan 

uudista vaan myös dokumentoivat todellisuutta. Toisaalta voidaan ajatella, 

että nykyajan taide on ristiviitteistä ja tyyliin, muotoon tai esteettiseen yle

vyyteen liittyneet modernistiset päämäärät eivät aina ole taiteellisen luomi

sen lähtökohtia. Nykytaide ei rajaa taidetta formaaliseksi tai havainnolli

seksi kokeiluksi, vaan etsii muita näkökulmia. Taiteilijan pyrkimysten ja niitä 

tarkkailevien havainnoitsijoiden suhde muotoutuu siten, että taiteilijat yrit

tävät rohkaista katsojaansa havaitsemaan luomiaan merkkejä ja merkityk

siä suoraan, eivätkä niinkään pyri meditoimaan taiteensa esteettisiä ulottu

vuuksia. 
28 

Vallan ja tiedon yhteenkietoutuvuus leimaa postmodernia taidet

ta samoin kuin seksualiteetin ja sukupuolikysymysten leikkaavuus. Moder

nistisella kaudella taide heijasti maailman ja· ihmisten luonnollisten sensibi

liteettien mahdollisimman yhtenäistä visiointia, mutta myöhemmin esteet

tistä muotoajattelua ei välttämättä hahmotettu universalistisena totuutena, 

vaan entiset "master-narraatiot" saivat antaa sijaa yhä eriytyneimmille ker

ronnan muodoille.
29 

Esteettisen kokemuksen muodot saivat uusia haasteita 

ylleen ja "anti-esteettiset" käytännöt merkitsivät hahmotuksia, joiden kaut

ta aiemmat esteettiset valtakunnat saivat uudenlaisia kulttuurisia visiointeja 

osakseen. 

TAIDEKASVATUKSELLISET MUODOT 

Taiteen kognitiivinen luonne ja siihen liittyvät opetukselliset ja tutkimuk

selliset tasot ovat muuntumassa. Esteettisen kitjallisuuden paikoin abstrakti 

luonne aiheuttaa kuitenkin ongelmia tässä suhteessa. Toisaalta on tutkimuksin 

kyetty osoittamaan, että ihmiset, joilla ei ole muodollista filosofis-kasva

tuksellista koulutusta, kykenevät silti käsittelemään varsin sofistikoituja es

teettisiä kysymyksiä. Historiallinen ja filosofinen näkökulma estetiikkaan 

liittyy esteetikkojen lausumiiin, esteettisten dialogien tyyleihin ja esteetti

sen ajattelun koulukuntiin. Tätä kautta mahdollistuu kaikkein strukturoi

duin lähestymistapa estetiikkaan, jossa kasvatuksellinen ja filosofinen pers

pektiivi liittyy akateemiseen rationalismiin. Toisaalta filosofisen estetiikan 

mahdollistamaa tietoutta on käytetty pääasiassa taideteoksiin liittyvään es

teettiseen vastaanottoon. 
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Esteettisen tutkimuksen populaarein lähestymistapa liittyy esteettiseen 
havaintoon ja kokemukseen. Tämän mukaisesti uskotaan, että juuri taide 
voi tarjota ainutlaatuisia ja intensiivisiä kokemuksia, jotka liittyvät tarkas
teltavana olevien taiteellisten objektien visuaalisiin ja konkreettisiin kvali
teetteihin. Koska esteettinen kokemus ilmenee katsojassa eikä suoranaisesti 
objektissa itsessään, liittyy esteettinen tutkimusnäkökulma myös sen tutki
miseen, miten esteettinen reagointi hahmottuu eri konteksteissa. Tällaiseen 
hahmotukseen tarvitaan esteettistä skannausta eli teoksen sensoristen, for
maalisten, ekspressiivisten ja teknisten aspektien tutkimusta. Tätä kautta 
voidaan teokseen kohdistuvaa reagointia kohottaa ja samalla lisätä esteet
tistä sensitiivisyyttä suhteessa kohteeseen. Esteettisen havainnoinnin luon
teeseen kuuluu toisaalta vetäytyvä, kontemplatiivinen asennoituminen ja 
toisaalta affektiivinen empaattisuus, jolloin kyse on moniulotteisesta per
soonallisesta kokemisesta. 

Taidekasvatuksen kannalta median lisääntyvä kuvasto, globaalisesti tuo
tetut visiot ja sähköiseen informaation liittyvä hyperspace-ajattelu sekä 
multimediaalisuus ovat muuntaneet teoreettista näkökulmaa. Nykyaikainen 
tietoisuus suhteessa kuvallisen materiaalin esiintymiseen on tuonut muka
naan epävarmuuden, näköalattomuuden ja merkityksettömyyden piirteitä. 
Taideteokset esittävät havaitsijalleen mutkikkaita merkityksiä ja jotta niitä 
voitaisiin ymmärtää, tarvitaan erilaisia selityksellisiä malleja. Taidekasva
tuksen nykykäytännössä on ristiriitaisuuksia suhteessa esimerkiksi moder
nistisiin ja postmodernistisiin virtauksiin. Esimerkiksi ns. tiedonalaperus
taisessa taidekasvatuksessa on älyllisiä ideoita, jotka ovat sekä jälki- että 
esimodernistisia samalla kun siihen liittyvät esteettiset teoriat ovat moder
nistisia luonteeltaan ja taustakirjallisuus voi lähestyä postmodernistisia sfää
rejä.30 Taidekasvatuksessa modernistiset opetusmetodit ovat edelleen voi 
massa, johtuen osittain niiden ymmärrettävyydestä ja korostuneesta muo
toajattelusta. Nykytaiteen ymmäI1ämisen suhteen näkökulma on muuntu
vampi, sillä se tarvitsee toisenlaisia tulkinnallisia visiointeja osakseen. 

Nykytaiteen suhteen havainnoitsijan on kyettävä hahmottamaan teok
sen "näkymättömiä" piirteitä. Kyse ei ole vain teoksen sisällä olevien ele
menttien välisten suhteiden hahmotuksesta, vaan myös siihen liittyvistä 
konnotatiivisista, historiallisista, retorisista ja filosofisista konteksteista, joi-
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den kautta teoksen "lopulliset" merkitykset muovautuvat.
31 

Taideteokset 

kertovat jostain, niihin liittyy näkökulmaa todellisuuteen ja ne vaikuttavat 

asenteisiin ja maailmallisiin visioihin. Teoksia voidaan ajatella taiteilijan tie

toisuuden laajentumina, mutta emme voi aliarvioida myöskään historiallis

ten ja kausaalisten tekijöiden osuutta. Voidaan ajatella, että teoksiin liittyvät 

merkitykset ja assosiaatiot heijastavat ainakin osittain aikansa taiteellisen 

ympäristön kulttuurisia ja kausaalisia yhteyksiä. Näitä yhteyksiä on mah

dollista havainnoida tyylin ja ilmaisun eri tasoilla, jolloin ideat muunnetaan 

havainnoitaviksi asioiksi. Samalla taide voi myös muuntaa havaitsijansa 

maailmankuvaa. Tässä mielessä esteettinen ymmärrys lähestyy älyllistä toi

mintaa. Esteettinen ymmärrys on kognitiivista ymmärrrystä, jolloin esteet-
. 

1 1 
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tmen asenne on uontee taan muovautuva prosess1. 

LIIKKUMISTA KUVIEN YLLÄ 

Kuvien havainnoinnissa on kyse maailmallisesta havainnoinnista. Silmän 

ja kameran analogisuus, idea siitä, että silmä itsessään on kuvaa muovaava 

tekijä, on jo satoja vuosia vanha käsite. Tämä näkökulma on tavallaan on

nistunut pitkään kätkemään sen ajattelun, jonka mukaisesti ihmisen nor

maali tapa havainnoida ympäristöään on kuin katsoja katsomassa kuvaa. 

Moderni kognitiivinen psykologia puhuu itsepintaisesti siitä, että elämä on 

katsonnallista visiointia, jossa tieto on parhaimmillaan vuorovaikutukselli

sessa suhteessa toisaalta itsetietoisen maailman ja toisaalta siitä muotoutu

neen mentaalikuvan kanssa. 

Kuvien havainnointi edellyttää eräänlaista meditatiivista liikkumista 

kuvien yllä. Kuvien katsoja on tietoinen kuvien pinnoista - kuvilla on oma 

kvalifioitu todellisuutensa. Näemme kuvien "lävitse", ja kuvien havainnointi 

on sosiaalisesti medioitua luonteeltaan. Kuvien havainnointiin liittyy maa

ilma, jossa on jaettu ja tarkoitusperiä. Klassiset teoriat ovat omaksuneet sen, 

että kaikki havainnointi on eräänlaista "aistien viestintää", ulkoisen maail

man merkkejä ja symboleja. Kommunikaation käsitteen kautta voidaan kui

tenkin ajatella, ettei "maailma puhu katsojalleen". Tämän näkökulman kautta 

kognitiivinen psykologia voi kääntää historialliset viitteet päälaelleen ja aja-

29 



tella, että kuvalliset esittämistavat ovat universaaleja sopimuksia, joiden 

kautta monia muita asioita voidaan selittää. 

Kuvassa hahmottuva informaatio on omalla tavallaan rajattua, sillä ha

vaintosysteemissä informaatio rakentuu asteittain ja valikoituu laajasta ha

vainnollisten hypoteesien varastosta.
33 

Liikkeen havainnoinnin ja kehon 

toimintojen välillä on monimutkainen vuorovaikutus, jota kutsutaan paral

laktiseksi toiminnaksi. Kun liikumme autossa maisemien lävitse, laajentu

vat retinalla olevat maisemakuvastot siten, että syntyy vaikutelma maise

mallisuuden leviämisestä eri puolillemme.
34 

Tällainen efekti on parhaim

millaan havaittavissa yöllä, kun ympäristöä ei pystytä täysin selkeästi ha

vaitsemaan. Katsoessamme objekteja ympärillämme, näemme niiden liik

kuvan nopeasti vastakkaiseen suuntaan suhteessa itseemme, mutta mitä kau

emmaksi ne menevät, sitä hitaammalta niiden liike näyttää. Itse asiassa reti

nalla oleva maisemakuva on liikkeen myötä alituisesti vääristynyt, mutta 

ihminen ei ole tietoinen tästä, vaan kokee sen oman maiseman lävitse suun

tautuvan liikkeensä kautta. Tämä on olennaista elokuvake1rnnnalle suhteessa 

perspektiiviin ja visuaaliseen ajatteluun. 

Taiteen analysoinnissa kuvailevat ja tulkinnalliset strategiat menevät usein 

päällekkäin. On tavallaan loogista ajatella, että kuvailu ilman tulkintaa on 

yhtä mahdotonta kuin tulkinta ilman kuvailua. Näiden elementtien suhde 

on kehämäinen, yksityiskohdista kokonaisuuksiin ja takaisin etenevä. 
35 

Kun 

tarkastelemme taideteosta, asiat eivät ilmene asteittain taikka lineaarisesti, 

vaan kyseessä on enemmälti samanaikaisesti ilmaantuvien tekijöiden aihe

uttama muhka. Taidekasvatuksessa puhutaan tiedon etsimisen strategioista, 

jotka ovat kognitiivisia askelia uuteen ymmänykseen ja suuntautumiseen 

uudenlaisen tiedon etsintään. Samalla yksilö kykenee kehittämään ja pa-

. d 11· h' 
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rantamaan omaa lle o 1sta po Jaansa. 

Elokuvatutkimus voi kohdistua elokuvan tieteeseen ja tekniikkaan, sen 

fysiikkaan ja kemiaan, kuvauksen praktiikkaan ja mahdollisuuksiin sekä 

muihin elokuvanteon mekanismeihin. Kuitenkaan nämä alueet eivät käsitä 

elokuvatutkimuksen erillisiä elueita, eikä niitä aina ole nähty edes erityisen 

tärkeinä elokuvatutkimukselle. Näiltä alueilta on olemassa vain kourallinen 

akateemisia tutkimuksia. Kiinnostus elokuvan fysiikkaan ja kemiaan on 

nähty elokuvanhistoriaan liittyvien keksintöjen kautta. Tällöin tarkastelun 
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kohteeksi on otettu esimerkiksi elokuvan keksiminen ja äänen ja värin tulo 

(tähän voidaan lisätä laajakangas, vaikkei sen välineellistä muutosluonnetta 

ole aina nähty), televisio, video ja digitalisaatio. Näihin liittyvät sellaiset 

asiat, kuten vision pysyvyys, valokuvauksellisen materiaalin ja selluloidin 

kemiallisuus ja eri värituotannolliset metodit, joilla on oma paikkansa alan 

kurssikokonaisuuksissa ja kiijallisuudessa. Silti tähän alueeseen liittyvä tut

kimus ei ole mitenkään vakiintunutta, vaan se koetaan eräänlaisena mah

dollisena lisänä elokuvatutkimuksen rakennelmassa. 

Osaltaan tämä kuvastaa tieteellisen käytännön ohuutta, osaltaan syynä 

on tieteen ja teknologian käsitteellinen jakautuminen, joka polarisoituu ob

jektivisteihin ja historioitsijoihin. Ensimainitut näkevät tieteen totuudet to

dellisesta maailmasta löydettyinä tosiasioina ja tekniset käytännöt apparaat

tien käyttäjien luomina asioina. Jälkimmäiset näkevät tieteellisen tiedon ra

kentuvan kulttuuristen paradigmojen kautta, ja he näkevät käytänteet appa

raattien rntinoituna hyödyntämisenä, jolloin myös apparaatit rakentuvat kult

tuuristen normien kautta ja niitä voidaan hyödyntää eri tavoin. Tätä taustaa 

vasten ajateltuna elokuvatutkimuksellisen tiedon suhteellisuus pitäisi tun

nustaa paremmin. 

KATSONNALLISTA VAELTAMISTA 

Toisin kuin kirjat ja still-kuvat, elokuvat on perinteisesti suunniteltu yhdellä 

istumalla tapahtuvalle keskittyneelle elokuvateatterissa suoritetulle havain

noinnille. Siinä suhteessa niillä on yhtymäkohtansa vanhempien pelfmmans

sitaiteiden kuten teatterin ja musiikin suhteen, sillä näille kaikille on omi

naista tiukka ajallinen konstruktio. Se vastakkaistuu esimerkiksi ki1joihin 

liittyvän "vapaan tutkimisen" kanssa, jolloin lukemista voidaan muunnella 

omien mielihalujen mukaisesti. Still-kuvat ovat vieläkin irtonaisempia ajal

lisessa rakenteessaan. Kuvallinen kompositio saattaa vihjata moniin huo

miotason pieniin, toistensa kanssa kilpaileviin osiin, mutta sen yleinen tila 

on "avoin" rakenne, johon ei liity ajallista määritystä. Katsonnallisessa ha

vainnoinnissa silmä ja keho vaeltavat niiden "yllä" missä jä1jestyksessä ta

hansa. Vaikka elokuva on visuaalista taidetta, se on myös kuvien ajallista 

peräkkäisyyttä, jossa katsoja taipuu hienovaraiseen ajalliseen muotoon. 
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Tilanne on luonnollisesti tältä osin muuttunut videon tulon myötä, jol

loin vapaampi havainnointi ja erilainen tutkiminen elokuvien suhteen on 

mahdollistunut. Vaikka nykyajan katsoja voi pysäyttää ja vaihdella video

nauhaa katsonnallisessa mielessä vapaasti, kuvallinen peräkkäisyys on edel

leen keskeinen asetelmaa organisoiva periaate. Nopeus on ennaltamäärät

tyä, ja kuvien kanssa "hyppiminen" vaatii ehdottomia päätöksiä. Elokuvan 

tiukka jaksomainen luonne aiheuttaa sen, että monet katsonnalliset reaktiot 

johtuvat muotoon liittyvistä näkymistä, ja elokuvan ammattilaiset haluavat 

usein jättää teoksiin aikaa suhteessa siihen, että katsoja pystyy omaksumaan 

tarinalliset näkökulmat, näyttelijätyöhön liittyvät seikat ja yksityiskohtai

semmat visioinnit. Joskus tällainen retorinen aika on selkeästi näkyvää. 

Hyvänä esimerkkinä toimivat valtavirran mukaiset komediat, jolloin juuri 

esitetyn pilan jälkeen toiminta saattaa hetkiseksi jäykistyä, jotta katsonnal

liselle reagoinnille jää aikaa. 

Tällaiset toiminnalliset jäykistymiset saattavat kestää vain puoli sekun

tia, mutta ne tulevat silti havainnollisina esiin, kun katsomme esimerkiksi 

1930-luvun elokuvayleisölle aikoinaan suunniteltua elokuvaa televisiosta. 

Ke1rnntaan liittyvät retoriset katkokset ovat vain osa ongelmaa, sillä jos re

torinen aika on normaalisti lähes näkymätöntä, se johtuu siitä, että koko toi

minta on jo rakennettu sen ympärille. Huolimatta siitä, ettei katsonnallista 

reagointia sinänsä voida väittää elokuvan muodon itsensä kaikkein olennai

simmaksi osaksi, se on kuitenkin määräävä tekijä, koska katsonnallinen rea

gointi on tavallaan kaiken päätepiste. Siihen suhteutettuna itse elokuva on 

eräänlainen alkumuoto. Itse asiassa retorisesta ajasta puhuminen voi olla 

harhaanjohtavaa. Parempi termi voisi olla vaikka elokuvan ergonominen 

syvärakenne, jolloin ei kiinnitytä liiaksi puheenomaisiin (retorisiin) muoto

näkymiin. Kun ajatellaan elokuvan ei-kerronnallista sisältöä, viitataan sii

hen, että elokuvalla on ajallinen ja tarkka mutta monimutkainen rakenteen

sa. 

Elokuvakerronnalla on suoraviivainen visuaalinen rakenne, joka liittyy 

siihen, että kyseessä ei ole tilassa oleva kuvallinen rakenne, vaan ajassa ole

va kuvien (ja niiden rakenteiden) rakenne. Kun puhutaan elokuvasta visu

aalisena taiteena, elokuvan ajallinen ulottuvuus jää helposti toissijaiseksi ja 

sen ajatellaan johtuvan kuvien synnyttämästä välittömästä tilan olemukses-
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ta. Itse asiassa kyse on täysin päinvastaisesta asiasta, sillä kuvat ovat vain 

ajassa olevan palapelin osasia. Elokuva on todellakin kuvallinen taidemuo

to, mutta siihen liittyy joitain omituisuuksia. Vaikka jotkut sen visuaaliset 

rakenteet ovat näkyviä yhdellä vilkaisulla niin toiset, kuten jaksojen raken

teet, eivät ole näkyvillä kokonaisina, koska kerronnassa jokainen uusi otos 

korvaa aina edeltäjänsä. Elokuvan muoto on ennen kaikkea otosten peräk

käisyyttä ja tarinallisten näkökulmien vastakkaisuutta. Nämä kaikki tasot 

toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa, ja hyvin rakennetussa diskurssissa 

jokainen näkökulma luo ongelmia, aiheuttaa kysymyksiä ja vihjaa tuleviin 

viitteisiin ja odotuksiin, verkostoon, joka ei ole koskaan suoraviivainen, vaan 

pikemminkin alituisesti muuntuva mosaiikki ajallis-tilallista arkkitehtuuria. 

Tavallinen valokuva on "siivu" tilaa otettuna ajasta, ja tyypillinen elo

kuvan otos on "kerrostuma" - siivu tilaa ajan lävitse hahmotettuna eli ajal

lis-tilallinen kasautuma. Elokuvassa on läsnä niin "elämä" kuin "todellisuus

kin", mutta vain viitteenomaisina ilmiöinä, sillä kyse on kemiallisen pro

sessin jälkeisestä heijastuksesta, valon työskentelystä ja objektien sekä pin

tojen hahmotuksista. Valokuvaus on selkeästi fragmentaarista toimintaa, 

objektien ja tapahtumien kuvitusta ja hetkellisiin ilmaantumisiin liittyviä 

näkökulmia, joihin liittyy fenomenaalinen todentuntuisuus. Valokuvalla on 

ontologis-eksistentialistinen yhteytensä erilaisiin todellisuuksiin. Perintei

sen estetiikan piirissä ori oletettu usein, että mikä tahansa "objektiivisuus" 

on aina prosessien selektiivisyyteen, tekniikkaan ja autoritäärisiin päätök

siin liittyvien kompromissien tulosta. Valokuva on "todellisuutta" vain sil

loin, kun jonkin teon jäljet ovat se teko itsessään, mutta yleensä kyse on 

todellisuuden jäljistä toisessa substanssissa eli valon, kemikaalien ja paino

musteen muodossa. Tulkitsemme kohtauksellisia näkymiä visuaalisen ana

logian ja assosiaatioiden kautta, jolloin kyse on enemmän vihjauksista kuin 

illuusioista. 37 

Elokuvassa valokuvat ovat kaikkein illusionistisimmillaan. Liike on it

sessään ei-fotograafinen ja enemmänkin havainnoivassa mielessä rakentu

va hahmotus, jonka kautta kuvien väliset eroavuudet huomioidaan. On ky

seessä sitten realismi tai studion todellisuus, kuvat ovat sinänsä valinnan, 

leikkauksen tulosta. Jopa still-kuvien tasolla voidaan erottaa erilaisia leik

kauksellisia tasoja, jolloin jonkin kohtauksen eriyttäminen todellisuudesta 
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on sitä todellisuutta vähentävää ja kuvallinen kompositio taasen rakenteel

lisesti sitä lisäävää. 

Audiovisuaaliseen kerrontaan liittyvät visuaalisen havainnoinnin mer

kitykset rakentuvat mielen tasolla, koska mielen aktiivisten ja konstrnktii

visten operaatioiden luonne menee gesta/t-psykologisessa ajattelussa huo

mattavasti pidemmälle kuin pelkän "tekstitason" sisältämät viittaukset. Yksi 

teksti on objekti itsessään ja toinen katsonnallinen mieli, joka kantaa merki

tyksiä ja assosioi ne muiden merkitysten kanssa. Tässä mielessä kuvat ovat 

muotoja, jotka odottavat katsonnallista mieltä rakentamaan niistä iitoavia 

yhteyksiä. Visuaaliseen havainnointiin kuuluu tietty elastisuus, joka toimii 

intiimissä yhteydessä muihin kerronnallisuutta hahmottaviin elementteihin. 
38 

Audiovisuaalinen media on erittäin sofistikoitu väline simuloimaan ja 

manipuloimaan kaikkia niitä näkökulmia ja tapoja, joiden välityksellä ih

miset havainnoivat, ajattelevat, tuntevat, assosioivat, toimivat ja muistavat. 

Kyse on esteettisestä viitaavuudesta ja sisäisistä mentaalisista malleista, jotka 

saavuttavat erityisen merkityksellisyyden juuri audiovisuaalisessa kerron

nassa ja siihen liittyvissä kognitiivisissa ulottuvuuksissa. 
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Visuaaliset rakenteet eivät ole vain muotoja, ne luovat myös sisältöjä, siksi 

elokuvalliseen kokemukseen liittyy useampien aistillisten kokemusten sa

manaikaisuus, jolloin visuaaliset muodot luovat jännitteitä yhdistyneenä 

muihin ajallisesti yhtä aikaa ilmeneviin prosesseihin. Vaikka elokuvan otokset 

saattavat ulottua kestoltaan aina yhdestä ruudusta (1/24 sekuntia) 45 mi

nuuttiin saakka, niin valtaosa elokuvien otoksista vaihtelee yhden sekunnin 

ja viiden minuutin välillä. 1920-luvulla Hollywood-elokuvien keskimää

räinen otoskesto oli noin neljä sekuntia, ja sen jälkeen elokuvien otoskestot 

ovat vaihdelleet neljän ja kahdentoista sekunnin välillä. Näiden lukemien 

valossa kahden tunnin elokuvassa on noin 900 otosta. 
1 

Tv-mainoksissa otoskesto saattaa olla alle sekunninkin. Koska suurin 

osa leikkauksista tulee yllättäen ja ilmoittamatta, voidaan kuvitella katsoji

en kokevan ne äkillisinä ja summittaisina keskeytyksinä, joihin liittyy ajal

lista ja paikallista hämmentävyyttä. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi 

jotkut ihmiset kokevat elokuvan muodon sinänsä ärsyttävänä, joko tietoi

sesti tai enemmän subliminaalisesti. Leikkauksen yhteydessä viitataan jos

kus myös elokuvamedian väkivaltaisuuteen, vaikka monet ihmiset kokevat 

elokuvat pikemminkin miellyttävästi ärsyttävinä kuin väkivaltaisina. Tele

vision ohjelmissa esiintyvä leikkaus ei usein ole välttämättä hitaampaa kuin 

teatterielokuvien leikkaus, mutta silti televisio koetaan välineenä rentoutta

vammaksi ja rauhallisemmaksi. 

VISIOIDEN SUHTEET 

Inhimillisessä havainnoinnissa vaikuttaa ns. normalisaatioefekti, joka tar

koittaa sitä, että näemme asiat sen kokoisina kuin ne ovat olemassa, eikä 

sen kokoisina, kuin ne ovat olemassa retinalla. Yksi syy perspektiivin idean 

hahmottamisvaikeuteen liittyy siihen, että mieli kompensoi aina todelliset 

optisen tason näkymät siihen kokoon, millaisia tiedämme niiden olevan. 

Leikkaus riippuu tavallaan vision muuttumattomuudesta, sillä joka kerta 

kun leikataan kasvolähikuvasta kaukana oleviin kasvoihin, palautuvat kaik

ki koot omaan suhteelliseen kokoonsa. Televisioilmaisu on luonut uusia pai

nopisteitä leikkaukselle, mutta kyseessä ei ole uusi visuaalinen kieli verrat

tuna elokuvan leikkaukseen, sillä esimerkiksi televisiolle leikattuja kuvia 
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voidaan käyttää elokuvateattereissa ja päinvastoin, mutta erilaisia näkökul

mia on olemassa lähinnä kahdesta syystä. 

1) Suuri kangas merkitsee sitä, että leikkaukseen on kiinnitettävä

hieman enemmän huomiota, sillä liike kuva-alan reunalta toiselle on 

tuolloin huomattavasti isompi liikkeenä kankaalla kuin television 

ruudussa hahmotettuna. Siksi televisiolle tehtyjen elokuvien leikka

us voi olla paljon karkeampaa ja pehmeisiin siirtymiin vähemmän 

huomiota kiinnittävää. 

2) Toisaalta suuri kuva luonnollisesti dominoi katsojaa, kun pieni

kuva-ala on vähemmän dominoiva. Isossa kuva-alassa pienikin yk

sityiskohta saattaa näkyä selkeänä tai voimakkaana, kun taas televi

sioruudussa kaikki näyttää pienemmältä, mikä lisää taivetta leikata 

lähikuviin. Televisiolle suunnattu leikkaus on enemmän kuvan etu

alan leikkausta ja leikkaus tapahtuu syvyyssuunnassa. Televisiolle 

suunnitellussa kuvassa huomiopisteiden keskitys kuvan sisällä ko

rostuu, joten kyse ei ole kuva-alan ominaisuuksista vaan kuva-alan 

koosta. 

Elokuvateatterin kankaalla nähtynä saattavat kaukokuvassakin olevat 

kasvot vielä dominoida katsojaa, mutta television kuvapinnalla kaukoku

vassa olevat kasvot saattavat hukkua kokonaan. Televisiokuvan täytyy työs

kennellä enemmän kiinnittääkseen katsojan huomiota, jolloin leikkaajalla 

saattaa olla pyrkimys nopeisiin leikkauksiin ja alituisiin liikkeisiin, joissa 

esimerkiksi käsi- ja kasvokuvat korostuvat. 

LEIKKAUKSELLISET MUUTOKSET 

Muutos jokaisen leikkauksen yhteydessä on vielä äkillisempi kuin mitä sii

hen kielellisesti kyetään vihjaamaan. Sellainen käsite kuin "otosten välinen 

leikkaus" vihjaa siihen, että katsoja kokee ensin ensimmäisen otoksen, sit

ten leikkauksen ja sitten toisen otoksen - juuri tässä jätjestyksessä, ikään 

kuin koettu muoto loistaisi uudelleen elokuvamateriaalin jätjestyksen. Mutta 

leikkaus ei ole ollut missään vaiheessa esillä. Katsoja ei koskaan näe leik

kausta itsessään, ja lisäksi leikkaus filminauhalla on identtinen suhteessa 

mihin tahansa kahden ruudun väliseen linjaan jatkuvassa otoksessa. Uusi 
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otos ta1jotaan samalla nopeudella kuin seuraava ruutu vanhassa otoksessa. 

Katsoja näkee äkillisen uuden muodon, josta hän päättelee, että näkökulma 

tai kohtaus on muuttunut. Uusi otos sekoittuu suoraan edellisen kanssa, eikä 

katsoja koe leikkausta, vaan uuden otoksen ja otosten väliset erot. Katsoja 

näkee kohtauksellisen informaation ja sitä kautta syntyvän uuden graafisen 

muodon. 

Jokainen uusi näkökulma on johtopäätöksellisesti erilainen eli erilaisuus 

liittyy merkitykselliseen sisältöön eikä merkityksellistävään muotoon. Leik

kauksen näkymättömyys ja näkökulman muutoksen päätelty luonne selittä

vät miksi leikkaukset, vaikka ovatkin niin "totaalisia", voivat silti olla sub

liminaalisia eli ärsytyskynnyksen alapuolella olevia. Jos ne ovat huomiota 

herättäviä, ne subliminoituvat uudelleen nopeasti. Ajatellaan esimerkiksi 

peräkkäisiä otoksia, joissa auto ohittaa massiivisen rakennuksen. Katsoja 

näkee ensisijaisesti auton ja rakennuksen. Koska ne toimivat yhdessä, ylit

tää tämä kohtaus eri otoksista koostuvan tosiasian. 

Eri näkymät ovat toinen erilaisuus ja vastaavat saman kohtauksen näke

mistä tuoreeltaan, kun katsotaan asioita uudesta näkökulmasta tai erilaises

sa valossa. Nonnaalisti jokainen otos "sanoisi" ( esittäisi) jotain hieman eri

laista. Yhdessä otoksessa voitaisiin korostaa ajajan kokemusta, toisessa au

ton suhdetta rakennukseen jne. Kumpikaan näistä korostuksista ei kuiten

kaan keskeytä tai häiritse toista tai vastakkaistu suhteessa toiseen. Päinvas

toin jokainen elementti täydentää toista elementtiä ja kehittää samaa me

neillään olevaa tilannetta yhtäaikaisesti. Otos tunnetaan, ei siten että se kes

keyttäisi edeltäjänsä, vaan pikemminkin siten, että se jatkaa sitä mennen 

kohden uudenlaista pistettä. Otoksella on jatkuvuus, jolloin häiriötä ei syn

ny, vaan näkymä ylittyy yhteyden kautta. Siksi otos on niin helposti erään

lainen jatkuvuus, assosiaatiotilanne, jossa eri suhteet ylittävät epäjatkuvuu

den. 

Otosten välinen yhteys voi olla luonteeltaan vähemmän toistava, kuin 

mitä oheisessa esimerkissä oli tilanne. Jos näytämme auton tasangolla yh

dessä otoksessa, vuoristossa seuraavassa ja rannalla kolmannessa, niin tä

hän liittyvät "vastakkaisuudet" ratkaistaan helposti, ovathan kyseessä me

neillään olevan matkan vaiheet. Tällainen jakso voidaan tulkita hyvin peh

meästi johtuen siitä, että välissä olevat tilat on otoksien väliltä poistettu. 
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JATKUVUUDEN IDEOITA 

Edellä hahmotetut näkymät vakuuttavat meidät siitä, että vahvasti koetut 

jatkuvuudet ovat johdettavissa olevia, eivätkä vain tilallisista poistoista joh

tuvia. Ne riippuvat siitä nopeudesta, millä tilannetta ja sen kehittymistä ku

vaillaan tai miten 'tarinan kehityskaaret kulkevat, samoin kuin siirtymät yh

destä aihepiiristä seuraavaan. Siksi elokuvallisessa leikkausajattelussa käy 

usein niin että äkillisyys yhdistettynä leikkaukselliseen prosessiin luo peh

meyttä suhteessa siirtymiin kuvallisista visioista toisiin. 

Tilanteissa, jolloin yhteys ei ole välittömästi ilmeistä, katsoja on kuiten

kin kärsivällinen, ainakin kun siihenastinen elokuvan diskurssi on tuntunut 

yhtenäiseltä. Katsoja ymmärtää, että niin elokuvallisessa diskurssissa kuin 

maailman hahmottamisessa ylipäänsä info1maatio tulee peräkkäisinä eikä 

samanaikaisina palasina. Elokuva on todellakin "lineaarinen" esittämisen 

muoto ja siinä mielessä elokuvallinen tulkinta on samalla tavoin aikasidon

naista kuin narraatio tai deskriptiokin.
2 

Elokuvat eivät ole lineaarisia absoluuttisessa, atomistisessa mielessä, 

mikä viittaa siihen, että informaatio on hajotettu erillisiksi "palasiksi", jot

ka voivat seurata toisiaan, kuten digitaalisessa tietokoneessa. Todellakin otos, 

kuten mikä tahansa kuva, on suurelta osin "samanaikainen" esitys, jopa sil

loin kun liike, muutos, piktoriaalinen kompositio ja mielenkiinnon priori

teetti tekevät tarpeettomaksi jaksottaisen tai peräkkäisen otoksen luennan. 

Samalla tavoin sanat ovat sekä "peräkkäisiä" että samanaikaisia. "Kissa is

tui matolla" on lineaarinen sekvenssi, mutta "kissa" on jo tiedon kokoelma, 

johon ei liity mitään tietynlaista jfujestystä, vaan se on "samanaikainen" kuten 

kuvakin. Se spesifioi esimerkiksi kissamaisuutta, pöITöisyyttä, neljää käpä

lää, nisäkkyyttä, raapimista, kehräävyyttä ja monia muita kissaan liittyvän 

yleisen tietouden erilaisia yhteyksiä ja tasoja. 

Kaikenlainen paljastaminen edellyttää muutoksia ja poistoja, joten leik

kaus yhdestä otoksesta tai kohtauksesta toiseen on yhtä nopeasti sublimi

noitavissa oleva kuin mikä tahansa diskurssin jäJjestely. Siksi aiempi väittä

mämme, että otos on enemmälti ideaa visuaalisfysikaalisesta tilasta kuin 

illuusiota todellisesta tilasta, on aivan luonteva. Samalla tavoin kuin diskurssi 

on ideoiden virtaa, niin jatkuvuus on suuresti visuaalisten mutta abstraktien 
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aika-tila -palasten ja niiden sisältöjen sekä niihin liittyvien assosiaatioiden 

ideoiden viitaa.3 

Tästä johtuu se ilmeinen paradoksi, että äkillinen, ollessaan nopea, voi 

olla myös pehmeä. Kaikki riippuu siitä, miten helposti assosiaatio uuteen 

ideaan syttyy siihenastisten ideoiden kokonaisuus huomioonotettuna. Tä

hän liittyy vielä se, että äkilliset muuntumat yhdistettynä pehmeisiin muo

toihin tuovat kaksinkertaisesti pehmeän lopputuloksen: kyseessä on semant

tinen haaste epäjatkuvuuden ja jatkuvuuden välillä, sillä "epäjatkuva" muoto 

saattaa toimia yhdessä "jatkuvan" sisällön kanssa, esimerkkinä vaikka shake

spearelainen kielen kaksoismuoto, jossa synonyymit saattavat voimallisesti 

vastakkaistua joissain suhteissa. 

KIELELLISIÄ KUVIA 

Vastaavat ideat toimivat myös elokuvan kielen ja kuvien suhteen: ne saatta

vat olla sitä pehmeämpiä mitä enemmän niihin liittyy katkonaisuutta. Tämä 

ei tarkoita sitä, että pelkkä vastakohtaisuus toisi mukanaan pehmeyttä. Elo

kuvan kielessä, kuten sanojen kielessä, jatkuvuuden säikeet saattavat olla 

alunperin äkillisiä, nykiviä ja mystifioivia. Asian kiehtovuus on periaattees

sa siinä vaikeassa spesifioinnissa, mistä jatkuvuudet ja epäyhtenäisyydet 

alkavat. Sellainen ilmaisu kuten esimerkiksi saumaton verkko osoittaa vä

littömästi noihin sanoihin liittyvän loogissemanttisen paradoksin. 

Tässä ilmenevä korostus yhtenäisen merkityksen yhdiste/evään rooliin 

tuo mukanaan sen riskin, että samalla viitataan siihen, kuinka vain katsojan 

luottamus johonkin salaiseen otoksia yhdistävään yhtenäiseen merkitykseen 

pelastaa hänet kokemasta nopeita leikkauksia orientoitumattomina, väki

valtaisina, jopa tuskallisina "kuvien pommituksina". Mutta esimerkiksi avant

garde-elokuvat saattavat sisältää hyvin hatarasti toisiinsa liittyviä kuvia, jotka 

esitetään äärimmäisellä nopeudella. Tämä nopeus etäännyttää katsojan jo

kaisesta kuvasta (katsojan visuaalisfysikaalinen "sielläolo" on vähäisem

pää, abstraktimpaa). Katsoja kokee enemmänkin aiheiden vyöryn kuin jo

kaisen aiheen ja siihen liittyvät shokit. Tai vieläkin tarkemmin ajateltuna 

hän kokee lyhyitä mikroshokkeja tasaisena virtana, ja tuo viita asettaa vas-
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takkain tai pikemminkin ylittää shokit. Katsoja kokee eräänlaista juoksevan 

ja muuntuvan tilallisuuden täyttämää energiaa. 

Tässä suhteessa tuntuisi olevan lähes mahdotonta järkyttää katsojaa, jos 

kerran leikkauksen ulottuvuudet näyttäisivät tältä. Näkymä asettuisi myös 

vastahankaan suhteessa mihin tahansa leikkausteorioihin aina Eisensteinin 

dynaamisen töimäyksen ideoista Hollywoodin näkymättömän leikkauksen 

sujuvuuden ylläpitoon saakka. Tulemme kuitenkin huomaamaan, että leik

kauksen avulla voidaan, joko erehdyksen tai tietoisen suunnittelun kautta, 

luoda törmäyksiä, hyökkäyksiä, arvoituksia ja hämmennystä. Tässä yhtey

dessä on vain olennaista huomata se, etteivät nämä seikat nouse välttämättä 

leikkauksesta itsestään. 

Ne voivat nousta, kun yhden otoksen antama informaatio kiistää toisen 

otoksen informaation. Tällainen fmmulointi eroaa korrektin kieliopin tai kor

rektin syntaksin fo1muloinnista, sillä se korostaa katsojalle annetun infor

maation sisältämiä sisällöllisiä, ei muodollisia vastakkaisuuksia. Hämmen

nykset voivat myös nousta esiin, kun peräkkäiset otokset erittelevät saman 

kohtauksen eri palasiin. Tämä on periaatteessa se alue, johon jatkuvuudessa 

esiintyvät virheet kuuluvat: ne voivat johtaa sellaisiin paradokseihin kuten 

tilanne, jossa ihminen kävelee itseään kohden eri suunnilta samanaikaises

ti. Tila ja sen sisällöt voivat muodostua tavallaan mahdottomaksi objektiksi. 

Elokuvat voivat luoda, joko sattumalta tai suunnittelun tuloksena, mitä 

erilaisimpia temponäkymiä. Esimerkiksi jokin yksittäinen otos voi vetää 

mukaansa, luoda toivotun vaikutuksen, ja olla silti myös hyvin monimut

kainen vaatien katsojalta aikaa suhteuttaa sitä muihin kuviin. Jos se sitten 

kuitenkin vedetään pois kankaalta ennen kuin katsoja on ehtinyt kunnolla 

sulattaa näkemäänsä, hän voi tuntea itsensä ärsyyntyneeksi suhteessa näke

määnsä. Tai sitten toiset kuvat jätetään kankaalle pitkäksi aikaa senkin jäl

keen, kun katsoja on jo ominut ne mieleensä, jolloin seurauksena saattaa 

olla turhautuminen suhteessa esitettyyn informaatioon. Tällaisten turhautu

mien jatkuessa vähän aikaa saattaa seurauksena olla koko elokuvan keITon

nallisuuteen kohdistuvan mielenkiinnon hylkääminen. 

Jatkuvuuteen liittyvät mieli pahat ovat harvoin pelkästään puhtaan muo

don tai edes puhtaan muodon ja inhimillisen fysiologian välisiä kysymyk-
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siä. Ne ovat poikkeuksetta semanttisia asioita, joihin liittyy turhautumia 

suhteessa odotuksiin ja informaation prosessointiin. 

KINOSILMÄ KATSOO 

Dziga Vertovin elokuva Mies ja elokuvakamera (Tselovek s Kinoappara

tom, 1929) ei ole vain elokuvallisen tekniikan tai leikkauksen demonstraa

tio, vaan y1itys luoda "elokuvallinen luomus", joka välittää erityisen merki

tyksen ja luo tarpeeksi kinesteettistä energiaa vaikuttaakseen katsojan ta

juntaan. 

Elokuvan otoskompositioihin ja visuaaliseen suunnitteluun liittyy kol-

me olennaista tekijää: 

( 1) kuvan mustavalkokontrastisuus

(2) ruutuja hallitseva graafinen malli

(3) otoksen abstrakti tai puoliabstrakti muoto.

Ensimmäinen tekijä on hallitsevimmillaan filmin laajakuvaotoksissa, 

jotka kuvaavat tehtaan koneita, liikkuvia ajoneuvoja, liikennettä, kaivoskui

luja, siltoja ja muita metallisia konstruktioita. Malli näkyy erityisesti eloku

van teräsvalimokohtauksessa ja myös taivasta vasten kuvatuissa silta- ja ju

nakuvissa. 

Trikkejä ei käytetä Ve11ovin elokuvassa vain optisten efektien tapaan vaan 

ennen kaikkea elokuvallisina keinoina, jotka välittävät viestejä juuri tek

niikkansa kautta. 

Visuaalista suunnittelua luonnehtii myös kolme graafista mallia: 

-ympyrä

- vertikaali

-horisontaali

Ympyrämuoto on helpoimmin huomattavissa, kun hahmotetaan assosi

aatioita silmään ja kameran linssiin. Ne liittyvät enemmän filmin kuvaa

miin teollisiin rakenteisiin, liikenteeseen (pyörät, autonvalot) ja kommuni

kaatioon (kiijoituskoneen näppäimet) sekä tehtaiden pyöriin, vanteisiin ja 

akseleihin. Lisäksi ne ovat vapaa-aikaan (polkupyörien pyörät, autot, karu

selli, vaunut) ja urheiluun (pallot, moottoripyörät) kiinnittyviä. Myös fil

missä kuvatun veturin tietyt osat ja radion kovaääninen, heilurit, taikurin 
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silmukat, kohteet ampumaradalla ja Elizaveta Svilovan leikkauspöydän 

pyörivät osat ovat tällaisiin muotohahmotelmiin liittyviä. 

Vertikaali malli (sisältää neliöt ja pystysuorat suorakulmiot) tulee esiin 

otoksissa, jotka kuvaavat arkkitehtonisia rakennelmia, rakennuksia, raken

nustelineitä, ikkunoita, koneita, julisteita, postilaatikkoja, lehtiä, raitiovau

nuja ja savukerasioita. Lisäksi mm. valko kangas ja kameran runko ovat ver

tikaaleja, samoin kuin savupiiput, puhelinpylväät, patsaat, pullot, jalankul

kijat ja katuvalot. 

Horisontaali malli liittyy Vertovin elokuvassa maiseman ulottuvuuksiin 

ja taivaaseen (kaukokuvissa), siltoihin, rautatiekiskoihin ja juniin, jotka liik

kuvat horisontaalisti, sekä myös filminauhaan, joka on levitetty leikkaus

pöydälle. 

Nämä kolme kompositiomallia esiintyvät usein elokuvan avainjaksois

sa siten, ettei mikään niistä välttämättä hallitse, vaan ne menevät ristikkäin. 

Tämä näkymä on ilmeisimmillään jaksossa, jossa nähdään musiikkiperfor

manssi lusikoilla ja pulloilla. Siihen sekoittuu eri muotoja, kuten kädet, 

koskettimet, lusikat, tanssijat, lautaset ja jalat. 

Kontrastisesti elokuvan ns. "Katu ja silmä" -jakso sekoittaa kaksi eri

laista jälkikuvan muotoa, vastakkaistaa lähikuvan silmästä (ympyrä) terä

viin horisontaalisiin, diagonaalisiin ja vertikaalisiin kameran ja kadun lii

kenteen liikkeisiin.
4 

Jälkikuvaa käytetään myös ns. "Kuvaaja ja koneet" -jaksossa, jossa vas

takkaistuu kuvaajan (vertikaali) kuva koneiden ja rattaiden ympyrämuotoi

hin. Se luo illuusion päällekkäiskuvasta, vaikkei niin ole.
5 

Vertovin kiinnostus havainnoinnin teoriaan on ilmeistä hänen jälkiku

van käytössään. Jälkikuvailmiö määrittyy elokuvallisen projisoinnin stro

boskooppisen luonteen mukaan. Jos kaksi objektia tai graafista muotoa pro

jisoidaan vuorotellen samalle kankaalle, katsoja kokee illuusion, että yksi 

muoto muuntuu toiseksi tai että ne ovat olemassa samanaikaisesti (mikä on 

eri efekti kuin päällekkäisyys) saavuttaakseen kinesteettisen vaikutuksen kat

sojaan. 
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HAVAINNOINNIN PYSYVYYS 

Se tosiasia, että silmämme säilyttävät havainnoidun kuvan retinalla yhden 
sadasosasekunnin sen jälkeen, kun varsinainen havainnointi on loppunut, 
liittyy havainnon pysyvyyteen. Katsoja kokee illuusion kaksoisvalotukses
ta. Lopputuloksena aiemman kuvan vaikutelma sekoittuu seuraavan kuvan 
havainnoinnin kanssa ja jos jakso sisältää sarjan erilaisia kuvia (otoksia), 
jotka seuraavat toisiaan nopeasti, elokuvan katsoja kokee stroboskooppisen 
illuusion siitä, että nämä kuvat ovat päällekkäin. On olennaista huomauttaa, 
että tämä optinen harha eroaa mekaanisesta kahden kuvan päällekkäistämi
sestä eli kahden kuvan samanaikaisesta ilmaantumisesta kankaalla. Mekaa
ninen päällekkäiskuva vaikuttaa katsojan havainnointiin puhtaasti optisella 
tasolla. Jälkikuva luo stroboskooppisen värinän, jolla on hypnoottinen vai
kutus katsojaan: katsoja kokee "sensorisesti" intervalleja, jotka värisevät 
vaihtuvien otosten välissä. 

Ensimmäisessä tapauksessa vaikutelma on "tyynnyttävä" ja optisesti 
vaikuttava, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa se on ärsyttävä ja optisesti 
aggressiivinen. On helppo nähdä, miksi Vertov kallistui jälkimmäisen puo
lelle, sillä se vakuutti hänet elokuvan kyvystä muokata katsojan havainnoin
tia.6 

Elokuvan kuvilla on oma vastaavuutensa tietoisuuden "suorille kuvil
le", vaikka ne esittämisen tasolla ovatkin esteettisiä konstruktioita. Tästä 
seuraa se, että kuva-alan rajat ovat esitettävän todellisuuden yhdenlainen 
säilytyspaikka. Niiden kautta esittämisen alue rajataan katsojalle, jolloin 
kuvallisen havainnoinnin tasolla esitettävät kuvat sallivat katsojan havaita 
noita esteettisiä konstruktioita. Havainnoinnin yhteydessä ilmenee vaisto
maista assosiointia suhteessa havaittujen näkymien sisältöihin. Kognitiivi
sella tasolla tulevat mukaan kuvalliseen havainnointiin liittyvä logiikka, 
kokemukset ja eritasoiset arvioinnit. Tiedostamme havaitun kokonaisuuden 
jatkuvan kuvallisten rajojensa ylitse, jolloin katsojalle esitettävä tilallisuus 
on esitystapansa kautta visuaalisesti rajattua, mutta ei kuitenkaan siihen ra
joittunutta. Kuvallisessa havainnoinnissa tämänkaltaiset "ristiriidat" toimi
vat toisiaan täydentävästi. Ne liittyvät olennaisesti toisiinsa, ja tällaisten 
oppositioiden kautta syntyy elokuvallinen todellisuus. Katsojalle kuva on 
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havainnon käsite ja esteettinen objekti. Kuva on katsojan havainto, esteetti

sen kokemuksen korrelaatti ja kuvan yleinen perusta on siinä, että katsoja 

aina kuitenkin mieltää kuvan kuvaksi.
7 

Kuva on objektiivinen ja konkreet

tinen. Assosiaatioidensa kautta se voi muuttua merkiksi, jolla saattaa olla 

abstrakteja ulottuvuuksia. 

Voimme päätellä, että elokuvan rakenteeseen kuuluu ainakin kaksi kom

positionaalista tasoa. Ensimmäisenä tulee dramaattinen kompositio eli esi

tettävän todellisuuden taso , joka on organisoituna tilaan ja aikaan. Toisena 

tulee esteettisen tai plastisen komposition taso, joka organisoi tämän tilan 

suhteessa kuva-alan rajoihin riippumatta näkemisen kokonaiskentästä. Ti

lan ja plastisten rakenteiden organisointi on alisteinen ekspressiivisille vaa

teille. Esimerkiksi kameranliikkeet ovat havainnoitavissa olevia, koska ne 

assosioituvat esitettävän kuva-alan rajoihin ja koska kuva itsessään on plas

tisesti järjestetty suhteessa tiettyihin kompositionaalisiin parametreihin. 
8 

ELEMENTTIEN VASTAKKAISTAMINEN 

Julian Hochbergin mielestä elokuvatutkimus saattaa osoittautua yhtä olen

naiseksi suhteessa inhimilliseen havainnointiin kuin renessanssimaalauk

sen suhde rationalismin kehitykseen.
9 

Elokuvallisten otosten lukeminen on 

elävä osoitus siitä, miten nopeasti ihmismieli kykenee prosessoimaan uutta 

havainnollista tietoa ja rakentamaan hypoteesin sen suhteesta erilaiseen tie

toon. Tässä tulkinnassa ja sen suhteuttamisessa on epäilemättä kyse "sa

manaikaisesti tapahtuvan paralleeliprosessoinnin" funktioista. Mieli näyt

tää keskittyvän enemmälti asioiden välisiin suhteisiin kuin niiden välisiin 

eroavuuksiin. 
10 

Aivot saattavat olla huomattavan tehokkaat, mutta ne eivät ole maagiset 

tai omnipotenttiset, ja elokuvan aikaansidotussa muodossa informaatio täy

tyy työstää esiin välittömästi. Ki.tjoitetun tekstin lukija voi lukea nopeam

min tai hitaammin, elokuvissa merkitykset työstetään esiin ymmärtämisen 

nopeudella, joka on suoraan suhteessa niiden hahmottamaan tiettyyn koh

deyleisöön tai alakulttuuriin. 

Tämä ei luokittelee elokuvaa kuuluvaksi mihinkään "hienostumattomam

man" diskurssin luokkaan, emmekä myöskään voi olettaa, että elokuvat vie-
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kottelevat kohdeyleisöään jonkin alemman, yksilöllisyyttä karkeistavan ylei

sen nimittäjän ja siihen liittyvän reaktion mukaan. Tilanne on päinvastainen 

ja kyseessä on muistutus siitä, että jokainen yksittäinen katsoja sovittaa omia 

reaktioitaan jokaiseen elokuvaan tavalla, johon liittyvät moninaiset variaa

belit sisältävät jatkuvan läpikäynnin sen uskottavuuden suhteen. Voimme 

puhua autenttisen älyllisyyden läsnäolosta. 

Esimerkiksi tietyt Sergei Eisensteinin elokuvien jaksot innoittavat niitä 

älyllisiä katsojia, joiden reaktiot kykenevät yhdistämään piktoriaalista so

fistikaatiota ja filosofisia assosiaatioita, tai niitä, jotka tutkittuaan hänen teo

rioitaan tietävät miten Eisenstein oletti heidän reagoivan. Mutta samat sek

venssit hämmentävät ja siksi ärsyttävät toisia katsojia, erityisesti sellaisia, 

joiden reaktio elokuvaan maksimoi heidän visuaalisfysikaalista "mukana

oloaan" keskellä kuvattua toiminnallista diegesistä. Monet perusoivallukset 

suhteessa montaasiin säilyivät Eisensteinin ajattelussa pitkään. Eisenstei

nille montaasi merkitsi aina erillisten elementtien vastakkaistamista, ja nuo 

elementit olivat elokuvamedian tekniikoita, potentiaalisia montaasin keino

ja - ääntä, väriä, syvyyttä, leikkauksellista rytmiä tai mitä tahansa tekniik

kaa, joka saattoi tulla ekspressiivisesti esiin kerronnan jollain hetkellä. 1920-

luvun kitjoituksissaan Eisenstein tähdensi, että montaasin tuli stimuloida 

yleisöä haluttuun reaktioon hieman pavlovilaisen mallin mukaisesti.11 Ei

sensteinin mielestä katsojan reaktio suhteessa elokuvaan koostui erittäin 

monimutkaisista, havaintoihin, emootioihin ja kognitioihin liittyvistä taso

jen ketjuista. Minimaalinen stimulaatio saattoi katsojan havainnon tasolle, 

ja elokuvallisen materiaalin lisäpommituksilla voitiin katsojaa liikuttaa 

emotionaalisesti ja tuoda hänet kognitiivisille tasoille. Koska Eisenstein 

perusti ideansa dialektis-materialistiseen malliin, hän painotti elementtien 

keskinäistä jännitettä, johon katsoja tarjosi ratkaisun.
12 

MENTAALISIA TASOJA 

Myöhemmin Eisenstein ajatteli, että katsoja reagoi maailmaan sisäisen pu

heen kautta. Kyseessä on mentaalinen aktiviteetti, johon liittyy esiloogi

suus ja ulkomaailmaan liittyvien havaintojen toisto erilaisine kombinaatioi

neen. Elokuvantekijä voisi vaikuttaa katsojaan samalla tavoin orkestroimalla 
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montaasin elementtejä tiheään kudokseen, jolloin katsoja saataisiin ekstaa

siin. Toistojen ja variaatioiden kautta syntyvät assosiaatiot olisivat tällaista 

katsojan sisäistä puhetta. 13 Eisensteinin attraktiomontaasin ideat kehittyi

vät asteittain ja dramaattisin muutoksin. Lokakuussa (Oktjabr, 1927) Eisen

stein juhlisti intellektuaalisen montaasin ideaansa luomalla uusia käsitteel

lisiä kuvia. Eisenstein käytti laajalti visuaalista vertauskuvallisuutta esimer

kiksi Talvipalatsin valtauksen kuvauksessa. Eisenstein irrotti palatsiin liit

tyvät esineet ja muut näkymät ikään kuin erilliseen "symboliseen tilaan" ja 

loi merkityksellisiä vastakkaisuuksia mensevikkien ja bolsevikkien, Kerens

kyn, Leninin ja muiden elokuvan hahmojen välille. Ns. "Jumalat"-jaksossa 

älyllinen montaasi huipentui jumalkuvaston esittelyyn nopein lähikuvin: 

kristillinen näkökulma sai rinnalleen mm. aasialaiset puukaivenukset, joil

la Eisenstein viittasi käsitteen primitiiviseen alkuperään.
14 

Eisensteinin tyylittelyssä on deduktiivista johdattelua. Jakso kietoo kat

sojan kognitiivisesti otosten väliseen vuorotteluun, jolla ei ole vain temaat

tisia, vaan myös pedagogisia ulottuvuuksia. Eisensteinin luoma leikkaus

malli rohkaisee ja ohjaa katsonnallisia reaktioita. Jakso on looginen näky

mä suhteessa Eisensteinin aiempaan ajatteluun. Hänen metodinsa kasvoi siitä, 

että leikkauksellisten vaateiden kautta katsoja kykenee tekemään johtopää

töksiä otosten välisistä suhteista ja tässä mielessä "Jumalat"-jakso on roh

keasti ja visionäärisesti hahmotettu. Kyseessä on suora näkökulma katsojan 

mielen liikkeiden ohjaamiseen, tajunnalliseen muokkaukseen, jota Noet 

Carroll on luonnehtinut analyyttisen järkeilyn kautta tapahtuvaksi katsojan 

kasvattamiseksi.
15 

Vanhaa ja uutta (Staroje i novoje, 1929) -elokuva kuvasi maatalouden 

kollektivisaatiota, ja erityisen laajakuvalinssin kautta Eisenstein kykeni täs

sä elokuvassa hyödyntämään rnudun sisäistä leikkausta, kun päähenkilö 

Marfa Lapkinan ohut keho rinnastui kulakkien pulleisiin olemuksiin.
16 

Eisenstein käyttää etualan kuvitustaan lähikuvanomaisesti, leikaten koh

teet irti tarkoista sijainneistaan. Kyseessä on audiovisuaalinen ajattelutapa, 

jossa otoksia liitetään yhteen suhteessa niiden intensiteettiin. Kermasepa

raattorin tulo maalaiskylään innostaa Eisensteinin valtavaan leikkausajatte

luun, jossa visuaaliset vertauskuvat kasvavat yli äyräiden. Montaasin au

diovisuaalisuus oli olennaista monille Eisensteinin myöhemmille pohdin-
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noille ja ns. vertikaalin montaasin idealle, jossa kuvan ja äänen suhteet 

muodostuivat olennaisiksi eli kuvalla oli äänellinen vastineensa ja lopputu

los oli näiden eri elementtien synkronisaatiota.
17 

Taideteoksen käsitteen 

Eisenstein näki monimutkaisena synteesinä, jossa kuvaan heijastuivat emo

tionaaliset ja kognitiiviset prosessit. Eisenstein liikkui kohden romanttista 

taiteilijakuvaa, jossa taiteilijan omat tunnot heijastuvat teoksen kautta kat

sojaan. Eisensteinin elokuvat ovat totaalisesti sävellettyjä fiktionaalisia fil

mejä, täynnä tiheitä, monilla tasoilla ilmeneviä modernistisia motiiveja ja 

keskitettyä elokuvarunoutta, joka pyrkii maksimaaliseen katsonnalliseen 

kiihkeyteen. 

OTOSTEN LÄSNÄOLO 

Kun katsoja näkee uuden otoksen, hän on tietenkin vapaa huomaamaan sen 

ja miettimään sitä. Tämä kuitenkin haittaisi hänen keskittymistään jatku

vaan informaation virtaan, joten normaalisti hänellä ei ole syytä tehdä näin, 

vaikkakin ammattilaisilla ja spesialisteilla sekä teoreetikoilla saattaa olla 

erityisintressejä elokuvan muodon suhteen. Normatiivinen katsoja on val

miiksi kiinnostunut uudesta kehittelystä, uusista kuvista ja niiden suhteista, 

jotka voivat olla todellisia tai mahdollisia. Kyse on jatkuvasti liikkuvasta 

kokonaiskontekstista, ja kun katsoja ajattelee taaksepäin, hän hakee otok

siin sisältyvää infonnaatiota ja vihjeitä, ei niinkään otoksia sinänsä. Otos

ten väliset rajat saattavat olla tässä suhteessa vähiten kiinnostavia, vaikka 

ne auttaisivat katsojaa rakentamaan puhuttelevan komposition. 

Otos eksaktina ja integraalisena tekijänä on kuitenkin vain osanen, joka 

liukuu nopeasti mukaan yleiseen kuvavirtaan. Sen luoma illuusio on myös

kin uhrattavissa osaksi yleistä, erillisistä kuvista koostuvaa illuusiota.
18 

Täl

lainen formulaatio vastakkaistuu sen yleisen otaksuman kanssa, jonka nm

kaisesti elokuva on "illusionistinen", koska sen visuaalisfysikaalinen muo

to on jotenkin fotoliteraalinen tai liikkeeseen sidottu. Tässä yhteydessä ko

rostuu enemmälti näkökulma, että elokuva kykenee saavuttamaan erityisen 

intensiivisen jännitteen muuntamalla muotoaan leikkauksen avulla. Uuden

lainen visuaalisfysikaalisen kokemisen osmoosi ilmaantuu ja myös ne ide

at, joita se heijastaa. Intensiteetti, jonka aiempi antaa myöhemmälle, sallii 
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myöhemmän ylittää aiemman. Siksi aika- ja tilapalaset ovat likvidisoituja, 
ne liukuvat toisiinsa ja ovat näin abstrakteja saavuttaen tätä kautta dialekti
sen puolitodellisuuden, puoli-ideaalisuuden, joka on osittain unenomaista, 
osittain erillistä. 19 Leikkaus on suoruudestaan huolimatta peräkkäisten ku

vien välinen suhde, ei kuva itsessään, sillä ennen kuin uusi otos ilmaantuu, 
täytyy edellisen hävitä, tulla vain muistoksi ja muodoltaan aavemaiseksi. 
Tästä vastakkaisuudesta syntyy kuitenkin visuaalinen suhde, joka yleistää 
paradoksin - piktoriaalisen suhteen, joka ei ole kuva. 2° Kun Eisenstein teo

retisoi leikkauksista otosten välisenä graafisena törmäyksenä, hän kuvasi 
vain sitä, minkä jokainen hänen varhaiselokuviaan nähnyt katsoja selvästi 
kokee.2' Kun otokset korvaavat toisensa samassa tilassa kuva-alaa, niiden 

graafiset muodot voivat törmätä toisiinsa ja yhden otoksen visuaaliset muo
dot näyttävät iskeytyvän päin toisen otoksen visuaalisia piirteitä luoden 
molemmista lähtevän shokin, joka ei kuulu kumpaankaan erikseen, vaan 
tulee osaksi jälkimmäistä ennen häipymistään. 

Tällainen peräkkäisyyden aiheuttama törmäys ei riipu mistään vision 
pysyvyydestä, jossa ihmisen silmän retina säilyttää kuvaa kuin hetkellisenä 
valokuvausprosessina, vaan visuaalisen havainnoinnin mekanismeista. Ne 
eivät ole passiivisia, läpinäkyviä ja eteerisesti alistuvia suhteessa ulkoisiin 
ärsykkeisiin, vaan voimallisesti työskenteleviä fyysisiä rakenteita. Ne luo
vat esimerkiksi melun tapaisia fysiologisia tuntemuksia. Graafisen kokemi
sen kineettisfysikaalisessa kvaliteetissa saattaa olla fysiologista feedbackia 
yhdestä lähteestä toiseen, eräänlaista sensorismotorisen kokemuksen kineet
tisyyttä, jota on vaikea määritellä. 

Kuvat, jotka suhteutuvat suoraan leikkauksen yli, eivät ole yksinkertai
sia yksittäisiä kokonaisuuksia. Jokainen kuva on jo sinänsä multifaktoriaa

linen, monien piirteiden strukturoitu kombinaatio. Leikkaus voi olla hyvin 
pehmeä läpinäkyvissä suhteissaan tai hyvin äkillinen eri kombinaatioiden 
vaihtelevissa tasoissaan. Toisin sanoen leikkauksella ei yleisessä muodos

saan ole mitään yleistä merkitystä, joka vastaisi leikkauksen eri tapoja. Ky
seessä ei ole fonnaalisuudestaan huolimatta mikään semanttinen kategoria, 
vaan se soveltuu erilaisiin suhteisiin ja merkityksiin. Leikkaus merkitsee 
sitä, mihin otosten vastakkaisuus vihjaa. Tämä hienovaraisesti toisiinsa suh-
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teutettujen muotojen välisten suhteiden variointi mahdollistaa leikkauksen 

semanttiset ulottuvuudet. 

KATSOJAN VAPAUS 

Toisinaan otokset saattavat olla niin pehmeitä, että koko otoksen käsite asettuu 

kyseenalaiseksi. Köysi (The Rope, 1949) -elokuvassaan Alfred Hitchcock 

rakensi useiden minuuttien mittaisia otoksia ja sen lisäksi naamioi leikka

ukset muokkaamalla peräkkäin seuraavien otosten ensimmäiset ja viimei

set ruudut keskenään sopiviksi. Otokset eivät ole kuitenkaan kaikki kym

menen minuutin mittaisia, kuten elokuvakiijallisuudessa usein on esitetty, 

vaan Köysi koostuu kaikkiaan yhdestätoista otoksesta (krediittijakso mu

kaanlukien), joiden pituudet vaihtelevat. Kolme otoksista (järjestyksessään 

2, 6 ja 9) ovat yli yhdeksän minuutin mittaisia; jä1jestyksessä kymmenes 

otos on alle viisi minuuttia ja viimeinen otos alle kuusi minuuttia. Loput 

otoksista ovat kestoltaan seitsemän ja kahdeksan minuutin välissä. 

Hitchcockin elokuvia tutkinut Robin Wood on huomauttanut, että Köysi 

kaikkein selkeimmin oikeuttaa sen antipatian, jota pitkän otoksen teoree

tikko Andre Bazin kirjoituksissaan Hitchcockin elokuvia kohtaan ilmensi. 
22 

Köysi edustaa perusteellisesti pitkän otoksen/kameran liikkeiden sellaisten 

potentiaalisten mahdollisuuksien hylkäämistä, jota Bazin esimerkiksi Or

son Wellesin ja William Wylerin elokuvien yhteydessä ihaili. Bazinille pit

kä otos ja syvyyden luominen olivat keskeisiä elokuvan potentiaalisuudes

sa paljastaa todellisuutta objektiivisesti ja toteuttaa itseään demokraattisena 

"taiteena": katsojalle jää vapaus valita mihin kohtaan kuva-alaa hän huo

mionsa kiinnittää, eivätkä katsojan reaktiot ole riippuvaisia eisensteiniläi

sen (tai hitchcockmaisen) montaasin manipulaatioista.
23 

Hitchcockille Köy

den kokeilut eivät olleet vastakkaisia hänen jo pitkälle kehittyneelle mon

taasitekniikalleen, vaan mahdollinen vaihtoehto ja vastaavuus montaasille, 

toisenlainen tapa haijoittaa totaalista katseen ja katsojan emotionaalisten re

aktioiden kontrollia. Köyden katsojalla ei ole sen enempää vapautta kuin 

Psykonkaan (Psycho, 1960) katsojalla.
24 

Käydessä leikkaukset voidaan havaita vain siksi, että niiden peittämi

nen on teknisesti yllättävän vaikeaa, ja koska leikkauksiin ei liity näkökul-
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man muutosta, ne ovat periaatteessa peittämättömiä, tai pikemminkin het

kiä yhden jatkuvan otoksen sisällä. Kamera liikkuu jatkuvasti, jolloin leik

kaus on vain yksi tauko muiden joukossa. 

Toiseen ääripäähän kuuluvat sellaiset leikkaukset, jotka tulevat esiin rä

jähtävällä voimakkuudella - siksi niitä saatetaan kutsua shokkileikkauksik

si. Ne voidaan kuitenkin nopeasti häivyttää, kun otos jatkuu ja siihen liitty

vät uudet kehityskaaret kiinnittävät huomion, jolloin yhteydestä tulee ilmeistä 

ja nopean yllätyksen suhteen enemmälti lopullista. Jopa heikko ja sekava 

leikkaus koetaan vähemmän "paikallisena" kuin saattaisi olettaa. Esimer

kiksi kehnosti kokoonpannuissa kotielokuvissa ei koeta niinkään välittömi

en ja tärisevien yllätysten peräkkäisyyttä, vaan diffuusimpaa epäyhtenäi

syyttä, esimerkiksi aistimusta huoneista ja seinistä, jotka liukuvat epävar

masti toistensa ympärillä, ja aistimusta heiluvasta ja kuitenkin kutistuvasta 

tilasta, tavaltaan tunnelimaisesta visiosta. 

HAVAINNOINNIN SIIRTYMIÄ 

Voidaan kuvitella asteittaisten ja tasaisten kameranliikkeiden olevan immuu

neja leikkausten aiheuttamille hämmingin mahdollisuuksille, mutta asia on 

päinvastoin, sillä esimerkiksi leikkaus kohtauksen kaukokuvasta lähikuvaan 

saattaa tuntua täysin luontevalta, koska se muistuttaa tosielämän visiota ja 

sitä, miten huomiomme siirtyy yleisestä orientaatiosta lähemmäksi, kun jo

kin kiinnittää silmämme huomion. Leikkaus siirtää mielenkiinnon tai suun

taa sen uudestaan, jos kohde on kiinnostava, mutta jos kamera liikkuu kau

kokuvasta lähikuvaan, se kestää kauemmin ja mielenkiinnon "uudelleen

suuntaus" tapahtuu hitaammin. Siinä voi olla välivaihe, jolloin emme ole 

varmoja, mihin katsettamme suuntaamme. Tietysti myös mahdolliset kon

figuraatiot on tässä yhteydessä huomioitava erikseen, kun ajatellaan esi

merkiksi kamera-ajon kautta tapahtuvaa siirtymistä lähikuvaan, sillä ajo voi 

olla lyhyt, nopea ja näkymätön, tai hidas ja mateleva, tai hidas ja heltymä

tön jne. Mutta mikään ei ole suorempi, loogisempi ja luonnollisempi, eikä 

nopeampi kiinnittäessään katsojan uuteen aihepiiriin ja informaatioon kuin 

itse leikkaus. 
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Ei myöskään pidättäytyminen leikkauksista kunnioita mitään tilan yh

tenäisyyttä siinä mielessä kuin normaalin havainnoinnin tasoilla tapahtuu. 

Todellisessa elämässä huomiomme tallentavat meitä ympäröivän tilallisuu

den ja siihen liittyvän yleisen kiinteyden subliminaalisesti, samalla kun huo

miokykymme poimii ja erittelee sekä suhteuttaa keskenään peräkkäisiä mie

lenkiinnon keskuksia. Silmämme voivat liikkua kuin kamera, mutta huo

miokykymme hyppii kuin leikkaus. Retinallamme todella oleva kuva ei saa

vuta tajuntaa. Kameralla ei ole aivoja, vain oma "retinansa", ja aloittelevat 

elokuvantekijät oppivat nopeasti, ettei kamerasilmän tapaisia ilmauksia kan

nata ottaa liian kiljaimellisesti. Jos kamera liikkuisi kuin silmä, se tuottaisi 

kuvia, jotka olisivat epäselviä ja optisesti vääristyneitä. Elokuvissa suhah

tavia panorointeja käytetään harvoin muuhun kuin esimerkiksi huimauk

sen, pyörtymisen ja deliriumin kuvaamiseen, tai sitten muuntumina sellai

siin otoksiin, joihin liittyy erityisen tempoilevia jännitteitä. Näin tällainen 

panorointi voi toimia vaihtoehtona leikkaukselle. 

Ilman että huomioidaan tässä yhteydessä kaikkia kameran, elokuvan ja 

normaalin havainnoinnin välisiä eroavuuksia, voidaan todeta se yleinen to

siseikka, että ihmissilmällä ja kamerasilmällä ei ole muuta yhteistä kuin linssi. 

Inhimillinen visio leikataan kamerassa aivojen avulla. Silmien toimintaan 

liittyy ajatuksellisuus, ei jälkikäteen, vaan nimenomaan ennen katsetta ja 

katseen aikana. Elokuvan negatiivi on tavallaan retina ilman ajatuksia, il

man reaktioita ja ilman aistimuksia. Kuvaajan silmä on se, joka ohjaa ka

meran silmää. 

Ongelma ei liity mekaanisen reprodusoinnin hienovaraisuuteen verrat

tuna mielen naiiviuteen, vaan päinvastaisesti ajatellen: kone on niin primi

tiivinen, että mieli tuskin tietää miten sopeutua siihen. Lisäksi asiaan liittyy 

se, että katsojan mieli on frrationaalisessa tilanteessa. Kuva on rajattu, tasai

nen, tunne limainen visio suhteessa esitettävään näkymään ja erilainen kuin 

sitä ympäröivä visuaalinen kenttä sekä katsojan fyysinen todellisuus. Ka

mera liikkuu, mutta painovoima kertoo katsojalle hänen olevan paikoillaan, 

jolloin hänen visuaalinen järjestelmänsä ei ole aivan totaalisesti mukana liik

keessä. Elokuvallisen jatkuvuuden erityisvelvoitteisiin ei liity katsojan ai

vojen mahdollinen kömpelyys, vaan se täsmällisyys ja avoimuus, millä ne 

yhdistävät aidosti irrationaalisen tilanteen, jossa katsoja on samanaikaisesti 
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"mukana" elokuvassa, mutta myös omassa fyysisessä todellisuudessaan. 

Tämä ei tarkoita kameranliikkeiden kieltämistä luonnottomina, kuten mon

taasi-intoilijat aikoinaan vaativat, vaan päinvastoin: elokuvassa ohjaaja voi 

kompensoida leikkausta liikuttamalla kameraa pehmeällä ja hitaalla taval

la, jolloin siihen liittyvä huomaamaton luonnottomuus on aivan yhtä semant

tisesti rikas kohtauksen intensifioija kuin mitä leikkauksen luonnottomuus 

omalla tavallaan olisi. 

MUODOLLISET JÄNNITTEET 

Leikkaus on lyhin kahden pisteen välinen etäisyys, nopein ja pehmein tapa 

liikkua. Kun mennään suoraan uuteen pisteeseen, luodaan leikkauksen avulla 

yhteys, joka toimii sekä analyysinä että assosiaationa. Leikkaukseen liitty

vä segmentaatio on eräänlainen johdanto uudelleen yhdistämiseen. 

Olemme tähän asti seuranneet yleistä kielellistä tapaa, jonka mukaisesti 

leikkaus on otosten vastakkaistamista. Kyseessä on epätavallinen vastak

kaistaminen, sillä katsoja ei kykene näkemään molempia otoksia yhtä ai

kaa. Vastakkaistaminen on itse asiassa peräkkäisyyttä. Tavallisesti vastak

kaistamisen yhteydessä kuvat asetetaan vierekkäin, kuten sivulle, ja silmät 

voivat liikkua edestakaisin yhdestä toiseen, jolloin molemmat konfiguraati

ot ovat jatkuvasti läsnä. Tällöin muodostuu piktoriaalinen suhde, joka itses

sään ei ole kuitenkaan kuva, ja on paradoksaalista, että tällaiset "samanai

kaiset" suhteet ovat heikompia yhdessä mielessä ajateltuna: konfiguraatiot 

eivät enää sovellu samaan tilaan, ne eivät törmää toisiinsa suoraan. Silmät 

liikkuvat edestakaisin kuvien yllä, mutta koska ne ovat vierekkäin, niiden 

välinen vuorovaikutus on iitonaisempi ja heikompi. Jonkinlaista jännitettä 

suhteutetun muodon välillä saattaa esiintyä tilanteeseen liittyvissä teema

ja variaatiorakenteissa. Elokuvat saattavat hetkittäin käyttää jaetun kuva

alan tekniikkaan liittyviä efektejä yhdistäen peräkkäisyyden dynaamisesti 

vastakkaisuuteen, mutta tämä on elokuvan historiassa suhteellisen harvi

naista. Leikkauksen uudelleen määrittely yhteyden kautta on etymologises

ti paralleelia. Tuotantote1minä "leikkaus" alkaa ammattiprosessin myötä: 

leikkaaja lyhentää otoksia leikkaamalla filminpalasia saksillaan, mutta kos

ka hän tavallisesti myös yhdistää erillisiä otoksia, niin "leikkaus" merkitsee 
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myös itsensä vastakkaisuutta eli yhdistämistä. Kyseessä on puhtaasti funk

tionaalinen kaksijakoisuus: kun jotain erotetaan toisesta, merkitsee se usein 

uudelleen yhdistämistä. 

LEIKKAUKSELLISIA KAIKUJA 

Leikkausterminologiaan liittyy monenlaisia konnotaation ja uudelleen yh

distelyn kokonaisuuksia, ja Ranskasta alunperin lähtöisin oleva termi mon

taasi (montage) on vakiintunut yhdeksi standardiksi. Venäläiset teoreetikot 

omivat aikoinaan termin ja liittivät siihen erityisen merkityksen, jota auttoi 

ranskalaisten avantgardistien kiinnostus hämmentävään leikkaukseen. Nuo 

kaksi suuntausta, venäläinen ja ranskalainen, vakiinnuttivat montaasin ter

minä merkitsemään erityisesti näkyvää ja luovaa leikkausta. Montaasijak

solla tarkoitettiin lyhyttä näkyvän leikkauksen jaksoa, jossa usein käytettiin 

monenlaisia optisia efektejä.
25 

Ranskalaisessa merkityksessään montaasi 

kattaa terminä kaikenlaisen leikkauksen; kiljaimellisesti se merkitsee ko

koamista ja yhteenliittämistä. 

Keskitymme tässä yhteydessä lyhyiden elokuvallisten jaksojen paikalli

siin muotoihin enemmälti kuin yleisiin, laajempiin rakenteisiin. Lyhyet jak

sot nostavat peruskysymykset paremmin esiin, sillä niihin liittyy yksinker

taisuudestaan huolimatta enemmän mutkikkuutta kuin laajempiin jaksoi

hin. Yhden otoksen komposition sisältö viittaa takaisin toiseen välittävien 

kappaleitten kautta, ja joskus tällainen viittaus on vain rutiininomaista tois

toa, johon liittyy ekstrapolaatiota, joskus viittaukset ovat läheisempiä ana

logioita tai rajoitettuja yhteen elementtiin. Yleensä ne motivoidaan ja vah

vistetaan uudelleen diskurssin rakenteiden muiden elementtien kautta. Esi

merkiksi tarinaan saattaa liittyä paluu vanhalle tupuhtumupuilrnllc il"oniscna 

tai kaihomielisenä kontrastina päähenkilön nykyiseen ahdinkoon, ja ohjaa

ja voi joko nopeuttaa ymmärtämistä tai alleviivata samankaltaisuutta esi

merkiksi toistamalla aiemmissa otoksissa käytettyjä lavasteita. Tällainen osit

tainen samankaltaisuus, tai "kaiku" jostain, voi olla tehokas riippuen katso

jan kyvystä muistaa visuaalisia ilmiöitä. On tavallista, että normatiivinen 

katsoja muistaa vain muutaman otoksen kerrallaan. Kuitenkin tällaiseen 

muistotestiajatteluun liittyy monia variaabeleita: se osoittaa, ettei elokuvien 
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hallitseva rakenne ole otos, joka on f01maalinen, piktoriaalinen ja deskrip

tiivinen tekijä elokuvassa, vaan narraatio, joka ei ole elokuvan muotoa lain

kaan. 

Näin ajattelee esimerkiksi Christian Metz, jolle elokuva ei ole visuaali

nen taide, jota piktoriaaliset rakenteet hallitsevat, vaan narratiivinen taide, 

jota esitetään kuvin ja äänin. Elokuva on "metziläisessä hengessä" ajateltu

na sa,ja kuvitettuja tarinoita. Metz on erityisen vihamielinen suhteessaan 

montaasiin, ja syntagma, hänen esittämänsä vaihtoehtoinen skeema eloku

vien peräkkäisten kuvien analysoimiseksi, ei sisällä sen enempää muotojen 

kuin merkitystenkään analysoinnin tai suhteuttamisen te1miä. "Cine-teoree

tikoiden" paradigmojen vastaisesti katsojat kuitenkin muistavat monia vi

suaalisia ja piktoriaalisia piirteitä, joista monet liittyvät otoksiin. Aivan sa

moin katsojat voivat muistaa kasvoja ja tapahtumapaikkoja, he voivat myös 

muistaa monenlaisia visuaalisia ilmiöitä, kuten kuvakulmia ja kameranliik

keitä. 

Ei ole aina välttämätöntä muistaa tiettyjä efektejä, eikä sen välttämättö

mämpää muistaa elokuvaa otos otokselta kuin romaania lause lauseelta tai 

musiikkia sävel säveleitä. Maalauksen suhteen kysymys onkin jo monimut

kaisempi. Ymmärtääkseen asioita mielen täytyy assimiloitua eli vapauttaa 

asioiden merkitys sitä ympäröivistä fonnaalisista piirteistä. 
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ELOKUVIEN AJALLISIA METAFORIA 

Useimmat elokuvat suunnitellaan elokuvateatterissa tapahtuvaa katsomista 

vmten, ja siihen liittyvät johdonmukaiset ajalliset rakenteet. Kotivideoka

settien myötä katsojan kontrolli on luonnollisesti muuttunut, vaikka kuvien 

jaksotus on edelleenkin luonteeltaan tiukasti aikaan sidottua. 

Jos elokuva kuvaisi todellisuutta itsessään, tekstin juokseva eli "konk

reettinen" aika olisi identtinen sen luoman "illuusion" eli toiminnallisen ajan 

kanssa. Tähän suuntaan on olemassa erilaisia paineita: otoksen sisäinen aika 

on yleensä literaalista. Kuitenkin niin kauan kuin toiminnan fragmentti voi 

vihjata kokonaisuuteen, yleisesti aistitun ajan kuluminen elastisoituu nope

asti. Antropologit saattavat puhua heimoista, joiden aikayksiköt liittyvät 

tyypillisiin toimintoihin, kuten aika, joka tarvitaan esimerkiksi ruoan val

mistamiseen. Elokuva käyttää myös "toiminnallista aikaa". 

Yhdellä tavalla pm·adoksaalista on se, miten elokuvat usein hyödyntävät 

kuva-alan ulkopuolista aikaa. Henkilöhahmo saattaa rynnätä pois kuvasta 

ja palata sitten, kun on suorittanut jonkin tehtävän, joka on mahdottomalla 

tavalla tiivistetty suhteessa kuva-alan sisäiseen aikaan. Katsoja pysyy ku

van sisäisen ajan sisällä, mutta tarkemmin ajateltuna kyseessä on kaksi ris

tiriitaista juoksevaa aikaa, jotka molemmat ovat diegeettisiä luonteeltaan. 

Nopea leikkaus saattaa nopeuttaa ajan kulua ja terävöittää aikaa, sen sijaan 

hidas leikkaus voi pidentää sitä, kun taas sisältö voi tasapainottaa tai jopa 

kääntää sen vastakkaiseksi. Siinä mielessä kun tällaiset tekijät elastisoivat 

aikaa, voidaan sanoa, että elokuvan konkreettisen ja toiminnallisen ajan dia

lektiikka luo "keston" bergsonilaisessa mielessä ajateltuna. Silti toiminnal

linen aika on itsessään keston ilmaisua. 

Kiehtova ajallinen elastisuus ilmenee George Dunningin elokuvassa 

Keltainen sukellusvene (Yellow Submarine, 1968), jossa mm. kuvitetaan 

Beatlesien laulu "When I'm 64". Sen yhteydessä elokuvassa ilmoitetaan, 

että se demonstroi kuinka pitkä aika on 60 sekuntia. Näin edetään näyttä

mällä hyvin ornamentoitu numero jokaiselle sekunnille, mutta koko sek

venssi kestää 40 sekuntia, joten jokaisesta sekunnista poistuu yksi kolman

nes. Kyseessä on omituinen prosessi, kun aikaa demonstroidaan lyhentä

mällä sitä. Mutta tällä omituisuudella on metodinsa, sillä musiikin tempo 
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määrää kokonaisjaksotuksen lyhyemmäksi. Nopeus auttaa myös numero

muotojen graafista yhteentönnäystä, sillä sekunnin ajan kestävä yhden nu

meron tuijottaminen on liian pitkä, koska siihen ei liity mitään muuta toissi

jaista tapahtumista. Jos näin olisi, toissijaiset tapahtumat saattaisivat häiritä 

katsojan ajallista aistimusta. 

AJAN VISUAALISET VASTAAVUUDET 

Don Levyn elokuva Time Is (1967) on audiovisuaalinen kehitelmä, jonka 

ideat pohjautuvat osittain Stephen Toulminin ja June Goodfieldin teokseen 

The Discove,y ofTime,
1 

jossa hahmotetaan sitä, miten ajallisuuteen liitty

vät ideat ovat kehittyneet Aristoteleesta suhteellisuusteoriaan. Levyn elo

kuva on yhdenlainen tiivistymä Toulminin ja Goodfieldin teoksesta eloku

vallisessa muodossa. Aika on sinänsä kiinnostava aihe elokuvalle, koska se 

on näkymätön. Voidaan ajatella, että mitä enemmän ajattelet aikaa, sitä vai

keampaa se on juuri näkymättömyytensä takia. Levyn ideana oli elokuvan 

kautta löytää mahdollisimman paljon visuaalisia ilmiöitä, jotka viittaisivat 

aikaan ja olisivat ajateltavissa visuaalisin ja fysikaalisin termein. Elokuvas

sa on selittävä kommentaatio, mutta sen kuvat ovat itse asiassa sarja meta

foria ajan idealle. Jotkut näistä metaforista poimitaan todellisuudesta (esi

merkiksi eläinotokset ja uutiskatsausmateriaali), jotkut Levy lavasti itse 

voidakseen filmata ne - joten todellisuudessa hän näyttämöllisti metaforan. 

Kaikesta tästä muodostuu mielenkiintoinen, spektaakkelin muodossa toi

miva diskurssi. Silloin kun Levy käyttää elokuvassaan todellisuuden mate

riaalia, hän ei puhu siitä mitä näemme, vaan ajan aistimuksesta sen ympä

rillä - eli kaikki dokumenttimateriaali esitetään metaforana jollekin, joka ei 

ole dokumentoitavissa olevaa. Elokuva on osoitus siitä vaikeudesta, mikä 

liittyy runollisen ilmiasun pukemiseen tieteellisen idean ympärille, sillä heti 

kun runolli11en hahmotus saa fysikaaliset tai emotionaaliset ehtonsa, se muun

tuu jo toiseksi visioksi ja ongelmaksi, johon ei tavallaan ole olemassa rat

kaisua. 

Otoksen sisäiset manipulatiiviset mahdollisuudet ovat tavallisimmin 

kuvien nopeutukseen, hidastukseen ja suunnanmuutoksiin liittyviä. Muo

dot saavat tällöin erilaisia vapauksia, suhteellisia ja piksillaatioon liittyviä, 
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jolloin yksittäisiä ruutuja voidaan poistaa, toistaa tai inse11oida. Katsoja 

ymmärtää, ettei esimerkiksi hidastus esitä diegeettistä aikaa, vaan rakentaa 

analyysiä ja tulkintaa, toimii elokuvallisena diskurssina. Kyse on enemmän 

diskursiivisesta kuin konkreetista ajasta,johon kuuluu kestoon liittyviä efek

tejä. 

Leikkaukset ovat aikahuijauksen ilmeisiä esiintymiä, joihin usein liittyy 

tilallisia lisämuuntumia, ei kuitenkaan välttämättä motiivien tasolla, sillä 

motiivin tehtävänä on tiivistää konkreettista aikaa.
2 

Ajalla, toisin kuin tilal

la, ei ole dimensioita eikä tämän vuoksi perspektiiviä, siksi se on enemmän 

riippuvainen "vihjauksen logiikasta". Katsojat yleensä olettavat jokaisen 

otoksen seuraavan edeltäjäänsä, eikä ihme, sillä konkreetti aika intensifioi 

analogiaa suhteessa todellisen elämän peräkkäisyyksiin. Kuitenkin, kuten 

termi "paralleelileikkaus" vihjaa, leikkaukset ilmaisevat usein samanaikai

sia toimintoja. On mahdotonta sanoa, ovatko otokset samanaikaisia vai pe

räkkäisiä esimerkiksi kun kaksi junaa lähestyy toisiaan, tai takaa-ajo on 

käynnissä, tai joku lähikuvassa oleva henkilö katsoo toisen lähikuvassa ole

van ihmisen toimintoja. 

Usein käy niin, että toimintaan liittyvät vihjaukset yhdistyvät seuraami

sotosten kanssa. Tällainen kaksijakoisuus on ehdollista ja se voidaan pois

taa jos halutaan, mutta se helpottaa pieniä, alituisia ja vapaamuotoisia muu

toksia samanaikaisten ja peräkkäisten toimintojen suhteen tietyn sekvens

sin sisällä. Toisinaan tällainen leikkaus saattaa kääntää aikaa päinvastaisek

si. Yhdessä otoksessa nähdään yllättävä tapahtuma ja toisessa henkilöhah

mo etäännytetään sen kautta jostain toisesta aktiviteetista. Tavallisesti hä

nen huomionsa etäännyttäminen esitetään näyttämällä hänen vielä tekevän 

jotain muuta ja sitten hänet äkillisesti etäännytetään. Tarkasti ottaen jälkim

mäinen otos alkua tällöin ajallisesti ennen ensimmäistä, mutta normaalisti 

katsojat eivät "koe" tätä ajallista takaisin kelausta. Kyseessä on selkeyden 

vuoksi tapahtuva puijaaminen, johon liittyy retrospektiivinen lisäys. 

HIROSHIMASSA VIELÄ KERRAN 

Joskus leikkaukset todella kääntävät aikaa taaksepäin, esimerkiksi takautu

mien käytön yhteydessä. Elokuvalliseen takautumien käyttöön liittyy usein 
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huolellinen valmistelu, esimerkiksi siten, että henkilöhahmo alkaa sanalli

sesti (voice-over) muistella, sitten seuraa hidas häivytys ja eleginen musiik

ki. Alain Resnais 'n elokuva Hiroshima, rakastettuni (Hiroshima, mon amour, 

1959) oli vaikutusvaltainen, koska se käytti avantgardistista tyyliä, pelkkää 

leikkausta, jolla ei vihjattu takautumaan ollenkaan, vaan elokuva jätti ajalli

sen taaksepäin koukkauksen pelkästään vihjauksellisen logiikan varaan. Kir

jaimellisesti ottaen kyse ei ollut "koukkauksesta" taaksepäin, vaan kaksi 

toimintaa asetettiin vastakkain, mutta jokin elokuvan "sisäinen" todistevoi

ma asettaa jälkimmäisen ajallisesti varhaisemmaksi. 

Juuri ennen elokuvan ensimmäistä takautumaa filmin ranskalainen san

karitar (Emmanuele Riva) katsoo sodanjälkeisessä Hiroshimassa japanilaista 

rakastajaansa (Eiji Okada) ja tämän käsivartta, joka näytetään subjektiivi

sessa lähikuvassa. Tämän jälkeen seuraa muistiassosiaation varassa toimiva 

takautuma vastaavanlaisessa asennossa eurooppalaisella maaseudulla ma

kaavaan saksalaiseen sotilaaseen. Kohtaukseen liittyvä vihjauksellinen lo

giikka toimii Resnais'n elokuvaan liittyvän poeettisen abstraktion henges

sä. Kaksi näin yhdistettyä otosta ovat tilallisesti erilaisia, ja koska niihin ei 

liity mitään paralleelia juonirakennetta, ne ovat myös eri aikoina tapahtu

via, joten jälkikäteen tuleva otos edustaa toista ajallista ulottuvuutta. Onko 

sitten kyseessä mennyt vai tuleva aika? Menneisyys tuntuu todennäköisem

mältä, koska se on yleisempää elokuvissa, ja Hiroshima, rakastettuni on 

korostanut tätä ulottuvuutta jo ennen näitä kuvia. 

Kumman henkilöhahmon menneisyydestä on sitten kysymys? Käsivar

sikuva vahvistaa naisen ajattelua, ja onhan hän eurooppalainen, kuten uni

vormustaan hahmotettu saksalainen sotilaskin. Siksi kaikki nämä elementit 

viittaavat naiseen ja hänen kokemukseensa, joka historiallisten viitteidensä 

kautta liittyy miehityksen aikaan Ranskassa. Vihjausten tasolla oletamme 

miehen olleen naisen entinen rakastettu, kuten hän olikin. Näin ei kuiten

kaan tapahdu siksi, että eliminoisimme kaikki muut mahdollisuudet, vaan 

siksi, että menemme välittömästi todennäköisimpään vaihtoehtoon, joka liit

tyy elokuvan aiemmin hahmottamaan yleiseen kontekstiin. Toisaalta tässä 

takautumassa esitetään naisen muistelo nykyisyydessä, minkä monet katso

jat saattavat näin kokeakin. Siinä mielessä kyseessä ei ole takautuma. 
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Vuonna 1959 takautumat olivat yleisempiä elokuvissa kuin "tajunnan

virranomaiset" näkymät, vaikka esimerkiksi sellaisissa elokuvissa kuten 

Ingmar Bergmanin Mansikkapaikka (Smultronstället, 1957) tai Federico 

Fellinin 8 112 (Otto e mezzo, 1963) mentaalisia kuvia verrattiin takautu

miin. Hiroshima, rakastettuni -elokuvassa tällainen kohdistus on saavutettu 

todennäköisen vihjauksen kautta, johon liittyy vapaasti hahmotettuja kak

sijakoisuuksia. Tavallisia dramaattisia tarkoitusperiä vaiten ajateltuna on 

yllättävää, miten usein on täysin merkityksetöntä, pidetäänkö kuvaa sub

jektiivisena muistona vai "objektiivisena" takautumana. Elokuvat voivat olla 

jäijestettyjä siten, että ne vähitellen askaiTuttavat katsojan mieltä ja paljas

tavat rakenteisiinsa sisältyviä epäselvyyksiä. Taide-elokuvissa tällainen hah

motus havainnoidaan usein erityisen kiinnostavaksi, ja esimerkiksi Hiro

shima, rakastettuni -elokuvan kohdalla kyse on modernististen, aikaa ha

vainnoivien kiijallisten (Marguerite Duras) vaikutteiden siiitymisestä mo

dernistiseen elokuvalliseen muotoon. 
3 

MUKANAOLON EFEKTIT 

Elokuvan kuvat voivat olla realismin ja fantasian ulottuvuuksien ohella myös 

fuusioituneita, eli kuva voi olla fantasian täyttämää menneisyyttä, jolloin se 

ei ole sen enempää puhdas takautuma kuin puhdas fantasiakaan. Fellinin 8 

112 ja Giulietta ja viettelykset (Giulietta degli spfriti, 1965) ovat täynnä täl

laisia hybrideja kuvia. Fellinin Rooma (Roma, 1972) voidaan hahmottaa 

yhtenä fantasian täyttämänä takautumana, kun jätetään huomiotta elokuvan 

nykyisyyteen rajatut otokset. Elokuvan kuvat eivät ole ajallisesti yhtä jäyk

kiä kuin verbaalikielen ajalliset muuntumat. Elokuvan kuvien ilmoittama 

aika ei ponnahda sen enempää jonkin absoluuttisen historiallisuuden kon

tekstista kuin sen sisäisestä todistevoimastakaan tai jonkun kommentaatto

rin ilmoittamasta kuvasta, jolloin hän itse oli ajallisesti myöhemmässä ti

lanteessa. Elokuva voi asettaa kommentaattorin tällaisen kuvan edelle, jos 

siihen sisältyy profeetallisia sävytyksiä. 

Alain Resnais'n elokuva Sota on loppunut (La guerre est finie, 1964) 

esittelee eräänlaisen tulevaisuuden konjunktiivin, kun elokuvan päähenki

lön pitäisi tavata eräs uusi henkilö, ja valkokangas täyttyy saijalla erilaisia 
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kasvokuvia, jotka kaikki vastaavat hyvin yleistä kuvausta. Sen jälkeen elo

kuva viittaa päähenkilöön, ikään kuin hän ei vieläkään olisi tavannut ke

tään, joten tästä ihmiskuvien kommentoidusta ketjusta, mahdollisista vaih

toehdoista muotoutuu "joku", mutta samalla "ei kukaan".
4 

1960-luvulla 

näiden kuvien peitetty vihjailu ja tyylillinen ekonomia ilahduttivat tällaista 

ilmaisua elokuvilta hakevia katsojia, sen sijaan selkeämmin motivoituja 

näkymiä etsiville katsojille nämä todellisuuden ja fantasian fuusiot aiheutti

vat ärtymistä vaihtoehtojen selkiintymättömyyden takia. Hämmennys ei 

noussut niinkään periaatteellisista ja tiettyihin kategorioihin liittyvistä eri

tyisongelmista, vaan johtolankojen ja vihjeiden konfiguraatioista. Näiden 

kuvien status olisi saattanut olla selkeämpi, jos esimerkiksi Resnais olisi 

halunnut uhrata omat erityistavoitteensa ja elokuvien kerrontaan liittyvät 

arvoituksellisuudet ilmaisullisen täsmällisyyden vuoksi. Stefan Sharffin 

näkemyksen mukaisesti liikkuvat kuvat koetaan preesensissä ja still-kuvat 

taasen menneessä ajassa.
5 

Vaikka liikkuvia kuvia tulkittaisiin preesensissä, ei se estä elokuvia si

joittumasta menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Elokuvan jännitteisyys muis

tuttaa tätä katsonnalliseen havainnointiin liittyvää "mukanaolon" efektiä ja 

sen epäloogisuutta. Kyseessä on pelkistymätön ristiriita, kompromissin 

mukainen rakenne, jota ilman ajattelu voisi hahmottaa mennyttä vain möh

kälemäisesti eikä pystyisi yhdistämään uudelleen erilaisista kokemuksista 

muodostuvia valikoituja elementtejä uusiksi mahdollisuuksiksi. Suurin osa 

ajattelua liittyy spekulatiivisen vaihtelun, hypoteettisen ja väliaikaisen uu

delleen hahmottamisen prosessiin, joka on ajallisesti liukuvaa luonteeltaan. 

Takautuman yhteydessä käytettävä äänellinen johdanto ( voice-over) on 

ajallisesti myöhempää kuin kuvallinen aika. Tämä ei tosiasiallisesti ylitä 

pyrkimystä liittää liike virtuaaliseen nykyisyyteen, sillä normaalisti katsoja 

on enemmän kiinnostunut menneestä toiminnasta, josta tässä mielessä tu

lee havainnollisesti nykyisyyttä. Katsojan ajatuksilla on taipumus seurata 

elokuvassa esiintyvien katseiden linjoja, ja jos elokuvassa on voimakkaita 

katseita, yllätyksellisiä elementtejä, niin katsojan ajatukset liikkuvat näiden 

suunnassa. Siksi elokuvan leikkaus ei kulje vain kuvallisten huomiopistei

den kautta, vaan myös toimintojen ja suunnallisten näkymien kautta. Mo

nia asioita ilmaantuu ja tapahtuu samanaikaisesti. 

69 



MUISTIN HYPOTEESIT 

D.W. Hamlyn kitjoittaa teoksessaan !n & Out of the Black Box: On the

Philosophy of Cognition: 

"Muisti on huomattavan monimutkainen ilmiö. On helpompaa ym

märtää sitä mitä havainnoi, jos siihen liittyy tuttuuden elementtejä, 

mutta se mitä yhdenlaiseen tutuksi havainnoimiseen ja toisenlaiseen 

tutuksi havainnoimiseen liitetään voi olla hyvinkin erilaista. Voim

me havainnoida jonkin asian tutuksi ilman että siihen liittyy mitään 

ilmeistä muistikuvaa. Teoria, joka liittää muistin olennaisesti infor

maation varastointiin on osa muistijälkien ideaan pohjautuvaa muis

tin teoriaa eli se edellyttää jonkinlaisen systeemin tilan pystyttämis

tä ja ylläpitämistä ja tällä kaikella on vaikutuksensa muihin tiloihin 

tuossa systeemissä."6 

Richard L. Gregoryn mukaan muistot ovat samanlaisia kuin havainnot, 

kun koemme menneisyyttä aistien avulla: 

"Olen sitä mieltä, että havainnot ovat nykyisyyden hypoteeseja ja 

välitöntä tulevaisuutta. Muisto kuten havaintokin riippuu aukkojen 

täyttämisestä ja arvauksista suhteessa riittämättömään ( varastoituun) 

tietoon. Tuntuu sopivalta ennustaa, että muistot ovat menneisyyden 

hypoteeseja, ja siksi läheisessä suhteessa havaintoihin."7 

Muistot ovat paloja menneisyydestä, eivätkä siinä mielessä todellisuu

den linkkejä, vaan näytteitä menneestä todellisuudesta, joka tällä tavoin on 

jotenkin vielä olemassa. Gordon Rattray Taylorin mielestä "voidaan ylei

sesti ottaen ajatella, että muistojen eri komponentit johtavat toisiinsa ja ih

mismieli ajaa takaa vaikeasti tavoitettavia muistoja hahmottamalla mieleen 

tulevia assosiaatioita". 
8 

Edelleen Taylor ajattelee, että muistot ovat häm

mästyttävällä tavalla ristiviittausten kautta toimivia: 
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"Joskus vanhan tuttavan kohtaaminen tuo muistojen tulvan mieleen, 

joskus haju tekee sen, tai kuten Proustin tunnetussa tapauksessa pie

ni asia kuten kakunpalan kastaminen teehen. Mutta yleensä nämä 

hypermneettiset rekisteröinnit muotoutuvat emotionaalisen stressin 

aikana tai ennen sitä. Ihminen kykenee muistamaan yksityiskohtia, 



joista hän ei menneen havainnoinnin hetkellä ollut ollenkaan tietoi

nen."9 

Ajattelun tapahtuessa kuvien valtakunnassa voivat monet tällaiset näky

mät olla melkoisen abstrakteja, sillä mieli kykenee operoimaan suurella 

abstraktiivisuudella. Chris Markerin dokumenttielokuvan Vailla aurinkoa

(Sans soleil, 1982) rakenne on mosaiikkimainen. Kyse ei ole ainoastaan 

kuvista ja niiden välisistä yhteyksistä, vaan myös kuvien välisistä tiloista, 

kuvallisista suhteista ajassa ja tilassa. Kokonaismosaiikki kietoutuu laajem

piin arkkitehtonisiin ja geografisiin kokonaisuuksiin. Vapaasti liukuvat ku

vat yhdistävät erilaisia kulttuurisia manifestaatioita, rituaaleja ja mennei

syyden käytäntöjä. Markerille kyseessä ovat kuvien realististen merkitysten 

ohella niiden ajallisen liukuvuuden sävyt. Kuvat ja sanat latautuvat merkit

yksillä, kerronta liukuu edestakaisin tyylillä, joka muistuttaa assosiatiivisia 

ajatusprosesseja. Kyseessä on tapa ilmaista äärimmäisen komplekseja tie

toisuuden tasoja, joita olisi yksinkertaistettua pelkistää teemoiksi tai muo

dollisen defamiliarisaation havainnollisiksi vääristymiksi. 
10 

Markerin elokuva luo monimutkaisen psykologisten, emotionaalisten ja 

intellektuaalisten viitteiden kirjon, johon merkitykset liittyvät. Kyseessä ei 

ole teemojen ja ideoiden abstrakti systeemi, eikä enemmän tai vähemmän 

fiksoitunut asennoituminen loogisiin, havainnollisiin ja representationaali

siin n01meihin, vaan seuraus muuntuvien valintojen aktiivisesta performans

sista. Markerin tyylilliset valinnat ovat jatkuvasti mukanaolevia ja uusiutu

via tässä kuvien ja äänten virrassa. Tekijä on tunnettavasti läsnä, meditatii

visesti liikkumassa kaiken yllä lisäten suhteita, luoden yhteyksiä, verraten, 

erotellen ja hahmottaen erilaisia asetelmia. Markerin metodi antaa aavis

tuksen merkitysten luomisesta hyvin erityisellä, aikasidonnaisella tavalla. 

Kyse on jatkuvasti muuntuvasta prosessista. 

Steve Jenkins kuvailee: 

"Tähän pisteeseen saakka Markerin elokuvat ( onko edes olemassa 

muita vastaavia) ovat prosessinomaisia töitä, tunnustelevasti artiku

loiden sellaisen ihmisen kokemuksia, joka on menettänyt muistinsa 

... menettänyt kykynsä unohtaa. Paradoksi on siinä, että kuvista, joi

den on tarkoitus rakentaa muistoja (Ihmettelen, miten sellaiset ihmi-

71 



set, jotka eivät kuvaa tai äänitä voivat muistaa asioita), tulee varsi

nainen muisti."11 

Vailla aurinkoa on hybridi elokuva, yhdistelmä uudenlaista romaania ja 

etnografista dokumenttia, kuvilla kiijoittamista, fragmentteja, impressioita 

ja eri aikakäsitysten rinnakkaisuutta. Elokuva hahmottaa eräänlaista yleis

inhimillisyyttä, jossa kaikki yritykset ovat yhtä päteviä. Siksi japanilaisella 

voi olla seksikauppa ja kirkko samassa rakennuksessa, jossa voidaan suorit

taa monia eri rituaaleja, hahmottaa erilaisia olemisen tasoja, ideoiden vie

rekkäisyyttä kuin osana sitä horisontaalista listaa joka saa "sydämet sykki

mään nopeammin"
12

• Marker pyrkii tyhjentämään kuviaan niiden symbo

lisista sivuvaikutuksista, hajottamaan ne ja sitten kirjoittamaan ne uudel

leen, jolloin myös identiteetit muuntuvat kuvien, äänten ja kommentaation 

eritasoisen montaasin yhdistyessä. 

Marker pysäyttää kasvokuviaan avaten samalla näkymiä alati liikkuvaan 

meditatiiviseen pysäytysten ja hiljaisuuden vuorovaikutukseen. Marker on 

elokuvassaan pakonomaisesti kiinnittyneenä patsaisiin ja animaation eri 

muotoihin. Niihin liittyvät televisiovastaanottimet, videopelit, saijakuvat, 

mainokset ja kaikki mahdolliset näkymät, joita nykypäivän Tokio ta1joaa. 

Montaasi toimii graafisuuden tasoilla. Marker hyödyntää Eisensteinin 

montaasiajattelua sekä kiijaimellisesti että sitä uudistaen. Marker rinnastaa 

Tokion tavaratalosta hahmottamansa John F. Kennedyn mekaanisen figuu

rin Japanin isänmaallisen puolueen palopuhu jan herra Ak:aon kuviin, ja siir

tyy niistä kohden Naritan lentokentällä tapahtuvaa kahakointia. Vailla au

rinkoa alkaa Hokkaidosta lähtevän lautan kuvilla nukkuvista ihmisistä. 

Kyseessä ovat heräämisen hetket hieman Dziga Vertovin Mies ja elokuva

kamera (1929) -filmin rakennetta muistuttaen.
13 

Markerin tiheät leikkaus

rakenteet muistuttavat tällaista unesta heräämistä ja siihen uudelleen vaipu 

mista. Tokion maanalaiseen sijoittuva jakso on tässä mielessä suoraan ver

tauskuvallinen Markerin luomien ideoiden kanssa. Marker kuvaa satoja 

maanalaisen lippua ostavien ihmisten käsiä, siiityy sitten junissa nukahtele

viin ihmisiin ja yhdistää heidän kuviinsa näkymiä televisio-ohjelmista ja 

japanilaisista elokuvista. Markerin käsissä nämä kuvat kasvavat runollisek

si meditaatioksi liikkeestä elokuvallisena perusvoimana ja myös visuaali

seksi metaforaksi elokuvan ja unimaailman suhteista. Markerin elokuvassa 
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matkataan "sisäisten kuvien" maailmaan, erilaisten kulttuurien alitajuisille 

vyöhykkeille: tämä taijoaa motivaation äänikerronnalliselle montaasille, 

johon liittyy suurta liukuvuutta ja intiimiä, aforistista selkeyttä.
14 

Michael Walsh on korostanut Vailla aurinkoa -elokuvan intertekstuaali

suutta ja sitä, että vaikka elokuva viittaa mm. Lumottu laakso (Brigadoon, 

1954), Ilmestyskirja. Nyt. (Apocalypse. Now, 1979) ja Kuin raivo härkä 

(Raging Bull, 1984) -elokuviin. On silti selvää, että todellinen ja tärkeä Hol

lywood-filmi tässä suhteessa on Alfred Hitchcockin Vertigo -Punainen kyy

nel (Vertigo, 1959), jonka kanssa intertekstuaalisesta merkityksestä kilpai

lee vain Markerin aiempi elokuva Terassi (La Jetee).
15 

Molemmissa eloku

vissa ojennetun käden ja sojottavan smmen kuvat ovat olennaisia, kuten myös 

näkymät ajan olemukseen ja kuoleman merkityksiin. 

Vertigossa Madeleine (Kim Novak) kertoo Scottielle (James Stewart), 

miten hän syntyi ja kuoli menneisyyden periodina, jota suuressa puussa olevat 

vuosirenkaat merkityttivät, kun taas Terassi-elokuvan päähenkilö osoittaa 

samanlaista puuta vihjatakseen, miten hän tuli tulevaisuudesta. Tässä elo

kuvassa kuitenkin osoittavan käden ja smmen kuva yhdistetään graafisesti 

moniin muihin kuviin, joihin liittyy dramaattista chiai·oscuro-valaistusta, dia

gonaaleja visioita ja merkitysmodulaatioita.
16 

Terassin syöksähtävät muis

tojen kuvat ovat yhtä problemaattisia kuin todelliset takautumat; Vertigon 

visuaaliset, arkkitehtuuriin ja tilaan liittyvät pakkomielteet kehittyvät men

taalisiksi pakkomielteiksi, joita montaasin elementtien kautta luodaan.
17 

Ver

tigon metafyysisyys on maailmallista, elämän, ihmissuhteiden ja yksilöllis

ten identiteettien alituista muuntumista, jolloin todellisuus ja illuusio toimi

vat kaksijakoisessa vuorovaikutussuhteessa, muodon ja tekniikan ilmaistessa 

inhimillisen tilanteen ehdot, keskeisyyden ja emotionaalisen syvyyden.
18 

Vertigon tila on jaettu kahteen alaulottuvutteen, joihin molempiin liittyy 

erilaisia symbolisia merkityksiä. Suurin osa elokuvasta toimii horisontaali

sella tasolla. Erityisesti elokuvan ensimmäisessä osassa on paljon horison

taalista liikettä; enimmäkseen autolla ajamista, joko vakoilun, takaa-ajon 

tai yleisemmän vaeltelun merkeissä. Scottie ja Madeleine kävelevät yhdes

sä metsässä ja meremannalla. Horisontaalinen ulottuvuus liittyy symbioot

tisen läheisyyden ja ajattomien tunteiden esilletuomiseen, sillä Scottie ja 

Madeleine elävät omassa todellisuudessaan ajan ja tilan ulkopuolella, vas-
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ten merenrannan aaltojen toistuvaa liikettä. Vertikaalista ulottuvuutta käy

tetään elokuvassa vähemmän, mutta toisaalta tähän liittyvät jaksot ovat hy

vin olennaisia suhteessa kokonaiskerrontaan. Vertigon sisällä on kaikkiaan 

viisi vertikaalista jaksoa, joista krediittien aikana ilmaantuva ensimmäinen 

osuus liittyy vertikaaliseen, huimaukselliseen ( =ve1tigo) ulottuvuuteen. Sa

maan liittyy myös toinen jakso, jossa Scottie kiipeää tikapuille ja kokee tuota 

huimausta. Kolmas vertikaali jakso liittyy siihen hetkeen, kun Madeleine 

hyppää lahteen Scottien seuratessa ja pelastaessa hänet. Siihen liittyvät alas

päin suuntautuvat liikkeet kääntyvät pelastuksen myötä toisinpäin. Ne joh

tavat myöhempään tilanteeseen Scottien asunnossa, johon sijoittuu filmin 

neljäs vertikaalinen jakso. Viides sellainen on unijakso, jossa Scottie hyp

pää hautaan ja alas kellot omista. Vertigo vihjaa tällaisiin "putoamisiin", joi

hin liittyy vahvoja psykosomaattisia reaktioita 

Katsonnallisesti olemme myös tottuneet erilaisiin ääniin, jotka kertovat 

tarinallisia jatkumoita sekä juoksevia kommentaareja, ja ääniin, jotka enna

koivat tapahtumia, luoden sitä kautta ennustuksia ja kerronnallisia hypotee

seja. Esimerkiksi Disneyn Victory Through Airpower (1943) puolusti ja 

kuvasi suunnattomien ilmalaivastojen rakentamista, jotta ne pommittaisivat 

Japanin antautumaan. Pelkästään verbaalit muutokset, kuten muutkin joh

tolangat ja vihjaukset, saattavat "muuntaa" kuvia ja todellakin "derealisoi

da" kuvaamiaan tapahtumia eli vakiinnuttaa ne fantasioina, mahdollisuuk

sina ja hypoteeseina. Fran'rois Truffaut' n elokuvassa Älkää ampuko pianis

tia (Tirez sur le pianiste, 1960) roisto vannoo äitinsä kuoleman kautta, ja 

insertti näyttää vanhan naisen kaatuvan maahan. Katsoja olettaa kyseessä 

olevan roiston vanhan äidin, joka tekee kuolemaa. Sekvenssin parodinen 

luonne ja epätodennäköinen ripeys luovat kaikesta eräänlaista puolikerron

taa, "pseudodiegesistä", jossa nainen on "hahmo elokuvassa", ja kyseessä 

on vitsi, vähän samaan tapaan kuin Hollywood-komediassa. Voidaan tietys

ti ajatella, että kyseessä on jonkin henkilön mentaalinen fantasia, mutta sil

lä, mikä se on, ei ole sinänsä väliä, koska pila toimii joka tapauksessa. 

Hahmojen välinen kerronnallinen montaasi toteutuu KrzysztofKieslows

kin elokuvassa Veronikan kaksoiselämä (La double vie de V eronique, 1991 ). 

Kieslowskin luoma montaasi pohjautuu fantasianomaiseen visioon, kahden 

identtisen naisen, puolalaisen Weronikan ja ranskalaisen V eroniquen saman-
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aikaiseen elämään. Kieslowskin tapa kietoa naisten kohtalot yhteen on sy

vän emotionaalinen, sillä eivät ainoastaan tapahtumat ja henkilöhahmot 

kaksinaistu tässä ideoiden montaasissa, vaan näin käy koko kerronnan ta

solla. Metafyysiset, kulttuuriset ja kielelliset kohteet synnyttävät Kieslows

kin teoksen kerronnallisen muodon. 

Veronikan kaksoiselämässä Kieslowski moninaistaa ajalliset, paikalli

set ja henkilöhahmojen identiteetteihin liittyvät suhteet. Peilimäiset heijas

tukset ovat läsnä tässä en teiden, ihmeellisyyksien ja kaksinaisuuksien maa

ilmassa. Elokuva työntyy kohden mahdollisuutta, jolloin itsensä tunnista

minen saattaa tapahtua ja keskinäiset katseet voivat kohdata. Molemmilla 

naisilla (vai onko kyseessä yhden naisen kaksoiselämä, kahden naisen kes

kinäinen elämä tai kaksi erillistä elämää) on omat tiukan erilliset maailman

sa, ja Kieslowskin montaasinäkemyksessä on tarpeeksi energisyyttä ja ker

ronnallisten rakenteiden hahmotusta, jotta Veronikan kaksoiselämä ei mis

sään vaiheessa sorru tavanomaiseksi syntyperään liittyvien näkymien ko

koelmaksi. Kieslowski lähtee käytännöllisistä oletuksista, mutta kurottau

tuu kohden arvoitusten ja mysteerien montaasia. 

Kieslowskin elokuvien päähenkilöillä on usein lähes pedanttinen tarve 

määritellä itsensä. Väri trilogian Sininen (Trois couleurs: Bleu, 1994) on mie

len tasojen montaasia. Jo alun kuvat pikkutytöstä katsomassa ulos auton 

ikkunasta ovat surrealistisen unimaisia luonteeltaan. Valot leikkautuvat kii

lamaisina kankaalle, aika tuntuu pysähtyvän ja ilmeiden kautta ilmaistu eks

pressiivisyys sävyttää tunnelmia. Ollaan kuin tunnelissa ulospääsyä etsien. 

Kieslowskin valitsema näkökulma on voimakkaan subjektiivinen. Kun Ju

lie (Juliette Binoche) herää sairaalassa, leikkaa Kieslowski kuvan siten, että 

katsoja näkee hänen silmänsä pinnalta heijastuvana kuvana lääkärin, joka 

kertoo Julielle alussa sattuneesta onnettomuudesta. Kieslowskin luoma 

montaasi on unikuvaa naisesta identiteettiään etsimässä. Kerronnallisuus luo

daan kuin sattuman kautta, sillä Julie haparoi eteenpäin vaistoillaan, ja mu

siikki puhuu muistojen kieltä, joten kun sävelet tunkeutuvat esiin, pysähtyy 

maailma fotograafiseen tilaansa. Kieslowski pohjaa visuaalisen tyylittelyn

sä elokuvan "avainhetkien" pysähtyneisyyteen. Lähikuvat Juliette Binochen 

eteerisistä kasvoista täyttävät kankaan, ahdistuksella on muotonsa ja maail

ma saa mysteerinaamionsa. Melankolia sävyttää kerronnallisia liikeratoja, 
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jotka ovat eurooppalaisen piktorialistisen kuvaperinteen mukaisesti kiireh

timättömiä luonteeltaan. Kieslowski veistää aikaa Andrei Tarkovskin ku

vaamassa hengessä. 
19 

Aika elää kuvassa, otoksissa ja kohtauksia lävistävis

sä montaaseissa. Aika on ideoita, tunteita, atmosfäärejä, ja elokuvallinen 

hahmotus on ajassa liikkuvien näkymien huomiointia. Kieslowskin teoksen 

sisältö on kuvien ja äänien alitajunnallinen synteesi, jossa visuaalinen tyy

littely sulautuu osaksi kerronnallisten rakenteiden muotoa. 

Sininen on tunteita estetisoivaa elokuvaa, jossa Kieslowski siirtyy detal

jeista kokonaisuuksiin, monien "sinisten" objektien kautta kohden laajem

pia näkymiä. Kuvien kompositionaalisuus on korkealle viritettyä: Kieslows

kin yhteydessä voisi puhua visuaalisesta musiikista, joka soljuu eteemme. 

Kuvat ovat kuin musiikillisia melodioita, harmonioita, tekstuureja. Sinises

sä tällainen näkymätön pulssitus heijastuu kaikesta. Tapahtumien rytmiik

ka liikkuu ja muuntuu katsonnallisen havainnoim1in tasoilla, todellisten ta

pahtumien ja leikkauksen rytmi luo Kieslowskin elokuvalle sen kiehtovan 

sykkeen, jota kautta tarina hitaasti avautuu. 
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JATKUVUUDEN IDEOLOGISIA HAHMOTUKSIA 

Kehittäessään jatkuvuutta amerikkalaiset elokuvat toimivat kokeellisuuden 

esitaistelijoina, sillä niissä näkyi pyrkimys nopeaan ja vahvaan toiminnalli

suuteen ja hieman pakonomainen kiinnostus elokuvalliseen muotoon. Vas

taavasti eurooppalaista elokuvantekemistä hallitsi diskursiivisempi ja ku

vailevampi ote, kiinnostus psykologiaan, lyyrisiin atmosfääreihin, realisti

siin yksityiskohtiin ja moderneihin taidekäsityksiin. Amerikkalainen elo

kuva oli luonteeltaan "proletaarisempaa" varsinkin jatkuvuuskehittelyjen 

varhaisvuosina. Sen jälkeen kulttuurihistoriallinen näkökulma alkoi vähi

tellen suosia Hollywoodin omituista ja abstraktia kompromissia proletaa

risten ja pikkuporvarillisten pyrkimysten välillä. Hollywood-elokuvan ke

hittynyt "läpinäkyvien" muotojen hahmotus johti siihen, että suosittiin näi

tä yhä tutummiksi osoittautuvia muodollisia rakenteita. 

Eurooppalainen jatkuvuuden käsitys oli elokuvan kehitysvaiheessa hie

man jälkeenjäänyttä siinä mielessä, että se pyrki imitoimaan amerikkalaista 

käytäntöä niin nopeasti kuin mahdollista ja ilman suutta vastustusta. Mon

taasin traditiot muodostivat yhdenlaisen voimakkaan vaihtoehdon, mutta ne 

eivät olleet kytkettyinä eurooppalaiseen diskursiivisuuteen, vaan saivat kim

mokkeensa taidekäsityksen formalistisesta perinteestä. Siinä mielessä ne ovat 

kauempana eurooppalaisesta diskursiivisuudesta kuin Hollywoodin koros

tamasta toiminnallisuudesta: tämä saattaa selittää sen, miksi montaasiin 

pohjautuva elokuva on aina jäänyt vähemmistöksi tai jollain tavoin eriyty

neeksi näkökulmaksi.
1 

Alkeellisia jatkuvuusvirheitä ilmenee esimerkiksi Fritz Langin eloku

vissa Väsynyt kuolema (Der miide Tod, 1922) ja Liliom (1933). Jatkuvuus

virheitä kerronnasta etsivä saattaa löytää sellaisin esimerkiksi Marcel Car

nen Yön portit (Les P01tes de la nuit, 1946) -elokuvan alkupuolelta hetkistä, 

joissa elokuvan rakastavaiset tuijottavat toisiaan ristikoiden takaa. 1930-lu

vun ranskalaisista elokuvista Jean Renoirin Chotardja kumppanit (Chotard 

et Cie, 1933) ei ollut tässä suhteessa mikään poikkeus. Ehkäpä eurooppalai

nen kiinnostus kerronnan diskursiivisiin detaljeihin vieraannutti taiteilijat 

jatkuvuuden vaatimasta terävyydestä ja toi mukanaan uusia ongelmia. 
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Kuitenkin terävämpi ja vaativampi amerikkalainen jatkuvuus osoittau

tui pian kykeneväksi sulauttamaan itseensä eurooppalaisen diskursiivisuu

den piirteitä. Tällaisia sulautumia voidaan löytää esimerkiksi Fritz Langin 

Karkuri (You Only Live Once, 1936) -elokuvasta lähtien aina Jean Renoi

rin monien tyylien filosofisiin sekoituksiin sellaisissa teoksissa kuten Suuri

Illuusio (La Grande illusion, 193 7) ja Joki (The River, 1951 ). Eikä ole niin

kään ironista, että Andre Bazin valitsi William Wylerin Nainen ei armoa

antanut (The Little Foxes, 1943) ja Parhaat vuotemme (The Best Years of 

Our Lives, 1946) esimerkeikseen vapaasta, tasa-arvoisesta ja diskursiivisesta 

avoimuudesta, vaikka tulkitsisimme niitä esimerkkeinä jännitteisesti "luki

tusta" raskaasta barokkimaisesta kerronnasta. Ovat Bazinin argumenttien 

ongelmat sitten millaisia tahansa, ne viittaavat kuitenkin siihen, miten klas

sisen Hollywood-elokuvan syntaksi oli aina irrallaan muista Hollywood

ideologian ulottuvuuksista. 

VARIAATIOIDEN RUNSAUS 

Kun hahmotetaan jatkuvuusleikkausta, on syytä erottaa toisistaan sen pe

ruspiirteiden logiikka, kokonainen näihin periaatteisiin liittyvä käytäntöjen 

joukko ja erilaiset jatkuvuusleikkauksen kehitykseen liittyvät muutokset, 

sisäiset vaihtoehdot ja avaukset kohden vaihtoehtoisia muotokieliä. Tällai

nen variaatioiden runsaus kumoaa sellaisia elokuvateoreettisia olettamuk

sia, joiden mukaan jonkinlainen monoliittinen struktuuri yhdistää jatkuvuu

den perustoja, konventionaalisia käytäntöjä, Hollywood-elokuvan sisältöjä 

ja porvarillista ideologiaa. 

Klassisen Hollywood-jatkuvuuden ja siitä erotettavien käytäntöjen laa

jat yhtäläisyydet muistuttavat siitä, että Hollywoodin klassinen kielioppi on 

vain yhdenlainen elokuvallinen muotokieli valtavinan mukaisen elokuval

lisen jatkuvuuden sisällä. Tässä mielessä valtavinan mukainen jatkuvuus 

tarkoittaa toisistaan erotettavissa olevien ja toisiinsa sitoutuneiden käytän

töjen moninaisuutta. Kyse on myös katsojan ruumiillisuuden ja siihen liit

tyvien fysikaliteettien suhteesta valkokankaan virtaan. 

Hollywood-elokuvan jatkuvuuden perusrakenteet ovat joissain suhteis

sa huomattavan epäformaalisia, kontekstista riippuvaisia, muuntuvia ja lä-
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pinäkyviä sekä pluralistisia. Tällä en tarkoita sitä, että elokuvallinen muoto 

muuntuu alituiseen, enkä halua kieltää sitä traditionaalista näkemystä, jon

ka mukaisesti erilaiset aihepiirit ja funktiot sekä tarvitsevat että luovat kie

lellisiä muotoja. Kyse on vain siitä, että yksinkertaisesti alleviivataan tietty

jä toisiinsa suhteutettavissa olevia kielellisiä asioita. On yleisesti ymmärret

tävissä, että mitkä tahansa kielelliset rakenteet ovat sopusointuisia monien 

toisistaan erotettavien ideologioiden kanssa. 

Nuo ideologiat toimivat valintojen kautta keskellä pluralistisia kielelli

siä mahdollisuuksia. Siksi on tärkeää erottaa jatkuvuuden ydin muista jär

jestelmällisistä käytännöistä, jotka liittyvät erilaisiin innovaatioihin ja niis

tä irtoaviin poikkeamiin. Käypää kritiikkiä edustaa tässä suhteessa se näkö

kulma, jonka mukaan valtalinjan mukaisesti hahmottuva elokuvallinen jat

kuvuus liittyy siihen, miten läpinäkyvyyden periaatteet sitoivat elokuvan 

leikkausta pikkutarkkaan perfektionismiin, suuriin budjetteihin ja ammatti

taidolliseen erikoistumiseen. 
2 

HAVAINNOINNIN PIILOTASOJA 

Toinen ongelma on näkyvien ja näkymättömien muotojen paradoksaalinen 

symbioosi, joka liittyy ns. subliminaaliseen havainnointiin. Sen mukaisesti 

ihmiseen voivat vaikuttaa sellaiset ulkoiset ärsykkeet, joista hän ei ole vält

tämättä itse tietoinen. Tämä huomio "tietoisuutta vailla olevasta havainnoin

nista" käsittää ainutlaatuisen aivojen, tietoisuuden ja käyttäytymisen väli

sen suhteen. Se vihjaa siihen, että tietoista kokemusta merkittävät aivopro

sessit eroavat niistä, jotka toimivat välittäjinä sisääntulevien ärsykkeiden ja 

ulosmenevien reaktioiden suhteen. Se vihjaa siihen, että informaatiota voi

daan välittää organismin lävitse ilman, että se saavuttaa tietoista represen

taatiota. Neurofysiologisiin tutkimuksiin ja subliminaalista havainnointia 

koskeviin tutkimuksiin pohjautuvat näkemykset puhuvat sen puolesta, sa

moin kuin subjektiiviseen kokemiseen liittyvät ideat. 

N.F. Dixon tuli subliminaalista havainnointia koskevissa tutkimuksis

saan seuraaviin johtopäätöksiin: 
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noida tietoisesti. Tällaisen ärsytyksen vaikutukset voivat olla mel-



kein yhtä varioidut kuin sellaisen sensorisen sisäänvirtauksen, joka 

todellakin saapuu tietoisuuteen. Ne sisältävät aivokuoren potenti

aalien herättämistä ja määrittämistä, E.E.G.:n muutoksia, ihon säh

köisiä reaktioita ja muutoksia sensorisessa kynnyksessä. Ne sisältä-

vät myös vaikutuksia muistiin ja leksikaalisiin päätöksiin ja sellai

siin subjektiivisiin manifestaatioihin kuten tietoiseen havainnolliseen 

kokemiseen, uniin ja tarkoituksenmukaisten affektien herättämiseen.3 

Unien ja hallusinaatioiden ilmeneminen suhteuttamattomina meneillään 

oleviin ulkoisiin ärsykkeisiin viittaa siihen, että tietoiset havainnolliset ko

kemukset riippuvat aivoprosesseista, jotka saattavat toimia riippumattomi

na ulkoisen maailman havainnoinnin prosesseista. Asia on toinen hajautet

tua huomiota vaativissa tilanteissa, kuten esimerkiksi unissakävelyssä ja 

monissa kehon tahdosta riippumattomissa, ulkoisiin tilanteisiin säännölli

sesti reagoivissa reaktioissa. Niissä informaatiota voidaan vastaanottaa, pro

sessoida ja reaktioita voidaan synnyttää ilman tietoista rekisteröintiä. Nämä 

huomiot mukaanlukien voidaan ajatella, että tietoisuus ja informaation vä

littäminen riippuvat erillisistä systeemeistä, jotka voivat tietyissä olosuh

teissa toimia toisistaan riippumatta.
4 

Moniin alueen tutkimuksiin liittyy me

todologisia ongelmia, mutta silti voidaan riittävällä varmuudella todeta sub

liminaalisen havainnoinnin olemuksellisuus. Kyse on prosessoinnista, joka 

ilmenee erityisesti visuaalisessa ympäristössä. 
5 

Elokuvakerrontaan liittyvissä toiminnallisissa kliimakseissa esiintyy 

subliminaalista havainnointia, kun epätavallisen näkyvät leikkaukset jäävät 

niiden aiheuttamien jännitteiden varjoon, samalla kun ne vastavuoroisesti 

riippuvat niitä ympäröivän kontekstin sisällöstä. Sellainen leikkaus, joka 

laajentaa yhdenlaista kohtausta, saattaisi tuhota toisenlaisen. Siksi leikka

uksen ja laajemmin ottaen montaasin puhdas teoretisointi on paikoin han

kalaa, koska on vaikea erottaa ja vielä vaikeampi määrittää näitä eri ele

menttejä. Kun ajatellaan sitä tekijöiden, funktioiden ja kombinaatioiden 

määrää, minkä kautta leikkauksen täytyy toimia, ammattimainen tietämys 

usein kieltäytyy määrittämästä yleisiä malleja ja tyytyy enemmälti viittaa

maan yleisiin periaatteisiin, jotka noviisit ja koodeihinsa uppoutuneet tutki

jat saattavat helposti käsittää väärin ikään kuin tarkasti merkityksiinsä si

toutuvina sääntöinä vailla suurempia poikkeuksia. 
6 
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MUODON JA MERKITYSTEN BALANSSI 

Ammattitietämys elokuvan leikkauksellisista rakenteista ei ole luonteeltaan 

naiivia tai kirjallista, vaan sitä kautta syntyvät formulaatiot pitää tulkita sen 

hengessä. Siksi puhuttaessa esimerkiksi "illuusion rikkomisesta" ei viitata 

illusionismiin samalla tavoin kuin mitä esimerkiksi teoria on aiemmin teh

nyt, vaan pikemminkin varoitetaan muodoi�ta, jotka kiinnittävät huomion 

itseensä ja ovat samalla epärelevantteja suhteessa toiminnallisiin, huomion 

kiinnittäviin näkökulmiin ja merkityksiin. Kyseessä ei ole uskomus illusio

nismiin, vaan näkemys sen hauraudesta ja riippuvuudesta suhteessa kiin

nostaviin merkityksiin. 

Akateemisesti on usein ajateltu, että rationaalinen ajattelu vaatii erityis

tä kiinnostusta muotoon sinänsä, kun taas mediataiteellinen näkökulma lähtee 

siitä, miten muodon ja merkitysten tasapaino olisi mahdollisimman opti

maalinen siinä mielessä, ettei muoto korostu ylitse siihen liittyvien merki

tysten. Muoto on konkreettisesti läsnäoleva asia, ja taitoa on välittää se riit

tävän läpinäkyvästi, jotta sisältö ja sen merkitykset saadaan mukautettua 

siihen. Siinä mielessä ajateltuna esimerkiksi näkymätön leikkaus ei ole es

teettisesti vanhahtavaa ja realismin tasoillaan naiivia, koska sen läpinäky

vyys suhteessa sisältöihin ja ideoihin priorisoi laajempaa, diskurssin ulko

puolella olevaa todellisuutta, ideoiden semioottista funktiota. 

Jatkuvuuden voidaan ajatella pohjautuvan sellaisten vilkaisujen saijaan, 

joita esimerkiksi jonkin tilanteen sivustakatsoja tekee seuratessaan toimin

nan etenemistä. Elokuvakerronnassa tällainen esimerkki saadaan tilanteis

ta, joissa kamera on asetettu kahden keskustelevan henkilön väliin kuvaa

maan heidän välistään vaihtuvaa keskustelua. Tuolloin kamera kääntyy va

semmaUe ja oikealle vuorotellen hieman samaan tapaan kuin jotain tilan

netta seuraava henkilö tekisi todellisessa tilanteessa. Jatkuvuutta tarvitaan, 

jotta erilliset otokset saadaan suhteutettua toisiinsa. 

Toisaalta leikkaukset saavat aikaan sen, että katsonnallinen perspektiivi 

on alituiseen altis mitä erilaisimmille muutoksille: näkökulmat voivat vaih

tua hetkessä. Stefan Sharff on kutsunut tätä monikulmaisuudeksi. Sen mu

kaisesti näkökulmien muutokset eivät reagoi pelkästään näkyvään toimin

taan, vaan lisäävät siihen oman dynamiikkansa.
7 

Jean Mitry kehitti aikoi-
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naan kinematografisen kuvakulman idean, millä hän tarkoitti erittäin epäta

vallisista näkökulmista otettuja otoksia. Ne näyttävät niin epätyypillisiä 

näkymiä, että niiden merkitys tulee ilmi vain siitä, mitä kaikkea ne lainaavat 

itseään ympäröivistä tavallisemmista otoksista.
8 

Hyviä esimerkkejä tällai

sista näkymistä on esimerkiksi King Vidorin elokuvassa Kasvot väk(joukos

sa (The Crowd, 1928) ja Fritz Langin M - kaupunki etsii murhaajaa (M, 

1931) -elokuvassa. Niiden sisältämät yläkulmaotokset muodostavat aina yh

teyteensä sijoitettuina meditatiivisia visioita havainnoimistaan kohteista. 

NÄKÖKULMIEN LUONTIA 

Kun jatkuvuus kehittyi vapaammin liikkuvaksi, elokuvallisemmaksi, analo

giat yhden kameran ja yhden havainnoijan välillä loppuivat. Haluttu kohta

uksellinen sisältö alkoi yhä enemmän määrätä näkökulmia. Siksi voidaan 

puhua ideaalisista perspektiiveistä, jotka liittyvät kohtaukselliseen havain

nointiin, sillä näkökulmien luontiin ja jo pelkästään niiden potentiaaliseen 

olemassaoloon liittyy moninaisia mahdollisuuksia. Siksi onkin sitä yllättä

vämpää, kuinka pitkälle perspektivismi kykenee säilyttämään spektrisen 

olemassaolonsa kerrontaan usein liittyvien näkökulmamuutosten ja tilalli

sen elastisuuden keskellä. 

Esimerkiksi kun elokuvassa auto ajaa takaa toista autoa ja otokset vaih

tuvat, näemme usein takaa-ajavan auton edestä päin ja takaa-ajettavan takaa 

päin. Näin vakiintuu tietty suhteellinen perspektivismi, jota ilman katsojan 

olisi suhteellisen helppo kadottaa näkemys siitä, kumpaa autoa hän kulloin

kin havainnoi, varsinkin jos käytetään runsaasti monikulmaisia otoksia. Peh

meän leikkauksellisen kerronnan sävyttämät elokuvat suosivat tiettyä liial

lisuutta, joka ilmenee näkökulmissa ja eteen ja taakse suuntautuvissa katse

kuvissa sekä tietyissä, matkan kulkua hahmottavissa merkkipisteissä. Ne 

voivat olla maisemallisia yksityiskohtia tai esimerkiksi autojen väreihin liit

tyviä tunnusmerkkejä. Ne ovat kaikki näkökulmanomaisessa suhteessa kat

sonnalliseen havainnointiin. 

Joskus tällainen katsonnallinen havainnointi saattaa vihjata myös kat

sonnalliseen näkökulmaan kohtauksen sisällä eli näkökulmaotokseen. Ja 

silloinkin, kun kamerapositiot eivät vihjaa näkökulmaotokseen, ne voivat 
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olla lähellä sitä kuten esimerkiksi vastakkaisissa yliolan otoksissa. Näkö

kulmien luonnin kautta objektiivisia ja subjektiivisia otoksia ei ole aina 

mahdollista erottaa täysin toisistaan, vaan erilaiset elementit sekoittuvat, 

jolloin esimerkiksi subjektiivisuuteen saatetaan vihjata puhtaasti sisällön 

kautta. Joissain elokuvateoreettisissa yhteyksissä on etsitty näkökulmaotosten 

kautta eräänlaista kielioppia, joka määrittäisi otosten peräkkäisyyteen liit

tyviä valintoja. Joskus kameraa (eli jatkuvuutta) luonnehditaan eräänlaiseksi 

metakatsojaksi, joka näkee toiminnan ja sitä kautta kertoo sen todelliselle 

katsojalle. Tällöin jatkuvuuden luomiseen liittyvät näyttämisen ja kertomi

sen funktiot tehdään tavallaan kertojan kautta hahmotetuiksi. 

Mutta kuten olemme nähneet, niin elokuvien ke1TOnnan yleinen fiktio

naalisuus vaatii kameraa olemaan ikään kuin poissaolevana, sillä fiktion 

olemukseen kuuluu nmmaalisti ke11ojan tai havainnoijan poissaolo. Totta

kai kuva-alan ulkopuoliseen havainnoijaan voidaan viitata, kuten tehdään 

esimerkiksi silloin, kun erotellaan näkökulmaotos subjektiivisesta otokses

ta, mutta siihen tarvitaan kuva-alassa näkyviä vihjeitä tai muuta sisällöllistä 

hahmotusta. On myös mahdollista luoda leijuvampaa ja vapaampaa tilan

teiden havainnoimista. Tähän liittyy esimerkiksi Andre Bazinin toteamus 

Renoir-kirjassaan, että Pelin säännöt (La Regle du jeu, 1939) -elokuvassa 

kamera käyttäytyy kuin henkilö, joka liitetään toisten yhteyteen.
9 

Yleensä näkökulmat ovat olemassa ta1jotakseen näkymän, jota katsoja 

yrittää mahdollisimman pitkälle olla tiedostamatta, sillä näkymä on itses

sään kuin sulkeistettu välineellinen ennakkoehto, tavallaan kuin kehystetty 

kuva. Katsoja ei näe tätä kaikkea, tai pikemminkin katsoo sen lävitse. Ky

seessä on näkemiseen liittyvä ilmiö, joka mahdollistaa kiinnittymisen ker

rontaan. Periaatteessa otos vastaa esimerkiksi sivulla olevia kiljaimia, joi

den lävitse nähdään tai opitaan jotain kuvauksen kohteesta. Otos on kuiten

kin näkymä jostain tietystä näkökulmasta ja siihen liittyy yleensä ajallinen 

jatkuvuus. Visuaalinen ja tilallinen havainnointi eroaa tässä mielessä selke

ästi kielellisistä rakenteista. 
10 

Esimerkiksi Maurice Merleau-Pontyn mukaan todellisuus on kiinnosta

va siinä muodossaan, missä se ihmiselle ilmenee eli fenomenaalisena. Mer

leau-Ponty pyrki osoittamaan, ettei elokuvaa ja elokuvan havaitsemista voi 

il'rottaa yleisemmästä todellisuuden havaitsemisen problematiikasta. Feno-
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menologina hän ei tyytynyt elokuvakokemuksen olemuksellisten piirteiden 

kuvaukseen, vaan tutki ennen kaikkea sitä, miten olemus syntyi kokijan ja 

maailman kohtaamisessa.
11 

Merleau- Pontyn mukaan kaikki mitä näkemi

sestä sanotaan tekee siitä ajattelua. 
12 

Merleau-Pontyn oivaltavuus näkyy oheisessa luonnehdinnassa: 

"Sielu ajattelee ruumiinsa, ei itsensä mukaan, ja siihen luonnolli

seen sopimukseen joka yhdistää ruumiin ja sielun, sisältyy myös tila 

ja ulkoinen etäisyys. Katseen sopeutuessa ja suuntautuessa tietyn 

asteen mukaan yhteen pisteeseen, sielu havaitsee tietyn etäisyyden. 

Silloin edellisestä suhteesta jälkimmäisen päättelevä ajatus on kuin 

sisäiseen verkostoomme piirtynyt ikimuistoinen ajatus." 13 

Ihmisen havaintotoiminta ei ole Merleau-Pontyn mukaan sillä tavoin 

analyyttinen tai vaiheittainen, että me ensin havaitsisimme jotain ja vasta 

sen jälkeen kokoaisimme osat yhteen ajattelun, älyn, uskon tai tunteen ta

solla, jolloin tulkitsisimme ne tietyksi kokonaisuudeksi. Jokainen havainto 

on jo ennalta merkityksellinen. Erilaiset havainnot avaavat kokemusmaail

maamme jatkuvasti uusia horisontteja, joiden kautta suhteemme maailmaan 

rakentuu. Mauri Ylä-Kotolan mukaan havaintokokemusta luonnehtiessaan 

Merleay-Ponty halusi irrottautua näkemyksestä, jota hän luonnehti "objek

tiiviseksi ajatteluksi" (pensee objective ).
14 

Objektiivisen ajattelun näkökul

masta havaittu tila on matemaattinen avaruuskoordinaatisto, jossa on tark

karajaisia kappaleita. Merleau-Ponty sen sijaan totesi, että näköhavaintoa 

yleensä luonnehtii hyvin esimerkki maisemasta sumuisena päivänä: havai

tut kappaleet ovat aina enemmän tai vähemmän epämääräisiä. 

Ylä-Kotolan mukaan Jean-Luc Godardin tuotannossa tulevat esiin Mer

leau-Pontyn ideat intentionaalisuudesta, tietoisuuden vaikutuksesta havain

non prosessissa vastakohtana klassisen, skientistisen psykologian näkemyk

selle. 
15 

Analyyttinen havainto rekonstruoi kohteen jälkikäteen, tekee syn

teesin aistimusten moninaisuudesta. Samoin kuin ei ole tietoisuutta sinän

sä, on vain tietoisuutta jostakin - emme koe maailmaa riippumattomana tie

toisuudesta, joka meillä siitä on. Ruumiillinen subjekti jää aina kiinni situ

aatioonsa. Havaintoa ei tule mieltää havaitsijan hermoston tilassa tapahtu

vaksi muutokseksi, jonka jokin havaitsijasta radikaalisti erillinen objekti ai

heuttaa. Havainto muodostuu havaitsijan ja havaitun kietoutuessa yhteen. 

87 



Audiovisuaalisuus ei muodostu kahdesta erillisestä, vaan yhdestä jär

jestelmästä. Merleau-Ponty tutkii synesteettisia vastaavaisuuksia. Havaitsen 

jakamattomasti koko olemisellani, sanoo Merleau-Ponty.
16 

Havainnon ja

kamattomuus liittyy myös toisen ihmisen havaitsemiseen. Klassinen psy

kologia ei kyseenalaistanut jaottelua introspektioon ja ulkoiseen havaintoon. 

Introspektion alaan liitetyt psyykkiset ilmiöt, kuten vihan ja rakkauden tun

teet, eivät ole kuitenkaan jotain vain ne kokevalle yksilölle. Mieliala ja sitä 

ilmaiseva ruumiin kieli määrittyvät toistensa kautta. Niitä ei voida yksilöidä 

eikä todentaa toisistaan riippumatta. Tunteet tai muut psyykkiset ilmiöt ei

vät ole vain ihmisen sisäisiä tapahtumia, vaan ne tulevat ilmi myös ulkoi

sesti, yksilön käyttäytymisessä muiden katseiden alla. Silti voidaan Jean 

Mitrya mukaillen kysyä, kuinka mahdollista on esimerkiksi mentaalikuvan 

esittäminen, sillä heti kun mentaalinen näkökulma visualisoidaan, se lak

kaa olemasta mentaalista. 
17 

Elokuvan erityinen merkitys on siinä, että se ei 

anna meille suoraan henkilöhahmojen ajatuksia, niin kuin romaanit ovat 

pitkään tehneet, vaan heidän käyttäytymisensä. 
18 

KONVENTIOISTA ETEENPÄIN 

Jatkuvuusleikkauksen myötä tiettyjä muodollisia figuureja on sovellettu 

hyvinkin erilaisiin kohtauksiin. On hyvin tavallista, että kohtaus alkaa tilan

teen vakiinnuttavalla otoksella, leikkautuu puolikuviin, sitten tiukkoihin 

kaksoisotoksiin ja kliimaksien hetkellä suuriin lähikuviin sekä palaa sen 

jälkeen samaa reittiä taaksepäin. Tällaiset näkymät ovat saaneet osan struk

turaalilingvistiikan paradigmoista ideansa saaneita elokuvateorioita vakuut

tumaan siitä, että jatkuvuus on eräänlainen ennaltamäärätty systeemi, sul

jettu koodisto, jossa sisällöllä on vain vähäinen vaikutus kontekstiin. Ne 

olettavat, että jos jokin tietty sisällöllinen kategoria valitsee ensin muodon, 

niin muoto etenee sitten itsestään kuin syntaktinen tai kieliopillinen verbaa

lisen kielen säännöstö. Aivan kuten kielessä edellytetään, että subjekti edel

tää verbiä ja etteivät lauseet pääty propositioihin, on jatkuvuuden luomi

nenkin säännöstö, jonka mukaisesti esimerkiksi kohtaukset alkavat usein 

yleisillä tilanteita vakiinnuttavilla otoksilla. 
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Mutta kyseessä ei silti ole mikään automaattinen muotoidea, vaan ajatus 

siitä, että vakiinnuttavat otokset toimivat monissa tilanteissa. Ensinnäkin ne 

informoivat katsojaa suoraan siitä, millaisia uudet tapahtumapaikat ovat, ja 

kuvailevat niitä yleisellä tasolla aivan kuten ki1jailija kuvailisi uutta kohta

usta ja sen atmosfääriä. Jos elokuva käyttää tällaista keinoa kirjallisuutta 

enemmän, se johtuu siitä, että elokuvat ovat enemmän sidoksissa tapahtu

mapaikkoihin. Toiseksi yleinen näkymä vakiinnuttaa henkilöhahmojen suh

teelliset asennot ja luo jo siinä vaiheessa joitain todennäköisiä liikeratoja. 

Siksi kohtauksen yleinen liike kaukokuvasta lähikuvaan vastaa ki1jallista 

johdanto- ja sisäänajoprosessia. Visuaalinen havainnointi toimii kuitenkin 

eri tavoin kuin lingvistinen tulkinta. Kenonnassa otos on erilaisia asioita 

yhdistävä tekijä, ja esimerkiksi otosten kautta tapahtuva yhdistely vaatii 

semanttista näkökulmaa, koska audiovisuaalisen kerronnan rakenteet ovat 

myös maailmallisen tietoisuuteemme funktioita.
19 

Lähikuvien jälkeinen etäännyttävä näkymä trujoaa pohdinnan hetken, 

yleisemmän vision henkilöhahmoihin ja heidän tilanteeseensa. Kyseessä on 

sisällöstä riippuva muoto, jota on helppo varioida, ja käytännöt ovatkin täs

sä suhteessa moninaisia. Vastakkaisessa käytännössä uusi kohtaus avattai

siin johonkin yksityiskohtaan keskittyvällä lähikuvalla, ja tällainen käytän

tö oli osittain vallalla kerronnan varhaisvuosina ja erityisesti sen hallittua ja 

taidokasta käyttöä edisti Ernst Lubitsch 1930-luvun filmeissään. 

Joseph Loseyn Sementtiviidakko (The Criminal, 1960) alkaa tiheillä ryh

mäotoksilla, jotka vihjaavat rikkaisiin, korkeilla panoksilla pelaaviin poke

rimiehiin, kunnes myöhemmät ja vapaammat otokset korostavat, että ky

seessä ovat sellissä savukkeista pelaavat vangit. Psykon avaava makuuhuo

neotos ei ole sen enempää yleinen näkymä kuin yksityiskohtaan keskittyvä 

lähikuvakaan, vaan jotain siltä väliltä. 

KATSONNALLISTA KIETOUTUMISTA 

Hollywoodin klassista kielioppia voidaan verrata neoklassismiin kirjalli

suudessa. Molemmat palvovat moitteettomia ja pehmeitä siirtymiä, painot

tavat ammattitaitoa ja piilevää katsojan ja lukijan kietomista teoksen sisäi

seen maailmaan. Molempia uhkaa tietynlainen konventionalisoituminen ja 
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ulkopuolelle jätettyjen käytäntöjen hylkääminen itselleen sopimattomina. 

Mutta näiden yhteyksiensä kautta molemmilla on halu hahmottaa muoto

jaan aistillisesti ja kehittää tietynlaista luonnollista järkeilyä ja hyvää tyyli

tajua. Jos yhteys niiden välillä katkeaa, se johtuu osittain neoklassismin 

erityisestä eleganttisuudesta, mistä johtuen se ei kyennyt kehittymään koh

den realismia tai romantiikkaa. 

Sen sijaan Hollywood-kerronta kykeni eräänlaisen käsityöläissävytyk

sensä kautta syventymään kohden jälkiklassista epäaistikkuutta. Se kehitti 

tätä kautta yksinkertaisemman ja syvemmän logiikan yhdistämällä konven

tioita, jotka säilyttivät muodollisen sävynsä jonkin aikaa. Sen luoma ker

ronnallinen nopeus ja epätasaisuus saattavat hämmentää sellaisia havain

noijia, joiden mukaan valtalinjan mukaiseen elokuvalliseen jatkuvuuteen 

kuuluvat tietyt koodit ja konventiot. Tällaisia elokuvallisia muotoja voitai

siin ymmärtää vain viittaamalla johonkin jo olemassaolevaan koodistoon. 

Tilannetta helpottava seikka on se, että uudet ja ainutlaatuiset muodon fi

guurit ovat nopeasti ymmärrettävissä olevia, kun ne suhteutetaan johonkin 

kontekstiin. 
20 

Stuart Walkerin Lontoon ihmissusi (The Werewolf of London, 1935) 

hyödyntää keinoa, joka on melko harvinainen kerronnassa. Siinä oleva ta

kautuma näytetään päällekkäiskuvana tapahtumaa muistelevan henkilön yllä. 

Syy tähän menettelyyn liittyy luultavasti takautuman läheisyyteen suhtees

sa tulossa olevaan kerronnalliseen kliimaksiin: läsnäolevien kasvojen säi

lyttäminen kuva-alassa sallii rakennetun jatkuvuuden eri aikoina olevien ta

pahtumien välille. Kyse on kasvojen ja ajatusten yhdistymisestä, jolloin 

kyetään vihjaamaan johonkin hallusinatoriseen kauhuelokuvan ilmentämään 

tilaan. Walkerin elokuvassa takautuman käyttö viittaa suoraan henkilön 

mentaaliseen tilanteeseen. Tähän liittyy päällekkäiskuvaus muotojen liuku

essa henkilön kasvojen ylitse, aivan kuten kyseessä olisi aivojen mentaali

kuvastoa hahmottava röntgenkuva. Sen toimivuus katsonnallisen ymmär

ryksen tasolla, kaikkine siihen liittyvine nyansseineen, ei välttämättä riipu 

jostain tilannetta selvittävästä koodista ja siihen liittyvistä merkityksistä. 

Tällaiset yhtäaikaisesti hahmotetut päällekkäiskuvastot ovat erittäin har

vinaisia ja ne myös uhmaavat jatkuvuusleikkauksen peruslogiikkaa, johon 

ei niinkään liity illuusion säilyttäminen kuin sekasorron välttäminen. Kat-
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sonnalliseen havainnointiin kuuluu tällaisten näkymien samanaikainen 

ymmärtäminen, merkityksen löytäminen ja sen assosioiminen suhteessa 

kerronnalliseen muotoon. Muoto on piktoriaalinen konfiguraatio, josta si

sällöt ja kontekstit päätellään, eli tässä tapauksessa päällekkäiskuvat mer

kitsevät takautumaa, jossa on mentaalisen kiinnittymisen sävyjä, ja kun täl

lainen muoto tulee mahdollisesti uudestaan vastaan, se ymmärretään hie

man nopeammin, koska siihen saatetaan liittää jo konvention ulottuvuuk

sia. 
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AJATUKSELLISIA MALLEJA 

Montaasi vertautuu elokuvassa kuvien kautta ajattelemiseen, sillä eloku

vassa kuvat ovat peräkkäin samassa tilassa. Vaikka elokuva on montaasia 

kuvien välillä, on elokuvan kuva silti erilaisten elementtien kasautuma. Kuten 

maalaustaiteessa, on elokuvassakin näkymiä yksittäisen kuvan sisällä. Elo

kuvan monimutkaisuus ei riipu siitä, että kuvien välinen leikkaus korvaisi 

kuvan sisälläolevaa leikkausta, vaan kyse on siitä, että ollaan tekemisissä 

molempien asioiden kanssa yhtäaikaa - kontrolloidaan katsojan silmän

liikkeitä ja mikä vielä tärkeämpää, katsojan ajatusten liikkeitä yhden kuvan 

sisällä ja asetetaan ne vastakkain seuraavan kuvan kanssa. Koska elokuva 

on myös liikkeen taidetta, ei kyseessä ole vain kuvan sisällä tai kuvien vä

lissä oleva montaasi, vaan kysymys siitä, miten liike suhteutuu katseen lin

joihin, miten se muuntaa ja ohjaa niitä. 

Katsojan ajatuksilla on taipumus seurata katseen suuntaa. Jos kysymyk

sessä on voimakas, yllätyksellinen katse esimerkiksi näyttelijän säpsähtä

essä yllättäen kankaalla ja katsoessa jonnekin, sii1tyy katsojan ajatus kat

seen mukana. Jos auto kulkee tietä pitkin, kulkee katsojan ajattelu ikään

kuin auton edellä. Montaasi elokuvassa ei tapahdu ainoastaan huomiopis

teiden välillä, vaan suuntautuu myös elokuvassa ilmenevien kulkuratojen ja 

suuntien mukaan. Kyseessä on monia samanaikaisesti ilmeneviä asioita, eikä 

ole mitään kovin yksinke1taista säännöstöä, joka ohjaisi meitä havaitsemaan 

"kuinka paljon liikkuvan auton edellä katsojan ajatus liikkuu, ja kuinka 

nopeasti hän katsoo sinne, mihin kuvassa oleva hahmo katsoo". Nuo asiat 

ovat riippuvaisia aina kulloisestakin tilanteesta, ja eräs detalji liittyy siihen, 

että jos esiintyjä kuvassa yllättäen säpsähtää, niin katsoja olettaa jotain äkil

listä tapahtuneen ja hänen huomioidensa rytmi kiihtyy esiintyjän liikkeen 

mukana. Mutta jos esiintyjä antaakin meille hitaan, mietiskelevän katseen, 

ja jos myös elokuvan muut liikkeet ovat melko hitaita, katsojan mieli liik

kuu sen kaltaisessa rytmissä johonkin suuntaan. Siksi leikkaus esiintyy ikään

kuin eräänlaisena draamassa olevien elementtien a1vioijana. Kyseessä ei ole 

tiede, jolla olisi omat säännöstönsä, vaan enemmänkin intuitioiden ja pää

määrien kautta hahmottuva tilanne. 
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Jokaisen leikkauksen yhteydessä muutos on jopa äkillisempi kuin mi

hin kielelliset tavat viittaavat. Sellaiset näkökulmat kuin "otosten välinen 

leikkaus" vihjaavat siihen, että katsojat kokevat ensin ensimmäisen otok

sen, sitten leikkauksen ja sen jälkeen toisen otoksen. Tämän jätjestyksen 

mukaisesti kerronnan koettu muoto ikään kuin uudelleen toistaa filminau

han materiaalista jätjestystä. Mutta leikkaus ei ole ollut missään vaiheessa 

näytteillä. Katsoja ei koskaan näe leikkausta itsessään, ja lisäksi leikkaus 

filminauhalla on identtinen minkä tahansa jatkuvan otoksen kahden ruudun 

ruutulinjan kanssa. Uusi otos tarjotaan samalla nopeudella kuin seuraava 

ruutu vanhassa otoksessa. Katsoja näkee yllättäen uuden muodon, mistä hän 

päättelee, että näkökulma tai kohtaus on muuttunut. Seuraava otos sekaan

tuu heti edellisen kanssa. 
1 

OTOKSELLISIA SANOMIA 

Katsoja ei koe leikkausta, vaan uuden otoksen ja otosten välisen eron. Kat

soja näkee uuden graafisen muodon ja uuden kohtauksellisen informaation. 

Mikä tahansa uusi näkökulma on päätelty ero eli eroavuus merkitykselli

sessä sisällössä, ei merkityksellisessä muodossa. Leikkauksen näkymättö

myys ja näkökulman muutoksen päätelty luonne selittävät sen, miten leik

kaukset- vaikka ne ovat niin "totaalisia" - voivat olla myös subliminaalisia 

tai näkyviä, mutta kuitenkin nopeasti katsojan havainnoinnilta piiloutuvia. 

Jos ajatellaan peräkkäisiä otoksia esimerkiksi tilanteesta, jossa auto ohittaa 

linnamaisen rakennuksen, niin katsoja näkee ensisijaisesti "auton ja linnan". 

Koska kyseessä on toimiva yhteys, ylittää kohtaus erillisten otosten tosiasi

an. Erilaiset näkymät ovat sekundaarinen eroavuus ja vastaavat saman koh

tauksen näkemistä "tuoreeltaan" - sitä että katsotaan asioita toisesta näkö

kulmasta, toisessa valossa, tai vähitellen ihmisen mentaalista pohdintaa so

veltaen. 

N01maalisti jokainen otos "sanoisi" tai näyttäisi jotain hieman erilaista. 

Yksi otos voisi korostaa ajajan kokemusta, toinen auton suhdetta linnaan 

jne. Mikään näistä ke1rnn tehdyistä korostuksista ei vastakkaistu toisen kans

sa. Päinvastoin jokainen täydentää toista ja kehittää samaa yleistä tilannetta 

jatkuvasti. Siksi tunnetaan, että otos jatkaa edellistä, eikä keskeytä sitä, vaan 
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jatkaa uuteen pisteeseen, jolloin leikkaus luo kerronnallista jatkuvuutta. Leik

kauksen kautta syntyvää "repeämää" ei ole kumottu, vaan sen ylitse on menty 

yhteyden kautta. Siksi leikkaus on helposti yhteys, assosiaation tilanne, jos

sa otosten välinen suhde ylittää epäjatkuvuuden. 

Otosten välinen suhde voi olla vähemmän toistavaa luonteeltaan kuin 

tällainen "auto ohittaa linnan" -tilanne. Jos näytämme auton tasangolla yh

dessä otoksessa ja vuorilla seuraavassa sekä rannalla kolmannessa, otosten 

"risti.riidat" ovat nopeasti ja subliminaalisesti ratkaistavissa. Ne ovat saman 

jatkuvan matkan hetkiä. Näin muodostuva sekvenssi voidaan lukea varsin 

pehmeästi juuri tilan poistamisen kautta. 

Vahvasti koetut jatkuvuudet ovat johdettavissa olevia näkymiä ei aino

astaan tilallisten poistumien vuoksi, vaan johtuen katsojan kyvystä kuvailla 

ja hahmottaa nopeasti tilannetta ja sen kehittymistä tai tarinallista kehitys

kaaita ja erilaisia muuntumia yhdestä aiheesta toiseen. Siksi usein äkilli

syys on myös pehmeyttä. Jos yhteys ei ole välittömästi ilmeinen, katsoja on 

usein siitä huolimatta kärsivällinen, ainakin jos siihenastinen kerronnalli

nen diskurssi on vaikuttanut yhtenäiseltä. Sillä hän ymmärtää, että niin dis

kurssissa kuin maailman havaitsemisessa, informaatio tulee meille paloit

tain ja peräkkäin. 

Elokuvallinen kerronta on todellakin lineaarista siinä mielessä, että ker

ronnallinen paljastaminen on yhtä "aikasidonnaista" kuin narraatio tai des

kriptio. Asioiden paljastaminen, asioiden kuvailu ja ke1TOnta ovat diskurs

sin kolme tasoa. Narraatio eli kerronta soveltuu "tarinoihin" eli vaihtoeh

toisten mahdollisuuksien kronologisiin tasoihin. Deskriptio käsittää tiloja 

ja systeemejä (kuten jaksoja), jolloin kronologia ei ole vaihtoehtoista, se

kundaai·ista tai olemassaolevaa. 

Elokuva ei ole lineaarista absoluuttisessa, puhtaan atomistisessa mieles 

sä, mikä viittaa siihen, että kaikki informaatio on ajettu erillisiin "paloihin", 

jotka voivat vain seurata toisiaan kuin digitaalisessa tietokoneessa. Otos, 

kuten mikä tahansa kuva, on suurelta osin "samanaikainen" esitys, jopa sil

loin kun liike, muutos, piktoriaalinen kompositio tai mielenkiinnon ensisi

jaisuus viittaavat otoksen luennan peräkkäisyyteen. Yhtä lailla sanat ovat 

sekä peräkkäisiä että samanaikaisia. "Kissa istui matolla" on lineaarinen 

sekvenssi, mutta "kissa" on jo yhdenlainen tiedon kokoelma, johon ei liity 
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mitään tiettyä jäijestystä. Siksi se on yhtä samanaikainen kuten kuvakin. 
Siihen liittyy esimerkiksi karvaisuutta, sillä on neljä käpälää, se raapii, keh

rää, on nisäkäs jne. 
Kaikenlaiseen paljastamiseen liittyy muutoksia ja poistumia, ja leikka

us yhdestä otoksesta tai kohtauksesta toiseen on yhtä nopeasti havaittavissa 
kuin mikä tahansa diskurssiin liittyvä järjestely. Siksi voidaan väittää, ettei 
otos ole niinkään todellisen tilan illuusiota kuin ideaa siitä visuaalis-fysi
kaalisesta tilasta, johon se viittaa. Sillä aivan kuten diskurssi on ideoiden 
virtaa, kerronnallinen jatkuvuus on suurelta osin visuaalista ideoiden vir
taa, abstraktien aika- ja tilaviipaleiden ja niiden sisältöjen ja niihin liittyvien 
assosiaatioiden yhteyttä. 

On syytä muistaa se hyödyllinen paradoksi, että äkillisyys ollessaan 
nopeaa, voi olla myös pehmeää. Kaikki riippuu siitä, miten helposti assosi
aatio seuraavaan ideaan syttyy suhteessa aiempiin ideoiden kontekstiin. 
Äkilliset siirtymät yhdistettyinä pehmeisiin muotoihin ovat tavallaan kak

sinverroin pehmeitä. 

VERTAILEVAT YHTEYDET 

Kognitiivinen näkökulma vihjaa siihen, että suurin osa mentaalisista pro
sesseista voidaan ymmärtää ongelmien ratkaisuihin liittyvinä näkökulmi
na, joihin ei aina voida soveltaa formaalin logiikan jyrkkiä periaatteita. Esi
merkiksi Philip Johnson-Laird ja Mark Johnson ovat kiinnittäneet huomio
ta juuri tällaiseen "yhdistyvään" jäJ·keilyyn, jossa mielen toimintojen kog

nitiivinen luonne asettuu keskeiseksi.2 Kognitiivisen teorian mukaan mie
len sisäiset toiminnat ovat olennaisia. Havainnolliset ja kognitiiviset ky

kymme ovat jossain mielessä biologisen materiaalimme hillitsemiä. Tämä 

ei ole mitenkään hankala asia, sillä kognitivistit eivät ajattele näiden sisä
syntyisten piirteiden suoraan määräävän inhimillisen kokemuksen ulottu
vuuksia. Inhimillinen subjektiivisuus on monimutkainen fysiologian, fyy
sisen ympäristön ja kulttuurisesti määräytyvien valintojen interaktio.3 

Dziga Vertov loi 1920-luvulla oman räjähtävän ja assosiatiivisen mon
taasinsa, joka kehittyi erilaisten vaiheiden kautta. Vertovin teorian mukai
sesti ensin jokin jakso vakiinnuttaa alkuperäisen aihepiirinsä ja kehittää sen 
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täyden potentiaalisuuden siihen sopivan leikkaustyöskentelyn kautta. Sit

ten väliin leikkautuu näennäisesti muiden kanssa yhteensopimaton otos. Se 

ilmoittaa uuden aihepiirin esiinmarssin ja enteilee uuden teeman hahmotus

ta sekä toimii dialektisena kommentoijana suhteessa aiemmin esitettyyn 

tapahtumaan. Tällainen metaforinen yhteys suhteessa kahteen erilliseen ai

hepiiriin luo mahdollisuuden katsojan mielessä tapahtuvalle assosiatiiviselle

prosessille. Dialektisen väliin leikkautumisen kautta aiemmin esitetty ta

pahtuma saavuttaa uuden lisämerkityksen. Se monimutkaistaa kerronnalli

sen jakson aiemmin saavuttamaa temaattista yhtenäisyyttä. Näin tapahtuu 

vain hetken, sillä kun myöhemmin esitettävä otos havainnoidaan, se alkaa 

toimia retroaktiivisesti tarjoten enemmän informaatioita suhteessa sitä ym

päröiviin otoksiin kuin varsinaisesti suhteessa itseensä.4 

SULJETUN SILMÄN VISIOISSA 

Whitneyn veljekset James ja John kiinnostuivat aikoinaan Oskar Fischinge

rin animaatioiltaan luomasta visuaalisesta kekseliäisyydestä, mutta eivät 

hänen tavoin halunneet liittää kuviaan tiettyyn ja tunnettuun musiikkiin tai 

perinteiseen animaatioon. Heidän saijansa Five Film Exercises ( 1943-44) 

tuotti osaltaan radikaalin audiovisuaalisen montaasin. Johnin kiinnostus 

Schönberg-vaikutteiseen musiikkiin ja Jamesin kiinnostus grafiikkaan tuotti 

tuloksena saijaltisen komposition, jonka jokainen osa taijosi saman perus

materiaalin uudelta hienovaraiselta variaatiolta. Äänimaailman synteettiset 

sävelet luotiin tai·koitusta varten kehitetyllä heilurimekanismilla, joka en

nakoi elektronista musiikkia ja visuaaliset kuvat tehtiin taltioimalla ensim

mäistä kertaa puhdasta, suoraa valoa. 

Visuaalinen kuvasto on yhtä hienovaraista kuin esimerkiksi Viking Eg

gelingin teoksissa, mutta myös luonteeltaan huomattavasti dynaamisempaa 

ja elokuvallisesti kehittyneempää. Kuva-alan jokainen tuuma on suunnitel

tu osana kokonaistoimintaa ja jokainen liike koreografioitu suhteessa tiet

tyihin optisiin efekteihin. Visuaaliset kompositiot on rakennettu saijallisen 

musiikin hengessä koostuen teemoista, variaatioista ja niiden käänteisistä 

jätjestyksistä. Optisten ilmiöiden luonne mahdollistaa odottamattomia yh

distelmiä, joiden myötä kutistuvat objektit voivat hahmottaa yhdellä hetket-
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lä syvää tilallista perspektiiviä ja hieman myöhemmin muuntua lattean ti

lallisuuden muodoiksi. Ääniraita on samalla tavoin muuntuva ja moniulot

teinen, ja kuvan ja äänen montaasi toimii välillä tarkassa synkronisaatiossa 

suhteessa toisiinsa. Välillä vuorovaikutus on dramaattisesti vastakkaista. 

James Whitney alkoi tehdä elokuvia ns. sisäiselle silmälle käyttäen sul

jetun silmän vision vastaavuuksia eli valopisteitä ja hallusinaatioihin liitet

täviä geometrisia muotoja. 5 Kaikkea Whitneyn tähänastista tuotantoa on lei

mannut kiinnostus Ramana Maharshiin, jungilaiseen psykologiaan, alke

miaan, joogaan, Taoon, kvanttifysiikkaan, Krishnammtiin ja tietoisuuden 

laajentumiseen. Whitneyn elokuvissa on kyse "kosmisista tapahtumista ja 

sisäisistä psyykkisistä tapahtumista" tekijän itsensä lausuntojen mukaan. 

Whitneyn tunnetuinta teosta Yantra (1957) -elokuvaa edelsi filmi nimeltä 

Yantra Study (1949), joka pohjautui Whitneyn tekemiin Mandala-maalauk

siin. 

Strukturaalisesti elokuva on erittäin yksinkertainen, sillä maalauksista 

otetut staattiset otokset liitetään häivytysten kautta toisiinsa. Silti teos on 

visuaalisesti rikas. Mandaloiden kompositiot koostuvat nopeasti luonnos

telluista linjoista, karheista siveltimen viilloista ja Jackson Pollockin eks

pressionistisen tyylin mieleentuovista maalitipoista. Whitneyn luoman nä

kymän mukaisesti ne kuitenkin esittävät ympyröitä, suorakulmioita ja mui

ta mandala-yantra -traditioon kuuluvia geometrisia muotoja. Whitneyn 

maalauksellinen kiinnostus väreihin, tekstuureihin ja formaaliseen desig

niin on selkeästi läsnä Yantra Studyn mandaloissa. Samalla voidaan nähdä, 

miten niiden kautta pyritään hahmottamaan arkkityyppisiä muotoratkaisu

ja, valon ja pimeyden malleja, jotka ovat kuin ns. "suljetun silmän vision" 

valopilkkuja tai värihäivähdyksiä. 

Seuraava vaihe Whitneylla oli kääntää nuo havainnot "täplämalleiksi", 

joista tuli hänen kahden tunnetuimman elokuvansa Yantran (1957) ja La

piksen (1966) perusta. Erityisesti hän rinnasti nämä täplämallinsa hajaute

tuilla muodoilla, joita hän oli tarkkaillut meditoinnissa ja intialaisella Akas

ha-näkökulmalla. Se tarkoittaa eteerisyyttä, ennen luomista hahn10ttuvaa hie

novaraista elementtiä, joka on kuten Brahman hengitys. Kyseessä on sub

stanssi, joka läpäisee universumia ennen kuin se alkaa hajota enemmän val

miiksi maailmaksi. Yantrassa väritettyjen täplien kieppuvat massat sulautu-
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vat yhteen linjojen, aaltojen, lähteiden, komeettojen ja monien ympyrä- ja 

pallomaisten muotojen kanssa. Vaikka Whitneyn oma kommentointi liittää 

elokuvan kuvaston mandaloihin ja muihin itäisten mystisten traditioiden vi

suaalisiin ekspressioihin, havainnoijan ei tarvitse olla tietoinen noista esotee

risista asioista voidakseen arvostaa Whitneyn näkymiä. Whitney käyttää 

modernin abstraktin taiteen muotoja, rytmejä ja fonnaalisia rakenteita. Elo

kuvan täplämallit esiintyvät myös ihmisten sisäisissä havainnoissa. 

Yantrojen traditionaalinen funktio on tuo mietiskelyn auttaminen. Kes

kittämällä kaiken huomion Yantran malleihin, meditoija eliminoi ulkoiset 

havainnot, ajatukset ja tunteet saavuttaakseen jotain mentaalis-havainnol

lista yhteyttä yantraan itseensä. Malli auttaa havainnoimaan visuaalisia sys

teemejä, jotka ovat kyllä läsnä, mutta jotenkin piilossa, ja siksi ulkoisten 

ärsykkeiden jatkuva tulva on katkaistava. Whitneyn Yantra ei vain esitä joi

tain näiden ehtojen kautta havainnoitu ja arkkityyppisiä malleja, vaan repro

dusoi mielen prosessia niiden löytämisen kautta. Yantra ja Lapis hahmotet

tiin aluksi mykkäfilmeiksi, mutta myöhemmin niihin liitettiin musiikkia. 

Whitneyn Yantra on omalla tavallaan puhdasta elokuvaa, joka vastaa vi

suaalisten taiteiden abstrak.tiota. Tämän elokuvan rakenteet eivät kohdistu 

minkäänlaisiin kielellisiin rakenteisiin, vaikka elokuva on vahvasti struktu

roitu. Se on äärimmäisen fysikaalinen, kokoelma "visuaalista musiikkia" ja 

äänimusiikkia. Eräs elokuvan jännitteistä liittyy siihen, että musiikki ikään

kuin pakottaa meidät haluamaan kuvien olevan tietynlaisia suhteessa mu

siikkiin. Elokuvassa muodot stimuloivat, koska ne ovat todellisia ja konk

reetteja. Ne eivät ole kuvia mistään muusta, vaan ne ovat omalla tavallaan 

konkreettisen abstrakteja luonteeltaan. Ne eivät ole kuitenkaan täysin abst

rakteja, sillä niihin liittyy tunne muodoista ja väriläiskistä jossain tilassa. 

Niihin liittyy myös havainnollinen tunne siitä, että jotkut muodot ovat tois

ten edessä, jolloin liikettä on eri suuntiin. Kuvissa on illuusion alku, visio 

visuaalisesta syvyydestä ja muodot liikkuvat "tahdonvoimalla", jolloin liik

keistä tulee tunnelmaa. Kognitiivinen havainnointi antaa kuvien väliselle 

montaasille ja sitä kautta syntyville muodoille luonnetta ja merkityksiä. 

Whitneyn luoma lyhytelokuva, hahmotuksellisine montaasiratkaisuineen, 

menee monien abstraktion ja realismin asteiden lävitse osoittaen sen, miten 

realismi elokuvassa on aina suhteellista. Mikään kuva ei anna riittävästi tie-
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toa todellisuudesta, vaan realismi on aina osittaista ja tässä mielessä epätäy

dellistä. Maalaustaiteessa ja kuvanveistossa voidaan pyrkiä täydellisempään 

realismiin. Samoin abstraktio ei ole koskaan täydellistä, eikä ajattelumme 

ole koskaan täysin abstraktista tai realistista, vaan jossain näiden molempi

en välillä. 

Elokuvateoria joutui aikoinaan harharetkille, kun se yhdisti elokuvan ku

van liian kiinteästi realismiin, fotografiaan ja todellisuuteen, sillä elokuvat 

tarvitsevat kaikenlaisia kuvia ja vaikka kuinka keinotekoisiakin, kunhan ne 

ovat tarpeeksi rikkaita info1maatioltaan. 

Näin hahmotettuna kyse on siitä, että elokuvateos muuntaa kuviaan sen 

mukaan millaista informaatiota se haluaa tmjota. Mielestäni voidaan sanoa, 

että onnistuneessa elokuvassa haluttu info1maatio määrää muotoon liittyvät 

valinnat, eikä muodon sallita valita infmmaatiota. Elokuvallinen fmmalis

mi kääntyy tavallaan päälaelleen. Sillä puhdas formalisti olisi aina sitä mieltä, 

että muoto määrää informaation. Kyse on siitä, että muoto valitaan ja siihen 

valintaan vaikuttaa informaatio. Usein katsonnallisen mielenkiinnon feno

menologiset siirtymät ovat muutoksia yksityiskohdasta toiseen tai yksityis

kohdasta yleiseen konfiguraatioon - esimerkiksi kokonaisesta huonenäky

mästä johonkin vaikka tuolissa istuvaan ihmiseen ja sitten takaisin huonee

seen. Monet suuret muutokset ovat ikäänkuin nopeita vilkaisu ja, jotka ta

pahtuvat tilallisesti vierekkäin, mutta joilla on vähän "suhteellista tilaa" tai 

"ohjauksellista tilaa". Informaatio suhteutetaan kokonaisuuteen, mutta se 

on tilallisesti yhtä "ei-tilallista" kuin leikkaus. 

Siksi tuntuu luontevalta, että yksi yksityiskohta korvaa toisen mielen 

tasolla tajunnassa. Havainnollinen infonnaatio on "ylempänä" katsojan ta

junnassa kuin tilallinen ajattelu. Ajattelu tapahtuu sinä aikana, jolloin "pyy

himme" ympäröivät visuaaliset detaljit mielestämme tai ainakin ne laskeu

tuvat alemmalle tasolle tietoisuudessamme. Tästä hyvä esimerkki on tilan

ne, kun katsomme maisemaa ja käännämme päätämme, jolloin käännöksen 

aikana tapahtuva tilallinen muuntuminen, tuo "välitila" yhdestä vilkaisusta 

toiseen, jää havaitsematta. Kuva tuo aina mukanaan ideoita, jotka eivät vält

tämättä ole näkyvillä. Kyse voi olla maailmallisesta tiedosta, vihjauksista 

eri todellisuuksiin, psykologisista assosiaatioista ja symboliikasta. 
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Ajatellaan, miten symboli toimii. Esimerkiksi Disneyn piirrosanimaatio 

Dumbo ( 1941) on selkeä visio lapsielefantista, joka lentää heiluttamalla pit

kiä korviaan. Dumbon tarina siiltää katsojan keskelle jännitystä ja kyyne

liä, joten tilanteet tuntuvat "todellisilta" niin emotionaalisesti kuin visuaali

sesti, rnuua tällainen suhtautuminen ei voi pohjautua futograafiseen realis

miin tai mihinkään ideologiaan - sillä realismin ja ideologian funktiot sul

kevat pois lentävät elefantit. Silti ajatuksemme sallivat elefanttien lentävän. 

Miksi ihmiset kyynelehtivät Dumbon edessä? Emmekö näekin häntä meta

forana, symbolina omille, vaikeasti määriteltäville kokemuksillemme: liit

tyykö siihen jotain sellaista, että saatamme kokea itsemme kömpelöiksi jois

sain tilanteissa, joten tässä mielessä olemme tavallaan kaikki "avaruuden 

orpolapsia". Dumbo liikuttaa näitä tunteita runouden kielellä ja symbolien 

järjestyksellä, jolloin mahdollistuvat erilaiset identifikaation ulottuvuudet. 

HAVAINNOINNIN LIUKUVUUS 

Visuaaliseen havainnointiin liittyen näemme asiat usein ensin kokonaisina, 

minkä jälkeen etenemme yksityiskohtiin, ja ne muotoutuvat keskittymis

pisteiksi. Samaan aikaan katsomme kuitenkin asioiden välisiä suhteita ja 

niistä tulee samanlaisia keskittymispisteitä. Esimerkiksi kun katsomme kart

taa tietääksemme kahden paikan välisen etäisyyden, emme katso jotain tiet

tyä pistettä, vaan sen sijaan kahden pisteen välistä etäisyyttä. 

Kun siis puhun keskittymispisteistä, puhun myös vyöhykkeistä, linjois

ta ja etäisyyksistä. Kun näemme esimerkiksi kolmion, voimme nähdä sen 

(a) muotona, (b) ääriviivoina ja voimme katsoa siinä olevia kolmea sivua tai

niiden sivujen muodostamia kolmea kulmaa. Havainnoinnin kautta synty

vät keskittymispisteet ovat äärimmäisen joustavia ja menevät koko ajan pääl

lekkäin. Kun edelleen katsomme samaista kolmiota, voimme keskittyä ylä

huippuun, sitten alempaan kärkeen ja toiseen kärkeen ja seuraavaksi voim

me keskittyä sivujen välisiin tiloihin, jolloin voimme ajatella jokaista sivua

yhtenä, omana muotonaan ja jokaista kulmail om<1n<1 muoton<1<1n. Tätä km1t

ta havainnoiden olemme löytäneet toistakymmentä keskittymispistettä juu

rikaan silmiämme liikuttamatta. Kyse on jännitteiden kohteista katseen si

sällä. Kun visuaalinen havainnointimme liikkuu kuvien yllä, siihen liittyvät
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suhteet ja konfiguraatiot muuttuvat alituiseen, jolloin kuva voi olla samaan 

aikaa sekä todellinen objekti että jonkin asian tai ilmiön kuvaus. 
6 

Meitä ympäröivä visuaalinen maailma on harvoin levossa, sillä silmäm

me liikkuvat ja retinalla oleva kuva on alituisesti epävakaa. Samalla kun 

objektit menevät ohitsemme, ne muuntavat muotoaan alituiseen, jolloin 

kaikkein staattisimmatkin objektit ovat visuaalisessa liikkeessä lähestyes

sämme niitä tai liikuttaessamme päätämme. Liikkuessamme visuaalisten ti

lojen lävitse eksaktit määrittelyt ovat tavallisesti vähemmän tärkeitä, sillä 

kyseessä on enemmänkin jonkinlainen karkeamman tason havainnointi ja 

sitä kautta tapahtuva tilallinen suuntautuminen. 

SUHTEIDEN HAHMOTUKSIA 

Julian Hochberg kommentoi aikoinaan, että elokuvan tutkimuksen pitäisi 

olla yhtä keskeistä suhteessa inhimillisen havainnoinnin tutkimukseen kuin 

renessanssimaalauksen suhteessa rationalismin kehitykseen. 
7 

Leikkausten 

lukeminen elokuvasta toimii elävänä demonstraationa siitä, miten nopeasti 

ihmismieli prosessoi uutta havainnollista tietoa. Epäilemättä tämä luennal

linen nopeus ja uuden suhteuttaminen edellisiin on eräänlainen yhtäaikai

sen, paralleelin prosessin funktio. Joka tapauksessa mieli näyttää keskitty

vän enemmän suhteiden hahmotukseen kuin eroavuuksiin niiden välillä. 

Avantgarde-elokuvien kuvat tarjoavat hajanaisesti yhteytettyjä kuvia 

äärimmäisellä nopeudella. Tämä nopeus luo etäisyyttä katsojan ja kuvien 

välille. Katsojan visuaalis-fysikaalinen "sielläolo" on vähempää, sillä sub

jekti on abstraktimpi. Katsoja kokee aiheiden vyöryn ennemminkin kuin 

jokaisen aiheen tai niiden aiheuttaman shokin. Vielä tarkemmin hahmotta

en voidaan todeta, että katsoja kokee lyhyitä mikroshokkeja tasaisena virta

na ja myös vastakohtien tulvana, jolloin hänen mielensä voi ylittää tarjolla 

olevat shokit ja kokea "energiaa sulavuuden sisällä". Näin on ilmeisen mah

dotonta järkyttää katsojaa, sillä leikkaus on enemmänkin tuomittu sujuvuu

teen kuin shokeeraavuuteen.
8 

Tällainen ajattelutapa ratkaisee yleisen tason

teoriat suhteessa leikkaukseen, Eisensteinin dynaamisen törmäyksen teori

oista Hollywoodin huolestuneisuudesta siihen, miten säilyttää pehmeys leik

kauksellisten siirtymien välillä. Leikkaus voi kuitenkin luoda törmäyksiä, 
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järkyttää katsojaa ja luoda hämmennystä, mutta aina nämä seikat eivät kui

tenkaan nouse leikkauksesta itsestään esiin. 

Ne voivat nousta silloin, kun yhden otoksen antama infonnaatio kiistan

alaistuu seuraavan otoksen infon kanssa. Erityisen nopeasti ne nousevat esiin 

silloin, kun peräkkäiset otokset jakavat saman yleisen kohtauksen. Näin ta

pahtuvat yleensä "virheet" jatkuvuudessa, jotka voivat johtaa erilaisiin ti

lallisiin ym. paradokseihin. 

ELOKUVALLISTEN OTOSTEN AVOIMET 

SALAISUUDET 

Katsoessamme toisiamme todellisessa maailmassa näemme melko laajan 

visuaalisen kentän, jonka sisällä on pienempi erityisen huomion alue. Tuon 

alueen sisällä on yllättävän pieni terävyysalue, joka on noin peukalonkyn

nen kokoinen, kun sitä katsotaan käsi ojennettuna. Mitkään selkeät tai eh

dottomat alueet eivät erota näitä "vyöhykkeitä" toisistaan. Silloin kun esi

merkiksi pään kääntyminen vakiinnuttaa laajemman visuaalisen kentän, riip

puvat pienemmät alueet "silmäyksistämme", joita on noin kahdesta neljään 

sekunnissa. Muutokset kohtauksen sisällä saattavat keskeyttää silmän liik

keet, mutta silloin kun montaasi esiintyy elokuvantekijän luomana, ei kat

sojan tarvitse tuottaa omaansa. Nämä silmäykset eivät rekisteröi kaikkea, 

minkä huomaamme ja huomiomme suhteessa visuaalisiin kenttiin siirtyy 

niistä irrallaan. 

Lisäksi on syytä huomauttaa, että näkeminen toimintana käsittää asso

sioituja ajatuksia, jotka voivat nopeasti korvata visuaalisen huomion. Tähän 

liittyy myös monia keskittymisen tai havainnoinnin heikentymisen tasoja. 

Silmät tekevät tutkivia liikkeitä, sakkadisia vilkaisu ja, jotka nousevat pal 

jolti edellisten silmäysten assosioimista odotuksista tai laajempien ja visu

aalisesti heikompien vyöhykkeiden sisältämistä näkyvien piirteiden "vie

hätyksestä". Näkemisen periferaalisilla alueilla olevat liikkeet tyhjentävät 

nopeasti huomiota ilmeisten biofunktionaalisten syiden vuoksi. 

Sen sijaan valkokankaan kuva 1101maalisti havainnoituna on yksi suuri 

visuaalinen kenttä, joka loppuu jyrkästi ja satunnaisesti jokaisesta kulmas

taan. Sen kuvallinen kokonaistekstuuri viittaa "osien välisiin näkyviin suh-
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teisiin". Tästä kaikesta muodostuu visuaalinen graafinen yhtenäisyys ja sii

hen liittyvät piktoriaaliset kompositiot. Tällä ei ole todellista vastaavuutta 

normaalissa "todellisen" maailman havainnoinnissa, vaikka sillä on suuri 

merkitys näiden asioiden suhteen. Kuvan yllä olevat katseet ja ajatukset liik

kuvat, mutta eivät välttämättä jonkin kompositionaalisen struktuurin mu

kaisesti, vaan jatkuvasti kohdaten tätä kautta edessään näkyviä piirteitä. 

Kuvasta muodostuu visuaalisten kiinnityskohtien peräkkäisyys, sekvenssi, 

vaikka jatkuva yleinen läsnäolo samalla säilyy. Peräkkäisyydestä muodos

tuu "sisäinen leikkaus tai montaasi", vaikka se on erotettavissa leikkaukses

ta tai montaasista erityisessä mielessä silloin, kun peräkkäisyys ko1vaa läs

näolon jatkuvuuden. Visuaalisissa taiteissa tällaista stmkturointia kutsutaan 

"piktoriaaliseksi kompositioksi", "graafiseksi struktuuriksi" tai "orgaaniseksi 

kokonaisuudeksi". 

MUODOSTELMIA JA RAKENTEITA 

Elokuvallisessa kerronnassa liike kiinnittää katseen huomion puoleensa ja 

sen vektorit ja kehityskaaret yleensä ylittävät komposition "staattiset" (mutta 

konkreetit ja näkyvät) elementit. Piktoriaalisen näkymän ja sellaisten ruu

tujen, missä näkymä loppuu äkillisesti, välinen ristiriita on pudotettu hyvin 

alhaalle tietoisuuden tasolle ja sen sijaan me keskitymme sellaiseen näky

mään ja kohtaukseen, johon liittyy kiinnostavaa ja hedelmällistä inf01maa

tiota. Vaikka kuvallinen kompositio ohjaa silmiämme, harvat silmien liik

keet reprodusoivat kuvan kompositionaalisia linjoja. Siitä huolimatta kom

positio on suurelta osin olemassa käsityskyvyssämme, kun kohtaamme ja 

hahmotamme sen rakennetta uudelleen. Kuvaan kohdistuva katseemme ym

mättää visuaalisen kokonaisrakenteen ohella siihen liittyvät peräkkäisyy

det ja eräänlaiset "alamuodostelmat", joista osa koostuu objekteista tai toi

minnoista. Niihin liittyvät osat ovat puhtaasti piktoriaalisia ja graafisia ra

kenteita. 

Otos on kompleksinen yksikkö, jossa on monia yhtäaikaa olemassaole

via elementtejä kilpailemassa katsojan huomiosta. Emme koskaan näe vi

suaalisesti eristettynä jokaista mahdollista muodostelmaa tai jokaista yksi

tyiskohtaa, sillä näkemisemme on tässä mielessä aina "puutteellista". Sillä 
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tarkoitan sitä, että se on "toimivasti valikoivaa" ja vaikka joskus olemme 

tyytyväisiä ilmeisen tutun ja etukäteen koodatun muodon kanssa, ohjailevat 

huomioitamme myös tärkeät ei-visuaalisen sisällön ja kontekstin sysäyk

set. Vaikka kaikki detaljit ovat edessämme, huomaamme harvoin enemmän 

kuin muutaman niistä.
9 

Yleisesti ottaen keskittymisen prosessi ilmenee esimerkiksi otosten ai

kana, sillä normaalisti emme huomioi otoksen "reunoja" - vaikka sanka

rimme kävelee niistä ulos, häviää tai on sivuittain puolitettu kaulasta (lähi

kuva) tai vyötäisistä (puolikuva). Mentaalisesti "abstrahoimalla" otoksen 

reunoistaan, kytkemme jokaisen otoksen yhteen sitä seuraavan kanssa -

vaikka ne ovat visuaalisesti erillisiä yksikköjä, eivätkä ne ole samanaikai

sesti näkyvillä. Montaasi riippuu tästä mentaalisesta elokuvan muodon tyh

jäksi tekemisestä. 

Yhteenvedonomaisesti todettuna voidaan hahmottaa, että luemme otok

sen (a) erityisen integroituna kokonaisuutena, mutta (b) epätäydellisesti in

tegroituna, koska ( c) se kilpailee huomiostamme alamuodostelmien suhteen 

ja ( d) tämä kilpailu muodostaa rakenteen, joka johtaa jännitteisiin, balans

siin ja dynamiikkaan. Tulkinnallinen huomiomme kohdistaa erityisen huo

mion "puhtaan" graafiseen muotoon ja hyljeksii toisia näkökulmia merki

tyksen etsinnässään. Siksi kuva on suhteellisen tarkasti rakennettu, mutta 

sisäisesti epävakaa. Sen päällekkäisistä kudoksista koostuva konfiguraatiot 

muotoutuvat uudelleen, kun silmämme kulkee kuvan yllä. Värähtelemme 

oman tahtomme, emme kuvan tahdon mukaan, ja värähtelemme sen välillä, 

miten näemme sen kuvana tai kohtauksena. Ensimmäisessä tapauksessa ky

seessä on kuvan graafinen malli ja toisessa olemme ikään kuin "läsnä" ku

vassa. Siksi otos esittää meille loogisen omituisuuden ollen sekä (a) kom

positio että (b) enemmänkin itsessään samalla lailla näkymättömien johto

lankojen kietoutuma, kuin mitä useimmat assosiaatiot, viittaukset ja merki

tykset ovat. 

KUVIEN MALLIT 

Liikkuvien kuvien kompositiolla on joitain yhtäläisyyksiä still-kuvan kom

position kanssa. Kuitenkin liike luo eräänlaisen kolmannen dimension vih-
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jaten tilaan, jossa objektit voivat liikkua samalla kun ne muuntuvat. Kun 

liikkuva kuva "pysäytetään", se myös tasottuu, koska liikkuvat piirteet ovat 

pitäneet sen irti taustastaan. Liike "irrottaa" tilaa ja sitä kautta kuvan kom

positiota. Liike ja puhe antavat kasvoille enemmän autonomiaa ja naulitse

vat huomiomme niihin. Siksi yleisesti ottaen liikkeen, muutoksen, rytmin 

ja keston kehä on vastapainona ja usein purkaa siili-kuvan yhtenäistä kom

positiota. Näin tila lakkaa pääasiallisesti vain vihjaamasta liikkeeseen ja 

aikaan, sekä astuu samalla konkreettiseen suhteeseen niiden kanssa. Liik

kuva kuva ei ole staattisen kiinteyden hajottamista, vaan sen laajentamista. 

Vaikka montaasi toimii peräkkäisten ja erillisten otosten, eikä yhden jat

kuvan otoksen kautta, liittyvät siihen täysin samanlaiset visuaaliset meka

nismit ja elementit. Mutta siinä missä yksittäinen, jatkuva otos on kuva eri

laisine alahahmotuksineen, ovat kohtaukset kokonaisuuksia, joiden alahah

motuksia ovat yksittäiset kuvat. Katsojan katseella on vähemmän vapautta 

työskentelyyn, koska jokaisen kuvan kesto ja peräkkäisyys on kontrolloi

tua. Luultavasti silmänliikkeet lakkaavat tai vähenevät, kun leikkaus on riit

tävän nopeata luonteeltaan. Toisaalta katsojan mielellä on enemmän vapautta 

työskennellä, sillä jatkuva hahmotus ei esitä koskaan itseään fiksautuneena 

kokonaisuutena. Kyseessä ovat jatkuvat päätelmät tai rekonstruktiot suh

teessa kuvien moninaisuuteen. Muoto häviää yhtä nopeasti kuin se ilmaan

tuu ja rakenne on silloin tilaa ajassa. 

Kuten yksittäinen kuva, yhdistää myös muoto irrallisuutta joissain suh

teissa ja integraatioitaan toisissa suhteissa. Integraatiota siinä mielessä, että 

otoksilla on piktoriaalinen suhde toisiinsa. Esimerkiksi kahden voimakkaan 

komposition vastakkaistuminen voi luoda shokin, törmäyksen, aistimuksen 

optisesta vastakkaisuudesta eli tätä kautta hahmottuvan kineettisen dyna

miikan. Irrallisuutta siinä mielessä, että katse voi toissijaistaa otoksen muu

toksen ja keskittyä sen sijaan elementteihin, jotka yhdistävät kahta eri otos

ta. Silloin tunnistamme toisen muodon samana asiana toisesta näkökulmas

ta ja asetamme etusijalle jatkuvuuden. Otosten vastakkaistaminen on vain 

preludi otosten väliselle semanttiselle vuorovaikutukselle. Leikkausta hal

litsee tämä kontrastin ja jatkuvuuden, erilaisuuden ja samankaltaisuuden 

välinen dialektiikka. Katsojan mielen täytyy kyetä käsittelemään kaikkea 

tätä erittäin nopeasti. Se tapahtuu suhteuttamalla kaksi otosta keskenään ja 
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olemalla välittämättä siihen liittyvästä leikkauksesta. Katsoja kohtelee leik

kausta alituiseen kuin kuva-alan reunoja: katsoja ei huomioi niitä, koska on 

tärkeämpää "keskittyä" jokaisen otoksen antamaan informaatioon. Silti on 

tapauksia, jolloin otosten välinen "intervalli" ja ristiriita tulee näkyväksi. 

MUODON JA TIEDON STRUKTUUREISSA 

Leikkaus mahdollistuu, koska mieli kykenee monimutkaisiin koordinaati

oihin silmänräpäyksessä. Seuraavassa hahmotan näkökulmaa muodon ja 

kokemuksen, tiedon ja havainnoinnin ulottuvuuksiin. 

Elokuvakulttuurissa on usein tavoiteltu tiukkaa logiikkaa, jonka mukai

sesti ilmiöillä on tietty koherentti rakenteensa. Se on sukua loogiselle sys

teemille ainakin kirjallispohjaisen lingvistiikan näkökulmasta. Valitettavas

ti nämä paradigmat ovat maksimoineet vaikeudet ymmärtää niiden mentaa

listen operaatioiden luonnetta, joihin elokuvan muoto pohjautuu. Koska ajat

telu on koordinaatiota, sen täytyy etsiä ja sietää sekä ulkoisia että sisäisiä 

ristiriitoja. Samalla kun jotkut ristiriidat ovat tukahdutettuja kuin konfliktia 

kiihdyttävät toiveet freudilaisessa teoriassa tai "kognitiivinen dissonanssi" 

yleisemmin, monet ristiriidat ovat tunnistettavissa ja kestettävissä tai käy

tettävissä ja todella nautittavissa. Eikä vain arvoitusten, paradoksien, vitsi

en ja yllätysten, vaan myös tavallisen ajattelun tasolla. On sanottu, että vas

takkaisuus on enemmälti syy kuin tajunnan tuotos. Saattaa kuitenkin olla, 

että ristir-iita on enemmän pohjimmaista kuin vastakkaisuus, sillä mieli oh

jautuu integroiviin systeemeihin, jotka ovat erilaisia luonteeltaan. 

Mitä ilmeisimmin sensoriset järjestelmät, näkö, kuulo, tunto ja tietoi

suutemme ruumiimme eri osien erilaisista asennoista suhteessa tilaan ja 

painovoimaan sekä liike- ja vastavoimat ovat sitä, samoin kuin mentaalisiin 

ala järjestelmiin kuuluvat assosiaatioiden ketjut. Näyttää siltä, että ihmismieli 

monitoroi näitä erilaisia tekijöitä yhtäaikaisesti ja tietokonetutkijat ovat al

leviivanneet "paralleelin prosessoinnin" tärkeyttä, itsenäisten heterogeenis

ten ja homogeenisten muuttujien yhtäaikaista prosessointia. Kognitiivinen 

ajattelu ja tiede vaikuttaa maailmaamme ja nostaa esiin monia filosofisia 

probleemeja. Se edustaa myös vaihtoehtoa traditionaalisille mielen filosofi

oille, sillä sen mukaan mentaaliset prosessit ovat aivojen hahmotusten kaut-
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ta syntyviä arvioita. Älyn ja persoonallisuuden dynamiikan kautta syntyvä 

interaktio nostaa esiin omia moraalisia, metafyysisiä ja tieteellisiä näkökul-
• JO mm.

Tämä alituinen ristiriitojen vertailu mahdollistaa kuvien ja kohtausten 

välisen erottelu n ja saman ilmiön suhteen toisensa eliminoivien paradigmo

jen tai mallien välisen vertailun.11 

Tavallaan havainnointi on mallin tunnistamista. Mutta ei siten että tun

nistaisimme vain yksinkertaisen kaavan, kuten paradigman visuaalisen vas

tineen, vaan kysymys on kyvystä "verrata ja vastakkaistaa" samanlaisuuk

sia ja eroavuuksia ja koordinoida niitä variaatioina. Hyvä esimerkki on "nä

kökulman vakioisuus" -mekanismi, joka sallii meidän nähdä pöydän suo

rakulmaisena, vaikka normaalilta silmän tasolta perspektiivi näyttää sen epä

säännöllisenä puolisuunnikkaana, joka liikkuessamme sen ympäri on jat

kuva muuttuvien muotojen sarja. 

Tällainen "koordinaatio" ei ole "tietoista" siinä mielessä, että hahmo

tamme sen mielessämme. Se ei ole sitä edes irrallisemmassa merkityksessä 

eräänlaisen vapaaehtoisen kontrollin kautta luotuna tai siten, että tulemme 

helposti siitä tietoiseksi. Se ei ole myöskään "alitajuista" siinä mielessä, että 

se olisi jollain lailla tukahdutettua. Pikemminkin se kuuluu näkymään, jota 

Freud kutsui "esitajuiseksi", mentaalisten operaatioiden vyöhykkeeksi. Nuo 

operaatiot ovat vaikeasti määriteltävissä olevia. Syitä tähän on yhtä monta 

kuin mitä havainnoivalla mielellä on erilaisia tasoja ja alasysteemejä ker

rostuminaan. Jotkut ovat alemman tason refleksejä tai motoristen tasojen 

määräyksiä. Toiset taas ovat havainnoitavissa olevia, mutta kiinnostavat 

normaalisti havainnoijaa niin vähän, että muut ajatukset ja näkymät ylittä

vät ne. 

Lisäksi osa monimutkaisemmasta ja korkeamman tason ajattelusta on 

myös alitajuista. Voimme harvoin selittää jokaista assosiaatioketjun vaihet

ta, vaikka mieli etenisikin taaksepäin lineaarisesti. Useimmat assosiaatio

ketjujen rekonstruktiot on tehty retrospektiivisen hypoteesin kautta, jolloin 

ne eivät koskaan selitä yhtä lailla käytössä olevien vaihtoehtojen puuttu

mista. Ne kattavat kukin vain yhden näkökulman suhteessa etsimisen pro

sesseihin. Todennäköisemmin mieli ottaa tavoitteekseen useamman näkö

kulman yhtäaikaisesti ja taijoaa "ratkaisuna" näihin moninaisiin vaatimuk-
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siin sellaisen lähenemisen prosessin, joka kasvaa sisällön, kontekstin, funk

tion ja päämäärän (sisältäen halut, toiveet ja pelot) jokaisesta pii11eestä. 

Moninaisten ja samanaikaisten operaatioiden malli antaa mahdollisuuden 

ymmärtää aivojen huomattavaa tehokkuutta kompromissoida visioita no

peuden ja heterogeenisuuden välillä. Aivot eiväl niinkään seuraa vanhoja 

assosiaatioketjuja, vaan niillä täytyy olla tehokkaampia systeemejä ristik

käisiä hahmotuksia ja informaation poissulkemista varten. Tietoisuus on 

tarpeetonta useimpia näitä operaatioita varten, ja todellakin täydellinen tie

toisuuden artikulaatio olisi tai·peettoman hidasta luonteeltaan. Paljolti tie

toinen ajattelu saa heikomman tajunnan muotoja, jolloin heikkous on erään

laista esitajuista tietoutta. Se voi olla usein niin nopeasti löydettyä, että ajat

telemme olleemme tietoisia siitä koko ajan. 

Usein aistimme, että jokin argumentti sisältää ristiriidan ennen kuin 

määrittelemme sen. Nmmaalissa puheessa hahmotamme sanottavamme tie

tämättä tai·kkaan mitä se on tai mitä sanoja tulemme käyttämään. Kun olemme 

sanoneet asiamme, meidän on silti ilmeisen vaikea toistaa sanoja aivan tar

kalleen. Usein ajattelun tietoinen osa on rajattu valikoitujen tietoaiheiden 

koordinaatioon, päämäät·än asettamiseen ja tahdonalaiseen päätökseen suh

teessa tehtävän suorittamiseen. Aktuaalinen perfmmanssi ei ole sen enem

pää tietoista toimintaa kuin esimerkiksi käskyjen antamista kummallekin 

jalalle askeleiden ottamista varten. 

AJATTELU JA VISUAALINEN TIETO 

Ajattelu on kuin lentokoneella lentämistä. Suurin osa tapahtuu automaatti

sesti ja tietoisuus sekaantuu mukaan aivan kuten pilottina asettaakseen ylei

sen kurssin tarkistaakseen instrumenttipaneelin sekä käynnistääkseen mo

nimutkaisia prosesseja tai suorittaakseen joitain korkean tason tarkkoja toi

mintoja tietyillä hetkillä. Tietoisuus ei ajattele, vaan on korkeampien hen

kisten, toisistaan erilaisten alasysteemien rekisteröinnin tulosta. Kuten Des

cartes sanoi: "Epäilen, siksi olen olemassa."Yhdenmukaisuus ei ole konstruk

tiivisen ajattelun perusta, vaan se mitä ajattelu konstruoi erilaisuudesta. 

Siksi olemme kuin kotonamme elokuvaan liittyvien irrationaalisuuksi

en suhteen. Esimerkiksi kuva koetaan "täällä olevaksi", vaikka se on samal-
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la "kuvan esittämä paikka muualla". Kerronnassa leikattujen otosten virta 

kykenee esittämään yhteensopimattomia tiloja samassa valkokankaan tilas

sa. Kun järkeilemme elokuvan asetelmia, mielemme nojautuu yleiseen tie

tämykseemme elokuvallisesta tilanteesta. Tästä sen muodot ovat vain osa. 

Mielemme nojautuu myös yleiseen tietämykseemme laajemmasta maailmas

ta, josta tietämyksemme elokuvasta muodostaa vain osan. Hyvin nuorten 

lasten kyky ymmärtää televisiota ei riipu niinkään siihen liittyvistä verbaa

lisista esityksistä tai välineen dekonstruoinnista, vaan pikemminkin heidän 

jokapäiväisistä kokemuksistaan. Jopa todellisen elämän visioissa nojaudum

me muodon havainnoinnin perusmekanismeihin, kun ymmärrämme, että 

kyseessä on liikkuva ja alituisesti muuntuva näkökulmamme. Samaan liit

tyy esimerkiksi sellainen kasvokuva, jossa raskaasti varjostettu ihmisen 

kasvojen puolisko on osa samaa objektia kuin visuaalisesti hyvin erilainen 

aurinkoinen puolisko tai että esimerkiksi pään muoto kuvaa tukevaa objek

tia ei litteää tai kuperaa pintaa. 

Visuaalisesta tiedosta huolimatta tarvitsemme todennäköistä tietoa maa

ilmasta. Esimerkiksi sitä, että ase, joka vilahtaa edellisessä otoksessa, yhtyy 

miehen kaatumiseen toisessa otoksessa. Tarvitsemme myös tietoa siitä, että 

esimerkiksi kilttihameet päällä olevat joukot ovat todennäköisesti miekkoja 

heiluttelevien sotilaiden vihollisia. Samoin tarvitsemme tietoa siitä, että ju

naosasto ei ole huone jossain talossa, vaan osa liikkeessä olevaa junaa. Täl

laiset aihepiirit eivät ole koodattuja, sillä elokuvat pystyvät sentään vielä 

yllättämään meidät. Katsojat, joille ei ole minkäänlaista tietoa aseista tai 

junista, voivat tuskin ymmärtää tilallisia tai kerronnallisia yhteyksiä eri otos

ten välillä. Esimerkkinä vielä se, että ellemme oleta kaikkien kärpästen ole

van pieniä, lähikuva kärpäsestä voitaisiin tulkita jättimäiseksi olennoksi, 

ellemme ole huolehtineet selityksen antamisesta sen yhteydessä tai jos olem

me lisänneet tunnetun objektin selkeästi havaittavalla skaalalla samaan otok

seen. 

Katsojille, jotka eivät tiedä mitä kirjoittaminen on tai he tietävät vain 

neliömäisiä, puhdaspiirteisiä kirjaimia, lähikuva käsin tehdystä kiijoituksesta 

sivulla ei näyttäisi miltään, mutta aiheuttaisi hämmentyneitä arvailuja mus

tiin solmuilla toisiinsa sidottuihin viivoihin liittyen. Katsojalle näiden asioi

den ymmärtäminen lisää myös elokuvallisen kerronnan muodollista hah-
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mottamista ja siksi kukaan ei opi elokuvan muotoa verbaalista kielioppia 

jäljittelemällä. Christian Metz huomautti, että elokuvalla on hyvin vähän 

omaa kielioppia. Pier Paolo Pasolini totesi, että elokuvan rakenne riippuu 

tapahtumien, toimintojen ja niistä tietoiseksi tulemisemme rakenteista, jol

loin ei ole olemassa mitään symbolista tai konventionaalista suodatinta esi

merkiksi Pasolinin ja hänen hahmottamansa todellisuuden välissä.
1 2 

Maailmallisen tiedon, semioottisen muodon ja eri merkityksiin liittyvän 

tiedon toisistaan erottamiseen kohdistuvat vaikeudet johtuvat siitä, että ky

seessä eivät ole erilliset "tasot", vyöhykkeet tai tiedonhaarat, vaan asiat, jotka 

kaikki vaikuttavat toisiinsa. 

Tietoisuus semioottisesta muodosta on osa laajempaa tietoisuuttamme, 

joka voi olla vain näiden kaikkien asioiden solmukohta. Jos sellaiset para

digmat, kuten "erilliset tasot", korvataan sellaisilla malleilla, kuten "inter

aktiiviset alasysteemit", silloin koherenssin ja vastaavuuden näkymät toi

mivat paljastetusti ja kuin synonyyminä samalle "solmukohdalle" ja sitä 

kautta avautuvalle koordinaatiolle. Tietty tieto ei ole aina välttämätöntä, ja 

on hämmästyttävää, kuinka usein todennäköiset päätelmät voivat kmjata tie

don puutteita. 13 

Tämän ulkopuolella on inhimillisten samankaltaisuuksien ja kulttuuris

ten sekä alakulttuuristen eroavuuksien vuorovaikutus. Niitä on yhtä vaikea 

jäljittää elokuvan kerronnallisesta muodosta kuin mistä tahansa kulttuurin 

alueelta. Kuva määrittää tilalliset suhteensa imitoimalla niitä, ja näistä suh

teista kasvaa sen syntaksi. Verbaalisen kielen rakenteet eivät dominoi ha

vainnointia tai elokuvan muotoa, sillä esimerkiksi otokset ovat tietyn näkö

kulman kautta avautuvia näkymiä, joihin liittyy usein jonkinlainen ajalli

nen jatkuvuus. Elokuvan välineellinen spesifisyys ilmenee kerronnassa il

maantuvien kuvien ja niihin liittyvien modifikaatioiden kautta. Verbaalisel

la kielellä ei ole samanlaista välineellistä spesifisyyttä. Merkitystasoihin liit

tyvät myös monet muut erot luonnollisen kielen ja elokuvallisen kielen vä

lillä. Esimerkiksi johonkin tiettyyn kohtaukseen liitetyt merkitykset riippu

vat osaltaan myös siitä, miten tuo tietty kohtaus ja sen sisältämät otokset 

sijoittuvat koko teoksen kerronnalliseen struktuuriin. Kun puhutaan eloku

van kielellisistä rakenteista, ei välttämättä tarkoiteta sitä, että elokuvalla oli

si jokin tietty kielellinen rakenne, vaan sitä, että elokuvallisilla kuvilla voi 
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olla kielen kaltaisia kombinaatioita suhteessa toisiinsa. Kuvien väliset kom

binaatiot saattavat muodostaa identifioitavissa olevia ja tunnistettavia mal

leja, joilla voi olla merkityksiä, ja nuo mielipiteet riippuvat vain osittain näistä 

kombinaatioista. 
14 

KATSOMISEN PROSESSIT 

Joseph Andersonin teos The Reality of Jllusion yhdistää "ekologista" ja kog

nitiivista näkökulmaa elokuvateoriaan ja hahmottaa monien esimerkkien 

kautta kiinnostavia näkökulmia elokuvan katsomisen psykologisiin proses

seihin. 
15 

Kognitiivinen lähestymistapa ei ole teoreettisesti yhtenäinen meto

diikka ja Andersonin kohdalla kognitivismi käsittää epistemologisia ja ha

vainnollisrealistisia hahmotustapoja vastakohtana esimerkiksi David Bord

wellin korostamalle konstruktivismille tai Noel Carrollin kehittämälle loo

giselle argumentoinnille. Andersonin mukaan tiede trujoaa pru·haan meto

diikan elokuvakerronnan teoreettisille ja psykologisille tru·kastelutavoille. 

Havainnointi on valikoivaa, huomioivaa ja mielihyvää tuottavaa.
16 

Vaikka 

monet havainnolliset ja kognitiiviset kapasiteetit ovat universaalisesti inhi

millisiä, saattaa ympäröivä kulttuuri vaikuttaa niihin tapoihin, miten noita 

kapasiteetteja hyödynnetään. Esimerkiksi jatkuvuusleikkaus on seurausta 

inhimillisen visuaalisen jä1jestelmän "säännönmukaisuuksista", olemassa

oloon, tilalliseen orientaatioon ja muihin tasoihin liittyvästä luonnollisesta 

jatkuvuudesta. Kuvallinen jatkuvuus ei ole sidoksissa sitä kehittäneeseen 

kulttuuriin ja sen ideologiaan, vaan sitä voidaan soveltaa missä vain vailla 

jotain tiettyä sisältöä.
17 

Sisäinen kykymme rajata erilaisia kokemuksia mah

dollistaa fiktionaalisen kokemuksen eroavuuden todellisuuden kokemises

ta. Identifikaation suhteen voidaan hahmottaa kolmenlaisia tasoja: perspek

tiivin kautta lähteviä, välittämisen kautta havainnoituvia ja rooli-identifi

kaation kautta löytyviä. Tarinan kenontaan liittyvät aspektit voivat olla vie

lä perustavampia ideoita kuin kieli sinänsä, ja kenonnan kautta avautuvalla 

kokemuksella on kielellinen voimansa. Kerronta luo korvaavia todellisuuk

sia, joihin liittyy transformatiivista ja kasvatuksellista potentiaalia.
18 

Andersonin teesit ovat kiintoisia, mutta osiltaan liian yleistäviä, kun hän 

"naturalisoi" kulttuurisia merkitystasoja ja korostaa maagista inhimillistä 
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vapautta vasten lajiemme soveltuvuuden historiallisia tasoja ja luonnollisen 

maailman piirteitä. Monet verbaalisiin muotoihin tai "porvarilliseen ideo

logiaan" (mitä se sitten onkin) liitetyt efektit selitetään paremmin vajavai

sen tai muunnellun maailmallisen tiedon ehdoin. Kulttuurien väliset, ala

kulttuurien väliset ja ideologiset eroavuudet vaik.utlavat radikaalisti koke

mukseemme, havaintoomme ja elokuvan muotoon. Kyseessä ei ole struktu

ralistinen näkökulma vaan yhdenlainen itsestäänselvyys. Loppujen lopuksi 

taiteen yleisin oikeutus on, että viitatessaan muihin näkyvillä oleviin ajatte

lun muotoihin sallii se meidän kokeilla niitä vertailun, vaihtelun, kommuni

kaation, määrittelyn tai minkä tahansa muun meitä miellyttävän tarkoitus

perän vuoksi. 

MONTAASI ENNEN LIIKETTÄ 

Elokuvaan sisältyy piktoriaalisen muutoksen odotus joko otoksen sisällä 

tapahtuvan liikkeen tai uuden otoksen ilmaantumisen kautta. Jos muodon

muutokseen liittyy jonkinlaista ontologista ensisijaisuutta, nimi "liikkuvat 

kuvat" muistuttaa meitä siitä, että ensimmäiset elokuvat esittivät otoksen 

kautta havainnoitua toimintaa ilman, että olisivat leikanneet otoksia yhteen. 

Suuri osa elokuvien leikkauksellisista ratkaisuista johtuu enemmälti tuo

tantoprosessiin liittyvistä tarkoituksenmukaisuuksista kuin niihin liittyväs

tä muodollisesta välttämättömyydestä. Toisaalta on myös totta, että hyvin

kin dynaaminen elokuva voi toimia ilman liikettä joko siksi, että kohtaus on 

hiljaisen liikkumaton (maisema) tai siksi, että leikkaus on hahmotettu pelk

kien still-kuvien kautta
19 

Klassinen esimerkki elokuvallisesta montaasidynamiikasta, joka toimii 

voimallisesti ilman liikettä, on Chris Mm·kcrin lyhytclokuva Terassi (La Jctcc, 

1963), kolmenkymmenen minuutin mittainen filmi, joka koostuu yhtä ly

hyttä silmänliikkeen räpytystä lukuunottamatta kokonaan stilleistä. Eloku

va ei ole millään muotoa epäfilmaattinen tai elokuvallinen haijoitustyö, vaan 

se tunnustetaan yleisesti emotionaalisuudessaan voimakkaaksi mestariteok

seksi. 

Pysäytetyt still-kompositiot ja liikkuvat kuvavirrat koetaan usein ilmai

sullisesti vastakkaisina. Terassissa kyse on niiden synteesistä. Filmin still-
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kuvien peräkkäisyys eroaa esimerkiksi kitjassa esiintyvien valokuvien pe

räkkäisyydestä monella tapaa. Vain elokuvan muoto kykenee taijoamaan 

(a) kuvien samassa tilassa olevan kiinteän peräkkäisyyden, (b) kuvien kont

rolloidun keston, mitä intensifioi uuden kuvan odotus ja (c) "multimedia

kokoonpanon" musiikilla ja puhutulla sanalla höystettynä. 

Vaikka ne eivät olisikaan liikkuvia elementtejä, ovat ne jatkuvasti liik

keellä olevia ja merkitsevät "aikaa". Siksi sellaiset otokset esittelevät lähes 

kaikki montaasin keskeiset elementit. Visuaalisen virtaamisen kontekstissa 

oleva pysähtyneisyyden kontrolloitu kesto luo pysäytyksen vihjauksia eli 

intensiteettiä ja voi näin toimia voimallisena fmmaalisena metaforana. Te

rassin yhteydessä se esittää elokuvan kerronnallista science-fictionia ja sitä 

kautta monia metafyysisiä teemoja.
20 

Terassi-elokuvassa ihmiskunnan rippeet ovat radioaktiivisuuden rajaa

mina katakombeissa, joita johdetaan kuin keskitysleit'ejä. Sieltä he etsivät 

pakoa ajan kautta, mutta löytävät ajan eräänlaisena suljettuna silmukkana. 

Tällaisen elokuvan ja tiukasti kontrolloidun dia- ja audiosekvenssin välillä 

on harmaa vyöhyke. Terassin kautta ymmärrämme, ettei oletettu liikkeen 

primaarisuus suhteessa montaasiin vihjaa välttämättä säännölliseen domi

nanssiin. Elokuvateoriaa ravistelevat ajoittain tendenssit, joiden mukaan 

jostain elementistä tehdään "olennainen" suhteessa elokuvaan, ja sitä kaut

ta minimoidaan muihin liittyviä ulottuvuuksia. Siksi montaasin teoreetikot 

saattavat väittää elokuvan olemuksen olevan jollain tavoin juuri montaasis

sa, otoksen ollessa pääasiassa sen raakamateriaalia. Tämä "hegemonialli

sen" alkuperän osoittaminen oli laajalti oletettua. Siihen liittyi se omitui

suus, että väheksyttiin tai ainakin aliarvostettiin kaikkea, mikä selkeästi ja 

kaksijakoisesti ilmaantui otoksen sisällä. Tämä ajattelu koski myös liikkeen 

olemusta ja merkityksiä. 

Tällaista omituista puhdasoppisuutta esiintyy myös estetiikassa. Usein 

se nousee esiin luonnollisella tavalla ja järkevästi esimerkiksi jonkin eloku

van mestaroinnin yhteydessä. Tähän liittyy erityisesti poleeminen argumen

tointi, joka voi pian vajota tunnusmerkeiksi, jotka mustaavat muut vaihto

ehtoiset toiminnot. Pahimmillaan ne minimoivat sen laajuuden, millä jokai

nen media toimii erillisten elementtien kombinaationa. Tämän kombinaa

tioajattelun kautta joskus yksi ja joskus toinen elementti voi olla dominantti 
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suhteessa toiseen. Näin on mahdollista luoda kerronnallisten muotojen laa

juus ja siihen liittyvät merkitykset. 

Elokuvallisen kerronnan ei tarvitse käyttää kaikkia elementtejään yhte

nään. Elokuvat voivat toimia ilman montaasia tai liikettä aivan samalla ta

voin kuin ne voivat toimia ilman ääntä tai värejä. Jopa silloin kun tällaiset 

"puutteet" ovat sekundäärisiä tai marginaalisia, ne eivät silti ole eksentrisiä 

poikkeuksia tai merkityksettömiä harvinaisuuksia. Niiden minimalismi voi 

olla ekspressiivistä, kuten Terassi-elokuvassa tai se voi olla tietynlaisen puh

tauden ja integriteetin lähde. Avantgarde-elokuvassa se voi toimia niiden 

operaatioiden funktiona, joiden kautta väline meille paljastuu. Raymond 

Durgnat on ehdottanut teoksessaan Fil ms and Feelings ( 1967) elokuvan ole

mukseksi sen muotoon liittyvät kombinaatiot, mutta tällä tuskin viitataan 

siihen, että kaikki muodot pitäisi aina olla yhdistettävissä.21 Sooloinstrnmentti 

on aivan yhtä lailla "musiikkia" kuin koko orkesteri. Minimalismin periaate 

on todellakin omalla tavallaan hyvin kunnioitettava näkökulma. Jos ajatel

laan liikettä ja montaasia ensisijaisesti muutoksellisina muotoja, voivat kum

pikin, muiden tekijöiden niin salliessa, palvella toista. 

KAMERA EHDOTTAA, LEIKKAUS JÄRJESTÄÄ 

Valokuvaukselliselle realistille elokuvan kuva on presentaatio eikä repre

sentaatio siinä perinteisessä mielessä, kun termiä yhdistetään esimerkiksi 

maalauksiin. Elokuvan kuva esittää meille asioita, jotka näemme suoraan. 

Siinä mielessä kyse on läpinäkyvästä esittämisestä: kyse on kontaktista suh

teessa näkemiseen, asioiden välisestä todellisesta suhteesta. Elokuvan kuva 

on liikkuvaa kuvaa, eräänlaista etäännytettyä esittämistä, joka kuitenkin 

mielen tasolla muuntuu läsnäolevaksi. 

Valokuvauksen yhteydessä on helpompaa varsinkin fmmalististen teo

rioiden valossa sekoittaa valmis muoto sen tuottamisen prosessiin. Kohtuul

lisen järkevää on kuvailla esimerkiksi elokuvan leikkausta otosten vastak

kaisuudella. Samalla vaarana on sekoittaa kaksi melkoisen erilaista koko

naisuutta toisiinsa, kun ajatellaan kameran kautta kuvattuja otoksia ja lo

pullista esittämistä varten leikattuja otoksia. On varsin yleistä, että leikattu 

otos käsittää vain osan alkuperäisestä. Useimmat elokuvan otokset on "rää-
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tälöity" esittämistä varten. Otoksen keskiosaan voi liittyä joistain toisista 

otoksista poimittuja näkymiä, jolloin niistä muuntuu kaksi täydellisen eril

listä otosta. Jotta väliin insertoitu otos sopisi, saattaa olla, että alkuperäises

tä otoksesta puuttuu esimerkiksi keskiosa. Yleensä otoksen leikkaus ei ole 

vain ajoitusta ja hienosäätöä, vaan eräänlaista suurta kirurgiaa, johon liittyy 

olennaisen sisällön, kuten toiminnan, dialogin tai sisäisen balanssin poisto

ja. 

Itse asiassa on aika omituista, että ohjaajat halutessaan kameran pysäh

tyvän, eivät huuda "Stop! ", vaan "Cut! ". Sillä mitään leikkausta ei tapahdu, 

ja ohjaajan käsky tulee yleensä paljon myöhempään, kuin missä kohden hän 

odottaa leikkaajan leikkauksen ilmaantuvan. Terminologia ei ole i.irntionaa

lista. Se ilmaisee odotusta ja työskentelyä kohden lopputulosta, tuota val

kokankaalla ilmenevää otosta. Kun leikkaaja leikkaa, saattaa hän kunnioit

taa tai muuntaa visuaalisia tyylejä ja rytmiikoita ja omalla tavallaan ikään

kuin ohjata ja suunnata uudelleen koko elokuvaa. Kun leikkaaja poistaa 

kerronnan keskeisiä tapahtumia, hän todellisuudessa ki.ijoittaa niitä uudel

leen. Keskeiset tapahtumat voivat olla muodollisesti pieniä ja helposti pois

tettavia kuten dialogin osia tai muutoksia kasvojen ilmeissä. Ken-onnan kes

täessä on olennaista, että henkilöhahmot "kasvavat" ja tällainen kehityskaa

ri voidaan selkeästi näyttää esimerkiksi reaktioiden kautta suhteessa ker

ronnalliseen dramatiikkaan ja verbaalisiin ärsykkeisiin. Nämä ovat niitä 

muutoksen hetkiä, joita ohjaajat ja leikkaajat etsivät ja joissa nimenomaan 

leikkauksellisella ajoituksella on keskeinen tehtävä. 
22 

Tässä yhteydessä otoksella viitataan normaalisti leikkauksen jälkeiseen 

otokseen, kankaalla esitettyyn yksikköön enemmänkin kuin alkuperäiseen 

otokseen. Itse asiassa katsojan on lähes mahdotonta tietää millainen alku

peräinen otos on mahtanut olla. Kolme otoksen keskeistä aistimusta ovat: 

(1) otos otoksena, (2) otos leikattuna esitettäväksi ja (3) otoksen merkitys

suhteessa kontekstiin. Normaalisti "otos" toisessa merkityksessä edustaa 

ensimmäistä sovitettuna kolmanteen merkitykseen. Jos "leikkaus" tuo esiin 

otokset, kerronnallinen diskurssi määrittää leikkausta. 

Leikkaus mahdollistaa myös toiminnan pidentämisen. Kyse ei ole enää 

leikkauksesta vaan siihen liittyvästä laajentamisesta. Esitetyn otoksen ta

solla ei ole harvinaista, että yhden otoksen toiminta menee päällekkäin toi-
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sen kanssa. Tuotannollisena toimintana kyse on mahdollisuuksien jättämi

sestä leikkausta varten. Riippuen toiminnasta tai toiminnan puutteesta pe

räkkäisyydet ja samanaikaisuudet ovat usein erottamattomia suhteessa toi

siinsa ja tämä asettaa omat hankaluutensa myös teorioille, jotka käsittelevät 

esimerkiksi narratiivisuuden ja deskriptiivisyyden tai synkronisuuden ja 

diakronisuuden välisiä vastakkaisuuksia. 

Joitain vähemmän kattavia asioita kannattaa myös mainita. Kameraotok

sen ja kankaalla näkyvän otoksen välinen ero selkiytyy ns. "jaetun kuva

alan" efektin yhteydessä, jossa valkokankaalla näkyy monia kameraotoksia 

samanaikaisesti. Samat periaatteet soveltuvat himmennyksen käyttöön, jol

loin yksi otos progressiivisesti häviää ja toinen progressiivisesti ilmaantuu 

edeltäjänsä lävitse. Tämä ylikäynti vaatii tavallisesti hieman koordinaatio

ta, eikä ole harvinaista, että kaksi otosta rakennetaan etukäteen muodosta

maan yhden kattavan visuaalisen rakenteen, piktoriaalisen fuugan, jolloin 

valkokankaalla näkyvä otos on itsessään tahallinen ylärakenne. Merkittäviä 

esimerkkejä ovat Josef von Sternbergin An American Tragedy (1931) ja 

George Stevensin Paikka auringossa (A Place in the Sun, 1950) -elokuvissa 

luodut kuvajaksot. 

Nopeat, hitaat ja taaksepäin suuntautuvat liikkeet toteutetaan usein ku

vauksen aikana, eikä niitä välttämättä lasketa leikkausefekteiksi. Ne voi

daan saavuttaa leikkaamalla otokset uudelleen jättämällä esimerkiksi suu

rin osa niistä väliin nopeutuksen aikaansaamiseksi, asteittamalla joitain hi

dastuksia varten, tai asettamalla ne päinvastaiseen jä1jestykseen. Tälläisten 

leikkausten lopputulos olisi erottamatonta kuvauksesta. 

Mikäli ohjaajalta ja leikkaajalta peräisin oleva otos on aivan jotain muu

ta kuin sen alkuperäismateriaali, on vastavuoroisesti totta, että lopullinen 

leikkaus voi paljolti muuttaa otoksen sisältöä. Vaikka otoksiin ei juuri kos

kettaisi, otosta ympäröivä konteksti vaikuttaa merkittävästi otoksen merki

tykseen, sen muodolliseen rytmiikkaan ja rakenteisiin. 

Katsojan silmä alkaa uuden otoksen luennan siitä, mihin se on edellisen 

otoksen kohdalla jäänyt. Niinpi=i myöhemmin tulevan otoksen rakenne riip

puu tehokkaasti edellisestä. Muoto voi olla riippuvainen melko kaukaises

takin arvojäijestyksestä ja taaksepäin suuntautuvasta viittauksesta. Katsoja 

saattaa kiinnittyä kerrom1an taustalla näkyviin kasvoihin, jos edellinen koh-
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taus on luvannut niille tiettyä merkittävyyttä. Elokuvissa esitetään tärkeitä 

kasvoja usein melko satunnaisesti tai muodollisesti alisteisesti. Tämä ei ta

pahdu vain satunnaisuuden ironisen korostuksen vuoksi vaan rutiininomai

sesti vakuuttaen katsojan siitä, että tällainen "merkitys vastaan muoto" -efekti 

saattaa ilmaantua ja sitä voidaan käyttää osana kokonaisuuden semanttista 

balanssointia. Katsojan mielikuvituksella on ilmeinen visuaalinen rakenne, 

joka on soveltuvainen ajallisiin liukumiin. Katsoja on aikamatkustaja, ja ajan 

suunta on tässä mielessä kausaalista luonteeltaan. Objektiivinen ja subjek

tiivinen aika sekoittuvat ja vuorottelevat keskenään, sillä ajallinen metafy

siikka on monimutkaista ja osittain luonteeltaan havaitsematonta.
23 

Katso

jan ajallista tietoutta määrittävät tapahtumat, jotka voivat olla sekä ulkoisia 

että sisäisiä luonteeltaan. Elokuvat eivät toimi kuten kieli, sillä elokuvalli

nen kerronta aktivoi katsojan mielikuvituksen siinä määrin, että voidaan 

puhua katsonnallisesta tunkeutumisesta kerrontaan. Katsojaa ei määritetä 

kerronnan sisäisenä tarkkailijana, sillä katsoja kuvittelee ke1rnnnalliset het

ket. Katsojat esimerkiksi viittaavat subjektiivisten otosten kokemisella ker

ronnan sisällä olevien henkilöhahmojen kokemuksiin eikä omiinsa. Ylei

sesti ottaen subjektiiviset otokset auttavat katsojaa kuvittelemaan millainen 

henkilöhahmon kokemus on, eikä kuvittelemaan itseään tuoksi kokevaksi 

hahmoksi. 

Mitä merkitysten transfmmaatioon tulee, niihin liittyvät varioinnin as

teet ovat sekä kiehtovia että loputtomia. Otetaan avuksi vaikka klassinen 

esimerkki dokumentista, joka voisi esittää "Maginot-linjan lävitse mmtau

tuvia natsien panssarivaunuja." Yksi otos näyttäisi yksittäisen tankin kaata

van kumoon aidan ( vaikka kyseessä saattaisi olla kuva amerikkalaisesta tan

kista sotaharjoituksissa ennen varsinaista sotaa). Tämä rajattu yksityiskohta 

palvelisi näin ollen yleistä näkymää, ei niinkään "näyttäen" kuin enemmän

kin "kuvittaen" tai "vihjaten". Vaikka katsoja huomaa nämä petokset, tai 

pikemminkin muunnokset, valittaa hän vain joissain tapauksissa niistä, sillä 

ne voivat kaikesta huolimatta taijota idean kerronnallisesta prosessista. Kat

soja kykenee tunnistamaan samanaikaisesti sekä jatkuvuuden että epäjat

kuvuuden sekä integraation että poistot, joten leikkaus yleensä ja montaasi 

erityisesti riippuvat katsojan nopeasta ja aktiivisesta hahmotuskyvystä. Ve

näläinen behaviorismi hallitsi elokuvateoriaa monia vuosikymmeniä ja sen 
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mukaisesti oletettiin, että mieli on passiivinen diskurssin muotojen edessä 

kuin mikä tahansa muukin ärsyke, joka sattuu olemaan mukana havainnoin

nin hetkellä. Korostan tässä yhteydessä kuitenkin mielen aktiivisuutta, muun

tautumiskykyä ja avoimuutta erilaisten vaikutteiden edessä. 

INFRASTRUKTUURISTA ARKKITEHTUURIIN 

Vsevolod Pudovkinista Christian Metziin elokuvan kulttuuriteoria on aliar

vioinut otoksen sisäisiä resursseja. Tämä oli ymmärrettävää, kun ajatellaan 

sitä jännitettä, joka liittyi montaasin keksimisen varhaisvaiheisiin. Silloin 

hahmotettiin, ettei elokuva vain reprodusoinut todellisuutta. Siitä tuli kui-

tenkin epäfunktionaalista, kun se yhdistettiin kunnianhimoisiin teorioihin 

tai kun ymmärrettiin leikkauksen muuntautumiskykyiset voimavarat ja ra

joitukset. 

Otoksen hahmottamiseen liittyvä terminologia - "lähikuva", "puoliku

va", "kokokuva" ja "kaukokuva" - saattaa saada itse otokset näyttämään 

jotenkin ennalta-asetetuilta ja standardisoiduilta yksiköiltä. Toiset teoreeti

kot ovatkin kohdelleet niitä standardisoituina kielellisinä yksikköinä ja eh

dottaneet, että esimerkiksi Hollywoodin klassinen syntaksi on yksi tapa jär

jestää elokuvan otoksia. Tämän mallin mukaisesti otokset alkaisivat koko

kuvilla. Ne vakiinnuttaisivat tila- ja aikasuhteet, sitten siirryttäisiin puoliku

viin ja lähikuvat varattaisiin kohtauksen dramatiikan kannalta olennaisiin 

hetkiin. Klassiset normit sanelivat aikoinaan miten kamerat, valaistus, ääni, 

väri, syvätarkkakuvaus ja esimerkiksi laajakangas toimivat suhteessa ker

ronnallisiin kokonaisuuksiin. Klassismiin liittyi "stendhalilainen" ulottuvuus 

tyylistä, joka antaa kokijalleen suurinta mahdollista mielihyvää. 

Psykologinen kausaliteetti sallii katsojan integroida erilaisia ajallis-ti

lallisia näkymiä, joiden kautta tarinalliset elementit toimivat, ja katsojan 

odotukset syttyvät. Samalla "gombrichilainen" merkitysten etsintä johtaa· 

motiivien ja toimintojen lähteille. Kohtauksen edetessä yksittäiset otokset 

välittävät jatkuvaa ajallista kestoa, jonka leikkaus voi keskeyttää. Klassiset 

leikkausstrategiat merkittävät ajallista jatkuvuutta ja tilalliset leikkaukselli

set vihjeet hahmottavat ja vihjaavat keston kautta luotuun jatkuvuuteen.24 
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Tällainen näkökulma spesifioi yhtä otokseen liittyvää elementtiä, kame

ran etäisyyden suhdetta huomion keskeisiin seikkoihin. Tämä etäisyys ei 

ole kuvassa, koska jotta kuva voidaan ottaa, täytyy kameran olla sen ulko

puolella ja tietyn etäisyyden päässä. Terminologia on hyvin suhteellista, sil

lä kapean kuvakulman linssillä otettu lähikuva saattaa olla kauempana sub

jektistaan kuin laajakulmalinssillä otettu kaukokuva. Termien todelliset 

merkitykset ovat erilaiset. Ne viittaavat jonkin erityisen kiinnostavan ob

jektin suhteelliseen kokoon valkokankaalla, ja sellaista ei aina välttämättä 

ole. Sanotaan, että maisema on yleensä yleiskuvassa, koska jos ihminen 

esiintyisi sen keskellä, hän olisi luultavasti y leiskuvassa. Michelangelo An

tonionin kaltainen ohjaaja hahmotti maisemallisuuden keskeiseksi kerron

nalliseksi ideaksi. Antonionin maisemakuvissa henkilöhahmoilla on visu

aalista ja ajallis-tilallista yhteyttä luova merkitys. 

Dramaturgisesti klassinen kohtaus jatkaa ja kehittelee aiemmin mahdol

lisesti avoimeksi jätettyjä kausaalisuhteita. Tähän liittyvät Roland Batthe

sin hermeneutiikan kautta korostuvat huomiot kerronnallisen tekstin kudok

sellisuudesta. Sen mukaisesti peräkkäisiä koodeja solmitaan uudelleen ja 

uudelleen yhteen, erotellaan toisistaan ja kerätään jälleen yhteen.
25 

Katso

jan kognitiivinen aktiviteetti ei ole rajoittunut vain tietyllä hetkellä tarjot

tuun kenonnalliseen info1maatioon, vaan katsojan on mahdollista liikkua 

kerronnan keskellä edestakaisin testaten samanaikaisesti erilaisia syntakti

sia, semanttisia ja viitteenomaisia hypoteeseja. 
26 

Klassisen kohtauksen kes

kellä henkilöhahmot reagoivat yksilöllisen henkilöpsykologian ehdoin. He 

kamppailevat ja tekevät eritasoisia päätöksiä. Kriisien kautta hahmottuvat 

kliimaksia kohden suuntautuvat kerronnalliset rakenteet, joihin saattaa silti 

jäädä ratkaisemattomiakin tasoja. Katsonnalliselta kannalta kyse on tm-inal

lisuuden ymmärtämiseen ja vastaanottamisen liittyvistä näkymistä. 

KERRONNALLISTA PORRASTUSTA 

Näissä termeissä on visuaalisilla tasoillaan jopa yksinke1taisina otoskuva

uksina räikeitä ristiriitaisuuksia. Antonionin elokuvissaan luoma maisema 

muistuttaa meitä siitä, että monilla kohtauksilla ei ole tiettyä huomion kes

kusta, vaan kerronnallinen maisema on suhteiden keskus, jonka sisällä saat-
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taa olla monia keskenään kilpailevia mielenkiinnon keskuksia. Kohtaus voi 

myös ulottua lähikuvan etäisyydeltä aina lähes loputtomuuteen saakka. Kun 

syvätarkka linssi tuli yleiseen käyttöön noin viisikymmentä vuotta sitten, se 

saattoi ulottua suuresta lähikuvasta aina kaukaisuuteen saakka. Elokuvat 

porras tavat usein kerronnallisesti tärkeitä hahmoja, jolloin yhdet kasvot saat

tavat olla suuressa lähikuvassa, toiset kasvot puolikuvaetäisyydellä ja kol

mannet yleiskuvassa. 

Ohjaajat sijoittavat pienemmän painoarvon omaavia kasvoja etualan lä

hikuviin ikään kuin ironisina vastapainoina kauempana näkyville tärkeäm

mille henkilöhahmoille. Moni "hahmo maisemassa" -otos onkin todellisuu

dessa "maisema, johon hahmo sijoittuu" -otos ja päinvastoin. On varsin yleis

tä, ettei tällaisilla otoksilla ole oikeastaan omaa te1minologiaansa ja on yleistä 

rakentaa otoksia, jotka ovat tavallaan rajatapauksia. Ne sijaitsevat erillisesti 

välittävillä vyöhykkeillä ja eri kategorioiden välimaastossa. Katsoja luo 

mentaalisesti niiden väliset diegeettiset yhteydet. 

Kukaan ei ajattelisi luokitella maalauksia tällä tavoin. Epäilemättä esi

merkiksi valokuvaus on paljon tarkempaa suhteessa tarkennusetäisyyksiin 

ja tietyn tilan kautta jäijestettyyn näkökulmaan kuin maalaustaiteen näky

mät. Todellisuudessa valokuvauksen avoin ulottuvuus on tässä suhteessa 

suurempi ja vapaampi. Kielen tasolla voidaan nimetä fmmaalisia aspekteja, 

joilla itsessään ei ole voimaa vihjata niiden jä1jestykseen suhteessa leikka

ukseen, puhumattakaan siitä, että ne muodostaisivat syntaksin. 

Elokuvan lopullisen muodon kautta havaittuna tällainen terminologia 

saattaa tuntua hieman epäsuoralta, mutta silti voidaan todeta siihen liittyvi

en motivaatioiden olevan tarpeeksi yksinkertaisia. Ohjaaja ja kamera katso

vat kohtausta miettien, mikä olisi paras kamerapositio suhteessa esitettä

vään asiaan, ja terminologia muodostaa osan vastausta. Sama suhteellinen 

periaate inspiroi muita termejä, kuten alakulmaa tai yläkulmaa. Kamera on 

joko alhaalla tai ylhäällä ja kohtaus on täsmälleen päinvastainen: alakul

massa subjekti on korkeammalla kuin katsoja ja yläkulmassa subjekti on 

matalammalla tasolla. Terminologia viittaa prosessiin eikä muotoon,ja viit

taaminen ei vielä tarkoita kohteen määi·ittämistä. Asiantuntija ymmärtää 

terminologian suhteellisuuden, siihen liittyvät mahdolliset variaatiot, yhdis

telyt, kompromissit ja epäselvien alueiden olemassaolon. 
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Tällainen ammattitermistö muuntuu epäfunktionaaliseksi vain silloin, 

kun formalistinen teoreetikko pyrkii käyttämään sitä teoreettisiin tarkoituk

siin väittämällä esimerkiksi jonkin summittaisen säännön sanoneen aikoi

naan pitkien otoksen edeltävän lähikuvia hyvin rakennetussa kohtauksessa. 

Samaan tapaan voidaan ajatella, ettei ole olemassa termistöä selittämään 

sellaisia otoksia, jotka sulkevat sisäänsä etäisyyksien merkittyjä muutoksia, 

kun henkilö kävelee kaukokuvaetäisyydeltä lähikuvaan. Eikä edes sellaista 

Federico Fellinin elokuvissa näkyvää tyylin muodostusta, jossa huomion

arvoiset kasvot toisensa jälkeen täyttävät valkokankaan puolikuva- ja lähi

kuvaetäisyyksiltä, kunnes kasvojen muodostama joukko hajaantuu ja ka

mera pysyy tähän asti kätkettynä olleella etäisyydellä. Tällainen otos toimii 

lähi- ja puolikuvien vuorottaisen peräkkäisyyden kautta ennen siirtymistä 

kaukokuvaan. Kyse on otoksen sisällä tapahtuvasta sekvenssistä, johon ei 

liity kameranliikettä. 

Kielelliset formalistit ovat usein olettaneet, että otoksen merkitys on yk

sinkertainen denotaatio, joka vastaa sanaa tai lausetta. Tähän on vaikuttanut 

sellainen käsikirjoitusten terminologia kuin "lähikuva revolverista" tai "lä

hikuva jostain ihmisestä". Silti jokainen yksinke1tainenkin otos on ennen 

kaikkea kompositio, keskenään erilaisten elementtien suhteutuma. Monet 

"klassiset" lähikuvat yksittäisistä kasvoista sisältävät myös muita piirteitä 

ja eri tavoin integroitujen rakenteiden huomionarvoisia osia. 

Tarvitsee vain ajatella Orson Wellesin Citizen Kanen (1941) alakulmai

sia, syvätarkkoja lähikuvia, joissa terävät sisäkattojen diagonaalit luovat 

energian ja tukahduksen maisemaa ja toimivat suhteessa ihmishahmojen 

kasvoilla ilmenevään kaltevaan jyrkkyyteen. Voidaan kysyä, mikä on lähi

kuvan merkitys silloin, kun samaan otokseen liittyy kuva-alan ulkopuolelta 

kuuluvia ääniä. Lähikuvan terminologia ei erota edes kasvokuvaa profiili

kuvasta eikä esimerkiksi päätä takaapäin havainnoituna, joten on täysin 

mahdollista näyttää samassa lähikuvassa nämä eri aspektit nopeasti peräk

käin. Jatkuvuuteen vaikuttaa voimakkaasti myös subjektin katseen linja, ja 

yksittäinen lähikuva ta1joaa siihen 360 asteen mahdollisuuksia niin horison

taalisella kuin vertikaalisella tasolla. 

Yksi otoksen sisäisen liikkeen muoto on kameranliike. Kamera voi pa

noroida (pyöriä akselinsa varassa), jäljittää (liikkua fyysisesti) eteen- tai 
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taaksepäin, muodostaa seuraamisotoksia (kamera seuraa liikkuvaa subjek

tia yleensä tietyltä etäisyydeltä jääden välillä jälkeen ja ottaa välillä kohteen 

kiinni), hahmottaa matkaotoksia (matkaaja katsoo terävästi sivulta, jolloin 

kyseessä ovat ns. "rapuotokset"), kamera voi myös tiltata tai "matkata" ver

tikaalisesti. Tavallista on yhdistää useita liikeratoja nopeasti, peräkkäisesti 

ja samanaikaisesti. Liikkuvat otokset ovat kuitenkin yhtä lailla luokittele

mattomia kuin staattisetkin otokset. 

Theo Angelopoulosin elokuvissa yksilön ja ympäristön suhteet korostu

vat. Näyttelijöiden matka (0 Thiassos, 1975) -elokuvan viimeisissä kuvissa 

jokainen Angelopoulosin "näyttelijä" on oma itsensä. Heidän kohtaloitaan 

on seurattu läpi kerronnan, jonka mukaisesti Angelopoulosin käyttämät pit

kät otokset hahmottavat usein liikkumatonta ja hiljaista maisemaa. Mini

malistinen tarina-ajattelu luo kerrontaan ja henkilöhahmoihin psykologista 

dramatiikkaa. Fredric Jamesonin mukaan Angelopoulosin kerronnan ytimenä 

on neutralisoida individualismin kategorioita, individualistista kehoa ja hah

moa yleensä.
27 

Tämä on se ainutlaatuinen konsepti, jota kautta Angelopou

losin tuotannon varhaisemmat teokset toimivat esimerkkeinä historiallises

ta elokuvasta, jolloin koemme historian monien keskenään sekoittuvien 

voimien alituisena liikkeenä.
28 

Kreikkalainen maisema henkiytyy esiin An

gelopoulosin kuvissa _ja Angelopoulosin visuaalinen tyylittely pohjaa osit

tain bysanttilaiseen ikonografiaan suhteessa tilan, ajan ja henkilöhahmojen 

esille tuontiin. 

Kohtauksen sisäiset kameranliikkeet ta1joavat mahdollisuuden analyy

siin tai uudelleen hahmotettuun synteesiin aivan kuten leikkauksenkin kautta 

hahmotetut näkymät. Niihin liittyvä dynamiikka on erilainen, sillä liikkuva 

kamera hahmottaa kohtauksellista leijuvuutta, joka luo katsojalle aistimuk

sen fyysisen liikkeen voimasta suhteessa tilaan. Kun leikkaus poistaa tilaa, 

kameranliike muuntaa ja sekoittaa sitä. Yllättävää tässä suhteessa on se, että 

"asteittainen" liike on usein läpinäkyvämpää kuin "äkillinen" leikkaus. 

Kaikki nämä piirteet voivat olla "paikallistettu ja" yhden otoksen sisällä, 

mutta ne voivat olla myös sillä tavoin toistettuja, varioituja, vastakkaistettu

ja ja kaiutettuja yhdestä otoksesta toiseen, että ne kehittyvät puhtaan paikal

listetusta "tekstuurista" laajemmaksi visuaaliseksi arkkitehtuuriksi. Lisäksi 

otokset voivat olla erittäin pitkiä, jolloin muutoksista ja liikkeistä muodos-
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tuvat ne pääasialliset mallit, mihin leikkaus suhteutuu tai joiden kautta se 

korvautuu. Molemmat muodon tavat voivat toimia myös yhdessä. Esimer

kiksi Alain Resnais 'n elokuvassa Ihmiskunnan muisti (Toute la memoire du 

monde, 1956) leikataan suoraan vastakkaisten liikkeiden kautta eri leikka

usmallien välitse kameran liukuessa valtavan kiljaston sisällä. 

KOHTAUKSELLISIA KOMPONENTTEJA 

Leikkaus ymmärretään usein viimeisenä vaiheena peräkkäisten kuvien tuot

tamiseen tähtäävässä prosessissa. Leikkaus alkaa kuitenkin jo kauan ennen 

varsinaista leikkausvaihetta. Leikkauksen suvereenisuuden aste liittyy sii

hen, miten se on vapaa soveltamaan tai käyttämättä jättämään kaikkea sille 

ennakoitua aineistoa. Kuitenkin sen vaihtoehdot ovat rajoittuneita kaikkiin 

jo aiemmin tehtyihin valintoihin. Tästä näkökulmasta katsoen leikkaus näyt

tää riippuvaiselta suhteessa aiempiin valintoihin: se vaikuttaa siksi enem

mänkin hienosäädöltä, johon liittyy epäilemättä jonkin asteista luovuutta, 

mutta usein enemmänkin ammattitaitoista luovuutta kuin taiteellista visi

ointia. 

Kaikkiin näihin vastakkaisiin näkökulmiin sisältyy jonkinasteista totuutta, 

mutta monet tapaukset ovat välittäviä luonteeltaan. Tällöin vaikutuksen aste 

ei riipu jostain muuntumattomasta prosessien hierarkiasta tai muotojen stmk

tuurista, vaan niiden variaabeleista. Kyse on annetusta materiaalista, joka 

voi olla moitteetonta tai vajavaista suhteessa leikkaajan toimintaohjeisiin. 

Kyse on siitä täytyykö hänen kunnioittaa, pelastaa vai hahmottaa materiaa

lia uudelleen. Kyse on myös leikkaajan kekseliäisyydestä, jonka mukaisesti 

minimaalinen sekaantuminen ja tarkkaavainen detaljien taju on arvokkaam

paa kuin summittainen hahmotuskyky. Leikkauksen ymmärtämiseksi on 

olennaista ymmärtää eräänlaisen "esileikkauksen" laajuus jo käsikirjoitus

ja kuvausvaiheissa. 

Sergei Eisensteinin ja Georges Franjun tapaiset elokuvantekijät kiljoit

tivat käsikirjoituksia ikäänkuin jo siinä vaiheessa olisivat nähneet otosten 

peräkkäisyyden mielensä tasoilla. Ranskalainen kriitikko Jacques Brunius 

ylisti Louis Dellucin käsiki1joituksen kaunista yksinkertaisuutta elokuvaan 

Fievres (1922), jonka alku menee näin:
28 
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1) Baari täynnä merimiehiä .. .

2) Tumma muinainen katu .. .

3) Marseillen ...

4) Vanhassa satamassa ...

Lukija voi kuvitella mielessään eri otokset, joihin kaikkiin liittyy ylei

nen jatkuvuus, joka on progressiota kohden yhä laajempia ja kaukaisempia 

"filosofisia" näkymiä. Olennaista on järjestys. Jos nuo lauseet luetaan päin

vastaisessa jätjestyksessä niin ensimmäisen otoksen nuhruinen energia ei 

enää kyllästä kaupunkia kokonaan. Sen sijaan liikumme kuin viattomat tu

ristit kohden työläisten elämää. Kokemuksena se on toisenlainen. Kummas

sakaan tapauksessa kyse ei ole kerronnallisesta rakenteesta, vaan puhdaasta 

deskriptiosta, leikkauksellisesta, runollisesta ja voimakkaasta jatkuvuudes

ta. On mahdollista, että Delluc näki kohtauksen mielessään ja kirjoitti sen 

ylös. Se oli jo leikkausta, ei tosin lopullista, vaan vasta ensimmäistä leikka

uksellista hahmotusta suhteessa hänen elokuvaansa. 

Ollaan sitten kuinka varuillaan tahansa elokuvakiljoittamisen visionää

risten ideoiden suhteen, kyse ei ole kuitenkaan teoreettisesta mahdotto

muudesta, vaan ideasta samaan tapaan kuin miten säveltäjät "kuulevat" 

musiikin ilmassa ympärillään ja kiljoittavat sen sitten ylös. Kokeneen oh

jaajan pitäisi pystyä uneksilnaan oikean jatkuvuuden mukaisesti, samoin kuin 

voimme puhua kieliopillisesti virheettömiä lauseita unissamme. Kyseessä 

on esitajuinen prosessi ja luultavasti tässä suhteessa on erilaisia hahmotus

malleja, jolloin kohtaukset rakentuvat samaan tapaan kuin runoilijan säkeis

töt. Käsiki1joitusta hallitsevan mentaalisen vision ei tarvitse olla "pelkäs

tään" subjektiivinen asia, sillä esimerkiksi dokumentteja inspil·oivat monet 

objektiiviset prosessit. 

Dokumentaristi Georges Franju reagoi Ranskan "uuden aallon" ylistet

tyä spontaaniutta vastaan aikoinaan sanoen kirjoituskoneen olleen liikkeen 

todellisen innoittavan voiman. Hän ei viitannut sanojen hallitsevuuteen suh

teessa kuviin, sillä hän oli jo suunnitellut ja analysoinut hahmottelemansa 

elokuvan, ja luonteenomaista hänen elokuvilleen on juuri voimallinen do

kumentaarisen objektiivisuuden ja intersubjektiivisen atmosfäät'in tiivistä

minen. Niinpä lopputulos on yhtä purevan syvä ja persoonaton kuin kreik-
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kalaisen tragedian yksilöllistämättömyys. Franjun sanat olivat olemassa vain 

välittäjinä todellisuuden ja kuvien välillä. 

Yleensä kuitenkin varhaisen jatkuvuuden luominen on asteittainen kek

sintö, paloista koostuva rakenne ja hiljainen kristallisaatio, jossa uudelleen

muokkaukset toimivat suhteessa tulevaan visioon ja kmjaavat tulevia muu

toksia. Koska Alfred Hitchcock oli ohjaajana kuuluisa ja tavallaan eloku

viensa tuotemerkki, joutui hän työskentelemään kovien kaupallisten painei

den alaisena. Silti voidaan sanoa, että hän viimeisteli elokuvansa jo ennen 

kuvausten alkamista. Kirjoittaessaan kuvauskäsikujoitusta ( erotuksena kä

sikirjoituksista ja synopsiksista) työtoveriensa kanssa, hän näki jokaisen 

otoksen mielessään hyvin tiukasti ajoitettuna ja näkökentältään kulloises

sakin otoksessa käytettävän linssin kautta määrättynä. Tällainen käsikujoi

tus on jo väliaikaista leikkausta, joka ei ole vielä lopullista, sillä sanat ovat 

liian heikkoja luonteeltaan pystyäkseen jäljentämään kuvat tarkkaan. 

Esimerkiksi Hitchcockin Linnut (The Bii'ds, 1962) -elokuvassa muun

tuminen käsikujoituksesta kuviksi hahmotettiin ensin storyboardin avulla, 

jolloin kyseessä oli huolellinen jokaisen otoksen luonnehdinta. Kerronta oli 

jo näkyvässä muodossa, mutta ei elokuvallisena liikkeenä ja peräkkäisinä 

kuvina vaan vierekkäisinä piii'roskuvina. Termi on lainattu piii'rosfilmeistä, 

joissa kaikki täytyi hajottaa otoksiksi jo varhaisessa vaiheessa, sillä kohta

uksilla ei ollut eksistenssiä kuin kuvina.
29 

Monet ohjaajat tyytyvät storyboardin suhteen paljon väljempään val

misteluun; sitä nimitetään milloin "otosten jakautumaksi", "otoserittelyk

si" tai "kohtausten jaksotteluksi". Se saattaa sisältää vain joitain summittai

sia luonnoksia, joissa nuolet viittaavat liikkeisiin käsikii'joituksen sivuilla. 

Jean Renoii' pyysi 1930-luvulla assistenttiaan Jacques Beckeriä hahmotta

maan etukäteen kohtauksiin liittyvät kameranliikkeet ja peräkkäiset kame

rapositiot suhteessa tapahtumapaikkojen arkkitehtuuriin ennen saapumis

taan kuvauspaikalle. Renoir saattoi usein muuttaa kaiken, mutta Beckerin 

huomioilla oli silti merkityksensä. Kyseessä oli elokuvallinen vastine teat

terin hyödyntämälle kohtausten hahmottelulle-ajattelultaan synonyymi idea 

elokuvan otosten jakautumiselle, jossa korostuvat kamerapositioiden erityiset 

ulottuvuudet. Englantilaiset käyttävät termiä "blocking out" tässä yhteydessä, 

ja ranskalainen termi tälle prosessille on "decoupage technique", jolla tar-
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koitetaan otosten kuvallista jakautumista ja vihjataan sitä kautta leikkauk

seen. 

Huolimatta siitä liittyykö elokuvaan storyboard-suunnittelua vai ei, on 

ohjaajan hahmotettava jokainen kohtaus suhteessa koko elokuvaan. Kuval

lisen rytmiikan kokonaisvaltainen orkestrointi saattaa muodostua hyvinkin 

monimutkaiseksi, aivan kuten musiikilliset rytmitkin saattavat olla tarkem

min hahmoteltuja kuin vain yksinke11aiset nopeiden ja hitaiden "liikkeiden" 

vaihtuvuudet. Friedrich Wilhelm Murnaun Auringonnousu (Sunrise 1929) 

on tästä kaunis esimerkki, joka osoittaa miten kaikkein sofistikoidummassa 

elokuvanteossa rytmiikka hallitsee kohtausta. 

AURINGONNOUSUN VISUAALINEN MONTAASI 

Auringonnousun (Sunrise 1929) kerronnan on nähty pohjautuvan vastak

kaisuuksien malliin, jossa leikkautuvat auringonnousu ja -lasku, maaseutu 

ja kaupunki, hyvä ja paha, jumalallinen armo ja musta magia sekä luonnol

liset ja epäluonnolliset toiminnat. Lopulta kyse on miehisestä dramatiikasta 

suhteessa vaaleaan armolliseen naiseen ja tummaan tuliseen vamppiin. Di

kotomiat eivät kuitenkaan ole välttämättä noin selkeästi leikattuja, sillä lo

pulta vasta kaupungin kilmaltelevien jännitteiden jälkeen tapahtuu eloku

vassa pariskunnan uudelleen yhtyminen. Henkilöhahmojen arkkityyppisiä 

ulottuvuuksia korostaa heidän nimettömyytensä. 

Murnau sanoi aikoinaan, että todellinen taide on yksinkertaista, mutta 

yksinke11aisuus vaatii suurinta taidetta. Auringonnousu kuvattiin lähes ko

konaan studio-olosuhteissa, mutta se saavuttaa silti - varsinkin elokuvan 

ensimmäisen puoliskon aikana - viileän ja pakottoman ilmapiirin, jossa 

naturalismi ja ekspressionismi tuntuvat sekoittuvan toden ja epätoden uni

maiseksi maisemaksi. Murnau ja hänen lavastajansa Rochus Gliese hyödyn

sivät mahdollisuutta rakentaa huimat lavasteet. He loivat villin ja aution suo

maiseman, kylän järven rannalle, hohtavan huvipuiston ja sen kerrontaa hal

litsevan neonvälkkeisen ja liikennettä täynnä olevan kaupunkinäkymän, jo

hon pariskunta saapuu raitiovaunulla maaseudulta keskustaan. Siellä kame

ra liukuu ja hiiviskelee, jopa levottomammin kuin aiemmin Viimeisessä mie-
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hessä (Der letzte Mann, 1924 ). Juoni ja henkilöhahmot ovat ikään kuin ole

massa liikettä ja valoa varten. 
30 

Auringonnousu on kuvallista juhlaa, täynnä unohtumattoman voimak

kaita kohtauksia. Mieleenjäävimpiä visuaalisuuksia elokuvassa on alun pai

nostava suomaisema, jota usvainen kuu valaisee ja jossa mies pakkomiel

teisesti askeltaa kohtaamaan tuota kaupunkineitoa. Häikäisevä ravintola-tans

sihalli lasipinnoista hohtavine valoineen on kuvallisesti hieno toteutus. Jat

kuva liike ja sen erilaiset rytmit leimaavat kerrontaa. Rauhallinen kotimatka 

järvellä ennen myrskyn puhkeamista rakentaa yhdenlaisen liikkeellisen dy

namiikan, johon liittyvät kaukaiset juhlanäkymät, tummat "goyamaiset" 

hahmot liekehtivän nuotion ympärillä. Vaikuttavin visuaalinen montaasi 

rakentuu miehen ja vaimon raitiovaunumatkasta. Tätä jaksoa varten vedet

tiin kolme kilometriä raitiokiskoja todellisesta metsästä studioon rakennet

tuun kaupunkiin ja luotiin yksi ekstaattisimpia hetkiä elokuvan historiassa. 

Kerrontaa leimaavat psykologiset tuskan ja helpotuksen välillä heiluvat jän

nitteet, joita säestää henkeäsalpaava, lyyrinen ja haltioitunut raitiovaunun 

liikehdintä lävitse todellisen tilan. 

Murnaun Auringonnousu on todellinen visuaalinen sinfonia. Elokuvan 

tapahtumapaikka on tavallaan määrittämätön, vaikka maaseutuelämä vai

kuttaa enemmän saksalaiselta kuin amerikkalaiselta, kun muistetaan pohja

na olevan sovituksen saksalaisesta näytelmästä. Keskeisenä ideana on kon

flikti maaseudun ja kaupungin välillä. Se oli yleinen teema amerikkalaises

sa elokuvassa 1920-luvulla. Pikkukaupunkien Amerikka ajatteli itseään to

dellisena, moraalisena Amerikkana ja oli katkeran hannistunut suurten kau

punkien kasvavasta voimasta, niiden teollisesta rytmistä, röyhkeästä kyyni

syydestä ja siirtolaisista. Murnau hyväksyi tämän antiteesin, mutta vain ny

anssoidakseen sitä. 

LIIKKEELLISIÄ NYANSSEJA 

Kerronnan avausmontaasi vapaa-ajan vietosta veneissä ja junissa tarjoaa 

eräänlaisen alkusoiton, jota seuraa ensimmäinen visuaalinen aalto - julma 

tumma adagio masentavista mökkien sisätiloista. Kaupunkilaistytön kuu

tamollinen suomaiden charleston on ensimmäinen johdanto kaupungin stac-
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cato-rytmeihin. Jä.1vimatkalla miehen mielessä kehittyvä suunnitelma ja ym

pärillä kelluva vesi ta1joavat vakaan eteenpäin suuntautuvan liikkeen, jo

hon vastakkaistuvat startti, kääntymiset takaisin ja monet muut suunnan 

muutokset sekä airojen vedot. Raitiovaunumatkan tasainen kiemmtelu on 

tavallaan "helpotus" jäivijakson jännitteisen repivyyden jälkeen. Kuulrasli 

miehen ja naisen liikkumattomuuden ja ohitsevirtaavan maiseman välillä 

saavuttaa kliimaksinsa, kun he seisovat keskellä kaupungin katua ja hektis

tä liikennettä. Tämä kliimaksi lopettaa ensimmäisen osan liikkeellisen dy

namiikan elokuvassa. 

Seuraava liikkeellinen osio rakentuu pariskunnan hiljaisen yhteyden ja 

taustalla olevan kaupungin kiireisten rytmien väliseen kontrastiin. Ne eivät 

uhkaa pariamme, vaan vähitellen kasaantuvat ja sekaantuvat huvipaikan iloi

seen hyörinään. Siellä on asteittainen accelerando kirkkokohtauksesta läpi 

kauneussalongin ja valokuvaajan studion aina markkinakohtaukseen saak

ka. Kliimaksi taijoillaan "teetanssin lavasteissa", ja kuten Viimeisessä mie

hessä Murnau hyödyntää taustakulissiefektiä säilyttääkseen vakaat, nopeat 

rytmit hitaan etualan liikkeen taustalla. Jokaisella pöydällä on oma kupu

lamppunsa ikäänkuin osoittamassa, että parillamme on oma yksityinen 

maailmansa, vaikka he ovat keskellä kansoitettua kaupunkia. 

Kolmas liikkeellinen osio alkaa, kun myrskyn merkit puhkeavat hiljai

sessa kaupungissa. Tempo lisääntyy nopeasti, kunnes myrsky iskee venee

seen, repii pmjeet ja piiskaa tapahtumia eteenpäin. Sitten se hiljenee ja le

vittäytyy: kyläläiset ottavat esille soihtunsa ja etsivät veteen pudonnutta 

vaimoa. Murnaun montaasiajattelun mukaisesti elokuvalla on tässä erään

lainen kaksoisrytmiikka, sillä jännityksen kuohunnat vastakkaistuvat Geor

ge O'Brienin tulkitseman miehen hiljaisen ja epätoivoisen olemuksen kanssa. 

Tämä jako osiin on yhteenvedonomainen kehys elokuvalle, joka on yhtä 

vapaa ja rikas hienovaraisissa siirtymäosissaan, kontrasteissaan, ke1tautu

missaan, vastakkaistetuissa teemoissaan ja rytmiikoissaan, kuten sinfonian 

tulee ollakin. Se on yhtenäinen näiden kaikkien tyylillisten piirteiden muu

tosten kautta. Visuaalisen montirnsin esimerkkeinä toimivat hetket, jolloin 

kamera kiinnittyy henkilöön kuva-alassa, ja samalla tausta joko kiitää ohit

se tai on tulvillaan kuohuvaa liikettä. Ajoittain katsojaa muistutetaan satun

naisesta teatraalisesta efektistä-kohtaus on näytelty etunäyttämöllä, samalla 
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kun hiljainen, mutta monimutkainen toiminta etenee läpinäkyvän verhon 

lävitse. 

Murnau sanoi saaneensa James Joycelta idean hahmottaa henkilöidensä 

psyykkisiä tilanteita ja luonteenominaisuuksia, ennen kuin hän näytti hei

dän toimintansa ja käytöksensä suhteessa ympäristöön. Murnau hyödynsi 

raffinoidusti ja tyylitellen mykän elokuvan ilmaisukeinoja - puhuttelevaa 

plastisuutta ja miimistä näyttelemistä. Tästä syntyiAuringonnousun dramaat

tinen intensiteetti ja lyyrinen tunnelma, joka oli ominaista myös tuon ajan 

saksalaisille kamarinäytelmille. 

LEIKKAUKSELLINEN KEKSELIÄISYYS 

Hollywoodissa storyboard-ajattelu on ollut yleistä vuosikymmeniä. Muual

la se on harvinaisempaa, mikä saattaa tuntua omituiselta, kun ajatellaan sen 

etuja elokuvamedian massiivisessa tuotantoajattelussa. Elokuvassa valo, liike 

ja henkilökohtainen perf01manssi ovat seikkoja, jotka toimivat tiukassa pik

toriaalisessa ja keskinäisessä yhteydessä. Tästä kaikesta muodostuvat ne 

visuaalis-fysikaaliset nyanssit ja ennakoimattomuudet, joihin liittyy hete

rogeenista substanssia ja puolikiihkeästi synkronoituja operaatioita. Jopa 

huolelliset ennakkosuunnittelijat huomaavat improvisoivansa, ei vain nor

maalin olosuhdekaaoksen keskellä, vaan yhteistyön alkemian kautta. Siksi 

sellainen näyttelijäkeskeinen ohjaaja kuin Jean Renoir, saattoi huomata kir

joittavansa uudestaan elokuvaansa, kun hänen näyttelijänsä lämmittivät koh

tauksia omien persoonallisten näkökulmiensa kautta. 
31 

Samoin monet luon

nossa työskentelevät ohjaajat huomaavat keksivänsä uusia kohtauksia. Esi

merkiksi dokumenttielokuvan henkinen isä Robert Flaherty kuvasi kerran 

kokonaisen päivän keksimäänsä hämähäkin verkkoa, ja Hollywood-vete

raani John Ford odotti ryhmänsä kanssa tuntikausia Rajarosvojen voittaja 

(Wagonmaster, 1950) -elokuvaansa tehdessään oikeaa auringonvalon kul

maa, jotta vankkurikaravaani pääsisi liikkeelle. Fordin hakemat pitkät var

jot loivat elokuvan elegisen sävytyksen, joka loi matkan kuvaukseen py

hiinvaelluksellista romanttisuutta. 

Ennakkohahmotuksen ja havainnoinnin dialektiikka saattaa saada luke

mattomia muotoja. Kuvatessaan Ryanin tytär (Ryan 's Daughter, 1970)-elo-
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kuvaansa David Lean otti 30 otosta yhdestä kaukokuvasta, jossa rakastavai

set juoksevat toisiaan kohden laajalla hiekkarannalla. Syy oli se, että Lean 

haki oikeaa aaltojen liikettä rakastavaisten taakse sillä hetkellä, kun he kie

toutuivat toistensa ympärille. Lean olisi voinut leikata väliin lähikuvan aal

loista erikseen ja säästänyt kustannuksia, mutta hän tiesi miten tällainen in

sertti olisi sisältänyt ylikorostuksen ja retorisen koristelun vaaran. Kauko

kuvassa olevat rakastavaiset ja aallot heidän takanaan toimivat hiljaisem

min ja orgaanisemmin hahmottaen maailmallista taustaa suhteessa inhimil

lisen rakkauden yhteyteen. 

Elokuvalliseen ajatteluun ei liity aina puhdasta spontaanisuutta, vaan 

suuri osa ns. improvisaatiosta on kerronnallista uudelleen hahmottamista. 

Jean Renoirille kerronnalliset muutokset olivat mahdollisia, koska hän oli 

perehtynyt materiaalinsa syvempiin aspekteihin. Silti on huomattava, että 

kaksi elokuvahistorian todella kompleksista elokuvaa - D. W. Griffithin Su

vaitsemattomuus (lntolerance, 1916) ja Renoirin Pelin säännöt (La regle du 

jeu, 1939)-kuvattiin ilman syventävää käsikiljoitusta. Ne eivät pohjanneet 

rakenteitaan pelkkään improvisaatioon ja sitä kautta luotuun rytmiikkaan, 

sillä esimerkiksi Renoirin temaattisessa tyylittelyssä kerronnallisia kausaa

lisuhteita luotiin avoimen näyttelijätyön ja sitä kautta muotoutuvien henki

löhahmollisten näkökulmien kautta. 

YKSILÖLLISIÄ VARIAATIOITA 

Leikkausvaiheen aikana löytyvä kekseliäisyys on myös uudelleen hahmot

tamisen tapaista improvisaatiota. Siksi esimerkiksi M.G.M:n Greta Garbo -

elokuvissa käytettiin usein viittä eri kameraa samanaikaisesti, jolloin saa

tiin sama kohtaus kuvattua useasta eri näkökulmasta. Lopullista valintaa 

tästä materiaalista ei kuitenkaan tehnyt Garbon pe1formanssia ohjannut elo

kuvaohjaaja, vaan tuottaja ja leikkaaja, jotka työskentelivät yhdessä. Tässä 

kohden montaasi-intoilijat voisivat sanoa heidän "luoneen" Garbon perfor

manssin, sillä he pystyivät muokkaamaan kohtausten rytmiikan, valitsemaan 

kuvakulmat ja otokset. 

Kun Sergei Eisenstein oli leikkaamassa lokakuuta (Oktjabr, 1927), puo

lueen johto häpäisi Eisensteinin elokuvaansa suunnitteleman johtohahmon 
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Lev Trotskyn. Eisenstein joutui eliminoimaan Trotskyn elokuvastaan ja li

säämään filmiinsä massojen liikkeitä ja puolueen organisoitumisyrityksiä 

kuvaavaa aineistoa. Lopputulos oli puolispontaani näkökulma ruohonjuuri

tason puolueeseen, joka ei näyttänyt tarvitsevan itselleen johtajaa. Siksi Stalin 

oli tavallaan vastuussa siitä, että Lokakuusta tuli eräs kaikkein antistalinisti

simmista elokuvista, elokuva puolueesta vailla johtajaa. Leikkaus vaihe johti 

tässä tapauksessa koko elokuvan käsikitjoitusasetelman muuntumiseen. 

Stanley Kubrickin päätös kertoa Lolita (1962) -elokuvansa takautuma

muodossa syntyi aivan elokuvan leikkauksen loppumetreillä. Tämä on täy

sin mahdollista ja merkitsee jälleen elokuvan uudelleen ki1joittamista. Krii

tikot olettavat usein, että takautumien käyttö paljastaa liiaksi elokuvan lo

pullisia tasoja, kun se antaa vain summittaisen idean siitä. Katsojat eivät ole 

pelkästään kiinnostuneita siitä, miten päähenkilöille lopulta käy, vaan myös 

pienemmistä yksityiskohdista, jotka paljastuvat vähitellen. Lopputulos saat

taa jäädä osittain hämäräksi ja sisältää kaiken entisen uudelleen arviointia. 

Siksi takautumat voivat auttaa elokuvaa balanssoimaan dramaattisen jän

nitteensä traagisella välttämättömyydellä korostaen esimerkiksi arvojen 

merkitystä vasten juonit-akenteita.
32 

Näin käy Lolitassa, kun päähenkilön

pako nostaa esiin intohimoon, itsepetokseen ja fetisismiin liittyviä filosofi

sia it-onioita. 

Lolitassa, samoin kuin aiemmin mainitussa Dellucin käsiki1joituksessa 

jäljestys muuntaa sisältöä. Periaatteessa leikkaus on jäljestämistä, mutta sii

hen liittyvät myös deskriptiiviset rakenteet. Teoreettiset olettamukset vah

vistavat usein narraation elokuvan perusrakenteeksi ja jättävät deskription 

vähemmälle huomiolle. Kuitenkin otoksella, kuten valokuvallakin, on des

kriptiivinen luonteensa. Voidaan ajatella, että narraatio on eräänlainen ala

rakenne suhteessa deskriptioon. Elokuvassa kyse on toimintojen deskripti

osta, johon liittyvät narratiiviset seuraamukset.
33 

Toisin sanoen nairntiivi

suus elokuvassa on toimintojen välisiä yhteyksiä. Usein narratiiviset eloku

vat näyttävät toiminnat, mutta jättävät kerronnan vihjeiden varaan. Lisäksi 

on paljon sellaisia elokuvia, joihin ei liity narraation keskeisyyttä, vaan des

kriptiivisiä ja argumentatiivisia tasoja sekä jaksottaisia kohtauksia. 

Gai·bon tapaus osoitti, että leikkaaja pystyi luomaan näkökulmia suh

teessa performanssiin - ei kuitenkaan ilman Gai·bon esiintymistä ja aiem-
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paa yhteistyötä ohjaajan ja kuvaajan kanssa. Lisäksi hänen esiintymises

sään painottuivat normaalisti tähden omat rytmiikat ja aksentit, joihin leik

kaus viime kädessä suhteutui. Leikkauksellista suvereeniteettia korostavat 

näkökulmat otaksuvat liian helposti, ettei alkuperäismateriaaliin liity kun

nioittamisen arvoisia rakenteita, vaan leikkaus ikään kuin vasta saa ne luo

tua esiin. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Esimerkiksi Fred Astaire halu

si aikoinaan itseään kuvattavan mahdollisimman paljon kokokuvassa ja vaati 

myös mahdollisimman vähän leikkausta juuri elokuviensa tanssijaksojen 

hahmotuksiin. Astairen näkökulma vastakkaistui aiemman, vahvasti kuva

kulmia ja erilaisia kompositiorakenteita hyödyntäneen musikaalikuvaston 

kanssa. Astaire koki, että hänen tanssityylinsä vaati sellaista leikkausta, joka 

kykeni välittämään tyylin liukuvuuden ja hetkellisyyden. Toisenlainen leik

kaus olisi häirinnyt tuota liukuvuutta ja tuhonnut hänen tanssillisen rytmiik

kansa huolelliset rakenteet. 

Hollywoodissa John Ford oli tunnettu kyvystään "leikata kameran kaut

ta", jolloin hän kuvautti kohtaukset niin tarkkaan ja säästeliäästi, ettei vaih

toehtoista toteuttamistapaa otosten yhteenliittämiseksi jäänyt. Tämä osoit

taa sen, että leikkauksen suhteen eri ajattelun mallit ovat hienovaraisessa 

suhteessa toisiinsa. Kyse on yksilöllisestä, tyylillisiin ja muihin parametrei

hin liittyvästä kekseliäisyydestä, jota sovelletaan tietyissä tapauksissa. Ei

sensteinin Lokakuu, niin suurenmoinen kuin se onkin, muuntuu vähitellen 

itseään toistavaksi ja harhailevaksi - ei ehkä niinkään keskushenkilön, kuin 

kaiken keskeisen risteytymän puutteen vuoksi. Ilman Eisensteinin kekse

liäisyyttä ja materiaalin runsautta ei Trotskyn poistaminen olisi ollut mah

dollista. 

Sama on Garbon ja Astairen suhteen. Jos tunnustamme Garbon auteuriksi, 

jopa suuremmassa määrin kuin häntä luotsanneet monet ohjaajat ja käsikir

joittajat, johtuu se hänen kyvystään luoda kerronnallinen kokonaisuus, joka 

oli niin kiinnostava, että hänen työtoverinsa olivat alituiseen pakotettuja 

myöntymään tähden vaatimuksiin. Garbon luoma hahmo inspiroi ja eli vaih

toehtoisten leikkausmallien jälkeenkin. Hänen käyttäytymisrakenteensa saat

toi kestää ja dominoida monenlaisia leikkauksellisia rakenteita. Garbon 

hahmotuksellinen nerokkuus liittyy paljolti hänen liikkeisiinsä-niiden epä

röivyyteen, äkillisyyteen ja sitä kautta syttyvään nopeaan tunneaspektien 
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muovaamiseen. Kaikkea tätä leikkaus alleviivaa ja selkeyttää enemmän kuin 

varsinaisesti luo. 

Garbon valkokangashabitus kestää vaihtoehtoisia leikkaustapoja. Kukaan 

ei voine väittää Garboa leikkauksen tulokseksi, aivan samaan henkeen kuin 

kukaan ei voi sanoa Shakespearen mnoutta lavastuksen ja näyttämöllisyy

den aikaansaannokseksi. E. Ann Kaplan soveltaa psykoanalyyttistä ja se

miologista metodiikkaa tarkastellessaan Greta Garboa George Cukorin oh

jauksessa Kamelianainen (Camille, 1936).34 
Kaplan uskoo koko klassisen 

Hollywood-elokuvan toimivan patriarkaalisen diskurssin alla ja samalla hän 

uskoo, että Kamelianaisen kaltaista elokuvaa voidaan tulkita siten, että elo

kuvan ideologiset ristiriidat paljastuvat. Todellisuudessa näkökulma on mo

nimutkaisempi, kuin mitä Kaplanin tulkinta antaa ymmärtää. Tämä koskee 

myös Greta Garbon kuvaa. 

Garbosta Kaplan toteaa: 

" ... hänen erityisen hauraan kauneutensa, vain aavistuksenomaisesti 

seksuaalisen, joka ei ole uhkaavaa naisille, koska hän ei tunnu ole

van erityisen kiinnostunut omasta kauneudestaan ja seksuaalisuu

destaan. Hän tuntuu olevan koko ajan 'muualla', ja lisäksi Garbon 

pateettiset tilanteet herättävät naisten sääliä ja heidän hoivaavaa äi

dillistä puoltaan."35 

Kaplanin näkökulma on turhan sievistelevä suhteessa Garbon valkokan

gasolemukseen, sillä Garbo ei ole "hauras", eikä myöskään passiivinen, vaan 

päinvastoin - hän tulkitsee Margueriten roolin omalla voimallaan, älykkyy

dellään ja luovuudellaan. 

Jotkut valkokangasesiintymiset ovat leikkauksen tulosta. Myrsky yli 

Aasian (Potopmak Tsingiz Khana, 1928) -elokuvaa tehdessään Vsevolod 

Pudovkin ei pystynyt poistamaan amatöörinäyttelijöidensä kasvoilta ihas

tuksen ilmeitä, kun he pitivät kädessään kaunista turkista. Siksi hän filmasi 

heidän ilmeensä, kun he katselivat silmänkääntäjän temppuja ja liitti ne sit

ten yhteen turkiskuvien kanssa. Carol Reed elokuvassaan Valheitten talo 

(The Fallen Idol, 1949) huomasi, ettei saanut luotua tarkkoja ilmeitä lapsi

näyttelijältään, joten hän rakensi kasan lähikuvia, joissa erilaiset ilmeet he

rätettiin eri tarinoiden ja ärsykkeiden kautta. Silti näissäkin tapauksissa kas-
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vojen ja niiden persoonallisen atmosfäärin muovaamat erilaiset ihmettelyn 

tai minkä muun tahansa ilmeet ovat kuvaustason luomuksia. 

Leikkauksen avulla voidaan muuntaa asioita - mutta se mikä muunne

taan, täytyy ensin muodostaa, ja muuntamisessakin säilyy suuri osa alkupe

räistä muodostelmaa. 
36 

Elokuvatuotanto saattaa edetä vuorottain - silti kyse on jatkuvasta luo

muksesta, alituisesta visioiden uudelleenhahmotuksesta. Elokuva on yhteis

työn taidetta - se mahdollistaa yhteistyön taiteilijoille, jotka eivät välttä

mättä koskaan tapaa, kun ajatellaan esimerkiksi käsiki1joittajan ja leikkaa

jan tai näyttelijän ja leikk.aajan välistä suhdetta. Elokuvan muoto ei tunne 

mitään yleistä tasojen hierarkiaa, vaan sallii monia erilaisia järjestelyjä, tuo

tannon vaiheiden ja muodollisten piirteiden erilaisia alkemioita. 
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TUOREITA PERSPEKTIIVEJÄ MONTAASIAJATTELUN 

HENKEEN 

Jokaisella hetkellä näemme maailman vain yhdestä näkökulmasta, yhdestä 

pisteestä ja yhdestä kulmasta. Siinä mielessä jokainen otos valkokankaalla 

vastaa katsetta. Mutta otosten peräkkäisyys on kovin erilaista kuin katsei

den peräkkäisyys, sillä silmä operoi erilaisilla mentaalisilla periaatteilla kuin 

kamera. Katseemme muuntavat huomioiden keskustojaan laajemman peri

feraalisen visioon liittyvän kentän puitteissa, ja tämä kenttä suhteuttaa kat

seita alituiseen sisäisesti keskenään, samalla kun lyhytaikaismuistimme 

koordinoi katseiden srujoja tai vyyhtejä srujamaisella, jatkuvalla tavalla. Siksi 

emme "näe" otoksia vastaavia palasittain etenevien katseiden sarjoja. Pi

kemminkin kyse on siitä, että kun katse liikkuu ja pää ja keho liikkuvat, niin 

todellinen tila, joka ei ole kuvien tavoin segmentoitu, muuntuu avoimeksi 

ja rajattomaksi. Aivan samoin kuin retinaaliset kuvat eivät saavuta koskaan 

tietoisuutta, ei katseiden erillisyyskään tee niin, vaan ymmäiryksemme suun

taa, sekoittaa ja restrukturoi ne yhdeksi, syntetisoiduksi visuaaliseksi koke

mukseksi. Kun keskitämme katseemme esimerkiksi palloon, jätämme huo

mioimatta visuaalisen kenttämme rajat eli elokuvassa kuva-alan reunat. Tämä 

välinpitämättömyytemme kuva-alan reunoista selittää, miksi on niin luon

tevaa lukea elokuvan peräkkäisiä otoksia yhtenä 'viitana', sillä muuten to

dellisen elämän katseet ja elokuvien otokset ovat hyvin erilaisia suhteissaan 

ja muodoissaan. 

Esimerkiksi huonetta tarkastelevat katseemme pysyvät koossa suurem

man periferaalisen kentän, lyhytaikaisen muistin (havainnollinen muisti) ja 

tukevan oman kehon aistimuksen avulla. Tuo kehollinen aistimus on tämän 

visuaalisen sensaation, "kelluvan kentän" kokoava keskus. Vastaavasti otok

sista, ja ilmeisimmin esimerkiksi lähikuvien sarjoista puuttuu kontekstoiva 

periferia, koska katsoja ei välttämättä ole nähnyt väliintulevaa tilaa ja elo

kuvan henkilöhahmojen tila ei ole yhteneväinen katsojan tilan kanssa. t 

Optiset laajemmat kuvat, kuten Cinemascope tai Cinerama, saattavat ym

päi·öidä katsojaa, mutta niiden tila on suljettu pois katsojan tilasta, eikä se 

ole joissain kohdin yhteneväinen katsojan tilaan. Laajakangassysteemien 

uskottiin aluksi työntävän elokuvan kielioppia kohden suurempaa liikku-
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vuutta, vähempää analyyttisyyttä ja entistä laajempien kaukokuvien käyt

töä, mutta toisin kävi, sillä laajakangassysteemit taipuivat nopeasti konven

tionaalisempiin muotoihin ja katseen hallitsevuuteen. Usein sanotaan esi

merkiksi teatterinäyttämön ja yleiskuvan vastaavan toisiaan, mutta teatterin 

näyttämö ei ole perspektiivinen kuva, se ei tmjoa jokaiselle katsojalle sa

maa näkökulmaa ja perspektiiviä samalla tavoin kuin otos tekee. Siksi ky

seessä on liukuva paradoksi, ja tarkasti ottaen katsoja näkee jokaisen otok

sen korrektissa perspektiivissään vain silloin, kun hänen istuma-asentonsa 

vastaa kameran positiota. Se on tuskin mahdollista, koska ensinnäkin kat

sojat ovat levittäytyneet joka puolelle teatteria ja toiseksi leikkaus sinänsä 

takaa näkökulmien muuntuvuuden. Tähän liittyy näköhavainnon pysyvyy

den mentaalinen prosessi. 

PROSESSEJA 

Julian Hochbergin mielestä on olemassa kolmenlaista pysyvyyttä, objektei

hin liittyvää, fenomenaalista ja havainnollista.
2 

Tosielämän visiossa muo

tojen ja tilojen arviointimme ei ole peräisin vain retinaalisesta kuvasta yksi

nään, vaan laajemmasta tietoisuuden tasosta suhteessa niiden 'todellisiin' 

suhteisiin. Katsojan aivot sopeuttavat esimerkiksi valkokankaan muodon ja 

tilan hyvin nopeasti suhteessa havainnointiin. Näkökulmien alituinen vas

takkaistaminen dynamisoi edelleen elokuvallista graafisuutta. Broadwaylta 

Hollywood-elokuvaan siirtynyt Busby Berkeley tajusi parin ensimmäisen 

elokuvansa jälkeen, että kameralla oli "monokulaarinen visio", ja siitä läh

tien hänen tuotantonumeronsa lakkasivat olemasta "filmattua teatteria". Ber

keley laajensi tilaulottuvuuden irtonaiseksi, säihkyväksi ja aavistuksenomai

seksi tilahahmotukseksi. 

Berkeleyn elokuvat olivat "puhdasta elokuvaa", voimallisesti kontras

toitujen ja samalla integroitujen otosnäkymien ja kuvakulmien ristivalaisua. 

Niihin liittyivät dynaamiset näkökulmaotokset ja ristikkäin menevät katsei

den linjat. 
3 

Katsoja on vastakkain suhteessa valkokankaaseen, jossa kuvat 

korvaavat toisensa yhdessä tilassa, ja tuo tila on selkeästi sijoitettu suhtees

sa katsojan todelliseen, fysikaaliseen ja pysyvään tilaan. Mutta kuvat eivät 

ole, vaan niiden virta vihjaa kolmiulotteiseen tilaan. Katsoja ei kuitenkaan 
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voi liikkua niiden kanssa, ja valkokangas sijoittaa kaikki neljä tilansa sivua 

yhdelle puolelleen. Jos ajatellaan esimerkiksi molemmilta puolin kuvattua 

liikkuvaa junaa, niin yhdeltä puolen kuvattuna se liikkuu vasemmalta oike

alle, ja toiselta puolen kuvattuna se liikkuu oikealta vasemmalle. Näin sen 

yksittäinen kulkusuunta esitetään kahtena vastakkaisena suuntana.
4 

TILALLINEN JATKUVUUS 

Tässä tapauksessa tilan kaksi "puolta" on esitetty kankaalla ja vastakkaiset 

näkökulmat ovat menettäneet vastakkaisuutensa. Todellisella tilalla ei ole 

vain kaksi puolta, joten valkokankaan yksi litteä tila joutuu vastaamaan ka

leidoskooppisesti vaihtuvia näkymiä, joista jotkut ovat erotettu ja, toiset pääl

lekkäin, toiset ristikkäin meneviä, toiset eri suuntiin hajautuvia, sijoitettui

na pisteiden ja etäisyyksien äärettömyyteen. Kaikki tämä yhdistyy vastak

kaisuuksiin ja elokuvan tarpeeseen määritellä "kadotettuja" suhteita. Jopa 

silloinkin kun kaksi otosta on täydellisesti vierekkäisiä ja yhtenäisiä yksit

täisinä kuvina, se tosiasia että ne miehittävät saman tilan, eikä viereisiä tilo

ja, tekee niistä tarkasti ottaen yhteensopimattomia. Jokainen otos segmen

toi tilaa, mutta ei ole sopusoinnussa minkään ennaltamäärätyn esimerkiksi 

foneemeja vastaavan standardisoitujen yksikköjen jäijestelmän kanssa. Tila 

on 'sopimuksellisesti avoin', jatkuva, ja jokainen 'segmentti' on valinnal

taan vapaa aivan samoin kuin liikkuva otos on uudelleensegmentoinnin jat

kuva prosessi. Katsoja tietää missä jokainen näkymä on vain otoksen itsen

sä antaman inf01maation ja leikkausten yhdistymiseen liittyvän vihjaavuu

den kautta. Näihin olemassaoleviin ongelmiin pyrkivät jatkuvuuden sään

nöstöt luomaan eheyttä. 

Kielelliset juonteet ja jotkut elokuvaan liittyvät teoreettiset kehittelyt 

vihjaavat siihen, että kamera toimii eräänlaisena viittauskenttänä suhteessa 

erilaisiin näkymiin. Näin ei kuitenkaan ole, sillä periaatteessa kamera on 

näkymätön. Sen läsnäolo liittyy enemmälti tuotantoprosessin piirteisiin kuin 

itse varsinaiseen muodolliseen lopputulokseen. Vain katsoja voi päätellä 

kameran paikan otoksessa ilmenevien johtolankojen kautta. Esteettisesti ja 

formalistisesti orientoituneet katsojat voivat ottaa asiakseen kameran pai

kan päättelemisen, mutta heillekin "kamera" on vain hypoteettinen olemus, 
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sillä sellainen käsite kuin "muutos kameran paikassa" saattaa osoittautua 
täysin harhaanjohtavaksi, koska kohtauksessa on voitu käyttää useampaa 
kameraa tai kohtaus saattaa olla synteettisen leikkauksen kautta hahmotet
tu.5 

Kaikissa tapauksissa katsoja kykenee päättelemään kameran paikan vain 
kuvakulman kautta ja kuvakulman hän voi päätellä vain kuvan sisäisistä 

näkökulmista. Näiden näkökulmien täytyy mukautua tietyn kuvakulman 
kautta avautuviin, perspektiiville ominaisiin näkökulmiin. Ne eivät saa lä

hestyä kamerapositiota, vaan niiden tulee erota siitä. Nämä kuvakulmat ei

vät vaikuta vain objektien väliseen tilaan, vaan objektien itsensä muotoon. 
Rutiininomaisesti tarkasteltuna objektin mittasuhteet vihjaavat kameran 
paikkaan, sillä esimerkiksi mistä voimme päätellä kameran olevan kasvo

jen alapuolella? Lähinnä siitä, että näemme posken alaosan, nenän ja kul
makarvat, ja samoin keinoin voidaan päätellä kameran olevan joko kohta
uksen oikealla tai vasemmalla puolella tai joko sen ala- tai yläpuolella. Pers

pektiivi on pernstaltaan määrittävä rakenne, joka ei ainoastaan strnkturoi 
otoksen sisäistä tilaa, vaan on peruselementti myös otosten välisille suhteil

le. Esimerkiksi jos kamera näyttää osan vasemmalle päin viettävää huonet

ta, ja sen jälkeen osan ilmeisesti samaa, oikealle viettävää huonetta, voi kat
soja olettaa ensimmäisen otoksen esittävän hänen vasemmanpuoleista nä
kymäänsä, ja toisen oikeanpuoleista. Perspektiivin kautta hän päättelee oman 
(tai kameran) paikkansa ja tilojen väliset suhteet. Tavallaan tällainen jatku

vuus on jatkuvan tilan rajattu näkymä, joka pohjautuu otoksen sisäiseen, 
piktoriaaliseen perspektiiviin ja vastakkaisuuksien kautta tapahtuvaan asi
oiden ja näkymien uudelleen syntetisoimiseen. 

KONSTRUKTIOITA 

Piktoriaalinen perspektiivi on sinänsä jo "konstruktio", kuten perspektiivi 
ylipäätään, ja siihen normaalielämän visiot radikaalisti ja hienovaraisesti 

pohjautuvat. Jos rautatiekiskot näyttävät lähenevän toisiaan, samalla kun 

etääntyvät kauemmaksi näköpiiristä, se johtuu siitä, että aivot arvioivat ve
täytymistä etupäässä ilmeisen lähentymisen suhteen samalla tietäen rauta

tiekiskojen olevan yhdenmukaisia aina täältä ikuisuuteen. Tällä ei ole mi-
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tään tekemistä minkään inhimilliseen visioon liittyvän kohtalollisen seikan 

kanssa, vaan kyseessä on täysin objektiivinen tekijä, joka liittyy valonsätei

den materialistiseen käyttäytymiseen. Ympärille levittäytyvän visuaalisen 

kentän yleisen perspektiivin arkielämään liittyvä impressio on täsmällinen 

ja tarkka, eikä silti millään muotoa passiivinen retinalle välittyvän infor

maation fotograafinen rekisteröinti. Kyseessä on näkyvän maailman men

taalinen rekonstrnointi. Erot arkielämän visioiden ja piktoriaalisten raken

teiden välillä selittävät, miksi piktoriaaliset perspektiivit ovat hyvin fleksii

belejä, eivätkä mitenkään puhtaan matemaattisia tai geometrisia luonteel

taan. 

Elokuvan katsojat sopeutuvat nopeasti piktoriaalisten perspektiivien 

hyvinkin erilaisiin sovellutuksiin piirrosanimaatioiden lukuisista, usein vää

ristyneistä perspektiiveistä selkeän pakotettuihin elokuvallisiin perspektii

veihin. Jopa "realististen" elokuvien yhteydessä erilaiset linssit luovat sel

keästi toisistaan poikkeavia perspektiivejä, joita voidaan käyttää erikseen 

tai yhdessä samaan kohtaukseen liittyvissä peräkkäisissä otoksissa. Barry 

Salt on puhunut kinematografisesta kuvakulmasta, millä hän tarkoittaa jyr

kistä ja epätavallisista kulmista otettuja otoksia.6 

NÄKÖKULMIEN AVAUTUMINEN 

Luis Bunuelin ja Salvador Dalin Andalusialaisessa kairassa (Un chien an

dalou, 1929) on jakso, jossa voimakas yläkulma avautuu henkilöhahmoon 

(androgyyni) korostaen sen anonyymisyyttä. Äärimmäisen yläkulman kautta 

mennään keskelle toimintaa kadulla, jossa poliisit työntävät väkijoukkoa 

syrjään androgyynin ympäriltä. Bufiuel ja Dali hahmottavat kohtauksen eri 

otosten, yksittäisten lausuntojen kautta. Otos ( 1) näyttää kadulla olevan nai

sen, joka tökkii kepillä irtokättä. Naista ympäröi väkijoukko. Otos (2) hah

mottaa, miten poliisit työntävät väkijoukkoa pois ja nainen eristetään heis

tä. Otos (3) kuvaa naista: miltä hän näyttää, mitkä ovat hänen subjektiiviset 

prosessinsa ja yleisen tyylittelyn asteensa. Joten kyseessä on semanttinen 

suhde siihen, miten paljon elokuvan kuvat ja niihin liittyvät assosiaatiot 

katsojalle kertovat. Andalusialaisen koiran montaasissa staattiset ja toimin

nalliset kohtaukset vaihtuvat luodakseen erilaisen atmosfäärin, nopean fyy-
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sisen sykkeen kerrontaan. Visuaalisten kontrastien kautta merkitään klii
maksit ja subjektiivisten otosten väliset leikkaukset. 

Monet Andalusialaisen koiran otokset ovat sinänsä yksinkertaisia, mut
ta katsojan silmä tai pikemminkin huomiotason muutokset katsojan "silmä
mieli-operaattorissa" keskittyvät joihinkin asioihin ja kiinnittävät vähem

män huomiota toisiin. Siksi monet tilalliset paradoksit jäävät huomiotta, ja 

katsojan huomio liikkuu detaljista toiseen tai detaljista yleiseen konfiguraa
tioon. Katsoja suhteuttaa annetun informaation kokonaisuuteen ajattelematta 

tilallisesti, ja ajattelu tapahtuu aikana, jolloin visuaaliset detaljit "pyyhkiy
tyvät" pois, joten huomiotason keskukset ovat kuin metaforia koko Andalu

sialaista koiraa kohtaan suuntautuvalle havainnoinnin prosessille. 7 Jos epä

tavalliset kuvakulmat hahmotetaan "valmistelemattomina" suhteessa eloku
van kohtausten sisäiseen kontekstiin, ne saattavat jäädä irrallisiksi ja oikuk
kaiksi. Tällaiset näkymät eivät olleet täysin tuntemattomia valokuvauksen 

alkuaikoina, mutta vasta elokuva omi niille laajemman ja aiemmista yhte
yksistä poikkeavan käytön. 

SURREALISMI, MANIERISMI JA SVANKMAJER 

Tsekkiläinen animaattori Jan Svankmajer hyödyntää montaasia surrealisti
sen ja manieristisen elokuvataiteensa ytimenä.8 Linda Murrayn mukaan 
manierismilla tarkoitetaan "joko tahallista hahmotettua tai niin tulkittua asi

antilaa, että se muuttuu hämäräksi ja vaikeasti ymmärrettäväksi - päätapah

tuma työnnetään taustalle tai hukutetaan hahmoihin, jotka ovat irrelevantte

ja ja toimivat virtuoosimaisen esittämisen tekosyinä, liittyneinä äärimmäi
siin perspektiiveihin ja vääristyneeseen skaalahahmotukseen."9 Edelleen

Murray hahmottaa manierismiin kuuluvaksi "hahmot, jotka ovat lukkiu
tuneet liian pieneen tilaan, jolloin syntyy impressio siitä, miten mikä tahan
sa liike murtaisi kuvatun tilan rajat; siihen kuuluvat elävät värihahmotel

mat, ristiriitaiset kontrastit, 'otoksen' väriefektit ja ei vain deskriptiivisiin 

tai naturalistisiin tarkoituksiin vaan kuvan emotionaaliseen vaikuttavuuteen 
liittyvä värin käyttö."10 Svankmajerin originaali animaatiohahmotus ilme

nee muun muassa sellaisissa teoksissa kuin Viimeinen temppu (Posledni trik 

pana Schwarcewalldea e pana Edgara, 1964), Asunto (Byt, 1968), Dialogin 
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ulottuvuudet (Moznosti dialogu, 1982), Alas kellariin (Do pivnice, 1983) ja 

Alice (Nezo z Alenky, 1988). 

Alicessa Svankmajer osoitti ihailunsa Lewis Carrollille, surrealismin 

eräänlaiselle pioneerille. Kyseessä oli pienen tytön painajaismainen matka 

läpi sokkeloisen labyrintin, ja siihen liillyi kaikenlaisia ennennäkemätöntä 

ja epän01maalia. Svankmajerilla "virtuoosimainen esittäminen" melkein 

hukuttaa teosten keskeiset teemat ja hahmotukset. Kuvien maaninen inten

siivisyys oli Dialogin ulottuvuudet -elokuvassa keskeistä, ja erilaisten visu

aalisten tyylien yhdistely liittyy korosteisesti tähän. 

FAUSTIN OLENNAISUUS 

Svankmajerin pitkä animaatio Faust (Lekce Faust, 1994) tutkii nukke-elo
kuvan traditiota erityisenä kiinnostuksenaan burleskius ja siihen liittyvät 

ulottuvuudet. 

Faustin tarinahan tulee keskiaikaisista legendoista, joita on sitten muo

vattu lukuisten teosten ja näytelmien kautta. Faustinen traditio tuli euroop

palaiseen taiteeseen ns. Faustbuchin myötä vuonna 1587. Kyseessä oli po

leeminen hyökkäys modernin maailman syntyä kohtaan. Teoksen tuntema

ton kiljoittaja kokosi yhteen nimen Johann Faust alle kansantaru ja kiertä

vistä maagikkotutkijoista liittäen niihin moralisoivan alun, keskikohdan ja 

lopun. 

Ensimmäinen kiljallinen Faust oli tuomittu, koska hän halusi tietää enem

män luonnosta ja historiasta kuin mitä Raamattu paljasti, ja hän teki kehnon 

sopimuksen pimeyden voilnien kanssa. Christopher Marlowea inspil"oi Faust

buchin varhainen käännös, mutta hän riisui pois kansantarulliset elementit 

ja liitti mukaan prometheusmaisia sävytyksiä. Hänen teoksensa Tragical His

tory of the Life and Death of Doctor Faustus sai monenlaista jälkikäsittelyä 

osakseen. Keski-Euroopassa sitä esittivät englantilaisten näyttelijöiden kier

tävät seurueet ja se löysi vähitellen tiensä myös nukkenäytelmien osaseksi. 

Myös nuori Goethe kiinnostui Faustista ja omisti vuosia kaksiosaiselle Faust

teokselleen, josta tuli Ranskan vallankumouksen historiallisen jakaantumi

sen ylitse eletyn luovan olemassaolon summautuma. Kun Thomas Manu 

puoli-iI·onisessa Goethe-imitaatiossaan etsi keinoa ilmaista ymmätTyksen-
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sä reformaation jälkeisestä saksalaisesta historiasta, hänkin taittui Faustin 
tarinaan viimeisessä huomattavassa romaanissaan Tohtori Faustus, moder
nistisen säveltäjän fiktionaalisessa elämäkerrassa. Faust on paljolti osa sak
salaista, itsetietoisen vaivalloista sekaantumista modernin maailman kans
sa. 

KERRONNALLISIAARVO ITUKSIA 

Svankmajerin Faust näyttää lainaavan montaasitekniikoitaan Alienin tai 
Terminatorin kaltaisilta suuren budjetin elokuvilta, mutta itse asiassa Svank
majerin vaikutteet ovat toisaalla. Kaupallisen elokuvan animaattorit ovat 

hyödyntäneet monia Svankmajerin ideoita kehittäessään outoja metamor
foosejaan. Faustissa Svankmajerin uskomaton tyylittely - savihahmojen, 
elävien olentojen, nukke- ja piirrosanimaation, kollaasimenetelmien ja eri

koisefektien yhdistely on läsnä kaiken aikaa. Svankmajer yhdistää luovat 
kameran liikkeet ja eri tekniikoiden kautta saavutetut tehotasot toisiinsa. 
Toisin kuten Alicessa, Faustin keskushenkilöllä (Petr Cepek) on inhimilli
siä liittymäkohtia, mutta kuulemme vain yhden äänen puhuvan kaikki osat. 

Svankmajerin Alicea voisi helposti kuvata yhdenlaiseksi versioksi Lewis 
Carrollin tarusta, luovaksi tulkinnaksi, joka säilyttää uneksivan lapsen uni
maailmaan perus juonteet. Mutta Faust ei ole tarkkaan ottaen legendan uusi 

versio. Sekä keskeinen persoonallisuus Prinssi että Tanskan valtio ovat poissa. 
Sen sijaan Svankmajer lataa eteemme sarjan lainauksia ja osittaisen frag

mentaai·isia versioita niin Goetheltä, Grabbelta, Gounod/Barbierilta, Mai·
lowelta kuin myös e1men kaikkea näytteitä "tsekkiläisestä" nukkefaustista, 
joka on tosiasiallisesti anglosaksista alkuperää. 

Svankmajerin montaasissa tarinalliset suikaleet kiinnitetään yhteen ny
kypäivän Prahan tavallisen kansalaisen kerronnan kautta. Tuo kansalainen 
joutuu outoon teatteriin, jossa hänet kutsutaan esittämään Faustin roolia. 
Näitä eri versioista poimittuja pätkiä erottavat tauot, jolloin näyttelijä pii

pahtaa syömään tarkasti kuvattu ja ruokiaan. Jaksot on jätjestetty enemmän 
tai vähemmän traditionaalisen kerronnan mukaisesti. Paetakseen haastei
taan ja erilaisia efektinomaisia uhkatekijöitä "Faust" ryntää kaduille ja lo

pulliseen kohtaamiseensa aja jaa vailla olevan punaisen Skodan kanssa. Emme 
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saa juuri mitään tietoa tästä "kansalaisesta", joka osallistuu tähän voimak

kaasti montaasin kautta fragmentoituun jaksoon. Emme tiedä hänen nime

ään emmekä ammattiaan. Samoin hänen henkilökohtainen elämänsä jää ar

voitukselliseksi huolimatta muutamista harvoista vilahduksista hänen synk
kään ja siivottomaan asuntoonsa. 

Svankmajerin Faust on hahmona eräänlainen sitaattien "Faust", monien 

yhdistelmien risteytys, joka muistuttaa siitä maagisesta miljööstä, missä toi
nen sukulaissielu, Hessen Arosusi odottaa toiveidensa toteutumista. Koke

musten ambivalenttisuus liittää Svankmajerin hahmotusta myös maailmaan, 

joka on tuttu Kafkan Josef K:n oikeussalitunnelmista. Josefkin yritti vaikut
taa kohtaloonsa monin tavoin, mutta ei koskaan yksinkertaisesti yrittänyt 
paeta. Samoin Svankmajerin Faust palaa useamman kerran teatteriin "nor

maalimmasta" maailmasta; hän on satunnainen ja muuntautumiskykyinen 
päähenkilö, jolle teatteri trujoaa väliin hilpeitäkin näkymiä. Ne merkitsevät 

ke1rnnnallisesta fragmentaru·isuudesta huolimatta syventymistä Faust-myytin 

syvempiin tasoihin. 

Svankmajer luo teoksillaan alkemistista magiikkaa, jossa tapahtumien 
logiikkaan liittyy yllätyksellisyyttä ja leikkisyyttä kaiken kauhun ja tehojen 
takaa. Alkemia, mystisyys ja magiikka löytyvät Svankmajerin ohella myös 

sellaisten elokuvallisten sukulaissielujen kuten Kenneth Angerin, Harry 

Smithin ja Derek Jarmanin töiden takaa. 

ARCIMBOLDO NÄYTTÄYTYY 

Arvoituksellinen maalari Giuseppe Arcimboldo yhdisteli dadaa, smTealis
mia, pop-taidetta ja postmodernismia omalla tavallaan jo aikoinaan, ja Svank

majerilla kaikki toimii tällaisen "arcimboldolaisen fantasian" kautta, maail

malliset objekti!, pinnat ja tekstuurit sävyttyvät uudenlaisella outoudella. 
Svankmajer rakentaa hahmonsa romantiikan kauhua, vieraantumista ja 

kulttuurista pessimismiä henkivässä sävyssä. Merkitykset syttyvät eri ta-
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soilla, ja tähän lingvistiseen ja käsitteelliseen tasoon kiinnitti Roland Bart

hes huomionsa: 
"Arcimboldolla kielelliset 'yksiköt' ovat kanvaasilla; toisin kuin ar

tikuloidun kielen foneemeilla, niillä on jo merkitys: ne voidaan ni
metä hedelmiksi, kukkasiksi, oksiksi, kaloiksi, kirjoiksi, lapsiksi jne.; 
yhdistettyinä nämä yksiköt tuottavat yhtenäisen merkityksen, mutta 

tämä toinen merkitys itse asiassa kaksinke11aistuu: yhtäältä näen ih

misen pään .. . mutta toisaalta samaan aikaan hahmotan aivan erilai

sen merkityksen, joka tulee sanaston toisesta suunnasta: "Kesä", 

"Talvi" jne."11 

Goethen näkökulma Faustiin oli sävyiltään romanttinen, siinä ihminen 

murentui ja muuntui traagiseksi sankariksi. Goethen Faust oli idealistinen 
renessanssihahmo ja tutkija, joka etsi elämän tarkoitusta ja sai magian avul
la yhteyden henkimaailmaan sekä panttasi sielunsa paholaismaiselle Mefis

tolle. Mefistossa yhdistyivät realismi ja pessimismi. 

Sen sijaan Svankmajerin Faust taijoaa meille saijallisen faustisuuden, 
joka viittaa siihen, että nykyaikana demonit vievät mukanaan kenet tahansa 
pikkumaisen kunnianhimon vuoksi. Svankmajerin Faust on epätoivoinen 
byrokraatti ja kuljeksija, jonka maailma on muuntuva. Nykypäivän Praha, 
surrealistien maaginen kaupunki, on kaiken keskellä, ja yhdellä tapaa Faust 

onkin omistus tuolle kaupungille, jota mm. Guillaume Apollinaire aikoi

naan ylisti kuvaten sitä runouden ja vallankumouksen siivittämäksi ideoi

den ja toivon symboliksi. Svankmajerin Praha ei kasva esiin turistiesittei
den maailmasta, vaan se on nuhruisten katujen ja epämääräisten ohikulki

joiden kaupunki, josta suuri osa näyttää olevan lähes romahduspisteessä. 

MAAGISUUDEN KESKELLÄ 

Sillä on yhtymäkohtansa Gustav Meyrinkin Golem-romaanissaan (1915) 
kuvaamiin näkymiin. 

Sen ihmisiän aikana, minkä olen täällä nyt asunut, minuun on juur

tunut vaikutelma, josta en voi vapautua. Minusta tuntuu niin kuin 

tiettyinä yön ja varhaisen aamunsarastuksen tunteina nämä talot 

neuvottelisivat keskenään salaa, äänettömästi ja kiihkeästi. Ja jos-
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kus niinä aikoina käy seinien lävitse heikko järistys,jolle ei ole seli

tystä, oudot äänet kierivät kattojen ylitse ja putoavat alas vesikouru

ja myöten - ja me toteamme ne tylsistynein aistein, kyselemättä nii

den aiheuttajaa. 12 

Ja edelleen: 

Usein uneksin, että kuuntelen näitä taloja aavemaisissa puuhissaan 

ja pelästyen ja hämmästyen saan tietää, että he ovat tämän kujan 

salaisia, varsinaisia herroja, että he voivat antaa kujan ilmaista elä

määnsä ja tunteitaan ja sitten vetää nuo tuntemukset haltuunsa -

lainata ne päiväsajaksi täällä asustaville vaatiakseen ne sitten ta

kaisin seuraavana yönä kiskurikorkojen kanssa. 13 

Silti Svankmajerin metodi on fotograafisella tasolla tarkasteltuna erilai
nen kuin esimerkiksi 1920-luvun saksalaisten ekspressionististen elokuvi
en välittämä maisema. Esimerkiksi Friedrich Wilhelm Mumau käyttää Faust

elokuvassaan ( 1926) valojen ja vaijojen dramaattisia kontrasteja. Sen sijaan 

Svankmajerin filmissä nopeat väriemulsiot välittävät laajan ja hienovarai
sesti toteutetun harmaiden ja ruskeiden sävyjen ki1jon, kun kamera liikkuu 

pölyisissä kellareissa, varastoissa ja alkemistisissa laboratorioissa. 

Svankmajerin luomien hahmojen outous liittyy siihen, miten katsoja 
kokee tavalliset objektit uudella lailla, koska ne käyttäytyvät poikkeavasti 

ja luovat erilaisen fantasian ympärilleen. Svankmajer saa luotua kuvaamiinsa 
paholaisiinkin kauhutasojen ohella tiettyä arvokkuutta, johtuen siitä, miten 

hän liikuttelee niitä. 

Jos Goethen Faust oli poikkeava henkilö, niin Svankmajer korostaa 
omansa tavallisuutta. Kyseessä on eräänlainen myytin siviiliversio, joka si
joitetaan ai·kkityyppiseen tilanteeseen. Svankmajerin maailmassa groteskius 

ja yliluonnollisuus käyvät käsi kädessä, dramaattiset käänteet ja muutokset 

kuuluvat kuvastoon samoin kuin musta huumori, jonka kafkalaisissa maus
teissa lepää surrealistinen vapaus ja nauru. Kiihtyvä, objektien ja elävien 

olentojen tuhoavuuteen liittyvä manipulaatio ja näytellyt otokset, joihin 

yhdistyy "unimontaasi", luo elokuvallisesti hahmotetun paikan ja ajan. 
Frantisek Dryje tiivistää: 

"Sisältää Svankmajerin elokuva sitten mustaa farssia, he1jauksia tai 

tragediaa, niin sen eroottinen merkitys näytetään aina negatiivisessa 
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ulottuvuudessaan, joka psykologisin termein voidaan luultavasti tul
kita tunnistamattomaksi sadomasokistiseksi aggressioksi. Svankma

jerin teoksia leimaava tuhoava pakkomielteisyys paljastuu jotenkin 

epäröiden ... tällaisella ironisella, sarkastisella rakkauden tunteiden 
ja ekstaasin näkymällä on enemmän vastaavuutta de Saden traditi
oon kuin esimerkiksi Bretonin L' Amour.fou' n ideaan." 14 

SVANKMAJERJA BUNUEL 

Svankmajerin surrealistinen montaasi on tavallaan antipsykologiaa. Svank

majerin montaasi on erittäin näkyvää luonteeltaan. Svankmajer ei projisoi 
kankaalla eksistentialistista henkilöhahmojen ja kerronnan maisemaa sisäi

sine tasoineen, vaan tekee kuten Luis Bufiuel, aktivoi montaasin kautta eri
laiset elementit samanaikaisesti, keskittyy sosiaalisen elämän pintatasoon, 
tajuisen olemassaolon olennaiseen epäyhtenäisyyteen, ilman että rajaisi ali

tajuntaa jonkin perustodellisuuden ilmaisuksi. Bufiuel ja Svankmajer ovat 
montaasiajattelultaan sukulaissieluja. Heidän teostensa outo liikuttavuus 
johtuu niiden leikinomaisuudesta, joka tavallaan syventää kokemusta. Sii

hen liittyy ironiaa ja maailman hahmottamista käänteiskuvien kautta. 
Kyse on samanaikaisesta prosessoinnista, eikä aina ole helppoa valita 

tai tasapainottaa erilaisia yhtäaikaisesti ilmeneviä suhteita, sillä kaikki liit

tyy taidemuodon omien rajojensa sisäiseen etsintään ja vaikutteisiin - myös 

yleisimpiin, ajan henkeen liittyviin ilmiöihin, ideologiaan, joka työntää eri 

medioita eri suuntiin, "vaikuttaa ristiin" yleisemmän kentän sisällä. 

VIITTEET 

l. Lisäksi tila on kaksiulotteinen, vaikka sillä ei ole suurta merkitystä, sillä

kolmiulotteiset kuvat leikataan melkein samoin kuin kaksiulotteiset.

2. Ks. Hochberg, Julian, Perception, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New

Jersey 1978, 177.

3. Ks. visuaalisesta havainnoinnista suhteessa Busby Berkeleyn luomaan

estetiikkaan: Valkola, Jarmo, Perceiving The Visual /n Cinema: Semantic

Approaches To Film Form And Meaning, Jyväskylä Studies in the Arts n:o 42,

Jyväskylän yliopisto 1993, 129-151.

151 



4. Tässä on jälleen osoitus elokuvallisen liikkeen epärealistisuudesta.

5. Synteettisessä leikkauksessa kyse on siitä, että leikataan yhteen kaksi eri

paikkaa ja luodaan tunne yhdestä toiminnasta, vaikka samanaikaisesti näytetään

selvästi kyseessä olevan kaksi eri paikkaa. Kyseessä on paradoksaalinen leikkaus,

eli samoin kuin on olemassa verbaalisia paradokseja, voi olla myös jatkuvuuteen

liittyviä paradokseja. Hyvä esimerkki on Maya Derenin elokuvassa At Land
(1944) ilmenevä leikkaus, kun Derenin esittämä nainen siirtyy "maagisesti"

hiekkarannalla taloon ja keskelle pöytää, jota ympäröi juhliva seurue. Elokuvan

jakso ei perustu pelkästään leikkaukseen, vaan myös tunnelmaan liittyviin

odotuksiin, jotka ovat (a) mahdollisia todellisessa elämässä, (b) mahdollisia tässä

tilanteessa, ja (c) liittyvät siihen, mitä elokuvassa on siihen mennessä tapahtunut.

6. Salt, Barry, Film Sty/e & Techno/ogy: History & Analysis, Starword, London

1983, 103.

7. Ks. Andalusialaisen koiran analyysistä: Valkola, Jarmo, Perceiving The Visua/
/n Cinema, 93-105. Lisäksi esimerkiksi Durgnat, Raymond, Luis Bufzuel,
University of California Press, Berkeley 1968, 22-38.

8. Ks. manierismista esimerkiksi Friedlander, Walter, Mannerism and Anti
Mannerism in Italian Painting, Schocken Books, New York 1965; Sheannan,

John, Mannerism, Penguin Books, Harmondsworth 1967; Murray, Linda, The
Late Renaissance and Mannerism, Thames and Hudson, London 1967.

9. Murray, Linda, The Late Rennaissance and Mannerism, 30-31.

10. Ibid.

11. Barthes, Roland, "Arcimboldo, or Magician and Rhetoriqueur" teoksessa

Barthes, Roland, The Responsibility af Forms: Critical Essays on Music, Art and
Representation, translated by Richard Howard, University of California Press,

Berkeley 1991, 143-144.

12. Meyrink, Gustav, Golem, Taifuuni, Like, Helsinki 1995, 26.

13. Ibid.

14. Ks. Dryje, Frantisek. "The Force of Imagination", teoksessa Dark Alchemy:
The Films af Jan Svankmajer, Peter Hames (ed.), Flicks Books, Wiltshire 1995,

147.

152 





LEIKKAUKSEN LUONTEVUUS 

Voisi helposti kuvitella, että liikkeeseen liittyvä kineettisyys tekisi leikka

uksista läpinäkyviä, mutta ilmiö on itse asiassa päinvastainen, sillä kineetti

syys pehmentää liikettä. Ensinnäkin se sekoittaa silmän huomioirn suhtees

sa kuvan rakenteelliseen kokonaisuuteen, ja toiseksi se luo vapaan, kiinnit

tymättömän ja epämääräisen toiminnallisen vyöhykkeen. Kun pitää päät

tää, millä hetkellä liikettä leikkauksen tulisi tapahtua, ajautuvat monet tä

hän liittyvät säännökset sekaannukseen liikkeiden ja niiden yhdistelyjen lo

puttoman variaation edessä. 

Monet toiminnat taijoavat luonnollisia leikkauksellisia hetkiä. Kai·el 

Reisz ja Gavin Millar käyttävät esimerkkiä miehestä, joka istuu pöydän 

ääressä ja ojentautuu nostamaan pöydällä olevan viinilasin huulilleen.
1 

Hetki, 

jolloin käsi tai1tuu lasiin, juuri ennen ylöspäin suuntautuvaa liikettä, olisi 

luonnollinen leikkauskohta. 

Toisessa tapauksessa saattaisi olla pai·empi leikata ennakoivasti suhtees

sa liikkeen päättymiseen. Tällainen ennakoivuus saattaa tehdä liikkeen lo

pusta liian korosteisen, sillä monien leikkausten tarkoituksena on naamioi

da, lyhentää tai poistaa triviaaleja toimintoja. Liikkeeseen liittyvä leikkaus

hetki voidaan määritellä hahmottamalla huoliteltu graafinen yhteensopivuus 

suhteessa vierekkäisen otoksen kanssa. Omituinen ja levoton efekti voidaan 

saavuttaa leikkaamalla esimerkiksi juuri ilmettään vaihtaviin kasvoihin, 

vaikka ammattileikkaajat saattaisivat pitää tällaista leikkausta sopimattoma

na. 

Walter Murchin mielestä ideaali leikkaus sisältää kuusi erillistä kritee

riä: 1) se on uskollinen hetken emootiolle; 2) se edistää tai"inaa; 3) se ilme

nee hetkellä, joka on rytmisesti kiinnostava ja "oikea"; 4) se tunnistaa "sil

män havainnoinnin" - huolen katsojan mielenkiinnon suuntautumisesta 

kankaalla; 5) se ku11niuillaa "kaksiululleisuulla" - sitä miten kolmiulottei

suus muuntuu kuvauksen kautta kaksiulotteisuudeksi (näyttämölliseen lin

jaan liittyvät kysymykset jne., 6) ja se kunnioittaa todellisen tilan kolmi

ulotteista jatkuvuutta suhteessa siihen, miten ihmiset ovat huoneessa ja suh

teessa toisiinsa. 
2 
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Emootio on Murchin listauksessa ykkösenä 51 prosentilla. Tarina saa 

23, rytmi 10, Silmän havainnointi 7, kaksiulotteisuus 5 ja kolmiulotteinen 

tila 4 prosenttia. Murch väittääkin, että tähän liittyy käytännöllisiä näkökul

mia, sillä jos emootio on hallinnassa ja tarina etenee kiinnostavasti oikeassa 

rytmissä, katsoja on tietämätön (tai ei kiinnitä huomiota) järjestyksessä vä

häisimpinä oleviin elementteihin liittyviin leikkauksellisiin ongelmiin. 
3 

Ylei

senä periaatteena tuntuukin olevan, että listauksessa ylimpänä olevien aihe

piirien toimivuus on ensisijaista ja häivyttää alempien ongelmallisuutta, mutta 

ei päinvastoin. Jos esimerkiksi kuvallinen kaksiulotteisuus on otettu leikka

uksen yhteydessä huomioon, mutta ei silmän kautta tapahtuvaa havainnoin

tia, tuloksena on toimimaton leikkaus. 

KUVAKULMAN MUUTOKSET 

Kehotus kuvakulmallisiin muutoksiin soveltuu samaa subjektia kuvaaviin 

vierekkäisiin otoksiin, ja siihen liittyy kolmenlaisia, osittain päällekkäin 

meneviä motivaatioita. Ensinnäkin etäisyyden muutos ilman kuvakulman 

muutosta saattaa näyttää saman graafisen muodon kaksi kertaa, ensin pie

nempänä ja sitten isompana, ja ne voivat mennä helposti myös päällekkäin. 

Kuvakulman muuttaminen muuttaa myös muotoja perspektiivin suhteen. 

30 asteen muutos on tässä yhteydessä yleensä minimivaatimus ja 45 astetta 

tyypillinen keskiarvo. Periaatteessa mitä vahvempi kompositio on kysees

sä, sitä merkitsevämpi erottelun tulee olla. 

Toinen syy muutokseen liittyy liikkeeseen leikkaamiseen. Vain harvat 

näyttelijät kykenevät toistamaan liikeratoja täysin identtisesti ke11a kerran 

jälkeen, ja jatkuvien uusintaottojen myötä myös kustannukset nousevat ja 

ehkäisevät kohtauksellisen emootion säilyttämistä. Tuo emootion säilyttä

miseen liittyvä näkökulma on kvalitatiivisesti ajatellen huomattavasti tär

keämpi kuin esimerkiksi yksityiskohtien mahdollisimman tiukka yhdenmu

kaisuus. Kuvakulman muutos tekee tällaisesta yhteensopimattomasta toi

minnasta vähemmän huomiota herättävää.
4 

Siksi leikkauksellinen oikea-aikaisuus on tässä mielessä olennaista. 

Kuvakulman muutokset helpottavat myös otosten välisten muutosten luo

mista, olkoot ne sitten isoja tai pieniä luonteeltaan. Aina tällaiset näkökul-
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mat eivät ole välttämättä soveltuvia, jolloin on pehmeämpää olla vaihta

matta kuvakulmaa - esimerkiksi silloin, kun on kyseessä yksinkertainen 

eteen- tai taaksepäin suuntautuva muutos, joka menee saman linjan mukai

sesti, ja siinä yhteydessä halutaan välttää graafisia yhteentörmäyksiä. Kos

ka kuvakulmiin tai etäisyyksiin liittyvät suuret muutokset saattavat olla häi

ritseviä, taijoavat traditionaaliset jatkuvuuden säännöstöt näkökulman, jon

ka mukaisesti ei ole syytä leikata suoraan esimerkiksi lähikuvasta kaukoku

vaan, vaan katsojaa pitäisi helpottaa tässä yhteydessä puolikuvan kautta ta

pahtuvalla siirtymisellä. 

Poikkeuksia ilmenee kuitenkin. Esimerkiksi kerronnallisessa tilantees

sa, jossa hahmo on kuolemassa janoon erämaassa, saattaisi olla soveltuvaa 

leikata suoraan hänen rasittuneita kasvojaan kuvaavasta lähikuvasta äärim

mäiseen kaukokuvaan, jossa hänen yksinäinen hahmonsa olisi eksyksissä 

keskellä polttavia hiekkadyynejä. Tällainen leikkaus saattaisi toimia tehok

kaana hätähuutona, samalla kun tekstuurinen mielenkiinto - haljenneiden 

huulien ja juovikkaiden hiekkadyynien välinen vuorottelu - saattaisi osal

taan pehmentää leikkausta. 

ASETELMIA JA PERSPEKTIIVEJÄ 

Vaikka mitään selkeää säännöstöä ei olekaan olemassa, on tavallista, että 

kuvien sisäinen kompositio heijastaa siinä olevia suhteita. Esimerkiksi kun 

henkilö A on vastakkain toisessa otoksessa näytettävän henkilö B :n kanssa, 

ja heidän välillään on laaja tila, saattaa otosten kuvallinen kompositio viita

ta tähän tilaan sijoittamalla A:n kuva-alan B:stä kauimpana olevaan kul

maan ja päinvastoin. Tällaiset tilat sallivat pitkiä ja voimakkaita katseen 

linjoja ja asetelmallinen epäsymmetria välttää graafista yhteentöimäystä. 

Perspektiivin rooli on selkeä vastakkaisia kuvakulmia hyödyntävissä, 

kasvokkain olevissa keskustelutilanteissa. Normaalisti perspektiivit vuorot

televat ikään kuin kamera olisi kääntynyt vasemmalle nähdäkseen A:n ja 

oikealle nähdäkseen B:n. Välillä saattaa olla välittävä näkökulma, jolloin 

ollaan lähempänä hahmoja. Tilanne saatetaan myös kuvata useita kameroi

ta hyväksikäyttäen, mutta loppuvaikutelmana pyritään luomaan läpinäky-
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vältä näyttävä tilanne, jossa kameran paikkaan ei niinkään katsonnallisesti 

kiinnitettäisi huomiota. 

Monet tällaiset kohtaukset liittyvät siihen, mitä Stefan Sharff luonnehtii 

perspektivisaatioksi, jolloin kamera on lähempänä toista ihmistä kuin toista 

niin, että toisen kasvot havainnoidaan suurempina lähikuvassa, tai heitä 

hahmottava kuvakulma on erilainen.
5 

Valintaan suhteessa siihen, kumpia 

kasvoja havainnoidaan suurempina, kulmikkaampina tai jyrkempinä, liit

tyy monenlaisia tekijöitä. Kasvot saattavat suurempina helpottaa katsojan 

identifikaatiota tai tehdä hieman pienempänä esitettävistä kasvoista vähem

män identifikaatiota aiheuttavan kohteen. Tai toiset kasvoista saatetaan esit

tää melko suurina päinvastaisesta syystä, jotta ne näyttäisivät uhkaavam

milta ja voimakkaimmilta, painostavasti kuva-alan täyttäviltä, jolloin kat

sonnallinen identifikaatio saattaisi kohdistua ainoastaan heikommilta näyt

täviin kasvoihin. 

Toisaalta kyse on myös siitä, että tietty kuvakulma saattaisi soveltua jon

kun näyttelijän piirteisiin ja päinvastoin, sillä tällainen elementtien välinen 

kontrapunktisuus ei ole mitenkään harvinaista - esimerkkinä tilanne, jossa 

kerronnan kannalta olennainen henkilöhahmo saatetaan esittää pienempä

nä kuva-alassa, mutta asetettuna keskelle hallitsemaansa tilaa, joka näin ol

len näyttää myötävaikuttavan hänen voimakkuuteensa. Heikompaa henki

löhahmoa saatetaan kuvata alakulmaisesta lähi.kuvasta, joka jossain toises

sa kontekstissa saattaisi vaikuttaa voimakkaalta ja uhkaavalta, mutta tässä 

yhteydessä luo epävakaan ja pelokkaan vaikutelman. 

EMOTIONAALISTA REAGOINTIA 

Mielen tason ominaisuuksiin kuuluu se, että se etsii ja luo elokuvakerron

nan taijoamia kokemuksellisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät elokuvassa il

menevien henkilöhahmojen piirteisiin ja katsonnalliseen sekaantumiseen 

elokuvan tapahtumiin. Mentaalisten tasojen psyykkisten voimien ja niiden 

psyykkisten funktioiden suhteet liittyvät myös identifikaation ulottuvuuk

siin. Usein esimerkiksi unissa esiintyvien päähenkilöiden ajatukset, tunteet 

ja havainnolliset näkökulmat tuntuvat kovin läheisiltä. Uneksija kokee it

sensä uniensa päähenkilöksi. Richard Wollheim kuvaa tätä "keskitetyn iko-
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nisen kuvittelun" muodoksi.6 Uni koetaan siten, että siihen liittyvät men

taaliset tasot kiinnittyvät johonkin henkilöön, jolloin tällainen keskitetty ku

vittelu on analogista suhteessa empaattiseen identifikaatioon, jossa katsoja 

jakaa päähenkilön tuntemukset. 

Sen sijaan keskittämätön kuvittelu on analogista sympaattiselle identifi

kaatiolle. Siinä katsoja kokee sympatiaa henkilöhahmoa kohtaan, mutta ei 

silti välttämättä koe hahmon tuntemuksia ominaan, sillä tilanteeseen liitty
vä arvioinnin ulottuvuus päättää emotionaalisen reaktion suunnan.7 Woll

heim esittääkin, että keskittämätön kuvittelu rakentuu sympaattisen tai etään

tyneen katsojan mallille. Etäännytys ei sisällä emotionaalista kiinnittymis

tä, vaikka se ei sulje pois sitä, etteikö katsoja voisi tehdä sympatiatasoissaan 

eroa eri henkilöhahmojen suhteen.8 

Tähän on syytä huomauttaa, että katsoja voi identifioitua empaattisesti 
henkilöhahmon tuntemuksiin olematta kuitenkaan ikään kuin hänen näkö

kulmassaan, sillä olennainen ero on henkilöhahmoon suuntautuvan identi

fikaation ja siitä erottuvan etäännytyksen välillä. Vetäytynyt katsoja reagoi 
emotionaalisesti siihen mitä hän kokee, mutta tällainen emotionaalinen rea
gointi on luonteeltaan itsenäistä eikä se määräydy henkilöhahmoon suun

tautuvan identifikaation kautta. Sympatian ja empatian välinen ero riippuu 
ennen kaikkea siitä, miten katsoja aivioi henkilöhahmoa, jolloin henkilö

hahmoa kohtaan suuntautuva identifikaatio on tällaista jatkuvaa sympatian 

ja empatian välistä suhteutusta. 

Richard Allenin mielestä nykyajan elokuvateorian suurimpia erheitä on 

ollut viittaus siihen, että katsonnallisuus elokuvassa on perustaltaan voyeuris

tistä.9 Allenin mukaan tämä voyeuristinen korostus johtuu siitä yliarvos

tuksesta, minkä kohteeksi tällainen visio on joutunut määrittäessään katso

jan emotionaalisia reaktioita. Jäljet johtavat Christian Metzin erotteluun en

sisijaisen ja toissijaisen identifikaation suhteen. Metz viittaa siihen, että kaikki 
emotionaalisen identifikaation muodot elokuvassa ovat riippuvaisia identi

fikaatiosta suhteessa kameran luomaan näkökulmaan. 10 Ensisijaisessa iden

tifikaatiossa katsoja ottaa kameran position ja identifioituu siihen puhtaan 
havainnoinnin kautta. Suhteessa tähän ensisijaiseen identifikaatioon on kat

sojan emotionaalinen kiinnittyminen henkilöhahmoon ja yleensä teoksen 

sisältöön toissijaista. Näiden kahden elokuvan kokemisen välillä on olemassa 
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tietty hierarkia: toissijainen identifikaatio edellyttää ensisijaista eli näkemi

sen aktiviteetti on olennaisempaa kuin se mitä nähdään. 
11 

KESKUSTAN LÖYTÄMINEN 

Silloin kun vierekkäisillä otoksilla on graafisesti hahmotettuna vähäisiä 

mielenkiinnon keskuksia, pyrkii pehmeä leikkaus identifioimaan edellisen 

otoksen viimeisen mielenkiinnon keskuksen jälkimmäisen otoksen ensim

mäisen keskuksen kanssa. Mutta jos ensimmäisenä tulevan otoksen mielen

kiinnon keskukseen liittyy voimakasta liikettä (joko todellista tai vihjattua) 

esimerkiksi katseiden tai jonkin liikkuvan esineen tai hahmon muodossa, 

saatetaan jälkimmäisen otoksen keskusta "asettaa" eteenpäin oman kehys

kaarensa puitteissa. Silloin leikkaaja joutuu tekemään päätöksen esimer

kiksi sen suhteen, mitkä jonkin kuvitteellisen kohtauksen sisältämistä kak

sista kasvoista kiinnittävät ensisijaisesti huomion ja säilyttävät sen, kun 

huomio siirtyy yhdestä yksityiskohdasta toiseen, ja toimiiko tausta.lavastus 

riittävän selkeästi tai emotiivisesti suhteessa toimintojen kehittymiseen. 

Leikkauksen avulla voidaan vaikuttaa katsojan kohtaukselliseen luen

taan: tehostaa maiseman vaikuttavuutta, suunnata huomiota johonkin tiet

tyyn kohteeseen tai antaa sen ensin vaeltaa ympäriinsä ja sitten keskittyä 

johonkin, tai luoda vaikutelmaa siitä, miten yksityiskohdat alkavat vähitel

len hallita kokonaisuutta. Kaikki nämä tekijät liittyvät näkökulmaan, jota 

Eisenstein kutsui otoksen sisäiseksi montaa.siksi eli yksittäisen otoksen si

sällä tapahtuvaksi havainnoinnin kontrolloiduksi suuntaamiseksi.
12 

Se vai

kuttaa leikkauksiin ja vieläkin enemmän ristikuviin, sillä leikkauksen osal

ta kyse on katsojan mielenkiinnon tasojen semanttisesta huomioinnista eikä 

niinkään graafisista ja muodollisista näkymistä. 

KUVALLINEN YHTENÄISYYS 

Kuvakulma.n muutokset voivat poistaa joitain jatkuvuuden luomiseen liit

tyviä näkymiä, mutta samalla ne myös aiheuttavat uusia. Esimerkiksi yh

dessä otoksessa voidaan kuvata henkilöhahmoa, jonka oikealla puolella 

näkyy palava kynttilä. Kuvakulma.n muutoksen kautta se saattaa näkyä seu-
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raavassa otoksessa hänen vasemmalla puolellaan, ikään kuin se olisi yllät

täen siirretty sinne, jolloin kyseessä on odottamaton linjan ylitys. Kaksi sel

keää huomion keskusta on luonut välilleen suhteen, ei välttämättä toimin

nallista linjaa, mutta kuitenkin linjan, jonka kamera on ylittänyt. 

Toinen kohtaus saattaisi sisältää kahden erilaisen elementin - esimer

kiksi henkilöhahmo, jonka kasvot ovat lähikuvassa ja hänen taustallaan nä

kyvä taulu - välisen suhteen. Jotta tuo suhde saataisiin rekisteröityä kauko

kuvassa, henkilöhahmon ja taustakuvan täytyisi olla tietyn etäisyyden pääs

sä toisistaan, mutta sitten esimerkiksi leikkaus puolikuvaan saattaisi jättää 

toisen elementin pois kuva-alasta. Olennaisten lavaste-elementtien uudel

leenjärjestely on keskeinen osa tällaisiin näkymiin liittyvää aktiviteettia, 

mutta myös muut ratkaisut puolustavat paikkaansa, kuten esimerkiksi esiin

tyjien asetelmiin liittyvät muutokset. 

Samanlainen mikrokosmos-periaate sopii myös valaistukseen. Monet 

kohtaukset rakentavat valon käyttönsä suhteessa henkilöhahmoja ympä

röiviin valon ja vaijon ulottuvuuksiin. Hyvänä esimerkkinä toimivat 1940-

luvun film noirin chiai·oscuro-valaistukset.
13 

Niiden äärimmäiset valon ja 

varjon kontrastit olivat ekspressiivisiä, koska niiden tunnelmaan liittyvä 

kokeminen oli epätodellista suhteessa todellisuuteen, ja koska havaintopro

sessi tasoittaa valon ja va1jon kokemista. Valon mallit muuntuvat jatkuvasti, 

kun kuljemme ympäristössämme, ja kun mallit muuntuvat, jotkin visuaali

sen jä1jestelmän osaset vai"ioituvat ja toiset pysyvät samanlaisina. Ne, jotka 

eivät muutu valon muuntuessa, vaikka näkökulma muuntuu, ovat James J. 

Gibsonia lainaten luonteeltaan invariantteja.
14 

Evoluutio on mahdollistanut meille kyvyn prosessoida tällaisia invari

antteja. Opimme miten yksi objekti loppuu ja toinen alkaa esimerkiksi kä

velemällä ympäri ja katsomalla tai havainnoimalla kohdetta tai henkilöhah

moa sen liikkuessa. Nämä invariantit valon mallit määrittävät kohteen. Sa

malla tavoin liikkeen aikana havainnoidut mallit taijoavat informaatiota eri 

objektien välisistä suhteista toisiinsa. Jos jokin objekti on esimerkiksi toi

sen takana, se joko huomataan tai sitä ei huomata liikkeen aikana. Infor

maatio koostuu maailmassa olevien objektien välisistä todellisista suhteis

ta. Näissä valon malleissa oleva informaatio kohtaa visuaalisen jä1jestelmän 
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ja prosessoituu välittömästi ja jatkuvasti ilman korkeamman tason logiik
kaa tai lingvistisiä rakenteita. 

Tällöin on kyseessä Gibsonin korostama suora havainnointi (direct per
ception).15 lnvarianttien ja suoran havainnoinnin käsitteet alkoivat muodos
taa teoriaa tai ehkä pikemminkin metateoriaa havainnoinnista, joka on jat

kuvaa luonteeltaan. Ulric Neisser on tähän liittyen huomauttanut, että maa

ilmassa on paljon enemmän informaatiota kuin mitä kykenemme havain

noinnin hetkellä prosessoimaan, joten havainnoinnin tehtävä ei ole raken

taa havaintoja niukasta ja riittämättömästä tiedosta, vaan sen tehtävänä on 

valita informaation mallit meitä ympäröivästä ylenpalttisesta informaation 
määrästä. 

Havainnoinnista muodostuu valikoiva prosessi, jolloin kyse ei ole siitä, 

että me näemme kaiken ympärillämme olevan, vaan siitä, että valikoimme 
tiettyjä malleja, jotka ovat havainnoinnille alttiita. 16 Maailmallinen tietou

temme määrittää havainnointia, luo informaatiota valintojamme varten. Tämä 
ei tar·koita sitä, että näemme vain sen, minkä tiedämme, vaan sitä, että voimme 
nähdä vain sen, mitä tiedämme etsiä. Havaintomaailma on eri aistien välit
tämää audiovisuaalista mosaiikkia. 

KAMERANLIIKKEET JA LEIKKAUS 

Kameranliikkeiden ja todellisen maailman havainnoinnin eroja olen tarkas

tellut jo aiemmin. Nämä pohjaavat suurelta osin näkymättömän leikkauk
sen näkökulmaan suhteessa kameranliikkeisiin. Ongelmat eivät liity niin

kään maailmallisiin liikkeisiin sinänsä, vaan niiden laaja-alaisuuteen ja nä
kyvyyteen. Jäljitysotokset, joissa kamera pitää tietyn suhteen edessäolevaan 

havaintokenttään, muodostuvat vähemmän ongelmallisiksi. Näkymätöntä 
leikkausta korostavat tekijät saattavat olla liiankin sensitiivisiä tällaisille nä

kymille, mutta yleinen idea liittyy siihen, että otosten alussa ja lopussa ka

mera yleensä rauhoittuu. Näillä hetkillä vältetään sen vuoksi suoraan liik

keeseen leikkausta. Ongelma liittyy siihen, että jatkuviin ja yhtäaikaisiin 
kameranliikkeisiin on hankala leikata, minkä vuoksi usein käytetään välil

listä ideaa, jonka mukaisesti luodaan strategisia pausseja, leikkauksen mah

dollistavia hetkiä liikkeen sisäisen kehityksen kannalta todennäköisimmillä 
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paikoilla. Ne helpottavat mahdollista leikkausta ja luovat uudenlaista ryt

miikkaa kerrontaan. 

Joissain toisissa tapauksissa kameranliikkeet saattavat olla kokoavam

pia kuin leikkaukset ja ne voivat muodostua kerronnan muodollisiksi pe

rnselementeiksi. Hyvä esimerkki tällaisesta visuaalisesta mallista on jälji

tyskuvasta lähikuvaan tapahtuva siirtymä, jolloin kyseessä on joko subjek

tin yksityiskohtaisempi havainnointi, reaktion alleviivaaminen tai pysähdyk

sellisyyden alleviivaaminen suhteessa kerronnan rytmiikkaan. Se vastaa leik

kauksellista saijaa,joka ulottuu kaukokuvasta lähikuvaan, mutta pyrkii vält

tämään tällaisen rakenteen ongelmia, sillä efekti on luonteeltaan kevyempi, 

koska subjektia ei työnnetä vasten katsojaa. Samoin vierekkäisten tai osit

tain päällekkäin menevien näkymien välinen leikkaus korvataan usein eri

laisilla panoroinnin tai tilttauksen muodoilla. 

Näkymätön leikkaus välttää rntiininomaisesti kameranliikkeitä, jotka 

erottavat kohteensa yleisestä näkymästä yhtä tiukasti, kuin mitä esimerkiksi 

lähikuva tekisi. Optisilla merkeillä luodut, kerronnalliseen rytmiikkaan ja 

leikkaukselliseen pehmeyteen vaikuttavat keinot muodostavat yhden ulot

tuvuuden jatkuvuuden ideoissa. Traditionaaliset elokuvan kieliopin esitys

tavat assosioivat niitä usein tiettyihin kerronnan vaiheisiin, kuten esimer

kiksi häivytyksiä kohtausten loppuihin ja ristikuvia esimerkiksi takautumi

en alkuun ja loppuun. Ristikuvat saattavat toimia kohtauksellisina muuntu

jina ja niillä voidaan viitata kohtauksen sisäiseen aikaintervalliin, tai sitten 

ne voivat toimia vain yksinkertaisina tilanteiden pehmentäjinä vailla muita 

merkityksiä. 

Häivytykset voivat olla niin nopeita, että ne ovat virtuaalisesti pehmeä

reunaisia leikkauksia, jotka voivat toimia töksähtävän graafisen siirtymän 

pehmentäjänä, ja niihin voi liittyä myös jotain herkempiä nyansseja. No

peat panoroinnit merkkaavat myös kohtauksellisia muuntumia, ja melkein 

millainen inte1ventio tahansa kuvaan aiheuttaa samaa. Näin on myös leik

kausten suhteen, jotka ovat jo vuosikymmeniä merkinneet kaikkia mahdol

lisia ajateltavissa olevia siirtymiä, mentaalikuvia, takautumia, tulevien nä

kymien visualisointeja jne. Hyppyleikkaukset ja täsmäotokset eivät ole sa

massa mielessä siiitymien kuvitusta, vaan suoria leikkauksia, jotka herättä-
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vät kuvaamansa näkymän tai hahmon silmiinpistävän olemuksellisuuden, 

koska niiden sisältö vihjaa ilmiselvään siirtymään. 

Häivytykset mustaan ovat merkinneet yleensä vain erityisen painavia 

visuaalisia siirtymiä, jolloin niiden funktio on eräänlaisessa hetken allevii

vaamisen ja kerronnallisen rakenteen rentouttamisen yhdistelyssä. Tämä 

tapahtuu usein kerronnallisen kliimaksin jälkeen. Tosiasiallisesti ajateltuna 

siirtymiin liittyvät valinnat ovat graafisen rytmin ja erilaisiin merkityksiin 

viittaavien näkymien funktioita. Pyyhkäisyleikkaus ja ristikuva ovat mo

lemmat siirtymiä, mutta pyyhkäisyleikkaus on luonteeltaan raaempi, kun 

taas risti.kuvalla voidaan luoda elegisempiä sävytyksiä, jos se säilytetään 

riittävän hitaana. Nopea panorointi viittaa liukuvaan, lateraaliin liikkeeseen, 

kun taas häivytys on tässä suhteessa hiljaisempi luonteeltaan. Silti ei voida 

tässäkään yhteydessä liikaa korostaa sitä, että optiset tehokeinot eivät ole 

vain elokuvallisia välimerkintöjä, vaan niihin liittyy monenlaisia otokselli

sia tunnusmerkkejä suhteessa kestoon, liikkeeseen ja tunnelmaan. 

Tietyt George Stevensin Paikka auringossa (A Place in the Sun, 1952) -

elokuvan risti.kuvat kestävät useita sekunteja, ja ovat pidempiä kuin tuon 

ajan elokuvien keskimääräiset otoskestot.
17 

Siksi ristikuvat eivät välttämät

tä aina ole tällaisia optisia merkkejä, vaan voivat toimia samaan tapaan kuin 

siirtymät leikkauksista hitaasti muuntuviin konfiguraatioihin. 

SUHTEELLISEN LEIKKAUKSEN STRATEGIOITA 

Kyseessä on amerikkalaisten kehittämä ammattitermi sille, mitä montaasi

teoriassa kutsutaan synteettiseksi leikkaukseksi. Se tarkoittaa sitä, että leik

kauksen avulla luodaan suhteita, joita ei muuten olisi olemassa. Stereotyyp

pinen esimerkki voisi olla vaikka näkymä ahnaista krokotiileista (kuvattu 

Afrikassa 1920-luvulla), jotka jahtaavat Tarzania (kuvattu Hollywoodissa 

1940-luvulla). Näiden kuvien välinen suhde riippuu perusohjauksellisista 

ideoista, joihin liittyy kuitenkin monenlaisia variaatioita ja poikkeuksia riip

puen kulloisenkin kerronnallisen yhteyden käytännön ongelmista sekä leik

kauksellisista preferensseistä. 

Master-scene -tekniikka noudattaa ideaa, jonka mukaisesti kokonainen 

kohtaus kuvataan suoraan lävitse yhtenä otoksena, joka on riittävän yleinen 
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kattaakseen kaiken toiminnan.
18 

Sen jälkeen edetään puolikuviin ja lähiku

vat jätetään viimeiseksi. Normaalisti kuvataan paljon ylitse otoksellisten 

rajojen, jotta leikkaajalle jää riittävästi materiaalia leikkauskohtia ajatellen. 

Nämä puoli- ja lähikuvat voidaan sitten leikata toisiinsa tai yhdessä master

scenen osiin. Niitä voidaan sitten kutsua täsmäotoksiksi, koska ne täsmää

vät yhteen master-scene -ajattelun kanssa. Ohjaajat kuvaavat myös yleensä 

ylimääräistä audiovisuaalista varastoa, joka sallii montaasin avulla erilais

ten kerronnallisten konstruktioiden ilmaantumisen. 

Master-scene -jakso voidaan kuvata usealla eri kameralla eri näkökul

mista, ja samaa menettelytapaa voidaan soveltaa yksityiskohtien havainnoin

tiin. Vaihtoehtoinen toiminta liittyy ns. kolmoisotoksen tekniikkaan, jonka 

mukaisesti ohjaaja suunnittelee etukäteen elokuvansa otos otokselta ottaen 

huomioon jokaisen otoksen alun ja lopun suhteessa niitä ympäröiviin otok

siin, kun taas otoksen keskiosa jätetään vapaammaksi mahdollisen impro

visaation ja muutosten varalta. On varsin harvinaista, että elokuva kuvataan 

lopullisten tapahtumien mukaisessa jäJjestyksessä. Sisäänleikkaukset ja täs

mäotosten käyttö ovat muuntumia kohden yksityiskohtaisempia näkymiä 

master-otoksen sisällä. Poisleikkaukset merkitsevät muuntumia master-otok

sen ulkopuolelle. 

Ajatellaan vaikka Martin Scorsesen Kuin raivo härkä (The Raging Bull, 

1980) -elokuvan nyrkkeilyotteluja kuvaavia otoksia. Niissä master-scene -

ajattelun mukaisesti seurataan pääasiallisia toimintoja. Scorsesen elokuvan 

kenonnallisessa rakenteessa toimivat lyhyet nyrkkeilyotokset nopeina, eril

lisinä ja kronologisesti etenevinä tunnuksina Jake La Mottan (Robert De 

Niro) elämän keskeisiin vaiheisiin. Niihin liittyy toisinaan myös still- kuva

välähdyksiä sekä mietiskelevää, lyyristä taustamusiikkia. Niiden audiovi

suaalinen tenho kasvaa fyysisyyden ja abstraktisuuden moniulotteisesta 

maastosta, jonka yllättävyys on siinä suhteessa, jonka äänen ja kuvan yhte

ytyvät merkitykset dramaattisuudessaan luovat. 
19 

Scorsesen näkökulman realistisuus näkyy nyrkkeilykuvausten dokumen

taarisessa suoruudessa. Usein niihin liitetään ulkopuolinen, kommentoiva 

näkökulma esimerkiksi välitekstin kautta, ja sisäänleikkaus tähän todelli

suuteen tapahtuu nopeana siirtymänä, paikoin jopa shokeeraavasti. Joskus 
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saattaa siittymä olla viiveisempi, kuten mestaruusottelun kuvituksessa Marcel 

Cerdania vastaan vuoden 1949 Detroitissa. 

Tulo areenalle kuvataan pukuhuoneesta lähtevällä pitkällä kamera-ajol

la, kun Jake tulee avustajiensa kanssa hämärää käytävää myöten saliin. Sa

malla pukuhuoneen hiljaisuus vaihtuu yleisömeren valtavaksi pauhinaksi 

Jaken kiivetessä kehään. Kuin raivo härkä -elokuvan montaasitasoissa on 

Scorsesen filmeille ominaista räjähtävää, kineettistä energiaa, joka usein lähes 

varastaa elokuvallisen muoto.rakenteen. Siksi elokuviin liittyvät tarinat ja 

ihmiskohtalot toimivat enemmänkin taustaviitteinä katsonnallisen kokemuk

sen merkitystasoille, jolloin Scorsesen elokuvien psykologiset näkökulmat 

yhdistyvät analyyttiseen ja läpi tunkevaan leikkausajatteluun. 

TYYLILLISIÄ VALINTOJA 

Monenlaisia tekemisen tapoja ja malleja on luonnollisesti olemassa, eikä 

Alfred Hitchcock ollut suinkaan ainoa ohjaaja, joka jo käsiki1joitusvaihees

sa suunnitteli otostensa sisällöt hyvin tarkkaan. Myöskään Sergei Eisen

stein ei ollut ainoa ohjaaja, joka kuvasi valtavat määrät materiaalia näkö

kulmanaan tietty, lopullisen leikkauksen myötä toteutunut selektiivisyys ja 

otoksellinen strukturaatio. Harvoin otoksia vain kuvataan ilman jonkinlais

ta intuitiota ilmeisestä jatkuvuudesta, teoksen kokonaisorkestraatiosta. Elo

kuvan todellisuus rakentuu vihjausten kautta, ja jopa totuuselokuvan teki

jän täytyy ajatella otoksellisten sarjojen mukaisesti. Vaikka hänellä ei olisi

kaan mielessään mitään tiettyä jatkuvuutta, hän tiedostaa elokuvallisen dis

kurssin vaatimat yleiset ehdot ja mahdollisuudet. 

Ohjaajan tyyli voi olla sellainen, että vain irralliset perustason ideat vaih

televat. Esimerkiksi Robe1t Bressonin Papin päiväkifja (Le joumal d 'un cure 

de campagne, 1951) sisältää monia jaksoja, joissa ihmiset meditoivat yksi

nään. Tyylillisesti Bresson on varsin poikkeava, mutta silti Papin päiväkir

jan otoksiin, elokuvalliseen syntaksiiin liittyy vit-heettömästi hahmotettu jat

kuvuus, jopa aivan konventionaalisten standardien mukaan hahmotettuna. 

Usein ns. vakiinnuttavat otokset avaavat kohtauksen. Osittain tämä me

nettely johtuu jatkuvuuden syistä, sillä yleiset näkymät auttavat katsojaa 

helpommin kohtaamaan myöhemmin tulevan kohtauksellisen fragmentaa-
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tion. Kyse on myös paljastuksen mekaniikasta, joka liittyy alunperin ki1jal

lisiin kuvauksiin. Usein vakiinnuttavia otoksia seuraavat puolikuvat, jotka 

kietovat katsojaa lähemmin toimintoihin, ja lähikuvat, jotka varataan koh

tauksen dramaattisiin huippukohtiin. Niiden jälkeen palataan lyhyisiin puo

likuviin, jotka viittaavat kerronnan loppuvaiheeseen ja johdattelevat laajem

piin otoksiin. 

Toisaalta hyvin erilaisetkin käytännöt ovat varsin yleisiä. Siksi esimer

kiksi lännenlokuvan asetaistelu saattaa alkaa lähikuvilla aseista, ja kohta

uksen dramaattinen huipennus voidaan näyttää äärimmäisenä kaukokuva

na, johon ihmiset ja maisema kiedotaan. 1930-luvun sofistikoiduissa kome

dioissaan Ernst Lubitsch usein käytti yksityiskohtia kuvaavia näkymiä koh

taustensa aluissa ja lopuissa. Samalla Lubitsch viittasi ympäröivään todelli

suuteen hallitusti ja säilytti silti tietyn kaksijakoisuuden kerronnassaan. 

HitchcockinMuukalaisiajunassa (Strangers on a Train, 1951)-eloku

van alku trujoaa yhdenlaisen vision. Ensinnäkin kohtaus alkaa yleisellä nä

kymällä tilaan, jota ei sen jälkeen enää näytetä. Lähikuvat jaloista kuljetta

vat katsojan lävitse varsin erilaisen tilan, kunnes saavutaan toisenlaiseen 

yleiseen näkymään, jossa ei tapahdu juuri mitään. Junanraiteita kuvaava otos 

on selkeä ja irrallinen välikuva, ja junanvaunun sisänäkymää kuvaava otos 

alkaa lähikuvalla jaloista. Hitchcockin otosjakauma ei vastaa mitään ennal

tamäärättyä, konventionaalista rakennetta, vaan sillä on suora toiminnalli

nen yhteytensä. Hitchcockin visio tästä toiminnasta hahmottaa sen ikään

kuin sisältä käsin. 

Reaktio-otokset yhdistetään usein kasvo lähikuviin, jotka korostavat esiin

tyjien hiljaisemman tason reagointia. Myös sivuroolien tulkitsijoiden reak

tiot ovat yllättävän vaikutusvaltaisia elokuvallisessa kerronnassa, sillä dra

maattisten tapahtumien arvo riippuu aina tietystä kontekstista tai tietyn mil

jöön normeista. Reaktio-otokset eivät ole vain toiminnan tuloksena synty

viä näkymiä, vaan ne voivat antaa toiminnalle ruvoa, joka luo haasteelli

suutta kohtauksen kokonaisolemukseen. Reaktio-otokset ovat erittäin hyö

dyllisiä hahmottaessaan esimerkiksi kohtauksen sisällä väliin jätettyä aikaa. 

Reaktio- ja näkökulmaotokset täydentävät usein toisiaan, sillä ne näh

dään helposti vastakkaisina toisilleen. Toiset elokuvateoreetikot käyttävät 

näkökulma- ja subjektiivisia otoksia sekä ensimmäisen persoonan kameraa 
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synonyymeinä toisilleen. Elokuvan ammattipiireissä näkökulmaotokset ero

tetaan subjektiivisista. Subjektiivinen otos asettaa katsojan itsenään koke

mukselliseen asemaan - hyvänä esimerkkinä vaikka vuoristoradalla ajavat 

ihmiset Rene Clairin kokeellisessa elokuvassa Entr' acte (1924 ). 

Verrattuna objektiivisiin otoksiin saattavat näkökulmaotokset lisätä 

mukaan läsnäolon tuntemuksia, mutta näkökulmaotokset kätkevät kysees

sä olevan henkilöhahmon kasvot ja kehon, himmentäen siten hänen persoo

nallisuuttaan, ajatuksiaan ja fysiikkaansa. Siksi näkökulmaotoksiin ei liity 

välttämättä voimakasta katsonnallista identifikaatiota. Yliolan otoksia voi

daan hahmottaa eräänlaisina puolilähikuvina, sillä ne hahmottavat voimak

kaasti kasvojen reaktioita ja luovat sellaisen läsnäolon tunnun, joka puh

taasta lähikuvasta saattaa osittain puuttua. Lähikuva ja inserttikuva erote

taan toisistaan. Todellinen lähikuva kuvataan suhteessa toiminnan pääasial

liseen linjaan, insertti saatetaan kuvata jossain muualla niin ajallisesti kuin 

paikallisesti. Tämä ero heijastuu molempiin, sillä todellinen lähikuva on erot

tamaton osa kohtauksen virrasta, kun taas inserttikuva voi olla eräänlainen 

sivuhuomautus. 

TOIMINNALLISET SUHTEET 

Useita Edwin S. Porterin Amerikkalaisen palomiehen elämä (Life of an 

American Fireman, 1902) -elokuvan lähikuvia voitaisiin korrektimmin luo

kitella inserteiksi, koska ne ovat irrallaan toiminnasta. Sama on asia Potte

rin Suuren junaryöstön (The Great Train Robbery, 1903) ainoan lähikuvan 

suhteen. Siinä cowboy laukaisee aseensa kohden katsojaa. Se oli niin inal

laan varsinaisesta kerronnasta, että se voitiin liittää joko elokuvan alkuun 

tai loppuun. 

Kohtaus voi sisältää niin monia inserttejä ja poisleikkauksia, että voim

me puhua ristiinleikkauksesta, väliinleikkauksesta ja paralleelileikkaukses

ta. Nämä termit viittaavat kahden erillisen kohtauksen väliseen vuorotte

luun. D.W. Griffith oli tällaisen muodon pioneeri ja Kansakunnan synty (The 

Birth of a Nation, 1915) loppuu leikkausmalliin, jonka mukaisesti nähdään 

neljää erilaista toimintaa: joukko terrori.soimassa kaupunkia, tyttö vankina 

kartanossa, ryhmä ihmisiä piiritettynä mökkiin kaupungin ulkopuolella ja 
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joukko hevosmiehiä ratsastamassa pelastamaan heitä. Joukkokohtaukset il

maantuvat useissa paikoissa ympäri kaupunkia, ja ratsastajat ratsastavat lä

vitse monien paikkojen. Jokaisessa interiöörikohtauksessa ollaan useissa 

huoneissa, joten erillisten kohtausten lukumäärä on melkoinen. Lisäksi eri 

paikoissa tapahtuvat erilliset toiminnat saattavat me1mä osittain päällekkäin. 

Kun leikkaus vaihtelee useiden tapahtumapaikkojen välillä saman kohta

uksen aikana, voidaan puhua kohtauksellisesta väliinleikkauksesta. 

Täsmäotoksen käsite viittaa leikkauksiin, joihin liittyy yleistä, erillisten 

toimintojen välillä tapahtuvaa graafista samankaltaisuutta joko komposition 

tai liikkeiden tasoilla. Tämä samankaltaisuus saattaa yksinkertaisesti suo

ristaa muuten satunnaisia muuntumia. Kun se yhdistää kaksi erillistä mer

kitystä yhteen, puhutaan elokuvateoriassa metaforasta, vaikka assosiaation 

käsite saattaisi olla vähemmän rajaava. Metaforalla ymmärretään siis yh

den idean esittämistä toisen idean kautta, jolloin joko ymmä1Tys ensimmäi

sen idean suhteen muuntuu tai näiden kahden idean fuusiosta syntyy jotain 

uutta.
20 

Tällaisella metaforan teorialla on selkeä yhteytensä esimerkiksi Sergei 

Eisensteinin elokuvalliseen ajatteluun. Montaasin voima on juuri tässä, että 

se sitoo itseensä sekä tunteiden kautta tapahtuvan esitettävyyden että kat

sonnallisen mielentason liikahtelut. Montaasin perusta on inhimillisessä 

vitaalisuudessa, mielen kyvyssä yhdistää erilliset elementit mielekkääksi ko

konaisuudeksi. Prosessi ei ole yksinomaan intellektuaalinen, sillä tunteiden 

ja aistimusten taso on selkeästi mukana, samoin kuin luovan kokemisen 

kognitiivinen luonne. Eisensteinin sisäisen puheen idea liittyy tähän ja sitä 

kautta hahmottuu se, että Eisensteinin luoma montaasiteoria on samanai

kaisesti sekä formalistinen että psykologinen. Metaforalla on kyky luoda 

uutta todellisuutta suhteessa kokemiseen, ja esimerkiksi kulttuuriset muu

tokset nousevat usein metaforamaisista tilanteista. 

Siksi Stanley Kubrickin elokuvassa 2001: Avaruusseikkailu (2001: A 

Space Odyssey, 1968) katsoja näkee yhteyden apina-ajan ja avaruusajan 

teknologioiden välillä, kun luu muuntuu avaruusalukseksi. Ja jos Kubrickin 

hyödyntämä shokkileikkaus mahdollistaa tällaisen yhteyden, se johtuu en

nen kaikkea siitä, että ajattelu on itsessään metaforista luonteeltaan. Yleen

sä metaforisten efektien luominen on erittäin paljon kontekstista riippuvaa. 
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TILAN HAHMOTTAMINEN 

Michelangelo Antonioni on tunnettu siitä, miten hän alleviivaa esimerkiksi 

modernin arkkitehtuurin metaforisia ulottuvuuksia elokuvissaan. Ne toimi

vat hänellä ihmisen vieraantumisen korrelaatteina, jolloin arkkitehtuurin 

käyttö menee pitkälle ylitse perinteisen lavastuksellisen tason, sillä Anto

nioni käyttää tilaa hahmottaakseen taiteellista, kulttuurista, uskonnollista, 

historiallista ja jopa poliittista diskurssia. Elokuvien Seikkailu (L' avventura, 

1959), Yö (La notte, 1960), Auringonpimennys (L'eclisse, 1962) ja Punai

nen erämaa (II dese110 rosso, 1964) keskeinen teema on menetyksen aisti

mus emootioiden ja persoonallisten tunteiden keskellä. 

Esimerkiksi Auringonpimennys on elokuvan nimenä metafora, joka 

merkitsee menetystä tai voiman katoamista, ihmissuhteiden rajoittuneisuutta 

ja eräänlaista väliaikaista periodia, jolloin henkilöhahmojen tiet saattavat 

hetkeksi yhtyä. Konventionaalisen dramaattisen rakenteen poissaolo mer

kitsee tässä yhteydessä sitä, ettei toiminta ole olennaista, vaan merkitykset 

ovat muualla. Elokuvan tempo muodostuu siitä, miten henkilöhahmo liik

kuu, kokee ja muodostaa oman kulkureittinsä suhteessa ympäröivään fyy

siseen tilaan ja objekteihin. Kyse on emotionaalisen elämän rekisteröinnis

tä kontekstissa, jossa ihminen ja maisema ovat vahvasti yhteenkietoutunei

na. 

Robert Phillip Kolker on kutsunut sitä ahdistuneisuuden montaasiksi.
21 

Montaasi on fenomenologinen näytelmä, materiaalisten objektien sulkeis

taminen siten, ettei niiden olemus paljastu, vaan ne herättävät levottomuut

ta ja epämääräisyyttä, kun niistä yritetään ottaa selvää. 
22 

Kolkerin mielestä 

Antonionin metodiikka on vastakkainen Jasujiro Ozun metodiikalle: Ozu 

keskeyttää kerrontansa puiden, puutarhojen ja rautatieasemien kuvilla, mutta 

hänelle ne ovat jatkuvuuden hiljaista kuvastoa. Antonionin montaasi on re

pivää hajottavaa, maailmaa ja ihmisiä fragmentoivaa.
23 

Täsmäotokset voivat muodostua myös shokkileikkauksiksi, yhdenlai

siksi törmäyksiksi. Esimerkiksi Jack Lee'n elokuvassa Once a Jolly Swag

man (1948) tarina ke1100 tehtaantyöläisestä, josta tulee speedway-ajaja. Siinä 

leikataan nopein ristikuvin aistillisesta suudelmasta keskelle autotallin hit

sauksen synnyttämiä kipinäsuihkuja. Sitä kautta luodaan metaforisesti esiin 
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elokuvan tematiikka, jonka mukaisesti ajaja on käsityöläisluokkaisen taus
tansa ja menestyksen mahdollistaman uuden asetelman välissä. Suudelma 
ja kipinät ovat metaforaa tälle, mutta ne luovat myös seksuaalismekaanisen 
kontrastin, jolloin ne toimivat antimetaforan tasolla. Silloin kun halutaan 
yllätyksellisyyttä kerronnan rakenteeseen, voidaan tällaisia rakenteita hyö
dyntää, ja vaikka shokkileikkaukset ovat selkeästi näkyvää montaasin luo
mista, voidaan niitä käyttää myös näkymättömän leikkauksen huippuhet
kissä. 

LEIKKAUKSELLISIA PURKAUTUMIA 

Kaikki leikkaukset ovat jossain mielessä hyppyjä tilassa ja ajassa. Jatku
vuuden ideoihin pohjautuvassa leikkauksessa hyppyleikkauksilla tarkoite
taan sellaisia siiitymiä, joissa sama subjekti on yllättäen vaihtanut maise
maa, tai leikkausta, jonka mukaisesti siirrytään saman toiminnan sisällä 
uuteen vaiheeseen. Hyppy leikkaukset luovat nopeita siiitymiä ja yleensä ne 
yhdistetään ripeään toiminnallisuuteen, mutta ne voivat sopia hitaampaan
kin liikkeeseen, esimerkkinä vaikka yöllisen maiseman lävitse vaeltava hen
kilöhahmo.24 Koska jatkuvuuden näkymiä ei useinkaan hallita riittävästi, 
moninaistuvat hyppy leikkausten aiheuttamat dysfunktionaaliset, toiminnal
lisia häiI'iöitä ja kerronnallista selkiytymättömyyttä aiheuttavat ulottuvuu
det. Traditio tässä suhteessa on ollut varsin puritaaninen ajateltaessa hyppy
leikkausten luomia näkymiä, joita on kohdeltu kaikissa vähänkin epäilyttä
vissä tapauksissa virheinä suhteessa kerronnalliseen kielioppiin. 

Hyppyleikkauksen eräs muoto lähenee ristikuvan ulottuvuuksia. Siinä 
henkilöhahmo joutuu keskelle uutta kohtausta e1men kuin hän on jättänyt 
edellisen. Elokuvan varhaisvuosina käytettiin hitaan loppuhimmennyksen 
jälkeistä välitekstiä hahmottamassa muutosta, jonka jälkeen alkuhimmen
nys sisään kuvaan saatteli henkilöhahmon uuteen tilaan. Asteittain kehitys 
tässä suhteessa tasottui, kunnes 1920-luvun loppuun mennessä ohjaajat saat
toivat leikata tilojen välillä joustavasti ja vain erillisiin tiloihin vihjaten hah
mottaa enteellisesti siiitymää edellisestä tilasta uuteen. Joskus tällainen siiI'
tymä toimii otosten välisenä tilanteellisena rauhoituksena, eikä se ole vält
tämättä naiivi menettelytapa, mutta nykyään elokuvat tuntuvat välttävän 
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tällaisia poikkeamia ja kehittävät kuvailevia funktioitaan suhteessa välittö

mästi havainnoituihin lavastemaailman tai dialogin näkymiin. Otosten väli

siä muuntumia saatetaan pehmentää säilyttämällä henkilöhahmoihin liitty

vät graafiset suunnat, vaikka muutoksia tilanteissa ajallisesti ja paikallisesti 

tapahtuukin. Visuaaliset muutokset merkitsevät usein dramaattista kerron

nallista muutosta. 

Kun väliinleikkaus toteutuu nopeana, saattaa jokaisen yksittäisen tapah

tumapaikan tunnistamista helpottaa se, että kuvauksellisesti noudatetaan tiet

tyä perspektiiviajattelua suhteessa toimintoihin. Sillä on tiettyjä käytännöl

lisiä ulottuvuuksia, koska kuvauksellisia muutoksia pyritään välttämään, 

mutta samalla pyrkimys identtisen kuvauksellisen linjan noudattamiseen 

aiheuttaa sen, että yksittäiset kuvarakenteet reagoivat vähemmän kerronnan 

dramaattisiin muutoksiin. Kuvauksellinen varioivuus koetaan joskus omaksi 

päämääräkseen, jolloin samat tapahtumapaikat taltioidaan eri näkökulmista 

myös ajallisesti. Elokuvakerronnan tilaa fragmentoiva luonne saattaa aset

taa ongelmia - siksi lavastesuunnittelun kautta voidaan luoda esimerkiksi 

sisäinteriööreille tyylillistä yhtenäisyyttä, jota kautta myös tyylilliset eroa

vuudet terävöityvät. Yhtenäisen valonkäyttöön liittyvän tyylittelyn avulla 

kyetään hämärtämään henkilöhahmojen tunnistamiseen liittyviä pii1teitä -

siksi selkeät fyysiset tai pukeutumisen kautta havainnoidut hahmoja erotta

vat piirteet korostuvat kerronnan visuaalisessa dekoraatiossa. Hollywoodin 

1940-luvunfilm noirin trillereissä freudmaiset ahdistuksen sävyt ja paran

oiat saivat visuaalisen kaikunsa juuri valonkäyttöön ja tunnelmien hakuun 

liittyvässä tyylittelyssä: raskaat chiaroscuro-valaistukset ja monimutkaiset 

takautumat tekivät sen, että henkilöhahmotusten epämääräisyyden aste kas

voi melkoisesti verrattuna normaalimpiin kerronnallisiin rakenteisiin. 
25 

Montaasijaksot ovat näkyvän leikkauksen purkautumia.joihin usein liit

tyy selkeitä elokuvakerronnan optisen tason ulottuvuuksia. Kliseinen esi

merkki liittyy vaikka teatteriseurueen kiertue-elämän kuvaukseen, jonka 

luomien näkymien visuaalinen salaatti koostuu junia ja laivoja, matkalauk

kujen paikannimiä ja taputtavia käsiä hahmottavista hyppyleikkauksista, 

ristikuvista ja päällekkäiskuvista. Lisäksi tulevat viitteenomaiset, enemmälti 

matkaa ympäröivää arkkitehtuuria hahmottavat otokset, joiden kautta luo

daan yleistä juonirakenteen mukaan hahmottuvaa tunnelmaa. 
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Samanlaisia näkymiä voidaan yhdistää myös uniin, hallusinaatioihin, 

kerronnan impressionistisiin hetkiin, mutta aivan samalla tavoin kuin tietty

jä toimintoja saattaa olla vaikea luokitella määrätyiksi tai epämääräisiksi, ei 

ole olemassa mitään selkeää rajaa rennosti etenevän montaasikohtauksen ja 

ristikuvia hyödyntävän nopeamman leikkauksen kesken.
26 

AJALLISIA ULOTTUVUUKSIA 

Väliinleikkaus voi olla samanaikaista tai peräkkäistä, pakotonta tai kaksija

koista, sillä siihen liittyy ajallisia ellipsejä ja hyvin läheisesti toisiinsa koh

distuvia päällekkäisyyksiä. 

Fred Zinnemannin Sheriffi (High Noon, 1952) on vuosien mittaan aihe

uttanut monenlaista keskustelua siihen liittyvine ajallisine ulottuvuuksineen. 

Elokuva kestää 85 minuuttia ja kattaa ajallisesti noin 105 minuuttia erilaisia 

toimintoja, jos lasketaan aika elokuvan siellä täällä näkyvistä kelloista, jot

ka näyttävät ajan kulun aamupäivästä 10.35 keskipäivään ja noin 15 mi

nuuttia yli sen. Yleensä oletetaan, että kankaalla näkyvät kellot ke1tovat ajan 

yhtenäisesti. Richard Combsin täsmällinen aika- ja toiminta-analyysi pai

nottaa sitä, miten elastinen tällainen aika jatkuvuus on.
27 

Jo pelkästään juo

nen täydellinen tarkoituksenmukaisuus ja viimeiseen sekuntiin asti mietitty 

tehokkuus on melkoisen vaikeaa, mutta kankaalla kellot sallivat aivan liian 

vähän aikaa esimerkiksi henkilöhahmojen kävellä tai ratsastaa niitä fyysi

siä etäisyyksiä, joita katsojalle näytetään tai joihin vihjataan. Aika ei myös

kään riitä suorittamaan kaikkia niitä toimintoja, jotka olisivat realistisesti 

välttämättömiä. 

Ohessa muutamia esimerkkejä elokuvaan liittyen: 

1) useat otokset tapahtuvat samanaikaisesti toistensa kanssa, joten

monet aikajaksot tapahtuvat vähintään kaksi kertaa päällekkäin, 

2) sheriffi (Gary Cooper) ja hänen morsiamensa (Grace Kelly) rat

sastavat ulos kaupungista, muuttavat mielensä ja palaavat takaisin 

alle viidessä minuutissa, 

3) kohtausta, jossa kello näyttää 11.10 seuraa kohtaus, jossa kello on

11.15,
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4) baarissa on kaksi kelloa, toinen näyttää 11.20, kun kohtaus alkaa

ja toinen 11.20, kun se loppuu.

Epäilemättä villin lännen ajannäyttö oli yhtä villiä kuin todellisuus muu

tenkin, mutta katsoja ei välttämättä ymmärrä tällaisia saivartelu ja, sillä kel

lot ovat olemassa luodakseen päinvastaisen efektin. Katsoja lukee niitä vas

ten kulloisellakin hetkellä näytettäviä kasvoja ja keskipäivän hetken saapu

mista, eikä vasten edellistä kellonaikaa tai välissä olevia aikajakso ja. Erityi

sesti siksi, että nuo aika jaksot ovat elastisia ja menevät päällekkäin, jolloin 

objektiivinen aika ja ajallinen kesto vastakkaistuvat, ja esimerkiksi kolmen 

sekunnin otos saattaa tulla pitkän kävelyn vertauskuvaksi. Kaikkien näiden 

lyhennysten lopputulos on melkoisen hienovarainen. 

Combsin mukaan Sheriffin tiivistetyt, yliladatut kerronnallisuudet luo

vat oudon, hallusinatorisen ilmapiirin, johon liittyy monenlaista ajan ja to

dellisuuden virtaavuutta.28 Tässä kontekstissa on kuitenkin syytä painottaa 

sitä, että nämä vii1aavuudet eivät aiheudu siitä, että Sheriffi olisi ajallisesti 

irrallinen ja epärealistinen, vaan siitä, että se on rakenteellisesti poikkeuk

sellisen tiukka ja pseudorealistinen. 

Ääriesimerkki tiukkuudesta liittyy poliittisen elokuvan hetkelliseen ku

koistukseen 1960-luvun lopulla. Jean-Luc Godardin ja Dziga Vertov -ryh

män British Sounds (See You at Mao) (1969) ja One Plus One/Sympathy for 

the Devil (1968) olivat elokuvia, joissa tekijöiden silloinen, ranskalais-ma

oistinen ennakkokäsite vaikutti niin raskaasti, että lähes kaikki brittiläiseen 

elämänmenoon liittyvät detaljit karsiutuivat pois. Tekijät tavoittivat teok

siinsa vain nuo rajatut brittiläiset alakulttuurit, jotka sattuivat yhteen pariisi

laisten maoistien kahvilafantasioiden kanssa. Godard muunsi ideoitaan tuon 

hetken käytännön ja teorian vaatimusten sisällä hajottaen erilaisia ilmaisun 

muotoja hahmottaakseen sitä kautta äänen ja kuvan suhteita. Myös vaati

mukset katsojan suhteen olivat olemassa, sillä näiden elokuvien katsojan 

piti olla tavallaan sitoutunut jakamaan Godardin esittämät poliittiset ja es

teettiset kysymyksenasettelut. Kyse oli laajentuvan montaasin ideasta, Ver

tovin perinteestä, jonka mukaisesti montaasi kuului elokuvan jokaiseen vai

heeseen. Elokuvat olivat hermeettisen tiukasti suljettuja ideologiasysteeme
•·· 29 Ja. 
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MUISTOJEN KUVIA 

Takautumien käyttöön elokuvakerronnassa liittyy ajallista muuntuvuutta 
suhteessa siihen, miten menneisyys tunkeutuu mukaan kerronnan virtaan. 
Ennen kaikkea kyse on muistojen rekonstruktiosta kaikkine filosofisine ja 

psykoanalyyttisine viitteineen. Muistot ovat kompleksisia ilmiöitä, näyttei
tä menneestä todellisuudesta, joka tällä tavoin tulee osaksi nykyisyyttä. 30 

Takautumat tuovat esiin muistojen kuvia, eräänlaista menneisyyden henki

lökohtaista arkistoa, johon liittyy historiallinen ulottuvuus. Elokuvakerron
nassa menneisyyden laajemmat sosiaaliset tasot ja henkilökohtaisemmat, 
yksilöllisen kokemisen tasot usein sekoittuvat. Maureen Turim on luonneh

tinut tällaista prosessia subjektiiviseksi muistiksi, kaksijakoiseksi aistimuk
seksi, jonka kautta historia välittyy fiktiokerronnan keskellä olevan henki
löhahmon subjektiivisena kokemuksena, ja tämä kokemus antaa mahdolli

suuden katsonnalliseen identifiointiin, subjektin historiaan.3' 

Takautumien kautta pystytään ta1joamaan avaininfo1maatiota sekä juo
nikerronnan että henkilöhahmojen toimintojen motivoinnin suhteen. Mar
cel Carnen Va,jojen yö (Le Jour se leve, 1939) hahmottaa fatalistisen tapah
tumaketjun, jossa takautumien merkitys on keskeinen. Kerronta etenee loh
duttoman ja pessimistisen sävytyksen kautta jo elokuvan alkuhetkistä lähti
en. Jean Gabinin esittämä mies on lukkiutuneena ullakkohuoneeseen, hä
nen liikkeensä ovat hitaita ja raskaita ja määrittävät elokuvan kerronnallista 

rytmiikkaa. Takautumien myötä miehen käytöksen perimmäiset syyt sel

viävät, ja erityisen merkityksellisesti Carne assosioi erilaisten objektien ja 
tapahtumien välistä symboliikkaa. Tästä kasvaa metaforien kehä. 32 

Orson Wellesin Citizen Kane (1941) on klassinen esimerkki tiukasti 
määritellystä takautuman käytöstä. Sen luomiin muistikuviin liittyy selittä

vä funktio. Viiden erillisen kertojan kautta välitetään kuvia, joissa Kanen 
elämää rekonstruoidaan ja tulkitaan. Muistikuvien kautta hahmotetaan sel

keä subjektius, joka kytkeytyy kerronnan etenemiseen. Taustalla on lapsuu
den trauma, kuten myös Alfred Hitchcockin Noiduttu (Spellbound, 1945) -
elokuvassa. Takautumien avulla kyetään hahmottamaan tapahtumien kausaa

lista logiikkaa ja ajallisia yhteyksiä. Menneisyys paljastuu tapahtumaketjun 

alustaksi ja kerronnasta muodostuu assosiatiivisten yhteyksien luomus. 
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1960-luvun alkuun asti takautumien käytön historia liittyy enemmälti 

kerronnallisiin kuin leikkauksellisiin ulottuvuuksiin, sillä perinteistä taka

utumaa merkitsivät enemmälti verbaaliset ja optiset valmistelut, jolloin ra

kenteeseen liittyivät muistoja mieleentuovat lausumat, hitaat ristikuvat ja 

ajallista liukuvuutta tukeva musiikki. Myöhemmin takautumia on käytetty 

ilman suurempia esivalmisteluja tai optisia merkintöjä. Ajalliset siirtymät 

on toteutettu suorien leikkausten avulla, jolloin katsojan on nopeasti kyettä

vä päättelemään, onko jokin tapahtuma sijoitettu menneisyyteen tai johon

kin muuhun aikaulottuvuuteen. Kyse on jälkiklassisesta tyylittelystä suh

teessa tapahtumien kerronnalliseen hyödyntämiseen. 

Alain Resnais 'n Hiroshima, rakastettuni (Hiroshima, mon amour, 1959) 

hahmotti jo tällaisia suoria siirtymiä, joihin ei liittynyt minkäänlaisia val

misteluja tai muita merkintöjä. Resnais'n modernismi oli tyyliteltyä realis

mia, johon liittyi kielikuvien ja käsitteiden tasolla ilmenevää ilmaisullista 

laajennusta. Anthony Asquithin Kyseessäoleva nainen (The Woman in Ques

tion, 1950) on alueen mielenkiintoinen edelläkävijä. Siinä etsivät kuuluste

levat todistajaa, joka toistaa tunteikkaasti ne sanat, mitkä hän sanoi murha

tulle naiselle: seuraa leikkaus häntä vastapäätä olevaan naiseen, joka vas

taa. Tähän liittyy peitetty näkymä, sillä kyseessä ei ole elokuvan ensimmäi

nen takautuma, ja kysymysten sarja on jo valmistanut katsonnallisia odo

tuksia suhteessa menneisyyteen liittyviin paljastuksiin. Mutta Asquith ei 

mitenkään osoittele takautuman syntyä, vaan se tulee kuin shokkileikkauk

sena, osoituksena näkyvän leikkauksen tekniikasta. 

Monimutkaista takautumien käyttöä edustaa Andrei Tarkovskin Peili 

(Zerkalo, 1975). Siinä ajallinen rakenne on niin pirstoutunut, että voidaan 

puhua todellisista ja virtuaalisista ulottuvuuksista, jotka leikkautuvat elo

kuvan kerronnallisessa rakenteessa. Lapsuuden muistot ja muistikuvat liu

kuvat toisiinsa ja yhtyvät kertovan subjektin nykyiseen tilaan, jolloin ajalli

suus on kaiken aikaa muuntuvaa ja henkilökohtaisten sekä historiallisten 

ulottuvuuksien siivittämää. Muistojen voima on menneen ja nykyisen väli

sessä alituisessa jännitteessä. 
33 
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ÄÄNIÄ 

Jatkuvuusleikkauksen yhteydessä ääni on luonteeltaan selektiivistä aina 

antinaturalistiseen tyylittelyyn saakka. Äänen kautta ei suinkaan toisteta 

useimpiin ympäristöihin liittyviä mitä erilaisimpia äänellisiä ulottuvuuksia, 

vaan ääniraita on kuin puhdas näkymä, johon vain valikoitu ja ääniä on hah

moteltu. Tavalliset kriteerit suhteessa äänenkäyttöön korostavat (a) dramaat

tista relevanssia, (b) atmosfääristä (kuvittavaa) merkitystä, (c) tunnelmia ja 

( 4) ilmiselvän läheisyyden välttämistä. Kun visuaalisia ja auditiivisia perspek

tiivejä yhdistellään, on huijaaminen täyttä arkipäivää. Yleensä kuulemme

ihmisten sanat, vaikka he selvästi puhuvat jossain kaukana keskenään, tai

katsomme suljettujen ikkunoiden lävitse ohikiitävää ajoneuvoa, jossa ihmi

set keskustelevat ja heidän sanansa kuuluvat selvemmin kuin auton mootto

rin, tuulen tai ohimenevän liikenteen äänet.

Tällainen periaate laajenee elokuvakerronnassa mitä erilaisimpiin äänel

lisiin lisäyksiin, jotka saattavat liittyä taustamusiikkiin, kommentaatioihin 

ja erilaisiin voice-over -tekniikan malleihin. 34 1940-luvulla elokuvat saat

toivat säilyttää voice-over -kerronnan niin pitkään, että yleisö kyllästyi sii

hen, koska se ei kyennyt enää hahmottamaan selkeää rajaa sen suhteen, missä 

voice-over auttoi kerronnallisen logiikan suhteen ja missä se hämmensi sitä. 

Äänileikkaus ta1joaa erityisen näkökulman suhteessa siihen, millaisia 

odotuksia kohtauksen loppuun saattamiseen liittyy. Barry Salt huomioi ta

van leikata keskustelukohtauksia siten, että leikkaukset ilmenevät lauseen 

viimeisellä tavulla, joten lauseen päätös kuullaan sitten uuden otoksen yh

teydessä, kun kuva on vaihtunut, mutta ensimmäinen puhuja vielä puhuu. 

Tätä Salt kutsuu dialogin leikkauskohdaksi.35 Leikkaaja ei odota taukoa, 

jonka myötä vaihtuminen olisi jyrkempää, vaan pyrkii tätä kautta pehmeäm

pään siirtymään. Tämä yleinen leikkausnäkökulma sopii hyvinkin erilaisiin 

kuvaa ja dialogia yhdistäviin strategioihin, erityisesti kohtauksiin, joissa on 

paljon päällekkäistä dialogia ja kasvokuvien jatkuvaa vaihtelua. Se sovel

tuu keskusteluihin, joissa puhe ja reaktiot muodostavat dramaattisen kiinto

pisteen ja se vastaa sitä arkipäivän kokemusta, jossa seurataan katseella yhtä 

asiaa ja kuunnellaan samanaikaisesti jotain toista. Siksi se on luonnollinen 
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näkymättömän leikkauksen keino, mutta se täyttää myös montaasileikka

uksen vaatimuksen kuvan ja äänen kontrapunktisuudesta. 

Leikkauksella on tässä mielessä kaikenlaisia tehtäviä, ja esimerkiksi ita

lowesternien leikkaus luottaa paljolti taustamusiikin ironisella hitaudella 

etenevään tempoon, jonka mukaisesti otokset kestävät useita sekunteja pi

tempää, kuin mitä niiden visuaalinen sisältö sinänsä oikeuttaisi. Kyseessä 

on näkökulma, jonka mukaisesti luotu musiikillinen ironia toimii leikkaus

ta pidentävänä tekijänä. 
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Elokuva piktoriaalisena taiteena on luonteeltaan esittävää. Tuo esittäminen 

tapahtuu kompositionaalisten tekijöiden avulla. Rakentaessaan kuviaan ar

tisti syntetisoi mielessään lukuisan määrän yleisen tason ideoita, joihin ovat 

vaikuttaneet monet aiemmat kokemukset. Kuvien saadessa konkreettisen 

muodon, ne muuttuvat esittäviksi konstruktioiksi, jotka hahmottavat teok

sen luojan subjektiivisten tasojen ohella myös aikakautta ja siihen liittyviä 

moninaisia ulottuvuuksia. Piktoriaalinen kuva ei ole absoluuttisen identi

teettinen suhteessa ympäröivään todellisuuteen, vaan se on luotu yksikkö, 

johon liittyy monitasoista visuaalista muistamista. Piktoriaalinen taide toi

mii toimii tilallis-ajallisilla ulottuvuuksilla. Sen aika on luonteeltaan abst

raktia. Se välittää aistimuksia liikkeistä, muodoista, linjoista ja niihin liitty

vistä kompositionaalisista tasoista. Se reagoi ihmisten alati muuntuvaan vi

suaaliseen kulttuuriin.
1 

Kuva voidaan määritellä sen mukaan, mitä se kuvittaa, mihin se vihjaa 

tai mistä se muistuttaa suhteessa johonkin ympäröivään kontekstiin. Kun 

katsotaan kuvallista, piktoriaalista muotoa, katsoja näkee sekä kuvan itses

sään että kohtauksen, jota se kuvittaa. Lopputulos on hybridi, valikoitu komp

romissi ja siksi piktoriaalisiin muotoihin liittyy kaksinaisuuksia. Voimme 

esimerkiksi nähdä viisi erilaista harmaiden sävyjen joukkoa, yksi toisensa 

yläpuolella, mutta erilaisine henkilöhahmoineen ja variaatioineen, niin että 

"näemme" myös alimman joukon esimerkiksi kivisenä kaiteena, seuraavan 

hiekkarantana, seuraavan merenpintana, seuraavan horisonttina ja viimei

sen taivaana. Etäisyyden aistimus liittyy tähän ja voimme nähdä tilaa ja sy

vyyttä jopa tasaisissa kuvissa. 

Graafisilla piirteillä on itsessään määrätty rakenne. Se vaikuttaa jo ha

vaintojärjestelmäämme ja luo "abstraktin komposition", johon tavallisesti 

liittyy alkeellisia illuusion elementtejä. Kuvan piktoriaalinen tulkinta laa

jentuu assosiaatioiden ulottuvuuksien kautta, ja siinä mielessä graafiset ja 

pik.toriaalisel elementit luovat "erilaisia" visuaalisia kokonaisuuksia, ja vaik

ka ne pohjautuvat samoihin kuvallisiin piirteisiin, ne ovat aika lailla erillään 

toisistaan. Usein kuvalliset merkitsijät kiinnostavat, koska ne ja niiden si

sältämä informaatio muistuttavat siitä, mitä ne merkitsevät. Siksi elokuval

liset kuvat ovat, huolimatta niiden sisältämästä info1maation määrästä, ha

vainnolliselta luonteeltaan "subliminoituja". Kuvan graafiset rakenteet ovat 
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niin ensisijaisia, siinä mielessä kun ne ovat todellisia, konkreetteja ja läsnä

olevia, että ne muodostavat havainnon materiaalisen ja fysiologisen koh

teen. 

Muoto toimii havaintomekanismin yläpuolella ja jossain mielessä "kont

rolloi" tai ainakin syvästi vaikuttaa kuvattavaan muotoon. Valtalinjan mu

kainen estetiikan teoria sanoisi, että kuvan muoto ja kompositio kiinnittävät 

katsojan huomion tietyllä tavoin. Erityisesti olisi huomionarvoista, että piir

teet, joita tosielämän visiot tuskin suhteuttaisivat keskenään, tuodaan nyt 

terävästi yhteen. Siksi tasaiset, vähän syvyyttä omaavat kuvat tuovat rutii

ninomaisesti etu- ja taka-alan piirteet terävästi yhteen luoden vastakohtai

suuksia, jotka puuttuvat normaalielämän visioista. Nämä vastakkaisuudet 

ovat jo yhdenlainen leikkauksen muoto. Kuvalliset muodot ohjaavat huo

mioitamme tietyin tavoin luoden huomion keskuksia ja liikeratoja, jotka 

voivat mennä ristikkäin ja kilpailla toistensa kanssa. Siksi kuvan rakenne 

kontekstoi uudestaan ilmiön, jota se kuvaa eli todellisuudessa muuntaa ja 

hahmottaa sen uudelleen. 

KINEETTISIÄJÄNNITTEITÄ 

Leikkaus ei vastakkaista vain kahta kohtausta keskenään, vaan se vastak

kaistaa myös kaksi erilaista graafista konfiguraatiota keskenään. Tämä vas

takkaistaminen on visuaalinen tapahtuma, vaikka toinen otos on uuden il

maantuessa jo kadonnut. Kuten Eisenstein väitti, ja kuten kaikki hänen elo

kuviensa katsojat ovat kokeneet havainnollisella suoruudella, jokaisen otok

sen rakenne voi "iskeytyä" vasten edeltäjäänsä luoden pienen törmäyksen 

tai järkytyksen, joka on fyysisesti havaittavissa siihen liittyvän energisyy

den vuoksi. 
2 

Positiivinen kineettinen jännite voidaan luoda vastakkaista

maila yksinkertaisen voimakkaita ja rohkeita kompositionaalisia linjoja. 

Toisessa äärimmäisyydessä molemmat kompositiot voivat välttää iske

viä linjoja esimerkiksi kun kaksi paljasta taivasta hahmottavaa linjaa näh

dään paljaan jokinäkymän yllä. Silloin muuntuminen voi olla pehmeäm

pää, yhtä lailla rajatonta sulautumista kuin optista törmäystä. Leikkaus voi 

olla vielä pehmeämpää, jos ensimmäisen kuvan viimeisen ruudun huomiol

linen keskus vastaa summittaisesti jälkimmäisenä tulevan otoksen ensim-
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mäisen mudun keskusta. Tällaisissa tapauksissa katsojan silmä voi liikkua 

nopeasti yhdestä huomion keskuksesta toiseen, samalla kun kompositioi

den kokonaisuudet pysyvät hyvin toisarvoisina. Kuitenkin tällaiset yksin

ke11aiset vaihtoehdot johtavat monimutkaisuuksiin, sillä leikkaukset sisäl

tävät kaikenlaisia graafisia elementtejä hyvin hienovaraisissa uudelleen 

muotoutumissa ja aste-erilaisuuksissa. Tämän kompleksisuutensa vuoksi 

elokuvan leikkaus muistuttaa ammattitaidollisesti ajatellen enemmän tai

detta kuin tiedettä. 

Fernand Legerin Mekaaninen baletti (Le Ballet mecanique, 1928) -elo

kuvassa musta ympyrä leikkautuu mustan kolmion kanssa niin nopeasti, ettei 

kyseessä ole vain voimakas "törmäyksen" peräkkäisyyden kautta luotu ryt

mi, vaan kumpikin muoto näyttää paisuvan ja vääntyvän kohden toistaan.
3 

Leger hyödyntää abstraktia tekniikkaa, joka erottaa hahmottamansa visu

aaliset kvaliteetit omista spesifeistä yhteyksistään. Rajauksen ja valaistuk

sen avulla kohteet eristetään ja niitä yhteytetään toisiinsa sen jälkeen visu

aalisten muotohahmotusten pohjalta. Myös liikkeen kautta tapahtuvat ki

neettiset yhdistelyt ovat osa Legerin teoksen kokonaisuutta.
4 

Efekti riippuu 

samankaltaisuuden ja erilaisuuden kombinaatioista. Esimerkiksi leikkaus 

kankaan ylitse ulottuvien vastakkaisten diagonaalien välillä saattaa olla vä

hemmän hyppivä kuin leikkaus kahden lähes samanlaisen vierekkäisen ver

tikaalin välillä, varsinkin jos jälkimmäiset koostuvat kahdesta näkymästä 

samaan kohteeseen. Yhteen elementtiin liittyvät pienet muutokset saattavat 

ärsyttää enemmän kuin suuret yhdistelevät muutokset, kuten tulemme nä

kemään tiettyjen jatkuvuushahmotelmien osalta. Kaikki tämä vihjaa siihen, 

että leikkaukselliset efektit ovat yhtä paljon komposition tuotetta kuin var

sinaisen leikkauksenkin. 

HUOMIOIDEN KESKUKSISSA 

Kompositionaaliset piirteet, kuten huomion keskukset, saattavat olla enem

mälti graafisia kuin kohtauksellisia siinä mielessä, että ne voivat liittyä esi

merkiksi abstrakteihin maalauksiin. Huomiomme tyhjenee helposti sellais

ten "keskuspisteiden", kuten vahvasti kontrastoitujen värien kautta tai liit

tyen sellaiseen keskukseen, jossa monet linjat lähestyvät toisiaan teräväkul-
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maisesti. Värit ja kompositiot voivat kilpailla keskenään ja "graafiset raken

teet" ovat aina haavoittuvaisempia suhteessa sellaisiin ei-kuvallisiin priori

teetteihin kuten "ki.Ijalliseen sisältöön". Esimerkiksi ihmisfiguuri voi hel

posti tyhjentää huomion kohtauksen edessä, samoin kuin kasvot voivat teh

dä sen suhteessa muuhun figuuriin. Liike on ensisijaisesti graafinen pii.I're. 

Se on niin havaittavasti "konkreettista" luonteeltaan, että sen on perintei

sesti katsottu olevan elokuvallisen illusionismin päälähde. Sen on joskus 

oletettu olevan jotenkin "realistisempaa" kuin ne staattiset tilat, joiden si

sällä se esiintyy. Jotkut teoreetikot näyttävät ajattelevan liikkeen olevan rea

listisempaa kuin muiden kuvallisten aspektien. Kuitenkin graafinen liike on 

harvoin identtinen kuvaamansa liikkeen kanssa. 

Juna menee vuorten ohi sadan kilometrin tuntivauhdilla. Kaukokuvassa 

se näkyy pienenä, näyttäen lähinnä ryömivän eteenpäin. Lähempänä kame

raa se liikkuu nopeammin ja lähellä kameraa se vilahtaa kuva-alan yli sala

mannopeasti. Tällaiset yhtäläisyydet ovat samansuuntaisia etäisyyden ja il

meisen nopeuden suhteen, mutta jokaisessa tapauksessa konkreettinen, graa

finen nopeus on hyvin erilainen. Se on itse asiassa kuva-alan koon funktio. 

Useimmat teatterien valkokankaat ovat "elämää suurempia", mutta televisi

on kuvakoko on pieni, joten saman kuvan liikkeet ovat joko nopeampia tai 

hitaampia kuin todelliset liikkeet. Kaiken kaikkiaan esimerkiksi liikkuva juna 

on itsessään yhtä epätodelli.I1en kuin sitä ympäröivä staattiI1en maisema, joten 

liikkuvat objektit ja liikkeet eivät ole sen realistisempia kuin staattisetkaan 

objektit tai liikkeet. 

Gilles Deleuzen mukaan elokuvailmaisussa on kyse kahdesta toisiaan 

täydentävästä perusaspektista: yhtäältä on olemassa hetkellisiä jaksoja, joi

ta sanotaan kuviksi ja toisaalta on olemassa persoonatonta, yhtenäistä, abst

raktia, näkymätöntä ja huomaamatonta elementtiä, eli liikettä ja ajankulua. 

Jälkimmäinen elementti on sisäänrakennettu elokuvalliseen apparaattiin ja 

sen avulla kuvat seuraavat toisiaan jatkumona. 
5 

On ilmeistä, että kuvassa oleva liike on todellista, mutta vain siinä mie

lessä, että kaikki muukin kuvassa oleva on todellista. Ihmismieli on biolo

gisesti esiohjattu suomaan liikkeen havainnoinnille suuren merkityksen. 

Tällaisen nopean, vaistomaisen ja refleksiivisen huomion synnyttämä efek

ti on alkuaan biologisesti assosioitunut reaktio. Kyseessä ei ole optinen il-
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luusio, sillä "illusionismi" on refleksin tulos, eikä sen syy. Liikkeen vekto

rit ja oletetut kulkuradat ylittävät yleensä komposition staattiset piit1eet luo

den uuden, "koreografisemman" näkökulman. Tämä ei tarkoita sitä, että lii

ke yleensä ylittää kaiken muun. Liike kiinnittää huomion nopeasti, mutta se 

on yhtä nopeasti poissa. 

Liikkeiden välillä on myös prioriteetteja. Siegfried Kracauer kommen

toi kuinka G. W. Pabst tietoisesti hyödynsi sitä tosiasiaa, miten yksi ihmi

nen, joka kulkee tiettyä vakioreittiä hurjasti heiluvaa väkijoukkoa vasten, 

kiinnittää katsojan huomion, ja lukemattomat väkijoukon sisäiset liikeradat 

nähdään yleisenä kenttänä.
6 

Kracauerin mukaan Pabst mobilisoi kameran 

kuvaamaan todellisuuden satunnaisia muotoja, joihin liittyi persoonallinen 

kameran liikkeitä täydentävä leikkaustyyli.
7 

Pabst kiihdytti Kracauerin 

mukaan kuvallisia aineksia saijassa eikä antanut yleisönsä havaita yksittäi

siä ilmiöitä pysäytetyn tarkasti, vaan luotti kerronnalliseen jatkuvuuteen ja 

silmän havaintojen kontrollointiin. 
8 

KUVALLISTA INTENSIFIOINTIA 

Kuten tavallista niin erilaisten konfiguraatioiden ja kombinaatioiden hieno

varaisuus ja heterogeenisuus ovat seikkoja, jotka välttävät niihin liittyvää 

kategorista "hierarkisuutta". Leikkaus merkitsee niin otosten sisäisten kuin 

niiden välistenkin laajojen mielenkiinnon kulkuratojen a1vioimista. Eloku

vassa suosittu henkilöhahmo magnetisoi huomion alistaen graafisuuden pik

toriaalisuudelle, jolloin jokainen kompositio ja konfiguraatio on jossain 

määrin uudelleen organisoituneena hänen ympärillään eräänlaisessa kilpai

luasetelmassa ja vastakkaistuneina muille attraktiotasoille. 

Piktoriaalinen organisointi saattaa intensifioida todellisesta elämästä il

meisiä efektejä. Otos, joka näyttää sata kilometriä tunnissa kiitävää junaa, 

saattaa tuntua laiskavauhtiselta, jos se nähdään vasten kaukaista auringon

laskua, mutta sama nopeus vaikuttaa kiihtyneeltä, jos rakennukset ja sillat 

vilahtavat läheltä ohitse. Karl-Heinz Martinin elokuvaan Von Morgens bis 

Mitternachts (1919) sisältyy ns. kuuden päivän pyöräkilpailu -jakso, joka 

Lotte H. Eisnerin mukaan oli luonteeltaan varsinaista avantgarde-elokuvaa 

ennakoiva.
9 

Martin käytti anamorfisia linssejä ja erilaisia valoefektejä, joi-
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den kautta pyöräilijät vääristettiin vauhdin symboleiksi ja koko kilpailu sai 

abstraktin luonteen. Eisnerin mukaan siinä oli sitä kineettistä lyyrisyyttä, 

jota Paul Wegener oli jo aiemmin elokuvalta vaatinut. 10 Liikkeen luonne 

risteyttää keskenään graafista konkreettisuutta ja aistimusta objektista itses

tään. Siitä johtuu sellainen tihkuva rnnous, kun valon kvaliteetti saa raskaan 

tuntuisen objektin näyttämään kevyeltä esimerkiksi auringonlaskun henke

vöittäessä näkymän veden ympäröimästä terästehtaasta. 

Vaikka liike on sinänsä täysin abstraktista, voivat kaikki nämä tekijät 

antaa sille "luonnetta", joka toimii yhteytyneenä muihin elementteihin. Lii

ke, kuten muutos, jonka erityinen muoto se on (ja päinvastoin), muistuttaa 

kaikkia konkreettisen muodon elementtejä vihjatessaan erilaisiin "dynaa

misiin" ulottuvuuksiin - legatoon tai scherzoon, largoon tai andanteen. Tämä 

liikkeen luonne on erittäin herkkä suhteessa dramaattisiin tai semanttisiin 

elementteihin. Siksi liike, joka iloisessa kohtauksessa on henkevää, leikki

sää ja oikullista, saattaa traagisessa kohtauksessa näyttää kiusoittelevalta, 

ironiselta tai epävakaalta. On ironista, että tässä mielessä hahmotettuna elo

kuvakerronnan konkreettisin elementti saattaa olla myös kaikkein eniten 

muiden assosiaatioiden kyllästämä. Lisäksi musiikin merkityksellisyys 

muistuttaa meitä siitä, kuinka nopeasti aistimellinen tieto voi omaksua (mallin 

ja rakenteen auttamina) kineettisiä, fysiologisia ja projektiivisia assosiaati

oita. 

VISUAALISTA MUSIIKKIA 

Elokuvat voivat asettaa visuaalista ja akustista musiikkia vastakkain kuten 

aiemmin mainituissa abstrakteissa filmeissä tai Jean Mitryn elokuvassa Pa

cific 231 (1949), jossa Honeggerin samanniminen musiikki leikkautuu yh

teen nopeasti liikkuvien junanveturin kuvien kanssa. 1920-luvun ranskalai

set avantgardistit olivat erityisen intoutuneita visuaalisten liikkeiden ja mu

sikaalisten rakenteiden välisistä syvistä yhteyksistä. 

Jean Epstein oli aikoinaan hämmentynyt elokuvan ja unen samankaltai

suudesta, siitä voimasta, jolla molemmat kykenivät esittämään kuvitteelli

sia fantasian muotoja. Elokuva sublimoi todellisuuden ja kameralla oli maa

ginen voimansa. Siksi kamerasta ei tullut vain tekosilmää, joka liitettiin 
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yhteen luonnollisen visiomme rajallisten voimavarojen kanssa, vaan erään

lainen mekaaniseen mielikuvitukseen ja automaattiseen subjektiviteettiin 

liittyvä silmä. 
11 

Louis Delluc hahmotti aikoinaan, että "korostaessaan nykyaikaa, pikto

riaalisuutta ja henkilöhahmojen sekä maisemien luonnollista harmoniaa elo

kuvaimpressionismi oli kukoistuksessaan yhdensuuntainen maalaustaiteen 

impressionismin kanssa."
12 

Marcel L'Herbier korosti "kuvan musikaalisuut

ta" (rytminen diskurssi) ja musikaalista impressionismia. 
13 

Siinä määrin kuin 

uusi otos merkitsee graafisen komposition totaalista muutosta, liittyy jokai

seen uuteen otokseen musiikillisen sävelen mieleentuova kineettinen hyök

käys, kuin musiikillinen sävel, jota seuraa tasainen vaihe tai hiljainen häi

vytys. 

Eivät vain Dellucin ja L' Herbierin kaltaiset visuaalisten ja musiikillisten 

näkymien yhteyttä korostaneet vastaavuusteoreetikot vaan myös fmmalistit 

ovat verranneet leikkauksia musiikillisiin sävellinjoihin. Uuden otoksen il

maantuminen olisi tässä mielessä eräänlainen tahdin vahva isku, jonka jäl

keen mahdollisuus säännöllisen leikkauksen myötä hahmottuvaan rytmiik

kaan ilmaantuisi. Tällainen ajattelu sävytti aikoinaan Eisensteinin luomaa 

"metrisen leikkauksen" ideaa, jossa tietty standardimalli takasi tempoajat

telun aivan kuten musiikissa.
14 

Tällaiset musiikilliset paradigmat voivat olla mitä valaisevimpia. Leik

kausta voidaan ajatella kaiken perusrytminä ja sisääntulevia otoksia melo

diana. Kuitenkin kaikki paradigmat ovat vain metaforia niihin liittyvine 

vaaratekijöineen ja tällaiset vastaavuudet mmtuvat helposti. Näkö ja kuulo 

ovat rakenteeltaan ja substansseiltaan täydellisen erilaisia ja välittävät radi

kaalisti erityyppistä informaatiota. Siksi musiikillisilla (akustisilla) muodoilla 

ja piktoriaalisilla (visuaalisilla) muodoilla ei ole rakenteellisia yhtäläisyyk

siä. Kun ne muuntuvat malleiksi, ne saattavat yhteytyä, mutta silloin ky

seessä on koordinaatioon eikä rakenteeseen liittyvä seikka. Tässä on myös 

oma analogiansa piktoriaalisten ja verbaalisten muotojen yhteensopimatto

muudelle. 
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LEIKKAUKSEN LUONNE 

Vastaavuusteoreetikkojen ajattelu johtaa kiljaimellisesti houkutteleviin ir

rationaalisuuksiin, jotka kuitenkin saattavat olla kiehtovia, sillä mieli huo

maa alituisesti heikot samankaltaisuudet, jotka voidaan erehtyen käsittää 

rakenteellisiksi vastaavuuksiksi, ja myös siksi, että assosioidut elementit 

vaikuttavat toinen toistensa merkityksiin. Esimerkiksi tanssijoihin liittyvä 

maalauksellinen, kolmikulmainen kompositio saattaisi vihjata 3/4 tahtiin, 

mutta jos samaa triangulaatiota sovellettaisiin pyramidiin, liittyisi siihen 

vastakkaisia painavuuteen, tukevuuteen ja liikkumattomuuteen sitoutuvia 

arvoja. 

Eisensteinin ideoima ja erityisesti Vertovin hyödyntämä metrinen mon

taasi on huomioitava asia elokuvassa, varsinkin kun sitä vahvistetaan mu

siikin käytöllä, ja se saattaa olla hyvin silmiinpistävää esimerkiksi mainos

ten nopean leikkauksen yhteydessä. Mutta senkin suhteen on hyvä huomi

oida vastakkaisia näkymiä. Monet visuaaliset tapahtumat voivat olla vah

vempia kuin leikkaukset, jos ajatellaan esimerkiksi häikäisevää valoa vas

ten kameraa, kipinöiden suihkua tai vaikkapa kuvaa junien yhteentörmäyk

sestä. Näissä yhteyksissä leikkaus on selkeästi alisteinen suhteessa visuaali

sen tapahtuman voimakkuuteen. Lisäksi metrinen montaasi saattaa helposti 

muuntua monotoniseksi, koska kaikilla otoksen sisäisillä tapahtumilla on 

oma aikaulottuvuutensa, johon liittyy kestollista tehostamista ja otoksen 

"luonteen" hahmotusta. Otos on tavallisesti huomion, mielenkiinnon ja vaih

telun keskipiste. Siksi on yllättävää, että jopa metrinen montaasi koetaan 

tavallisesti otoksen sisäisten visuaalisten tapahtumien rytmiikkana, ja sitä 

hallitsevat otoksen toiminnalliset rytmit.
15 

Kuitenkin otokset voivat olla 

hallitsevia suhteessa niiden nopeuteen ja voimakkuuteen, ja myös yhden

mukaisia pikemminkin kuin kilpailevia suhteessa otoksen sisäisiin tapahtu

miin. Metrinen montaasi ei ole ensijaisesti otosten metristen pituuksien 

mukaan pulssitettu, vaan pulssitus tapahtuu pikemminkin otosten välisten 

törmäysten suhteessa otosten sisäisten tapahtumien piktoriaaliseen luontee

seen. 

Hugh Hudsonin televisiomainos La Strada -Hand Build by Robots (1975) 

osoittaa sävähdyttävästi nämä erilaiset interaktiot. Hudsonin filmissä leik-
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kaus ja musiikki ovat keskenään koordinoituja ja osittain synkronisoituja. 

Kun elokuvaa katsoo tarkemmin, huomaa miten ne ovat myös toisistaan 

eriytettyjä. Elokuvassa on muodollisen synkronisaation hetkiä, mutta suu

rimmalta osin musiikki liikkuu sellaisten kuvallisten huomioiden kuten ki

pinäsuihkujen ja nytkähtelevästi liikkuvien robottikoneiden vierellä. 

Loppujaksossa uusien kiiltävien Fiat-autojen muodostelma saavuttaa 

suuren autojenkuljetusvaunun, ja tuolloin jännite luodaan eräänlaisella kol

mimytmiikalla: siihen liittyvät musiikin vauhti ja eloisuus, autojen todelli

set nopeudet ja kuljetusvaunun vauhti, joka autojen täytyy saavuttaa. Tätä 

jo "nelitasoista" rytmiikkaa eivät jaksoon sisältyvät monet leikkaukset saa 

keskeyttää, vaan ne luovat kokonaisuuteen sen viidennen tason. Näin erilai

set visuaaliset elementit luovat erilaisia rytmiikoita, kuten musiikissa or

kesterin lukuisat instrumentit keskenään. Visuaalisesti painokas hahmotus 

ei yleensä tarvitse lisäkorostusta, sillä alituisessa korostuksessa on aina yli

korostuneisuuden vaara. Siksi synkronisaatio antaa helposti periksi vasta

kohdalle, josta se onkin vain yksi, selkeydessään hyödyllinen näkökulma. 

Tämän elokuvan yleinen visuaalisen musiikin impressio on erittäin suuri. 

Silti sen rytminen potku paljolti pohjautuu itse musiikkiin eikä kuviin. Mu

siikilliset soinnit toimivat katalysaattoreina fysikaalisille reflekseille ja ryt

mille tavoilla, joihin valo ei kykene. Ääni on substanssien vibraatiota, jo

hon kuuluvat luut ja lihakset ja sitä kautta optiset rytmit, jotka kytkeytyvät 

eri lailla aivoihin. 

ANALYYTTINEN NÄKÖKULMA 

Visuaaliseen havainnointiin liittyvässä analyyttisessä lähestymistavassa läh

detään liikkeelle valon aiheuttamasta näön mekanismien stimulaatiosta ja 

pyritään suhteuttamaan tieteellisesti eristetyt ja identifioidut elementit to

dellisen havaintokokemuksen eri aspekteihin. Tätä tendenssiä ovat vahvis

taneet aivorakenteiden tutkimukset, joiden kautta on löydetty erityiset solut 

kulmien, linjojen ja suorien liikeratojen havaitsemisen funktioille. Tyypilli

set tähän näkökulmaan liittyvät esimerkit ovat "systeemi- ja algoritmiteori

at'', joilla oli paljon todistevoimaa 1960-luvulla, kun tietokoneiden tulo 

mahdollisti uskomuksen, että riittävän monimutkaiset systeemit saattoivat 
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ottaa huomioon kaikki luonnolliset ilmiöt. Näiden teorioiden mukaan ha
vaintojä1jestelmä luo totuudellisia havaintoja, jotka vastaavat ympäröivän 
maailman todellisuutta ja mahdollistavat ennustavia selvityksiä yhdistämällä 
muuntuvia elementtejä omien erityislakiensa mukaisesti. 

Pyrkiessään systemaattisuuteen nämä teoriat ottivat myös huomioon sen, 
että retinaalisen projisoinnin sisältämä inf01maatio itsessään ei vielä ollut 
riittävä selittääkseen tilallisten objektien havainnollista tarkkuutta, vaan tar
vittiin muista lähteistä nousevaa selittämistä. Siksi kombinaatioihin ja algo

ritmeihin lisättiin sekä retinaalisen vision sisäiset että muihin prosesseihin 
liittyvät ulkoiset elementit, joita ovat silmänliikkeitä ja muistia kontrolloi
vat signaalit. Nämä piirteet olivat läsnä jo varhaisissa analyyttisissä teori
oissa, joita joskus kutsuttiin "empiirisiksi" teorioiksi alkaen aina Berkeleysta 
(1709) Helmholtziin (1850) saakka. 16 

Edellä mainitut teoriat korostivat kokemuksen kautta opitun visuaalisen 
ja ei-visuaalisen tiedon välisiä yhteyksiä ja assosiaatioita. Siksi niitä kutsut
tiin assosiatiivisiksi teorioiksi. Ne korostivat myös oppimista, jonka kautta 
heterogeeninen tieto voitiin assosioida ja integroida. Kaikki analyyttiset teo
riat pohjaavat niin sanottuun invarianssihypoteesiin. Sen mukaisesti retinaa
lisen projektion kautta havaitulla muodolla on loputon määrä mahdollisia 
objekteja. Invarianssihypoteesi tarkoittaa tosiasiallisesti sitä, että näiden 
objektien joukosta havainnoitsija valitsee nähtäväkseen aina yhden objek

tin kerrallaan. Empiristinen malli olettaa, että tätä hypoteesia voidaan jat
kuvasti soveltaa yrityksen ja erehdyksen kautta: jos sovellus osoittautuu 
vääräksi, visuaalinen jäijestelmä tarkistaa sen invarianssihypoteesin myötä, 
ja tuottaa muita näkemyksiä saadakseen kaikki hypoteesit vastaamaan mah
dollista konfiguraatiota. Invarianssihypoteesi on yhteydessä visuaaliseen 
vakioisuuden käsitteeseen. Esimerkiksi orientaation vakioisuus merkitsee 

sitä, että staattisten objektien orientaatio säilyy näköpiirissä sellaisenaan 
huolimatta retinakuvalla tapahtuvista muutoksista. Se pohjautuu algoritmi

en muodostumiseen ja kehon tilallisen orientaation tunnistamiseen. 
Koon vakioisuus on tulosta algoritmista, joka suhteuttaa retinaalisen koon 

ja etäisyyden informaation toisiinsa. Luonnollisesti näissä visuaalisia ja ei
visuaalisia ilmiöitä yhdistävissä teorioissa havainnoijan rooli on tärkeä. Åke 
Hellström ja Antti Revonsuo ovat todenneet "konstanssin" olevan oikeas-
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taan liioittelua. Esimerkiksi koon konstanssi ei koskaan ole täydellinen, vaan 

havaintomme luovat meille kuvan muuttumattomasta maailmasta. Havain

tojen tehtävänä ei ole luoda irrallisia aistimuksia, vaan tuottaa oikeaa tietoa 

siitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu.
17 

- Aistielinten ärsytys, esimerkiksi kuva verkkokalvolla, pitää siksi

tulkita ulkoisen objektin ominaisuuksien välittäjänä. Verkkokalvolla 

olevan kuvan koko riippuu esimerkiksi välimatkasta ja koon kons

tanssi pyrkii tekemään kmjauksen, joka ottaa huomioon välimatkan 

vaikutuksen. Tämä on mahdollista, koska verkkokalvokuvassa on 

välimatkasta kertovia vihjeitä. Yksityiskohdat vähenevät; esineiden 

vrujo sekä tapa, jolla esineet peittävät toinen toisensa voivat antaa 

tietoa esineiden suhteellisesta välimatkasta. Kun nämä vihjeet yh

distetään verkkokalvokuvan kokoon, on tuloksena lähestulkoon oi

kea tulkinta todellisesta koosta ja etäisyydestä. 18 

On olemassa kaikille luonteenomaisia pyrkimyksiä, kuten pyrkimys ta

soittaa välimatkaa esimerkiksi silloin, kun etäisyyksien suhteet ovat hieman 

epäselvät. On olemassa myös pyrkimys etäisyyden spesifiointiin, kun ei ole 

riittävästi tietoa absoluuttisesta etäisyydestä. Silloin objektit näyttävät ole

van saman välimatkan päässä. Yleisesti voidaan todeta, että jos visuaalises

ta jätjestelmästä puuttuu jotain tulkinnalle trupeellisia elementtejä, se pyr

kii silti kehittämään jonkinlaisen vastauksen tilanteeseen. Lisäksi voidaan 

hahmottaa, että toistetut visuaaliseen maailmaan liittyvät tilanteet tuottavat 

havainnoinnin tapoja, joista tulee odotuksia suhteessa havainnoitaviin toi

mintoihin. Nämä odotukset pohjautuvat suurelta osin invarianssihypoteesi

en formuloimiin näkymiin suhteessa visuaaliseen maailmaan. 

SYNTEETTISTÄ HAHMOTUSTA 

Visuaaliseen havainnointiin liittyvä synteettinen näkökulma hahmottaa sitä, 

että löydetään visuaalisen maailman vastaavuuksia ät·sykkeistä itsestään. Sen 

mukaisesti retinalla oleva optinen kuva sisältää riittävän informaation tilas

sa olevien objektien havainnointiin, koska havaintomekanismimme on riit

tävän hienovarainen saavuttaaksen kaiken itsessään. 1800-luvulla tämä lä

hestymistapa esiteltiin havainnoinnin luonteenomaisena hahmotuksena eri-
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tyisesti Ewald Heringin kautta. Näkökulma oli vastakkainen teorioille, jot

ka määrittivät näköhavainnon opittuna prosessina. 1900-luvun alussa muo

toteoreetikot korostivat aivojen synnynnäistä kapasiteettia organisoida vi

suaalisuutta universaalien ja muuttumattomien lakien mukaisesti. Sen mu

kaisesti syntyi ns. Gestalt-teoria. 
19 

J.J. Gibson on 1950-luvulta lähtien tuonut näkökulmaa uudestaan esiin, 

ensin psykofysiologian muodossa, ja sitten visuaalisen havainnoinnin eko

logisena teoriana. Gibsonin teoreettisen työn originaalisuus on siinä, että se 

hahmottaa retinaalisten projisointien muutoksia sellaisina palautumattomi
na kokonaisuuksina, joita on mahdoton analysoida. Hänen mukaansa ana

lyysin kautta määrittyvät elementit ovat olemassa vain laboratorion keino

tekoisessa maailmassa, jossa ne eristetään. Ne eivät ole olemassa normaa

lissa arkihavainnoinnissa. Siksi hän ehdottaa ekologista lähestymistapaa, joka 
välttää kokeellista tietoa ja korostaa luonnollista havainnointia. 20 

Gibsonin teorian mukaisesti jokainen retinakuva luo ainutlaatuisen to

taalisen havainnoinnin. Kuva on kuitenkin valikoiva, ja Gibsonille kuvien 

havainnointi on aina kaksinkertaista havainnointia. Tämän havainnoinnin 

variaabeleita on vaikeampi määrittää tällaisessa teoriassa kuin analyyttisis

sä teorioissa, ja ne ovat myös monimutkaisemmin rakentuneita. Monimut

kaisen variaabelin näkökulma on olennainen Gibsonin teorialle, jonka visi

oimat tekstuaaliset kaltevuudet ovat tässä suhteessa paljolti esillä. Tekstu

aalisia kaltevuuksia hahmotetaan taivutettujen pintojen havainnoinnin kor
relaatteina. Toisin sanoen retinakuvassa oleva tekstuaalinen kaltevuus on 

ärsyke etäisyyden ja jatkuvuuden variaatioiden havainnoinnille. Tämän nä

kökulman mukaisesti retinakuvassa olevat valon epäjatkuvuudet trujoavat 

informaatiota vain tilallisista suhteista. Ne eivät ole tilan kuvia. Retinaali

nen projisointi sisältää tarpeeksi info1maatiota tilallisista suhteista, jolloin 

katsojan ei tarvitse turvautua esimerkiksi assosiaatiotasojen kautta tuleviin 

informaation lähteisiin.21 

Näkökulman sisältämä logiikka on epätavallinen erityisesti ekologises

sa mielessä. Yksi sen loogisista premisseistä liittyy maaperän olemassaoloon. 

Kyseessä on kolmanteen ulottuvuuteen nouseva pinta, joka tarjoaa pohjan 

motoriselle aktiviteetille ja on melkein aina osa visuaalista kenttää. Objek

tin retinaalinen projisointi kuvataan tätä objektia ympäröivien pintojen eh-
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doin. Havainnollinen vakio on tällöin suoraa seurausta tekstuuripinnoilla 

olevien objektien nmmaalista havainnoinnista. Ei ole välttämätöntä tietää 

objektin etäisyyttä tietääkseen, millainen on itse objekti. Retinakuvan vir

taan sisältyy erityinen merkitys, koska jokainen liikkeellinen variaatio tuot

taa erityisen ja ainutlaatuisen transformaatioiden mallin. Gibsonin mukaan 

aivojen tarkoituksena ei ole uudelleen koodata signaaleja tai tulkita viestejä 

ja hyväksyä kuvia. Aivojen funktio ei ole edes organisoida niin sanottua 

sensorista sisääntuloa tai prosessoida tietoa modernissa teknologiassa. Ha

vaintosysteemi, johon liittyy eri tasoillaan aina aivoihin ylettyvät hermo

keskukset, on tapa etsiä ja poimia informaatiota ympäristöstä ja sitä ympä

röivästä liukuvasta energia joukosta. 
22 

Gibsonin lähestymistapaan liittyy kaksi merkittävää näkökulmaa. En

simmäisen mukaisesti voidaan olettaa, että huomaamme retinakuvien sisäi

set variaatiot sijoittamalla ne pintojen jatkuvuuteen ja objektien vakioisuu

teen. Siksi esimerkiksi hetkittäin näköhavainnon ulkopuolella olevia objek

teja ajatellaan edelleen objekteina. Tässä yhteydessä voi huomata tämän idean 

ja elokuvalliseen esittämiseen liittyvän kuva-alan ulkopuolisen tilan väli

sen analogisuuden. Sen mukaisesti voidaan ajatella, että monimutkaiset ja 

tiheästi koodatut retinaaliset ärsykkeet mahdollistavat pääsyn visuaalisen 

maailman olennaisiin invariantteihin. 

Gibsonille havainnoinnin päämäärä on hahmottaa jonkinlainen näkyvään 

maailmaan liittyvä evaluaation skaala, jota ei kuitenkaan saa sotkea hetkit

täiseen visuaaliseen kenttään. Liike, jaksottaisuus ja sitä kautta aika, ovat 

olennaisia havaittua maailmaa kannattavalle tilallisen skaalan rakentumi

selle. Tässä kohden voi jälleen huomata elokuvallisen analogian, sillä hah

mottaessaan elokuvallista kuvaa Gibsonilla on taipumus sekoittaa se maail

man suoraan havainnointiin. 

Gibsonille havainnointi merkitsee ympäristön olennaisten piirteiden 

havaitsemista suhteessa siinä eläviin olioihin. Valo antaa meille kaiken tä

hän tarvittavan tiedon dynaamisen perspektiivin (subjektin ja ympäristön 

välinen suhde) ja muuntumattomien rakenteiden (ympäristön tapahtumat ja 

objektit) sisällä. Näköjä1jestelmän rooliin ei kuulu sen enempää sisään me

nevien ärsykkeiden uudelleen koodaus tai havaintojen rakentaminen, vaan 

informaation lisääminen. Havainnointi on luonteeltaan suoraa toimintaa. 

194 



Havainnointiin liittyy myös motivaatio - havainnoilla on emotionaalinen 

aspektinsa, mielihyvän ja mielipahan ulottuvuudet. 
23 

Havaitsija ei tarkoituksellisesti etsi jokaista yksittäistä havainnoimaansa 

objektia, vaan visuaalinen järjestelmä identifioi "automaattisesti" useam

man kuin yhden objektin kerrallaan. Havainnoinnin konteksti vaikuttaa sii

hen, että identifioidaan useita kohteita samanaikaisesti. Nämä näkökulmat 

aiheuttavat ongelmia teorialle. Asiaa monimutkaistaa vielä se, että esimer

kiksi kasvojen ja kujoitettujen sanojen havainnointiin liittyy erityisiä me

kanismeja, jotka eivät välttämättä aina ole muunlaisen havainnoinnin yhte

ydessä käytössä.
24 

David Bordwell on hahmottanut kolme laajempaa näkymää visuaalisen 

esittämisen psykologiassa. Ne ovat perspektivistinen, hahmopsykologinen 

ja konstruktivistinen. 
25 

Gibson ei hahmottanut kovin suurta osuutta havain

noijan kognitiiviselle aktiviteetille, vaan oli sitä mieltä, että merkitysten löy

tämiseen tarvittava informaatio oli valmiina tarkkailtavassa ympäristössä. 

Hahmopsykologia painotti huomattavasti enemmän havainnoijan mentaali

sia operaatioita, jolloin tietyt mentaaliset pyrkimykset, kuten jatkuvuuteen 

ja yksinkertaisuuteen liittyvät lait, olivat olennaisempia osioita visuaalises

sa havainnoinnissa kuin varsinaiset ärsykkeet sinänsä. Mielen tasojen mer

kitys havainnoinnissa oli keskeinen. Konstruktivistisessa lähestymistavassa 

havainnointi on pääteltävissä oleva prosessi, joka työstää ärsykkeitä uudel

leen. Konstruktivismi sijoittaa itsensä jonnekin perspektivismin ja hahmo

teorion välimaastoon ottaen huomioon sekä mielen tason kognitiivisen ak

tiviteetin että visuaalisten ärsykkeiden objektiivisuuteen liittyvät näkymät. 

Edellämainitut teoriat perustuvat tiedoille, joiden kautta niiden hypo

teeseja on vahvistettu. Teoriat eivät ole täysin vastakkaisia, koska niillä on 

identtisiä objekteja. Irving Rock on tarkastellut niitä sitä kautta, että ne hah

mottavat havainnoinnin kahta erilaista muotoa - ensinnäkin jokapäiväisen 

ja fyysisen maailman hahmottamiseen liittyvää vakioisuuden muotoa ja toi

seksi totaaliseen havainnointiin liittyvää läheisyyden muotoa.
26 
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ASSOSI AATIOITA, SYNTEESEJÄ 

Englannin rautateiden mainoselokuvassa Snow (Geoffrey Jones, 1963) otok

set kiitävistä junista leikataan alituiseen yhteen erilaisten silta- ja tunneliku

vien kanssa. Kun nämä karut ja vahvat näkymät lähestyvät, katsojan visu

aaliseen vaikuttavuuteen liittyvät odotukset häivyttävät leikkaukset. Saman

aikaisesti leikkaukset vahvistavat jokaiseen näkymään liittyvää arkkiteh

tuurista luonnetta. Kuten niin usein taiteissa "yksinkertaisilla" muodoilla 

voi olla suurenmoisen vastavuoroisia vaikutuksia. Tässä yhteydessä voitai

siin puhua dialektiikasta te1miin liittyvine monine riskeineen. Ainakin voi

daan nähdä, ettei merkitys liity erillisten muotojen analysointiin, vaan nii

den synteesiin. Siihen kuuluu aina assosiaatioiden eli muiden kuin "puhtai

den" ja "konkreettien" muotoelementtien arviointi. 

Nmjalaisen Eva Dahrin lyhytelokuva Dolce Vita (1989) on kuin avant

garden ja neorealismin sekoitus. Dahr hyödyntää "kengänkiillottajattaren 

tarinassaan" näkymiä, jotka vaihtelevat raskaan subjektivismin ja sosiaali

sen realismin välillä. Elokuvan liikeradat sisältävät käsien, kenkien ja mui

den objektien hahmotuksia luoden visuaalisen ja balettisen maisemallisen 

kokonaisuuden, johon moninaiset katseet liittyvät. Elokuvan tajunnallisuus 

on muuntuvaa liittyen kuvien puhtauteen, unimaisiin elementteihin ("Liisa 

Kengänkiillotuksen Ihmemaassa" -ideaan), väliin ilmaantuvien videokuvi

en sarjalliseen segmentaatioon, intiimeihin ääniefekteihin ja erityisen huo

lella muotoiltuihin lähikuviin, jotka kääntävät unen hiljaisen persoonalli

seksi, kryptisen ajattelun melankoliaksi. Sillä on elegiset alasävytteensä, jotka 

liittyvät fyysiseen ekspressionismiin ja terävästi kontrastoituun montaasi

ajatteluun ja Juni Dahrin tulkitseman päähenkilön visuaalisfysikaaliseen 

läsnäoloon - tällainen "kuvien sisällä ja kuvien välissä" tapahtuva eläyty

minen luo henkilöhahmoon liittyvää liikerataa, joka muuntaa yleistason 

montaasin graafista konkreettisuutta ja objektien itsensä aistimusta. Otos

ten objekteihin ja kasvoihin liittyvät semanttiset transfmmaatiot luovat en

nustamattomuutta, jossa montaasilla on erilaisia merkityksiä: kuvien "teks

tuurissa" on metapoeettista tunnelmaa ja viittauksia tähän kuvatun käyttäy

tymisen erilaisiin, arvoituksellisin komponentteihin. 
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Eva Dahrin myöhemmässä elokuvassa Troll (1993) on keskeistä raken

teen kokonaisvaltainen piktoriaalinen organisointi, johon liittyy Dolce Vi

taa enemmän montaasin käyttöä erityisesti otosten sisällä. Maisemat liuku

vat viileän ekspressiivisesti vaihtuvin kuva- ja valoasetelmin. 

Trollin luonne on fotograafinen kuvien sisäisten liikkeiden luodessa etu

ja taka-alan muutoksia. Elokuvassa on minimalismin henkeä (largosta an

danteen), ajallista häivytystä ja visuaalista kauneutta sekä hehkuvia toimin

toja, joita ympäröivät elokuvalliset arvot yhdistyneinä voimallisiin lähiku

viin. Sumuiset tunnelmat muistuttavat hiljaisesti kehittyvästä elokuvallises

ta ajattelusta, kuvallisesta "hengityksestä", jossa on tilaa äänille ja kuville 

niiden rytmittyessä oman tarina-ajattelunsa mukaisesti. Trollin ritualismiin 

liittyvä sensitiivisyys luo elokuvan asteittaisesti "avautuvan" rakenteen, jossa 

on muinaista, arkaaista, loputonta liikettä, "pohjoismaista" tila- ja aikaku

vastoa. Sen elokuvallisten lauseiden hahmottamat prosessit luovat raken

teellisen kristallisaation, minkä kautta näkymällinen visiointi tapahtuu. Dolce 

Vita ja Troll ovat yhdenlaisia esimerkkejä tonaalisesta montaasista,
27 

johon 

liittyvä "implikaatioiden logiikka" on graafis-piktoriaalisen dynamiikan 

kautta hahmottuvaa - siinä narratiiviset ja dramaattiset elementit yhdistyvät 

maisemaan ja vaikuttavaan intimismiin. 
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MONTAASIN KINEETTISIÄ SUHTEITA 

Leikkauksesta puhuttaessa puhutaan otoksesta, kohtauksesta ja sekvenssis

tä. "Kohtauksella" tarkoitetaan samaan tapahtumapaikkaan ja aikaan kuu

luvaa joko yhtä tai useampaa otosta, jotka kuvaavat joko keskeytymätöntä 

tai sitten vain hetkeksi nopein toiminnallisin välähdyksin keskeytyvää ti

lannetta. "Sekvenssi" Uakso) on otosten sarja, johon liittyy useita erillisiä 

tapahtumapaikkoja ja ajallisia muuntumia. Kun sekvenssin sisällä leikataan 

edestakaisin uudelleen ilmaantuvien kohtausten kesken, puhutaan parallee

lileikkauksesta ja paralleelitoiminnoista. 

Jo määrittelyn tässä vaiheessa voidaan havaita "harmaita alueita" mää

ritelmien sisällä. Esimerkiksi kuinka pitkä keskeytys tarvitaan, ennen kuin 

kohtaus, johon lyhyt keskeytys liittyy, muodostuu sekvenssiksi? Tämä voi

taisiin määritellä summittaisesti, mutta sillä ei olisi todellisen erottelun vas

taavuutta. 

Elokuvan varhaisvuosina jokainen kohtaus kuvattiin yhden otoksen tek

niikalla. Kun väline kehittyi, kohtaukset pilkottiin tai hajotettiin useiksi otok

siksi. Stephen Bottomore on kiinnittänyt huomiota siihen, miten jo vuonna 

1897 levitettiin kokonaisia filmejä nyrkkeilyotteluista: ne saattoivat kestää 

yli tunnin, kuten myös Lumieren 13 kohtausta sisältänyt Jeesus-elokuva.
1 

RAKENTEELLISET YHDISTELYT 

Otos on selkeä ja numeroitavissa oleva elokuvan muodon komponentti, kun 

taas kohtaus ja sekvenssi eivät sellaisia ole, sillä ne pohjautuvat otosten 

välisten suhteiden tulkintaan. Alkuperäistä tapahtumapaikkaa ei tarvitse si

nänsä huomioida, ovathan monet otokset studioluomuksia, tai yhdistävät 

otoksia useista tapahtumapaikoista. Jopa "todellisella" tapahtumapaikalla 

on mahdollisuus kuvata useita kohtauksia samalla paikalla. Aivan samoin 

kuin poistojen kautta tapahtuva elokuvallinen huijaaminen on jo rutiinia, 

voidaan huijata myös rakenteen kautta. Esimerkiksi David Hemmingsin 

elokuva Schöner Gigolo - armer Gigolo (1978) näyttää David Bowien tul

kitseman henkilöhahmon intiimissä keskustelutilanteessa Marlene Dietrichin 

esittämän hahmon kanssa. Todellisuudessa tähdet eivät koskaan kohdan-
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neet, vaan kumpikin kuvautti osansa eri maassa ja eri aikoina. Kyse ei ole 

kuitenkaan puhtaan leikkauksellisesta piirteestä, sillä oli välttämätöntä ra

kentaa kumpaankin erilliseen studioon identtiset huoneet tai ainakin huo

neiden osat, joten tässäkin tapauksessa jatkuvuus edelsi leikkausta. Kohta

uksen ja sekvenssin välinen erottelu on ilmeisen käyttökelpoinen asia am

matillisesti ajatellen. 

Christian Metz tulkitsee syntagmateoriassaan kohtauksia ja sekvensse

jä selkeästi erillisinä kategorioina. 
2 

Metzin näkökulman mukaan narratolo

gia näyttää tarjoavan selvästi strukturaalilingvistiikan torjumista paradig

moista irrallaan olevia visuaalisia ja formaalisia rakenteita. Metz hahmot

taa elokuvan diskursiivisia rakenteita ei-deskriptiivisesti eli hän vertaa otosta 

lauseeseen, mutta ei deskriptiiviseen kappaleeseen, joten hän pystyy siirty

mään helposti näiltä tasoilta syntagmatasolle. 
3 

Varhaiset venäläisen montaasin teoreetikot kehittivät hyödyllisen erot

telun analyyttisen ja synteettisen leikkauksen välillä. Analyyttisessä leikka

uksessa selkeä yksittäinen ja jatkuva tila eritellään useiksi otoksiksi. Syn

teettisessä leikkauksessa useat tilat yhdistetään yhdeksi. Bowien ja Dietrichin 

välinen keskustelu on yksi esimerkki. Toinen voisi olla tapaus, jossa (studi

ossa kuvattu) näyttelijä katsoo ikkunasta ulos jonnekin, ja leikataan New 

Yorkin Vapauden patsaaseen (kuvattu aidolla paikalla). Synteettinen leik

kaus naamioi alkuperäisen erillisyyden luodakseen ilmeisen jatkuvuuden. 

Käytännöt ovat näissä suhteissa vähemmän symmetrisiä kuin termit. Ana

lyyttinen leikkaus saattaa joko kätkeä tai hahmottaa originaalin tilan, syn

teettinen leikkaus kätkee aina alkuperäisen tilan. Analyyttisen leikkauksen 

vastakohta on väliinleikkaus. Synteettinen leikkaus on ensimmäinen vihje 

siihen, että tilojen välinen erottelu voi olla hämärää. 

KUVALLISIA VIHJEITÄ 

Miten katsoja voi sitten päättää, liittyvätkö peräkkäiset otokset samaan koh

taukseen? Hänen täytyy päättää, näyttävätkö tila, suunta, toiminta, objektit 

ja otosten yleinen luonne suunnilleen vastaavilta. Tällainen hahmotus ei 

liity vain todellisiin asetelmiin, vaan liikeratojen yleisiin kehityskaariin ja 

tilallisista suhteista tehtyihin päätelmiin - niihin liittyvät todennäköiset kuva-
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alan ulkopuoliset jatkuvuudet suhteessa tilaan, ihmisiin ja katseen suun

tiin.4 
Siksi kuva-alan tila vihjaa aina kuva-alan ulkopuoliseen tilaan, muttei 

kuitenkaan määritä sitä. Katsoja hahmottaa nämä asiat jatkuvuuteen liitty
villä todennäköisyyksillä tai epätodennäköisyyksillä. Koska kuva-alan ul
kopuolinen tila jää määrittämättä, "tila" tässä yhteydessä voi merkitä vain 
"vyöhykettä" tai jotain yleistä alaa, joka ei ole rajoitettu. Usein ei viitata
kaan tilaan itseensä, vaan suuntiin, sisältöihin, henkilöhahmojen ilmaantu
miseen, jolloin kyseessä on yleiseen kuvaukseen liittyvä piirre. 

Tähän asti olemme määrittäneet kohtauksen yhtenäisenä, jatkuvana ti
lana hieman kuten useimmat kohtaukset esimerkiksi teatterinäyttämöllä ta
pahtuvat. Mutta ajatellaanpa esimerkiksi vankilaselliin sijoittuvaa kohtaus
ta: korkealla ja kaukana jossain kaltereiden takana näkyy aurinko, ja sellin 
ovessa olevasta tirkistysluukusta näkyvät vartijan silmät. Kun vartija aukai
see oven, sellin asukas näkee hänet kokokuvassa, vaikka hän seisoo oven 
ulkopuolella käytävässä. Visuaalisena tilana tällainen selli on melko epä
säännöllinen sallien tiettyjen näkökulmien muodostuvan katseen suuntien 
ja esimerkiksi oven avaamiseen ja sulkemiseen sekä auringonnousuun ja 
laskuun liittyvien strukturaalisten muutosten mukaisesti. 

KOHTAUKSELLISIA RAJOJA 

Luis Bunuelin ja Salvador Dalin Andalusialaisessa kairassa (Un chien an
dalou, 1929) nainen katsoo ikkunasta ulos ja näkee pyöräilijän kaatuneen 
alhaalla kadulla. Nainen juoksee ulos ovesta, alas portaita, ilmestyy katu
ovesta ja syleilee kaatunutta pyöräilijää. Yhdessä mielessä kyseessä on useista 
kohtauksista koostuva jakso, joka etenee huone, portaat ja katu -idean nm
kaisesti. Fyysisen ja visuaalisen jatkuvuuden ehdoin ajateltuna kyseessä on 
kuitenkin yksi kohtaus, sillä nainen kykenee näkemään huoneesta kadulle, 
ja vaikkakin portaikko on visuaalisesti erotettu, niin naisen fyysinen liikeh
dintä muodostaa keskeytymättömän linjan. Miten sitten nämä kolme kohta
usta ovat toisistaan erillisiä? 

VaikkaAndalusialaiseen koiraan sisältyy monia tilallisia trikkejä, tämä 
kohtaus ei ole sellainen, ja tämänkaltaiset vastaavuudet ovat täydellistä ru-
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tiinia kaikkein tylsimmissäkin elokuvissa. Periaate ulottuu kohtauksen ra

jojen lävitse. Voidaan kysyä, kuinka kaukana toisistaan esimerkiksi takaa

ajettavan ja takaa-ajajan tulee olla, jotta tuo muodostuva takaa-ajon linja 

näyttäisi kahdelta eri tilalta? Vai tiivistyvätkö nuo eri tilat yhdeksi, kun ta

kaa-ajaja saavuttaa kohteensa? Useimmat takaa-ajokohtaukset ovat niin kak

sijakoisia, että niitä voidaan hahmottaa joko sekvenssinä tai kohtauksena. 

Jos leikkaamme edestakaisin kahden erillisesti näytetyn auton väliä, se vih

jaa sekvenssiin (autot ohittavat saman tilan, mutta eri aikaan). Etäinen ja 

korkealta kuvattu näkökulma saattaisi näyttää molemmat autot samassa ku

vassa, jolloin kyseessä olisi kohtaus. Ohjaaja saattaisi yhdistää nämä mo

lemmat näkökulmat, jolloin kyseessä ei olisi sen enempää kohtaus kuin sek

venssikään, vaikka yleisen liikkeen aistimus saattaisi suosia sekvenssin ide

aa kohtaukseen liittyvien staattisten konnotaatioiden vastapainoksi. Tämä 

vihjaisi siihen, että kohtaus-sekvenssi -erottelu ei koske vain autojen välistä 

suhdetta, vaan myös niiden suhdetta kameraan. Siinä tapauksessa kohtaus 

ja sekvenssi eivät ole diegesiksen kategorioita, vaan pää jakson funktioita ja 

tyylin määrittäjiä jokaisessa tietyssä tapauksessa. 

Kohtauksella on kolme usein sekoittuvaa aistimusta. Ensinnäkin käsite 

kuten "sellikohtaus" liittää kohtauksen sen fyysisiin rajoihin, vaikka ne "le

vittäytyisivät" sinne tänne, ja esimerkiksi "kiihkeä kohtaus" vihjaa dramaat

tisen toiminnan yhtenäisyyteen, joka on riippumaton tapahtumapaikasta. Vain 

kun tapahtumapaikat eivät ole vierekkäin, voidaan olla varmoja, että tämä 

"kohtaus" oli todellisuudessa sekvenssi. Maisema on kaunis "kohtaus", 

muttei mitenkään erityisesti rajattu, ja minkälainen tahansa fysikaalinen tila 

siihen liittyy, niin visuaalinen muoto saattaa muuttua, sillä kun ilta tulee tai 

aamu koittaa, maiseman visuaalinen tila laajenee ja supistuu. Kun kohtaus 

on näkymä, se voi ulottua täältä ikuisuuteen, tai ainakin aurinkoon ja täh

tiin. Yleensä tällaiseen kohtaukseen liittyy suuntautuminen johonkin päin 

ja siihen saattaa liittyä myös tietynlainen näkökulma. 

Tässä suhteessa "kohtaus" muistuttaa omituisesti otosta, sillä otos on 

ensisijaisesti näkymä tietystä näkökulmasta laajentuen tiettyyn suuntaan ja 

rajaten tietyn kuvakulman ympärilleen. Näkökulma muuntuu kun kamera 

liikkuu esimerkiksi panoroinnin tai tilttauksen yhteydessä, mikä vastaa pai

kallaan olevan ihmisen pään kääntymistä. Se saattaa laajentua yhdestä koh-
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tauksesta toiseen, sillä on täysin rutiininomaista, että elokuvan henkilöhah

mo avaa oven ja kävelee kohden valaistua maisemallista taustakulissia, joka 

on uuden kohtauksen alku ja vihje siirtymisestä todelliselle tapahtumapai

kalle seuraavan kohtauksen yhteydessä. Tällaiset "siirtymät" ovat tavallisia 

ja estävät sen toteamisen, että kaikki otokset kuuluvat yhteen kohtaukseen. 

Kamerapositio tai vihjattu näkökulma eivät kykene määrittämään otoksen 

suhdetta kohtaukseen, sillä ne ovat usein ulkopuolella suhteessa siihen koh

taukseen, mitä ne näyttävät. Esimerkiksi kun halutaan näyttää suurin osa 

jostain tietystä tilasta, kamerapositio ja näkökulma sijaitsevat usein "mah

dottomassa" paikassa, koko näytettävän tilan ulkopuolella. 

TILAT JA LIIKKEET 

Tilasta monet kohtaukset esittävät vain osan, jolloin voidaan sanoa, että 

suuri osa elokuvan tilallisuutta liittyy valkokankaalla näkyvän tilan ulko

puolisiin tiloihin, joihin nämä esitettävät tilat vihjaavat. Vaikka kuva-alan 

ulkopuolinen tila on usein vain otaksuma, subliminaalinen ja seuraus jos

tain, voi se silti olla vahvasti vihjattu dynaaminen kokonaisuus, jonka kat

soja voi kuvitella nähneensä, sillä kyse on päättelystä. 

Voidaan väittää tilan koostuvan enemmänkin väliin ristikkäin menevis

tä suunnista kuin alueista, koska kamera liikkuessaan kohtauksen yllä saat

taa näyttää saman alueen eri kulmista "häivyttäen" sen suhteessa erilaisiin 

konfiguraatioihin. 

Alfred Hitchcockin Takaikkunassa (Rear Window, 1954) tapahtumat 

nähdään suhteessa James Stewmtin tulkitsemaan päähenkilöön, valokuvaa

ja Jeffriesiin: voyeuristiset näkökulmat ovat selektiivisiä, ikkunat kuin val

kokankaita, mutta vain Thorwaldin (Raymond Burr) huoneessa on sellaisia 

kätkettyjä tiloja, joita katseet eivät paljasta. Nämä ovat kuin tällaisia kuva

alan ulkopuolisia tiloja, joissa tapahtuvat liikehdinnät määrittelevät katso

jalle näkyvissä olevia tilallisuuksia. 

Teoreetikot ovat olettaneet, että koska elokuva on realistinen ja visuaali

nen, tilallisten suhteiden täytyy olla itsestään selviä, joten on täysin ilmeis

tä, että otos kuuluu samaan tilaan kuin edeltäjänsä tai johonkin muuhun ti

laan. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä on olemassa paljon sellaisia 
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tapauksia, jolloin otokseen ei liity minkäänlaista viittaavuutta siihen kuu

luuko se osana tiettyyn kohtaukseen, vai onko se jonkun toisen kohtauksen 

ensimmäinen osa. 

Esimerkiksi Chris Marker kuvasi folklorea ja mytologiaa hahmottavas

sa elokuvassaan Lettre de Siberie (Kirje Siperiasta, 1958) siperialaista met

säpaloa yhdistäen venäläisiin lentokoneisiin Yhdysvaltain Montanassa ku

vattua aineistoa. Marker selitti jälkikäteen tätä leikkauksellista "väärennös

tä" siten, että koska hänellä oli vähän aineistoa ja hän ajatteli, että kaikki 

metsäpalot ovat aika samanlaisia, ei hän kuvitellut pettäneensä dokumen

taarista todellisuutta. Hän insertoi mukaan lisäksi muutaman ruudun Pathe

Journalin uutiskatsauksista. 

Samoin voidaan ajatella kuvattavien tilojen suhteen: Onko tämä kuvat

tava huone edeltäjänsä vieressä, toisessa kerroksessa, toisella kadulla, vai 

kokonaan toisessa kaupungissa? Ja millä suunnalla, mihin aikaan ja millä 

etäisyydellä? Tässä on kaukokuva laivastosta, jota seuraa lähikuva kanuu

nasta, mutta missä kohden laivaa kanuuna sijaitsee? (Ja mihin suuntaan se 

osoittaa?) Tässä on matkustaja koneen sisällä, mutta onko kone ilmassa vai 

jo laskeutunut? Jos näytetään kaksi otosta eri autoista samalla tiellä muuta

man kilometrin päässä toisistaan, emme tiedä kumpi ajaa takaa kumpaa. 

(Jos muut seikat ovat kohtauksessa tasavertaisia, katsoja olettaa, että hänel

le näytetään edellä menevä auto ensiksi ja takana tuleva sen jälkeen, mutta 

periaatteessa näin ei tarvitse olla.) Jos näytetään lähikuvia ihmisistä samas

sa huoneessa puhumassa toisilleen, miten heidän välisensä suhteelliset asen

not sitten säilytetään? 

RUNOLLISIA TIHENTYMIÄ 

Andrei Tarkovski (1932-86) oli tässä suhteessa tärkeä ohjaaja. Tarkovskille 

kuvien merkityksellisyys saavutti runollisen lakipisteensä niille ominaisen 

tihentyneen läsnäolon kautta: muistojen ja mysteerien sävyt leimaavat Tar

kovskin elokuville ominaisia peilijaksoja, ja Tarkovski, kuten Jean Coc

teau, osoitti elokuvillaan, miten dramaattinen tilanne on itsessään jo runol

linen symboli. Elokuva laajentuu mielen kuviksi, audiovisuaaliseksi ken

täksi, joka esittää itsensä mielen tuotteena ja johon liittyy usein systemaat-
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tinen heijastuvuus tai tietoisuus itsestään.
5 

Tarkovski totesi: "Eisensteinin 

leikkausperiaatteet ovat nähdäkseni ristiriidassa koko sen ainutlaatuisen 

prosessin kanssa, jonka kautta elokuva vaikuttaa katsojaan."
6 

Tarkovskin 

mukaan Eisensteinin montaasimalli riistää katsojan mahdollisuuden kokea 

valkokankaan tapahtumat omana elämänään, omaksua kuvalliset visiot sy

vän henkilökohtaisesti.
7 

Tähän voi todeta, ettei Eisensteinin yhteydessä 

käytettävä montaasin terminologia ota aina riittävästi huomioon Eisenstei

nin omia ideoita siitä, miten montaasi ei toimi ainoastaan kuvien peräkkäi

syyden välillä, vaan myös yksittäisen kuvan erilaisten piirteiden välillä.
8 

Eisenstein analysoi montaasia musiikin ja kuvan välillä: tästä voidaan 

laajentua ajattelemaan montaasia musiikin ja dialogin tai montaasia kasvo

jen ja käyttäytymisen välillä. Näin esimerkiksi puvustus suhteessa esitet

tyyn hahmoon on jo yhdenlaista montaasia, joten voitaisiin puhua montaa

sista Buster Keatonin toimintojen ja hänen niihin reagoivan "kivikasvoisuu

tensa" välillä. Montaasia on myös esimerkiksi Robert Bressonin Papin päi

väki,ja (Le Journal d'un eure de eampagne, 1951) -elokuvan viimeisessä 

kuvassa näkyvä risti paljaalla taustalla ja siihen liittyvä kommentaatio, jos

sa kuvataan papin kuolemaa.
9 

Montaasi-termiä voi soveltaa mihin tahansa 

intellektuaaliseen törmäykseen, josta syntyy uusia merkityksiä. Montaasi 

on kahden yksityiskohdan tai detaljin ja sisällön välistä vuorovaikutusta. 

Vida T. Johnsonin ja Graham Petrien mukaan esimerkiksi Tarkovskin 

elokuvat toimivat visuaalisten fuugien tavoin, jolloin taiteilijan eri teokset 

ovat alituista jatkumoa, yhtä suurta elokuvaa, jossa teemat, motiivit ja hen

kilöhahmot heijastavat toisiaan ja kommunikoivat keskenään. 10 Tarkovskin 

esteettisen näkemyksen mukaisesti taiteen tarkoitus on hahmottaa olemas

saolon merkityksiä. Taide on toivon ja uskon väline, jolla on moraalisia ja 

eettisiä funktioita ja samalla kyky shokeeraavuuteen ja katharsiksen luomi

seen. 

Taide on metakieltä, jonka täytyy muuntua ja havainnoitua, tuoda spiri

tuaalista visiointia todellisuuden ylle. Taide on universumimme symboli 

kiinnittyen siihen spirituaaliseen absoluuttiin, joka on käytännöllisten toi

mintojemme takana. Elokuva oli Tarkovskille taide, jolla on oma luonteen

sa ja edellytykset olla "todellisin ja runollisin taidemuoto". Runollisuus 

Tarkovskin maailmassa liittyy elokuvan assosiatiiviseen kuvien yhteyttämi-
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seen enemmän kuin sinänsä kauniiden kuvien luontiin, sillä Tarkovskille 

"totuus" liittyy aina realismiin ja yksinkertaisuuteen. 

Laura R. Oswald on korostanut Tarkovskin Peilin (Zerkalo, 1975) yhte

ydessä, miten Tarkovski kehittää koodeja, jotka ovat konventionaalisesti 

tarkoitettuja tmvaamaan kerronnallista sulkeutumista elokuvassa vain teh

däkseen tyhjäksi koodin ja poistaakseen määrätyn merkityksen omaavan 

tai diskurssiin viittaavan informaation.11 Tarkovski saavuttaa tämän leik

kaamalla kertojan menneisyyden ja erilaisten tapahtumien välillä. Tyypilli

nen esimerkki on lapsuuteen sijoittuva kohtaus, jossa nuoren pojan isä ky

syy hänen äidiltään: "Kumman tahdot pojan vai tytön?" Kuva pysyy pit

kään äidin kasvoilla vastausta odottaen. Äiti (Margarita Terekhova) katsoo 

ulos kuva-alasta avoimen kentän suuntaan, ja seuraa leikkaus puolikuvaan 

aikuiseksi kasvaneesta pojasta, joka katsoo takaisin ikään kuin kohdatak

seen äitinsä katseen jossain muualla kaksikymmentä vuotta myöhemmin. 

Tässä vaiheessa sekvenssin merkitys muuntuu diegesiksen syvyydestä 

kuva-alan graafiselle pinnalle. Muutos on merkitty dramaattisella visuaali

sella kontrastilla: pojan vanhempien luona tapahtuva kohtaus on kuvattu 

väreissä, sen jälkeen tuleva pojan kuva mustavalkoisena, ja siihen liittyvät 

voimakkaat kontrastit, joilla saadaan kuvaan aavemaista ulottuvuutta. Kat

seet kohtaavat vuosikymmenten ylitse, tilallisen organisoinnin koodit luo

vat ajallisen sillan tässä tulevaa ja mennyttä yhdistävässä montaasissa. 

Japanilainen Jasujiro Ozu hyödyntää tilallisia ulottuvuuksia kuvallisen 

läheisyyden periaatteen mukaan, jolloin esimerkiksi tausta saattaa muun

tua, mutta kuvassa olevat henkilöt pysyvät kuvien välisenä jatkuvuuden il

mentymänä graafisten ja piktoriaalisesti samankaltaisten elementtien luo

dessa siirtymien toimivuuden. 12 

MUUNTUVIA KOKEMUKSIA 

Elokuvallinen tila otoksen sisällä ei ole itsestään selvä: esimerkiksi kame

ranliikkeiden ja päällekkäiskuvien kautta kyetään luomaan niin monimut

kaisia hahmotuksia, ettei katsoja kykene pitämään mielessään kaikkia mah

dollisia suuntia. Bruce Baillien Castro Street ( 1966) on I yhytelokuva, jonka 

visuaaliset rakenteet on huolellisesti organisoitu elokuvan formaalisten 
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mallien ympärille. Kyseessä on audiovisuaalinen kehys, jossa päällekkäis

kuvaukscn tiheä tyyli yhdistyy puhtaiden muotojen ja linjojen retoriikkaan, 

fotograafiseen kuvien orkestraatioon.
13 

Jokaisesta kuvasta muotoutuu pik

toriaalinen johtolanka suhteessa yleiseen tekstuuriin. 

Lucy Fischer on määrittänyt seuraavasti: 

"Tässä mielessä ajateltuna Castro Street luo katsojalle kokemuksen, 

joka muuntaa sen kirjaimellisen subjektin luonnetta. Kun katsomme 

ohitse liukuvien junanvaunujen jaloja hahmotuksia ja kuuntelemme 

vaimennettuja junien vihellysääniä, niin kyseessä ei ole teollisen 

dekoraation kuva, vaan pikemminkin koemme jotain hämärämpää 

ja eteerisempää, aistimuksen syvästä ja dynaamisesta ratkaisusta." 14 

Baillien leikkaustyyli poikkeaa montaasin traditiosta, koska Baillie pyr-

kii vastakkaisuuksien sulautumiseen otosten välillä ja sisällä. Hyperboliset 

päällekkäiskuvat luovat tiheän kuvatekstuurin, joka toimii äänen, liikkeen 

ja värin muodollisten interaktioiden kautta. Alituisten kuvallisten muutos

ten myötä Baillien elokuva ei toimi ainoastaan kuva-alan sisäisten muutos

ten visuaalisen organisoinnin suhteen, vaan myös leikkausprosessin kinetii

kan auttamana. Baillie osoittaa elokuvallaan, kuinka abstraktit kompositiot, 

puhtaat linjat ja muodot, voivat tulla tällaisiksi orkestroiduiksi fotograafi

siksi kuviksi, joita käsitellään kuin monimutkaisen montaasin graafisia ele

menttejä. 

Patrick Keillerin London (1994) hahmottaa kolmea kuvitteellista mat

kaa läpi Lontoon. Teos ei ole sen enempää fiktiivinen kuin dokumentaari

nenkaan, vaan molempien yhdistelmänä syntynyt visiointi - hyvin todelli

sen kaupungin läpi suuntautuneiden fiktiivisten matkojen kollaasi. Keiller 

kuvasi filminsä 12 kuukauden aikana vuonna 1992, hahmottaen muuntuvaa 

kaupunkikuvaa. John Major valittiin tuona vuonna uudestaan Englannin pää

ministeriksi, IRA jatkoi pommikampanjaansa ja monet muut kriisit väritti

vät todellisuutta. 

Kertoja on fiktionaalinen matkaaja nimeltään Robinson (Paul Scofiel

din ääni). Lontoon kuvien kautta Keiller luo omaperäisen näkökulman ai

kamme todellisuuteen. Voice-over -kerronta korostuu kuvien yllä. Keiller 

rajaa urbaanit maisemakuvansa poikkeuksellisella tarkkuudella. Kuvan ja 

äänen tyylitellyt vastakkaisuudet muistuttavat hieman Peter Greenawayn 
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vastaavia hahmotuksia, mutta Keillerin viileän tyylittelyn alta voi aistia hie

noista suuttumusta, sillä elokuvalla on poliittinen ulottuvuutensa. Silti sen 

sensibiliteetti on ennen kaikkea kosmopoliittista luonteeltaan. London on 

eurooppalaista Ua englantilaista) taide-elokuvastoa. Sen maisemissa on kai

kuja Chris Markerin eleganteista esseefilmeistä, sillä Markerin hengen mu

kaisesti Keillerin teos liikkuu laajoilla ajallisilla sfääreillä viitaten assosiaa

tioidensa kautta moniin teoksen ulkopuolisiin ilmiöihin. Samalla teoksen 

henkevyys takaa ainutlaatuisen matka.kokemuksen, jossa eri elementtien läpi 

hahmotettu sulavuus ja tekstillinen liukuvuus luovat mieleenjääviä tasoja. 

Carlos Sauran Flamenco (1995) -elokuvan geometrinen montaasi koh

telee tilaa harmonisesti: Sevillan Plaza de Armazin vanha rautatieasema on 

saanut sisäänsä joukon lavastaja Rafael Palmeron hahmottamia irtonaisia 

tiloja, joissa flamencon eri tyylejä esitellään. Sauran audiovisuaalinen tilal

lisuuden ja kunkin tanssiesityksen yhteenkietoutuminen tapahtuu muodol

lisesti suunnitellusti ja muistuttaa osittain esimerkiksi Laurie Andersonin 

videossaan O' Superman (1983) luomaa vähittäistä tilan ja muotojen sulau

tumista. Sauran visioissa performanssi on allegorinen avain espanjalaiseen 

kulttuuriin: perfonnanssi ja spektaakkeli ovat osa espanjalaisuuden 

kulttuurista perintöä ja ideologiaa, jonka tuottamiseen esiintyjät halukkaas

ti osallistuvat. Marvin D 'Lugo on korostanut tätä allegorista rekisteriä, joka 

oli latenttina Veren häissä (Bodas de sangre, 1980) mutta hallitsi Carmenin 

(1983) kerrontaa.
15 

Elokuva on audiovisuaalisfysikaalinen media, jossa aika-tila -jatkuvuus 

on aina olemassa, mutta se ei ole itsestäänselvä, vaan normaalisti epävarma 

tilanne. Siksi summittaisen suhteellisen position ilmaiseminen on alituinen 

tehtävä, joka on niin olennainen ja läpitunkeva, että se ulottuu kauas leikka

uksellisten mahdollisuuksien ulkopuolelle. Se kyselee rntiininomaisesti otok

sen sisäisen sisällön ja muodon suhteita. Moni lavastus ja tapahtumapaikka 

sisällyttää itseensä nopeasti tunnistettavia piirteitä, joiden todellinen tarkoi

tus on ke11oa katsojalle sijaintiin liittyviä asioita. 
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TAIDETTAJAAVANTGARDE A 

Teknologiset muutokset tekevät elokuvan ja sen lähimedioiden väliset suh

teet entistä monimutkaisimmiksi. Todellisuus ilmenee meille sekä oman tie

tokykymme kautta että median erilaisten luonnollistamiskäytäntöjen muo

vaamana. 
16 

Hyvä esimerkki tässä mielessä on englantilainen elokuvanteki

jä Peter Greenaway, jonka alkuperäinen into tulla juuri elokuvan tekijäksi 

pohjautui kiinnostukseen suhteessa kuvien ja sanojen manipulaatioon. Gree

nawayn elokuvat, videot, maalaukset, veistokset ja muut esitykset heijasta

vat suoraan mediakulttuurin uusia teknologisia ulottuvuuksia. Paralleelit 

Greenawayn elokuvanteon ja taidemaailman tuulien välillä ovat säilyneet 

läpi hänen uransa. Hänen tekemänsä maalaukset ja piirrokset eivät ainoas

taan ole osa hänen elokuviaan, vaan niitä on levitetty ja katalogisoitu multi

mediaan kuuluvina itsenäisinä töinä. 

Tavallaan Greenawayn teokset ovat mediakulttuurisia demonstraatioita. 

Siksi Greenawayn teoksiin suhteutettu audiovisuaalinen käsitteellistäminen 

merkitsee, että Peter Greenawayn luomaa audiovisuaalista maailmaa on tut

kittava yhdistämällä olemassa oleva elokuvaesteettinen ja teoreettinen tieto 

digitaalisen ajan uusiin audiovisuaalisiin muotoihin ja teorioihin. Tällaisen 

hahmotuksen kautta on mahdollisuus luoda näkökulmaa audiovisuaalisten 

muotojen ja merkitysten uudenlaiseen käsitteellistämiseen. 

Hahmotuksen kohteena olevaa mediakulttuurista maisemaa voidaan tar

kastella suhteessa Greenawayn teoksissa ilmeneviin näkymiin, viitteisiin ja 

sisältöihin. Greenawayn teokset ovat esittämisen retoriikkaa moninaisten 

mediallisten leikkausten kautta havainnoituina. Greenawayn elokuvat ovat 

kokonaisvaltaisia taideteoksia, joissa on kaikenlaisia linkkejä aikamme post

moderniin mediakulttuuriin. Greenawayn teokset ovat esimerkkejä siitä, 

miten kuvien aiemman indeksisen tuottamisen sijaan korostuu kuvien jäl

kituotanto ja siihen liittyvä kuvien käsitteleminen. Perinteinen kinemato

graafinen kuva ei ole enää bazinilaisittain ajatellen realistista todellisuuden 

itsensä ilmenemistä. 

Greenaway on yhdistellyt elokuva-, video- ja muita mediakuvia teok

sissaan ja tällaisella yhdistetyllä on myös teoreettiset ulottuvuutensa. Voi

daan kysyä, miten käy elokuvatutkimuksen keskellä näitä teknologisia muu-
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toksia, jotka vaikuttavat elokuvan ja sen lähimedioiden väliseen kanssa

käymiseen. Kun hahmotetaan elokuvateknologian viimeaikaista historiaa, 

on selvää, että huolimatta konventionaalisesta akateemisesta elokuva- ja 

televisiotutkimuksen sisäisestä erottelusta, käytännössä esimerkiksi eloku

van ja videon kehityskaaret ovat olleet melko itsenäisiä. 17 

Digitaalisen montaasin tulo on muuttanut paljon esimerkiksi elokuvan 

leikkausta. Tulen tutkimukseni Montaasi ja audiovisuaalinen kommunikaatio 

(2000) yhteydessä korostamaan montaasin merkityksiä ja olennaista inter

aktiota suhteessa elokuvan muodollisten ideoiden kehittymiseen. Siksi mon

taasiin liittyvä teoretisointi koskettaa monia alueita. Kyse ei ole pelkästään 

montaasin ja elokuvakerronnan välisten suhteiden kehittymisestä, vaan au

diovisuaalisen esittämisen, representaation mahdollisuuksista ylipäätään eli 

siitä, miten elokuvalliset merkitykset ja montaasin ideat toimivat keITonnal

lisesti yhdessä. 

AJATUKSET MUUNTUVAT NÄKYVIKSI 

PETER GREENAWAYN ELOKUVALLISISTA IDEOISTA 

Lähden liikkeelle siitä mitä taiteilija, tässä tapauksessa Peter Greenaway, 

tekee. Taiteilijalta vaaditaan, että hän tekee kiinnostavan teoksen, jolla on 

jotain heijastusvaikutuksia siihen, mitä muut ihmiset tuntevat ja ajattelevat, 

oli sitten kyseessä kuva, elokuva, ki.tja tai jokin muu teos. Jos se on riittävän 

kiinnostava, se herättää ajatuksia ja sen ympärillä voidaan käydä pohdiske

lua. Tällainen meditointi ei vihjaa vain sisäiseen objektiivisuuteen suhtees

sa teoksen subjektitekijään, illuusioon tai abstraktin taiteen ollessa kysees

sä, sen luomiin ärsykkeisiin. 

Tällainen sekaantuminen (meditaatio) on taideteoksen esteettinen tar

koitus. 
18 

Katsojalle sallitaan tätä kautta tietyn asteinen sekaantumisen mah

dollisuus suhteessa siihen muotoon, jota hän tarkkailee, tai hänen aktivi

teettinsa saattaa suuntautua vain huomioiden tekoon. Tällöinkin kyseessä 

on aktiivinen prosessi. Katsonnalliset havainnot ovat tässä mielessä ennalta 

merkityksellisiä, koska ne avaavat uusia näkökulmia ja rakentavat sitä kaut

ta suhdettamme maailmaan. 19 
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Pelin sääntönä on halukkuus seurata teosta sinne, mihin se katsojansa 
johtaa, hyväksyä sensaatiot, assosiaatiot ja yhteydet, joihin se viittaa. Teos 
synnyttää mielissämme prosesseja, jotka ainakin osittain koemme ideoina, 
emootioina, atmosfääreinä eli kaikkena sinä, mitä niin usein kutsutaan "si
sällöksi". Greenawayn oman luonnehdinnan mukaan elokuvat toimivat olen
naisesti ideoina, ei niinkään tapahtumina tai kerrontoina, sillä Greenaway 
painottaa erityisesti elokuvallisen tyylin merkitystä.20 

Mitä ankarimmin tuota tyylittelyä seurataan, sitä suuremman vapauden 
ja mahdollisuuden syventyä olemukseensa teos meille antaa. Kyseessä on 
mielen taivuttaminen ulkoiseen muotoon, mikä muistuttaa meitä taiteen liu
kuvuudesta ja uusien kerronnallisten kanavien mahdollisuudesta. Silloin 
ollaan vaiheessa, joka on taiteen passiivisen ja aktiivisen puolen välimaas
tossa. Mieli kurkistaa ulos teoksesta valmiina tarkkailemaan, tutkimaan, ym
mättämään ja arvostamaan uutta kokemusta. 21 

Havainnosta lähtevä ajattelu on monistrukturaalista, ja kun visuaalisia, 

verbaalisia ja akustisia rakenteita koordinoidaan, tapahtuu liukuvaa uudel
leenarviointia ja "näkemistä". Ajattelu on tehokasta silloin kun se ei ole lii
an irrallista pystyäkseen rekisteröimään ristiriitoja, eikä liian tiukasti yhte
näistä tukahduttaakseen kilpailevat hypoteesit. 22 Greenawayn kuvilla on sym
boliset yhteytensä kohtauksiin, joissa ne esiintyvät. Kuvat ovat tässä mie
lessä ikonisia symboleja ja toimivat niiden esittämien objektien ja kohtaus
ten kautta. Materiaali hahmottaa visuaalisia malleja, jotka yhtyvät toisiin 
visuaalisiin malleihin. Näistä malleista rakentuvat kuvien välittämät poten
tiaaliset emootiot.23 

Taiteilija puhuu teoksensa välityksellä jotain elämästään muille. Hän 
saattaa ajatella luovansa jotain, jonka kuvittelee kiehtovan, ärsyttävänkin 
ihmisten mieliä. Saavuttaakseen tuon näkymän hän ehkä nojaa omiin tunte
muksiinsa, mutta jos hän haluaa ilmaista itseään enemmänkin yleisölle kuin 
itselleen, saattaa seurauksena olla omien henkilökohtaisten tunteiden tukah
duttaminen, sillä hän saattaa kuvitella noiden näkymien vaarantavan taiteel
lisia päämääriään.24 Greenaway pitäytyy teoksissaan muutamiin kulttuuri
siin peruspilareihin, taiteilijoihin ja heidän elämäänsä, maisemallisiin mer
kityksiin, kerronnallisiin rakenteisiin ja länsimaisen kulttuurin raunioihin. 25 
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VISUAALISUUS 

Ajatuksia luonnehditaan yleisesti verbaalisiksi, kielelliseen kulttuuriin liit

tyviksi. Peter Greenawayn kohdalla voidaan puhua enemmän visuaalisesta 

ajattelusta. Greenaway on kehittänyt selkeästi omaleimaisen visuaalisen 

kielen ja maisemallisuuden elokuviinsa. 
26 

Greenawayn yhteydessä voidaan 

puhua hänen visioidensa maalauksellisesta herkkyydestä, niin pitkälle vie

tyjä ovat hänen elokuviensa yksittäiset kuvakompositiot. Greenawayn elo

kuvissa useat strukturaaliset tasot toimivat samanaikaisesti. Visuaaliset ja 

verbaaliset tasot menevät Greenawayn kohdalla voimallisesti sisäkkäin, mutta 

jos halutaan erotella pelkästään Greenawayn visuaalisia ajatuksia, voivat ne 

sisältää esimerkiksi seuraavanlaisen jaottelun:
27 

Alastomuus - arkkityyppinen visio, usein uskonnon ja myytin sisäl

lä, tai seksuaalisessa kontekstissaan, lihallisena mielihyvän ja hau

rauden ruumiillistodellisena symbolina, tai säestävänä allegoriseen/ 

historialliseen kohtaukseen liittyvänä figuurina (nymfina tai cupido

na). 

Symmetria - jatkuva piirre kompositiotasojen hahmottamisessa, mi

hin usein liittyy kaksinaisuuksia ja kontrasteja. 

Kalligrafia - jatkuva kiinnostuksen kohde, jota The Pillow Book -

elokuvan yhteydessä tutkitaan suhteessa itämaisiin kieliin. Greena

wayn kohdalla voidaan puhua myös erityisestä kamerakalligrafias

ta, jolla tarkoitetaan tilan lävitse suuntautuvia hienostuneita kame

ranliikkeitä. 

Puvustus -usein liioiteltua, arvaamatonta, teatraalista, ekstravagant

tia, joko mustavalkoisia tai rikkaan punaisia sävytyksiä korostavaa, 

vaikka esimerkiksi Prosperon ki,jat -elokuvassa Prospero käyttää 

erityisen hätkähdyttävää sinistä puvustusta. 

Kuvaelma! - lainaukset esimerkiksi maalaustaiteesta. 

Vesi, ja valo vetenä. 

Putoavat paperit (tai sulat, rahat, konfetit, tai mikä tahansa, joka py

sähtyy ja liukuu ilmassa laskeutuessaan). 

Hiljaiselämän rappio -objekti symbolina ja avaimena. 

Maisema. 
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Interiöörit. 

Ateriat, usein ulkona. 

Välähtelevät valot, tekovalaistukset. 

Arkkitehtuuri - rakennukset 'henkilöhahmoina', ovet ja ikkunat ra

jauskeinoina. 

Kankaat, lakanat, verhot, katokset. 

Eläimet, erityisesti koirat, lampaat, hevoset. 

Patsaat. 

Kulkueet. 

Valokuvat ja valokuvaus. 

Portaat. 

Mallit, simulaatiot, kartat, kopiot. 

Nämä ovat kaikki keskeisiä näkymiä Greenawayn teoksissa, joko 

yhteytyneinä tekstiin tai sitten teemojen tasoilla. Ne ovat myös kei

noja joiden kautta mahdollistuu abstraktimpien tasojen ilmaisu. Täl

laisia tasoja ovat esimerkiksi: 

Darwinin teoriat - syntymä, pariutuminen ja kuolema. 

Keinotodellisuus, viittaukset itseensä (Greenaway alleviivaa, miten 

hän käyttää keinotodellisuutta viittaamaan maailmaan, josta se on 

osanen, kuten esimerkiksi abstraktit valtarakenteet). 

Ajattelun ensyklopediset systeemit, luokittelu. 

Ironia. 

Elokuva itsessään ja siihen liittyvät tutkimattomat mahdollisuudet. 

Nämä ovat ennen kaikkea ajatuksellisia ryppäitä ja sinänsä luonteen

omaisia Greenawayn ajattelulle, joka toimii usein vastakohtien ja paradok

sien kautta. Näin mahdollistuu osittain ironinen kommentaatio, johon liitty

vät paralleelit näkemisen ja tietämisen logiikat. Greenaway vastakohtaistaa 

kirjallisia ja metafyysisiä, originaaleja ja epäoriginaaleja malleja, hahmoja 

ja simulaatioita. Greenawayn epäilevyys suhteessa elokuvan narratiivisiin 

tasoihin liukuu muotoihin, joissa myytit ja arkki tyypit saavat vallan, ja "ta

rinoita" kerrotaan niiden kautta, kuvat yhtyvät teksteihin ja erilaiset ääri

päät kohtaavat kerronnan keskellä. 
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PIIRUSTUSNASTOILLA KIINNITETYT PERHOSET 

Vuonna 1980 Peter Greenawayn elokuva The Falls oli 30:een vuoteen en

simmäinen englantilainen elokuva, joka voitti British Film Instituten pal

kinnon vuoden parhaana elokuvana. Mutta kuitenkin vasta vuonna 1982 

Greenaway todella murtautui elokuvissakäyvän yleisön tietoisuuteen Piir

täjän sopimuksen (The Draughtman's Contract) yllättävän menestyksen 

myötä. Kyseessä oli visuaalisesti upea elokuva, joka monille katsojille mer

kitsi yksinkertaisesti jännittävää, 1600-luvulle sijoittuvaa rikos tarinaa. Kui

tenkin kun Greenawayn elokuvia on alettu havainnoida tarkemmin, ovat 

reaktiot jakaantuneen selkeästi. Toisaalta häntä on syytetty mahtailevuu

desta. Toisaalta häntä on pidetty ääärimmäisen kiehtovana; hänen eloku

vansa ovat yhtä juhlaa semiologeille, jotka haluavat uudelleen koodata ja 

rekonstruoida niitä. 

Hän on myös harvoja englantilaisia ohjaajia, jolla on oma yleisönsä, ja 

tuo yleisö haluaa nähdä hänen elokuvansa juuri sen takia, että ne ovat hänen 

tekemiään, ei niiden aihepiirin, näyttelijöiden tai jonkin muun seikan takia. 

Peter Greenawayn elokuvien suurin tähti on Greenaway itse. Hän onkin 

harvoja ns. art house -elokuvantekijöitä, joka kykenee tekemään elokuvan

sa kohtuullisella budjetilla, koska hänen elokuvansa tuottavat suhteellisen 

helposti niihin sijoitetut varat takaisin. 

Greenaway on energinen mies, joka puhuu mielellään työstään ja arti

kuloi nopeasti viitaten laajalti kulttuurisiin yhteyksiin. Hän sai lontoolaisen 

lähiökasvatuksen ja koulutuksen pienessä public schoolissa, jossa hän kiin

nostui taiteesta ja kitjallisuudesta jo varhain. Hän meni Walthamstow'n tai

dekouluun 1960-luvun varhaisvuosina. Kyseessä oli taidekoulu, joka ei kos

kaan tunnustanut nimeä "Bauhaus". Maalaustaide kiinnostaa häntä amma

tillisesti edelleenkin ja hän käyttää paljon maalauksiaan ja piimstuksiaan 

elokuvissaan. Taidekoulussa Greenaway kiinnostui elokuvasta, mutta hän 

saavutti käytännön ammmattitaidon työskentelemällä 1970-luvulla eloku

vien leikkaajana. Tuo aikakausi oli olennainen hänen taidekäsityksensä muo

toutumiselle. 

Tätä formatiivista periodia määritti kasvava kiinnostus strukturalistisen 

liikkeen ideoihin. Tuo liike ei nähnyt elokuvaa "illusionistisena" tai "emo-
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tionaalisena" mediana, vaan keskittyi rakenteisiin toivomuksenaan selvit
tää itse tuotantoprosessia. 28

"Minuun vaikuttivat kaikki 196O-luvun jälkibrechtiläiset vierannuttamis
tekniikat", lausui Greenaway aikoinaan.29

Strukturalistit uskoivat, että ainoa totuus, jonka taide voi välittää on kul

loisenkin luotavan fiktion fiktionaalinen luonne. Vaikka Greenaway on es
tetiikan tasolla liukunut pois näiden varhaisten ideoiden hedelmättömyy

destä, hän on filosofisesti säilyttänyt uskon inhimillisen aktiviteetin luokit

telemattomuuteen tai kartoittamattomuuteen. Toisaalta hän tuntee jatkuvaa 
konfliktia suhteessa tähän kysymykseen. Greenaway kuvaa tilanteen ratkai
semattomuutta seuraavasti: 

"Kaikissa elokuvissani on ristiriita romanttisuuden ja klassisuuden 

välillä; väkivaltaiset, absurdit, omituiset näkymät välitetään tiukan 
kontrollin lävitse. Barokkinen pinta ja runsaat romanttiset yksityis

kohdat järjestäytyvät numeraalisiksi arvoituksiksi ja rakenteiksi, 

missä näen toiveen - kaikista vaikeuksista huolimatta - luoda ratio
naalinen näkymä maailmaan sen kaoottisuudesta huolimatta. Kui
tenkin rakenteita ja kontrolleja syytetään aina tehottomuudesta tai 

tuhoavuudesta. Chris Auty kuvasi ke1rnn elokuviani 'piirustusnas
toilla kiinnitetyiksi kauniiksi perhosiksi"'. 30

Huolimatta Chris Autyn ehdotuksesta Greenawayn tiukka kontrollin taju 
- jota hän nimittää 'klassiseksi' - on vieläkin hallitsevampi tässä konfliktis

sa. "Tapani luoda elokuvaa on sekä muodoltaan että sisällöltään klassista."31

Hän on myös lausunut ironisesti: "Olen virkailija, haluan jäijestää materi
aalia."32

Greenawayn yhteydessä on olennaista kiinnostus luokitteluihin, jäijes

telmiin ja koodistoihin. Kyse on enemmälti muusta kuin pelkästään keinoista 
- asiasta, joka ei koskaan lakkaa kiinnostamasta häntä. Hän on lausunut:
"On ehdotettu, että kaikki on olemassa listausta varten."33 Greenawaylle

luokittelujäijestelmien listat ovat turhuuden erinomaisia demonstraatioita,

absurdeja yrityksiä luoda objektiivisuutta ja merkityksiä maailmaan. Hän
myöntää niiden tärkeyden mille tahansa kulttuurille ja yhteiskunnalle, mut
ta uskoo, että meidän tulisi olla tietoisia niiden ohuudesta ja siitä, että taide
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on itsessään yhdenlainen esimerkki siitä, miten rakennamme ja vahvistam

me näitä jäijestelmiä. 
34 

Ei ole välttämättä yllättävää, että Greenaway käyttää yksinkertaisia ra

kenteellisia keinoja vahvistaakseen materiaaliaan, jolloin kerronnallisen 

luokittelun muodot on loogisesti johdettu elokuvien teemoista ja lavasteis

ta. Piirtäjän sopimus on jaettu 12 osaan, koska piirtäjän on tarkoitus tehdä 

12 maalausta. ZOO (A Zed & Two Noughts)-elokuvassa jakaannuttiin kah

deksaan osaan viittauksena Darwinin määrittämään evoluutiokehitykseen. 

Kokki, varas, vaimo ja rakastaja (The Cook, The Thief, His Wife & Her 

Lover) -elokuvassa jako oli sekä kymmeneen että seitsemään pyrkimykse

nä seurata kymmenruokalajista ateriaa ja seitsemää värein koodattua ravin

tolahuoneistoa, joihin elokuva sijoittuu. Arkkitehdin maha (The Belly of an 

Architect) -elokuvassa numero seitsemän viittasi roomalaisen arkkitehtuu

rin seitsemään aikakauteen, ja Intervals-elokuvassa, joka oli hänen ensim

mäisiä lyhytfilmejään, käytettiin Vivaldin musiikkia ja numeroa kolmetois

ta viittaamassa Vivaldin musiikilliseen nuottikirjoitukseen. 

Greenaway kertoo mielellään, miksi numero 92 merkitsi niin paljon The 

Falls -elokuvan rakenteessa, jonka monista teemoista yksi liittyy näihin 92 

maailmanloppuun. 

"1960-luvulla minuun vaikutti paljon amerikkalainen säveltäjä John 

Cage. Eräs hänen ideoistaan liittyi lyhyiden kertomusten jäijestämi

seen levyn molemmin puolin, kummankin kestäessä täsmälleen mi

nuutin. Yhden lauseen tarinat täytyi lukea hyvin hitaasti, jotta aika 

täyttyisi, ja yhden sivun mittaiset tarinat täytyi tiivistää mielensä 

mukaan. Molemmat äärimmäisyydet lähestyivät ei-kerronnallisuut

ta. Kyseessä oli toisenlainen ratkaisu - humoristinen ja ironinen -

järjestää kerrontaa, kutistaa sitä ajalllisesti."35 

Itse asiassa Greenaway oli laskenut tarinoiden lukumäärän vääI·in. Niitä 

oli levyllä 90 eikä 92, kuten hän luuli. Myöhemmin, tehdessään Four Ame

rican Composers -elokuvaa, hän tapasi John Cagen. "Cage oli hämmästy

nyt siitä, että olin käyttänyt kaksi vuotta elokuvantekoon aritmeettisen vir

heen tähden."
36 

Siitä huolimatta Greenaway viittaa työssään numeroon 92. 

Hän kokee, ettei erehdys vaikuta siihen, mihin hän pyrkii. 
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Pelien, sanaleikki en ja arvoitusten käyttö palvelee Greenawayn struktu

ralistisia uskomuksia. "Joskus ne palvelevat tarkoitusta palvelematta sitä", 

sanoo hän.
37 

Ne auttavat katsojaa huomaamaan aihepiirejä, jotka liittyvät 

estetiikan säännöstöön. Ne saattavat myös ta1jota huumorin lähteita hieman 

Lewis Carrollin tai Edward Learin hengessä. Esimerkiksi ZOO-elokuvassa 

lapsi viedään akvaarioon, jossa hän pyytää nähtäväkseen punaisen sillin. 

Mutta Greenaway uskoo myös, että peleillä on tärkeä merkitys ihmisten jo

kapäiväisessä elämässä, ja että pelit hänen elokuvissaan heijastavat tällaista 

todellisuutta. 

"Englantilaiset ovat erittäin hyviä pelien pelaajia - he ovat luulta

vasti keksineet niistä suurimman osan - ja meitä kritisoidaan usein 

siitä, että piiloudumme niiden taakse. Kyseessä on tapa ritualisoida 

emootioita. Mutta mikään peli ei ole vain peli. Suurin osa elämääm

me pelataan monimutkaisena pelien saijana, ja niiden sääntöjä voim

me systematisoida ... On usein huomattu, miten kriketti toi englan

nin kieleen erilaisia sanoja, merkityksiä ja asenteita vihjaamaan, ellä 

vain englantilaiset ovat kyenneet ne tekemään - kyseessä on maise

mapeli, jota pelataan parhaiten oikuttelevassa säässä, jossa valo ja 

kosteus, psykologia, traditiot, konservatismi ovat tärkeitä. Pelien 

kuten shakin symbolismi on tunnettua. Tarkoitukseni on tietenkin 

olla ironinen, jotkut ihmiset eivät osaa suhtautua ironiaan, koska he 

uskovat, että pelien pelaaminen on risti.riidassa vakavan elokuvante

on kanssa. Elokuvanteko on itsessään monimutkaista illuusiopeliä 

ja bluffia elokuvantekijän ja yleisön välillä."38 

KESKELLÄ ARVOITUKSIA, PARADOKSEJA 

JA IRONIOITA 

Piirtäjän sopimus on esimerkki tällaisesta illuusiosta ja bluffista. Elokuva 

on peliä, jossa katsoja yrittää arvata, kuka murhasi talon isännän niiden 

johtolankojen avulla, joita tuodaan esiin. Kohtalokkaat numerot (Drowning 

by Numbers, 1987) on sullottu täyteen tällaisia pelejä, arvoituksia, para

dokseja ja ironioita. Erityisesti sitä hallitsee yhdestä sataan ulottuva nume-
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rolasku, jonka kautta luodaan kohtalon aistimusta ja uutta ulottuvuutta ker

rontaan. 

Greenaway haluaa myös nostaa esille kysymyksen taiteesta. 39 Monet 

hänen töistään kytkeytyvät representaatioon, siihen katsomisen ja näkemi

sen maisemaan, jota on kiehtovaa havainnoida. Monet hänen elokuvistaan 

ovat metaforia taiteilijoista, jotka hän esittää usein manipuloitavina, viatto

mina hahmoina, juonittelevan isännyyden uhreina, haavoittuvina miehinä. 

Vertical Features Remake (1978) on elokuva toisesta, fiktionaalisesta elo

kuvasta nimeltään Vertical Features; Piirtäjän sopimus kertoo piirtäjästä, 

Arkkitehdin maha arkkitehdista; Kokki, varas, vaimo ja rakastaja loistavas

ta kokista julman ja brutaalin isäntänsä armoilla. A Walk Through H (1978) 

kertoo kartantekijästä, ZOO kuvaa eläintieteilijöitä ja Kohtalokkaat nume

rot tuomaria. Nämä viimeiset voidaan nähdä metaforina sille tavalle, miten 

taiteilija luo merkityksiä merkityksettömille asioille, tarkkailee, havainnoi 

ja tuomitsee. Greenawayn mukaan kaikki hänen elokuvansa kuvaavat "jol

lain tavoin ulkopuolisia henkilöitä".40

Greenaway on erityisen kiintynyt luonnollisen maiseman kokemiseen 

ja kuvaamiseen. "On itsestään selvää, että maisemallinen todellisuus on 

paljon jännittävämpää ja syvempää kuin mikään yritys muuntaa sitä taiteek

si."41 Luonnollinen maailma tmjoaa vastakohdan taiteen menetelmällisyy

delle ja keinotekoisuudelle. Windows (1974), Piirtäjän sopimus ja Kohta

lokkaat numerot käsittelevät kaikki tavallaan englantilaisen maiseman kuo

lemaa. ZOO on kiinnittynyt ihmisen eläimiin kohdistamaan riistoon. Arkki

tehdin maha poistaa tietoisesti kaiken luonnollisuuden luodakseen täysin 

urbaanin maiseman - jopa värit ovat keinotekoisesti muunnettuja. Kohta

lokkaissa numeroissa Cissie Colpitts l sanoo Madgetista, että pelit auttavat 

hänen epävm-muuttaan, sillä koska hän ei kykene tulemaan toimeen ympä

ristönsä kanssa, hänen täytyy pelata pelejä luonnon kanssa. Greenawaylle 
luonnollinen maisema on uudistava ja luotettava. 

Greenaway esittää usein naiset todellisina taiteilijoina. Heillä on ilmei

nen kyky tuottaa jälkikasvua, luoda "kuolemattomuus", jota miehet tietoi

sesti etsivät taiteen luomisen kautta. Piirtäjän sopimuksessa äiti ja tytär ma

nipuloivat piirtäjää saadakseen itselleen perillisen; Arkkitehdin mahassa 

Kracklite on niin pakkomielteisesti uppoutunut työhönsä, ettei edes huo-
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maa vaimonsa raskautta. Cissie Colpitts 3 varmistautuu Kohtalokkaissa nu

meroissa siitä, että hän on raskaana poikaystävälleen, ennen kuin hukuttaa 

hänet; ja Georgina Spicalla on Kokki, varas, vaimo ja rakastaja -elokuvassa 

suurin osa siitä sofistikaatiosta ja kulttuurintajusta, joka hänen barbaariselta 

mieheltään puuttuu - ja lopulta Georgina päihittää miehensä hänen omassa 

pelissään. Tätä Greenaway kutsuu miehen ja naisen luovuuden akseliksi. 

Greenaway korostaa mielellään, että hänen elokuviensa mielenkiinto on "es

tetiikassa, ei politiikassa".
42 

Greenawayn mielestä elokuvan kautta on vai

keampi vaikuttaa mielipiteisiin, televisio on tässä suhteessa paljon suorem

pi väline. Silti hän teki aikoinaan useita mainoksia Englannin työväenpuo

lueelle. 

Greenawayn mukaan länsimaiseen kulttuuriin ja erityisesti elokuvaan 

liittyy kaksi teemaa ylitse muiden: seksi ja kuolema.
43 

Niitä käsitellään tu

hansin eri tavoin ja niillä on laajempia poliittisia implikaatioita. Kyse ei ole 

kuitenkaan näkymien romantisoinnista tai sentimentalisoinnista suhteutet

tuna Greenawayn näkökulmaan. 

Greenawayn elokuvissa on nähty feministisiä painotuksia. "Kun aja

tellaan naispuolista emansipoitumista, on miesten nähtävä aseman

sa elokuvan keskeisinä henkilöinä uudelleen. Vanhat elokuvaan liit

tyvät seksuaaliset stereotypiat eivät voi olla enää vakavasti hyödyn

nettävissä. Silti en välttämättä usko, että naiset muodostavat vah

vemman sukupuolen. Haluan elokuvien olevan monien muiden seik

kojen ohessa eräänlaisen tasanteen, jolla voidaan hahmottaa suku

puolten välisiä asioita."44 

Lisäksi lähes kaikkiin Greenawayn elokuviin liittyy eroottinen element

ti, erityisesti Piirtäjän sopimukseen ja Kokki, varas, vaimo ja rakastaja -

elokuvaan. Greenaway esittää erotiikan vihjailevasti, mielen tasolla läsnä

olevana. 

Vuonna 1985 Greenaway totesi: "Kuolema on uusi pornografinen rinta

ma. Näyttää siltä, että olemme jakaneet kaikki jälkikristilliset ongelmamme 

parin viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta emme vieläkään kykene 

käsittelemään kuoleman problematiikkaa."
45 

Greenaway käsittelee asiaa 

suoraan, sillä hänen mielestään elokuvat esittävät kuoleman kuvia epäto

dellisella ja perinteisellä tavalla. Greenawayn näkökulma ei ole turvallisen 
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lohduttava: esimerkiksi ZOO:ssa kuoleman ja rappion prosessit esitetään 

hyvin eksplisiittisesti ja Arkkitehdin maha jäljittää tarkoituksellisesti vatsa

syöpään kuolevan miehen viimeisiä tuskallisia kuukausia. Näiden element

tien kautta palataan takaisin esteettisen kiinnostuksen kohteisiin, joiden kautta 

naiset nähdään todellisina luojina ja kuolema rajana, jonka taiteilija eräässä 

mielessä työnsä kautta haastaa. 

ELÄMÄN JUHLISTAMINEN 

"Tämän kuoleman, pahan ja julmuuden takana on Kohtalokkaiden nume

roiden ja Piirtäjän sopimuksen luonnollinen maisema tai Arkkitehdin ma

han urbaani maisema. Nämä maisemat ovat suurenmoisia ja optimistisia. 

Jos elokuvat eivät juhlista yksilöiden elämää, niin ne juhlistavat elämää yleen

sä. Moniin niistä liittyy ylenpalttinen innostus asioiden rikkauteen ja elä

vyyteen, ja monet päättyvät syntymään, uuteen yritykseen, mahdollisuu

teen, tilaisuuteen."
46 

Toisaalta Greenawayn luoma kylmäverinen rationalis

mi kieltää katsojalta optimistisen uskon ihmisen voimaan tai ymmärryk

seen. Myöskään rakkaudella ei ole aina suurta sijaa tässä maailmankuvassa. 

Greenawayn elokuvat on usein pakattu täyteen monimutkaisia intellek

tuaalisia, filosofisia ja esteettisiä ideoita. Aikaa niiden riittävään käsittelyyn 

ei aina kuitenkaan ole, ja siitä johtuvat häneen kohdistuneet intellektuaali

sen ekshibitionismin syytökset. Lisäksi on olemassa riittämättömän henki

lö- ja luonnehahmotuksen ongelma, sillä Greenawayn henkilöhahmot ovat 

alituiseen sidoksissa teoksia ympäröivään älylliseen peliajatteluun. Vasta 

myöhemmässä tuotannossaan Greenaway on antanut niille enemmän tilaa. 

Työskenneltyään Brian Dennehyn kanssa Arkkitehdin maha -elokuvassa, hän 

on kehittänyt esiintyjiensä olemusta elokuvissaan. Silti tuo esiintyjille va

rattu tila elokuvien rakenteessa on selkeästi rajattu. Vaikka henkilöihin liit

tyy osittain eräänlaista "elämää suurempaa" -hahmotusta, ne jäävät toisaal

ta kaksiulotteisiksi. Ongelma liittyy Greenawayn tyyliin sijoittaa hahmonsa 

elokuviensa kehyksiin. Jotta heiltä olisi suurempi vaikutus katsojaan, täy

tyisi heihin liittyä helpompaa samastumisastetta. Tämän puute ei tietenkään 

estä katsonnallista ymmärtämistä, mutta vie hahmotuksia osittain abstrak

tiin suuntaan. 
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Greenawayn elokuvia hallitsevat muutamat teemat ja ideat. Hän lainaa 

mielellään Auguste Renoiria, joka ehdotti, ellä vaikka useimmilla luovilla 

ihmisillä on vain yksi idea ja he viettävät koko elämänsä sitä ajatellen, niin 

yksikin idea on enemmän kuin tarpeeksi yhden elämän ajaksi. Tämä ei silti 

tarkoita Greenawayn kohdalla sitä, että hänen elokuvansa ovat kaikki sa

manlaisia, koska niiden valossa voidaan nähdä hänen asem10itumisensa muu

tokset viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. 

Hän aloitti tekemällä lyhytelokuvia ollessaan taidekoulussa ja myöhem

min työskenneltyään elokuvaleikkaajana. 

Greenaway suhtautuu näihin varhaistöihinsä hieman vältellen. Hänen 

mukaansa useimmat niistä voidaan nähdä leikkaushaijoituksina, jotka de

monstroivat hänen haluaan yhdistää musiikkia, dialogia ja kuvia.
47 

Hänen 

mielestään tiukkai·akenteinen, neljä minuuttia kestävä Windows ( l 97 4) on 

alku hänen julkiselle elokuvatuotannolleen. Samalla elokuva toimii ennus

teena kaikelle myöhemmälle. Elokuva leikkii luokitteluilla ja sillä pettävyy

dellä, milt:n tilastot suhteutuvat siihen, mitä halutaan tietää. Greenawayn 

lyhytelokuvat rakentuvat äänen ja kuvan, staattisuuden ja liikkeen sekä ker

ronnan ja luonnon välisille radikaaleille kytkennöille, joissa erilaisia ker

ronnallisia malleja kokeillaan ja murretaan.
48 

Elokuvien viehätys liittyy nii

den korosteiseen leikkisyyteen ja viivytettyihin emotionaalisiin efekteihin. 
49 

SOPIMUSTEN VERKOSTOT 

Piirtäjän sopimus on taide-elokuvaa puhtaimmillaan; se on sofistikoitu, it

setietoinen ja monimutkainen taiteilijan muotokuva. Greenawayn elokuvaa 

ei rahoittanut mikään suuri studio, vaan British Film Institute yhdessä Chan

nel 4 -televisiokanavan kanssa.
50 

Elokuva on myös liitetty 1960- ja 1970-

luvuilla kasvaneeseen kiinnostukseen elokuvakouluja ja elokuvateoriaa 

kohtaan. Elokuvantekijöiden tietoisuus elokuvan luonteesta, tyyleistä ja 

genreistä lisääntyi tuolloin voimakkaasti. Samalla yleisön kyky ymmärtää 

yhä monimutkaisempia viestejä johti allegoristen ja monille tasoille viittaa

vien elokuvien syntyyn. Piirtäjän sopimuksesta muodostui kulttielokuva 

juuri tällaiselle yleisölle, vaikka oli olemassa taiteilijaintellektuelleja, kuten 

Derek Jaiman, jotka ilmaisivat vastenmielisyytensä sen keinotekoisuutta ja 
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oveluutta kohtaan. Mainstreamohjaaja Alan Parker oli eräs, jolle elokuva 

näyttäytyi teennäisenä ja pseudointellektuellina. 
51 

Tosiasia on kuitenkin, että Greenaway on aito älykkö, jonka elokuvalli

nen kiinnostus liikkuu enemmälti ideoiden kuin tunteiden ja sensaatioiden 

puolella. Taiteen historia on tärkeä Greenawaylle, sillä lähes kaikki hänen 

elokuva- ja televisiotyönsä hyödyntävät sitä kuvapankkia, jonka Länsi-Eu

roopan taiteen ja arkkitehtuurin parituhatvuotinen historia meille ta1joaa. 

Jo opiskelijana hän tunsi lukkarinrakkautta 'spekulatiiviseen' kirjallisuuteen 

ja hänen maalauksiaan arvosteltiin liian kitjallisiksi. Hän teki taideopiskeli

jana ollessaan yhden elokuvan, nimeltään Death Sentiment, ja elokuvan 

kautta hän tajusi pystyvänsä yhdistämään kiinnostuksensa sanoihin ja ku

vun. 

Merkittävä, varhainen vaikute liittyy Ingmar Bergmanin Seitsemäs si

netti (1957) -elokuvaan. Tuo elokuva osoitti metaforisen ja allegorisen elo

kuvanteon mahdollisuudet, joten Greenaway tutki sellaisten eurooppalais

ten taideohjaajien kuten Alain Resnais 'n, Pier Paolo Pasolinin, Jean-Luc 

Godardin ja Michelangelo Antonionin teoksia. 

Erityisesti Resnais'n elokuva Viime vuonna Marienbadissa (1961) in

spiroi häntä. Sen kuvaaja oli Sacha Vierny, josta sittemmin tuli Greenawayn 

vakiokuvaaja. Toinen merkittävä varhainen vaikute muotoutui maalaustai

teen piiristä, R.B. Kitaj'n ensimmäisestä yhden miehen showsta, joka pi

dettiin Lontoossa vuonna 1963. Kitaj'n maalaukset opettivat Greenawayl

le, että tutkimuksellinen, intertekstuaalinen lähestyminen taiteeseen oli mah

dollista. Greenaway ihaili erityisesti tapaa, jolla Kitaj yhdisti kuvia ja sano

ja ja käytti lokeroitua rakennetta organisoidakseen informaation erillisiä 

saarekkeita. 

Taidecollegen jälkeen Greenaway sai töitä BFI:n elokuvalevityksen osas

tolla, missä hänellä oli mahdollisuus nähdä melkoinen joukko kokeellisia 

elokuvia. Sittemmin hän työskenteli Informaation keskustoimiston eloku

vaosastolla leikkaajana useiden vuosien ajan. Siellä hän sai oppia brittiläi

sestä dokumenttiperinteestä ja siitä, miten propagandaelokuvia koostetaan. 

Samalla uskomukset dokumentin "totuudellisuuteen" mmtuivat hänen koh

dallaan lopullisesti. Myöhemmin hän työskenteli elokuvien freelance-leik

kaajana tehden samaan aikaan avantgardistisia, pienen budjetin lyhyteloku-
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viaan, kutenlntervals (1969), H is for House (1974), Windows (1975), Dear 

I'hone (1976), A Walk Through H - or, the Reincarnation of cm Ornitholo

gist (1978), Vertical Features Remake (1979) ja The Falls (1980). Useissa 

näistä elokuvista näkyi intohimo englantilaiseen maisemaan, joka myöhem

min pii11yi olennaisena esiin Piirtäjän sopimuksessa. 

A Walk Through H - 01� the Reincarnation of an Ornithologist -eloku

vassa Greenaway esitteli alter egonsa Tulse Luperin, fiktiivisen elokuvante

kijän ja lintutieteilijän,jonka tarina jatkui sitten teoksessa Vertical Features 

Remake ja huipentui elokuvassa The Falls. The Falls -elokuvan tapaisessa 

"valedokumentissa" henkilöhahmot eivät ole olemassa sen enempää kuvas

sa kuin äänessä, vaan jossain niiden luomassa "välitilassa". 
52 

Henkilöhah

mot ovat omalla tavallaan kadonneita kohteita, jotka luodaan uudestaan efek

tien, keinotekoisten kytkentöjen ja epäluotettavan todisteaineiston avulla. 

Esimerkiksi Tulse Luperin hahmo viittaa The Falls -elokuvassa moniin iden

titeetteihin, jolloin katsojassa alkaa hiljalleen kehittyä aavistus siitä, miten 

erilaiset Luperiin liittyvät tarinallisuudet kehittyvät yhteen. Katsoja luo pala 

palalta Luperin hahmon, mutta mitä lähemmäksi hän sitä pääsee, sitä saa

vuttamattomammaksi se käy. Kyseessä on Greenawayn luoma metafora elo

kuvasta ja sen tekemisestä. 

Amy Lawrence viittaa The Falls-elokuvan hahmoon nimeltään Erhaus 

Bewler Falluper, jossa on numeerista symmetriaa sekä Greenawayhin että 

Luperiin.
53 

Falluper on tunnettu siitä, miten hän kehittää fiktioita ja tahal

laan sotkee identiteettejä sekä testaa ihmisten lintutietoutta. The Falls on 

ken-onnallisessa perinpohjaisuudessaan uuvuttava "dokumentti" tapahtumis

ta, joita ei koskaan ollut. Se on täynnä keksittyä asiatietoa, salaista tietoa, 

listauksia, luokitteluja ja katalogisointia. Greenawayn yhteydessä voidaan 

puhua juuri tiedon käytön kautta tapahtuvasta metaforisesta ja strukturalis

tismateriaalisesta elokuvasta, jolla tarkoitetaan kunnianhimoista komposi

tionaalisuutta ja erilaisten keinojen, arvoitusten, numeroiden tai aakkosten 

kautta tapahtuvaa maailman hahmottamista. 
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MAISEMA SOSIAALISENA MILJÖÖNÄ 

Peter Greenawayn Piirtäjän sopimuksessa (The Draughtman's Contract, 

1983) eurooppalainen taide-elokuva ja avantgardistinen perinne yhdisty

vät. Greenaway on hyvin tietoinen elokuvallisen mielihyvän luonnista, 

maisemallisuudesta ja elokuvan eri lajityyppien konventioista, mistä johtuu 

Piirtäjän sopimuksen yllätyksellisyys ja visuaalinen loisto. Visuaalisuuden 

ohella kielelliset tasot ja funktiot hahmottuvat tapakulttuurisena kritiikkinä 

ja ironiana tietyn aikakauden sosiaalisesta miljööstä ja eletystä todellisuu

desta. 

Elokuva sijoittuu vuoden 1694 Wiltshi.reen ja ke1too skottilaisesta roo

malaiskatolisesta maisemamaalarista nimeltään Neville (Anthony Higgins), 

joka piirtää elääkseen maalaistalojen näkymiä aatelisille. Yhdellä tasolla elo

kuva on näin ollen tiettyyn aikakauteen sijoittuva pukudraama. Toisaalta 

kartanomiljöössä sattuu mysteerisiä tapahtumia, mm. kaksi murhaa, jotka 

luovat omat viitteensä tarinan ylle. Piirtäjän sopimus on muodoltaan ja si

sällöltään voimakkaasti todellisuuden ja taiteen luonnetta lähestyvä visiointi, 

heijastus taiteesta ja taideteoksista yleensä. Luovat taiteilijat ovat usein Gree

nawayn visioissa keskeisiä, koska sitä kautta mahdollistuu taiteilijan roolin 

syvempi hahmottaminen. 

Elokuva filmattiin Groombridge Placessa, joka sijaitsee Kentin ja Sus

sexin välimaastossa. Kyseessä on vallihaudalla ympäröity tiilirakennus,jonka 

John Packer rakennutti vuosien 1652 ja 1674 välillä. Legendan mukaan 

miellyttävät puutarha-alueet suunnitteli tunnettu päiväkirjan pitäjä ja ama

tööripuutarhuri John Evelyn. Puutarhoja ympäröivät eläinten laitumet.
54 

Piirtäjän sopimus alkaa pitkällä krediittien ympäröimällä jaksolla, ja 

kestää itse asiassa useita minuutteja, ennen kuin elokuvan nimi ilmaantuu. 

Elokuvan henkilöhahmojen nimet on ki1joitettu punaisilla barokkisilla ni

mi.kiijoituksilla, jotka hallitsevat kuva-alaa. Niiden alle ilmaantuvat näytte

lijöiden nimet huomattavasti pienemmin kirjaimin. Alku on eräänlainen 

esittelyjakso, jossa elokuvan henkilöhahmot tuodaan esiin. Näemme taitei

lija Nevillen, maanomistaja herra ja rouva Herbertin (heitä esittävät Dave 

Hill ja Janet Suzman), heidän tyttärensä ja vävynsä, herra ja rouva Talman

nin (Hugh Fraser ja Anne Louise Lambert), Herbertien tilanhoitajan herra. 
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Noyesin (Neil Cunningham) ja muutamia muita, jotka ovat kokoontuneet 
maalaistalolle juhlaan. Neville on puettu pääasiassa mustiin, mutta muut 
miespuoliset ihmiset on vaatetettu kulta- tai hopeakudoksisiin pukuihin ja 
valtaviin peruukkeihin. Rouva Herbert haluaa Nevillen piirtävän sarjan ta
loa kuvaavia piirroksia. Ne hän haluaa antaa lahjaksi ylenkatseelliselle mie
helleen, joka on lähdössä matkoille kahdeksi viikoksi. Hieman haluttomasti 
Neville suostuu tekemään 12 piirrosta 12 päivässä, ja koska rouva Herber
tin ehdot ovat Nevillen mielestä "kohtuuttomat", sanelee hän omansa, joi

hin kuuluu mm. se, että rouva Herbert suostuu tapaamaan piirtäjää yksityi
sesti ja mukautuu hänen mielihyväänsä koskeviin pyyntöihin. 

Tästä alkaa leikki, jossa elokuvan naiset pelaavat peliään taitavammin 
kuin miehet, mutta itse peliä ei aseteta kyseenalaiseksi. Greenaway hahmottaa 
elokuvassaan periodifilmien konventioita ja muuntaa samalla niitä: hän tuo 
tahallaan mukaan tuohon historialliseen todellisuuteen valikoiman moder

nistisia teemoja problematisoidakseen sitä kokemisen astetta, joka englan

tilaisiin historiallisiin elokuviin on aiemmin sisällytetty. 
John A. Walkerin mielestä dialogia on aluksi hankala seurata, johtuen 

siitä, että henkilöt keskustelevat tyylitellyllä englantilaisella aksentilla, joka 

yhdistetään restauraatioajan romaaneihin ja yläluokkaisiin näytelmiin. 55

Huolimatta kielen tuomista ongelmista, on erityisen virkistävää kuulla hy
vin a1tikuloitua, monimutkaisen muodon täyttämää puhetta elokuvassa. 
Aikakausi, johon Piirtäjän sopimus sijoittuu, on vertauskuvallinen siinä 
mielessä, että vanha, allegorinen ja asioiden välisiä yhteyksiä korostava kult
tuuri on muuntumassa uudenlaiseksi ajattelun paradigmaksi, jossa aletaan 
kiinnittää huomiota myös asioiden välisiin eroavuuksiin. Michel Foucault 
on korostanut tämän ajan merkitystä "Luonnon Historian" käsitteen ilme
nemisenä.56 Restauraation aikakaudella luonnon ulottuvuuden yhtenä ilme

nemismuotona olivat puutarhat, joiden muotoajatteluun liittyi symbolismia, 
tilallisuutta ja tiedettä. Piirtäjän sopimuksen puutarhassa taiteellisuus kir
jallisine ja visuaalisine ulottuvuuksineen on keskeisellä tavalla läsnä. 

Samaan aikaan analogiat maiseman ja ihmismielen välillä olivat olen
naisella sijalla tuon ajan ajattelussa. Puutarha saattoi toimia eräänlaisena 
mentaalisen esittämisen laajennettuna kenttänä, johon liittyi kiinteiden kir
jallisten, uskonnollisten ja klassisten viittausten kehä. Puutarhaan liittyi 
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moninaisia ajankohtaisia näkökulmia maanomistuksesta puutarhan suun

nitteluun ja moraalifilosofiaan. Siksi perspektiivien luominen tällaiseen mai

semallisuuteen on olennainen kysymys, koska puutarhan ekspressiiviset 

ulottuvuudet heijastivat omistajansa taloudellista ja sosiaalista asemaa. Puu

tarha kertoi symbolisine kasveineen, kukkaistutuksineen, patsaineen ja geo

metrisine käytävineen jo moninaista tarinaa suhteessa aikaansa ja omista

jiinsa. Sen kautta voitiin havainnoida ympäröivää sosiaalista verkostoa. 

Musiikki on tässä elokuvassa huomattavasti tavallista enemmän esillä ja 

tulee esiin ryöppyinä. Sen sävelsi Michael Nyman työskennellen 1600-lu

vun äänien ja instrumenttien parissa. Nyman on kertonut instrumentaation 

tulevan entistä rikkaammaksi, kun elokuva edistyy suhteessa siihen, miten 

piirrokset alkavat yhdestä viivasta ja vähitellen täyttävät kankaan. Kahdek

san sävelen jaksoa toistetaan eri variaatioin suhteessa toistettujen visuaalis

ten elementtien imitaatioon. Piirtäjän sopimuksen syvä itseheijastuvuus ja 

antiromanttisuus sisälsi rakenteen, johon Michael Nyman lisäsi omat sävy

tyksensä musiikin kautta. Nymanin paitituuri taijosi musiikillisen pai·allee

lisuuden suhteessa niihin organisatorisiin ja ajallisiin vaatimuksiin, joita 

piirtäjä Neville esitti Herbertien taloudelle hahmottaessaan kahtatoista pii

rustustaan talosta ja sen ympäristöstä. Täydentääkseen vaikutelmaa Nyman 

kääntyi Hemy Purcellin musiikin puoleen kehittäen 'purcellmaisen' sarjan 

barokkista minimalismia, "suljettuja harmonisia systeemejä", joita Nyma

nin kymmenjäseninen yhtye soitti. 

VALON SÄVYT JAASTEIKOT 

Elokuva tapahtuu keskikesällä idyllisessä maalaismaisemassa. Monet koh

taukset sijoittuvat ulkosalle, joko äärimmäisen kauniille puutai·ha-alueille 

tai kentille, kun taas toiset jaksot tapahtuvat yöllä kynttilöiden ja lamppujen 

valaistessa niitä. Monet yöllisistä sisäkohtauksista pohjautuvat Georges de 

La Tourin ja Caravaggion maalauksiin. Niinpä läpi elokuvan kulkee valon 

ja pimeyden vaihtelu, siirtyminen sisätiloista ulos ja takaisin. 

Modernille katsojalle esimerkiksi Georges de La Tour näyttäytyy yöl

listen maisemien, mysteeristen varjojen ja valojen kuvaajana. De La Tour 

ymmärsi erityisen hyvin sen, miten valo hahmottuu liekeistä ja millaiset ai-
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nutlaatuiset vaikutukset kynttilänvalolla on arkipäiväisten kohtausten luo

jana. Valon ehtoihin liittyvä kiinnostus alkoi jo ennen de La Touria: renes

sanssin aikainen maalaustaide oli erottanut kahdenlaiset vaijot, hyvät ja pahat. 

Samaan aikaan taidemaalai·it tutkivat valon ja pimeyden sävyasteikkoja, jotta 

pystyisivät hahmottamaan objekteja kolmiulotteisesti ja heittämään va1joja 

niiden ylle. Kun Leonai·do kirjoitti Trattato della Pitturassaan siitä, miten 

liian läpinäkyvästi varjojen myötä leikattu valo on erittäin suuresti taiteili

joiden hylkimä, ilmaisi hän, ei vain omaa, vaan melkein universaalia en

nakkoluuloa, joka oli vallalla taiteilijoiden keskuudessa aina 1500-luvun 

loppuun saakka. 

Poikkeuksia luonnollisesti oli, mutta yleisesti ottaen renessanssin aikai

set kuvat esittivät valoisan maailman, jossa mikään ei ollut kätkettynä, vaan 

maailma organisoitui selkeän komposition periaatteiden mukaisesti. Kom

positio antoi katsojan tarttua tarinaan niin taloudellisesti kuin mahdollista 

ja salli hänen nähdä hahmojen ja objektien väliset, tarkoitetut haimoniat, 

kun ne levittäytyivät kuvan ylle. 

Caravaggio muutti tämän kaiken: hänen valonsa iskee terävästi, kun se 

tulee figuurin tai kasvojen ylle, usein jopa melkein hehkuvana kontrastina 

kanvaasin muiden osien syville vaijoille. Hänen maalauksensa eivät ole niin

kään kiinnostuneita kuvapinnan yleisestä harmoniasta kuin tiettyjen kuva

alan osien intensifioinnista, ilmeistä ja eleistä, joihin kohtauksellista dra

matiikkaa voidaan keskittää. Tämä saattaa tuntua yksinkertaiselta keinolta, 

mutta aikoinaan se aiheutti kauhistuksen suhteessa aiempiin komposition 

periaatteisiin. Kun Caravaggion teoksissa loistava valo tulee kasvojen tai 

figuurin ylle, se leikkaa esiin ennakoimattoman ja epäsäännöllisen kulman, 

jota symmetria ei hallitse. Valo hajottaa kehon erillisiksi elementeiksi, jotka 

ovat tilallisesti eristettyjä ja joita eivät pidä kasassa enää kehon linjat. Kun 

ryhmäkuvassa valo tulee jonkun henkilöhahmon pään, toisen olkapään ja 

kolmannen käsivarren ylle, nämä kirkkaan valaistuksen läiskät ovat toisten

sa vieressä, mutta kieltäytyvät sekoittumasta harmoniseksi kokonaisuudek

si. 

Samalla Caravaggio ei tee hahmoistaan arvokkaita tai pehmeitä. Hänen 

valonkäyttönsä riisuu pois ideaalisen kauneuden illuusiot paljastaakseen 

kehon, joka on luonteeltaan tiheän materiaalinen ja alttiina ajalle, köyhyy-
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delle ja epäonnelle. Tätä taustaa vasten voidaan ymmärtää, miksi Caravag

gion aikalaisia kauhistuttivat hänen keksintönsä: Poussinin mielestä Cara

vaggio oli tullut tuhoamaan maalaustaidetta. Toisaalta voitiin nähdä, miten 

toiset taiteilijat suhtautuivat Caravaggioon suurella innnoituksella. Äärim

mäisen valonkäytön mukaantulo salli huomattavasti monimutkaisemman 

kuvailmaisun, jossa vanhat balanssiin ja symmetriseen suunnitteluun kyt

keytyneet ideat leikkautuivat pois ja mukaan tulivat rytmitykset ja koros

tukset, jotka kohottivat maalausten emotionaalista vaikutusta. 

Tilalliset merkitykset ovat esillä Piirtäjän sopimuksen kuvissa. Greena

wayn luoman kerronnallisen rakenteen lävistävät narratiiviset pulssitukset, 

läsnäolon aavistukset teemoineen ja variaatioineen. Greenaway hahmottaa 

kokonaistaideteoksellista näkökulmaa, jossa sanat, musiikki ja kuvat kie

toutuvat toisiinsa. Tilallisuus liittyy tähän kaikkeen. Saavuttaakseen oikeat 

mittasuhteet tilan ja objektien välille Neville työskentelee lähes tieteellisel

lä tarkkuudella suhteessa ympäröivään fyysiseen maisemaan. 

RAJATUT TODELLISUUDET 

Toistettu kuva elokuvassa on otos nähtynä Nevillen pii.rustustelineen lävit

se. Kyseessä on yhdenlainen variaatio ruutu ruudussa -teemasta, joka kiin

nittää huomion maalaustaiteessa, valokuvassa ja elokuvassa ilmeneviin ku

varajauksiin toimien myös etäännytyksen mekanismina. Tripodin kautta 

hahmotettu ruutu näkymä vertautuu metonymisesti elokuvan kuvarajaukseen, 

jota Greenawayn staattinen kamera hahmottaa. 57 Elokuvan juonen edetessä 

huomataan, miten Neville joutuu tavallaan rajatuksi Ua lavastetuksi) suh

teessa elokuvan tapahtumiin. Hän tulee sokeaksi suhteessa taustajuonitte

luihin, alistuu helpoksi saaliiksi. Neville on tavallaan ulkopuolinen ja myös 

"ostettavissa". Taiteilijana Neville pyrkii objektiivisuuteen, kuvaamaan tie

tystä näkökulmasta sen, mitä hän näkee pii.rustustelineensä lävitse. 

John A. Walkerin mukaan Nevillen historiallisina malleina voidaan pi

tää sellaisia taiteilijoita kuten Wenceslaus Hollar ( 1607-77) ja Leonard Knyff 

(1650-1722). Molemmat tulivat alankomaista ja työskentelivät Englannis

sa. Hollar oli graafikko, joka teki yksityiskohtaisia kuvia aristokraattien kar

tanoista, ja Knyff oli kuninkaallisten palatsien ja maaseutu tilojen maalari ja 
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piirtäjä.58 Greenawayn omaa tyylittelyn astetta osoittaa se tosiseikka, että 
1600-luvun maalarit piirsivät tiluksia lähinnä lintunäkökulmasta ennemmin 
kuin maanpinnan perspektiivistä, joka on Piirtäjän sopimuksessa olennai
nen taso. Simon Watney on korostanut näitä eroavuuksia, sillä hänen mu
kaansa Neville lähestyy tehtäväänsä, 12 topograafisen taulun pii1tämistä 
tavalla, joka oli mahdollista vasta 1800-luvun naturalismin myötä.59 Tuol
loin kyettiin arvostamaan luonnollisen maailman ilmenemistä suoraan sel
laisenaan. Nevillen piirustuksilla on Greenawayn teoksessa oma narratiivi
nen ulottuvuutensa, kun kerronnassa käy ilmi, että Neville toistaa tiettyjä 
näkymiä (paidat, tikkaat jne.), joita myöhemmin käytetään syytteenä häntä 
vastaan. 

Maisemien hahmottamisen kautta katsojalle mahdollistuu merkkien ja 
merkitysten etsintä. Näin Greenawayn luomat piktoriaaliset näkymät toi
mivat johdattelijana ajallisiin keITonnan tasojen ulottuvuuksiin, mihin nä
kemisen ja katsomisen tematiikka liittyy keskeisesti. Greenaway kysyy, piir
tääkö piiitäjä näkemäänsä vai sitä, minkä hän tietää tapahtumista? Tämä 
näkökulma liittää Greenawayn luoman historiallisen rekonstmktion moder
nistisiin kysymyksenasetteluihin. Näkemisen ja tietämisen aspektit ilmene
vät elokuvan rakenteessa alituiseen. Watney on korostanut tässä yhteydessä 
sitä problematiikkaa, voidaanko 'näkemistä' ylipäätään merkityksellisesti 
erottaa visuaalisen kognition kokonaisprosessista, koska tällainen olettamus 
on jo sitä positivistisen ajattelun syvään juurtunutta perinnettä, jota voidaan 
ankarasti kritisoida.6° Kyseessä on 1600-luvun ajattelulle vieras asia, sillä 
tuolloin ei kyetty erottamaan tässä mielessä materiaalisia objekteja ja niihin 
liittyviä mentaalisia havaintoja toisistaan. 

Greenaway on eri yhteyksissä esittänyt innostuksensa englantilaiseen 
"runolliseen puutarhamaisemaan", joka Piirtäjän sopimuksessa avautuu.61 

Alain Resnais'n Viime vuonna Marienbadissa (L'annee derniere a Marien
bad, 1961) on usein Piirtäjän sopimuksen yhteydessä mainittu teos. Mari

enbadin puutarha on voimakkaan muodollinen ja sitä hallitsevat klassiset 
patsaat ja selkeän määritellyt graafiset ulottuvuudet verrattuna Piirtäjän

sopimuksen optimistisiin ja individualismia ylistäviin näkymiin. Kielelli
syys korostuu molemmissa elokuvissa, mutta Resnais'n filmissä sanat tule-
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vat esiin runollisen modernismin myötäisenä tajunnanvirtana. Sen sijaan 

Piirtäjän sopimuksen kieli ottaa ironisen näkökulman esitettäviin asioihin. 
62 

Elokuvan erityinen viehätys on tällaisessa kuvan, musiikin, arkkitehtuu

rin, kerronnan, performanssin, visuaalisen grafiikan ja sanojen yhdistelys

sä. Elokuva on synteesi ja helposti voisi ajatella näiden kaikkien eri ele

menttien sotkevan toisiaan, mutta Greenawayn kohdalla ne ovat oppineet 

tukemaan toisiaan. Katsojan tulkinnallisena ongelmana on löytää tuo eri tai

teiden ja medioiden yhdistävä kieli, joka esimerkiksi A TV Danten ( 1988-) 

audiovisuaalisessa montaasissa vietiin jälleen uusiin ulottuvuuksiin. Vaik

ka Greenawayn elokuva hyödyntää esimerkiksi teatterillisia elementtejä, se 

on ennen kaikkea audiovisuaalinen elämys, jossa kamera voi liikkua koh

teen ympärillä ja kohde voi liikkua tilan lävitse. Lisäksi kamera voi kiertää 

liikkuvaa kohdetta. Kyseessä eivät ole ainoastaan kuvien osat, jotka liikku

vat, vaan tätä kautta viitataan näkökulman muutokseen, kolmanteen ulottu

vuuteen. Se on luotu kokemus, jossa ihmismieli rakentaa kuvaa ympäröi

vän kolmiulotteisuuden tai ainakin aistimuksen siitä. Greenawayn elokuva 

lähenee kuvanveistoa, jossa liikutaan veistoksen ympärillä ja veistoksen il

miasu, nähtynä eri puolilta, on osa veistoksen kokonaisrakennetta. 

Elokuva muistuttaa myös arkkitehtonista hahmotusta, jos ajatellaan pe

ruskokemuksena esimerkiksi kävelyä holvikaaren alitse ja ilmaantumista 

käytävästä ulos johonkin laajaan tilaan, tai ilmaantumista aukeasta tilasta 

käytävään. Samalla tavoin liikkuva kamera voi siirtyä eri tilojen lävitse, ja 

elokuvakerronnalle on ominaista, miten se kykenee yhdistämään eri tiloja 

toisiinsa jopa samassa kuvassa. 

Piirtäjän sopimuksessa kameran liikkeet palvelevat yleistä konstruktio

ta: kun kamera liikkuu, se tekee sen niin nopeasti, että se kiinnittää huomi

on itseensä. Greenaway on omalla tasollaan virtuoosi pitkien otosten suh

teen. Siinä mielessä hän edustaa "eurooppalaista piktorialismia", elokuva

näkemystä, jossa ihminen ja ympäristö kietoutuvat voimakkaasti toisiinsa. 

Myös ajallisilla ulottuvuuksilla on olennainen tehtävä tällaisessa elokuvas

sa. Kameran liikkeet suhteutuvat kohtausrakenteisiin mahdollistaen kame

ratietoisia ja kalligrafisia vaikutuksia: ne poimivat vähemmälti yksityiskoh

tia ja enemmälti muuntavat tai varioivat näkymiä ja yleistä konfiguraatiota. 
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Alan Woods on kiinnittänyt huomiota siihen, miten pii.I1äjän ruutupers

pektiivi ve11autuu kameraan, joka sekä toistaa että rajaa näkymän liikkuen 

subjektiivisuuden ja objektiivisuuden välimaastossa. 
63 

Näin subjektiivisuu

della viitataan näkökulmaotokseen ja objektiivisuudella siihen, että näkö

kulma luodaan tällaisen rajauksen kautta. Piirustukset vaativat fotograafista 

objektiivisuutta, mutta kamera rajaa kaiken uudestaan, luo uuden perspek

tiivin, ja tässä on greenawaylaisittain ajateltuna elokuvan voima, audiovisu

aalinen kehä, jonka sisällä tarina tapahtuu. Kyseessä on eräänlainen kak

soisperspektiivi asioihin: katsoja kykenee todistamaan taiteilijan luoman 

perspektiivin, jossa toiminta tapahtuu tietyn kerronnallisen logiikan kautta 

ja hahmottamaan samalla piirustusten ja maalausten luoman perspektiivin 

kautta uusia tulkinnallisia ulottuvuuksia. Perspektiivin geometrisuus alle

viivaa sekä piirtämisen että kuvaamisen prosesseja ja sitä kautta saadaan 

esiin otosten sisäinen symmetria. 

ELÄINTIETEILIJÖIDEN DILEMMAT 

Greenawayn elokuvat ovat globaalin ensyklopedian osia. Greenaway mani

puloi kulttuurisia illuusioitamme - kaikkea sitä potentiaalista, merkityksel

listä illuusioiden kieltä, mikä länsimaiseen kulttuuriin liittyy. Kokki, varas, 

vaimo ja rakastaja -elokuvassa Greenaway katsoi keittiöön - tuohon hyvin 

huolelliseen pyrkimykseen järjestää ja esitellä inhimillisen elämän perns

aktiviteettia. ZOO-elokuvassa katse suuntautui myyttien luomiseen, Gene

sikseen ja Darwiniin. Genesis on hyvä tapa jäijestää asioiden alkua kauniin 

myytin kera. Darwinin teoria on 1800- ja 1900-luvun myytti, joka yrittää 

tehdä samaa. 

ZOO lähtee tilanteesta, jossa valkoinen Ford Mercury ajaa Joutsentiellä 

(Swan's Way) yhteen karanneen joutsenen kanssa. Autoa ohjaa Alba Be

wick -niminen nainen ja takapenkillä istuu kaksi nuorta naista, jotka saavat 

surmansa onnettomuudessa. Alba selviää, mutta joutuu myöhemmin ampu

toimaan toisen jalkansa. Surmansa saaneet naiset ovat kahden eläintieteili

jän Oliver ja Oswald Deucen vaimot. Oliver ja Oswald ovat siamilaiset kak

soset, jotka ajautuvat surnn mmtamina pakkomielteiseen projektiin: he jäl

jittävät elämän alkuperää ja rappion prosesseja tutkimalla erityisesti eläin-
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tarhan eläinten asteittaisia degeneroitumisilmiöitä uuvuttavien valokuvaus

sessioiden avulla. 

Greenawayn omintakeiseen henkilögalleriaan kuuluvat lisäksi mm. Ve

nus De Milo -niminen eläintarhan kurtisaani, kirurgi Van Meegeren ja hä

nen assistenttinsa Caterina Bolnes, eläintarhan johtaja Van Hoyten ja Alban 

"legendaarinen", jalaton rakastaja Felipe Arc-En-Ciel. Näistä aineksista 

Greenaway rakentaa huimasti etenevän audiovisuaalisen labyrintin, "post

modernin" vision elämän ja kuoleman alkulähteille. 

"Seepra on kaunis eläin, kumma, ettei siitä ole keksitty jotain hyvää se

kasiinnöstä, vaikkapa mustavalkoista kentauria, puoliksi naista, puoliksi 

seepraa, olentoa, jolla olisi juovikkaat rinnat, aina valmiit lanteet, valkea 

häntä ja musta tukka", todetaan ZOO-elokuvassa, jossa yhteydet ihmisten 

ja eläinten välillä kulkevat kerronnallista rakennetta lävistävänä teemana. 

Greenawayn oman luonnehdinnan mukaan elokuvan kolme visuaalista 

lähdettä olivat nauha, apina ja lainattu valokuva. Nauha oli kolmen minuu

tin mittainen filminpätkä, jossa kuvattiin hiiren mätänemistä. Nopeutuksen 

avulla nähtiin, miten toukat olivat ruhon kimpussa. Kuvaajan kunnianhi

moisena toiveena oli jonain päivänä filmata elefantin mätäneminen. Apina 

eli Rotterdamin eläintarhassa ja sillä oli vain yksi jalka. Eläin oli ollut kah

leissa takapihalla. Kahleet olivat pureutuneet jalkaan ja infektio oli estetty 

amputoimalla toinen jalka. Kun eläin kiipeili ja heilui häkissään, näytti ajoit

tain siltä, että se pärjäsi aivan yhtä hyvin yhdellä jalalla. Valokuvan Greena

way oli saanut lainaksi vuonna 1978 käyttääkseen sitä The Falls -elokuvas

sa. Siinä näytettiin hymyilevä nainen seisomassa eleganttien, enigmaattis

ten ja identtisten Quay-veljesten seurassa. 
64 

Käsikirjoitustason kolme hallitsevaa näkökulmaa olivat menetykseen 

liittyvä traumaattisuus, ihmiskunnan ja eläinten väliset hämärät suhteet ja 

viehtymys taksonomioihin. Nämä kaikki ovat teemoja, jotka heijastuvat 

Greenawayn aiemmassakin tuotannossa. The Falls oli valedokumentti, fik

tionaalinen kohdistus, jossa sekalaiset elämäkerrat hahmotettiin 92 henki

löhistorian kautta. Tuntematon väkivaltainen tapahtuma oli aiheuttanut sen, 

että huomattava osa Britannian väestöä puhui outoja kieliä, uneksi vedestä 

ja samastui lintuihin. The Falls oli Greenawayn henkilökohtainen ensyklo-
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pedia, ZOO taasen assosiaatioiden montaasin kautta luotu kuvien ja äänten 

saija. 

ZOO-elokuvassa Greenawayn kerronnalliselle hahmotukselle ominainen 

leikkisä vitaliteetti, persoonallisesti sävyttynyt humoristisuus ja audiovisu

aalisten mallien ja muunnosten kautta kasvava sekoitus sattumaa ja toistoa 

on viety teemojen ja tyylien, kasautuvien leikkausten ja montaasiyhdistel

mien kokoelmaksi. 

Henkilöiden arvoituksellisuus on tyypillistä Greenawayta: Oliver (Eric 

Deacon) ja Oswald (Brian Deacon) kieltäytyvät hyväksymästä vaimojensa 

kuolemaa, heidän "mätänemistään". Venus De Milo (Frances Barber) epä

onnistuu kaksosten viekotteluyrityksissään, samalla kun Alba Bewick (An

drea FeITeol) parantuu. Kaksosista tulee Alban rakastajia huolimatta Van 

Meegerenin (Gerard Thoolen) asisstentin Caterina Bolnesin (Guusje van 

Tilborgh) tekemistä lähentelyistä heidän suhteensa. Konflikti kaksosten ja 

eläintarhan johtajan Van Hoytenin (Joss Ackland) välillä syttyy, kun Oliver 

ja Oswald vapauttavat eläintarhan eläimiä. 

Alban unelmana on synnyttää 26 lasta, yksi jokaista aakkosten ki1jainta 

kohden. Alba synnyttää kaksoset ja toteaa Oliverin ja Oswaldin heidän isäk

seen. Myöhemmin Alba kuitenkin muuttaa mielensä havaitessaan Felipe Arc

En-Cielin (Wolf Kahler) sopivammaksi isäksi lapsilleen. Alba kuolee, min

kä jälkeen Oliver ja Oswald vetäytyvät Alban idylliseen L'Escargot (=eta

na) -nimiseen maalaiskartanoon, jossa he päättävät tehdä kameran tallenta

mana yhteisen itsemurhan. Kohtalo puuttuu peliin ja niljakkaat etanat val

loittavat maiseman. 

Greenawayn ZOO on "inhimillinen eläintarha", sivu juonia vilisevä draa

ma, jossa antiikin myyttisyys sekoittuu eurooppalaisiin viittauksiin. Eloku

van alku on vahvasti kerronnallinen ja tapahtumia eteenpäin sysäävä, min

kä jälkeen Greenaway antaa keITontansa rönsyillä vapaammin eri tahoille. 

Greenaway on todennut elokuvansa olevan roomalainen pantheon, jos

sa esimerkiksi Venus De Milo on rakkauden jumalatar Venus ja Alba Be

wick on Juno eli äiti Maa. ZOO-elokuvassa dualismi, monimuotoinen kak

sijakoisuus korostuu erilaisten myyttien ja elämän biologian tasoilla. Miten 

elämä syntyy ja miten se kehittyy? Tällaisten kysymysten äärellä ovat Oli

ver ja Oswald herkeämättä. He tutkivat alituiseen David Attenborough'n 
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luontoa käsitteleviä dokumenttielokuvia, jotka eivät kuitenkaan tarjoa vas

tauksia Oliverile ja Oswaldille johtuen osittain jo kysymysten perusluon

teesta. 

Elokuvassa on viittauksia Darwinin evoluutioteorioihin, kahdeksaan 

kehitysvaiheeseen, joiden sisällä eläinten rappioon, vapautukseen ja luon

todokumentteihin sisältyvät teemat kulkevat ristikkäin. "Darwin oli hyvä 

satusetä", todetaan elokuvassa. Greenaway näyttää uskonsa luontoon ja sen 

ilmiöihin ja samalla epäilyksensä jälkidarwinilaiseen tieteen maailmaan. 

ZOO on elokuva, jonka rakenteessa toteutuu chileläissyntyisen Raul Rui

zin näkemys elokuvasta, jossa on monta elokuvaa ja kerronnallisuutta si

säkkäin. 

Jatkuvasti vaihtuvat leikkaukselliset asetelmat yhdistyvät vahvasti tyy

liteltyyn näyttelijätyöhön, symmetrisiin asetelmiin, riisuttuun dialogiin ja 

musiikilliseen sykkeeseen. Hollantilaisen 1600-luvun interiööritaiteilijan 

Vermeerin vaikutus näkyy Greenawayn elokuvassa. "Vermeer on elokuvani 

visuaalinen seremoniamestari", on Greenaway lausunut, ja Vermeerille 

ominainen ylävalon käyttö heijastuu ZOO:n kuvissa, joista monet ovat tut

kielmia ja variaatioita Ve1meerille ominaisista kompositioasetelmista ja va

lonkäytöstä. 

Elokuvassa kirurgi Van Meegerenin nimi viittaa tunnettuun samannimi

seen Vermeerin taulujen väärentäjään, ja punasulkaisessa hatussa liikkuva 

Caterina Bolnes on aihekuvaelma, joka esiintyy yhdessä Vermeerin teok

sessa. Vermeerin nimen yhteyteen liittyy Greenawayn taksonomialuokitte

lu, Ve1meerin autenttisten maalausten lista. Oswald huomauttaa niitä ole

van nyt 23 entisten 26:n sijasta, jolloin maalaukset yhdistetään toisiin tak

sonomioihin, englantilaisiin ja kreikkalaisiin aakkosiin. Greenaway on kui

tenkin enemmän kiinnostunut Vermeerin visuaalisesta tajusta, kuin hänen 

maalaustensa lukumäärästä. Greenaway hyödyntää symmetriaa Vermeerin 

hengessä, ja valo tulee usein kuva-alan vasemmalta puolelta. 

GREENAWAY-MONTAASI 

Van Meegerenin nimi voidaan nähdä kirurgitaustansa mukaisesti peiteltynä 

metaforana kaikelle sille "leikkaamiselle" ja pilkkomiselle, mikä elokuvan 
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rakentamiseen liittyy. Eräs elokuvan jaksoista alkaa lähikuvalla studiossa 

olevan taiteilijan seepraruutuisesta takista, jonka jälkeen kamera ajaa taak

sepäin paljastaen mallin, Caterina Bolnesin, joka on alastomana vain punai

nen hattu päässään, trumpetti toisessa kädessä ja kirja painettuna rintaansa 

vasten. Kameranliikkeen jatkuessa tulee Van Meegeren esiin valokuvaajan 

ominaisuudessa. Vermeerin alkuperäisen maalauksen idea on Greenawayn 

käsissä muuntunut, mutta silti kohtaus on tavallaan meditaatio Ve1meerin 

alkuperäisestä maalauksesta. ZOO:n nrurnatiossa Oliverin ja swaldin pyrki

mys elämän juurien ymmä11ämiseen yhteytyy heidän haluunsa ke1toa vai

mojensa kuoleman tru·ina ja heidän pakonomaiseen haluunsa jakaa vaimo

jensa kohtalo. Veljekset ovat yhdenlaisia sivuosien tulkkeja tässä inhimilli

sen rappion kuvaelmassa. 

Janet K. Cutler on huomauttanut, että Vermeer on visuaalisen konstruk

tion inspiroija Greenawayn elokuvassa, joka muodostuu erilaisista kaksi

naisuuksista suhteessa symmetriaan, valaistukseen ja yleensä visuaalisen 

tason motiiveihin.
65 

Elokuva on täynnä symmetrisiä kompositioita, jotka 

on rakennettu niin, että kuva-alan vasen puoli heijastaa oikeaa, erityisesti 

kohtauksissa, joissa Oliver ja Oswald ovat mukana. 

ZOO-elokuvassa Greenaway etsii jälleen globaaleja perspektiivejä. "To

dellisuus" ja sovittujen käsitysten maailma avautuu samalla tavoin käsittä

mättämäksi, kuin mitä tapahtui Nevillelle Piirtäjän sopimuksessa, jossa 

Nevillen kohtalo määräytyi pitkälti ulkopuolelta huolimatta hänen itsevar

muudestaan ja luottamuksestaan omiin kykyihinsä. Oliver ja Oswald näke

vät heitä ympäröivissä tapahtumissa milloin jumalallista johdatusta, milloin 

tieteellisiä lainalaisuuksia ja milloin puhdasta sattumaa, jonka kautta synty

viä näkymiä on ilmeisen vaikea hyväksyä. Greenawayn audiovisuaalisuutta 

korostavassa lähestymistavassa, yhdenlaisessa mielleyhtymien ja assosiaa

tioiden montaasissa on haettua paluuta elokuvan ja filosofian juurille. 

Tähän liittyvät viittaukset ihmis- ja eläinmotoriikan valokuvaa jaan Ead

weard Muybridgeen, joka teki liiketutkielmistaan ruumiin olemukseen liit

tyvää havainnointia. Lähelle muybridgelaista anatomiahahmotusta Greena

way menee M isfor Man, Music andMozart (1991)-filmissään. Muybridge 

oli "elokuvallinen profeetta", ja tämä on yhteys Vermeeriin ZOO-elokuvas

sa. Greenway lainaa Godardin huomautusta siitä, että Vermeer oli "proto-
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elokuvantekijä", koska hän oli ensisijaisesti kiinnostunut kahdesta eloku

vaan liittyvästä kaikkein tärkeimmästä asiasta - valon kautta hahmottuvas

ta maailmasta ja sekunnin mmto-osista. Vermeer nähdään valokuvauksen ja 

Muybridge elokuvauksen profeettana. Tätä kautta Greenaway hahmottaa 

metaforiaan, mittaa liikkeitä fotograafisesti ja nuo liikkeet ovat sekä inhi

millisiä että eläimellisiä, ovat ne sitten stilleistä animoituja tai mätänevien 

ruumiiden hahmottamia. 

Juoni on jo Aristoteleen ajoista ollut tragediaa määräävä elementti, ja 

Greenawaylla juonirakenteen käyttö liittyy aina tilallisuuteen. Alan Woods 

on kiinnittänyt huomiota Greenawayn elokuvissa ilmeneviin kuolemiin.
66 

Itsemurhat ovat yleisiä Greenawayn kerronnassa: kaksoset ZOO -elokuvas

sa, Madgett ja Smut Kohtalokkaissa numeroissa, Kracklite Arkkitehdin 

mahassa, ja The Pillow Book (1995)-elokuvassa Jerome dramatisoi suhdet

taan Nagikoon lavastamalla kuolemansa ja ottamalla unipillereitä. Hän on

nistuu tässä liiankin hyvin, sillä Nagiko löytää hänet kuolleena asunnos

taan. Muuten kuolemat Greenawayn elokuvissa ovat ensisijaisesti murhia, 

kuten piirtäjä ja herra Herbe1t Piirtäjän sopimuksessa, kolme aviomiestä 

Kohtalokkaissa numeroissa, Michael ja Spica Kokki, varas, vaimo ja rakas

taja -elokuvassa, Rosa Rosassa ja tyttären murha Baby of Maconissa. Gree

naway ei yhdistä näihin kuolemiin moraalista paatosta, mistä johtuen ne 

eivät ole siinä mielessä traagisia, vaan niihin liittyy suora juonellinen yhte

ys henkilöhahmoihin ja heidän toimintoihinsa. 

"Vieläkin tarkemmin teatraaliset muodot ovat esillä kolmessa Greena

wayn teoksessa. (Ehkä neljässä, kun ajatellaan The Pillow Bookin sisältä

mää Romeo ja Julia -lainausta.) ... Kokki, varas, vaimo ja rakastaja -eloku

valla on kostotragedian rakem1e, ja teatraalista rakennetta käytetään jälleen 

tosin virtaavammin Prosperon ki,joissa ja Baby of Maconissa."
67 

Piirtäjän sopimus on joissain suhteissa kuin uusintaversio Michelange

lo Antonionin elokuvasta Blow Up -Erään suudelman jälkeen (Blow Up, 

1966). Molemmissa hahmotetaan todellisuutta uudella, abstraktilla tasolla. 

Molemmissa on kyse tekstuaalisella tasolla alkavasta kuvauksesta, joka vä

hitellen siirtyy yhä enemmän visuaaliselle ja kuvitteelliselle tasolle. Tee

malliset ja kohtaukselliset ideat liittyvät elokuvien taustatodellisuuksien si

sältämien arvoitusten uudelleentulkintaan ja hahmottamiseen merkkiraken-
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teiden tasolla. Niin Blow Up -elokuvassa kuin Piirtäjän sopimuksessa tai

teilija löytää tosiseikat luomalla oman kertomuksensa. Kuvarajausten kaut

ta hahmottuvat objektit ja ihmiset tietyissä tiloissa, ja tällaisen "jäijestelyn" 

kautta avautuvat uudenlaiset todellisuuden asteet ja suhteet, nyt erityisesti 

visuaalisen tason ilmiöinä. 

TOTEUTUMATTOMIA LUOMUKSIA 

Arkkitehdin maha toteutettiin englantilaisitalialaisena yhteistyönä vuonna 

1987. Tarina kertoo keski-ikäisestä, Chicagosta kotoisin olevasta arkkiteh

distä Stourley Kracklitesta (Brian Dennehy), joka saapuu yhdessä nuoreh

kon vaimonsa Louisan (Chloe Webb) kanssa Roomaan organisoimaan näyt

telyä ihailemansa ranskalaisen arkkitehdin Etienne-Louis Boulleen (1728-

1799) kunniaksi. 

Pariskunnan isäntinä toimivat italialaiset Specklerit: isä Io (Sergio Fan

toni), poika Caspasian (Lambert Wilson) ja tytär Flavia (Stefania Casini). 

Roomassa äkilliset mahakivut alkavat vaivata Stourleya, joka kuitenkin an

tautuu täysin työlleen. Hylätyksi itsensä tunteva Louisa alkaa liehittelyn 

Caspasianin kanssa. Stourley huomaa tilanteen ja syyttää Louisaa uskotto

muudesta, jonka Louisa kieltää ja ilmoittaa sen sijaan odottavansa ensim

mäistä lastaan. 

Samaan aikaan Boulleen näyttelyn valmistelut kohtaavat vaikeuksia ra

havirtojen suuntautuessa muualle. Ylipainoinen Stourley taistelee mahaki

pujensa kanssa terveyden pettäessä yhä pahemmin. Io Speckler huolestuu 

ja ehdottaa poikaansa projektin johtoon. Stourley vetäytyy yhä enemmän 

vainoharhojensa ja hallusinaatioidensa keskelle kiljoittaen jatkuvasti posti

kortteja Boulleelle. 

Postikorttien kautta Greenawaylle mahdollistuu Krackliten syvempien 

tuntemusten visiointi suhteessa Boulleehen. Kun Stourley elokuvassa ensi 

kerran vierailee Augustuksen haudalla, katsoo hän kädessään olevaa posti

korttia ikään kuin nähdäkseen, onko hän oikeassa paikassa. Tässä maail

massa postikortit toimivat karttoina luvaten tietynlaisten näkymien 

"omistamisen"ja läsnäolon.
68 

Samalla myös vastakkaistuu kaksi visuaalista 

maailmaa: still-kuvan selkeä kaksiulotteisuus ja elokuvallisen kuvan luotu 
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kolmiulotteisuus. Elokuvallinen kuva on tässä mielessä enemmän läsnäole

va ja todellisempi luonteeltaan. Elokuvallisen kuvan tehtävänä on tällainen 

kolmiulotteiseen illuusioon "kutsuminen". 
69 

Greenawayn elokuvassa on useita teemoja, sillä elokuva ei käsittele vain 

arkkitehtuuria ja sen historiaa (Boullee ), vaan se kertoo myös Rooman his

toriasta, henkilökohtaisemmista sävytyksistä, avioliiton säröistä ja hajoa

misesta, sairaudesta, amerikkalaisten ja eurooppalaisten suhteista ja koko

naisuuksien organisoinnista. Elokuvan alkuvaiheissa ateriat ja erilaiset vas

taanotot tapahtuvat Viktor Emmanuelin rakennuksen laajassa arkkitehtuu

risessa maisemassa. 

Greenaway on eri yhteyksissä verrannut elokuvaohjaajan työtä arkki

tehdin työhön. Molemmat ovat vastuussa sekä tukijoilleen että yleisölle, 

mutta lisäksi molemmat haluavat luoda uusia ideoita kulttuuriin. Ristikko

mainen kompositonaalisuus oli jo selkeä osa Piirtäjän sopimuksen visuaa

lista muotokieltä. 

Arkkitehdin maha on elokuva, josta ei puutu henkilökohtaisia sävytyk

siä. Greenaway koki todellisuudessa eläneen Boulleen hahmon tältä osin 

kiinnostavaksi. Boullee jäi tuntemattomaksi, sillä vaikka hän piirsi ja suun

nitteli paljon, hänen suunnitelmiaan ei koskaan toteutettu. Tuo on Greena

wayn mukaan oleellista suhteessa elokuvantekoon, sillä niin monet filmit

kin jäävät vaille lopullista toteutusta. Elokuvan ironia on Greenawayn mu

kaan siinä, että mies, joka panee peliin kaiken taiteen vuoksi, menettää vai

monsa, lapsensa, terveytensä ja lopulta elämänsä. 

Boullee muistetaan symbolisista, geometrisista hahmotuksistaan, "ide

aalisista kaupungeistaan", ja Boulleen myöhempi maine pohjautuu lähinnä 

siihen seikkaan, että monet modernit arkkitehdit pitivät häntä edelläkävijä

nä. Greenawayn elokuvan kerronnallisessa rakenteessa Boulleen hahmo 

toimii välittäjänä Rooman historiallisen maiseman ja Krackliten edustaman 

modernismin välillä. Samalla se mahdollistaa Greenawaylle moninaisten 

viitteiden käytön osana elokuvansa ken-onnallista rakennetta. Boulleen maine 

on osittain kuvitteellinen, koska se pohjautui toteutumattomiin hahmotuk

siin. Boullee oli tässä mielessä enemmän kiinnostunut arkkitehtuurin taide

luonteesta kuin varsinaisesta rakentamisesta. 
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Boulleeta inspiroivat aikoinaan Rooman historialliset rakennukset, ja 

elokuvassa Flavia tekee huomautuksen, jonka mukaan Boullee vaikutti mm. 

Hitlerin hoviarkkitehtiin Albert Speeriin. Greenaway vihjaa näin hieman 

tummasävyisempiin yhteyksiin suhteessa Boulleen nimeen, käyttää arkki

tehtuurin poliiittisia yhteyksiä pienenä elokuvansa alateemana. Samoin 

Rooman rakennusten historiaan liittyy monenlaisia kytkentöjä Italian men

neisyyteen, joten Greenawayn elokuvan rakenteessa nämä vihjaukset ovat 

läsnä. 

Elokuvassa viitataan kaikkiaan kahdeksaan Rooman kuuluisaan monu

menttiin, jotka ovat Augustuksen mausoleumi, Pantheon, Colosseum, Villa 

Adrianan kylpypaikat, Forum, piazza Navona, Pyhän Pietarin aukio ja ku

poli sekä neoklassinen EUR-rakennus. Seitsemän näistä inspiroivat Boul

leeta ja ne liittävät hänet myös Krackliteen. Samalla Greenaway hahmottaa 

erilaisia arkkitehtonisia perspektiivejä tuhansien vuosien takaiseen histori

aan, johon Krackliten vierailu sitten suhteutuu. Menneisyys rekonstruoituu 

Greenawayn teoksissa muutenkin - ajatellaan vaikka Piirtäjän sopimuksen 

historiallisuutta. Greenaway on kiinnostunut kulttuurisista muutoksista, 

yhteiskunnallisten tekstuurien esteettisistä imperatiiveista ja niiden seuraa

muksista. 

Symmetria on olennainen elementti Arkkitehdin mahan rakenteessa, ja 

Stourley Krackliten pakkomielteisessä lipumisessa kohden oman elämänsä 

lopullista tuhoa on jo Greenawayn ZOO-elokuvassaan ideoimaa kaiken väis

tämättömyyttä. Kracklite (kuten Boullee) ajautuu mahdottomuuksien ke

hään eikä pysty toteuttamaan unelmiaan. Yhdenlaisesta Piirtäjän sopimuk

sesta on tässäkin kysymys: ihminen ja ympäristö, suhteet "isäntiin" ja tilan

teen kontrollointi ovat elokuvassa vertauskuvallisia. ZOO-elokuva oli täyn

nä sopimuksia, jotka useimmiten liitettiin ruumiillisuuteen. Arkkitehdin 

mahassa moninaisia korruptiosopimuksia tehdään, kun asiat alkavat karata 

Krackliten kontrollista. 

Piirtäjän sopimuksen Neville ja Arkkitehdin mahan Kracklite ovat Gree

nawayn taiteilijaluomuksia. Heidän olemustensa kautta Greenaway hahmot

taa sitä sopimusten kenttää, jossa taiteilijan maailma on liialti häntä ympä

röivästä todellisuudesta riippuvainen. Taiteilija tarvitsee ympäröivän todel-
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lisuuden hyväksyntää voidakseen toteuttaa itseään. Seurauksena on väistä

mätön ajautuminen kriisiin ja epävarmuuteen. 

Amy Lawrencen mielestä ei ole yllättävää, että Greenaway valitsi Brian 

Dennehyn tulkitsemaan Krackliten hahmoa, sillä Dennehyn vaikuttava fyy

sinen läsnäolo viittaa "amerikkalainen ulkomailla" -teemansa kautta Hen

ry Jamesiin.
70 

Dennehyn tulkinta ta1joaa jännitteen ohjaajan tyylin ja hen

kilöhahmon yksilöllisen elävyyden välille. Amerikkalainen näyttelijä tuo 

tähän yhteyteen oman energiansa ja myös hienovaraisen psykologisen rea

lismin. Näyttelemisen psykologinen monimutkaisuus lisää jännitteen tai

teilijan individualistisen ja romanttisen vision sekä alituisesti läsnä olevan 

greenawaylaisen ironisuuden suhteen. 

Arkkitehdin maha on visionääristen kontrastien elokuva. Sacha Viernyn 

kuvauksessa on esteettistä herkkyyttä. Elokuva näyttää kuin arkkitehdin 

kuvaamalta, ja tämä oli osittain Greenawayn tarkoituskin. Fotomontaasit 

Rooman maamerkeistä luodaan taidolla. Luonnolliset värisävyt ovat pää

osin esillä. Vihreällä sävytyksellä elokuvan tietyissä hetkissä Greenaway 

korostaa tulevaa rappion maisemaa, kun esimerkiksi Kracklite käyttää va

lokopiokonetta, valaistaan hänen kasvonsa vihrein sävyin. Brian Dennehy 

heiluu pääosassa yksinäisyyden ja ahdistuksen silmukassa, jossa tuomion 

pasuunat puhaltavat kohtalokkaita perussointujaan. Dennehyn tulkitseman 

Krackliten kohdalla työ sotkee avioliiton ja hänen terveytensä. Taide vaatii 

veronsa tässä arkkitehtuurin ja elokuvallisen analogian ympäristössä. 

KOLMEN NAISEN KOHTALONTIE 

Kohtalokkaat numerot on mustan ironian keinoin arvoituksia, seksuaalista 

(miehistä) impotenssia ja naisellista solidaarisuutta elämän ja kuoleman 

peileissä hahmottava, muodon ja sisällön tasoilla yhteenkietoutuva näkymä 

farssimaisista ihmissuhteista keskellä puhtaan agrikulttuurista ja nostalgian 

hekumoittamaa englantilaista maalaismaisemaa. Greenawayn elokuvassa 

kolme naista (Cissiet 1, 2 ja 3) kokevat miehensä monilla tavoin epätyydyt

tävinä, joten päätyminen hukkumisen kautta suoritettuihin murhatekoihin 

näyttää väistämättömältä ja jopa lohdulliselta verrattuna yhteiselämän sie

tämättömyyden tasoihin. 
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Kyseessä on isoäidin (Joan Plowright) innoittavan esimerkin kautta syn

tyvä ketjureaktio, jossa Cissie 2:n (Juliet Stevenson) ja Cissie 3:n (Joely 

Richardson) motiivit ovat vakaumuksen tasolla heiveröisemmät, mutta tari

nan syventyessä halukkuus hukuttamisen kautta tapahtuvaan irtipääsyyn 

kasvaa ja kolmioasetelman muodostama henkinen toveruus takaa yrityksen 

päättäväisyyden asteen. 

Greenaway tarkkailee näkymiä yleisemmän näkökulman kautta, mutta 

yhdessä jaksossa hän käyttää poikkeuksellisen vahvasti henkilönäkökulmaa, 

kun Cissie 2 tarkkailee meressä apua huutavaa miestään kiikareilla ja sub

jektiivisuus nousee tästä painopisteen valinnasta. Näkökulmaotoksen kaut

ta Greenaway määrittää visuaalisen kentän ja kiinnittää huomion välinee

seen itseensä, kiikarin linssin viitatessa suoraan kameran linssiin. 

Ainoa särö tähän naisten kautta luotuun kolmiodraamaan muodostuu 

paikallisen kuolinsyyntutkijan Madgettin (Bernard Hill) hahmossa. Nais

ten on saatava hänet puolelleen, jotta hukkumiset voidaan selittää onnetto

muuksiksi. Tässä suhteessa pienet seksuaaliset vihjailut ovat ensisijaisia, sillä 

Madgett on valmis koukkuun "pienistäkin palveluista". Näin kävi aikoinaan 

Piirtäjän sopimuksen Nevillelle, joka ajautui kylmien laskelmien uhriksi. 

Neville poistettiin näyttämöltä brutaalisti. Kohtalokkaiden numeroiden nai

set pyrkivät tässä suhteessa hienovaraisempaan menetelmään: he jätjestä

vät Madgettille "viimeisen seremonian", tuon saman elementin (vesi) ää

rellä, mihin he miestensäkin suhteen turvautuivat. 

Madgett on englantilainen herrasmies lopun väistämättömyydenkin ta

jutessaan, sillä hän kerää vaatteensa siististi pahvilaatikkoon odotellessaan 

veneen uppoamista. Greenawayn oman luonnehdinnan mukaan Madgett on 

hetkellisten mielijohteiden risteytymä, yhdenlainen toukka siinä raatojen kal

mantuoksuisessa maisemassa, johon hänen poikansa Smut (Jason Edwards) 

suhtautuu keräilevällä intomielisyydellä. Smut on hyönteisten kerääjä ai

van Luis Bunuelin hengessä. Kohtalokkaissa numeroissa ZOO-elokuvan 

luonnonhistoriallisen rappeutumisen teema toistuu uusissa ulottuvuuksis

sa. Samalla Smut on äät·immäisen herkkä ulkopuolisille vaikutteille; hän 

kopioi isänsä maailmaa, samaistaa itsensä Simsonin hahmoon ja ympäri

leikkaa itsensä hetken mielijohteesta tekemällä symbolisen kastraation. 

Smutin suhde kuolemaan on pakkomielteinen. 71 Hän vaeltaa ympäri Eng-
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lannin maaseudun peltoja ja metsiä lyhyissä housuissaan, saappaissaan ja 

silmälaseissaan kohdaten kuolemaa kaikkialla. Systemaattisemmin kuin isän

sä Smut maalaa numeroita kirkkain värein kaikkeen löytämäänsä, luokitte

lee näkymiä oman hierarkiansa mukaisesti. 

Kohtalokkaissa numeroissa kerronta etenee matemaattisella täsmällisyy

dellä. Tässä yhteydessä voidaan puhua Eisensteinin metrisen montaasin ide

asta, kun laskemisen paraabelina heijastuva kerronta hahmottuu jo alun 

kuvissa. Niissä mielikuvitukselliseen pukuun pukeutunut nuori tyttö (Na

thalie Morse) hyppää narua öisessä maisemassa ja laskee tähtiä yhdestä sa

taan, sillä "sata on riittävä, muilla sen jälkeen tulevilla sadoilla ei ole merki

tystä". 

Tyttö laskee, Smut laskee, naiset laskevat ja sama lasku jatkuu lakkaa

matta läpi elokuvan. Numerot vilkkuvat, ilkkuvat joko suoraviivaisina tai 

verhottuina milloin missäkin yhteydessä. Ne ovat joko erillään tai määrittä

vät koko elokuvan tekstuuria, kuljettavat kerrontaa eteenpäin erilaisten va

lintojen ja olettamusten hengessä. Numeroiden leikki on suurta peliä, jonka 

jokaisella ulottuvuudella on ainakin Madgettin luonnehdinnan mukaan oma 

merkityksellisyytensä. 

Fear of Drowning (1988) -dokumentissa Greenaway selittää näkökul

miaan Kohtalokkaisiin numeroihin liittyen ja toteaa, että pelien ja numeroi

den osuus on jäijestetty sen mukaan, että katsoja tajuaa selkeästi olevansa 

tekemisissä luodun todellisuuden kanssa. Kyseessä ei ole ikkuna maailmaan 

tai kappale todellisuutta, sillä tällaiset näkökulmat eivät sovellu Greenawayn 

ajatteluun. Numerot tarjoavat selkeän kerronnallisen organisaation. ZOO

elokuvassa luokittelu oli elämän ja kuoleman kysymys ja jo Windows-teok

sessa kaikki mitattiin numeroin. Kohtalokkaissa numeroissa kerronta ja 

numeroiden laskeminen liittyvät yhteen, sillä henkilöhahmoilla on "vapaa 

tahtonsa", mutta numerot tuovat mukaan kohtalokkuuden aistimuksen. 

Kohtalokkaissa numeroissa ihmisten ja esineiden väliset suhteet ovat 

mallinmukaisia, ristiinmeneviä, deskriptiivisiä, rajoittuneita ja rajoitettuja, 

häkkimäisiä ja vapautettuja, tarkkaan tiettyihin sivilisaatiomme sääntöihin 

ja konventioihin nojaavia. Tästä kasvaa Greenawayn absurdi ja vain lievästi 

traaginen, ehkä enemmälti hymyilyttävä farssien suma, jossa pelit, säännöt 

ja konventiot testaantuvat ja notkistuvat uudenlaisen ymmäi-ryksen tasoille. 
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Greenawayn kolme naista kulkevat määrätietoisesti tässä sääntöjen, hui

jausten ja pehmeän aggression kolmiossa. He onnistuvat, ainakin se tuntuu 

siltä, vaikka lopullinen onnistuminen näyttääkin mahdottomalta. Kohtalok

kat numerot on seurausta aiemmasta, vuonna 1976 tehdystä kokeellisesta 

elokuvasta Vertical Features Remake, jossa myös pyrittiin yhdistämään toi

siinsa kolme erillistä ideaa. Kohtalokkaissa numeroissa kolme toisiinsa liit

tyvää tarinaa kerrotaan yhdessä jokaisen niistä mennessä osittain päällek

käin. Cissie Colpittsin hahmo luotiin elokuvassa The Falls, jossa se on yksi 

(44:s) elokuvan kaikkiaan 92:sta elämäkerrasta. 

Formaaliset elementit tukevat Greenawayn inhimillistä peliä, kerronnan 

esteettistä kontekstia. Visuaalinen maailma pohjautuu henkilöasetelmien 

osalta tiettyihin vakioratkaisuihin, joiden myötä kuva-alan ajalliset ja tilal

liset suhteet ovat melko muuttumattomia. Graafisia ulottuvuuksia tavoitel

laan maisemaa hallitsevien vesitomien myötä. Tomien jylhät hahmot ovat 

visuaalisen vertikaalisuutensa takia vastakohtana muun maiseman tasaisuu

delle. Ne ovat myös turvapaikkoja, salaliittolaisten kätköjä. 

"Yksi salaliitto toistaan vastassa, teidän vastaan heidän - te hukutatte, 

he syyttävät", lausuu Madgett, kun hän ja Cissiet ajavat öisen maiseman 

halki. 

Vaikka elokuvan tapahtumat sijoittuvat viitteellisesti meidän aikaamme, 

heijastaa Greenawayn luoma "maisemallinen dramaturgia" viktoriaanisia 

kaikuja, näkymiä tuon ajan maalaustaiteesta ja kompositionaalisesta hah

mottamisesta. Lampaiden läsnäolo, liikkeellinen sulavuus oli läsnä jo Pii,·

täjän sopimuksen kesäisissä kuvissa aamu-usvaisilta pelloilta ja nummilta. 

Viktoriaaninen maalaustaide, ns. esirafaelismi, katsoi hetkeen, tunnelmaan, 

detaljeihin, luonnon "totuuteen", sentimentaalisuuteen ja nostalgiaan. 

Värillinen briljanssi yhdistyi parhaimmmillaan surrealistiseen tajunnal

lisuuteen, intensiteettiin, joka oli täysin enigmaattista, arvoitusta ilman sub

jekteja, kuten esimerkiksi Ford Madox Brownin Heinäpellossa (1855), jos

sa keskikesän iltavalo, kuunloiste ja puhtaan agrikulttuurinen maisema saa 

ajattomuuden leiman ylleen. John Everett Millais'n maalaus Sokea tyttö 

(1856) näyttää, miten valo määrittää heijastuvat kasvot, joiden takaa auke

aa maisemallinen rikkaus. William Holman Huntin teos Palkattu paimen 

(1851-52) luo kompositioasetelmissaan Greenawaynkin Kohtalokkaat nu-
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merot -elokuvassa omaksumaa, sektoreittain jakautuvaa kompositioasetel

maa sekä niitä symbolistisen ironian täyttämiä kuvanäkymiä, jotka Greena

wayn elokuvassa vaikuttavat. 

Greenawayn visuaalinen maailma on detaljien runsaudestaan huolimat

ta harvinaisen levollinen. Toisaalta kuva-alan merkitykset syttyvät ja muut

tavat muotoaan äkillisesti. Osittain tämä johtuu Greenawayn kuvaajan Sa

cha Viernyn vangitsevasta kameratyöstä, osittain Greenawayn luomista korn

positioista, otosten sisällä ja niiden välissä tapahtuvista montaasiasetelmis

ta. Tämän näkemyksen mukaisesti saattaa tietyn kamera-asetelman kautta 

avautuva näkymä saada uuden merkityksen, kun huomiopisteet otoksen si

sällä muuntuvat. Kuva-alan sisään tuleva objekti (henkilö tai esine) yhdiste

tään kameranliikkeeseen (esimerkiksi kamera-ajo taaksepäin) ja johonkin 

nopeaan tilanteeseen vaikuttavaan detaljiin, jolloin kuva-alassa tapahtuva 

muutos on dramaturgisesti vaikuttava ja uuden objektin ilmaantuminen 

muuntaa otoksen merkitystasoa. Greenaway luottaa katsojan visuaaliseen 

havainnointiin ja tilalliseen hahmottamiseen, jonka myötä kerronnallinen 

muuntuvuus saadaan aikaan. Greenawayn naisissa tuntuu paikoin olevan 

lähes yliluonnollista voimakkuutta. Varsinkin Cissie 1 saattaa ilmaantua 

kuvaan aivan kuin tyhjästä ja jo ennalta tilannetta tarkkailleena. 

KEHÄMÄINEN KOMMUNIKAATIO 

Kohtalokkaat numerot jakautuu prologiin, kolmeen näytökseen ja epilogiin. 

Elokuvassa on kolme tarinaa, jotka liitetään toisiinsa. Greenaway hahmot

taa kerronnan kehämäisesti, tiettyjen tapahtumaketjujen ja niiden montaa

sin kautta. Hukkumiset, hautajaiset ja tilinteon hetket elävät Greenawayn 

luomassa kolminaisuudessa, jonka mukaisesti mikä tahansa tapahtuma on 

riittävä tekosyy erilaisille peleille ja leikeille sekä Smutin harrastamille ilo

tulituksille. 

Elokuvan alateemana Greenaway kuljettaa Simsonin ja Delilan myyt

tiä, joka heijastuu Kohtalokkaiden numeroiden tekstuurissa erilaisina raa

matullisina assosiaatioina, jotka liittyvät mm. kastraatioon ja ympärileik

kaamiseen. Smutin suhde narua hyppäävään tyttöön vastakohtaistuu van

hempien peleihin ja leikkeihin. Pelit nousevat esiin vasten englantilaista 
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kontekstia, eräänlaista pakkomielteiden ritualisoimaa elämää, jossa pelit hei

jastavat elämällisiä suhteita, kerroksia miesten ja naisten, lasten ja vanhem

pien välillä. Kohtalokkaiden numeroiden rakenteen mukaisesti inhimillinen 

kommunikaatio taivitsee tällaisia pelejä, absurdien rituaalien asteita. 

Cissiet toimivat vakuuttavasti, eräänlaisella hypnoottisella määrätietoi

suudella, jonka Greenaway vastakohtaistaa elokuvan miesten omahyväisyy

den kanssa. Greenaway hahmottaa mies- ja naiskuviaan ironialla, johon 

saattaa liittyä myös surrealistisia ulottuvuuksia. Hyvänä esimerkkinä toimii 

jakso, jossa Cissie 3 ja Bellamy ovat pyöräretkellä ja törmäävät polulla 

makaaviin lehmiin. Kun naiset miettivät lopun ratkaisujaan, sijoittaa Gree

naway heidät maisemaan, joka on täynnä kuolleita kaloja, tuhkien ja ruusu

jen ripottelua sekä räjähtäviä raketteja. Kyseessä on spektaakkeli, "lopulli

sen pelin" äärimmäinen näkymä, mustan komedian leikki täynnä outoa 

moralismia ja hellää humoristista ironiaa. 

Kohtalokkaiden numeroiden myötä Greenaway laajentaa näyttelijäoh

jaustaan ja jokaisen yhteenvetokohtauksen jälkeen, kun naiset ovat hukut

taneet miehensä, hän siirtyy lähemmäksi, "vastaotoksiin", säilyttääkseen 

naisten tunteet ja niihin liittyvät tilityksen hetket. Greenawayn pyrkimykse

nä on sekoittaa tekstiä, kuvaa ja ääntä keskenään niin, että mahdollisimman 

monet kielelliset ulottuvuudet voidaan hyödyntää ja tunkeutua uusille au

diovisuaalisille alueille. 

Jä1jestys on Greenawayn teosten keskeinen osa ja usein siihen liittyy 

absurdeja piiiteitä, jäijestelmien kaaosta, manipulaation ja myyttien asteita. 

Greenawayn luomat listaukset ovat itseäänheijastavia ja hetkittäin koomi

sia, ja jäijestykseen liittyy aina epäjäijestyksen, kaaoksen mahdollisuus, sillä 

pelien maailma on luonteeltaan oikullinen ja satunnainen. 

Greenawayn kerronnallinen logiikka toimii oman rakenteellisuutensa 

kautta, hahmottaa olemassaolevien konventioiden mielekkyyttä ja haluaa 

laajentaa sitä. Greenaway haluaa paljastaa "normaalielokuvan" konventioi

den kapeuden, fiktionaalisten ja dokumentaaristen piirteiden "luonnolliset" 

systeemit. Kohtalokkaissa numeroissa tällaiset jä1jestelmät ovat selkeinä 

näkyvissä. Ne vaikuttavat muodon ja sisällön kaikkiin piirteisiin. 

Greenaway korostaa asioiden assosiatiivisia rakenteita. Ilmiöiden kaut

ta tapahtuva kommunikaatio on assosiaatioiden tasoilla toimivaa, sillä ilmi-
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öiden esiintymiseen liittyvät aina tällaiset lisämerkitykselliset ulottuvuudet. 

Katsominen on osa teoksen perfmmanssia, se antaa mahdollisuuden mieli

kuvitustasojen olemassaololle. Kohtalokkaissa numeroissa on henkilökoh

taisia assosiaatioita, nostalgian herättämiä tuntemuksia suhteessa maisemaan. 
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Visuaalinen havainnointi on totaalinen kokemus, koska elokuva on kuvien 

(ja äänien) viltaa ja kuvat ovat todellisen havainnoinnin perusyksikköjä. 

Dudley Andrew ajattelee, että elokuva on ennen kaikkea visuaalisen elä

män representaatiota, koska se imitoi näkemisen jatkuvaa työskentelyä it

sensä kautta.
1 

Edelleen Andrew'n mielestä kuva on mikä tahansa visuaali

nen yksikkö, joka hyväksyy itsensä yksikkönä, sillä elokuva kykenee esit

tämään kysymyksiä näkemiseen liittyen, sallii katsojan heijastua tuohon 

prosessiin.
2 

Visuaalinen havainnointi on visuaalista ajattelua.
3 

Voidaan myös 

sanoa, että ajattelu on sisäistä havainnointia. Se lähtee yhdestä muistijäljes

tä, joka mielen sisällä kohtaa muita muistijälkiä. Ajattelu on sitä, että mieli 

havainnoi itseään.
4 

Suurin osa ajattelustamme on maailmaa koskevan tiedon hakua ja asso

siointia, jolloin esimerkiksi muistoja nousee esiin mitä kummallisimmissa 

järjestyksissä. Ajattelu on myös arviointia yrityksen ja erehdyksen välillä. 

Ajattelu saattaa pyrkiä loogisuuteen, mutta on olemassa ero sen välillä, mitä 

kautta loogisuus määrittyy ja mitä logiikka itselleen sallii. 

Richard L. Gregoryn mukaan havainnoinnissa ei ole kysymys sensori

sesta informaatiosta, joka antaa havainnon ja ohjaa käyttäytymistä suoraan. 

Havaintoon liittyvä jäijestelmä on eräänlainen jatkuvasti muuntuva systee

mi. Siinä sensorista infonnaatiota rakennetaan vähitellen, ja se valikoituu 

havainnollisten hypoteesien sisäisestä varastosta. 
5 

Rudolf Arnheimin painotusten mukaan visuaalisessa havainnoinnissa 

retinaalisen projektion koko vaihtelee suhteessa havainnoijan ja fysikaali

sen ärsykeobjektin väliseen etäisyyteen.
6 

Näin etäisyyden ulottuvuus vää

ristää havaintoa. Objekti, joka itse asiassa säilyttää kokonsa, voidaan nähdä 

ikään kuin muuntuneena liikkeen aikana. Nämä havainnolliset modifikaati

ot toimivat ja muuntuvat riippuen objektin asemasta ja suhteesta havainnoi

jaan. Kun objektin kuva muuntuu, niin havainnoijan täytyy tietää johtuuko 

muulos ubjt:klista itsestään vai kontekstista, tai sitten molemmista - muu

ten hän ei ymmänä sen enempää objektia kuin sitä ympäröivää näkymää. 

Kun jotain ilmaantuu tai katoaa, niin havainnoitsijan rooli muuntuu, ja elo

kuvassa liikkuvat visuaaliset kuvat luovat tällaisen yhteyden kautta uusia 

asetelmia. Niinpä kuvan lukeminen on saija mentaalisia tapahtumia aivan 

kuin jonkin toisen todellisuuden tulkitseminenkin. 
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Havainnollinen objekti voidaan abstrahoida kontekstistaan, ja tämä voi

daan tehdä eri tavoin. Yksi tapa on suorittaa abstraktio, koska havainnoija 

saattaa haluta tavallaan kuoria ympäröivän kontekstin pois nähdäkseen ob

jektin sellaisenaan, täydellisesti eristettynä. Toinen tapa on havainnoida 

kaikkia niitä muutoksia, joita tapahtuu suhteessa objektin paikkaan ja ase

maan. 7 

Havainnolliset objektit ovat konkreettisia objekteja, kun taas käsitteelli

set objektit saattavat olla abstrakteja.
8 

Idea on siinä, että havainnollisilla 

objekteilla on tilallinen ulottuvuutensa. Ne voivat muuntua ajassa, kun taas 

käsitteellisiä objekteja (esimerkiksi numerot, konkreettisten objektien pai

novoiman keskus, maailman syvärakenne fysiikan lakien valossa) ei voida 

aistia. Ne voivat olla muuttumattomia ja vailla tilaa. Silti niillä voi olla tietty 

objektistatus, koska ne ovat yleisiä luonteeltaan. Tieto voi kääriä signaaleja 

ja dataa taaksepäin objekteiksi: kun tieto muuntuu, niin tuo tapa koota tie

toa objekteiksi voi myös muuntua, niin tieteen kuin havainnoinnin tasoilla. 

Näemme tämän selkeästi tutkimalla esimerkiksi koneita: kriteerit tiettyjen 

piirteiden tunnistamiseksi ja nimeämiseksi erillisinä riippuvat paljolti tie

dostamme niiden funktioista. Yleensä kyse on deskription tasoista.
9 

Des

kription tasoja on yhtä paljon kuin diskurssinkin tasoja. 10 Deskriptio on se, 

mitä meillä on mielessä, kun haluamme jotain ymmärrettävän tai selitettä

vän. Jo visuaalisen ilmiasun tasolla esimerkiksi ihmistä voidaan kuvata 

kubistisesti, romanttisesti, futuristisesti, naturalistisesti, ekspressionistisesti 

tai irnpresionistisesti. Jokaisella diskurssin alalajilla on yhtä monta alalajia 

tai tyyppiä kuin niiden tekijöitäkin, koska uudet alueet kehittyvät (tai aina

kin muuntuvat), samalla kun olemassaolevat vanhentuvat. 

Julian Hochberg havainnoi: 

"On olemassa varsin vähän todistetta sille, että lingvistiset rakenteet 

vaikuttavat havainnointiimme niistä objektien fysikaalisista ominai

suuksista, joita katsomme. Kielen rakenteet näyttävät vaikuttavan 

siihen, miten koodaamme ja muistamme asioita, varsinkin, jos nuo 

asiat ovat sanoja tai kaksijakoisia kuvia. Fyysisen maailman rakenne 

on paljon enemmän kaikkialla läsnäolevaa kuin kielen rakenne."' 1 

Elokuvan rakenteet ovat suurelta osin maailmallisen tietomme funktioi-

ta, ja elokuvassa otosten jakautuminen, kuvakulmien valinnat Ua se että joku 
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kävelee kuvassa) ovat semanttisia asioita: esim, montaasiteoria on selkeästi 
psykosemanttinen teoria, jossa muodot alistuvat ymmärtämisen prosesseil
le. 

KUVALLISUUS JA VISUAALISET MERKIT 

Elokuvallisessa ajattelussa kuvat voivat toimia niin kuvina kuin symboleina 
tai puhtaina merkkeinä. Nämä kolme termiä (kuva, symboli, merkki) eivät 
kuvaa tietynlaisia kuvia vaan kuvan kolmea funktiota. Tietty kuva voi toi
mia jokaisen funktion kautta, ja usein kuva kattaakin useamman kuin yh
den näistä funktioista. Kuva toimii enemmälti merkkinä siihen rajaan saak
ka, mihin se kuvaa tiettyä sisältöä ilman, että se heijastaisi ominaispiirtei
tään visuaalisesti. Siihen saakka, mihin kuvat toimivat merkkeinä, ne ovat 
vain epäsuoraa mediaa, sillä ne toimivat enemmälti viitteellisinä suhteessa 
siihen, mitä ne esittävät, ei analogisesti ja siksi ei myöskään puhtaan ajatuk
sellisesti.12 

Rudolf Arnheim ajattelee, että kuvat ovat kuvia siihen rajaan asti, miten 
ne esittävät asioita.13 Ne tarttuvat tiettyihin asioihin, viittaavat joihinkin re
levantteihin kvaliteetteihin (muoto, väri, liike) suhteessa niiden kuvaamiin 
objekteihin ja aktiviteetteihin. Kuva on mielen tasolla konkreettinen, mutta 
abstrakti suhteessa siihen, mitä se kuvaa. Visuaalisissa taiteissa abstraktius 
liitetään usein johonkin ei-esittävään, mutta myös representaatio on abst
raktia siinä suhteessa, että se poimii esiin vain joitain asioita esittämästään. 
Valokuva on puoliabstraktinen siinä mielessä, että se osittain hylkii kohdet
taan. Se reprodusoi joitain aspekteja kohteestaan, mutta ei kaikkia. 14 Julian
Hochbergin mukaan kuvat eivät ole satunnaisia, vaikka ne ovat ihmisen te
kemiä ja symbolisia - niillä on ärsykkeitä, jotka ovat yhteisiä niiden näky
mien kanssa, mitä ne edustavat.15 Kuvat ovat erityisiä symboliikaltaan, sillä
ne ovat ikonisia symboleita ja toimivat niitä edustavien objektien ja näky
mien yhteisten piirteiden kautta.16

Abstraktio on keino, jolla kuva tulkitsee sitä, mitä se esittää. Kuva on 
lausunto esittämistään visuaalisista kvaliteeteista, ja tiillainen lausunto voi 
olla täydellinen millä tahansa abstraktion tasolla. Vain kun kuva on epätäy
dellinen (kaksijakoinen tai epätarkka) suhteessa abstraktisiin kvaliteettei-
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hin, kykenee havainnoija tekemään omia päätelmiään suhteessa näkemiin

sä piirteisiin. Kuva toimii symbolina siihen saakka kun se esittää asioita, 

jotka eivät ole visuaalisia. Visuaalisesta merkistä muotoutuu tällöin symbo

li. Symboli antaa tietyn muodon tietyille asioille. Suhteellisen realistisetkin 

kuvat toimivat symboleina luomalla hhaa ja verta ideoiden strukturaalisille, 

luurankomaisille hahmotuksille. 17 

MAALAUKSELLINEN TY YLITTELY 

Esimerkiksi Chris Markerin dokumentaarisessa essee-elokuvassa Le Mys

te re Koumiko (1965) korealaisen, Japanissa asuvan tytön ääni ilmaisee hä

nen epävaimuuttaan omasta kulttuurisesta ja persoonallisesta identiteetistään. 

Hänen puheeseensa yhdistyvät näkymät (esimerkiksi paljas ranta) jäävät 

symbolisiksi, mutta koska symboleihin saattaa liittyä spesifejä merkityksiä, 

ne jäävät enemmänkin metaforisiksi. Kerronta (diegesis) on alistettu meta

foralle, ja todellinen diskurssin rakenne on monessa suhteessa identtinen 

ei-diegeettiselle metaforalle. Siksi voimme ajatella, että metafora on esi

merkki prosessista, joka ei ole sen enempää loogista kuin unimaistakaan -

elokuvan kuvat voivat toimia tunnelmien lailla, vihjata täysin erilaisten asi

oiden välisiin samankaltaisuuksiin. 

Sergei Paradzhanovin elokuvassa Granaattiomenien väri (Nran Gouy

ne, 1969) näkyvästä tulee tyyliteltyä, esoteerista, tihkuvaa, kunnes se on 

olemassa enää allegoriana. Visuaalisia ja akustisia motiiveja (esimerkiksi 

laulun säkeitä) toistetaan tai käsitellään kuten melodisia fraaseja eri muo

doissaan. Elokuvan kuvastossa silmä sulkeutuu, ihmiskeho näyttäytyy tie

tyssä hieraattisessa asennossa tai liikkuu erilaisin variaatioin. Paradzhano

vin havainnoimassa maailmassa spirituaalisuus kasvaa sensuelliksi liturgi

aksi muistuttaen ortodoksista seremoniaa, yhtä vanhanaikaisena kuin kes

kiaikainen kansanlaulu. Kohtaukset ovat täysin dramatisoimattomia, maa

gisesti erilaisia suhteessa realismiin ja jopa katsonnalliseen identifikaatioon. 

Ne pirstovat kerronnan lineaarisuuden, leviävät puhtaaksi deskriptioksi. Ne 

saattavat olla unimaisia, kun esimerkiksi valkoinen ruusu kätkee kasvot, ja 

elämä saavuttaa runollisen, etnisyyttä tavoittelevan rikkauden. 
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Paradzhanovin visiot ovat luonteeltaan mosaiikkimaisia. Sayat Novan, 

mnoilijan elämä kietoutuu yhteen kansansa kanssa. Ja voidaan ajatella, että 

Paradzhanovin päämäärät toteutuvat elokuvan modernimpien, sofistikoidum

pien elementtien kautta. Kuten mnot usein kiinnittyvät maisemiin ja objek

teihin (ennemmin kuin ihmisiin ja toimintoihin), niin elokuvakin voi kie

toutua metaforisiin objekteihin ja kuvailuihin. Usein ne esitetään kankaalla 

niin formaalisessa järjestyksessä, että koemme jokaisen otoksen ikään kuin 

säkeiden jonona. Aika, jonka otos kankaalla kestää, viittaa eräänlaiseen ryt

miin. 

Paradzhanovin elokuva hehkuu kuvallista symboliikkaa. Yhdessä otok

sessa tuuli pörhistää ikivanhojen kirjojen raskaita lehtiä jyrkällä kirkonka

tolla, ja samaan aikaan lapsi puikkelehtii kaiken keskellä. Toisessa otokses

sa nainen peittää paljaan rintansa hopeisella simpukankuorella, ja kultai

seksi maalattu puinen kernbi kieppuu barokkisen peilin edessä. 

Symbolit esiintyvät jatkuvalla variaatiolla läpi elokuvan. Niin tekevät 

yleisemmätkin motiivit, kuten nesteiden läikytys, kirkkaat väriaineet, kiil

tävät sadepisarat ja viini, joka usein assosioidaan elokuvassa kärsimykseen. 

Paradzhanov (kuten Tarkovski) tietää, miten tehdä yksinkertaisista asioista 

niin kauniita, että ne muotoutuvat meditatiivisen näkemisen prismoiksi. 

Joskus Paradzhanov eristää detaljeja hieman taidedokumentin hengessä, jotta 

voisimme ihailla niiden hienostuneisuutta. Välillä tämä huomion tihenty

neisyys tuo esiin tavallisiin asioihin (villa, mehu, kankaat, leipä) liittyvän 

tekstuurin rikkauden, välillä Paradzhanov jä1jestää ihmiset pieneen tauluun, 

missä heidän tyylitellyt eleensä ja liikkeensä kaiuttavat kuvakudoksia ja 

kirkkotaidetta. Ihmiset on aseteltu kuvaan tällaisten perspektiivinäkymien 

mukaisesti. 

Osana tätä maalauksellista tyyliä ovat Parazhanovin kolmiokompositiot 

- kolme ihmistä tai ryhmää tekemässä suunnilleen samaa asiaa, mutta hie

noisella variaatiolla. Joskus hän käyttää laajakulmalinssiä venyttääkseen 

perspektiiviä ja antaakseen täysin realistiselle kohtaukselle maagista ten

hoa. Jotkut Paradzhanovin yhtenäiset profiilit muistuttavat meitä amerikka

laisesta avantgardesta tai Jean Cocteaun Runoilijan veri (Le Sang d 'un poe

te, 1930) -elokuvasta. Paradzhanovin elokuvan visuaalinen rikkaus on ali

tuinen ilo, varsinkin kun se tulee eristetyistä detaljeista, joihin keskitytään. 
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Lopputuloksena nämä tyylit sulautuvat sekoitetuksi visioksi. Yhdellä het

kellä nämä kompositiot tuntuvat yhtä moderneilta kuin esimerkiksi Godar

din kompositiot, ja toisella hetkellä ne ovat yhtä arkaaisia kuin esimerkiksi 

ikonit. Paradzhanovin visioissa keskiaikainen naivismi yhdistyy moderniin 

materialismiin. Tässä kaikessa on mielikuvia fellinimäisestä fantasiasta ( eri

tyisesti Giulietta ja viettelykset-elokuva) ja jopa Pasolinista, joka kuitenkin 

käytti varsin erilaisia keinoja saavuttaakseen samanlaisen ajattoman, kun

nioittavan ilmapiirin. Paradzhanovin elokuvassa hyvin individualistinen vi

siointi yhdistyy moniin 1960-luvun fmmaalisiin elokuvallisen ajattelun piir

teisiin. Samalla sen kristillishenkinen maisema on syvästi vaistomainen -

arkipäivä on tulvillaan pyhyyttä. 

ELOKUVALLISEN MUODON JÄRJESTYKSIÄ 

Valkokankaan kuvat ovat yhdenlaista todellisuutta itsessään, visuaalisen 

kentän osa-aluetta, jota havainnoidaan kuten muutakin todellisuutta. Se tun

nistetaan kuvaksi sen kuvallisesti näkyvien ominaispiirteiden kautta - ovat 

ne sitten maalattuja tai fotograafisia, niin merkitsijöitä kuitenkin sellaise

naan. Samanaikaisesti tunnistamme (a) samankaltaisuudet ja (b) erilaisuu

det suhteessa muihin kohtauksiin ja objekteihin.
18 

Siksi useimmat kuvauk

sen tyypit eivät pysty paljastamaan subjektiaan, ilman että samanaikaisesti 

paljastaisivat statuksensa kuvauksina. Ei ole olemassa mitään illuusion het

keä, jota sitten tarkasteltaisiin tai kritisoitaisiin, tai dekonstmoitaisiin todel

lisuuden aistimuksen tai korkeamman järkeilyn kautta. Sen sijaan on ole

massa tunnistamisen hetkiä, assosiaatioiden ja konnotaatioiden virtaa. 
19 

Elokuvan muoto on havainnon erilainen jä1jestys maailmasta, joka on 

jollain tavoin samanlainen kuin meidän maailmamme ja jollain tavoin eri

lainen. Vaikka elokuva on on montaasia kuvien välillä, niin elokuvan kuva 

on erilaisten elementtien yhdistelmä. Elokuvan kompleksisuus ei pemstuu 

niinkään siihen tosiasiaan, että kuvien välinen leikkaus korvaisi kuvien si

säistä leikkausta, vaan enemmälti siihen, että olemme tekemisissä molem

pien asioiden kanssa yhtäaikaisesti: kontrolloimme katsojan silmän liikkei

tä, ja mikä vielä tärkeämpää, pyrimme kontrolloimaan katsojan ajatuksen 

liikkeitä yhden kuvan sisällä ja sitten vastakkaistamaan ne seuraavan kuvan 
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kanssa. Elokuva on myös liikkeen taidetta, joten kyseessä ei ole montaasi 

kuvien sisällä tai kuvien välillä, vaan visio siitä, miten liike suhteutuu kat

seen linjoihin, miten se muuntaa ja ohjaa niitä. Katseen linjat ovat tärkeä 

osa elokuvallisen jatkuvuuden luomista, mutta kun yleensä puhutaan kat

seen linjoista kuvallisessa kompositiossa, tarkoitetaan sillä tavallisesti huo

mion muutoksia. Jotkut niistä johtuvat muodollisista tekijöistä (esimerkiksi 

kuvan taka-alan linja rohkaisee katsetta sii.itymään yksistä kasvoista toisiin), 

jotkut inhimillis-semanttisista tekijöistä. Näin esimerkiksi jos kuvassa on 

kahdet kasvot ja niiden välillä katseen linja, niin kyseessä ei ole välttämättä 

muodollinen linja, mutta silti katsoja katsoo esiintyjien katseiden perään 

haluten tietää, mitä he katsovat. Tällä tavoin kuvan formaalinen struktuuri 

on "näkymätön", joten toiset kompositiolinjat (rakenteet) ovat niin eloku

vassa kuin maalaustaiteessakin näkymättömiä ja toiset formaalisia. Usein 

katsojan fenomenologiaan kuuluu sifrtyminen detaljista toiseen tai detaljis

ta takaisin yleiskonfiguratioon. Monet muutokset tässä suhteessa ovat erään

laisia "nopeita vilkaisu ja", jotka tapahtuvat tilallisesti vierekkäi.i1, mutta joilla 

on vähän tai ei lainkaan "suhteellista tilaa". Info1maatio suhteutetaan koko

naisuuteen, vaikka se on tilallisesti "ei-tilallista" kuten leikkaus. Siksi se 

tuntuu luonnolliselta, kun yksi detalji tajunnassa korvaa toisen. 

Kun elokuvassa ajatellaan huomioiden sii.itymiä tai jännitteiden pisteitä 

kuvissa, voidaan sanoa, ettei katsoja näe kompositiota abstraktina graafise

na rakenteena, koska kompositio on ryhmitetty hänen mielenkiintonsa taso

jen mukaan ja tyypillinen huomiopiste liittyy esimerkiksi kiinnostaviin kas

vonpifrteisiin tai johonkin objektiin, joka nopeasti muuntuu kuvan sisällä. 

Huomiopiste on usein toiminnan edellä, koska katsoja kurkottautuu kuva

innollisesti kohden tulevaa. Katsoessaan kohtausta katsojan katse kattaa 

monenlaisia huomion sii.itymiä, joten on mahdollista, ilman että silmä liik

kuu, muuntaa huomiota yhdestä asiasta toiseen. Siksi voidaan puhua jännit

teiden sii.i·tymistä katseen sisällä. 

Elokuvasta puhuttaessa montaasi ja leikkaus ymmärretään usein syno

nyymeina, viittavathan ne elokuvan leikkaukselliseen prosessiin, valintaan 

ja kuvien uudelleenjärjestelyyn. 
20 

Leikkaus on määritelty usein juuri otos

ten valinnaksi ja järjestelyksi, mutta enemmänkin kyse on siitä, että leikka

us purkaa otoksen itsensä, kun se tofrnii yksittäisten kuvien tasolla, sillä noista 
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kuvistahan otokset koostuvat. Jokainen elokuvan ruutu on itsessään staatti
nen ja vain niiden nopea peräkkäisyys synnyttää otokseen liittyvän liikkeen 
vaikutelman. Ruutu jen poistaminen määrittää jokaisen otoksen pituuden, ja 
ne otokset, mitkä poistetaan, määrittävät jäljelle jäävien sisällön. 

ARGUMENTOINTIJAASSOSIAATIOT 

Leikkaus ymmärretään usein post-produktiivisena prosessina, jolloin pro
duktio ei viittaa koko elokuvan tuotantoon, vaan kuvausvaiheeseen, siihen 
kun kamera nauhoittaa kohtauksen. Kohtaus voi olla todellinen, muunneltu 
tai vain vihjaileva - kuten usein pilapii.rroksissa - jolloin se on piirros vailla 
uskottavuutta, puhumattakaan realismin tasoista. Elokuva ei välttämättä tar
vitse leikkausta, jos se koostuu vain yhdestä otoksesta, joka on ideaali ja 
ilmeinen itsessään. 

Nykypäivänä elokuvan status taiteena on selvä asia. Silti osassa eloku
vateoriaa kummittelevat olettamukset siitä, että valokuvaus tai liikkeen il
luusio vaikuttavat niin voimakkaasti - joko erillään tai yhdessä - että ne 
luovat elokuvalle "objektiivisuutta". Cinerealistinen argumentointi erilaisi
ne modifioituine muotoineen pönkittää yleistä näkemystä, jonka mukaan 
(a) elokuvan impressio suhteessa realismiin on niin voimakas, että se aihe
uttaa illusionismia, ja (b) illuusio saa muotoja, joita esimerkiksi Roland
Barthes ja Clu-istian Metz kutsuvat pseudoläsnäoloksi. 

21 Vaihtoehtoinen
näkemys liittyy siihen, että elokuvan impressio suhteessa realismiin on vä
hemmän illuusio ja enemmän deskriptio visuaalis-fysikaalisesta sielläolos

ta. Nämä fysikaalisuuteen liittyvät näkökulmat synnyttävät luonnollisesti
assosiaatioita ja ideoita, jotka ovat erilaisia suhteessa muihin muotoihin.

Kaikkein ilmeisimmin nuo erot näkyvät suhteessa verbaalisiin muotoi
hin, jotka ovat hyvin abstrakteja. Elokuvalliset muodot ovat hyvin selektii
visiä, erilaisia kuin todellisuus, objektivismi tai illusionismi itsessään. Tämä 
valikoivuus on sopusoinnussa elokuvan käyttöön diskurssina. 22 Se on sopu
soinnussa myös leikkauksen selektivismin kanssa.23 Elokuvallinen diskurs
si käsittää monenlaista, kompleksista prosessointia - subtraktiivista eli vä
hentävää (kuten leikkaukset, hyppäykset, ellipsit) tai additiivista eli lisää
vää (kuten selitykset, assosiaatiot, yhteydet ... ). Jokainen elokuva on taval-
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Jaan kuin jäävuori: näkyvillä oleva yksi kymmenesosa vihjaa mutta ei voi 

määrittää näkymättömissä olevaa yhdeksää kymmenesosaa. Osa merkityk

sistä on manifestoituna muodossa, suurin osa tulee assosiatiivisten element

tien kautta. 
24 

Elokuvakerrontaa luonnehtii selektiivisyys, valintojen kautta muuntu

vat näkökulmat, joten olennainen elokuvallinen strategia liittyy siihen, mi

ten kuvien kautta kätketään asioita, jotta niitä sitten vähitellen paljastettai

siin. Tämän mekanismin kautta elokuvallisten otosten saijat muuntuvat ko

rostusten sarjoiksi. Siksi elokuvaa ei voida ymmältää todellisuuden repro

dusointina, koska heti kun kohtaus on leikattu otoksiksi, emme enää työs

kentele todellisuuden uusintamisen pai·issa, vaan näkymien parissa, jotka 

viittaavat tuohon todellisuuteen. Koska siihen todellisuuteen vain viitataan, 

se voi olla hyvinkin irrationaalinen. Tavallaan elokuva tuntuu todelta, kos

ka se esittää asioita tavalla, jolla me näemme maailmaa. Tällä ei ole niin

kään tekemistä sen tosiasian kanssa, että se esittäisi maailmaa tarkasti, vaan 

enemmänkin sen kanssa, että se esittää meille sen tavan, jolla me sitä kat

somme. 

Näkökulman valinta on usein syntaktinen, esimerkiksi tapa näyttää mi

ten henkilö liikkuu kuvassa, liittyy otoksen syntaktiseen sisältöön. Näin 

syntaksi näyttää liittyvän myös leikkaukseen, mutta itse asiassa leikkaus 

toimii otoksen sisällön kautta. Leikkaus vastaa joskus selektiota ja manipu

laatiota, esimerkiksi kun elokuvassa kätketään teemoja, jotta niitä sitten pal

jastettaisiin. Tämä vastaa joskus sitä tapaa, miten todellisuus normaalisti 

avautuu asteittain - kaukokuvanomaisesti nähdään jokin näkymä, jota koh

den kävellään ja ollaan lähikuvassa, kävellään sen ympäri, jolloin kyseessä 

on ikäänkuin leikkaus tai kameranliike. 

Monien elokuvien suhteen tällainen saattaa tuottaa normaalia havain

nointia, joka yhdessä mielessä on manipulaatiota ja toisessa mielessä ei ole. 

Valikointi voi luottaa luonnollisiin prosesseihin, luonnolliseen havainnoin

tiin, ja se voi luottaa myös manipulaatioon elokuvantekijän tuottamana kei

nona. Suurin osa ajattelustamme kulkee realismin ja fiktion välisillä reuna

alueilla, spekulaation tai hypoteesien tasoilla. 
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MONTAASIEFEKTIN ANALYYTTISYYS 

Busby Berkeleyn 1930- ja 1940-luvulla Hollywood-elokuviin ohjaamat ns. 

tuotantonumerot muodostivat uudenlaisia näkymiä elokuvan osien ja koko

naisuuden välisille suhteille. Ne eivät noudata 1960-luvun puolivälistä al

kanutta otaksumaa, jonka mukaisesti elokuvalla olisi jokin yleinen, kaiken

kattava ja organisoiva mieli. Berkeleyn episodien yhteydessä oli täysin mah

dollista, että jotkut numerot kehiteltiin irrallaan siitä elokuvallisesta kehyk

sestä, johon ne myöhemmin sijoittuivat. 25 Tuotantonumeroiden ja elokuvi

en väliset kontrastit voivat olla niin teräviä, että katsojat assosioivat ne eril

lisiksi kokonaisuuksiksi. Siksi Busby Berkeley mielletään auteurina. 

Eisensteinin terminologian mukaan montaasiefekti on analyyttinen, ei 

synteettinen, joten Berkeleyn luomat episodit pakenevat niitä ympäröivää 

elokuvallista kontekstia. Eisensteinin montaasiteoria korostaa seikkaa, jon

ka mukaisesti taideteoksen sisällä tapahtuva vastakkainasettelu synnyttää 

erilaisia rakenteita, joten jos montaasi syttyy otosten välille ja otosten sisäl

le, täytyy sen olla olemassa myös sekvenssien ja ideoiden välillä.26 Äänielo

kuvan synnyn myötä Hollywood alkoi hyödyntää laajalti Broadway-musi

kaaleja. Ratkaisut olivat aluksi hyvin teatterimaisia, realistisia ja rajoittu

neita. Busby Berkeley edusti yhdenlaista pakoa tästä, sillä hän laajensi näyt

tämönumerot teatterillisista ympyröistä elokuvan tmjoamiin ajallisiin ja ti

lallisiin jatkuvuuksiin. Berkeleyn tuotantonumeroissa, kuten elokuvallisis

sa montaasi- ja unijaksoissa sekä myöhemmin elokuvan krediiteissä, virtu

ositeetti korostui. Nämä sekvenssit olivat puhtaan elokuvan, avantgardisti

sen estetiikan ilmentymiä. Niihin liittyi erityinen kiinnostus aitoon, popu

laariin avantgardeen. 

Berkeleyn luomissa sekvensseissä virtuositeetista kasvaa f01malismia, 

kineettinen nopeus ja liikkeen smjallinen segmentaatio lähenee kubistista 

futurismia, ja ilmiöiden pilkkomisella normaaleista fenomenaalisista kuo

ristaan on sukulaisuutta konstruktivismin ideoiden kanssa. Jopa silloin, kun 

symbolit ovat sentimentaalisia (sydämet, viulut, vesiputoukset jne.), niin 

jakson vauhti ja eloisuus viittaavat modernistiseen ja optimistiseen teolli

seen henkeen, kuin mekaaniseen balettiin.
21 Käsittelen tässä yhteydessä ai

noastaan 42.katu (42nd Street, 1933) -elokuvan tuotantonumeroita.28 
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RYTMISTEN LIIKKEIDEN VARIAATIOT 

42.katu -elokuvan tuotantonumerot ovat: "You're Getting To Be A Habit

With Me", "Shuffle Off To Buffalo", "I'm Young And Healthy" ja "42nd

Street". Niitä ympäröivä konteksti liittyy lamakautena haijoitettavan shown

ensi-iltaan. Ensimmäinen numero on irrotettu muista. Se nähdään osana

harjoituksia ja ennen kerrom1allista kliimaksia, mutta sillä on tyylillinen

yhteys muihin numeroihin. Loput kolme numeroa seuraavat toisiaan hyvin

lyhyiden dramaattisten välikkeiden kautta viitaten näin temaattiseen sar

jaan. Ensimmäinen numero on rakenteeltaan yksinkertainen ja staattinen

suhteessa muihin. Bebe Danielsin esittämä musikaalin tähti laulaa "You're

Getting To Be A Habit With Me".

Näyttämölavastus ei ole tässä osuudessa pelkästään formalistinen, sillä 

esimerkiksi taustakuoron pojat kilpailevat katsonnallisesta huomiosta kes

kenään monin eri tavoin. Jakson lopussa ryysyihin pukeutunut eloisa van

hus ilmaantuu näyttämölle ja Beben esittämä nainen tanssii hänen kanssaan 

pois. Elokuvan tarinassa Dorothy Brock (Bebe Daniels) on iältään vanhem

pi kuin Ruby Keelerin esittämä kuorotyttö Peggy, josta tulee myöhemmin 

shown tähti. Laulun sanoissa viitataankin tiettyyn kypsyyteen ja rauhalli

suuteen. Vanhempi nainen kiusoittelee tahallaan shown rikasta, lihavaa ra

hoittajaa Abner Dillonia (Guy Kibbee) ja kätkee tunteensa todelliselta rak

kaudeltaan, heikommin menestyneeltä vaudevilleartistilta Pat Denningiltä 

(George Brent). Tämä vilppi osoittautuu arvokkaaksi, koska näin saadaan 

hankittua rahoitusta koko seurueelle. Mutta nainen näyttää mustasukkaisuu

tensa, kun hänen miesihastuksensa tekee treffit Peggyn kanssa. Hän suut

tuu, juo itsensä humalaan ja katkaisee nilkkansa. Peggy nostetaan esiin, ja 

hän alkaa seumstella shown miespuolisen tähden Brad Lawlerin (Dick Po

well) kanssa. 

Tällä numerolla on jonkinasteista yhteyttä koko elokuvan juoniraken

teeseen, sillä tässä nainen monopolisoi miehiä ja kuuluisuutta, jonka hän 

lopulta suostuu jakamaan. Hänen täytyy kamppailla kahden miehen kans

sa. Heistä toinen on rikas ja epämiellyttävä, toinen köyhä mutta miellyttä

vä. Hän tekee moraalisen päätöksen ja valitsee köyhemmän. 
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"Shuffle Off To Buffalo" -numerossa Peggy saa tilaisuutensa. Tausta

viitteenä numerolle toimii Buffalon tunnettavuus kuherruskuukauden viet

topaikkana, ja numerossa seurataan hääparin matkaa sinne ns. Pullman-vau

nulla. Kesken matkan vaunu leikkaantuu kahtia ja levittäytyy ylitse koko 

näyttämön. Hääpari aloittaa kommunikoinnin tietävästi käyttäytyvien ja 

ohjeita antavien nu01ten naisten kanssa. Hääparin keskeyttää myös vaunun 

tummaihoinen portieeri ja Una Merkelin sekä Ginger Rogersin esittämät 

naiset, jotka laulavat sarkastisesti avioliiton ihanuuksista. Jakson lopussa 

kaikki vetäytyvät makuusoppeihinsa, vain heidän kenkänsä jäävät ulos kiil

lotusta varten. Kun Peggy ojentaa omansa, niin sulhanen tarttuu häneen 

vetäen hänet piiloon verhojen taakse. Portieeri kerää kengät yhteen alkaen 

harjata niitä - haijan ääni sekoittuu höyryjunan huminaan, ja portieerin 

kuorsauksen myötä kamera tilttaa ylös. 

Tämä häälaulu on eräänlainen viattomuuden osoitus, jossa kuoro-osuu

det edustavat kokemusta, yhteisöllisiä normeja ja ennalta-arvattavuutta. 

Hääparin havainnointiin liittyy näkökulma, joka nopeasti provosoi kontras

teja. Numero rakentuu hiljalleen seksuaalisen intimiteetin suuntaan ja liu

kuu sitten kohden yksinäistä miestä. Tenhoava naisten maailma muuntuu 

kuorsaavan miehen maailmaksi, joten jaksossa liikutaan yhdenlaisesta si

sällöstä toisenlaiseen vastakkaisuuteen, binääriseen oppositioon. Hääpari 

edustaa nuorta keskiluokkaista viattomuutta, ja on selvää, että jakso saattai

si edetä tämän näkymän mukaisesti, jolloin siihen liittyisi strukturaalinen 

logiikka vailla suurempia kontrasteja. Mutta sävyt muuntuvat, sillä portiee

rin edustama näkymä on selkeästi vastakkainen suhteessa hääparin viatto

muuteen ja taustakuoron naisten kokeneisuuteen. Kyse on tonaalisista kes

keytyksistä, jolloin nautinnollinen ilmapiiri saa lisäkseen melankolisia ja 

osittain koomisia dissonansseja. 

Berkeleyn kamerankäyttö on selektiivistä, detaljien kautta hahmottuvaa. 

Vaunun konduktööri toimii välittäjänä valkoihoisten matkustajien ja tum

maihoisen portieerin välillä. Kohtaukseen liittyvät satunnaiset detaljit he

rättävät uusia ärsykkeitä. Kyse ei ole puhtaasta realismista, vaan jokapäi

väisen ja yllätyksien täyttämän todellisuuden kaunopuheisesta esiinmanaa

misesta, jonka "pinnallisuuteen" liittyy valtava määrä kokemusta ja ajatuk

sellisia assosiaatioita. Kun tällaiset ajatukset kerätään tyylilliseksi jatkumoksi, 
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ne muotoutuvat metaforiksi, eivätkä symboleiksi. Ne voivat olla taiteen ul

kopuolella viittaamassa joihinkin realismin ilmiöihin. 

"I'm Young And Healthy" -numerossa nuoruuden käsitettä vahvistetaan 

ja vakuutetaan monin eri tavoin. Dick Powell laulaa pukeutuneena valkoi

seen smokkiin sävyn ollessa pehmeästi liioitteleva. Jakson seksuaalinen ulot

tuvuus on peilikuva "You're Getting To Be A Habit With Me" -numerosta. 

Lyriikan tasolla viitataan yhteen naiseen, ja kaikki alkaa yhdelle naiselle 

laulettavana serenadina, mutta sitten naisten määrä lisääntyy. Nathan Leites 

ja Martha Wolfenstein omistavat tutkielmassaan Movies: A Psychological 

Study (1950) yhden luvun elokuvien sivustakatsojille, jotka alituiseen kes

keyttävät päähenkilöiden toiminnat. Näin käy Berkeley-esimerkissämme

kin. Tyttö, jolle Dick Powell laulaa serenadiaan, ei ole Ruby Keelerin tulkit

sema Peggy, vaan sensuelli vaalea nainen, jolla on yllään valkaistu ketun

nahkaturkki kiedottuna horisontaalisesti hänen käsivarsilleen. U svainen suu

delma laulajan ja hänen ihastuksensa kohteen välillä toimii eräänlaisena 

preludina fo1maaliselle yllätykselle, samalla lailla pukeutuneiden naisten 

saijalliselle ilmaantumiselle. Heihin liittyy kermaista puhtautta ja äärimmäis

tä viattomuutta - "He ovat täynnä A-vitamiinia", kuten Dick Powell laulaa. 

Koreografian tasolla kyse ei ole niinkään tanssista, vaan enemmänkin 

rytmisestä liikkeestä, hakeutumisesta tiettyihin muodollisiin asetelmiin. Jak

sossa olevan intimiteetin (suudelma) muuntuminen pluraliteetiksi (kuoro

tytöt) muuntaa kohtauksen fmmaalisten yllätysten saijaksi. Samalla se mah

dollistaa katsonnallisen aaltoilun eri vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien vä

lillä. Tähän liittyy otos, jossa Powell laulaa ja naisten jono liukuu hänen 

ohitseen. Hän te1vehtii jokaista vuorollaan, jokainen heistä reagoi häneen 

eri tavoin ja hän reagoi jokaiseen heistä eri lailla, kunnes jakson alun en

simmäinen nainen tulee esiin ja sulkee kohtauksen. 

Elokuvan niminumeron, "42nd Street", myötä siirrytään iloisesta terve

yden ylistyksen maailmasta keskelle nuhruista alamaailmaa. Numero läh

tee liikkeelle siitä, kun Ruby Keelerin esittämä Peggy tanssii liikenteeseen 

juuttuneen taksin katolla. Tuo kaikki paljastuu kuitenkin vasta myöhem

min, sillä jälleen Berkeleyn kamerankäyttö rakentuu erilaisille yllätyksille 

ja hitaasti kehittyville paljastuksille.
29 

Ruby Keelerin Peggy hymyilee kes

kiluokkaisesti inkarnoidulla mukavuudella, kutsuu mukaan todellisuuteen, 
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jossa "alamaailma kohtaa eliitin". Kyseessä on katuelämän glorifikaatio, sillä 

tässä maailmassa omenien myyjät ja banaanien kaupustelijat saattavat hylä

tä kojunsa, lähteä ja poimia golfmailat kasseistaan. Tällä harhaisella vyö

hykkeellä kaikki elementit- mukaanluettuna poliisihevoset ja sikarikaupan 

edustalla oleva puinen intiaani - liikkuvat samassa rytmissä. 

TYYLILLISIÄ ABSTRAKTIOITA 

Berkeley lähestyy luomansa tyylillisen abstraktion kautta synteettisiä jän

nitteitä. Sekvenssiin liityy joitain erikoisia yksityiskohtia. Yhdessä otokses

sa paljastuu, miten kauneussalongin ikkunassa hoidetaan hymyilevän nais

asiakkaan poskia, ja kun kamera siirtyy sivuttain kohden ovea, niin tilalli

sen laajentuman myötä katsoja näkee normaalikokoisen miehen ja erittäin 

pienikokoisen naisen astuvan ulos sieltä. He ohittavat lastenhoitajan, joka 

ottaa vaunuista vauvan (nukke) käsiinsä, hymyilee leveästi ja taputtaa vau

vaa musiikin tempossa. Seuraavassa kuvassa joukko hyvinpukeutuneita 

naisia kiiruhtaa salakapakkaan, jonka ulosheittäjä (italialaisen mafioson 

muotokuva) nostaa hattuaan samassa tahdissa. Rytmiikka vastakkaistuu ka

meran jyrkillä ja näppärillä heilahduksilla, jotka yhdistävät muuten tilalli

sesti erillään olevia elementtejä. Kohtauksen rytmiikassa on Berkeleylle 

ominaista kubistista synkopointia. 

Tilanteen rehevyys muuntuu väkivaltaiseksi, kun kamera tunkeutuu si

sään talon ensimmäisen kerroksen ikkunasta. Huoneeseen ryntää nuori nai

nen, joka pakenee aggressiivisesti käyttäytyvää miestä. Nainen luiskahtaa 

miehen ohitse (murtaen näin miehen liikkeen ennakoidun suunnan) ja me

nee ulos ikkunasta hypäten alas kadulle. Kamera näyttää alhaalta yleisku

vassa hänen hyppynsä. Nainen putoaa kadulla olevan jerseypukuisen mie

hen käsivarsille, ja tahtiakaan hukkaamatta he uppoutuvat kahdestaan into

himoiseen tangoon. Samalla tämä alamaailman pastoraali saavuttaa huip

punsa, aiempi ahdistelija ryntää esiin ja puukottaa naisen toisen miehen 

käsivarsille. Silti numero ei rauhoitu tai vaihda tyylilajiaan, vaan seuraavas

sa kuvassa kamera nousee ikkunaan, jonka ääressä Dick Powell laulaa lasi 

kädessään. Hänen takaansa näkyy italialainen baarimikko, joka sekoittaa 

cocktailia rytmikkäästi. Lamakauteen liittyen voitaisiin päätellä kuvan sym-
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boloivan joko kieltolain kumoamisen synnyttämää riehakkuutta tai tavalli

sen amerikkalaisen sielussa syntynyttä piittaamattomuutta yleisestä jäijes

tyksestä - seikka, jota kieltolaki kohdallaan syvensi. 

Numeron alussa näimme Ruby Keelerin yksinään, mutta nopeasti tee

ma laajenee, sillä tanssityttöjen joukko ilmaantuu kadulle. Kyseessä on 

Berkeleyn visuaaliselle designille ominainen semiabstraktio, yllätysten kautta 

hahmottuva temaattinen suurennos. Kun tanssityttöjen parvi hajoaa ja kato

aa, tulee esiin kuoropoikien joukko erilaisia leikattuja kuvioita käsissään. 

Useamman rivin ilmaannuttua he kääntyvät ja kuviot muodostavat pilven

piirtäjän, jolla on perspektiivisesti poikkeava horisontti. Hetkellisen liikku

mattomuuden jälkeen tapahtuu vetäytyminen, ja alhaalta paljastuu kadun 

(Broadway) horisontti. Leikatut kuviot häviävät kun kamera liikkuu ja ka

dusta muotoutuukin pilvenpiirtäjän etuprofiili. Näin yläkulmainen, eteen

päin suuntautuva kamera-ajo onkin muuntunut alakulmaiseksi rakennuk

sen fasadin myötä nousevaksi kamera-ajoksi. Kameran saavuttaessa pilven

piirtäjän huipun ilmaantuvat Keeler ja Powell esiin, keskeyttävät suudel

mansa ja vetävät esiin verhon. Siinä lukee 'Asbestos', viittaus niin suudel

man kuumuuteen, kuin teatterien käyttämiin esirippuihin. Tilallinen muun

tuma on tässä yhteydessä huomattava, ovathan Powell ja Keeler eräänlai

sessa irrationaalisessa tilassa, joka kamera-ajon myötä syntyy. 

Viimeiset kolme tanssijaksoa muodostavat episodien sa1jan, jossa alle

viivataan kehitystä viattomuudesta kokemukseen. Välille jää irtonaisia ke

hityskaaria. Berkeleyn luomat idealliset sa1jat liittyvät siihen, miten origi

naalien ideoiden ympörille kyetään kehittämään yllätyksellisiä rakenteita. 

Tämä näkökulma on vastaava Eisensteinin primitiivisen montaasiajattelun, 

attraktiomontaasin kanssa. Berkeleyn luomiin jaksoihin liittyvät attraktiot 

ovat sirkusmaisia luonteeltaan. Niihin kuuluu idea siitä, miten kulloisenkin 

jakson toiminnat seuraavat toisiaan showmaisina kontrasteina ja variaatioi

na. 

Diametrisesti vastakkainen näkökulma olisi, että klassisen Hollywood

elokuvan ekonomian ja kerronnallisen nopeuden parissa painiskelevalla 

ammattilaisella on tosiasissa hyvin sofistikoitunut kerronnallisuuden ja te

maattisten rakenteiden taju. Tästä voidaan päätellä, että vaikka hän joutuu 
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vastatusten 42.kadun kaltaisten, ei-kerronnallisten smjojen kanssa, hän ke
hittää lähes automaattisesti muodon niiden ympärille. 

Jerome Delamaterin mukaan Berkeleyn hyödyntämät tila- ja aikaulottu
vuudet toimivat pääasiallisesti kahdella tavalla.30 Joissain numeroissa hän 
keskittyy erityisesti visuaalisiin mahdollisuuksiin, jotka juontuvat tilallisesta 
laajentumisesta, ja luo abstrakteja jaksoja geometrisine malleineen ja for
maatioineen. Tämä on Delamaterin mielestä tyypillistä Berkeley-rutiinia. 
Toisissa numeroissa hän taas luo aktuaalisia kokonaisuuksia, jotka eivät ai
noastaan laajenna tilan teatterillista esittämistä, vaan luovat toisen ajan elo
kuvien sisälle.31 

Muodollisen originaalisuutensa vuoksi Berkeleyn luomat sekvenssit 
vaativat autonomista, auteuristista tulkintaa, vaikka ne esiintyvät erillisinä 
kliimakseina keskellä muita elokuvia. Auteuristisessa tulkinnassa on kui
tenkin vaaransa, sillä yksittäinen teksti on sen verran hauras, että helposti 
etsiydytään suhteuttamaan laajempia näkymiä. Siksi on aiheellista huomaut
taa näkökulmasta, jonka mukaisesti yksittäisen elokuvan sisällöllinen mää
rääjä saattaa elokuvan ohjaajan ohella olla esimerkiksi tuotantoyksikkö, stu
diopolitiikka, kulttuuri, mahdollinen kohdeyleisö tai markkinatilanne. Täl
lainen ajattelu kehkeytyy helposti eräänlaiseksi identifikaatioauteurismiksi,

jolloin etsitään jatkuvuutta elokuvien väliltä ja jätetään huomioimatta nii
den erilaisuudet. Saattaa käydä niin, että lopuksi jokainen elokuva on revit
ty irti identiteetistään. Berkeleyn tapauksessa on hyödyllistä nähdä hänen 
sekvensseihinsä liittyvät ristiriitaisuudet ja niitä täydentävät balanssit. 

Lucy Fischer on viitannut siihen, että Berkeleyn tuotantonumeroissa on 
nähtävissä implisiittinen teema elokuvasta voyeuristisena spektaakkelina.32 

Fischer ajattelee, että vaikka Berkeley käsittelee kameraa voyeuristisesti, 
hän siitä huolimatta kätkee sen läsnäolon.33 Berkeleyn luomaa "naisen ku
vaa" käsitellessään Fischer toteaa Berkeleyn numeroiden pohjaavan puh
taasti kuvitteelliseen universumiin, jossa Berkeleyn naisjoukkiot muotou
tuvat stereotyypeiksi. Tämä on merkityksellistä Berkeleyn mise-en-scenes

sä, jonka myötä Berkeleyn naiset menettävät identiteettinsä paljon syvem
mässä mielessä kuin pelkästään heidän fyysisen ilmaantumisensa saman
kaltaisuuden kautta. Fischerin mielestä heidän identiteettinsä ovat pikem
minkin täydellisesti kulutettuja tässä abstraktissa viitekehyksessä.34 
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Voyeurismiin liittyvät argumentit ovat erityisen ongelmallisia suhteutet

tuna elokuvaan, sillä esimerkiksi Berkeleyn hahmottamien sekvenssien al

leviivaaminen voyeurismina sulkee pois monia psykososiaalisia prosesseja. 

Osa Berkeleyn voyeurismista liittyy siihen laajuuteen, millä tavoin naisten 

maailma sulkee pois miehisen päähenkilön. Berkeley tasapainottaa tämän 

vapaalla vetäytymisellä suoraan osoittamiseen: hän antaa elokuviensa nais

ten tai miesten katsoa suoraan kohden katsojaa uudistaen tällä tavoin kat

seeseen liittyvää intimiteettiä ja tempaisten katsojan mukaan toimintaan. Ky

seessä ei ole vieraannuttamisefekti, vaan pikemminkin sen vastakohta. Kat

se varastoi sympatian virran, luo näkökulman, joka on osa koko kontekstia 

ympäröivää sosiaalisuutta. 

Rick Altmanin mukaan "Berkeleyn tanssit rakensivat taiteen teorian, 

neoromanttisen selityksen tanssin ja laulun juurille".
35 

Kun Berkeley havain

nollistaa illuusioidensa koneiston, hän osoittaa, ettei itseensä viittaaminen 

tarkoita välttämättä vieraannutusta, demystifikaatiota, anti.realismia tai jo

tain muuta vastaavaa. Ennemminkin kyseessä on vakuuttava näytös, eloku

vallinen attraktiomontaasi, joka havainnollistaa välineen oman virtuositee

tin. Elokuva on itsessään kuin suurenmoinen kone, valmiina lennättämään 

Berkeleyn kuvaamat hahmot eri paikkoihin. Kyseessä on modernin kulje

tustoiminnan ihme elokuvallisen fantasian kautta havainnoituna. Näin esi

merkiksi Ruby Keeler on "42nd Street" -numerossa aktiivisesti tajunnas

samme. 

LIIKKUVAA VISUAALISUUTTA 

Yksi mahdollisuus lähestyä elokuvan luonnetta on idea elokuvasta unena, 

johon liittyvät tietyt audiovisuaaliset muodot. Unet ottavat abstrakteja ide

oita (esimerkiksi emootiot) ja käyttävät muistoja pukien ne audiovisuaali

seen tapaan esittää asioita; joten elokuvan ja unen audiovisuaaliset muodot 

otetaan todellisuudesta, mutta ne vapautetaan hyvin nopeasti tästä todelli

suudesta aina havainnon pienimmän yksikön tasolle, esimerkiksi väriläis

kiksi (kuten Adam. K. Beckettin elokuvassa Heavy-LiRht). Mitä enemmän 

tarkastelee elokuvan paljolti korostettua realismia, sitä enemmän se tuntuu 

hajoavan. Kuvat eivät ole jännittäviä siksi, että ne olisivat enemmälti realis-
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tisia. Ne ovat jännitteisiä, koska ne taijovat mentaalisen jatkuvuuden ja koska 

niiden ideat ovat kokemuksen heijastuksia. 

Se, mitä Henri Agel kutsuu Unen promootioksi vaikuttavassa Poetique 

du Cinema -teoksessaan, on tavallaan mielen näkymän juhlistamista. 
36 

Kyse 

on muistoista, päiväunista, hypoteeseista, haaveiluista, yhteenvedoista, aja

tuksista, takautumista, kuvitelmista - mistä tahansa muualla tapahtuvien 

kohtausten visualisoinnista.
37 

Yhdellä hetkellä oletetaan, että mediallinen 

voima tulee illusionismin kautta todellisuudesta. Toisella hetkellä oletetaan 

elokuvan pyyhkivän pois todellisuutta. Usein todellisuus käsitetään yhtenä 

monoliittisena kokonaisuutena, ilman erottelua todelliseen, fysikaaliseen ja 

visuaaliseen. Näin kaikki päätyy yhteen kokonaisuuteen, jota kutsutaan to

dellisuudeksi itsessään. Sen vuoksi, ja jollain tavoin mystisesti, puhuva kuva 

sinusta tulee itsesi vastineeksi. Näin illusionismista tulee objektivismia. 

Vaihtoehtoinen tapa on nähdä, että elokuvat ovat konstruoitu ja, tulkitta

vissa ja arvioitavissa olevia laajassa mielessä kuin mikä tahansa dokument

ti. Normatiiviset katsojat olettavat elokuvien olevan diskursseja, jotka poh

jautuvat ja viittaavat johonkin muuhun kuin itseensä. Se mitä usein kutsu

taan realismiksi, ei voi sitä olla, vaan se toimii ikäänkuin näkymien ja puo

liabstraktioiden tasolla suhteessa tähän todellisuuteen. Modernissa avant

gardessa Stan Brakhagen suljetun silmän visiot kehittävät näkymää sisäisen 

silmän elokuvasta, johon liittyy mm. täysin mustia ruutuja tai epämääräisiä 

valaistuksellisia jaksoja vastikkeena mielen tason erilaisille periodeille. 
38 

Brakhage on luonnehtinut sitä hypnagogiseksi visioksi, joka liittyy visuaa

liseen ajatteluun, univisioihin ja muistojen feedbackiin, siihen mikä vaikut

taa silmiin, aivoihin ja hennojäijestelmään. Kyse on optisesta feedbackista: 

hermojätjestelmä projisoi aiempia kokemuksia, visuaalisia muistoja opti

siin hermopäihin. 

Liikkuva visuaalinen ajattelu ilmenee taasen syvemmällä aivojen kro

mosomiparien yhteytyessä. Muodot virtaavat, solut ilmaisevat sisäistä elä

määnsä. Kyse on periferaalisesta visiosta, joka ilmenee yöllä unissa.
39 

Tottakai unimainen esittämisen tapa muistuttaa elokuvan tapaa siinä ylei

sessä tilanteiden ja kuvien peräkkäisyydessä, johon liittyy tunne yhdenlai

sesta valkokankaasta. Kuitenkin uneksijan ja katsojan välinen pai·alleeli

suus sisältää myös eroavuuksia. Uneksijalle uni on enemmän todellisuutta 
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täällä kuin fiktiota jossain tuolla. Täytyy muistaa varaukset sen suhteen, 

miten paljon elokuvan muodot muistuttavat mielen visuaalista fenomeno

logiaa. Kysymys on myös siitä, voiko mentaalinen leikkaus muistuttaa elo

kuvallista leikkausta. 

Elokuvan suhteen yhdenlainen lähestymistapa liittyy siihen, että eloku

vat (niin narratiiviset kuin ei-narratiiviset) nähdään ideoiden yhdistelminä. 

Elokuva on ideoiden saijaa visuaalisessa muodossa, tai kuten fo1malistit 

preferoivat, visuaalisia ideoita esittävää muotojen sa1jaa. Ideoihin liittyvät 

kokemukset, jotka ovat alituisen tutkinnan alla. Kysymys on aina ideoiden 

soveltamisesta, sillä elokuvan kuvien suhteet ovat kaksisuuntaisia: kuva on 

konkreettinen asia itsessään, mutta sillä on sekä visuaalisia että abstraktisia 

suhteita muihin asioihin. Piktoriaalinen merkki on ikoninen yhdessä suh

teessa ja satunnainen kaikissa muissa suhteissa, joten olemme assosiaatioi

den maailmassa. Tästä muotoutuu kaikkien elokuvan näkökulmien yhdis

täminen ja niiden vapaamuotoinen semanttisuus. 

Elokuvat, kuten visuaaliset taiteet, esittävät visuaalista ajattelua ja nä

kyviä ajatuksia. Sanalla sanoen muodot taiteessa, mediassa ja diskurssissa 

ovat risteytyksiä muotojen, havainnon ja havainnoitavan välillä. Mielen sil

män teoriat - kutsuttakoon niitä mentalistisiksi teorioiksi - eivät sulje si

säänsä elokuvan muotoon liittyvää järkeilyä. Kyse on siitä, että mieli ei luo

ta omiin resursseihinsa, vaan esiintyy sen sijaan todellisen esittämisen kanssa 

nojaten vahvoihin stabilisoituihin muotoihin, kiinnostaviin detaljeihin ja 

stimuloivaan informaatioon. Jos elokuva derealisoi todellisen, niin se reali

soi fantasiat, kuten showihmiset ja surrealistit ovat aina ymmärtäneet. Elo

kuvan paradoksi suhteessa todellisuuteen liittyy siihen, ettei elokuva ole 

sidottuna realismiin, vaan se voi lisätä sitä. 

Kuvia tarkasteltaessa mieli operoi paralleelisten prosessien kautta, hyö

dyntää moninaisia systeemejä, joiden rakenteet vaikuttavat toisiinsa mutta 

eivät ole loogisesti yhtenäisiä. Elokuvakerronnassa erilaiset semanttiset jär

jestelmät, kuvan ja äänen suhteet, ovat yhtä erilaisia kuin vaikka kiljallisuus 

ja voimistelu. 

Todellakin, jos illusionistiset teoriat usein vetoavat yhtä lailla objekti

vismiin ja mentalismiin, niin se johtuu siitä, että elokuvat ta1joavat kiehto

via symbiooseja ja läpikäyntejä näiden molempien suhteen. 
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STEPHEN DWOSKININ SYNTEESIT 

Stephen Dwoskinin elokuvat herättävät mielenkiintoa, koska niiden ker
ronnallisissa rakenteissa sekoittuvat lyyrisyys, minimalismi, realismi ja for
malismi. Dwoskin on psyykkisen entropian, mielen tasojen kuvaaja. Dwos
kinin luoma synteesi on erilainen kuin esimerkiksi Peter Gidalin tai Mal
colm LeGricen konkreettinen strukturalismi. Dwoskinilla kyse on itsehei
jastuksesta, monimutkaisesta semanttisesta ilmiöstä. Dwoskinin elokuvat 
ovat visuaalisesti mielenkiintoisia ja äärimmäisen graafisia. Ne liittyvät 
omituiseen symbioosiin suhteessa siihen performanssiin, mistä ne koostu
vat.40 

Dwoskinin elokuvat ovat syvästi fysikaalisia ja realistisia siinä mieles
sä, miten ne juhlistavat esimerkiksi kasvojen visuaalista rikkautta. Dwoski
nin elokuvat kuuluvat "puhtaan elokuvan" kategoriaan johtuen niiden mie
tiskelevästä luonteesta. 

Esimerkiksi elokuvassa Alone ( 1963) hiljainen nainen makaa vuoteessa 
mietiskellen ja savuketta polttaen. Hän liikkuu katkonaisesti peräkkäisten 
otosten aikana. Kaikki otokset on kuvattu samasta suunnasta, vuoteen jal
kopäästä. Ääniraidalta kuuluu yksi musiikillinen sointu, joka vakiinnuttaa 
tietyn pulssin kerrontaan vastakohtana normaalille, elastiselle aikaproses
soinnille. 

Dwoskinin luoma esteettinen minimalismi tehostaa naisen voimallista 
ruumiin kieltä. Dwoskinin elokuvan surullisen ha1maa graafisuus yhdistyy 
kineettiseen montaasiin ja jokaiseen otokseen sisältyvään voimakkaaseen 
kompositioajatteluun. 

SENSITIIVISIÄ MAISEMIA 

Dwoskinin Chinese Checkers (1964) -elokuvassa kaksi naista pelaa askeet
tisessa huoneessa kiinalaista pöytäshakkia. Alkutilanne muuntuu nopeasti 

yhdenlaiseksi katseiden kaksintaisteluksi. Katseet ovat voitomiemuisia, 
keimailevia ja näkökulmanomaisia. Vähitellen naisten kasvot muuntuvat 
ekspressionistisiksi naamioiksi. Alkuvaiheessa kamera leikkaa molempien 

näkökulmien kautta, jolloin naiset katsovat suoraan toisiaan kameran kaut-
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ta. Usein oletetaan että subjektiiviset otokset luovat katsojalle voimakkaan 
identifikaatioasetelman suhteessa siihen henkilöön, jonka kautta näemme 
maailman. Mutta tämä efekti on usein itse asiassa päinvastainen. Asettu

malla jonkin henkilön asemaan katsoja tavallaan poistaa hänet valkokan
kaalta, jolloin korostus onkin kankaalla nähtävässä henkilössä, siinä mitä 
jatkuvasti katsomme - toisissa kasvoissa, niihin liittyvissä tunnelmissa ja 

kaiken yllä leijuvassa arvoituksellisuudessa. 
Tällaisessa elokuvassa kasvot muuntuvat sensitiivisiksi maisemiksi ja 

naamioiksi, kun hermeettiset lähikuvat paljastavat kasvojen fenomenologi
aa. 41 Dwoskinin ideat seuraavat mykkäelokuvien visuaalista traditiota juuri 
ekspressionismin aikakaudella. Elokuvassa on minimaalisesti liioiteltuja 

melodramaattisia liikkeitä ja maksimaalisesti kuvastoa ja liikehdintää, joka 
kätkee henkilöhahmoja. Kyse on aistittavista intuitioista, siitä, miten toinen 
ihminen vaistotaan tiettyjen luonteenomaisten liikehdintöjen kautta. Dwos

kinin elokuvat luottavat vähäisessä määrin dialogiin ja enemmälti hämmen

täviin kuviin ja ääniin. Dwoskin tekee sensitiivistä elokuvaa, joka pyrkii 
tavoittelemaan inhimillisen käyttäytymisen takaa löytyviä kätkettyjä ritu
aaleja.42 

AISTIEN JA MIELEN HARJOITUKSET 

Malcolm LeGrice liikkuu elokuvissaan kerronnan abstraktien tasojen maa
ilmassa. LeGricen lyhytelokuvat ovat aistin ja mielen harjoituksia. Hänellä 
on tapana käyttää niin negatiivisia kuin positiivisia kuvia, ja usein esitysti

lanteessa tapahtuma toteutetaan usean projektorin päällekkäisheijastuksen 
avulla. LeGricen lyhytfilmeissä on kyse siitä, että "tutkitaan samanaikai
sesti itse esitystilannetta."43 LeGricen pyrkimyksenä on tarkkailla, miten

katsojan silmä toimii ja miten "katsojan mieli rakentaa alituisen rytmisen 
struktuurin".44 

Varhaisen lyhytelokuvan, Castle One, yhteydessä hän hyödynsi doku

menttimateriaalia koskien taloudellisten ja poliittisten seikkojen pintaa ja 
niin muodoin asetti auditorioon hehkulampun, joka filmin projisoinnin ai
kana välkähteli. Tämä oli LeGricen mielestä brechtiläinen keino tehdä kat

soja tietoiseksi itsestään. "En halua ajatella yleisöä massana, vaan yksilöi-
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listä havainnoijaa ja hänen käyttäytymistään. Mitä hän ajattelee katsoessaan, 
siitä elokuvani kertoo."45 

Berlin Horse (1971) -elokuvassaan LeGrice tavoittelee peilimäistä hah
motusta kuvatessaan hevosen puikkelehdintaa kankaalla niin negatiivisissa 
kuin positiivisissa ruuduissa, joita on käsitelty värisuodattimin. Elokuva 
kuvattiin Berliinissa, mutta ei tuossa tunnetussa kaupungissa, vaan Hampu
rin lähellä sijatsevassa samannimisessä kylässä. Aluksi se kuvattiin 8-milli
metriselle filmille, sitten uudestaan 16-millimetriselle, ja lopputulos on LeG

ricen mielestä epävarma suhteessa siihen, mihin elokuva viittaa, ja myös 
suhteessa elokuvan dekoratiivisiin kvaliteetteihin. 46 Tällainen itsetutkiskelu
on olennaista LeGricelle, joka on uransa aikana tullut yhä enemmän tietoi
seksi projisointitilanteen aktuaalisuudesta. LeGricen mukaan se on ainoa 
yleisön kokema olemassaolevan todellisuuden hetki47' ja siitä muotoutuu 
kokemuksen ja merkityksen primäärinen pohja. 

LeGricen mukaan on hyödyllistä erottaa epistemologinen ja fenomeno

loginen näkökulma suhteessa elokuvaan (vaikka molemmat käsitteet on syytä 
ymmärtää kielellisinä ideoina, joita on hyvin rajallisesti sovellettava koke
mukseen).48 Epistemologinen näkökulma johtaa kirjallisten mallien ja kä
sitteiden käyttöön ja yritykseen eristää esiin koodeja ja niiden elementtejä 
(vrt. esimerkiksi Metz). Ongelma tässä lähestymistavassa on, että se roh
kaisee historiallisen elokuvallisen kulttuurin soveltuvuutta analyysin poh
jaksi. LeGrice sen sijaan hylkää lähes kaikki olemassaolevaan elokuvakult
tuuriin liittyvät näkökulmat nojaten näin fenomenologisen lähestymistavan 
suurempaan houkuttelevuuteen. Tavallaan kyseessä on elokuvan keksiminen 
uudelleen, alkaen aivan perusraaputtamisesta (scratch) filmille tai LeGri
cen sanoin "ainakin selluloidista, projektorin lampusta, näkemisestä, val
kokankaasta, kestosta, vaijoista, filmin kehittämisestä ja filmille raaputta

misesta".49 Nuo kaksi näkökulmaa eivät ole itse asiassa toisiaan poissulke
via, sillä voi olla olemassa epistemologinen näkökulma joka pohjaa feno

menologisiin modulaatioihin. 
LeGrice on kiinnostunut toiminnan (tekemisen) ja näkemisen prosessis

ta. Molemmissa on kyse jatkuvasta virrasta, alituisista modifikaatioista. 
Merkityksen pysyvyys on LeGricen mukaan illuusio,jota kulttuuristen tapo

jen passiivinen tietoisuus rnokkii. 50 LeGrice on kiinnostunut transformaati-
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oista, muodoista, kvaliteeteista ja luomisesta - ennustamattomien tapahtu

mien yhteensaattamisesta. 

LeGricen elokuvat ovat puhdasta rakennetta, abstraktiota, johon liittyy 

voimakas sensuaalisuus juuri valon ja materiaalien kautta havainnoituna. 

Jonas Mekas hahmottaa: "On vain harvoja ääniä elämässä, joihin liittyy yhtä 

voimakas sensuaalinen sonorisuus, kuin kuuden yhtä aikaa surisevan 16 

mm:n projektorin äänet. Kuuntelin ääniä, ja välillä olin kuin valtamerellä, 

välillä sade hakkasi voimallisesti kattoon, ja välillä tuuli ulvotti lehtiä. Ää

net olivat syviä, rikkaisa, täysinäisiä, hyvin miellyttäviä, hyvin sensuelleja 

ja erittäin sopivia sielulle ja ruumille."51 
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Elokuvan erityinen piiITe liittyy siihen olennaisesti kuuluvien eri elementti

en yhdistelyyn ja jäJ.jestämiseen. Tähän kuuluu olennaisesti myös elokuvan 

leikkauksen käsite ja sitä laajemmin kuvailevan käsitteen, montaasin ole

massaolo. Leikkauksen idea pohjautuu empiiriseen taustaan, sillä alkujaan 

leikkauksen idea oli tekninen aktiviteetti, joka organisoitui ammatilliseksi 

jo elokuvan alusta lähtien. Esteettiset painotukset ovat luonnollisesti lisään

tyneet historian valossa. 

Käsikiijoituksesta valmiiseen elokuvaan johtava tapahtumien ketju si

sältää muotoutuessaan monenlaisia tekijöitä. Ensimmäinen taso koostuu 

käsikirjoituksen jakamisesta toiminnallisiksi yksiköiksi, jotka edelleen ha

jotetaan ns. storyboardin tasoille. Siitä ilmenevät filmatuiksi tarkoitetut yk

siköt, otokset. Otokset koostuvat yleensä useimmista otoista, joista osa voi 

olla identtisiä eli niitä toistetaan niin kauan, kunnes tyydyttävä lopputulos 

on saatu aikaan. Ne voivat koostua myös eri otoista, jotka kattavat saman 

toiminnan nähtynä eri kuvakulmista. Näiden otosten kokoelmasta muotou

tuvat ns. katselukopiot, joista varsinainen leikkaus suoritetaan. Siihen liit

tyy kolme vaihetta. 
1 

1) Katselukopioista tehdään valinta suhteessa käyttökelpoiseen ma

teriaaliin, jolloin hylätty materiaali poistetaan. 

2) Valitut otokset jäJ.jestetään ja saadaan aikaan ns. raakaleikkaus.

3) Jokaisen otoksen tarkka pituus määritetään ja tehdään lopullinen

leikkaus. (Tämä hahmotus liittyy kuvaleikkaukseen. Vastaava ääni

raitaan kohdistuva leikkaus työ voidaan tehdä samanaikaisesti tai vasta 

kuvaleikkauksen jälkeen. Joskus ääni.leikkaus voi myös edeltää ku

valeikkausta). 

Näin voimme kuvailla leikkauksen prosessisuutta kolmella operaatiol

la: valikoinnilla, kokoamisella ja lopullisella leikkauksella. Nämä kolme 

vaihetta yhdentyvät totaaliseksi konstruktioksi, joka on varsinainen eloku

va, erillisistä elementeistä kasattu kokonaisuus.
2 

Yleensä leikkauksen käsi

te on määJ.·itelty suhteessa leikkaajan työhön niiden teoreetikoiden taholta, 

jotka asiaa ovat havainnoineet. Esimerkiksi Marcel Martin määJ.·itteli näin: 

"Leikkaus on elokuvan kuvien järjestämistä tiettyjen ehtojen vallitessa jär

jestyksen ja keston suhteen."
3 

David Bordwell ja Kristin Thompson ajatte

levat leikkausta yksinkertaisesti otosten välisenä koordinaationa. 
4 

V sevo-
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lod Pudovkin korosti aikoinaan leikkauksen "psykologisesti katsojaa oh

jaavaa" merkitystä, konstruktiivista ideointia, joka toimii kontrastin, paral

lelismin, symbolismin, samanaikaisuuden ja johtomotiivien tasoilla. 
5 

1920-luvun neuvostotodellisuudessa elokuva oli uusi filosofia, tulevai

suuden "visuaalinen esperanto",jota muun muassa Lev Kuleshov aikoinaan 

hahmotti. 
6 

Hänelle leikkaus ja erityisesti sen laajentuma montaasi lähti sii

tä, että otoksen idea syttyi sen välittömästä kontekstista. Kontekstia muutta

malla, asettamalla originaali otos aina uusiin yhteyksiin, muuntuivat myös 

merkitykset. Kuleshov matkasi ns. agit-junissa, loi ja hahmotti koko ajan 

uutta materiaalia. Kuleshovin vaikutus ulottui ylitse hänen elokuviensa, sil

lä hän vaikutti lähes jokaiseen neuvostoelokuvantekijään, ei vain montaasi

kuvioiden kautta, vaan myös yrityksissään rohkaista uudenlaista "naturalis

tista" näyttelijätyötä. Tässä suhteessa Kuleshovin ideat mukailivat hieman 

Vsevolod Meyerholdin biomekanistisia kokeiluja, joilla haijoitettiin näyt

telijöiden kehollisia ulottuvuuksia. 

Tmmo Malmbergin huomion mukaisesti moderni elokuva kukoisti vuo

sisatamme kahtena muutoksen vuosikymmenenä, 1920- ja 1960-luvuilla, 

ja sen kaksi keskeistä saavutusta ovat yksinkertaistaen Eisensteinin mon

taasi ja Godardin "vapaa muoto".
7 

Myöhemmin Eisensteinin ja Godardin 

ideat ovat siirtyneet taide-elokuvasta yhä enemmän televisioon ja populaa

rielokuvaan. Malmbergin mukaan nykyinen tv-mainonta, tietyt ohjelmara

kenteet ja -tyypit (esimerkiksi Music Television) olisivat mahdottomia il

man montaasia, joka on niiden perusilmaisuperiaate. 
8 

Detaljien tasolla havainnoituna leikkaukselliseen kuvioon liittyy kah-

denlaisia ehtoja: 

1) Objektit, joiden suhteen leikkaus toimii, ovat elokuvan otoksia,

joten leikkaus koostuu otosten manipuloinnista, jotta voitaisiin ra

kentaa uusi objekti, elokuva. Tämä oli 1920-luvun neuvostotodelli

suudessa keskeinen päämäärä, jolloin montaasin kautta voitiin hei

jastaa laajempia elämällisiä ulottuvuuksia. 

2) Leikkaukseen liittyy kaksi toiminnallista mallia, sillä leikkaus jär

jestää ne yksiköt, joita sanomme otoksiksi, ja määrittää niiden kes

ton. 
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Itse asiassa tällainen formalisaatio tekee ilmeiseksi leikkauskäsitteen 
rajatun luonteen ja sen alisteisuuden teknisille prosesseille. Siksi laajempi 
teoreettinen näkökulma suhteessa elokuvan fenomenologiaan johtaa myös 
leikkauskäsitteen laajentumiseen. 

Aiemmasta kapeasta leikkauskäsitteen mallista voidaan laajentua kah
teen suuntaan, jolloin uuden leikkauksen käsitteen täytyy sulkea sisäänsä 

kaikki leikkaukselliset objektit ja toiminnalliset mallit. 
Leikkauksen kapea määritelmä osoittaa "otokseen" kanonisena leikka

uksellisena yksikkönä, jolla on polyseeminen luonne. Otokseen liittyy ai
kaulottuvuus, tietty jäijestys ja kesto, mitä kautta se voidaan ymmärtää "em
piirisenä leikkauksellisena yksikkönä". Voimme kuitenkin huomioida sen, 
miten otosta määrittävät tekijät soveltuvat myös muunlaisiin objekteihin. 

Elokuvan laajemmat osiot eli elokuvalliset syntagmat, jotka ovat otosta 
suurempia, havainnoidaan useimmiten sekvensseinä. Klassinen elokuva on 
kehittänyt erityisen typologian suhteessa näihin laajempiin yksiköihin. Chris

tian Metzin mukaan voimme viitata niihin segmentteinä tai laajoina syntag
moina.9 Katsojan kokemus tarinallisesta kestosta riippuu hänen merkitys
ten etsinnästään. Havainnoija ei voi a1vioida tilassa olevan objektin etäi
syyttä, ennen kuin hän on identifioinut sen ja arvioinut sen koolliset mitta
suhteet. Samoin havainnoija ei kykene arvioimaan kuvan sisällä olevan ajan 

kulkua tulkitsematta itse esitettyä tapahtumaa. 10 Kerrorman suuntautumi
nen kohti tulevaa ohjaa katsonnallisia odotuksia ja määrittää sen, mihin ker
ronta kohdistuu ja mitkä ovat siihen liittyvät poistot. Esimerkiksi aika on 
kerronnan sisällä kausaliteettia ohjaava näkymä, ja klassisessa ke1rnnnassa 

pyrkimys ratkaisuihin palkitsee merkitysten etsintää ja ohjaa katsonnallista 
havainnointia kohden ajallista yhtenäisyyttä. Samalla muokataan kokemus
ten ajallisia merkityksiä. Kerronnallisen rytmiikan luominen on tässä mie
lessä prosessi, jonka kautta kerronta keskittyy ja kontrolloi peräkkäisiä ta
pahtumia. Kameranliikkeillä ja esimerkiksi niihin keskeisesti kytketyllä 
musiikilla voidaan ohjata katsojan odotuksia, jolloin leikkauksellinen ryt

misyys muuntuu ja liukuu havainnoinnin myötä. Hitaasti rytmitetty leikka
us jättää enemmän tilaa otosten väliselle kommunikaatiolle; sen sijaan kiih
dytetyssä leikkausmallissa leikkauksellisten vaihtoehtojen ulottuvuus usein 

11 kapenee. 
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Klassisessa kerronnassa leikkauksella vahvistetaan tilallista orientaatio

ta. Tonaalisuus, liikkeet ja kompositioiden keskukset määrittyvät graafisen 

jatkuvuuden kautta, ja ristiinleikkauksilla luodaan fiktiivisiä tiloja, joiden 

kautta kerronnalliset muutokset pystytään motivoimaan. Jatkuvuuden kei

nojen voima piilee niiden neutraliteetissa, sillä kompositioiden kautta oh

jattu motivaatioiden etsintä on koodattu niin pitkälle, että kerronnalliset pa

radigmat saadaan täytettyä. Tämän mukaisesti havannoijasta tulee eräänlai

nen ideaali tarkkailija, joka on sidottuna tietynlaiseen visionäärisyyteen. 

Klassinen leikkaus hahmottuu paradigmaattisesti, koska otosten peräkkäi

syys ohjaa katsonnallista havainnointia tiettyyn ja usein varsin rajattuun 

suuntaan. Katsoja kykenee lataamaan kerronnan sisään omia hypoteettisia 

olettamuksiaan, joita leikkaus erilaisten odotusten myötä säätelee.
12 

TILALLISET JA VISUAALISET PARAMETRIT 

Esimerkiksi elokuvallisten lainausten suhteen voidaan ajatella, että mikä 

tahansa tietyn elokuvan fragmentti, jota lainataan jossain toisessa elokuvas

sa, asettuu näin uuteen elokuvalliseen yhteyteen, uudenlaiseen kokonaisra

kenteelliseen näkökulmaan. 

Valmistautuessaan fiktionaalisen jakson kuvaukseen Sergei Eisenstein 

ehdotti käsikitjoitusta paloiteltavaksi laajemmiksi kerronnallisiksi yksiköiksi, 

"otoskomplekseiksi". Sitten Eisenstein pyysi kiinnittämään huomion kuva

jakoleikkauksen kahteen tasoon: ensimmäiseen liittyivät otoskompleksit ja 

toiseen näiden laajempien sektioiden sisällä olevat yksittäiset otokset. Ei

sensteinille täydellisinä ilmaistut ideat olivat sinänsä jo fotogeenisiä, sillä 

objekti on fotogeeninen, kun se vastaa sisältämäänsä ideaa. F01maalinen 

efektiivisyys oli tärkeää, mutta siihen piti liittyä myös temaattisuus: eloku

van sisältö koostui sosiaalisesti hyödyllisistä emotionaalisista ja psykologi

sista efekteistä, jotka vaikuttavat katsojaan ja koostuvat suoraan ohjattujen 

ärsykkeiden ketjuista. 13 

Otos on montaasin elementti ja otoksen sisäinen montaasi voi olla in

tensiivisyydessään potentiaalista montaasia. Otos voidaan ymmärtää pie

nempien yksikköjen laajentumana, jolloin on eri tapoja kuvittaa tätä otok

sellista "fragmentaatiota". Se voidaan tehdä keston kautta,jolloin sisällölli-
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sestä näkökulmasta otoksen voidaan nähdä vastaavan pidempää segment

tiä, kuten klassisen "sekvenssiotoksen" tapauksessa. Silti on olemassa joukko 

viitteitä otoksiin, jotka eivät ole todellisuudessa sekvenssiotoksia, ja kui

tenkin riittävästi merkittyjä esimerkiksi kameran tai henkilön liikkeiden 

kautta, tai muuntuvien perspektiivien tai peräkkäisten montaasiefektien 

kautta. 

Viitteet voidaan tehdä visuaalisten ja erityisesti tilallisten parametrien 

kautta, jolloin otosta voidaan analysoida sitä määrittävien visuaalisten nä

kökulmien suhteen. Ne ulottuvat suhteellisen lyhyistä plastisista efekteistä 

(esimerkiksi ruudunsisäiset mustavalkokontrastit) tilallisiin kollaaseihin, 

jotka voivat olla hyvinkin hienovaraisia. 14 

Näissä tapauksissa leikkaus voidaan ymmärtää otoksen sisäisenä jä1jes

telynä. Lisäksi voidaan huomioida esimerkiksi pitkiin otoksiin liittyvät 

montaasiefektit, jotka heti laajentavat kapeaa leikkauksellista 

määrittelyä.Tällöin on kyseessä kahdensuuntainen esittäminen, montaasi 

kuvan ja äänen välillä. Klassisen elokuvan suhteen kyseessä on montaasin 

jä1jestykseen liittyvä manipulaatio, sillä ääniraita on usein pantu kokoon 

kuvauksen jälkeen ja siten sovitettu kuvaraidan ehtoihin. Ääneen liittyvät 

hallitsevat konseptiot eivät aina tällaista käsitystä alleki1joita, vaan viittaa

vat äänen ja kuvan konsubstantiaalisuuteen eli olemukselliseen yhteyteen. 

Klassiset leikkaukselliset huomiot korostavat äänen ja kuvan yhteisyyttä, 

modernit näkökulmat painottavat ääniraidan autonomisuutta suhteessa ku

varaitaan, jolloin kyse on vastakkaisesta näkymästä suhteessa klassisen es

tetiikan läpinäkyvyyteen liittyviin huomioihin. Näin leikkauksen määritel

mällisyys laajenee ideaksi, johon liittyy elementillinen kasvu -yksittäisistä 

osioista nousee esiin jotain sellaista, joka ei ollut läsnä yksittäisten element

tien tasolla, vaan joka syntyy elementtien yhdistelyn kautta. 

Leikkauksen laajempi ymmärtäminen hahmottuu siis montaasin käsit

teen kautta. Siihen liittyy kaikkien mahdollisten elokuvan sisällä tapahtuvi

en leikkauksellisten manifestaatioiden huomioiminen. Oheinen määritelmä 

kuvaa leikkauksen laajentumista montaasin tasoille: Montaasi on periaate, 

joka kattaa elokuvan audiovisuaalisten elementtien organisoinnin, yhdistä

misen, vastakkaistamisen ja niihin liittyvien kestojen kontrolloinnin. 15 
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Leikkauksen laajemman määritelmän myötä mahdollistuu erilaisten elo

kuvallisten objektien hahmottaminen ja montaasin erilaiset funktiot. Tar

kasteltaessa traditionaalisen estetiikan näkymiä suhteessa tähän huomataan, 

ettei empiirinen lähestymistapa tuo esiin välttämättä pelkästään yksinker

taisia määritelmiä. Kaksijakoisuus ilmenee jo sanaston tasolla. Se, millä 

viitataan montaasin "funktioihin" sekoittuu usein montaasin "efektien" kans

sa. 
16 

Kuitenkin "funktion" ja "efektin" käsitteiden käytännöllinen ero on 

usein minimaalinen. "Efekti" nostaa esiin todistettavissa oleviin asioihin liit

tyviä konnotaatioita, jolloin se soveltuu paremmin konkreettisten tapausten 

kuvaamiseen. "Funktio" on puolestaan abstraktimpi ja siten hyödyllisempi 

ideoihin liittyvänä formaalisena käsitteenä, vaikka lopputuloksena on vah

vistaa tutkinnan alla olevien tapausten olemassaoloa, mahdollisuutta tai to

teutumista. "Efekti" saattaa aiheuttaa hämmennystä "montaasin efektien" 

ja "montaasi-efektin" käsitteiden suhteen. Jälkimmäistä esimerkiksi Jean 

Mitry käytti leikkauksen laajan ymmärtämisen mielessä.
17 

Montaasin funktioiden perinteiset näkökulmat pohjautuvat ensinnäkin 

leikkauksen ilmaantumisen historiallisiin ehtoihin ja toiseksi leikkauksen 

kehittymiseen melko kapeasti havainnoituna. Ilman, että mentäisiin kovin 

yksityiskohtaiseen historialliseen kuvaukseen, on kuitenkin tärkeää osoit

taa se, että jo hyvin varhain elokuvat asettivat kuvansa kerronnallisuutta 

varten hahmotetuiksi "sekvensseiksi". 

On olemassa monia kiistelyjä siitä, milloin leikkaus ensi kertaa ilmeni 

fiktioelokuvissa esimerkiksi suhteessa siihen, keksivätkö James William

son ja Edwin S. Porter leikkauksen joskus vuosien 1900- 1903 välillä. To

siasia on kuitenkin, että leikkausta oli hyödynnetty jo ennen heitä, vaikka 

leikkaus koettiin elokuvan kehityksen alkuvaiheissa visuaalisesti häiritse

väksi. 
18 

Cecil Hepw011h käytti mustia mutuja kuviensa välissä jo aivan elo

kuvan varhaisvuosina, ja moniotoksisia elokuvia pyrittiin kehittelemään jo 

vuonna 1897. 
19

Myöhemmin esimerkiksi Georges Meliesin ensimmäiset elokuvan koos

tuivat jo useista otoksista, ja vaikka häntä pidetään kerrontaelokuvan perus

tajana, samalla on selvää, ettei hän kyennyt vielä täyspainoisesti hyödyntä

mään leikkauksellisia periaatteita. Hänen varhaiselokuvansa ovat enemmälti 

taulumaisia, teatterilliseen traditioon hahmottuvia. Sen sijaan amerikkalais-
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ohjaaja Edwin S. Po1ter käytti leikkauksellista kekseliäisyyttä erityisesti fil

meissään Life of an American Fireman ( 1902) ja The Great Train Robbe1y 

(1903). 

Historioitsijoiden tasolla siitä ollaan melkoisen yksimielisiä, että leik

kauksen kehityksen perusesteettinen tehtävä liittyi kameran vapautumiseen. 

Siihen liittyy se paradoksi, että vaikka liikkuvan kameran käytön lisäänty

misen olisi luullut tapahtuvan kameranliikkeiden itsensä kautta, leikkauk

sella oli itse asiassa suurempi merkitys kuin kameranliikkeillä elokuvan en

simmäisten vuosikymmenten aikana. 

LEIKKAUKSEN KERRONNALLISTA ESTETIIKKAA 

Leikkauksen ensimmäinen funktio liittyy sen narratiivisuuteen. Näin klas

siset leikkauksen kuvaelmat kokevat narratiivisen funktion olevan leikka

uksen normaalin funktion. Näin ymmärrettynä leikkauksesta tulee toimin

nallisten elementtien yhdistämistä kausaalisuhteiden ja/tai diegeettisten ai

kasuhteiden mukaan. Se pyrkii aina draaman painottamiseen suhteessa kat

sonnalliseen havainnointiin ja korrektiin ymmärtämiseen. 

Tämä fundamentaalinen leikkauksen näkökulma vastakkaistetaan yleensä 

toisen leikkauksen funktion, "ekspressiivisen montaasin" kanssa. Ekspres

siivinen montaasi pyrkii ilmaisemaan tunnetta tai ajatusta, luomaan katkos

efektejä, joilla on jo ilmaisullinen tarkoituksensa. 
20 

Tämä erottelu leikkaukseen, joka on olennaisesti tarkoitettu suppeaan 

narraatioon, ja leikkaukseen (tai montaasiin), jonka on tarkoitus tuottaa es

teettisiä, fiktionaalisuuden suhteen itsenäisiä shokkeja tai törmäyksiä, hei

jastaa ilmeisesti vastakkaisuutta leikkauksen itsensä erityisessä merkityk

sessä. Tässä mielessä hahmotettuna jopa ekspressiivisen montaasin käsitet

tä ei ole aktualisoitu puhtaassa muodossaan, huolimatta joistain mykän kau

den, erityisesti ranskalaisen avantgarden elokuvista. Esimerkiksi Gennaine 

Dulacin La souriante madame Beudet ( 1921) oli vielä kerronnallisissa siir

tymissään traditionaalisia elementtejä sisältänyt teos. Dulac lisäsi kerron

taan kuitenkin suggestiivisia ja runollisia näkymiä, joiden myötä elokuva 

pyrki herättämään esiin päähenkilönsä sisäisen maailman. Dulac oli innois

saan juuri elokuvakerronnan ekspressiivisistä mahdollisuuksista ja halusi 
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hahmottaa inhimillisen psyyken prosesseja, muistoja ja ajatuksia. Dulac 
kääntyi musiikillisen komposition puoleen, sillä hänelle visuaalisen kuvan 
välitön suoruus toimi parhaiten juuri musiikillisen muodon kautta. Dulacil
le elokuva oli "vision ja silmän taidetta". Hän puhui "visuaalisista sinfoni
oista", jotka oli tehty rytmisistä kuvista ja joita taiteellinen havainnointi 
koordinoi.21 Dulacin näkemyksissä heijastui romanttinen estetiikka ja ru
nolliset kuvastot (L' Invitation au Voyage, 1926). Pisimmälle Dulacin ko
keellisuus meni elokuvassa La Coquille et te clergyman (1928), jossa asso
siaatioiden montaasi luo ja kehittää sarjan visuaalisia mielentiloja. Kyse on 
fantasiaprosessista, jonka avulla Dulac pyrki kuvaamaan alitajuisia tasoja 
ja eräänlaista hajautettua subjektiviteettia, dramatisoitujen suhteiden ja ker
ronnallisten hetkien sarjaa. 22 

Kuitenkin suurin osa elokuvista, jopa mykkäfilmeistä, käyttää todelli
suudessa sekä narratiivisia että ekspressiivisiä leikkauksen kategorioita. Siksi 
tällainen erottelu saattaa vaikuttaa hieman keinotekoiselta ja johtaa siihen, 
että keskeisen kerronnallisen funktionsa lisäksi leikkauksella on muita, elo
kuvan efektien tuottamiseen liittyviä merkityksiä. Siksi empiiriset kuvauk
set montaasin funktioista eroavat toisistaan korostaen vuorotellen yhtä tai 
toista sen funktioista ja määrittäen niitä yleisten, toisinaan epäselvien ide
ologisten funktioiden kautta. 

Empiirinen leikkauksen funktioita kuvaava lähestymistapa on tallenta
nut esiin monia hyödyllisiä montaasin funktioita. "Luovan" tai "produktii
visen" montaasin idea juontaa juurensa ensimmäisiin elokuvateoreettisiin 
kehitelmiin saakka. Esimerkiksi Bela Balazsin kirjoituksista löytää tällaisia 
ideoita. Hän puhui siitä, miten montaasi voi olla aidosti luovaa ja välittää 
meille sellaista, mitä ei näy kuvissa itsessään. Balazs hahmotti erilaisia mon
taasin lajeja, joita olivat assosiaatioiden montaasi, montaasin assosiaatio, 
montaasivertaus, ajatuksellinen montaasi ja montaasi ilman leikkausta.23 Jean 
Mitry määritteli "produktiivista" montaasia (tai "montaasiefektiä") kahden 
kuvan assosiaation (joko satunnaisen tai tahallisen) yhteensuhteuttamisen 
tuloksena, tarkoituksena aiheuttaa katsojan tajuntaan idea, emootio, tunne, 
joka ei ole läsnä yksittäisissä kuvissa.24 Näissä varhaisemmissa montaasi
ideoissa näkyy selkeänä Eisensteinin ajatuksellinen vaikutus. Montaasi voi
daan määritellä melko yleisesti "kahden elokuvallisen elementin yhdistä-

289 



misenä, minkä tuloksena syntyy erityinen efekti, jota kumpikaan elementti 

ei voi erillisenä tuottaa". Tämä määritelmä osoittaa selkeästi sen keskeisen 

paikan, joka montaasin idealla on aina ollut kaikessa elokuvaa koskevassa 

teoreettisessa keskustelussa. Mitryn ideoimana elokuvallinen kuva tulee 

montaasin kautta haasteelliseksi hetkittäisellä merkityksellä, ohikiitävällä 

symbolisella arvolla.
25 

Tämän voiman kautta elokuva kykenee kehittämään 

itselleen kielen, jossa kuvat "puhuvat" katsojan mielen tasolla liikkuvana 

synteesinä, vihjauksellisena näkökulmana, jonka kautta diskurssi juoksee 

paralleelina tarinallisille ideoille. Katsoja rakentaa dynaamisen kerronnalli

suuden ja jatkuvuuden erillisistä fragmenteista sekä projisoi kuvien ylle 

symbolisia merkityksiä. 
26 

Mitryn pääasiallinen panos montaasiteoriaan oli eräänlaista Eisenstei

nin ja Bazinin ideoiden uudelleen muokkausta ja eri tasojen välittävää tul

kintaa. Tämän mahdollisti Mitryn idea montaasiefektistä elokuvan koke

muksen muokkaajana. Mitryn mielestä erilaiset leikkaustyylit ja mallit riip

puivat juuri montaasiefektistä, joka oli kuvallisten assosiaatioiden tulosta. 
27 

Mitryn systeemiin kuuluivat myös otoksen sisäiset merkitykset, sillä Mit

rylle syvätarkkakuvaus ja pitkät kamera-ajot olivat montaasiefektin modu

laatioita, vaihtoehtoja montaasin muille malleille. Ne olivat kuitenkin muo

toja, eivätkä määrittäviä rakenteita. 

PARALLEELIN MONTAASIN ULOTTUVUUKSIA 

Sergei Eisensteinin Vanhaa ja uutta (Staroje i novoje, 1929) -elokuvassa 

oleva ns. kermaseparaattorijakso on esimerkki hänen konfliktien teorias

taan, jonka mukaisesti erilaiset visuaaliset tasot vastakkaistuvat toistensa 

kanssa. Eisenstein yhdistää jakson edelliseen, rituaalista uskonnollista kul

kuetta kuvaavaan osuuteen. Siinä leikkauksen rytmiikka hahmottuu staattis

ten, metriseen montaasiin viittaavien kuvien kautta. Jakson loppupuolella 

Eisenstein hyödyntää kuva-vastakuva -tematiikkaa vahvistaen näin kulku

een sisäisiä epäluuloja ja talonpoikien kasvavaa vihantunnetta. Griffithin 

luoma paralleelileikkaus oli aiemmin kuvannut selkeästi erilaisten toimin

tojen väliset alueet. Hän pyrki huolellisesti välttämään näiden alueiden vä-
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lisiä sekaannuksia aloittaen yleensä siittymän tilanteen vakiinnuttavalla otok

sella. Myös väliteksteillä saattoi olla siirtymiä luova merkitys. 

Kermaseparaattorijakson alussa Eisenstein hyödyntää kuva-vastakuva 

-tilannetta luodakseen ajallista ja tilallista jatkuvuutta. Hän leikkaa suoraan

epäilevien talonpoikien lähikuvista separaattorin eri osiin. Sen jälkeen koh

taukseen liittyvä montaasi on vastakkainen aiemman kohtauksen montaa

sille. Skeptisten talonpoikien metrinen montaasi antaa tilaa separaattoriku

vien ja hymyilevien kasvojen rytmisemmälle montaasille. Eisenstein hyö

dyntää myös sisätilojen tummaa sävytystä, tiheitä varjoja, jotka yllättäen 

vastakkaistuvat separaattorista heijastuvien valosäikeiden kanssa. Lopun 

suihkuavassa montaasissa on seksuaalisia viitteitä, jotka toimivat kontrasti

na aiemman uskonnollista kulkuetta kuvaavan jakson steriiliydelle. Eisen

stein luo tätä kautta merkityksiinsä fysikaalisia vastineita. Eisensteinille kyse 

oli "kielellisen logiikan" ja "kuvien kielen" välisistä murtumista.
28 

Myö

hemmin elokuvassa Eisenstein kehittää uudenlaisen siittymän päällekkäis

kuvana Marfan unesta futuristisen kollektiivitilan jättihärkään liittäen tähän 

jaksoon myös välitekstit. Teknologinen ylistys kätkee sisäänsä folkloristi

sia piirteitä Eisensteinin luomassa montaasissa. 

Eisensteinin käsitys orgaanisesta yhtenäisyydestä osoittaa keskeistä roolia 

montaasille, prosessille, joka kontrolloi teoksen linjojen punomista. Kape

asti hahmotettuna montaasi liittyy Eisensteinillakin elokuvan leikkauksen 

tekniikkaan, mutta leikkaus on vain kaikkein ilmeisin seikka suhteessa pe

riaatteeseen, jonka kautta kuvaukset saavat taiteellisen kuvan muodon. Elo

kuvassa on mikromontaasia ruutujen leikkausten ja rajausten tasoilla, jol

loin voidaan puhua oikeaoppisesta montaasista. Makromontaasi on kohta

usten ja osien liittämistä kokonaiseksi elokuvaksi. Kaikkein laajimmillaan 

montaasi on muodollinen periaate, joka hallitsee kaikkia taiteita, Pushkin 

"leikkaa" detaljeja ?oltavassa, Flaubert "leikkaa sisään" keskusteluja Ma

dame Bovaryssa ja Leonardo da Vinci jätjestää uudelleen liikkeellisiä linjo

ja pii.rroksissaan vedenpaisumuksesta. Lisäksi El Grecon töistä välittyy vai

kutelma kuin erillisistä, yhteenkoostetuista valokuvista, jotka on koottu vää

ristämään lineaarista perspektiiviä. Montaasi ei enää tässä mielessä ole 

konstruktiivista ja koneellista kokoamista, vaan ennen kaikkea prosessi, jonka 
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kautta erilliset, identiteettinsä säilyttävät linjat vaikuttavat dynaamisesti toi

siinsa luodakseen orgaanisesti yhtenäisen kokonaisuuden. 

Eisenstein kehitti ja laajensi musiikillisia analogioitaan suhteessa mon

taasiin. Hänen hahmottamansa polyfoninen tai kontrapunktinen montaasi 

merkitsi elokuvan visuaalisen raidan toisiinsa kietoutuvia "ääniä". Otokset 

yhdistetään "lukuisten motiivien samanaikaisella liikkeellä". Jokainen linja 

rakentaa ja jatkaa temaattista liikettä, ja jokainen otos pitää sisällään yhden 

tai useamman linjan. Otoksen kompositioon liittyvät tekijät voivat tukea näitä 

linjoja. Montaasin ansiosta ääriviivoja voidaan toistaa otossaijojen kautta 

tai niitä voidaan kehittää erilaisiksi graafisiksi malleiksi. Otos otokselta etu

alan elementit voivat vaihdella taka-alan elementtien kanssa tai montaasi 

voi eristää yhden elementin toisesta yksittäisestä otoksesta ja tehdä sen mak

simaalisella intensiteetillä. Esimerkiksi Panssarilaiva Potemkinin (Brone

nosets Potemkin, 1925) pmjevenejakso kuvittaa sitä, miten graafiset motii

vit voivat toimia linjoina otoksesta toiseen. 

Polyfoninen montaasi saattaa aiheuttaa erilaisia näkökulmia suhteessa 

esimerkiksi konventionaalisen elokuvan jatkuvuusajatteluun. Esimerkiksi 

Iivana Julman (Ivan Groznyi, 1944-46) ensimmäisen osan jaksossa, joka 

keskittyy Anastasian ruumisvaunujen ympärille, kolme keskeistä "ääntä" 

ovat Iivanan poseeraus, hänen kasvonilmeensä ja kaulasta roikkuva krusi

fiksi. Iivanan kurkottautuessa Anastasian arkkua kohden Eisenstein leikkaa 

eri otoksiin, korostaa Iivanan poseerausta yhdessä, kasvoja toisessa ja kru

sifiksia sen jälkeen säilyttäen samalla muut linjat toissijaisina elementteinä. 

Eisenstein rikkoo täten jatkuvuusleikkausta muuntamalla Iivanan asentoa 

otoksesta toiseen. 

Vuonna 1928 Eisenstein, Alexandrov ja Pudovkin julistivat, että ääni

raidan tulisi ollla kontrapunktinen eli sen tulisi ta1jota "terävä riitasointu 

suhteessa visuaaliseen kuvaan". Tuolloin tuon lausunnon musikologiseen 

naiiviuteen viitattiin, mutta Eisenstein oli läpi 1920-luvun ajatellut äänen ja 

kuvan vastakkaisuuta konfliktin kautta. 1930-luvulla hän alkoi käyttää ter

miä enemmän orgaanisessa mielessä ja hänen käsityksensä äänen muodol

lisesta roolista muuttui. 
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EISENSTEININ IDEOITA 

Audiovisuaalisen montaasin idea oli siinä uskomuksessa, että katsoja on 

alistettu tarttumaan äänen, värin ja graafisen suunnittelun konelaatioille. 

Läpi elämänsä Eisensteinia kiehtoi synestesia, prosessi, jossa sekoitetaan 

aistimalleja kokemukseen.
29 

1920-luvulla Eisenstein löysi sen kabukista. 

Kuvan suhteet ääniin tulevat osaksi teoksen kokonaiskudelmaa ja näitä suh

teita Eisenstein nimitti vertikaaliksi montaasiksi. Nimi tulee diagrammasta, 

jossa otosten vastakkaisuutta paralleloi ääniraidan vertikaali koordinaatio. 

Eisensteinin mielestä äänen liittäminen orgaaniin teokseen oli synkronoi

mista. Hän hylkäsi selkeän äänen ja kuvan synkronoinnin, mutta oli sitä 

mieltä, ettei tällaista synkronointia voi välttää. Tosin orgaanisesti rakenne

tussa teoksessa on olemassa ekspressiivisempiäkin mahdollisuuksia. Löy

tääkseen nämä mahdollisuudet Eisenstein palasi vanhaan teemaansa ja osoitti, 

että kuvan ja äänen yhtenäisyydellä on lähteensä inhimillisessä ekspressii

visyydessä. Pernsideologinen otaksuma, johon Eisensteinin systeemi raken

tuu, sulkee pois kaiken sellaisen todellisuuden huomioonottamisen, mikä 

voisi itsessään sisältää oman merkityksen, jota ei pitäisi manipuloida. 

Voidaan sanoa, että Eisensteinille "todellinen" ei ole olemassa sille an

netun merkityksen ulkopuolella, vaan elokuva nähdään keinona muiden 

joukossa. Elokuvan tehtävä ei ole reprodusoida "todellista" ilman sekaan

tumista siihen, vaan heijastaa tuota todellisuutta ja samaan aikaan tehdä joi

tain ideologisia kommentteja suhteessa siihen. 

Tällainen näkökulma nostaa esiin probleeman, jonka Bazinin metodi 

välttää eli kysymyksen siitä, mikä on todellisuuden kriteeri minkin diskurs

sin yhteydessä. Eisensteinille valinta on selkeä: kyse on siitä, mikä vahvis

taa elokuvan ilmaiseman diskurssin totuudellisuutta, sen vastaavuutta dia

lektisen ja historiallisen materialismin laeille (ja joskus, brntaalimmassa mer

kityksessä, sen vastaavuutta kulloisillekin poliittisille ideoille). Bazinilai

nen todellisuuskriteeri sisältyy todellisuuteen itseensä, joten viime kädessä 

se pohjautuu Jumalan olemassaoloon. Lisäksi Eisensteinin mielestä eloku

va on vähemmän representaatiota kuin a1tikuloitua diskurssia, ja Eisenstei

nin mietteet suhteessa montaasiin koostuvat lähinnä tämän artikulaation 

määrittämisestä. 
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"Fragmentin" huomio on erityistä Eisensteinin luomalle systeemille, sillä 

sitä kautta määrittyy elokuvallinen yksikkö. Siksi Eisenstein huomioi, ettei 

tämä yksikkö vastaa välttämättä elokuvallista otosta. Fragmentti on yksi 

yhtenäinen osa elokuvaa, joka käytännössä usein yhdistyy muihin otoksiin, 

erityisesti siksi, että Eisensteinin elokuvien otoskesto on usein verraten ly

hyt. Kuitenkin nämä fragmentit voivat, ainakin teoreettisesti, määrittyä täy

sin eri tavoin, sillä ne ovat enemmänkin diskursiivisia kuin representatiivi

sia yksikköjä. 

Tällainen idea on enemmänkin polyseeminen saavuttaen erilaisia mer

kityksen asteita Eisensteinin työssä. Ensiksi fragmentti havainnoidaan elo

kuvan syntagmaattiseen ketjuun kuuluvana elementtinä. Tässä mielessä se 

määritellään sitä ympäröivien fragmenttien suhteilla ja artikulaatioilla. Toi

seksi elokuvan kuvana ymmärrettävän fragmentin hahmotetaan hajaantu

van lukuisiksi elokuvan representaatioon liittyviksi erilaisiksi parametreik

si. Näitä ovat esimerkiksi valoisuus, kontrastisuus, "rakeisuus", äänelliset 

kvaliteetit, värit, otosskaalat ja otoskestot. Tällainen kuvan pilkkominen ym

märretään fragmentin ekspressiivisten ja merkityksellisten elementtien ar

vioimisena. Fragmenttien välisiä suhteita kuvataan alituisesti fragmentin 

olennaisten parametrien yhdistämisellä muihin keskeisiin ja merkitykselli

siin parametreihin. 

Fragmentin käsitteellä on tietty suhde referenttiinsä. Todellisuudesta 

poimittu fragmentti toimii katkona tai leikkauksena todellisuuden sisällä ollen 

vastakohta bazinilaiselle "ikkunalle maailmaan". Siksi Eisensteinin rajauk

silla on enemmän tai vähemmän kahden heterogeenisen maailman, kankaalla 

näkyvän ja kankaan ulkopuolisen, välisen leikkauksen arvo. Eisenstein 

mainitsi harvoin tämän kankaan ulkopuolisen maailman. Sen sijaan Bazin, 

huolimatta varaustensa nomrntiivisesta voimakkuudesta, tai1tui ongelman 

ytimeen ja ki1joitti kuva-alan kahdesta vastakkaisesta käsityksestä. Toisen 

mukaan kuva-ala toimii "keskipakoisella" tavalla eli avautuu oletettuun kuva

alan ulkopuolisen tilan suuntaan. Toisen näkökulman mukaisesti asia tapah

tuu "keskihakuisesti" kieltäen kaiken ulkopuolisen ja määrittäen itsensä vain 

kuvana.
30 

On selvää, että Eisensteinin fragmentti kuuluu jälkimmäiseen. 

Siten voimme nähdä, miten tämä fragmentin huomio osoittaa samaa elo

kuva.käsitystä ai1ikuloituna diskurssina määritelmänsä kaikilla tasoilla. Kuva-
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alan sulkeutuminen kiinnittää huomion eristettyyn merkitykseen ja tämä 

merkitys, joka on rakennettu analyyttisesti ottamalla huomioon kuvan ma

teriaaliset ominaisuudet, alkaa yhdistyä ja artikuloida eksplisiittisellä ja pää

määrätietoisesti yksiselitteisellä tavalla. Roland Barthesin mukaan Eisen

steinin elokuva ei ole luonteeltaan polyseemistä, vaan kaksijakoisuutta hä

vittävää. 
31 

Eisenstein huomauttaa, että merkityksen tuottaminen peräkkäisten frag

menttien jaksottaisuudesta rakentuu konfliktin mallille. Jos konfliktin huo

mioiminen tässä suhteessa ei olekaan täysin omaperäistä - pohjautuuhan se 

varsin suoraan marxilaisen dialektisen materialismin filosofian esittämään 

ristiriidan käsitteeseen - on Eisensteinin idean käyttö kuitenkin melko yl

lättävää johtuen sen ekstensiivisestä ja systemaattisesta luonteesta. Hänelle 

konflikti merkitsee interaktion kanonista, minkä tahansa elokuvan diskur

siivisen yksikön mallia. Ei ole kyse vain fragmenttien välisistä, vaan myös 

"montaasin fragmenttien sisäisistä" konflikteista, jotka sitten spesifioidaan 

erilaisten individuaalisten parametrien kautta. 

DIALEKTISUUS, MUODOT JA 

ELOKUVALLINEN EKSTAASI 

Kirjoituksessaan "Dialektinen lähestymistapa elokuvan muotoon" vuodel

ta 1929 Eisenstein huomioi, että montaasi on erillisten otosten törmäykses

tä nouseva idea ja nuo otokset voivat olla vastakkaisia toisilleen. 
32 

Voimme listata näitä otoksen sisällä olevia konflikteja seuraavasti: 

1. Graafinen konflikti.

2. Tasojen konflikti.

3. Volyymien konflikti.

4. Tilallinen konflikti.

5. Valon konflikti.

6. Tempon konflikti.

7. Asian ja näkökulman välinen konflikti (joka saavutetaan kuvakul

man kautta hahmotetulla tilallisella vääristymällä).

8. Asian ja sen tilallisen luonteen välinen konflikti (joka saavutetaan

linssin optisella vääristymällä). 
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9. Tapahtuman ja sen ajallisen luonteen välinen konflikti Uoka saa
vutetaan hidastamalla ja pysäyttämällä kuvaa); ja lopuksi
10. Koko optisen kompleksin ja melko erilaisen sfäärin välinen kon
flikti.
Tämä lista ei voi luonnollisestikaan olla täydellinen esitys fragmentin

analyyttisestä hajottamisesta osiinsa, vaikka Eisenstein saattoi joskus näin 
väittääkin. Listan arvo on siinä, miten se kykenee näyttämään montaasin 
produktiivisuuden suhteessa eri elementteihin. 

Edellä kuvatun hahmotuksellisuuden jatkeena montaasista muodostuu 
keskeinen ja yksittäinen merkitysten tuottamista kontrolloiva periaate. Li
säksi voidaan ajatella, että tällainen montaasin määritelmä organisoi kaiken 
tietyn elokuvan sisällä tuotetun osittaisen merkitysulottuvuuden. Eisenstein 
palasi usein tähän näkökulmaan ja omisti sille runsaasti tilaa montaasia kä
sittelevässä tutkielmassaan osoittaakseen, että rajaus on vain yksi tapaus, 
johon liittyy montaasin keskeistä problematiikkaa suhteessa siihen, miten 
rajaus ja ruudullinen kompositio pyrkivät tuottamaan merkityksiä.33 Tämän 
teoretisoinnin ääripää on tästä perspektiivistä katsottuna "audiovisuaalinen 
kontrapunkti", ilmaisu, joka pyrkii kuvaamaan äänielokuvaa kontrapunkti
sena, kaikkien elokuvan elementillisten parametrien yleistettynä esityksenä 
- siihen kuuluu kuva Uota on jo käsitelty visuaalisen fragmentin määritel

män yhteydessä) ja myös äänelliset parametrit. Idea ei ole itsessään uusi
suhteessa hänen omaan analyyttiseen kuvamanipulaatioonsa, mutta se on
siitä huolimatta tärkeä historiallisesti, koska se on suurin piiltein ainoa sys
temaattinen yritys teoretisoida elokuvan sellaisia äänielementtejä, jotka ei
vät ole alisteisia elokuvan kohtauksiin liittyville visuaalisille elementeille.

Eisensteinin teorioissa (ei niinkään elokuvissa, sillä ainoa elokuva, jos
sa hän työsti tätä ideaa eteenpäin oli Bezhinin niityt (Bezhin Lug, 1935-37), 
joka kiellettiin ja jonka alkuperäisversio katosi) erilaiset äänielementit (sa
nat, ääniefektit ja musiikki) ovat kuvan kanssa samanarvoisia tavalla, joka 

on suhteellisen autonominen niin kuvan kuin merkityksen tuottamisen eh

doin. Äänen olennaiset osat saattavat tilanteesta riippuen joko vahvistaa 
kuvaa, olla ristiI·iidassa sen kanssa tai vain yksinkertaisesti säilyttää saman
suuntaista diskurssia kuvan kanssa. 
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Kaikkien näiden elokuvan muotoon liittyvien näkökulmien viimeinen 

seuraus liittyy sen tehtävään vaikuttaa tai "muokata" katsojaa. Tässä suh

teessa Eisensteinin käsitteistö vaihteli paljon vuosien varrella ja siihen liit

tyvät huomiot seurasivat havaintopsykologisia malleja,joita hän ajatteluunsa 

omaksui. Silti hänen kiinnostuksensa katsojan rooliin on säilynyt aina kes

keisenä ja olennaisena. Olennaista tässä ja koko käsitteistön yhtenäisyyttä 

ajatellen on havaita se, että kaikki hänen katsojan psyykkisen aktiviteetin 

kuvailuun käyttämänsä mallit sisältävät yhteisen hypoteesin huolimatta nii

den melkoisesta erilaisuudesta: kaikissa malleissa esitetään suora analogia 

elokuvan muodollisten prosessien ja inhimillisen ajattelun välille. Eisen

steinin radikaalit kokeilut suhteessa elokuvaan, erityisesti montaasin hyö

dyntäminen, haastoivat perinteiset merkityksen hahmottamisen muodot ja 

niihin sisällytetyt viestit. Eisenstein hylkäsi tavalliset katsomisen muodot ja 

niiden aikaa kunnioittaneet poliittiset merkitykset. 

1920-luvulla Eisenstein viittaa jo "refleksologiaan", jonka mukaan kai

kenlainen inhimillinen käyttäytyminen nousee suuresta joukosta elemen

taaristen "ärsyke-reaktio" -ilmiöiden yhdistelyjä. Vaikka hän ei uskonut, 

että on mahdollista hahmottaa kaikkia elokuvallisiin katkelmiin liittyviä 

parametrejä, houkutti Eisensteinia idea siitä, että voitaisiin hahmottaa näi

den kaikkien ärsykkeiden olennaiset efektit ja näin hallita elokuvan tuotta

maa psykologista vaikutusta. Myöhemmin Eisenstein etsi elokuvan ja glo

baalimman, vähemmän mekaanisen ajattelun esittämistavan välistä funk

tionaalista analogiaa. Tämä etsintä johti Eisensteinin puolustamaan eloku

vallisen "ekstaasin" käsitettä, johon hyvin orgaanisesti liittyi katsojan "it

sensä ulkopuolinen" kokeminen, minkä myötä affektiivinen tai intellektu

aalinen osallistuminen elokuvaan mahdollistui. Montaasin ja kuvan sisäi

sen tekstuaalisen metaforan hyödyntämisen kautta Eisenstein halusi vapaut

taa kuvan visuaalisen merkin. Hän käsitteli kuvia analogisina merkkeinä, 

jotka perustuivat samankaltaisuuteen ja olivat siksi vaikeammin erotettavis

sa naturalisoiduista merkityksistä. Kuvien analoginen luonne teki niistä vai

keammin havainnoitavia ideologisina merkkeinä, joilla voi olla erilaisia 

merkityksiä. Tässä suhteessa voidaan havainnoida Peter Wollenin ideaa vi

suaalisen merkin triadisesta luonteesta. Wollenin mielestä merkityksen kol

mas aste, "symbolinen", on satunnainen merkki, joka merkittyy sosiaalis-
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ten konventioiden kautta.34 Symbolisen merkin merkitys lepää konventioi
den, tapojen ja sosiaalisten sopimusten varassa, ja kun sosiaalisen jä1jestyk
sen konventionaalinen pohja joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin käy sa
malla myös koko symbolisuuden konventionaaliselle pohjalle.35 

Tunteemme paljastetnan koko ajan luonnollisessa synkronisaatiossa liik

keidemme ja äänensävyjemme välillä, joten täytyy olla olemassa koordi
noiva periaate, joka sallii näiden kahden aistimallin toimivan rinnakkaises
ti. Eisenstein hahmotti tämän periaatteen liikkeestä: liike kaikkine ulottu

vuuksineen on vertikaalin montaasin perusta. 

AKSENTOINTI JA VISUAALINEN DESIGN 

Jäljittäessään audiovisuaalisten mahdollisuuksien ulottuvuuksia Eisenstein 
ottaa esiin vuonna 1929 orgaaneja linjoja pitkin etenevän "montaasin meto

dien" typologian. Ensiksi hän osoittaa vertikaalin montaasin metrisen ver
sion. Siinä otosten pituus ja ääniraidan levittäytyminen ovat päätekijöitä. 
Vertikaalilla montaasilla on mahdollisuutensa myös suhteessa rytmiin. Sii
nä elokuvantekijä koordinoi ääniraidan rytmiä, esimerkiksi musiikkia, suh
teessa otosten sisäisiin sisältöihin ja niiden pituuksiin. On olemassa myös 
melodista vertikaalimontaasia, jossa otoksen visuaalinen design kantaa 
mukanaan musiikin melodialinjaa.36 

Keskustellessaan rytmisestä audiovisuaalisesta montaasista Eisenstein 

osoittaa, että jokaisella raidalla on heikot ja vahvat hetkensä. Jokaisella otok
sella on aksenttinsa, muutoksensa esimerkiksi valaistuksessa, henkilöhah

mojen liikehdinnässä, eleissä jne.37 Samoin säestävällä musiikilla on ak
sentin tapaisia ominaisuuksia. Elokuvantekijän tehtävänä on paikallistaa 

yhden raidan perusrytmiikka ja sekoittaa se toisen raidan mallilla. Yksin

kertaisin punonta asettaa vahvan visuaalisen aksentin vasten heikkoa äänel
listä ja päinvastoin. Kuten tavallisesti Eisensteinin orgaanisessa mallissa 

molempien raitojen samanaikainen vahva esiintyminen varataan maksimaa
lisen intensiteetin hetkiä varten. 

Eisensteinin panostuksessa on kyse klassisen elokuvateorian keskeises

tä elokuvaa koskevasta poetiikasta. Kuten Aristoteles aikoinaan, Eisenstein 
kysyi keskeisiä kysymyksiä. Mitä elokuva on perustaltaan? Eisensteinin 
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mielestä kyseessä on audiovisuaalinen spektaakkeli, jonka esittämisen pro

sessissa on sukulaisuutta ki1jallisuuden, musiikin, teatterin ja graafisten ja 

plastisten taiteiden suuntaan. Mistä elokuvat koostuvat? Mitkä ovat eloku

vien olennaiset osat, ja miten noista osista muodostuu kokonaisuus? 

Eisenstein paljasti monia osien ja kokonaisuuksien välisiä suhteita, ei 

vain leikkauksen yhteydessä, vaan myös kuvan sisäisen montaasin yhtey

dessä, dominanttien ja ylitonaalisten interaktioiden yhteydessä, vertikaali

sissa kuva- ja äänisuhteissa, "äänien" polyfonisissa kudelmissa ja kaikkein 

laajimmalla skaalalla, motivoiduilla representaatioilla, jotka vaikuttivat emo

tionaalisesti ladatun kuvan ilmenemiseen. Eisenstein etsi taiteen luonteen

omaisia keinoja ja ehdotti, että hänen paljastamansa formaaliset keinot ja 

systeemit pyrkivät katsojan maksimaaliseen kiihottamiseen - havainnolli

seen ärsytykseen, emotionaaliseen liikehdintään, intellektuaaliseen tietoi

suuteen ja lopulta ekstaasiin. 

Eisensteinin poetiikassa on paljon arvoa sillä, että hän johdatti näkemään 

tekstuurien ja mallien konkreetit kvaliteetit. Hän analysoi elokuvan muotoa 

sekä geometrisena rakenteena (kuten Potemkinia hallitseva viiden jakson 

kaanon) että dynaamisena, aikaan sidottuna prosessina (kuten ylitonaali

sessa ja vertikaalissa montaasissa). Hän kehitti käsitteen elokuvan muodos

ta teknisten valintojen systeeminä. Ja jokainen noista valinnoista palvelee 

erillistä tarkoitusta jonkin "hallitsevan" tai "taiteellisen kuvan" suhteen. Hän 

kehitti visuaalisen kuvan parametreja, joita olivat kompositio, linja, tonaali

teetti ja liike. Hänen pedagogiikkansa tarjosi samanaikaisesti käytännölli

siä neuvoja siitä, miten suunnitella tuotantoa ja analyyttisiä käsitteitä siitä, 

miten tuoda "valoon" teoksen rakenteesta informoivat "erityismetodit". 

Lopputuloksena syntyi elokuvan tyylillinen poetiikka, joka hyödyntää 

taidehistoriallisia, ki1jallisia ja musiikillisia teoriaviitteitä. Eisensteinin elo

kuvallisen muodon dramaturgia on todellisuudessa elokuvallisen tyylin dra

maturgiaa eli valaistuksen, komposition, rajauksen ja leikkauksen drama

turgiaa. Audiovisuaaliseen montaasiin liittyvät kirjoitukset korostavat mu

siikille ja visuaaliselle spektaakkelille yhteisiä liikkeen periaatteita. 

Elämänsä loppupuolella Eisenstein veti yhteen omia kiinnostuksen koh

teitaan seuraavasti: 

299 



"Maiseman ja elokuvallisen kielen ongelma, elokuvallisen poetii

kan ja lähikuvan estetiikka, montaasiteorian periaatteet, paatokselli

sen elokuvan ja audiovisuaalisen kontrapunktin ongelma, koko elo

kuvan lävitse menevän väriin liittyvän sinfonisen ja stmkturaalisen 

kehityksen hahmotus, plastisen kuvan musiikillisuus, elokuvan dra

maturginen kompositio, eeppisen elokuvarunouden ja plastisen alle

gorian periaatteet, abstraktien ideoiden projisointi, elokuvallista kie

likuvaa seuraava tila, elokuvallinen metafora, metonymia ja synek

dokia."38 

Tuo luettelo osoittaa hyvin sen laajuuden ja produktiivisuuden asteen, 

millä Eisenstein hahmotuksiaan visioi. Itse asiassa kaikenlainen leikkauk

sen hyväksikäyttö on produktiivista. Sekä läpinäkyvä kenonnallinen leik

kaus että mitä abstraktein ekspressiivinen montaasi pyrkivät tuottamaan 

erilaisia efektejä vastakkaistamalla erilaisia elementtejä. Olkoon montaasin 

hetkellä tapahtuva merkitys kuinka huomattava tahansa, on montaasi peri

aatteelliselta luonteeltaan näkökulma, joka tuottaa merkityksiä ja niihin liit

tyviä emotionaalisia reaktioita. Montaasi on kommunikaation muoto. Mon

taasia voidaan määritellä sen funktioiden kautta. Voimme erottaa kolmen

laisia funktioita: syntaktisia, semanttisia ja rytmisiä. 39

ERIYTT ÄMISTÄJA YHTEENSOPIVUUTTA 

Montaasi vannistaa muodollisia suhteita keräämiensä elementtien ympäril

le ja nämä suhteet on merkitty sellaisenaan. Ne ovat enemmän tai vähem

män itsenäisiä suhteessa merkitykseen ja kuuluvat olennaisilta osiltaan kah

teen luokkaan: 

1) Suhteilla voi olla yhteyttämisen tai eriyttämisen efektejä. Lisäksi

niillä on välimerkittämiseen ja viitoittamiseen liittyviä laajempia efek

tejä.

Esimerkinomaisesti voimme lainata "himmennyksen" klassista ta

pausta. Kyseessä on hahmotus, jonka avulla merkitään kahden elo

kuvan eri episodin limittäisyyttä. Tämä viitoittava kvaliteetti on ää

rimmäisen vakaa ja siitä tulee entistä merkittävämpi, koska himmen

nyksen idea on assosioitu erilaisiin merkityksiin kautta elokuvahis-
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torian. Pitkään se assosioitiin melko systemaattisesti takautuman ide

aan, mutta ei välttämättä enää nykyään. 

Muodollisen yhteyttämisen tuottaminen kahden peräkkäisen otok

sen välille on se, mikä määrittää niiden "yhteensopivuuden" termin 

selkeimmässä merkityksessä. Yhteensopivuuden kautta tällainen 

muodollinen yhteyttäminen vahvistaa itse representaation jatkuvuutta. 

2) Efekteillä voi olla vuorotteluun (ja myös lineaarisuuteen) liittyviä

suhteita. Kuten erilaisissa historiallisesti vahvistetuissa yhteyttämi

sen ja välimerkittämisen muodoissa, kahden tai useamman motiivin 

vuorottelu on elokuvallisen diskurssin muodollinen piirre, joka ei 

itsessään kietoudu yksiselitteiseen merkitykseen. Usein on esitetty 

idea, johon kuuluvan otoksen tai segmentin sisällön mukaan vuorot

telu saattaisi merkitä samanaikaisuutta tai vertailua, kuten parallee

lin montaasin tapauksessa. 

Semanttinen funktio on kaikkein tärkein ja universaalisin, ja siihen liit-

tyy monenlaisia tapauksia. Tässä niitä on eroteltu kahdenlaisiksi. 

1) Denotatiivisen merkityksen tuottaminen, joka on ensisijaisesti ti

lallista ja ajallista ja sisältää perusteellisimmillaan kaikkea, mikä 

määrittyy narratiivisen leikkauksen kategoriaan. Leikkaus on tässä 

mielessä elokuvallisen tilan tuottamista ja laajemmin ottaen koko 

diegesistä muokkaavaa. 

2) Konnotatiivisten merkitysten tuottamista, jotka ovat sinänsä eri

laisia luonteiltaan. Niihin kuuluvat kaikki ne tapaukset, joissa mon

taasin kautta asetetaan kaksi erillistä elementtiä kausaliteettia, paral

leelisuutta ja vertailua esiintuoviin suhteisiin. 

On melko hankalaa tuoda tässä yhteydessä esiin tämän montaasin funk

tion todellista typologiaa johtuen konnotaation olemukseen liittyvästä lä

hes rajattomasta laajentumiskykyisyydestä. Merkitys voidaan tuottaa min

kä tahansa elementin suhteella johonkin toiseen, vaikka ne olisivat luon

teeltaan täysin erilaisia. Klassisten esimerkkien kautta voidaan havainnoida 

esimerkiksi vertailun ja metaforan ideoita, kuten Kerenskiä ja mekaanista 

riikinkukkoa esittävät, symboliarvoltaan turhamaisuutta ja pöyhkeilyä ku

vaavat otokset Eisensteinin Lokakuussa (Oktjabr, 1927) tai lammaslauman 

ja ihmisten kuvat Chaplinin Nykyajassa (Modern Times, 1936) tai kaakat-
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tavien kananpoikien kuvat kommentoimassa juoruilua Langin Kiihkossa

(Fmy, 1936). 

MONTAASIN SOVELTUVUUS 

Viittauksella näihin leikkauksen semanttisiin funktioihin, huomataan se jat

kuva polemiikki joka on kautta elokuvan historian liittynyt montaasin so

veltuvuuteen ja arvoihin elokuvassa. 

Leikkauksen rytminen funktio huomattiin jo varhain, ja erityisesti sitä 

kehittivät ranskalaisen "puhtaan elokuvan" puolestapuhujat 1920-luvulla. 

Muiden seikkojen ohella kiinnitettiin huomiota siihen, että elokuvaa voitiin 

luonnehtia "kuvallisena musiikkina" tai todellisen rytmin 

kombinaationa. Yhteys näiden kahden välillä on osittain puutteellista sen 

takia, että näkökykymme on hyvin soveltuvaa suhteellisuuksien, esimerkiksi 

tilallisten rytmien, havainnoimiseen mutta ei välttämättä kestojen suhteen. 

Niille taasen korva on hyvin sensitiivinen. Siksi elokuvallinen rytmi esittää 

itsensä kahden erilaisen rytmiikan, ajallisen ja plastisen, päällekkäisyytenä 

ja yhdistelynä. Nuo molemmat rytmiikat ovat luonteeltaan heterogeenisia. 

Ajallisia rytmiikoita löytyy enemmälti ääni.raidalta, vaikka ei voida sulkea 

pois mahdollisuutta hahmottaa visuaalisia muotoja kestoilla. Esimerkiksi 

kokeellinen elokuva pyrkii usein noudattamaan tällaisia visuaalisia rytmii

koita. 

Plastiset rytmit saattavat ilmaantua kuva-alan pinnan organisoinnin ta

soilta tai johtua sen jakautumisesta valollisiin, värillisiin tai muihin kompo

sitionaalisten tekijöiden luomiin intensiteetteihin. Sillä on tekemistä maala

ustaiteessa havainnoidun kuvallisen plastisuuden kanssa. 

Kun erotellaan nämä kolme laajaa montaasin funktiota, ollaan ajauduttu 

pois leikkauksen konkreettisten piirteiden välittömästä kuvailusta. Nämä 

hahmotukset ovat monien samanaikaisten efektien keskipisteessä, kuten 

esimerkiksi "toiminnallisen yhteensopivuuden" esimerkki osoittaa. Siinä on 

kyse tavallisesta hahmotuksesta siten, että kaksi erilaista otosta sovitetaan 

yhteen niin, että ensimmäisen otoksen loppu ja seuraavan otoksen alku esit

tävät, suhteellisesti ottaen ja kahdesta eri näkökulmasta, saman visuaalisen 

hahmon alkua ja loppua, jolloin saadaan seuraavanlaisia efektejä: 

302 



Ensinnäkin yhteyttämisen syntaktinen efekti hahmottuu kahden otok

sen välille johtuen liikkeen aiheuttamasta ilmeisestä jatkuvuudesta yhdeltä 

suunnalta toiselle. Toiseksi semanttinen (kerronnallinen) efekti hahmottuu, 

sillä tämä hahmo on osa klassisten konventioiden arsenaalia, jonka tarkoi

tuksena on luoda ajallista jatkuvuutta. Lisäksi nousevat välittömät konnota

tiivisiin merkityksiin liittyvät efektit, jotka riippuvat otosten rajauksiin ja 

toiminnan luonteeseen liittyvien poikkeamien laajuudesta. Lopulta saate

taan tuottaa mahdollinen rytminen efekti, joka liittyy liikkeen sisällä ole

vaan katkoon tai paussiin. Erilaisten montaasimahdollisuuksien kuvailu ja 

rytmittely on sinänsä vanha idea. Sitä kautta voidaan hahmottaa ja määrit

tää montaasin elementaarisia piirteitä. 

Montaasin merkitys elokuva teoreettiselle ajattelulle on jo tullut huomio

itua. Samalla on syytä muistaa, miten keskeisessä asemassa montaasin käsi

te on ollut siinä, mitä elokuvalla ylipäätään ymmärrämme, ja niissä eloku

vallisissa käsityksissä, joilla tätä ilmiötä on aikojen kuluessa havainnoitu. 

Elokuvan ja elokuvateorian historia demonstroi ainakin kahden erilaisen 

tendenssin olemassaolon, johon montaasin käsite olennaisesti liittyy. 

Ensimmäiseen kuuluvat ne elokuvantekijät ja teoreetikot, joille montaa

si tuotannollisena tekniikkana, merkitysten ja elämysten tuottajana tarjoaa 

enemmän tai vähemmän olennaisen dynaamisen elokuvallisen elementin. 

Kyse on montaasin hallitsevuudesta suhteessa kaikkeen muuhun. Siihen 

saattaa liittyä jopa eräänlaista montaasin potentiaalisuuden ylikorostusta. 

Toinen näkökulma hahmottaa montaasin selkeän alisteisena kerronnal

lisille, narratiivisille ja maailman realistisen esittämisen tavoille, jotka näh

dään elokuvan olennaisena päämääränä. Kyse on läpinäkyvyyden eloku

vallisesta diskurssista. 

Näiden kahden tendenssin antagonismi viittaa kahdenlaiseen elokuval

liseen ideologiaan ja niiden laajentumana kahteen ideologis-filosofiseen 

lähestymistapaan suhteessa elokuvaan. 

Koska kyse on erittäin laajasta ilmiöstä, sitä on mahdoton tiivistää kovin 

lyhyeen. 
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ANDRE BAZIN JA LÄPINÄKYVYYDEN PERUSTAT 

Andre Bazinin elokuvateoreettinen maine pohjautuu teorian ja kritiikin 

impressionistiseen yhdistelmään. Taustalla oli 1920-luvun intellektuaalinen 

kehys niin estetiikan kuin teorian tasoilla. Elokuva nähtiin uutena taiteena, 

jolla oli maagiset mahdollisuudet. Äänen tulo murskasi tämän kehityksen 

ja elokuva alkoi siirtyä enemmän realistisen esittämisen suuntaan, eikä elo

kuvakritiikki toipunut näistä iskuista.40 Bazin ei asettanut mykkä- ja ääni

elokuvaa tällä tavoin vastakkain, vaan esitti omia dikotomioitaan kuvan ja 

todellisuuden suhteista. 

Bazinin näkökulma pohjautuu perusideologiseen otaksumaan, joka voi

daan artikuloida kahden toisiaan täydentävän teesin tasoilla. Todellisuudes

sa mitään tapahtumaa ei ole varustettu apriorisella merkityksellä. Siksi Ba

zin osoittaa tätä ideaa "todellisuuden läsnäolevaksi kaksijakoisuudeksi". Elo

kuvan ontologinen kutsumus on todellisuuden reprodusointi kunnioittamalla 

tätä olennaista piirrettä niin pitkälle kuin suinkin mahdollista. Siksi eloku

van täytyy tuottaa, tai pyrkiä tuottamaan, esityksiä, jotka ovat varustettuja 

sillä samalla kaksijakoisuudella, joka todellisuudessa itsessään ilmenee.41 

Erityisesti tämä vaatimus välittyy Bazinilla elokuvan välttämättömyy

tenä reprodusoida todellinen maailma niin sen fysikaalisen jatkuvuuden kuin 

sen tapahtumien tasoilla. Jos Eisensteinin estetiikkaan sisältyi poliittisia piir

teitä, oli Bazinin estetiikka uskonnollista, ajallista ja tilallista läsnäoloa ka

meran meditatiivisen silmän kautta vahvistamaan pyrkivää. 

Tällainen argumentti auttaa kuvittamaan kaikkea sekä paradoksaalista 

että provokatiivista suhteessa muihin elokuvallisen "erityisyyden" käsityk

siin ja erityisesti suhteessa montaasin teoreetikoihin. Bazin kehitteli edel

leen väitettä, jonka mukaan kankaalla näkyvällä kuvitteellisuudella täytyy 

olla tilallinen tiheytensä jossain todellisessa ulottuvuudessa. Siksi ei voida 

käyttää montaasia kuin hyvin määritellyin rajauksin, muuten ajaudutaan 

riskiin uhmata itse elokuvallisen kertomuksen todellista ontologiaa.42 

Näiden Bazinin käsitysten olemus on ideologisessa mielessä niissä muu

tamissa periaatteissa, jotka johtivat hänet määrittämään montaasin paikkaa 

kolmen perusakselin suhteen. 
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Montaasin rajoitukset muodostavat erityisen tapauksen ja ovat selkeä 

esimerkki Bazinin teoreettisista perustoista. Ne hahmottavat aktuaalisen 

määrittelyn, kun kohtauksen olemus vaatii kahden tai useamman toimin

nallisen tekijän samanaikaista läsnäoloa. Silloin montaasi on poissa laskuista. 

Se voi vaatia oikeutustaan aina, kun toiminnan esiintuonti ei enää riipu fy

sikaalisesta läheisyydestä, vaikka siihen saatetaan viitata.
43 

Luonnollisesti tällainen määritelmä on merkityksellinen, jos selitetään 

mikä "kohtauksen olemus" kulloinkin on kyseessä. Bazinille "kohtauksen 

olemus" voi merkitä vain tuota samaa kaksijakoisuutta, johon merkityksen 

poissaolo liittyy. Montaasia ei voida käyttää aina, kun todellinen tapahtuma 

- tai tapahtuman referentti - on vahvasti kaksijakoinen. Montaasia ei voida

käyttää, kun tapahtuman loppua ei ole ennustettavissa. 

Bazinin esimerkissä on kyse kahden kerronnallisuuden vastakkaisuu

den kuten takaa-ajajan ja takaa-ajettavan kuvaamisesta. Nämä ovat hyviä 

tapauksia, sillä tapahtumiiin liittyy tietty määrittämättömyys suhteessa lop

putulokseen. Bazinin silmin millainen tahansa lopputulos, johon liittyy 

montaasi, johtaa harhaan. 

OLENNAISIA FUNKTIOITA 

Luonnollisesti montaasia on yleensä vaikea mennä kieltämään. Tapahtuma 

voidaan esittää epäjatkuvien elokuvallisten yksiköiden ("otokset" Bazinil

la) peräkkäisyytenä, mutta vain ehdolla, että tämä epäjatkuvuus pitäisi myös 

naamioida niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä on elokuvallisen läpinäky

vyyden diskurssin määritelmä, joka määrittää erityistä elokuvallista este

tiikkaa, missä elokuvan olennainen funktio on esittää esitettävät tapahtumat 

nähtäviksi ennemminkin kuin esittää itseään elokuvana. Bazinin määritte

lyn mukaan olkoon elokuva mikä tahansa, sen päämäärä on antaa meille 

illuusio siitä, että olemme läsnä todellisissa tapahtumissa, jotka menevät 

edessämme kuin jokapäiväinen todellisuus. Mutta tähän illuusioon liittyy 

perustava huijaus, sillä todellisuus on tilallisesti jatkuvaa ja valkokangas 

esittää meille pieniä, otoksiksi kutsuttuja fragmentteja, joiden valinta, jär

jestys ja pituus koostuvat siitä, minkä määritämme elokuvan kuvajaoksi. 
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Bazinilainen otos on demokraattisempi luonteeltaan, sillä se on maalauk

sellista. Sen sisällä on useita huomiopisteitä, joista katsoja voi valita.
44 

Nyt voimme nähdä mitä tämän systeemin yhteydessä tarkoitetaan todel

lisella tapahtumalla, johon liittyy jatkuvuus. Tämä on asia, jonka myötä 

Bazinia on helppo kritisoida. Konkreettisesti tämä jatkuvuuden ja homo

geenisuuden vaikutelma saavutetaan klassisen elokuvan muodollisella hah

mottamistavalla, johon liittyvät toiminnalliset yhteensovitukset. 

Klassisen elokuvan kieli on kehittänyt erilaisia toiminnallisen yhteenso-

pivuuden hahmotuksia: 

1) Katseen suojaviiva: ensimmäinen otos näyttää henkilön katsovan

jonnekin kankaan ulkopuolelle seuraavan otoksen näyttäessä tuon

katseen kohteen. Jos kyseessä on henkilö, joka katsoo takaisin, niin

meillä on kuva/ vastakuva -idea.

2) Liikkeeseen leikkaaminen: ensimmäisessä otoksessa alkanut lii

ke, jolle on annettu tietty nopeus ja suunta, toistuu seuraavassa sa

mansuuntaisena ja vertaisellaan nopeudella.

3) Toimintaan leikkaaminen: kokonainen ele, joka alkaa ensimmäi

sessä ja loppuu toisessa otoksessa.

4) Akselin mukaan leikkaaminen: saman tapahtuman kaksi peräk

käistä liikettä, joita erottaa lyhyt ajallinen ellipsi, kuvataan erillisinä

otoksina, ja jälkimmäinen filmataan saman kamera-objekti -akselin

mukaisesti kameran ollessa kuitenkin joko lähempänä tai kauempa

na objektista. Bazinin huomiota jatkoi mm. Nöel Burch hyvin detal

joidusti.

Loogisena seurauksena edellä esitettyihin havaintoihin Bazin kieltäytyy

huomioimasta mitään montaasin olemuksellisuuksia ulkopuolella otosten 

välisen vuorovaikutuksen. Kaikkein huomattavin manifestaatio tästä kiel

täymyksestä voidaan nähdä siinä, miten hän valottaa elokuvan syvyyttä ja 

otossekvenssiä, jotka tuottavat hänelle yksiselitteisen "pyrkimyksen realis

miin". Bazinin mukaan montaasi voi vain rajoittaa todellisuuden kaksija

koisuutta pakottamalla merkityksiä sen päälle, pakottamalla sen diskurssik

si, mutta pitkien syvyyksellisten otosten käyttäminen on loogisesti todem

paa - ne näyttävät enemmän todellisuutta yhdellä kertaa. Klassisen kerron

nan leikkauksellisten tekniikoiden tarkoituksena on ajallisen ja tilallisen jat-
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kuvuuden säilyttäminen, jolloin katsonnallinen luenta etenee häiriintymät

tä. Huolimatta siitä, että jokainen uusi otos sisältää potentiaalisen ajallisen 

ja tilallisen häiriön, voidaan jatkuvuuden ilmaantumista leikkauksen avulla 

kontrolloida. 
45 

Bazinin luomaa järjestelmää hallitsee todellinen pakkomielle 

suhteessa jatkuvuuteen. Silti se eteni pidemmälle ja alkoi huomata ristirii

taisuuksia kuvaamiensa näkymien suhteen, esimerkiksi syvyyden käytön 

tasoilla kyse oli myös montaasiefektien luonnista, montaasista kuvan sisäl

lä. Siihen pitkien otosten käyttö antoi suuren mahdollisuuden. Klassisen ker

ronnan konventiot ovat myös alisteisia muutoksille ja vaikka kyse on raken

teista, ovat myös elokuvalliset koodistot kehittyneet ja muuntuneet vuosi

kymmenten kuluessa kohden uudenlaisia näkymiä.
46 

1930-luvulla montaasiteoria vaikutti brittiläiseen dokumenttielokuvaan, 

joka haki montaasiefektinsä suoraan todellisuudesta. Samalla animaation ja 

dokumentaarisen aineiston yhdistelyistä muotoutuivat nykypäivän musiik

kivideoiden esikuvat mm. Len Lyen elokuvissa. Kuvan ja äänen montaasi

yhdistelyt jatkuivat sitten 1940-luvun amerikkalaisessa avantgardessa mm. 

Maya Derenin fantasiafilmeissä. Deren oli myös teoreetikko, joka toteutti 

elokuviensa kautta teoreettisia kehitelmiään. Deren pyrki teoreettisessa ajat

telussaan sitomaan näkemyksiensä kautta yhteen ihmisen henkiseen kehi

tykseen liittyviä moraliteetteja, olennaisuuksia, joiden kautta hän saattoi 

hahmottaa elokuviensa tarkoitusperiä ja toteuttaa käsitystään elokuvasta 

manipulatiivisena ajan ja tilan taidemuotona. Derenin mielestä juuri eloku

valliselle kerronnalle oli olennaista pitkälle viety, välineen sisältä kasvava 

selektiivisyys. 
47 

POSITIOITA JA MERKITYKSEN ETSINTÄÄ 

Teoreetikkoina Eisenstein ja Bazin asetetaan usein vastakkain toistensa kans

sa, eikä vain montaasista puhuttaessa, vaan yleisemmilläkin tasoilla havain

noituina. Bazinia kiinnosti mahdollisimman uskollinen "objektiivinen" to

dellisuuden tulkinta, joka kantaa merkityksiä itsessään; Eisensteinin mu

kaan elokuvalla oli vain figuratiivinen viittaus todellisuuteen, koska se oli 

artikuloitua ja assertiivista diskurssia. Eisensteinin montaasissa erot suh

teessa klassisiin malleihin eivät olleet vain ajallisia ja tilallisia, vaan myös 
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esimerkiksi henkilöhahmojen perfmmanssin ja esittämisen tasoilla tapah
tuvia.48 Nämä kaksi ideologista positiota eivät ole luonnollisestikaan ainoat 

havainnoitavissa olevat esimerkit. Silti ne ovat olleet poleemisen argumen
toinnin ydintä jo monet vuosikymmenet, kun havainnoidaan niitä, jotka us
koivat kuvaan ja niitä, jotka uskoivat todellisuuteen.49

Bazinin systeemi on käsitteellisesti vähemmän hienostunut kuin Eisen

steinin, mutta sisältää silti olennaisuuksia, joiden heijastuksia voidaan ha

vainnoida esimerkiksi Pier Paolo Pasolinin 196O-luvun kirjoituksissa.50 Ei

sensteinin käsityksiä on ymmärretty heikommin, ja vasta viime aikoina on 

kiinnostus herännyt uudelleen. Hollywood-elokuvassa montaasiteorian vai
kutus näkyi esimerkiksi Slacko Vorkapich -nimisen leikkaajan työssä. Vor

kapich loi montaasijaksoja sellaisiin 193O-luvun elokuviin kuten San Fran

cisco ( 1936) ja Mr. Smith lähtee Washingtoniin (Mr. Smith Goes to Washing
ton, 1939). 

Elokuvallisen merkityksen etsintä on psykologinen ja sosiaalinen akti
viteetti, jota voidaan hahmottaa suhteessa kognitiivisiin prosesseihin. Kat
soja ei ole tässä mielessä passiivinen tiedon vastaanottaja, vaan aktiivinen 
rakenteiden hahmottaja, joka etsii ja testaa erilaista infonnaatiota, identifioi 
johtolankoja ja hahmottaa liikkeellisiä ja suunnallisia rakenteita. Kerron

nallisten prosessien rakentuminen on kognitiivista "tunkeutumista" kerron
nallisuuksien ytimeen.51 Esimerkiksi monet Carl Th. Dreyerin elokuvien

päähenkilöt muotoutuvat keIT01111an edetessä ohjaajan korvikkeiksi tällai

sessa merkitysten etsinnässä. Dreyerin Vampyr (1932) -elokuvan päähenki

lö David Gray on hyvä esimerkki tällaisesta henkilöhahmosta, jonka mie
tiskelevä ja työläs keronnallisten merkitysten etsintä sävyttää teoksen ra
kenteita. Dreyerin elokuvassa on oma logiikkansa suhteessa rakenteesen ja 

tyyliin. Tässä mielessä Vampyr on toimiva näkökulma, koska teoksen maa

ilmassa juuri mitään ei tiedetä ja esitetä jollain loogisella varmuudella, vaan 
kaikki täytyy työstää esiin. Teoksen kuvaustapa heijastaa tätä temaattista 
tyylittelyä.52 Dreyerin tyylittely on perustaltaan liioittelevaa ja ekspressio

nistista, täynnä visuaalisia, osittain montaasin kautta syttyviä fetissejä ja pak
komielteitä.53 Jokainen elokuvallinen teksti on täynnä johtolankoja, jotka

mahdollistavat teoksen dekonstruoinnin. Olettamusten ja hypoteesien tes
tauksen kautta voidaan "kartoittaa" teoksen semanttisia kenttiä, jotka pai-
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nottavat maailmallista (kulttuurista, kielellistä) tietoutta, erilaisuuksien kautta 

avautuvia vastakkaisuuksia, ylittäviä kerronnallisia rakenteita, tavallisten ja 

epätavallisten ilmöiden rakenteellisia kombinaatioita.
54 

Liikkeen ja sitä kautta syttyvän kerronnallisen montaasin merkitys on 

olennainen John Cassavetesin elokuvissa aina Naisen parhaat vuodet (A 

Woman Under the lnfluence, 1975) -teoksesta Kiinalaisen kiristäjän mur

ha (The Killing of a Chinese Bookie, 1976, 1978) ja Ensi-ilta (Opening 

Night, 1978) sekä Gloriaan (Gloria, 1980) -filmeihin saakka. Henkilöhah

mot pakenevat ympäröivää sosiaalista yhteisöä siten, että liikkeestä muo

toutuu päämäärä sinänsä, persoonallisen vapauden ja itsenäisyyden etsin

nän ilmaisutapa. Raymond Carneyn mielestä henkilöhahmot eivät liiku kiin

nittyäkseen uusiin kokemuksiin, vaan tekevät niin irrottautuakseen mennei

syydestä, paetakseen staattisia sosiaalisia siteitä. 
55 

Jäljelle jää puhdas liik

keellinen ilo, joka on Gloria-elokuvassa kaikkein ilmeisimmillään: Cassa

vetesin elokuvassa liike on visuaalista ja tilallista ilmaisua, johon liittyy 

metaforisia ja strukturaalisia viitteitä. Elokuvat eivät kuitenkaan "dekonst

ruoi" itseään, eivät vain "leikittele" merkeillään, merkityksillään ja semi

oottisilla koodeillaan, vaan luovat vaihtoehtoisia näkökulmia. Siksi niitä 

voidaan parhaiten kuvailla liikkeiden ja suunnallisten muutosten kautta. 

Yksityiset ja yleiset tilat hahmottavat psykologisia, sosiaalisia ja kuvitteel

lisia liikeratoja, mikroskooppisia tyylitutkielmia amerikkalaisuuden olemuk

sesta. 

Andrei Tarkovski etsi Nostalgia (Nostalghia, 1983)-elokuvassaan mon

taasia, joka mahdollistaisi subjektiivisen logiikan, ajatuksien, unien ja muis

tojen esittämisen. Tällä Tarkovski viittasi asioihin, joilla ei ole välttämättä 

loogista yhteyttä keskenään, vaan kyseessä on sisäisten yhteyksien kautta 

tapahtuva ajatuksellinen liikehdintä. Elokuvan päähenkilö, ki.tjailija Andrei 

Gorchakov (Oleg Jankovski) kokee unensa eräänlaisina ilmestyksinä, jotka 

osittain liittyvät valveillaoloon. Visiot kotimaasta täyttävät mielen, ja kai

kesta muodostuu suurelta osin staattinen, ajaton maailma, jonka vetäyty

neisyyden aste korostuu henkilöhahmojen liikkumattomuudessa ja tausta

musiikin meditatiivisessa luonteessa. 

Nostalgiaan sisältyy jakso, jossa Andrei, luettuaan Sosnovskin ki1jeen, 

paneutuu maaten penkille ja kuulemme koi.t-ien haukkuvan ja ulisevan: An-
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drein vaimo nousee suurelta messinkisängyltä ja Andrei kuiskaa hänen ni

meään ("Maria"). Vaimo liukuu hidastetussa liikkeessä kohden ikkunaa ja 

aukaisee verhot paljastaen ikkunalaudalla olevan linnun. Sitten hän liikkuu 

ovelle ja seuraa leikkaus pimeään - ennen kuin ovi valittaen aukeaa ja nä

emme pienen pojan seisomassa ulkopuolella koiran kanssa. Taustalla su

mussa näkyy hevonen ja elokuvan alkujaksossa ilmenevä puhelinpylväs. 

Nuori tyttö tulee esiin shaali kiedottuna harteilleen ja pysähtyy pojan vie

reen. Sitten heidän seuraansa liittyy vanhempi nainen. 

Leikkauksen myötä siirrymme uuteen kuvakulmaan suhteessa kuvassa 

olevaan hevoseen ja koiraan ja naiseen, joka on vasten kameraa. Kamera 

panoroi naisesta tyttöön ja vanhempaan naiseen sekä sen jälkeen suoraan 

vaimoon ja poikaan, joiden takana näkyvät koira ja hevonen. Panorointi jat

kuu takaisin tyttöön ja vanhaan naiseen hänen lähellään. Kamera pitää hei

dät aloillaan, jäädytettyinä kuin taulussa, ja yksi kerrallaan he kääntyvät 

katsomaan takanaan olevaa taloa, jonka takaa aurinko hohtaa. Koira ulvoo, 

ja ääniraidalla kuullaan tippuvan ja juoksevan veden ääniä. Tarkovskin luo

ma tila- ja aikamontaasi toimii Nostalgiassa tällaisen sisäisen kokemuksen, 

puhtaan subjektiivisesti etenevän logiikan kautta. 

SURREALISTINEN MONTAASI 

Elokuvalla ja uniajattelulla on ollut moninaisia kytkentöjä kautta elokuva

historian. Surrealistisen liikkeen perusperiaatteisiin kuuluivat visuaalisten 

assosiaatioiden kautta luodut kuvalliset näkymät, jotka vaikuttavat edelleen 

elokuvassa niin teorian kuin käytännön ilmaisun tasoilla. Automaattisen 

kitjoituksen ideoitaan surrealistit eivät pystyneet sellaisenaan siittämään 

elokuvaan, vaikka elokuvat siivittivät heidän intoaan spontaaneihin reakti

oihin ja alitajunnasta ponnistaviin halujen todellisuuksiin. Erillisten reali

teettien yllättävä vastakkainasettelu muistuttaa surrealistisessa kerronnassa 

olennaisesti elokuvallista montaasia ja siihen liittyviä ideoita. 

Pierre Reverdy korosti yhdessä muiden surrealististen kirjoittajien kanssa 

elokuvaleikkauksen kykyä nopeasti yhdistää kaukaisiakin todellisuuden 

elementtejä tavalla, jonka mm. Andre Breton mainitsi Surrealismin mani-
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festissa viitatessaan Paul Eluardin runouteen. Tätä näkökulmaa lähenivät 

myös Man Rayn kollaasit ja "rayogrammit", joiden sisältämä montaasitek

niikka seurasi Marcel Duchampin dadaistisia yhdistelmiä. Kaikkiin näihin 

kokeiluihin liittyi surrealististen käsitteiden ja elokuvallisten prosessien 

välinen yhteys. Normaaleista ympäristöistään irrotettujen erillisten objek

tien uudet kombinaatiot luonnehtivat sekä kollaasia että montaasia. Surre

aalin kokemuksen idea liittyi Pierre Reverdyn fonnuloimaan runollisen kuvan 

ideaan, joka oli "mielen puhdasta luomusta" ja syntyi "kaukaisten realiteet

tien vastakkainasettelusta"56
• Surrealismin pyrkimys unien visualisointiin

liittää sen osaksi elokuvateorian perinnettä. Surrealismi halusi rakentaa sil

lan todellisuuden ja mielikuvituksen välille, mikä toimi surrealistisen liik

keen johtavana periaatteena. 

Surrealistiset ki1joittajat (Louis Aragon, Robert Desnos, Philippe Sou

pault) ilmaisivat "visionäärisiä" näkemyksiä tästä unien ja mielikuvien maa

ilmasta ja hahmottivat silmän keskeistä roolia. Silmällä oli kyky nähdä to

dellisuuden toiselle puolelle. 1920-luvulla elokuvaan liitetyt teoreettiset 

näkökulmat ulottuivat "puhtaasta" elokuvasta abstraktiin elokuvaan, impres

sionismiin ja naturalismiin sekä montaasiteoreettisiin kehitelmiin. Surrea

listit korostivat elokuvan visuaalista luonnetta, joka äänen ja värien puuttu

essa hahmottui liikkeen ja rytmin kautta. Runous ja visuaaliset taiteet kiin

nittyivät surrealismissa, koska juuri tuo visuaalisten kuvien montaasi oli 

olennaista.
57 

Surrealistit etsivät näiden montaasikytkentöjen kautta eloku

valta yllätyksiä, mahdottomuuksia, mysteerioita, ihmeitä ja seikkailuja. Tätä 

kautta surrealismi hahmottuu äärimmäiseksi mentaalisen kuvaston muodok

si. Esimerkiksi Jean Goudal ilmaisi surrealistien entusiasmin ja erilaiset 

kytkennät seuraavasti: 

Elokuva ... rakentaa tietoisen hallusinaation ja hyödyntää sellaista uni

en ja tietoisuuden fuusiota, jonka surrealismi haluaisi näkyvän myös kirjal

lisuudessa ... elokuvantekijöiden tulee kiinnittää produktionsa kolmeen unien 

keskeiseen piirteeseen: visuaalisuuteen, epäloogisuuteen ja houkuttelevuu

teen. 58 

Goudal pyrki näyttämään, että uuden ei-verbaalisen kielen etsintä oli 

osaltaan jo toteutunut "kamerasilmän" hahmotuksen ja vapaan elokuvalli

sen kieliopin kautta. Surrealismi hahmotti "halun kuvia" ja samalla myös 
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konkreettien detaljien herätteistä voimaa. Kyse oli "maailman derealisoin
nista".59 Elokuvalliseen kerrontaan, kinegrafiaan, sisältyi lupaus modernin 
estetiikan aistimuksesta. Kameran selektiivinen luonne yhdistettynä eloku

vakerronnan semanttisiin ja filosofisiin mahdollisuuksiin tuli esiin Luis 

Bunuelin ja Salvador Dalin Andalusialaisessa kairassa (Un ehien andalou, 
1928). Kerronnan ajalliset ja tilalliset koordinaatit murrettiin samoin kuin 

katsonnallinen identifikaatio. Muodollisten analogioiden maisemassa pil

vet "leikkaavat" kuun ja terä silmän. Montaasin avulla erilaiset suhteet mah

dollistuvat samoin kuin erilaiset ajalliset yhdistelyt. Elokuva on tässä mie

lessä samanlaista virtaavuutta kuin surrealistinen runous. Surrealistisessa 
maisemassa moninaiset mahdollisuudet ovat samanaikaisesti läsnäolevia. 60 

Surrealistien luomat visuaaliset asetelmat olivat samanaikaisesti sekä tosia 

että epätosia, mutta surrealisteja ei kiinnostanut vain pelkkä unien sisältö
jen imitointi, vaan unien mekaniikan tutkiminen eli miten unikerronta luo 

merkityksiä ylleen. Surrealistit tutkivat elokuvallista kommunikaatiota juu

ri visuaalisesta näkökulmasta erottaen omat ideansa selkeästi verbaalisen 
kielen ja kommunikaation merkityksistä. 

Silti voidaan todeta, että esimerkiksi elokuvan ja unen liian suora vertai

lu saattaa ohentaa mentaalisten prosessien moniulotteisuutta. Voidaan aja

tella, että esimerkiksi metafora on esimerkki prosessista, joka ei ole loogi

nen eikä unimainen. Siksi elokuvakerronnassa montaasi (ja sen kautta leik

kaus) voi toimia tunnelmina vihjaten täysin erilaisten asioiden välisiin sa

mankaltaisuuksiin. Kyse ei ole unimaisesta prosessista eikä loogisesta ajat

telusta, sillä suurin osa ajattelua kulkee näiden välillä. Logiikka on jotain 

mihin päädytään, eikä tapa jolla ajatellaan. 
Surrealistien ideaalielokuva oli eräänlainen visuaalisten kuvien tavara

talo, joka pystyi tyydyttämään katsojassa olevan hämmästyttävyyden nä

län. 61 Etsiessään unien puhdasta elokuvallista kieltä surrealistit pyrkivät 
erottamaan itsensä samaan aikaan esillä olleesta abstraktin elokuvan ideas

ta, joka esimerkiksi Antonin Artaud'n mielestä oli "geometrista" eikä tar

peeksi "mielikuvituksellista" luonteeltaan.62 Dadaistisen ja surrealistisen 
elokuvan eroja on hahmotettu suhteessa niiden erilaisiin strategioihin sosi

aalisen realismin kuvittamisessa. Surrealistiset elokuvantekijät luottavat 

enemmän konventionaalisiin elokuvallisiin kerrontatapoihin keinoina kat-

312 



sojan houkuttelemiseen. Dada-elokuvat ovat tässä suhteessa selkeästi epä

yhtenäisempiä ja epäloogisempia rakenteiltaan. Ne pyrkivät suoraan eloku

valliseen manipulaatioon. 
63 

Surrealistit luottivat vastakkaisuuksien montaasin kautta syntyviin shok

kiefekteihin, joiden tarkoituksena oli järkyttää aiempia konventioita ja luo

da entistä suorempi yhteys katsonnalliseen kokemukseen. Fernand Leger 

luotti Mekaaninen baletti (Le Ballet mecanique, 1925) -elokuvassaan tois

tettuihin visuaalisiin muotoihin ja rytmiikkaan, joka syntyi näistä liikera

doista. Liioitellun liikkeen kautta syntyi mekaanista estetiikkaa, objektien 

montaasia, jossa lähikuvan kautta erotettiin kohteet normaaleista ympäris

töistään ja saatiin luotua esineteknologista montaasia abstraktien ja "todel

listen" mallien yhdistelyihin.
64 

Mekaaninen baletti oli ratkaiseva sysäys 

elokuvalliselle modernismille. Se hylkäsi kerronnallisen ja analogisen ra

kenteen suosiessaan analyyttistä muotoa. Elokuvan episodit ja niiden kaut

ta syntyneet vastakkaisuudet määrittyivät suoraan käytettävissä olleesta 

materiaalista. Lisäksi elokuva otti kohteekseen elokuvallisen reproduktion 

ja representaation keinot. Modernistisen muutoksen yhteydessä sen onnis

tui ottaa uudelleen esiin aiemmat impressionistiset teemat ja kehittää niitä 

edelleen. Siksi Legerin lähikuvat demonstroivat fotogeenisyyden element

tejä: prismojen, peilien ja muiden optisten muunnosten käyttö tarjosi mah

dollisuuden kokeilla leikkauksellisilla abstraktioilla. Legerille elokuvalli

nen avantgarde tatjosi sen "mielikuvituksen taiteen", joka mahdollistui il

man käsikirjoitusta ja hahmotti liikkuvaa kuvaa keskittyen puhtaasti visu

aalisiin elementteihin. Leger lähestyi tällaista elokuvallista erityisyyttä omalla 

"kone-esteettisellä" realismillaan. Hänen kiinnostuksensa elokuvan toteu

tumattomaan potentiaaliin oli saanut stimulaationsa Abel Gancen Pyörä (La 

Roue, 1922) -elokuvan konemontaasin sektioista.
65 

Gancen elokuva avasi 

myös monien muiden silmät suhteessa kerronnan plastisiin ja kinesteetti

siin potentiaaleihin. Mekaaninen baletti toimi sisäisten ja ulkoisten visuaa

listen rytmiikoiden kautta ja painotti katseen merkitystä elokuvallisen mer

kityksenannon keskellä. Mekaaninen baletti oli tyylillisesti heterogeeninen 

rakenteeltaan ja nosti katseen, kielen ja seksualiteetin teemat keskeiseksi 

sisällökseen. 
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Surrealistisen logiikan mukaisesti emotionaalisesti koskettava ja vahva 

elokuvallinen kokemus menee suoraan lävitse persoonallisuuden syviin ja 

primitiivisiin tasoihin. Siksi on luonnollista, että näiden tasojen aktivointi 

on mahdollista sellaisten keinojen kautta, jotka vastaavat niiden vaikease

litteistä ja usein inationaalista kieltä. Kun smrealistit puhuvat unista ja unek

simisesta, he viittaavat omiin kunnianhin10isiin ajatuksiinsa siitä, miten näitä 

elementtejä voidaan yhdistää. Uneksimisen malli mahdollistuu herkkävi

reisten ärsykkeiden kautta. Tosin tällaisia ärsykkeitä on olemassa ilman 

uniakin.
66 

Elokuvien ja unien maailmat ovat olemassaolomme laajentumia, 

ja kun ne katoavat mielemme silmistä, emme menetä vain niissä esiintyvien 

hahmojen aktuaalista läsnäoloa, vaan myös sen piktoriaalisen tilan, jossa ne 

ovat esiintyneet. Kun yritämme palauttaa niitä mieliimme, huomaamme 

palauttavamme niitä tilaan, jota ei enää ole olemassa.
67 

Surrealistisen elokuvan näkökulma liittyy katseen merkitykseen eloku

vallisessa kommunikaatiossa. Elokuvan ja unen maailmat kohtaavat katseen 

kautta, ja tuo katse suuntautuu samanaikaisesti sekä sisään että ulos. Ha

vainnoija on sekä katsoja että katsottava, jolloin surrealistinen todellisuus 

voi ilmaantua esiin minä hetkenä hyvänsä. 

Surrealistisen elokuvan tulkintaan liittyvät näkökulmat eivät aina ota 

riittävästi huomioon sitä laajuutta, millä surrealistiset filmit pyrkivät ker

rontansa luontevuuteen. Surrealistisen kerronnan perusideana ei ole pyrki

mys puhtaaseen fantasiaan, vaan todelliseen maailmaan, johon fantasian 

elementit kuuluvat olennaisena osana. Siksi esimerkiksi Luis Bufiuel ei vält

tämättä tarvitse monimutkaisia efektejä välittääkseen ideansa, vaan luottaa 

enemmän elokuviensa peruskerronnan puhuttelevuuteen. Kuvat ovat tosia 

ja epätosia, osana kerronnan jatkuvaa liikettä ja virtaavuutta. Surrealistinen 

elokuva tuo yhteen erilaisia kuvia ja realiteetteja. Sitä kautta muodostuu 

surrealistisen elokuvan dialektinen montaasi, joka voi hajottaa kerronnan 

aika-ja tiiasuhteet aivan yhtä helposti kuin se on ne luonut. Surrealisti muun

taa todellisuutta samanaikaisesti kun hän luo sen. Sisäisten ja ulkoisten 

voimien tö1mäyksestä syntyy sunealistisen elokuvan lumomaailma, johon 

liittyy yllätyksellisyyttä ja katsonnallista epävarmuutta. 

Kenonta on ideoiden, toistojen, muuntumien ja metamorfoosien kehää, 

jossa kuvat ovat konkreettisia itsessään, mutta niillä on abstrakteja suhteita 
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muihin asioihin. Kuvallinen merkki on ikoninen yhdessä suhteessa ja abst

rakti monissa muissa suhteissa. Kerronta liikkuu assosiaatioiden, konnotaa

tioiden, samanaikaisuuksien ja seuraamusten maailmassa, jossa realististen 

viitteiden ohella myös unien ja runouden mahdollisuudet ovat läsnä. 
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