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then apply both of these theoretical models to a documentary film called Future Remains which

I have sound designed. I’m more precisely going through one dialogue scene, where there are

five persons talking to each other at the table.
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1 Johdanto

1.1 Aluksi

Terve, lukija. Mietin tällä hetkellä tätä lopputyöni kirjallisen työn osuutta

aloittaessani kuinka saisin kiteytettyä riittävän selkeään muotoon sinulle

kertoakseni a.kokemukseni lopputyöni taiteellisesta osuudesta ja b.minulle

heränneet kysymykset lopputyöni taiteellisen osuuden aikana, joihin haluaisin

löytää vastaukset. Tavoitteenani on luonnollisesti löytää vastauksia näihin

kysymyksiin, mutta vastausten saamisen lisäksi olisi henkilökohtaisesti tärkeää

minulle jos oppisin myös samalla uutta ja pystyisin jollain tapaa hyödyntämään

tätä uutta oppia seuraavissa produktioissa. Isoa projektia tehdessä kysymyksiä

ilmaantuu projektin edetessä lukemattomia määriä ja niistä useisiin löytyykin

vastaus itse projektin aikana. Monesti näitä vastauksia voi teoriassa tai

käytännössä käyttää hyödyksi esimerkiksi soveltamalla niitä uuteen projektiin ja

näin rakentamalla uutta opitun tiedon päälle sekä samalla ylittämällä oman

osaamisen rajat.

Kuitenkin, joihinkin kysymyksiin jotka voivat olla merkittäviäkin projektin

lopputuloksen kannalta, ei projekti välttämättä itsessään tarjoa vastausta. Näihin

kysymyksiin minun on hyvä pureutua vähän syvemmälle nyt, kun itse taiteellinen

työ on jo tehty, ja kaikki siihen liittyvä hektisyys on ohi. Vastausten sanoittaminen

ei kuitenkaan ole läheskään aina tärkeää taiteellisen projektin loppuun

saattamiseksi, niin kuin se ei tämänkään kyseessä olevan elokuvan kanssa ollut.

“Taiteen kokemuksen sanoittaminen on hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta” eikä
1

mielestäni myöskään yleisemmin taiteen tekemiseen tai kokemiseen tarvita sanoja.

Nyt projektin jälkeen näiden mieleen tulleiden kysymysten pohjalta on kuitenkin

luontevaa lähteä tekemään tätä kirjallista tutkielmaa taiteellisen työni liitteeksi.

1
Luova ajattelu -luento, Mika Karhu, 2020
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Tein taiteellisena lopputyönäni Future Remains -nimisen pitkän

dokumenttielokuvan taiteellisen äänisuunnittelutyön sekä äänen teknisen

toteutuksen, alkaen syksystä 2019 päättyen 2020 joulun alle, jolloin saimme

elokuvan loppumiksauksen valmiiksi Meguru oy:llä. Huomionarvoisaa on, että

jaoin juuri edellisessä virkkeessä tekemäni äänisuunnittelutyön erilliseksi

taiteelliseksi työksi ja “äänen teknisen toteutuksen” omaksi työn alueekseen.

Äänen tekniseksi toteutukseksi olen itse hahmottanut sen työn, joka projekteissa

on yleensä se mekaaninen työn osa, isotöinen lapiohomma, joka on vain hoidettava

alta pois taiteellisen äänisuunnittelun kulkiessa vierellä samaan aikaan. Monesti

taas äänisuunnittelu -osio on näyttäytynyt minulle työtä tehdessäni ikäänkuin

pienenä olkapäällä istuvana olentona, joka kuiskailee vinkkejä korvaani samalla,

kun esimerkiksi leikkaan dialogia tai tuhansia askeleiden ääniä ruuduntarkasti
2

paikalleen. Tämä päässäni ollut taiteellinen äänisuunnittelu/tekninen toteutus

-käsitepari ja niiden välinen suhde alkoi kiinnostaa minua kyseisen

dokumenttielokuvan tekoprosessin aikana.

Kiinnostuin niiden suhteesta myös siksi, että jotkin tekemäni kaupalliset

produktiot ovat tähdänneet niin suoraviivaisesti tuotteeseen, ettei

äänisuunnittelijalla ole näennäisesti ollut tilaa tehdä “taiteellisia ratkaisuja” ja

produktiossa ei myöskään ole ollut “taiteelliselle näkökulmalle” tarvetta. Mutta

onko näin? Onko käsittämäni suorittava työ todellakin epätaiteellista? Miten

teknisluonteisen työn osista voi kuitenkin muodostua lopulta taidetta?

Onko niin, että taide käsittää jotain suurempaa, kuin esimerkkinä olevat elokuvan

dialogiraidan äänileikkaus tai elokuvan askelten paikalleen synkronointi? Missä
3 4

vaiheessa tällainen työ muuttuu taiteeksi? Ratkaiseeko lopputulos sen, onko työ

taiteellista, puhtaasti teknistä tai jotain tältä väliltä?

4
askeläänen sijoittaminen ajallisesti niin, että kun askel osuu kuvassa maahan, kuullaan

samanaikaisesti askeleen ääni.

3
Dialogiraidalla tarkoitetaan elokuvaäänessä yhtä erikseen soivaa kokonaisuutta elokuvan

äänimaailmasta jossa soi pääasiassa dialogi ilman lisättyjä tehosteita ja musiikkia. Joskus

dialogiraidalla kuullaan myös kuvauksissa dialogin kanssa yhtä aikaa tallentuneita tehosteita.

2
Näyttelijöiden repliikkejä elokuvassa kutsutaan yleisesti dialogiksi
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Future Remains -elokuvaan tekemäni äänisuunnittelutyön lopputulos ja sen

kuuntelukokemus on useassa kohtauksessa hyvin tavanomainen, arkinen ja

realistinen. Mielsin itse rakentaessani muutamia näistä arkisista kohtauksista

työni suurimmalta osin teknisluonteiseksi, ja ajattelin työstä lähtökohtaisesti

kaavamaisen totuttuun tapaani: “Tällaisiin kohtauksiin ei tarvitse panostaa

taiteellisesti.” Toisaalta taas; tein työtä tehdessäni lukemattomia pieniä valintoja,

jotka johtivat aivan tietynlaiseen ilmaisuun näiden kohtausten sisällä. Tästä

käsitteiden ja ajattelun ristiriidasta syntynyt kysymyskavalkadi sai minut

tutkimaan aihetta nyt tarkemmin. Tarkennan vielä tässä kohtaa, että käsittelen

työssäni nimenomaan elokuvataidetta ja dokumenttielokuvaa, jolla rajaan selkeästi

ulos muut taidelajit ja ajatuksen “luonnon muovaamasta taiteesta ” tai muista
5

ihmisen toiminnasta riippumattomista “taideteoksista”.

1.2 Lopputyöni taiteellinen osuus

Future Remains on pitkä dokumenttielokuva (64 min), joka kertoo muotoilija

Henrik Wahlforss:n elämäntyöstä ja hänen vahvasta ideologiastaan, jossa mm.

teollisen muotoilun avulla voimme muuttaa tulevaisuutta ja ihmisten asenteita

ilmastonmuutosta sekä maapallon resurssien ylikulutusta kohtaan. Elokuvan

ohjasi Anna-Karin Grönroos ja se nähtiin ensi-illassa Docpoint 2021:ssa ja nähdään

myöhemmin tänä vuonna (2021) YLE:llä, YLE Areenassa ja Sveriges televisionin

SVT play -palvelussa.

Kiinnostuin vahvasti elokuvan esituotantoa tehdessä nimenomaan fiktiivisen

tulevaisuuden äänisuunnittelusta, koska Future remains:n käsikirjoituksessa oli

useita fiktiivisiä kohtauksia Henrik Walhforss:n 1980-luvulta käsin kuvittelemasta

tulevaisuudesta, vuodesta 2030. Tämä asetelma avasi monia mahdollisuuksia

5
Oxford dictionary selittää termin “Art” seuraavasti: The expression or application of human

creative skill and imagination, typically in a visual form such as painting or sculpture, producing

works to be appreciated primarily for their beauty or emotional power.

https://www.lexico.com/definition/art
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äänisuunnitella näitä kohtauksia mm. 1980-luvun scifielokuvien äänimaailmojen
6

estetiikkaa avuksi käyttäen ja samalla omaa kuvitteellista tulevaisuuskuvaani

luoden. Mainittakoon, että olen itse myös scifi-elokuvafani.

Kiinnostavaa oli, että Henrik oli jo 70- ja 80-luvuilla pystynyt visioimaan useita

asioita 2030-luvulle jotka ovat todella toteutuneet nyt lähestyttäessä 2030-luvun

taitetta. Näistä lähtökohdista ajattelin jatkaa omassa työssäni Henrikin tekemää

työtä 2030-luvun visioinnista, tai pikemminkin visiota äänikuvasta, jossa

esimerkiksi kaupunkien liikenteen melu koostuu isolta osin sähköajoneuvojen

äänistä tai tarkemmin ottaen niiden äänettömyydestä. Mitä kaikkea kaupunkien

äänimaisemasta löytyykään liikenteen melun takaa? Ajattelin yhdistää tämän

tyyppistä pohdintaa edellämainittujen scifielokuvien äänelliseen estetiikkaan

päästäkseni ajallisesti Henrikin omaan ajalliseen näkökulmaan. Tiesin, että

elokuvaan on tulossa myös kertovaan dokumenttielokuvaan tyypillisiä
7

haastattelu- ja arkistokohtauksia, joten projektina elokuva näyttäytyi hyvin

monipuoliselta ja hedelmälliseltä äänisuunnittelijan näkökulmasta katsoen.

Kuitenkin, koska elokuvan tekoprosessi yllättää monesti tekijänsä ja teokset

muovautuvat loppuun asti, Future remains päätyi niin erilaiseksi alkuperäisestä

muodostaan, että tulevaisuusvisio -ajatuksesta ja -kohtauksista ei elokuvaan

lopulta jäänyt jäljelle paljoakaan. Näin ollen myös alkuperäinen suunnitelmani

fiktiivisen tulevaisuuden äänisuunnittelusta jäi suurimmaksi osaksi toteuttamatta,

koska kerronnallisesti se ei enää sopinut tarinaan huolimatta siitä, että lopulliseen

versioon jäi kuitenkin kuvallisesti joitakin lyhyitä tulevaisuuskohtauksia. Tämä oli

tietenkin iso muutos ajattelemaani kokonaisuuteen. Dokumentin lopulliseksi

muodoksi muotoutui kertova performatiivinen moderni dokumenttielokuva , jossa
8

8
performatiivinen dokumenttielokuva eli jonkin näkökulman kautta oman totuutensa esittävä

elokuva. Performatiivinen dokumenttielokuva voi esimerkiksi käyttää rekonstruoituja kohtauksia ja

vahvasti abstrakteja keinoja esittääkseen väitteensä yleisölle.

7
Narratiivinen eli kertova dokumentti kertoo juonellisen tarinan. Suuri osa dokumenteista voidaan

luokitella narratiivisiksi dokumenteiksi.

http://www.koulukino.fi/wheels-of-freedom/dokumentin-tyylilajit-ja-dokumenttielokuvan-kerronta,

haettu 3.4.2021

6
Elokuvan äänisuunnittelija pyrkii tekemään elokuvan kannalta ääniraidasta ilmaisullisesti ja

teknisesti mahdollisimman hyvän. Äänisuunnittelu elokuvassa kattaa koko elokuvan lopullisen

ääniraidan. Aiheesta lisää osassa 5.1.

http://www.koulukino.fi/wheels-of-freedom/dokumentin-tyylilajit-ja-dokumenttielokuvan-kerronta
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tarinaa kuljetetaan suurimmaksi osaksi voiceoverin ja henkilöhaastattelujen
9

avulla.

1.3 Ilmaisullisia ajatuksia ennen varsinaista äänisuunnittelujaksoa

Aloitimme projektin vuoden 2019 syksyllä, jolloin tapasimme ensimmäistä kertaa

ohjaajan, säveltäjän ja tuottajan kanssa. Minulla oli alustavissa toiveissa

jonkinlainen yhteistyö elokuvan säveltäjä Salla Luhtalan kanssa ennen varsinaista

aktiivista työjaksoa, jossa pääsisimme yhdessä tekemään ja kokeilemaan

jonkinasteista yhdistelmää musiikista ja äänitehosteista. Ajattelin etukäteen, että

tässä projektissa yritän hämärtää musiikin ja muun äänimateriaalin rajoja niin,

ettei katsoja enää erota niitä toisistaan. Halusin, että musiikki ja muu

äänimateriaali olisi tietyllä tapaa tasavertaista ja niin hyvin yhteen suunniteltua,

että katsojalle muodostuisi ikäänkuin kokemus yhdestä äänestä. Pääsin tähän

lopulta hetkittäin, mutta hieman eri kautta kuin olin alunperin ajatellut. En mene

tähän aiheeseen tässä tutkielmassa tämän syvemmälle, koska käsittelen

nimenomaan elokuvan arkisempia kohtauksia ja niiden äänisuunnittelua.

Tiesimme jo tavatessamme ensimmäistä kertaa työryhmän kanssa, että kohtaukset

joissa Henrik istuu kirjoituskoneen ääressä, tulevat olemaan isossa osassa

elokuvan kerrontaa. Näin tartuimme säveltäjän kanssa ensimmäisenä

kirjoituskoneen ääneen ja sen sekoittamiseen musiikin kanssa jollain tapaa. Kun

säveltäjä aloitti työjaksonsa alkusyksystä 2020, tein hänelle muutamia erilaisia

äänitteitä vanhalla kirjoituskoneella, josta äänitin kuviteltuja tunnetiloja ja

ilmaisutyylejä aikaisempien keskusteluidemme pohjalta. Näitä oli ajatus käyttää

jatkossa elokuvan useissa kirjoituskonekohtauksissa musiikin seassa Henrikin

voiceoverin kulloisenkin mielenmaiseman mukaan. Tällaisia tunnetiloja olivat

muun muassa innostunut, maaninen ja surullinen. Säveltäjä oli mielenkiinnolla

9
voice-over eli kuvassa näkymättömän juontajan tai kertojan ääni
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mukana kokeilussa ja teki yhteen osaan scorea kirjotuskoneen äänestä
10

perkussiivisen taustaäänen. Idea oli kyseisen kohtauksen kohdalla hauska ja

oivaltava, mutta elokuvaa myöhemmin katsoessamme se ei kuitenkaan sopinut

ohjaajan ja säveltäjän mielestä kokonaisuuteen. Lopulta päädyimme jättämään

kirjoituskoneen kyseisestä osasta kokonaan pois. Tämän jälkeen emme enää

palanneet tämän tyyliselle kokeiluasteelle musiikin ja äänitehosteiden kanssa,

koska kuvaleikkauksen osittaisesta viivästymisestä johtuen jouduin viivästämään

omaa varsinaista työjaksoani niin, ettei meillä ollut säveltäjän kanssa enää

yhteistä aikaa lisäkokeiluille.

1.4 Yleistä itse työstä

Kuvaleikkauksen osittainen viivästyminen oli toki aluksi haaste, ja uskon, että

olisimme saaneet yhdessä säveltäjän kanssa monia oivalluksia jos yhteistä aikaa

olisi ollut enemmän. Olisin tietenkin voinut aloittaa työni aikaisemmin ja käyttää

enemmän tunteja myös tähän ennakko-osaan työtä, mutta kaiken taiteellisen

ambition lisäksi myös työsopimukseen kirjatut tunnit sanelevat aina omia

reunaehtojaan toteutetun työn laajuudelle. Lähtökohtaisesti aikaa oli riittävästi

varattuna koko projektille, mutta kalentereissamme olleet seuraavat projektit eivät

antaneet enää joustoa sovituista deadlineista, kun paljastui, että kuvaleikkaus

viivästyy.

Aloittaessani omaa varsinaista työjaksoani tilanne oli seuraavanlainen: Koko

elokuvan materiaalien toimitus ja samalla oma työjaksoni olivat myöhästyneet noin

kolmella viikolla. Tässä vaiheessa suurin osa kohtauksista oli kuvallisesti valmiina

ja muutama arkistokuvakollaasi sekä yksi kokonainen, noin kymmenen minuutin

kohtaus oli vielä kuvallisesti kesken. Yhteensä keskeneräistä elokuvaa oli noin

10
Elokuvan musiikkiraita
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12-15 minuuttia. Osittaisesta viivästymisestä oli tietyllä tapaa hyötyä: Ehdin

äänisuunnitella työjaksoni alussa huolellisemmin kohtaukset, jotka olivat jo

kuvallisesti tässä vaiheessa valmiina. Tämä tietenkin tarkoitti kovempaa kiirettä

vielä toistaiseksi leikkauspöydällä oleville kohtauksille. Tässä vaiheessa

kuvallisesti valmiina olevissa kohtauksissa oli mukana myös tässä kirjallisessa

työssä käsittelemäni keskustelukohtaus. Käytän tätä nimeä tästä kohtauksesta

myös jatkossa. Viivästyminen ojensi minulle tavallaan mahdollisuuden tutkia

tämän kirjallisen työn aihetta ja rakentaa keskustelukohtausta huolella ajatuksen

kanssa, tarkempaan kuin “normaalissa tilanteessa” olisin vastaavan kohtauksen

rakentanut.

Kun työn lomassa kävimme ohjaajan kanssa toisen katselukierroksen läpi, niin
11

vielä työtä vailla olevat hetket elokuvassa olivat lähinnä kuvaleikkauksellisesti

keskeneräisissä kohtauksissa. Eli olin saanut keskittyä kuvallisesti valmiina

oleviin kohtauksiin huolellisesti ja ohjaajakin näytti tekemälleni työlle

suurimmaksi osaksi vihreää valoa.

“Hyötyä” myöhästymisestä oli myös siinä mielessä, että ehdin rakentaa työn alussa

projektitiedoston niin tarkkaan, että itse Pro tools -projektin käyttämisessä ja sen

sisällä navigoinnissa säästin aikaa työn edetessä. En ollut tehnyt tai hallinnoinut

näin isoa projektia (yli 400 ääniraitaa) aikaisemmin.

11
katselukierros, eli yhdessä ohjaajan kanssa läpi käyty työprosessissa olevan elokuvan katselu- ja

keskustelukierros, jossa tarkastetaan ja arvioidaan yhdessä esimerkiksi äänisuunnittelijan tekemää

työtä.
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1.5 Rajaus

Tein Future Remains:ä äänisuunnitellessani normaalia enemmän ajatustyötä

keskustelukohtauksen kanssa, jossa viisi henkilöä keskustelee ison pöydän ääressä

toisilleen. Ehdin jo saada kohtauksen kertaalleen valmiiksi, mutta päätin

kuitenkin aloittaa työn alusta uudelleen. Lopputulos ei ollut mielestäni sellainen

mitä olin halunnut, eli soinniltaan ja kuuntelukokemukseltaan “realistinen” .
12

Kohtaus täytti jo ensimmäisessä versiossa ns. tekniset vaatimukset dialogin

selkeydestä ja elokuvan viesti kulki perille myös ensimmäisen version kanssa. En

vain ollut intuitiivisesti tyytyväinen lopputulokseen ja päätin tehdä koko

kohtauksen alusta alkaen uudelleen.

Näin jälkikäteen tulkitessani ajatustani, minulla oli päämääränä saada

kuvaustilanteessa äänitetyistä materiaaleista mahdollisimman luonnollisen ja

realistisen kuuloinen lopputulos, jossa katsojan ja kuulijan kokemus olisi lähellä

sitä miltä keskustelu kuulostaisi huoneessa itse istuttaessa. Halusin lisäksi, että

ääniraita ja nimenomaan dialogi olisi samalla kuitenkin hieman valheellisen

“lähellä” katsojaa, kuten meitä elokuvaa kuluttavia on jo vuosikymmeniä totutettu

elokuvassa kuulemaan. Halusin lopulta kuitenkin säilyttää huoneen oman

luonnollisen ja akustisen soinnin.

Puran työni luvussa 5 tämän keskustelukohtauksen sisältämän äänityön ja sen

ainekset käyttäen hyväkseni John Deweyn käsitteistöä taiteen kokemuksesta ja

peilaan myös lopputulosta dokumenttielokuvan realismi -käsitteen ja siihen

liittyvän teoreettisen keskustelun kautta. Tuon myös samalla kyseiseen

keskusteluun siitä usein puuttuvan palan; näkökulman dokumenttielokuvan äänen

ja äänisuunnittelun realistisuudesta. Avaan tarkemmin kohtauksen dialogiraidan

taiteellista äänisuunnitteluprosessia ja perustelen tekemäni valinnat

12
Termistä lisää seuraavassa osassa.
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reaalimaailman kuulokokemuksen kautta. Työni yksistä päämääristä oli tiettyjen

kohtausten ääni-ilmaisun huomaamattomuus, helppous ja realistisuus.

2 Termit

2.1 Realismi

Realismi on peruskäsitteenä laaja ja rajaan tässä työssä realismista puhuttaessa

käsitteen taiteen realismiin. Wikipedia kertoo taiteen realismin olevan “ulkoisen
13

todellisuuden todenmukaista kuvaamista”. Realismi, ranskaksi réalisme, tarkoittaa

todenmukaisuutta. Realismi on taiteessa myös yksi 1800-luvun puolivälin

kirjallisuudessa ja kuvataiteessa ollut tyylisuuntaus, jossa taiteilija kuvaa

teoksissaan todellisia asioita, esimerkiksi ihmisiä tai luontoa ja pyrkii toisintamaan

todellisuutta teoksensa kautta. Realismi tyylisuuntana ei kuitenkaan välttämättä

pyri pikkutarkkaan toisintoon todellisuudesta, kuten naturalismi, jossa pyritään

toistamaan todellisuutta valokuvamaisesti pienimpiin yksityiskohtiin asti.

Yleisemmällä tasolla realismin määrittely on monilta osin hankalaa ja tässä

työssäni realismin käsite tarkoittaa nimenomaan todenmukaisuutta,

representaatiota eli toisintoa todellisuudesta mutta ei reproduktiota, todellisuuden

uusintamista. Joidenkin teoreetikoiden mukaan realismi on yleisellä tasolla

olemassa ilman sen ulkopuolista kokijaa, ihmistä, mutta itse näen, että varsinkin

taide ja realismi taiteessa vaatii aina kokijan osakseen. Ensi kädessä tämä kokija

on teoksen tekijä itse, jonka oma kokemus teoksen tekoprosessista vaikuttaa

teoksen sisältöön koko tekoprosessin ajan, ja näin epäsuorasti myös lopulta yleisön

kokemukseen teoksesta.

Toinen, samaa perhettä realismin kanssa oleva käsite on mimesis. Mimesis on

kreikkaa ja tarkoittaa jonkin jäljittelyä representaation kautta. Plato ja Aristotele

13
https://fi.wikipedia.org/wiki/Realismi, haettu 31.1.2021

https://fi.wikipedia.org/wiki/Realismi
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puhuivat mimesiksestä nimenomaan luonnon jäljittelynä ja peilaamisena. Käytän
14

tässä kirjallisessa työssäni pääosin kuitenkin edeltävää realismi-käsitettä.

2.2 Arkisuus

Arkisuus terminä tarkoittaa tässä työssä kokemuksellisesti arkeen kuuluvaa,

tyypillistä ja tavallisen tuntuista kokemusta. Arkisuuden tunne riippuu elokuvan

katsojan omasta henkilökohtaisesta taustasta ja rajaan käsittelemäni arkisuuden

nyt meille pohjoismaalaisille ja laajemmin eurooppalaisille ihmisille tuttuihin

kokemuksiin. Käsittelen työssäni elokuvaääntä ja äänisuunnittelua eli arkisesta

kokemuksesta puhuessani tarkoitan yleensä jokapäiväisen ja totutun tapaisen

kuulokokemuksen saamista. Arkisen kokemuksen käsite liittyy myös John Deweyn

teoriaan josta kerron tarkemmin kappaleessa 3.

2.3 Perspektiivi

Perspektiivi eli näkö- tai kuulokulma. Äänestä ja äänisuunnittelusta puhuttaessa

perspektiivi tarkoittaa yleensä kuulokulmaa eli kuulijan fyysistä positiota

suhteessa reaalimaailman akustiseen äänilähteeseen tai tallenteen kuulijan,

esimerkiksi elokuvan katsojan fyysistä kuuntelupistettä toistojärjestelmän

luomassa äänikentässä. Esimerkkinä: Miltä ääneni kuulostaisi, jos keskustelisin

kanssasi pienessä lastulevyseinäisessä toimistohuoneessa, sinusta katsottuna

vasemmalla puolella kahden metrin etäisyydellä? Äänen perspektiivin käsitteeseen

liittyvät vahvasti tilan akustiset ominaisuudet, äänen fyysisistä ominaisuuksista

johtuva etäisyysvaikutelma ja ihmisen kuuloaistiin perustuva suuntakuulo.

14
Vapaasti käännettynä sivulta https://www.britannica.com/art/mimesis. haettu 2.5.2021

https://www.britannica.com/art/mimesis
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2.4 Estetiikka ja esteettinen

Wikipedia kertoo estetiikasta seuraavaa :
15

“Termi ”estetiikka” tulee kreikan kielen sanasta aisthetike

(αισθητική), ja sen kehitti filosofi Alexander Gottlieb Baumgarten

vuonna 1735 merkitsemään ”tiedettä siitä, kuinka asiat tunnetaan

aistien kautta...taiteissa estetiikka tutkii yksittäisiä elementtejä tai

keinoja sekä niiden kauneutta. Taiteessa on usein eroteltavissa

esimerkiksi symmetrisyys ja epäsymmetrisyys, teoksen keskipiste,

rytmi, liike, kolmiulotteisuus, perspektiivi ja suhde.”

Estetiikka siis tutkii pääasiassa muotoa ja sen kauneuden kokemusta mutta myös

samalla tapaa kauneuden vastakohtaa, inhottavaa, rumaa ja epämiellyttävää.

Estetiikassa kauneuden kokemus ei ole pelkästään yksilön mielipide kauneudesta,

vaan aina jonkinasteinen yleinen aika- ja kulttuuririippuvainen konsensus asiasta.

Esimerkiksi kissanpennut ovat hyvinkin yleisesti koettuna söpöjä ja kauniita

mutta joissakin kulttuureissa kissan näkeminen voi esimerkiksi assosioitua

ensimmäisenä uskonnon kautta jumalolentoihin. Tässä työssä äänen

esteettisyydestä puhuessani tarkoitan yleisemmällä tasolla kuuloaistin kautta

saamaamme esteettistä kokemusta ja käytän termiä lähinnä omasta

henkilökohtaisesta näkökulmastani.

15
https://fi.wikipedia.org/wiki/Estetiikka, haettu 12.4.2021

https://fi.wikipedia.org/wiki/Estetiikka
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3 Deweyn teoria

John Dewey kirjoitti kirjassaan Art as Experience (1934) teoriansa taiteen

kokemuksesta ja tuohon teoriaan nojaten monet taidefilosofit perustavat myös

nykyisin omaa teoriaansa. Deweyn teorian pääajatuksina ovat taiteen tekemisen ja

kokemisen yhtäaikaisen olemassaolon erottamattomuus taiteellisessa prosessissa.

Dewey rikkoo lisäksi teoriassaan jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien vallinneen

nykykäsityksen taiteesta ja rinnastaa arkisen esteettisen kokemuksen taiteen

esteettisiin kokemuksiin. Deweyn mukaan korkeakulttuuri ja populaarikulttuuri,

arkinen esteettinen kokemus ja korkeakulttuurista syntyvä kokemus on yhtä lailla

esteettistä ja taiteellista kokemista, eikä näitä tule erottaa toisistaan. Puran näitä

ajatuksia auki seuraavaksi.

3.1 Kokemus ja arkinen kokemus

Dewey tekee selvän eron teoriassaan kokemuksen “an experience” ja arkisen

kokemuksen “experience”, välillä. Deweyn mukaan arkinen kokemus elämästä on

rutiininomaista suorittamista, jossa päivät toistuvat samanlaisina peräjälkeen eikä

päiviä erota erillisinä kokemuksina toisistaan. Arkisessa kokemuksessa emme

myöskään erota tilanteita ja tarinoita toisistaan niiden toistuvan konemaisuuden ja

samankaltaisuuden takia. Arkisessa kokemuksessa ei ole alkua eikä loppua, vaan

jatkuva elämän virta. Ei ole havaittavaa tarinaa, eikä kokonaisuutta. “an

experience” on tämän kaiken vastakohta; juuri se ajomatka lomalla, juuri se upea

elokuva, juuri se tietty hetki.
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“Ne ovat saattaneet olla jotakin valtavan merkityksellistä; kenties

välirikko jonkun läheisen henkilön kanssa tai jokin hiuksenhienosti

vältetty katastrofi. Toisaalta ne ovat myös voineet olla

toisarvoisempaa - ja juuri niiden toisarvoisuus saattaa kertoa mitä

kokemukset ovat. Jokin tietty, Pariisilaisessa ravintolassa nautittu

ruokalaji oli “mahtava kokemus”. Se jää pysyvästi muistumaksi

siitä, mitä kaikkea ateriaan saattaakaan kuulua.” (Dewey s.50)

3.2 Esteettinen kokemus ja taide

Deweyn teorian mukaan esteettinen kokemus on aina “an experience”, kokemus

kokonaisuudesta tai tarinasta ja niiden esteettisestä muodosta. Deweyn esteettinen

kokemus -käsite on keskiössä puhuttaessa ja luokitellessa taidetta yleisemmällä

tasolla ja tämä tarkoittaa teoriassa sitä, että jopa tavanomaiset, jokapäiväisetkin

kokemukset voivat olla meille taiteellisesti esteettisiä kokemuksia. Hänen

mukaansa meidän täytyy loitontua katsomaan esteettisiä kokemuksia

yleisemmällä tasolla, että voimme todeta jokapäiväisemmän taiteen ja

korkeamman taiteen olemassaolon sekä niiden yhtäläisyyden.

Tällaisia tavanomaisempia kokemuksia voivat olla esimerkiksi työnsä äärellä

olevan puutarhurin kokemus hänen huolellisesti hoitamastaan puutarhasta, tai

nuotion äärellä istuvan tulen tekijän kokemus nuotiosta sitä kohentaessaan.

Tällaiset tavalliset esteettiset kokemukset tuottavat kokijoissaan samankaltaista

nautintoa, kuin korkeakulttuuriset taidekokemukset ja tätä kautta Dewey

perustelee teoriassaan sitä, kuinka myös “alemmat” taidemuodot tulee tunnistaa ja

arvottaa yhtä lailla taiteeksi.
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Deweylle kaikki esteettinen kokemus on taiteellista kokemusta ja näin ollen

korkeakulttuurisen taidekokemuksen tai tavanomaisemman

puutarhanhoitokokemuksen välillä ei taiteen luokittelun näkökulmasta ole eroa.

Esteettiset kokemukset ovat myös aina tunnekokemuksia, mutta eivät pelkästään

sellaisia. Deweyn mukaan nykyinen käsityksemme korkeakulttuurista ja taiteista

on syntynyt kapitalismin voimasta, siitä johtuneesta taiteen museoinnista ja

taiteen erottamisesta arkipäivän työstä ja kokemuksista. Dewey kuitenkin halusi

palauttaa teoriassaan taide -käsityksen takaisin sen syntysijoille, jokapäiväiseen

elämään ja arkeen.

On kiinnostavaa, että Deweyn teorian syntyaikoina ja samalla tavalla edelleenkin,

noin 90 vuotta teorian synnyn jälkeen, länsimaissa yleisesti ajatellaan etteivät ns.

vähäpätöisemmät ja arkipäiväiset esteettiset kokemukset voisi olla taiteellisia

kokemuksia ja tunnistan myös tämän ajattelun suoraan itsessäni. Uskon, että juuri

tästä syystä ajattelin Future Remainsin keskustelukohtausta tehdessäni työni

olevan puhtaasti teknistä. Dewey osoittaa esteettisen kokemuksen teoriassaan

juuri siihen pisteeseen, josta lähdin ajattelemaan tämän kirjallisen työn tekemistä:

Onko arkisen dokumenttielokuvan puhekohtauksen äänen jälkityön tekeminen

taidetta? Tähän kysymykseen Deweyn teorian kautta löytyvä vastaus on kyllä, jos

kohtauksen tekeminen oli itselleni taiteellinen prosessi.

3.3 Taiteellinen prosessi

Mitä taiteellinen prosessi käsitteenä tarkoittaa? Deweyn mukaan taiteen

tekemiseen liittyy aina kiinteänä osana taiteen tekijän oma kokemus. Tämä

tarkoittaa taiteilijan oma kokemusta tekoprosessista ja saman kolikon

kääntöpuolella taiteen kokijan, ensi kädessä taiteen tekijän oma esteettinen

kokemus kyseisestä työstä tätä työtä tehdessään. Tämä taiteilijan oma esteettinen
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kokemus kytkeytyy hyvin lähelle tekijänsä makua, gusto. Nämä kaksi yhdessä,
16

tekijän oma kokemus tekoprosessista ja kokijan kokema esteettinen kokemus

muodostavat yhdessä taide -käsitteen kokonaisuuden. Taide sanana viittaa taito

-sanaan joka tarkoittaa jonkin tekemistä tai valmistamista. “Taide on pyrkimystä

toteutuksen täydellisyyteen” ja tähän toteutukseen kuuluu oleellisena osana
17

tekijän oma kokemuksellisuus, maku tai näkö, jonka perusteella taiteilija muokkaa

teosta kohti lopputulostaan. Taiteilijan esteettinen herkkyys ohjaa työtä siihen asti,

kunnes taiteilija tuntee, että teos on hänen mielestään valmis.

Tekeminen tai valmistaminen on taiteellista, kun sen havaittava tulos on

luonteeltaan sellainen, että sen laatupiirteet havaittuna ovat ohjanneet

tuottamista. Edellisestä johtuen esimerkiksi luonnon muovaamat “taideteokset”
18

eivät sisälly Deweyn teoriassa taide -käsitteen alle. Luonto ei valmistusprosessinsa

aikana, tai sen jälkeen, pysty esteettiseen arviointiin ja näin ollen luonnossa

syntyneet teokset sivuutetaan taiteesta Deweyn teoriassa. Dewey kutsuu niitä

taiteen sijasta luonnon muovaamiksi kuriositeeteiksi.

“Taiteen tuotantoprosessi suhteutuu elimellisesti havainnon

esteettisyyteen - tutkiskelihan Jumalakin luomistyötään, kunnes

havaitsi sen hyväksi. Taiteilija jatkaa tekemistensä muokkaamista

yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes on niihin tyytyväinen. Jonkin

valmistaminen on saatu vietyä loppuunsa vasta sitten, kun sen

tulos koetaan hyväksi -ja kun tuo kokemus ei ole tulosta vain

älyllisestä ja ulkokohtaisesta arvostelukyvystä, vaan suorasta

havaitsemisesta. (Dewey, s.66)”

18
Dewey, 65

17
John Stuart Mill, Deweyn kirjassa, s.63

16
Dewey, 64
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4 Realismi ja elokuva

Tässä osassa käyn läpi todellisuuden ja realismin sekä dokumenttielokuvan ja

elokuvakokemuksen välisiä suhteita ja pyrin näyttämään sen, että elokuvan ja

dokumenttielokuvan esittämä maailma on aina luotua illuusiota. Lukiessani

tekstejä dokumenttielokuvasta ja sen suhteesta reaalimaailmaan, olen törmännyt

lähestulkoon poikkeuksetta samaan asiaan: Dokumenttielokuvan realismista

puhuttaessa useat teoreetikot eivät puhu juurikaan dokumenttielokuvan äänestä,

vaan elokuvasta yleisenä kokonaisuutena. Monessa määritelmässä puhutaan

tarkemmin kameran kompositiosta tai kuvaleikkaamisen tavoista mutta

useimmiten äänen oletetaan seuraavan sokeasti dokumenttielokuvan kuvallista

ilmaisua. Tällainen oletus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti merkitse

ääni-ilmaisullisesti vielä mitään, koska jo nykyään totutut tavat toteuttaa

dokumenttielokuvan ääntä sisältävät ison määrän taiteellisia valintoja arkisten

äänikulissien takana. Ei ole olemassa valmista kaavaa, suoraa valmistusohjetta tai

muuten “helppoa tapaa” äänisuunnitella ja toteuttaa dokumenttielokuvan ääntä.

Se, millä tavalla dokumenttielokuvan ääniraita on toteutettu, muuttaa

ratkaisevalla tavalla elokuvan realistisuuden kokemusta.

Edellä mainittu teoreettinen keskustelu kaipaa mielestäni omani lisäksi useampaa

kannanottoa puhtaasti elokuvaäänen näkökohdista. En väitä etteikö asiaa olisi jo

tältä kannalta pohdittu, mutta oman kokemukseni mukaan tunnetuimmat

kirjalliset lähteet sivuuttavat äänen merkityksen kyseisessä keskustelussa. Olen

samaa mieltä monien kanssa siitä, että dokumenttielokuva on rakennettua

todellisuutta ja oma näkökulmani vahvistaa tätä nykyistä teoreettista

yhteisymmärrystä.

Elokuvan ääni-ilmaisun kannalta katsottuna voimme yrittää pyrkiä

totuudenmyötäisyyteen ja realistisuuteen, mutta emme kuitenkaan yllä

täydelliseen totuuden toisintoon mm. elokuvaäänen tallennus- ja toistoteknisten
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rajoitteiden takia. Nämä rajoitteet vaikuttavat suoraan kuulokokemukseemme ja

seuraavassa perustelen sen miksi näen, että nykyisellä totutunlaisella

elokuvaäänen tallennus- ja toistojärjestelmällä emme nykyään pääse, emmekä tule

pääsemään kovinkaan lähelle reaalimaailman kuuntelukokemusta. Pohjustan

näillä ajatuksillani luvussa 5 esittelemiäni ratkaisuja, joita tein

äänisuunnitellessani keskustelukohtausta.

4.1 Realistinen kuuntelukokemus ja elokuva

Olemme kehittyneet kuuloltamme evoluution johdosta tietynlaiseksi

elämänmuodoksi ja tämän lisäksi olemme myös henkilökohtaisesti syntymästämme

asti tottuneet kuulemaan asiat tietyllä tavalla. Se, kuinka eri tavalla Amazonin

sademetsässä asuva heimokansa on oppinut kuulemaan arjessaan verrattuna

nykyajan kaupunkilaiseen, on tietyllä tavalla elokuvan ääneen ja

äänisuunnitteluun liittyvä ilmaisukysymys, mutta yleisemmät, ihmiskuuloomme

liittyvät fysikaaliset ominaisuudet ovat heimokansalla ja kaupunkilaisella

lähestulkoon samat. Ihmiskuulomme yhdistettynä aivojemme tulkintaan luo meille

monimutkaisistakin kuuloprosesseseista arkisia ja jokapäiväisiä

kuuntelukokemuksia. Tämä johtuu siitä, että kuuloon ja kuunteluun liittyvät

automaattiset prosessit tapahtuvat meille kuin itsestään emmekä joudu

ponnistelemaan niiden eteen. Näin ollen meidän ei tarvitse arjessamme kiinnittää

huomiota näihin prosesseihin. Puran seuraavassa näitä ajattelemiani prosesseja ja

pyrin tällä pohjustamaan valintoja joita tein äänisuunnitellessani seuraavassa

luvussa käsittelyn alla olevaa keskustelukohtausta.

Suunta- ja syvyyskuulomme nojaa vahvasti kahden korvan aistimaan pieneen

aikaeroon, voimakkuuseroon ja äänensävylliseen eroon. Pystymme aistimaan

melko tarkasti akustisen äänilähteen etäisyyden, nopeuden, suunnan ja koon.

Pystymme myös päättelemään äänen perusteella ominaisuuksia tilasta jossa
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sijaitsemme. Aistimme sen, jos olemme akustisessa tilassa lähellä seinäpintaa ja

pystymme myös hahmottamaan tilan kokoa ja muotoa pelkän kuulon perusteella.

Osaamme kuulon perusteella sijoitella äänilähteet melko tarkasti tilaan näkemättä

niiden sijaintia. Edellä mainitut kyvyt toimivat myös yhdellä korvalla

kuunneltaessa mutta rajoitetusti. Esimerkiksi äänilähteen suunnan kuuleminen

yhdellä korvalla on hyvin vaikeaa ellemme käännä päätämme kuullessamme

kyseistä ääntä. Pään liikettä apuna käyttäen voimme yrittää paikantaa

äänilähteen suuntaa äänen taajuussisällön muutoksesta .
19

Evoluutio on jalostanut kuulomme tarkimmilleen ihmisen puheäänialueelle ja
20

tästä johtuen saamme puheäänestä selkoa meluisissakin paikoissa. Silloinkin, kun

puhujia on yhtä aikaa monta, pystymme valikoimaan massasta ketä kuuntelemme

ja aivomme osaavat “suodattaa” automaattisesti muut puhujat pois informaation

tieltä. Kuuntelukokemuksemme voi olla isonkin puhujajoukon keskellä sellainen,

ettemme edes huomaa kymmeniä muita puhujia, kun olemme keskittyneet yhteen

tiettyyn puhujaan. Menetämme osan tästä kyvystämme esimerkiksi sulkiessamme

silmämme tai kuunnellessamme tyypillistä elokuvan yksikanavaista

puhetallennetta . Tämän huomaakin helposti toistettaessa tallennetta tilanteesta
21

jossa monta yhtäaikaista puhujaa keskustelevat päällekkäin. Rinnastan tällaisen

tilanteen edellä mainittuun äänilähteen suunnan arvioimiseen yhden korvan

avulla. Aivomme eivät osaa tulkita tilannetta samalla opitulla tavalla kuin

reaalimaailmassa, ja meidän on vaikeampi ymmärtää tai seurata tilannetta. Jos

kuulemamme tallenteet ja toistotapahtuma vastaisi todellista reaalimaailman

kuulokokemusta, ei tätä “lisäongelmaa” olisi vaan pystyisimme samaan

automaattiseen tapaan karsimaan ylimääräisen hälyn pois.

21
Elokuvan repliikit on sijoitellaan usein miksausvaiheessa siten, että puhe kuuluu teatterisalissa

vain yhdestä kankaan keskellä sijaitsevasta kaiuttimesta.

20
ihmisen puheäänialue eli n. 2000-6000 hertsiä, jossa sijaitsee ihmisen puheen selvyyden kannalta

tärkein sisältö.

19
kun käännämme korvamme äänilähteestä poispäin, kuulemme äänen korkeammat taajuudet

heikommin päämme luoman “äänellisen varjon” takia. Korkeimmat taajuudet eivät taitu päämme

vastakkaiselle puolelle.
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Reaalimaailman kuulokokemusta lähimmäksi pääsemme binauraalisella äänen
22

tallennus- ja toistotekniikalla. Tekniikka käsittää kaksi mikrofonia jotka

sijoitellaan korviimme kuten pienet nappikuulokket. Kun ääntä tallennetaan näin,

sekä toistetaan tallennetta kuulokkeilla suoraan korviimme, pääsemme erittäin

lähelle todellista reaalimaailman kuulokokemusta. Tämän tekniikan isoimpana

rajoitteena on kuitenkin se, että meillä jokaisella on erilainen ruumis ja sen

mittasuhteet. Korvan muoto, vartalon ominaisuudet ja pään mittasuhteet

vaikuttavat kuuloomme ja havaintoomme äänestä. Tämä tarkoittaa käytännössä

sitä, että jos haluaisimme tuottaa jokaiselle mahdollisimman realistisen

kuulokokemuksen, täytyisi jokaisen meistä äänittää oma henkilökohtainen

äänitteemme halutusta äänilähteestä. Tällöin esimerkiksi elokuvaa tehdessä

täytyisi jokaiselle meistä tehdä oma personoitu ääniraita elokuvaan. Tällainen työ

ei maksa vaivaansa, koska silloin, kun elokuvan oma “sisäinen mikrokosmos” on
23

riittävän uskottava, emme tarvitse “hyperrealistista” naturalistista toisintoa

todellisuudesta vaan jo osittainen totuus riittää meille katsojina.

Kokemus tallennetusta äänestä ei pysty vastaamaan suoraan reaalimaailman

kokemusta myöskään siksi, koska jo teattereissa tai kodeissa olevat standardoidut

toistojärjestelmät itsessään asettavat tietyt reunaehdot elokuvassa olevan äänen

kuulemiselle. Toistotapahtumissa vääristymistä aiheuttavat esimerkiksi toistavan

äänilaitteiston oma epätasainen taajuusvaste (esimerkiksi television kaiuttimet)

sekä tila, jossa kuuntelemme ja kuuntelupisteemme sijanti stereokuvassa .
24

Esimerkiksi kokonaan vasemmalle alunperin sijoiteltu ääni voi elokuvateatterissa

tullakin suoraan edestä, riippuen täysin katsojan istumispaikasta.

24
kuunnellessamme stereomateriaalia pisteestä josta stereokuvaa on määritelty standardisti

kuunneltavan, voimme erottaa vasen-oikea -askelilla sijoitellut äänet sekä äänten sijainnin

syvyyssuunnassa niiden alkuperäisillä paikoillaan. Myös ns. stereokuvan eheys vaatii sitä, että

kuuntelemme stereomateriaalia tästä ko. sijainnista. Asiasta lisää:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stereo_imaging

23
kerron tästä lisää kappaleessa 4.5

22
binauraalinen eli kahdella mikrofonilla tehty äänite, jonka tavoitteena on saada tallennettua

kuulemamme ääni samaan tapaan kun sen reaalimaailmassa kuulemme.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stereo_imaging
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Lisäksi elokuvien tallennusvaiheessa käytetyt tyypilliset tekniikat vääristävät

äänen kuuntelukokemusta omalta osaltaan. Elokuva-alan normaali

mikrofonisijoittelu ja käytettyjen mikrofonien tyyppi eivät lähtökohtaisesti tuota

luonnolliseen kuulotapahtumaan tähtäävää tallennetta. Se, millä tavalla ääntä

tallennetaan tyypillisesti elokuvaan, liittyy isolta osin pyrkimykseen

häiriöttömästä äänitallenteesta. Tämä pyrkimys on tuonut elokuvaäänittäjän

työkalupakkiin vahvasti suuntaavat mikrofonit sekä pienet, näyttelijöiden

vaatteiden sisään, yleensä rinnan alueelle asennettavat pienet nappimikrofonit.

Tulevaisuudessa tilanne voi olla erilainen, mutta tällä hetkellä suurin osa

tyypillisen elokuvan repliikeistä äänitetään se tavoite mielessä, että työn

lopputuloksena tulee olemaan mahdollisimman häiriötön monauraalinen

dialogiraita. Tällä tarkoitan sitä, ettei repliikkien äänittämiseen kuvaustilanteessa

käytetä esimerkiksi stereo- tai monikanavaisia mikrofonitekniikoita kuin
25

erityistapauksissa.

Näiden seikkojen takia tyypillistä elokuvan ääntä ei mielestäni voi pitää todellisen

äänen realistisena toisintona. Kuten elokuvan ääni, yleisemmin myös itse elokuva

on aina dokumentaarisesta muodostaan huolimatta osittain luotua illuusiota, eikä

sitä voida pitää suorana todellisuuden toisintamisena ja absoluuttisena totuutena

esitetystä asiasta.

4.2 Dokumenttielokuva ja realismi

Dokumenttielokuva ja realismi dokumenttielokuvassa näyttäytyy monille katsojille

itsestään selvänä ajatuksena; dokumenttielokuva kertoo aina totuuden. Totuus ja

realismi rinnastetaan helposti suoraan toisiinsa ja moni dokumenttielokuvan

katsojista ei kyseenalaistakaan näkemäänsä, vaikka dokumenttielokuvan kieli olisi

kovinkin moniulotteista ja “taiteellista”. John Griersonin paljon käytetyn lainauksen

25
erilaisia stereo- tai monikanavaisia mikrofonitekniikoita käytetään yleensä esimerkiksi ehjän ja

realistisen kuuloisen stereo- tai surroundäänikuvan tallentamiseen.
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mukaan dokumenttielokuva on “todellisuuden luovaa käsittelyä” ja tämä mielestäni

kiteyttää mielestäni hyvin sen faktan, että dokumenttielokuva, kuten myös

fiktiivinen elokuva manipuloi aina katsojaansa. Dokumenttielokuvan tila ja aika on

keinotekoisesti kameran avulla rajattu ja niitä käsitellään ennen esittämistä . Raja
26

fiktion ja dokumentin välillä on aina ollut veteen piirretty viiva .
27

Kuten jo termeissäni kerroin, realismi ei tarkoita totuutta, eikä todellisuutta, vaan

representaatiota todellisuudesta. Jo tämä aiheuttaa monessa myhäilyä; mitä

merkitystä tällaisella termien kanssa saivartelulla on jos elokuva kuitenkin puhuu

totta? Merkitystä on siinä mielessä, että dokumenttielokuvaa katsoessa on hyvä

tiedostaa dokumenttielokuvan takana olevat taiteelliset valinnat ja elokuvan

näkökulma. Se, millaisessa valossa totuus esitetään, voi muuttaa asioiden

tulkintaa ja niiden merkitystä totaalisesti, kuten esimerkiksi propagandaelokuvien

kohdalla tapahtuu. Tässä sivuan dokumenttielokuvantekijän yhtä isoista
28

kysymyksistä: Millaisena haluamme elokuvassamme olevat asiat esittää? Koska

elokuva on aina tulkintaa todellisuudesta ja vain palasia siitä, tällä kysymyksellä

on iso painoarvo. Kun elokuvantekijä ottaa kohteekseen yksityisen ihmisen,

kysymys etiikasta on vielä vakavampi. Elokuvalla voi olla jälkikäteisvaikutuksia,

joita elokuvantekijä ei voi kontrolloida.
29

“Dokumenttielokuvan tekoprosessissa käytetään usein ilmaisua

elokuvallinen...siihen liittyy usein ääneen lausumaton viittaus

dokumenttielokuvan ja reportaasin -tai tällä hetkellä myös “luovan

dokumentin” ja muun dokumentaarisen tuotannon väliseen

rajanmääritykseen. Luova dokumentti on viime aikoina levinnyt käsite,

jolla pyritään hahmottamaan taiteelliseen ilmaisuun pyrkivää

dokumenttielokuvaa. Käsitteen ulkopuolelle jäävät standardoidut ja

rutiininomaiset televisiodokumentit ja reportaasit” (Kohtamäki et al.

2001, 7).

29
Kohtamäki et al. 2001, 3

28
aiheesta lisää: https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_film

27
Kohtamäki et al. 2001, 29

26
Kohtamäki et al. 2001, 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_film


26

Nykyään dokumenttielokuvaa tehdään oman kokemukseni mukaan hyvin usein

tällä kohotetummalla, “elokuvallisella” ja luovalla elokuvan kielellä (vs. realismi

tyylisuuntana). Realismin tuntu loistaa nykyisessä populaarissa

dokumenttielokuvassa poissaolollaan. Dokumenttielokuva on myös noussut

kaupallisen fiktioelokuvan rinnalle viihdemuotona ja tämän myötä

dokumenttielokuvan kieli on lähentynyt fiktioelokuvan kieltä ja kerronnan

konventioita. Tästä dokumentaarisen kielen kevenemisestä on mielestäni syntynyt

tietynlainen ongelma dokumenttielokuvien uskottavuudelle. Dokumenttimaiset

mockymentaryt, joiden muoto on dokumentaarinen mutta sisältö voi olla puhtaasti

fiktiiviinen, toisaalta horjuttavat dokumenttielokuvagenren uskottavuutta, mutta

toisaalta herättävät hyvinkin tarpeellista mediakritiikkiä. Se, minkä näköiseen

totuuteen on totuttu, ei välttämättä ole enää totta.

Ajattelen itse, että dokumenttielokuvan tulisi tyylilajina lähtökohtaisesti pysyä

totuudessa siten, ettei fiktiota syötetä katsojalle faktojen muodossa. Fiktion ja

dokumenttielokuvan raja on vähintäänkin häilyvä mutta silti faktojen esittäminen

dokumenttielokuvan sisällä totuudenmukaisessa ja objektiivisessa valossa on

mielestäni eettisesti tärkeää.

Mieltämme on kohtuullisen helppoa ohjata uskomaan fiktiivisiä asioita elokuvan

sisäisillä suggestioilla. Esimerkkinä scifi-elokuvan katsomiskokemus; suurin osa

yleisöä “ostaa” elokuvaa katsoessaan täysin kuvitteellisen maailman totena, koska

elokuvan sisäinen maailma on muuten hyvin uskottava. Toki elokuvan jälkeen

voimme katsojina sanoa, ettei vierasta alien-rotua ole olemassakaan, mutta sillä

hetkellä kun elokuva kielellään asian meille kertoo, olemme täysin valmiita

uskomaan siihen. Tämän takia dokumenttielokuvassa esitetyt huomattavasti

“pienemmät” mutta joskus täysin kuvitteelliset asiat menevät helposti meillä

katsojina ”mielemme palomuurin” läpi huomaamattamme. Vaikka yhden elokuvan

perusteella mieltämme ei pysty johtamaan vakavasti harhaan, yksi elokuva on aina

kuitenkin harha-askeleen siemen.
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Tätä suggestion ja uskottelun voimaa hyödynsi mm. Joseph Goebbels työssään

kansallissosialistisen Saksan propagandaministerinä ja hän kirjoittikin aiheesta

yksityiskohtaisesti kehittämäänsä propagandaoppiin. Mitä tällä haluan sanoa on,

että faktan ja fiktion sekoituksen esittäminen puhtaana totuutena on voimakas

työkalu ohjaamaan mielipiteitämme. Katsojalle on tehtävä tiettäväksi, mitä hän

katsoo, mitkä ovat tämän teoksen totuuden, toden ja todellisuuden koordinaatit,

jotta katsojalla on mahdollisuudet arvioida näkemäänsä ei vain taiteena tai

informaationa vaan millaisena kuva esitetään . Loppujen lopuksi kysymys
30

totuudesta tiivistyy dokumenttielokuvaa tehtäessä kysymykseksi: Kenen totuus?

“Toki on muistettava, että realismi on ennen kaikkea tyylilaji,

representaation konventio, kulttuuriympäristön ehdollistama

lähestymistapa ja käsite, jonka kriteerit ovat muuttuneet ja siirtyneet

aikojen mittaan. Se on "todenkaltaisuutta", mutta se ei välttämättä

merkitse suurempaa "todellisuuspitoisuutta" tai ratkaisevampaa

"todellisuuden haltuunottoa" kuin toiset tyylilajit.”

Lankeemus ja pelastusarmeija – sodanjälkeinen ongelmaelokuva,

Sakari Toiviainen

4.3 Perspektiivin merkitys dokumenttielokuvassa

Perspektiivistä puhuttaessa dokumenttielokuvassa tarkoitetaan yleensä koko

elokuvan näkökulmaa ja sitä “kenen silmin elokuvaa katsotaan”. Perspektiivi voi

myös muuttua elokuvan sisällä moneen kertaan. Elokuvalla on jokin perspektiivi ja

tämä perspektiivi on tekijänsä valitsema. Mistä tämä perspektiivi syntyy? Jo

käsikirjoittaja valitsee elokuvaa kirjoittaessaan jonkin näkökulman

30
Kohtamäki et al. 2001, 3
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käsikirjoitukselleen ja näin tapahtuu myös dokumenttielokuvassa. Kameran

asettaminen tiettyyn kulmaan rakentaa nähtävälle kuvalle tietyn perspektiivin.

Pienet valinnat elokuvaa tehdessä ohjaavat katsojan tiettyyn näkökulmaan tai

näkökulmiin joiden läpi katsojat lopulta tulkitsevat valmista elokuvaa.

Dokumenttielokuvan käsikirjoitus saattaa monesti syntyä vasta

kuvaleikkausvaiheessa, mutta silti aina jokin perspektiivi tai perspektiivit

valikoituvat tarinan kertomiseen. Elokuvan perspektiivi vaikuttaa

perustavanlaatuisesti elokuvan sisältöön ja sitä kautta katsojan kokemukseen

elokuvasta ja sen sisällöstä. Se, joka on yhdeltä näkökulmaltaan helvetti, voi

toisesta näkökulmasta näyttää taivaalta.

Future remains:n kohdalla keskustelukohtausta äänisuunnitelellessani olisin

halutessani voinut yksinkertaisin menetelmin ohjata katsojan kuulo- ja

katsomiskokemusta siten, että tietyt puhujat ja heidän kantansa käsillä oleviin

asioihin olisivat näyttäytyneet vähäpätöisemmältä kuin muiden keskustelijoiden

mielipiteet. Valintojani ohjasi esteettisen muodon kannalta fyysinen perspektiivi

josta kohtaus oli kuvattu. Sisällön kannalta katsottuna valintojani ohjasivat

keskustelun aihe ja keskustelun sisällön kulku tietyissä hetkissä. Näiden

valintojen takana olivat myös omat eettiset valintani ja päässäni olevat vastaukset

jo kerran esitettyyn kysymykseen: Millaisena haluamme elokuvassamme olevat

asiat esittää?

Riippuen siitä, missä äänellisessä perspektiivissä olemme, saatamme esimerkiksi

kuulla vain yhden henkilön puhuvan suuren ihmismassan seassa. Äänellinen

perspektiivi on ratkaisevassa asemassa siinä, miten ymmärrämme elokuvan kieltä.

Elokuvantekijällä on suuri manipulatiivinen valta siihen, miten yleisö ymmärtää

elokuvaa. Puhuttaessa elokuvasta yleisellä tasolla, äänisuunnittelija pyrkii

valitsemaan lopputulokseensa ne asiat jotka ovat elokuvan kannalta tärkeitä ja

muu tekijöiden mielestä vähäpätöisempi sisältö saatetaan jättää tietyissä

tapauksissa kokonaan pois.
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4.4 “Elokuvan sisäinen mikrokosmos”

Elokuvaa voi tarkastella omana integroituna mikrokosmoksenaan, joka koostuu

elokuvan kineettisistä ja mimeettisistä aineksista jotka toisiinsa kietoutuneina
31

muodostavat elokuvan seurannon (succession) ja joka valkokankaalle projisoituna

tuottaa katsojalle elämyksen. “Elokuvan mikrokosmos” tai Toni De Bromheadin
32

vastaava käsite autonominen todellisuus käsittää elokuvan sisäisen maailman,

jonka katsoja havaitsee varsinkin kaupallisen elokuvan puolella eheänä ja

koettavana kokonaisuutena. Tähän elokuvan sisäiseen maailmaan loogisella

tavalla kudotut eri elokuvan osa-alueiden komponentit voivat joko vahvistaa tai

heikentää kokemustamme elokuvan sisäisestä kokonaisuudesta. Kaupallisen

elokuvan puolella elokuvantekijän pyrkimys on yleensä pyrkiä mahdollisimman

koherenttiin teokseen, joka on helposti uskottava omana autonomisena

todellisuutenaan. Autonomisena sikäli, ettei elokuvan sisällön tarvitse olla totta tai

minkään muun asian mimeettistä jäljittelyä, vaan pelkästään elokuvan omaa

sisäistä maailmaa kunnioittavaa. Koska elokuva voi koostua lähes minkälaisista

kuva- ja ääniyhdistelmistä tahansa, on rajanvetoa hankalaa tehdä. Kyse on

elokuvan katsomiskokemuksen yhdenmukaisuudesta ja uskottavuudesta

riippumatta siitä, minkälaisista komponenteista elokuva on rakennettu.

Dokumenttielokuvan ja fiktioelokuvan välillä nämä komponentit ja niiden

yhdistelmät voivat olla täysin identtisiä ja tässä tapauksessa vain

suhtautumisemme niihin eroaa näissä genreissä. Miltä sinusta tuntuisi, jos

keskellä avaruusseikkailun seesteistä kohtausta taivaalta laskeutuisi lentävä

lautanen vihreine miehineen? Entä miltä tämä tuntuisi dokumenttielokuvassa?

Kumpi olisi lähtökohtaisesti uskottavampaa elokuvan oman kosmoksen sisällä?

32
Kohtamäki et al 2001, 7.

31
kts. termit 2.1
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Se, mikä on uskottavaa elokuvan oman mikrokosmoksen sisällä, on pitkälti

elokuvan katsojan ennakko-odotusten muokkaamaa. Esimerkiksi mykkäelokuvien

aikaan katsojat eivät osanneet kaivata synkroniääntä katsoessaan aikansa

elokuvia, koska heillä ei ollut aikaisempaa kokemusta äänielokuvasta ja he

tiedostivat selvästi katsovansa nimenomaan viihdemuotoista elokuvaa, eivätkä

totuuden tarkkaa toisintoa.

Ääniraita tuo yleensä elokuvaan tunnetta, tuntoa, joka monesti auttaa katsojaa

uskomaan elokuvan sisältöön vahvemmin. Esimerkiksi kokemus tappajarobotista

on uskottavampi äänitehosteiden kanssa kuin ilman ääntä. Mikä tahansa ääni

kuvan kanssa ei kuitenkaan tuota uskottavaa kokemusta, vaan äänen täytyy olla

elokuvan autonomisen todellisuuden myötäinen. Toisaalta, äänten totaalinen

puuttuminen elokuvasta ei estä katsojaa kokemasta tätä kokonaisuutta.

Saadakseen kokonaiskuvan (elokuvasta), sen ei ole tarpeellista olla kokonaista

luonnollisessa merkityksessä. Sama pätee elokuvassa myös hajuaistiin ja
33

tuntoaistiin.

5 Future Remains -elokuvan keskustelukohtauksen

äänisuunnittelu

Tässä osiossa pureudun yleisiin ajatuksiini elokuvan äänisuunnittelusta ja puran

sen jälkeen Future Remains -elokuvan keskustelukohtauksen työnkulun peilaten

tekemääni työtä edellä esitettyihin teoreettisiin konsepteihin.

Kuten jo tämän kirjallisen työni alussa totesin, olen kokenut käsitteen

äänisuunnittelu tähän asti jonkinlaisena irrallisena taiteellisena osana työtäni ja

erillisenä esimerkiksi dialogileikkauksesta ja -miksauksesta, mutta näiden
34

34
elokuvan repliikkien editointia ja häiriöäänistä puhdistamista kutsutaan dialogileikkaukseksi

33
Arnheim, 36
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kirjallista työtä tekemieni viikkojen aikana olen ymmärtänyt teoreettisella tasolla,

että myös nämä tekemäni toissijaisen ja teknisen tuntuiset työvaiheet vievät työn

lopputulosta samaan taiteelliseen lopputulokseen ja niillä on oikea merkitys

katsojan kokemuksessa.

Äänisuunnittelu on laaja käsite ja seuraavassa osassa avaan joitakin alueita, jotka

kuuluvat äänisuunnittelun alle. Itselleni käsite on aikaisemmin merkinnyt

epämääräisellä tavalla vain työn taiteellisimpien osien tekemistä ja töiden viemistä

valittuun taiteelliseen lopputulokseen. Näkemykseni siitä, mitä kaikkea

äänisuunnitteluun sisältyy, on saanut kuitenkin osittaisen muutoksen tämän

kirjallisen työn aikana. Ajattelen nyt, että koko elokuvan äänimateriaali ja sen

kanssa kokemuksellisesti työskentely on äänisuunnittelua. Jos minulla on näkemys

siitä mihin olen työssäni menossa ja osallistun työtä tehdessäni työhöni myös

kokijana, työni on kokonaisuudessaan taiteellista äänisuunnittelua.

Onko tällä käytännössä merkitystä? Mielestäni on, koska asioiden teoreettinen

lähestyminen eri tulokulmasta tuottaa yleensä erilaisen lopputuloksen

käytännössä.

5.1 Äänisuunnittelusta yleisesti

Elokuvan äänisuunnitteluprosessi on itselleni palkitseva kokemus ja tämä on yksi

syistä miksi haluan tehdä äänisuunnittelua työkseni. Itseni taiteellinen

ilmaiseminen on minulle tärkeää. Suunnitellessani teoksia yritän päästä työssäni

kiinni mahdollisimman hyvin teoksen sisäiseen maailmaan, tarinankerrontaan,

katsojan kokemukseen elokuvasta ja tuon kokemuksen muokkaamiseen eli äänen

avulla tarinaa tukevien merkitysten luomiseen ja alitajuiseen tunteiden

kuljettamiseen. Teoksen äänisuunnittelu voi tuottaa parhaimmillaan ja hyvin

onnistuessaan kolmannen ulottuvuuden elokuvan sisäiseen tarinankerrontaan.
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Tällä kolmannella ulottuvuudella tarkoitan sitä, että monesti kuva- ja

äänimateriaalien yhdistelmä tuottaa jotain sellaista mitä kummassakaan ei yksin

esitettynä ole. Tämä taas tarkoittaa käytännön työn kannalta sitä, ettei

äänisuunnittelija pysty kokeilematta monestikaan sanomaan etukäteen, millainen

lopputulos tulee olemaan. Tästä johtuen elokuvan äänisuunnittelu taiteenlajina

sisältää tieteen tavoin suuren määrän epäonnistuneita kokeita, joiden perusteella

lopulta päästään toimivaan reseptiin.

Musiikilla on osana elokuvan ääniraitaa iso voima elokuvassa koettuun tunteeseen

ja tämä johtuu nähdäkseni siitä, että musiikilla ei lähtökohtaisesti ole selkeää

fyysistä kohdetta johon assosioisimme sen äänenä. Liitämme auton äänen tai

askelten kopinan suoraan niihin liittyvään toimintaan ja niiden fyysiseen

olemukseen, mutta ei-diegeettisellä musiikilla tällaista suoraa fyysistä
35

assosiaatiota ei ole. Uskon, että tästä syystä musiikilla ja musiikkimaisilla

tehosteilla on omanlaisensa reitti mielemme “takaoven” kautta alitajuntaamme ja

sieltä koettuun tunteeseen.

Mielestäni kuitenkaan musiikki tai elokuvassa käytetty muu tyypillinen

äänimateriaali eli dialogi, tehosteet, ambienssit tai musiikkimaiset,
36

instrumenttimaiset tehosteet eivät eroa toisistaan tavalla, jossa voitaisiin sanoa,

että juuri yksi näistä elementeistä on se avainelementti jolla voimme vaikuttaa

esimerkiksi katsojan kokemaan tunteeseen. Tunteen synnyttämiseen äänen avulla

ei ole valmista reseptiä, koska koetun tunteen syntymiseen vaikuttaa kaiken sen

yhdistelmä mitä kankaalla näemme, kuulemme ja mitä hetkeä ennen olemme

kuulleet ja nähneet. Elokuvan tunteesta puhuttaessa tosiasia joka tapauksessa on,

että elokuvan koettu tunne syntyy lopulta katsojassa, ei itse elokuvassa tai sen

ääniraidan osissa.

36
dialogi = näyttelijöiden puhe, tehosteet = esim. askeleet, muut ihmisestä lähtevät äänet, koneiden

äänet, räjähdykset, erikoistehosteet, musiikkimaiset tehosteet. Ambienssi = elokuvan kohtauksen

taustalla käytetty tehoste “matto” esimerkiksi metsä-ambienssi, jossa linnut laulavat ja tuuli

suhisee.

35
ei-diegeettinen eli kuvassa näkymätön
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Ajattelen, että esimerkiksi tyypillisesti tuotetussa näytellyssä draamaelokuvassa

koetun tunteen syntyminen alkaa viritä ensiksi kankaalla näyttelijöiden, ohjaajan

ja leikkaajan työn tuloksena. Tätä runkoa apuna käyttäen äänisuunnittelijat

työstävät ääntä tiettyyn valitsemaansa suuntaan rakentamalla, vahvistamalla ja

tulkitsemalla jo olemassa olevaa elokuvan materiaalia. Tällainen alalle vakiintunut

työjärjestys sulkee usein pois äänisuunnittelun ensimmäisissä, perustavissa

vaiheissa elokuvantekoa ja näin ollen monesti äänisuunnittelijan työnkuvana on

juuri edellä mainittu jo tehdyn työn tulkinta. Tälle työjärjestykselle ei kuitenkaan

ole sinänsä mitään taiteellista perustetta, vaan kyseessä on vain totuttu työtapa

alalla.

Joka tapauksessa ennen kuin tällainen tavanomainen prosessi voi käynnistyä

kunnolla, on äänisuunnittelijan päästävä elokuvan tarinassa ja maailmassa

riittävän syvälle. Prosessin käynnistyttyä tietä työlle viitoittaa yleensä elokuvan

ohjaaja, jonka kanssa käydyt useat keskustelut helpottavat äänisuunnittelijan

työtä. Kuten sanottua, äänisuunnittelijan työ on monesti täynnä kokeita ja

kokeiluja, joista lopulta työn edetessä löytyy sopivan tuntuisia ratkaisuja ohjaajalle

esitettäviksi. Äänisuunnittelijan voikin ajatella jonkinlaisena elokuvan tunteiden

tulkkina joka kertoo ja tukee elokuvan tarinaa omalla alitajuisella kielellään.

Äänisuunnittelijan yksi isoimmista työstämisen alueista elokuvaa

äänisuunniteltaessa on äänimateriaalien sointi. Kaupallista elokuvaa tehdessä

pyritään yleensä äänellisesti yhtenäiseen kokonaisuuteen ja kerrontatapaan, jota

katsojan on helppo seurata. Erilaisten äänten ja äänimateriaalien

yhteensovittaminen vahvistaa kokemusta yhtenäisestä teoksesta ja samalla myös

edellä mainittu elokuvan sisäinen mikrokosmos vahvistuu.

Valmista dokumenttielokuvaa katsoessa mielessä ei monestikaan käy, kuinka

monenlaisesta ja -laatuisesta materiaalista äänisuunnittelija on muokannut

lopputuloksensa. Työpöydällä voi hyvinkin olla vuosikymmeniä vanhoja

arkistomateriaaleja äänineen, uutta materiaalia kameran heikkotasoisella

mikrofonilla äänitettynä, kännykällä kuvattuja materiaaleja äänineen ja
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laadukkaita puomi- ja nappimikrofonilla äänitettyjä materiaaleja. Äänimateriaalin

lopulliseen sointiin vaikuttaa suurelta osin suunnittelijan tekemät valinnat

kahdessa eri asiassa: Millainen elokuvan äänten lopullinen taajuudellinen sisältö
37

on ja miten äänet sijoittuvat äänikuvassa.

Äänen taajuudellisen sisällön muokkaamista kutsutaan taajuuskorjaamiseksi,

ekvalisoinniksi. Ekvalisointia käytetään hyvin yleisesti ja usein elokuvan

jälkityövaiheessa. Yleensä pyrkimys on esimerkiksi saada äänitetyn dialogin kaikki

eri aikaan äänitetyt otot kuulostamaan yhteen leikattuna samanlaisilta niin, että

katsojalle syntyy kokemus saumattomasta reaaliajassa kulkevasta tilanteesta.

Taajuuskorjaamalla ääntä voidaan myös vaikuttaa kokemukseen äänilähteen

etäisyydestä. Kuten luonnossa, äänen yläsävelsarjat heikkenevät mitä
38

kauempana äänilähde on kuuntelupisteestä ja äänestä tulee etäisyyden

vaikutuksesta “tummempi”. Yksinkertaistettuna; dialogin tummentaminen tuottaa

kokemuksen kauempana olevasta puhujasta.

Panorointi tarkoittaa äänten sijoittelua vasen-oikea -akselilla stereokentässä ja

vastaavasti etu-taka-vasen-oikea sijoittelua perinteisissä 5.1 ja 7.1 surround

-kentissä. Dolby Atmos- ja Auro 3D -järjestelmissä on myös ylä-ala -akseli jossa

voimme ääntä liikuttaa. Kaupallisessa elokuvassa puheäänen eli repliikkien

sijoittelu tapahtuu vakiintuneeseen tapaan elokuvan C- eli keskikanavaan

varsinkin puhuttaessa 5.1 ja 7.1 surroundformaatista. Stereoversiossa tämä vastaa

äänen panorointia “haamucenteriin” eli keskelle. Tämä center -painotteisuus

elokuvan dialogiraidassa on perusteltua mm. elokuvateatterin standardoidun

kaiutinsijoittelun vuoksi. Keskikaiutin sijaitsee aina elokuvateatterin kankaan

keskellä ja näin ollen kaikki siitä tuleva ääni vaikuttaisi tulevan keskeltä kangasta

riippumatta siitä missä kohtaa teatterisalia istutaan. Koen itse, että

keskikanavaan sijoitetut repliikit ovat ns. pääosassa ja sisällöllisesti

painoarvoltaan tärkeämpiä, kuin muihin kanaviin panoroimalla levitetyt elokuvan

repliikit. Tähän omaan tuntemukseeni perustuen sijoitin Future Remains

38
äänen korkeammat taajuudet

37
kaikella äänella on oma taajuudellinen sisältönsä ja voimme tätä muokkaamalla päästä erilaisiin

“sointeihin” tai “saundeihin”
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-elokuvan tärkeämmät repliikit keskikanavaan ja vähäpätöisemmät repliikit

panoroimalla sivusuunnassa osittain keskikanavan ulkopuolelle.

Äänten sijoittelua voidaan tehdä myös syvyyssuunnassa mainitulla

taajuuskorjaamisella tai lisäämällä ääneen “kaikua” . Kaikua voidaan lisätä
39

keinotekoisesti kaiku-pluginilla tai lisäämällä akustisen tilan omaa huonekaikua

jos sellainen on tallennettu. Jos kuvassa on kaksi puhujaa, joista toisen haluan

kuulostavan etäisemmältä, voin taajuuskorjaamalla ja lisäämällä keinotekoisesti

huonekaikua muuttaa toisen puheäänen luonnetta etäisemmäksi verrattuna

toiseen. Oma kokemukseni on, että huomiomme kiinnittyy ensiksi lähempänä

olevaan puhujaan, oli kyse reaalimaailmasta tai elokuvaan luodusta realismista.

5.2 Dokumentti- ja fiktioelokuvan äänisuunnittelusta

Rinnastan seuraavassa hyvin yleisellä tasolla dokumenttielokuvan ja fiktiivisen

elokuvan äänisuunnittelua keskenään. Äänisuunnittelu yleisellä tasolla

dokumentti- ja fiktiivisessä elokuvassa toimii lähtökohtaisesti hyvin lähelle saman

ajatusmallin kautta: Ohjaajalla on työn alla elokuva, jonka kautta hän viestii ja

kertoo yleensä jonkinlaisen tarinan, käyttäen apunaan kuvia ja ääntä.

Äänisuunnittelija tukee tätä tarinaa, ohjaajan näkemystä tarinasta ja rakentaa

teokseen äänimaailman tarinan lähtökohdista uskottavalla tavalla.

Fiktiivisen elokuvan puolella elokuvan kieli, eli ne aikaisemmin katsojan omasta

kulttuurista ja nähdyistä elokuvista opitut rakennuspalikat, ovat isommassa

roolissa lähinnä yleisön odotusten ja tottumusten myötä. Hollywood on viimeisen

sadan vuoden aikana opettanut meille miten fiktiivisen elokuvan tarinaa kerrotaan

ja tästä tutusta tavasta poikkeaminen voi katsojien näkökulmasta tuntua jopa

39
Kaikua eli äänen heijasteita. Elokuvassa käytetään monesti realistisia akustisten tilojen

plugin-mallinnoksia eli huonekaikuja.
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virheelliseltä. Näin ei kuitenkaan yleensä dokumenttielokuvan puolella ole, koska

katsojat ovat tottuneet ottamaan vastaan hyvinkin erilaisia toteutuksia ja erilaista

elokuvan kieltä dokumenttielokuvagenren sisällä. Näin ollen dokumenttielokuva on

mielestäni tässä mielessä vapaampi kerronnan tyypillisistä ennakko-odotuksista

verrattuna fiktiiviseen elokuvaan. Vaikka itse tekijän näkökulmasta kummatkin

genret voivat olla tekotavaltaan varsin samanlaisia, silti kuluttajan tottumukset

ohjaavat fiktiivisen elokuvan ääni-ilmaisua vahvemmin. Voinen tässä yhteydessä

näin väittää, että dokumenttielokuvan tällainen vapaampi olemus tarkoittaa myös

samalla suurempaa taiteellista vapautta tekijöillensä.

Dokumenttielokuvasta ja dokumenttielokuvan äänestä yleisesti puhuttaessa

mieleen tulee monesti kaikuisa dialogi, rahisevat nappimikrofonit tai muuten

“teknisesti huonolaatuinen” äänimaailma. En voi kuitenkaan suoraan puhua

“huonosta” tai “hyvästä” äänimateriaalista, koska lopputulos sanelee aina

tarvittavan materiaalin laadun. Se, mikä yhdessä elokuvassa on huonoa ääntä, on

toisessa juuri sitä mitä kyseiseen elokuvaan halutaan.

Dokumenttielokuvan tekijää tai katsojaa heikkolaatuisen actionkameran

ääniraitakaan ei haittaa, jos vain puheesta ja/tai tarinan kanssa olennaisesta

äänestä saa riittävän helposti selvää. Tässä päästäänkin ehkä suurimpaan eroon

dokumentti- ja fiktioelokuvan ääni-ilmaisun välillä: Dokumenttielokuvan

kuvaustilanteessa äänitetty ääni voi olla “teknisesti hyvinkin huonolaatuista” ja

silti se päätyy monesti lopulliseen elokuvaan asti. Tämä iso ero johtuu suurelta osin

siitä, että dokumenttielokuvan prioriteettina yleisellä tasolla ei monestikaan ole

päästä tiettyyn kuvallisesti ja äänellisesti tarkkaan muotoon, jossa sekä tietyt

ilmaisun tavat ja äänen tekninen laadukkuus ovat opittuja itseisarvoja. Sen sijaan

dokumenttielokuvan yksi suurimpia prioriteetteja on kertoa tarina

ymmärrettävästi sekä uskottavasti katsojalle ja tämä ei välttämättä vaadi

teknisesti laadukasta äänitettä. Itse asiassa teknisesti heikkolaatuisempi äänite

voi jopa nostaa ääniraidan ja sen kautta koko elokuvan uskottavuutta.
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5.3 Keskustelukohtauksen työprosessi

Kuva 1. Keskustelukohtauksen henkilöt ja tila jossa kohtaus kuvattiin.

Aloitin keskustelukohtauksen käsittelyn kuten normaalistikin, eli dialogiraidan

käsittelystä. Dialogikohtausta oli ollut äänittämässä erillinen äänittäjä, jolta

saadut raidat oli synkronoitu minulle valmiiksi Adobe Premiere-projektissa ja
40

tuotu .aaf -tiedoston kautta käsiteltäviksi Pro Tools -työasemaan. Mukana oli yksi
41

puomimikrofoniraita ja viisi nappimikrofoniraitaa sekä kaksi apuääniraitaa
42 43

kameroiden mikrofoneista. Tartuin työhön tutuin ottein ja synkronoin keskenään

editoidut ja valikoidut nappimikrofoniraidat puomimikrofoniraidan kanssa Auto

align post -ohjelmalla.

43
apuääni tallennetaan monesti kuvauksissa vain siksi, että kuulemme elokuvaa tehdessämme

millainen alkuperäinen kuvaustilanne on ollut. Yleensä apuääni ei ole teknisesti riittävän

laadukasta käytettäväksi lopputuloksessa.

42
yleisesti elokuvassa käytetty vahvasti suuntaava mikrofonityyppi

41
tiedostomuoto, jota käytetään yleisesti äänitiedostojen siirtoon kuvaleikkausohjemasta

40
Adobe Premiere, kuvaleikkausohjelma
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Kuunnellessani puomimikrofoniraitaa huomasin, että äänittäjällä oli ollut

kuvaustilanteessa vaikeuksia pysyä keskustelun perässä ja saada keskustelu

tallennettua riittävän laadukkaasti puomimikrofonilla. Tätä en sinänsä ihmettele,

koska keskustelu käytiin monilta osin jopa päällekkäin puhuen ja hyvin

luonnollisen rönsyilevästi. Osa repliikeistä oli tallentunut teknisesti

hyvälaatuisesti puomimikrofoniin ja osa repliikeistä oli replikoitu liian kaukana

mikrofonista, toisessa päässä huonetta. Näin käy monesti suunnittelemattomassa

kuvaus- ja äänitystilanteessa ja tätä ongelmaa olen tottunut korjaamaan jälkitöissä

käyttämällä nappimikrofoneja dialogiraidan pää-äänilähteenä. Näin aloitin

lähestyä myös tätä kohtausta.

Sivuhuomio käyttämistäni työvälineistä: En olisi voinut äänisuunnitella työtäni

yhtä tarkkaan esimerkiksi analogisilla laitteilla. Nyt lopputuloksena on realistisen

tuntuinen kohtaus, mutta samasta materiaalista analogisin työkaluin olisi tullut

huomattavasti rosoisempi ja jatkuvuuden kokemusta ei olisi kohtauksessa samalla

tapaa ollut. Digitaalisuus on tuonut työhön erilaisen ulottuvuuden. Vaihtelevan

laatuisesta materiaalista on mahdollista muokata melkein mitä vain ja näin ollen

itse tallennustapahtumaa ei enää kunnioiteta samalla tavalla. Tämä tarkoittaa

sitä, ettei hetkiä ja kokemuksia eletystä elämästä enää tallenneta

muuttumattomana, vaan oletetaan lähtökohtaisesti, että tallenteita käsitellään

raskaasti jälkikäteen .
44

Rakensin kohtauksen dialogiraidan aluksi niin, että repliikit tulivat pääasiassa

nappimikrofoneista ja hain pientä lisäsointia puomimikrofonista nappimikrofonien

lisäksi saadakseni huoneeseen vähän “ilmaa” -tarkoittaen huoneen omaa

resonanssia. Nappimikrofonien tallentama ääni kuulostaa monesti oman

kokemukseni mukaan luonnottoman kuivalta, kaiuttomalta ja äänen perspektiivi

on myös epäluonnollinen johtuen mikrofonin sijoittelusta. Nappimikrofonit

sijoitellaan yleensä henkilön rintaan, joten mikrofonin kuulokulma on aikuisen

reaalimaailmasta poikkeava, sylissä pidettävän vauvan kuulokulmaa vastaava.

Tätä asiaa kompensoin yleensä jälkitöissä em. puomimikrofonin miksaamisella

44
Ways of hearing, 2
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dialogiraitaan. Olen rakentanut kohtauksia samalla tavalla myös silloin, jos

puomimikrofoni ei ole mielestäni tarpeeksi lähellä puhujaa tai puomikrofoniraita

on muuten heikkolaatuinen. Muissa tapauksissa suosin ehdottomasti

puomimikrofonia ensisijaisena äänilähteenä, koska puomimikrofonin tekninen

laatu ja äänen perspektiivi on lähtökohtaisesti luonnollisemman kuuloisia.

Rakentaessani kohtausta näillä ajatuksilla huomasin, että äänitetyssä

puomimikrofoniraidassa oli häiritsevän paljon taustakohinaa ja itse

puomimikrofoniraidan sointi oli epämiellyttävä. Poistin puomimikrofoniraidasta

kohinaa ja taajuskorjasin äänten sointia, jonka jälkeen pääsin omasta mielestäni

tyydyttävään lopputulokseen. Ekvalisoin myös koko keskustelukohtauksen

repliikkejä niin, että eri henkilöiden puhe kuulosti olevan luonteeltaan

soinnillisesti kohtuullisen lähellä verrattuna toisiinsa ja näin ollen kohtaus soljui jo

realistisen tuntuisesti eteenpäin.

En ollut kuitenkaan enää tyytyväinen lopputulokseen seuraavana päivänä

kuunnellessani kohtausta, koska en pystynytkään miksaamaan puomimikrofonia

riittävästi nappimikrofonien sekaan sen huonolaatuisuuden vuoksi, ja tästä

johtuen dialogiraita kuulosti edelleen kuivahkolta. Tavoittelemani realistinen sävy

tuntui jäävän puolitiehen. Kuten johdannossa kerroin, pyrin tiedostamattani

kohtausta suunnitellessani siihen, että dialogiraita kuulostaisi mahdollisimman

lähelle siltä, millainen reaalikokemus huoneessa istuttaessa olisi ollut kohtausta

kuvatessa. Tässä on hyvä esimerkki Deweyn mainitsemasta taiteen tekijän omasta

mausta, ja siitä ettei teos ole riittävän hyvä ja valmis ennen kuin tekijän omasta

mielestä näin on.

Koska en ollut tyytyväinen tulokseen, aloin miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja

asiaan. Yksi vaihtoehto olisi ollut rakentaa tilakaiku-pluginilla soiva huonetila
45

nappimikrofonien kuivan äänen taakse mutta tämä ratkaisu on yleensä työläs jos

soinnissa halutaan päästä mahdollisimman luonnolliseen lopputulokseen. Nykyiset

45
nykyisin käytettäviä, tietokoneella olevia “kaikuefektejä”, joilla voidaan lisätä keinotekoisesti

ääneen vaikkapa pienen huonetilan heijasteita.
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tilakaiku-pluginit tarjoavat lähtökohtaisesti yhden, muuttumattoman tilan soinnin

kerrallaan. Tätä yhtä sointia voi muuttaa automaatiolla esimerkiksi puhuvan

henkilön sijainnin mukaan huoneessa, mutta täysin reaalimaailmaa vastaavaksi

pluginilla tehtyä tilan sointia ei saa.  Kohtuullisella työmäärällä saavutettu

tilakaiun sointi alkaa kokemukseni mukaan jossain välissä paljastua ja jopa

tavallisen kuulijan kokemus alkaa olla “jostain syystä epäuskottava”.

Ihmisen kuuloaisti on kehittynyt tarkimmilleen puheäänen ympärille ja pystymme

ymmärtämään toistemme puheesta pienimmätkin nyanssit. Tästä syystä

tietokoneella luotu tilakaiku voi mennä hetken läpi, mutta itselläni ei yleensä kestä

kovinkaan pitkään kunnes huomaan, että tilan sointi ei muutu riittävän

luonnollisesti kohtauksen edetessä. Kokemukseni mukaan oikea, äänitetty

akustinen tila kuulostaa uskottavammalta, kuin nykyaikaisten

konvoluutiokaikujen prosessoimat tilakaiut. Tämä myös huolimatta siitä, että
46

tilakaiku-pluginit ovat nykyään erittäin hienostuneita ja pystyvät mallintamaan

oikeita fyysisiä tiloja hyvin uskottavasti.

Olin pyytänyt etukäteen kuvaleikkaajan jättämään kaiken, myöskin monesti

turhan tuntuisen apuäänimateriaalin minulle toimitettavaan pakettiin niin, että

pääsen itse kuulemaan kaiken olemassa olevan materiaalin ja tekemään päätöksen

materiaalien jatkokäytöstä. Tämä oli hyvä päätös, koska näistä lisämateriaaleista

löytyivät kameran omat mikrofoniraidat, jotka olivat teknisesti kohtuullisen

hyvälaatuisia ja näiden äänellinen perspektiivi vastasi täydellisesti sitä, miltä

kameran näkökulmassa puhujat kuulostivat. Aloitin kohtauksen rakentamisen

kokonaan uudelleen alusta näiden raitojen kanssa. Kun olin saanut

nappimikrofoniraidat synkronoitua ja miksattua näihin kamerasta tulleisiin

raitoihin, tiesin tehneeni hyvän päätöksen. Tulos oli huoneen soinnin osalta jo tässä

vaiheessa hyvin luonnollisen kuuloinen ja uskottava.

46
konvoluutiokaiku pystyy matemaattisesti mallintamaan ja toisintamaan oikeitten huonetilojen

kaiuntoja äärimmäisen tarkkaan.
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Kun kohtauksen dialogin editointi ja synkronointi oli tehty, pääsin keskittymään

soinnin lisäksi myös sisällöllisiin haasteisiin. Kuten jo mainitsin, kohtauksessa

käyty keskustelu käytiin osittain päällekkäin puhuen. Tästä johtuen tietyissä

kohdissa kohtausta kokemukseni oli, etten katsojana tiennyt enää ketä kuunnella.

Tämä ongelma ratkesi aina keskustelun edetessä, mutta kohtauksen aikana oli silti

tiettyjä lyhyitä hetkiä, jolloin katsojana jouduin hetken etsimään fokustani. Edellä

kuvattu tilanne olisi ollut reaalimaailmassa helpompi tulkita, koska aivomme on

tottunut erottelemaan “jyvät akanoista” ja aivomme löytävät kuin automaattisesti

oikean suunnan huomiollemme.

Näkemykseni mukaan monauraalisen tallenteen tulkinta on tässä mielessä

aivoillemme vaikeampaa. Joudumme tekemään lisätyötä selvittääksemme, kuka

lähtökohtaisesti puhuu ja kenen sanoma on tärkein milläkin hetkellä. Päätin

ratkaista ongelmaa, paitsi miksaamalla äänenvoimakkuuksiltaan tärkeämmässä

osassa olevat puhujat hieman lujemmalle, myös taajuuskorjaamalla

vähäpätöisempien yhtä aikaa puhuttujen repliikkien taajuudellista sisältöä

tummemmaksi. Tällä tavalla pääsin omasta mielestäni aika lähelle sitä, kuinka

havaitsen itse reaalimaailmassa päällekkäin puhuvat ihmiset ja kuinka

huomiopisteeni siirtymisen vaikutuksesta kuulen tärkeämmän viestin muun

puheen seasta.
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Kuva 2. Kuvan vasemmassa reunassa olevan henkilön replikointi tuli ns. täydeltä kaistalta ja

oikeassa reunassa selin olevan henkilön replikointi hieman tummempana mukaillen

reaalimaailman tilannetta jossa henkilö puhuu selin katsojan näkökulmasta kuunneltuna.

Lisäsin tämän lisäksi kuvaustilan omaa tallennettua akustista sointia kameran

kompositiosta riippuen kauempana kuvassa olevien henkilöiden repliikkeihin,

jolloin pääsin omasta mielestäni jo hyvin lähelle realistista kokemusta kyseisestä

tilanteesta. Mitä kauempana puhuja sijaitsee kuuntelupisteestämme, sitä

enemmän kuulemme reaalimaailmassa huoneen heijasteita, “kaikua”. Mitä

lähempänä olemme puhujaa, sitä enemmän kuulemme suhteessa suoraa ääntä ja

vähemmän tilassa syntyneitä heijasteita.
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Kuva 3. Kuvan ulkopuolella olevien henkilöiden repliikit saivat pienemmän painoarvon lisäämällä

niihin huonekaikua ja tummentamalla niitten sointia.

En kuitenkaan pysynyt orjallisesti edellä mainituissa tavoissa ohjata kuulijan

huomiopistettä, vaan päätin pitää kuvakompositioista huolimatta lauseiden alut

hyvin selkeinä. Tein näin varsinkin tilanteissa, joissa seuraava henkilö keskeytti

edellisen puhujan ja alkoi replikoida omaa pidempää lausettaan, johon katsojan

huomio kiinnittyi kuitenkin lopulta lauseen edetessä.

Puhdistin jonkin verran kameran ääniraidoissa olevaa kohtauksen ulkopuolella

olevaa liikenteen melua ja kameran käsittelyääniä. Kun olin päässyt omasta

mielestäni tilanteeseen, jossa kohtaus tuntui itselleni riittävän realistiselta, lisäsin

vielä satunnaisesti ohikulkevan liikenteen ääntä taustalle. Tätä kohtauksen

dialogiraidassa oli jo lähtökohtaisesti jonkin verran ja halusin jatkuvuuden

kannalta lisätä liikennettä koko kohtaukseen. Liikenne toimi kohtauksen taustalla

mielestäni myös hyvänä kapitalismin ja kulutuksen symbolina elokuvan sisällön ja

näkökulman mukaisesti.
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5.4 Keskustelukohtaus, sen esteettinen kokemus ja realismi

Miltä keskustelukohtauksen äänisuunnittelun lopputulos kuulostaa? Entä miltä se

tuntuu katsomiskokemuksena verrattuna reaalimaailmaan? Loppumiksatun ja

masteroidun version katsominen on itselleni hyvin helppo ja ymmärrettävä

kokemus. Deweyn an experience -käsitteen mukaan kohtaus on kokonainen,

omanlaisensa eheä kokemus muiden kohtausten välissä. An experience eroaa

teoriassa arkisesta kokemuksesta juuri siinä, että sen erottaa jälkikäteen “juuri se”

-kokemuksena ja näin ollen arkisen kokemuksen representaatio on tässä

elokuvassa an experience. Kohtauksen keskustelun sisältöä on miellyttävä seurata,

koska äänellisesti se on luontevan ja realistisen tuntuinen ja hyvin helposti

ymmärrettävä. Kohtauksen sisäinen maailma on ajateltavissa reaalimaailman

saumattomaksi tilanteeksi eikä itselläni enää tule edellä mainitun kaltaisia

epäselvyyden tuntemuksia puhujien puhuessa päällekkäin toistensa kanssa.

Kohtauksen kulku muistuttaa reaalimaailman keskustelutilannetta riittävän

paljon niin, että keskusteluun uppoutuu heti alusta asti eikä huomio kiinnity

elokuvan teknisiin asioihin.

Joidenkin tv-dokumenttien kohdalla huomioni on todella joskus kiinnittynyt siihen,

kuinka dialogiraita on rakennettu pelkästään nappimikrofonien varaan ja kuinka

ihmisen muuten luonteva puhe kuulostaa ihmisen rinnasta ja kurkusta tulevien

resonanssien takia häiritsevän epäluonnolliselta. En puhu nyt pienistä äänen

väriin liittyvistä asioista, vaan myös normaalikatsojan havaitsemasta äänen

selkeästä epäluonnollisuudesta. Dokumenttielokuva menettää sillä samaisella

hetkellä katsojan huomion tärkeimmästä, eli asiasisällöstään, kun huomio

kiinnittyy tällaiseen muotoseikkaan.

Kuten yleisesti dokumenttielokuvassa, myös keskustelukohtauksen ääniraidan

ensisijainen ja tärkein tehtävä on välittää dialogin sisällä oleva informaatio

katsojalle. Mielestäni onnistuin tässä hyvin, en pelkästään muokkaamalla
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dialogista riittävän ymmärrettävää teknisellä tasolla, vaan myös ratkaisemalla

päällepuhutut hetket hyvin luontevasti. Kokemus huonetilasta ja puhujan mukaan

vaihtelevasta akustiikasta on itselleni hyvin realistinen ja huomaamaton.

Dialogiraita hengittää ja sitä on helppo seurata.

6 Lopuksi

Olen kirjallisen työni aikana käynyt läpi monelta eri kulmalta sitä tosiasiaa, että

elokuva riippumatta genrestään, on aina rakennettua ja tyyliteltyä illuusiota

todellisuudesta. Nykyinen vallitseva tapa tehdä elokuvia, eli yhdistelemällä

kameralla kuvattuja eri otoksia yhteen tarkoittaa käytännössä sitä, että elokuvan

tekijä valikoi pieniä palasia vallinneesta todellisesta kuvaustilanteesta ja luo niistä

jotain uutta, elokuvan sisäistä realismia. Ääni-ilmaisun puolella kaupallinen

elokuva vaatii yleensä yhtenäistä ja helposti seurattavaa äänisuunnittelua. Se

tavallisuuden ja realismin tuntu, jonka elokuvissa nykyään kuulemme, on ison työn

ja lukemattomien äänileikkaajan ja äänisuunnittelijan tekemien päätösten

lopputulos.

Esittelin osassa 5 oman näkemykseni ja työkalut siitä, kuinka Future Remains:n

keskustelukohtauksen kohdalla pääsin oman kokemukseni mukaan lähimmäs

realistista kuuntelukokemusta. Kuten näytin, keskustelukohtauksen

äänisuunnittelun takana olevat työkalut muokkasivat alkuperäistä tallennetta

kohtauksesta ja lopulta johtivat yhteen, täysin tiettyyn ja tarkoin valittuun

lopputulokseen. Joten voin tosiasiallisesti todeta, että kohtauksen lopputulos ei ole

tarkka toisinto itse kuvaustilanteesta, eikä se kunnioita alkuperäistä materiaalia

koskemattomuudellaan. Kuitenkin, tekemäni taiteelliset valinnat, jotka veivät

kohtausta alkuperäisestä materiaalista omasta mielestäni esteettisesti
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realistisempaan suuntaan, auttoivat kohtauksen totuudellista sisältöä tulemaan

tarkemmin ja helpommin esiin.

Tässä palaamme kysymykseen; mikä ylipäätään on tärkeää ja mikä on tärkeää

juuri tässä elokuvassa? Dokumenttielokuvagenren sisällä on yleisesti tärkeää, että

elokuvan sisäinen viesti on riittävän selkeä ja elokuvan kieli on riittävän

ymmärrettävää myös keskivertokatsojalle. Suurin osa dokumenttielokuvan

katsojista katsoo elokuvia nykyään kotona televisiosta, tietokoneen kaiuttimista tai

mobiililaitteiltaan. Ääniraidan selkeys ja ymmärrettävyys tarkoittaa genressä

myös sitä, että nämä toistotavat on otettu huomioon ja ääniraidan selkeyden ja

kuuluvuuden varmistamiseksi on tehty tarvittava tekninen toteutus.

Mitä tulee pohdintaan taiteesta ja taiteen tekemisestä, kävin läpi John Deweyn

ajatuksia ja peilasin niitä keskustelukohtauksen tekoprosessiin. Osoitin, että

Deweyn filosofian mukaan jo pientenkin palojen tekeminen dokumenttielokuvan

ääniraitaan on taiteellinen prosessi jos työ on luomisen aikaan myös samalla

esteettistä kokemista. Vaikka tämä onkin vain yksi taidefilosofinen näkökulma ja

tiedän, ettei monikaan näe esimerkiksi dialogiraidan työstämistä taiteellisena

prosessina, tämä on itselleni kuitenkin uusia ajatuksia avaava näkemys jonka

kautta työni tulevat varmasti kuulostamaan erilaiselta. Uskon, että työn

näkeminen taiteellisena kokonaisprosessina tuottaa laadukkaamman

lopputuloksen, koska näin ollen jo pienten palojen työstäminen vie lopputulosta

samaan valittuun suuntaan ja osaan antaa prosessin kaikille paloille omanlaisensa

painoarvon.
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