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1. Johdanto

Art explains; entertainment exploits. Art is freedom from the conditions
of memory; entertainment is conditional on a present that is
conditioned by the past. Entertainment gives us what we want; art
gives us what we don't know we want.

-  Gene Youngblood – Expanded Cinema (1970)

Kandielokuvani Elokuvataiteen osastolle on nimeltään Unknown
Location. Se on vajaan vartin pituinen kokeellinen elokuva jonka
kuvamateriaali oli kokonaan tuntemattomien ihmisten kuvaamia
kaitafilmejä. Ryhdyimme ohjaajan kanssa tekemään Unknown
Locationia samanaikaisesti, tehden molempia työvaiheita rinnakkain.
Tämä kokeilu johti yhteen parhaista töistäni, ja oli työnä todella
miellyttävä ja haasteellinen kokemus. Kandin opinnäytetyössäni pohdin
improvisaation mahdollisuutta elokuvan tekemisen välineenä ja
metodina. Nojasin improvisaatiomusiikin teoriaan ja historiaan joita
kitaristi Derek Bailey valottaa kirjassaan Improvisation (Bailey 1993),
sillä koen että elokuva ja musiikki ovat sukulaistaiteita. Sekä elokuvassa
että musiikissa oleellisena kerronnan materiaalina ja keinona ovat aika ja
rytmi.

Lopputyökseni äänisuunnittelin Elina Oikarin elokuvan Myrsky, joka
oli neljänkymmenen minuutin mykkäadaptaatio Shakespearen
samannimisestä näytelmästä. Elokuva tuotiin kuitenkin lähemmäs
nykyaikaa, lentokoneineen ja satelliittilautasineen. Suurin haaste, kun
elokuvaa minulle tarjottiin, oli elokuvan tyyli – mykkäelokuva.
Ensinnäkin mykkäelokuvan äänisuunnittelu on paradoksi sinänsä.
Toiseksi oikeanlaisen estetiikan löytäminen oli ehdottoman tärkeää, sillä
halusin olla uskollinen elokuvan tyylille. Alusta alkaen tähtäsin siihen,
että elokuvan ääniraita esitettäisiin livenä. Kokeiluun johti toiveeni tutkia
elokuvakerronnan rajoja sekä kykyjäni äänisuunnittelijana.

Lopputyöni voi jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osassa käyn läpi
mykkäelokuvan livesäestämisen perinteitä, joihin koen Myrskyn
esteettisesti pohjaavan. Pyrin valottamaan extended cinema-nimisen
kokeellisen elokuvan teoriaa. Toisessa osassa pyrin avaamaan Myrsky-
elokuvan tekemisen taustoja käymällä läpi työvaiheita ja haasteita jotka
johtivat puolestaan minua tutkimaan live-elokuvan historiaa ja teoriaa.
Toivon että lopputyöni toimii johdantona live-elokuvaan omien
kokemusteni ja pohdintojen kautta. Kokonaisuutena toivon tämän
tekstin antavan jonkinlaisen kuvan kokeellisen elokuvan muodoista ja
mahdollisuuksista. 

Kiitokset Petri Kuljuntaustalle syventävästä haastattelusta ja Pietari
Koskiselle avusta kirjallisen osuuden parissa.

3



2. Mykkäelokuva ja livesäestäminen

For you, it's a silent movie. For us, it's a talking movie because we had lines on set.
There's a lot of noise on set and music. We spoke in English, in French, in gibberish,
but it was very alive. The challenge was tap dancing.

- Jean Dujardin (The Artist)

Va i k k a Myrsky ei ole tietyssä mielessä mykkäelokuva, haluan
kuitenkin valottaa sitä mykkäelokuviin liittyvän perinteen kautta.
Mykkäelokuvat eivät ole koskaan olleet mykkiä. Vaikka mykkäelokuvassa
ei ole ääniraitaa, on monissa vanhoissa elokuvissa selkeästi viitteitä
äänistä ja jopa puheesta. Lisäksi jo hyvin varhain elokuvia on säestetty
elävällä musiikilla, alkaen Lumièren veljesten elokuvien näytöksestä
Pariisissa joulukuussa 1895 (Slade 2012). Syyt säestämiselle olivat
yhtäältä tekniset, ja toisaalta liittyivät ilmaisuun. Näytöksissä äänekäs
projektori oli salissa, joten musiikki peitti osittain sen melun. Toinen syy
oli elävöittää elokuvaa.

Mykkäelokuvia säestävä musiikki oli usein improvisoitua, ja pohjautui
usein tunnettujen säveltäjien teoksiin. Riippuen siitä missä esitys
pidettiin, elokuvaa säesti joko yksinäinen pianisti tai pieni orkesteri. Pian
elokuvanäytöksiä varten kehitettiin ns. teatteriurkuja (atos.org), joiden
oli tarkoitus simuloida kokonaista orkesteria. Elokuvanäytökset olivat
mykkäelokuvien kultakaudella myös suurin muusikoiden työllistäjä
Yhdysvalloissa (Fones-Wolf 1994, 9). Kuriositeettina mainittakoon Frank
Illo’n ääniefektikone, joka tarjosi kokonaisen kirjon erilaisia ääniä
elokuvan säestämiseen, kuten lasin särkymistä, tuskanhuutoja ja
ammusten ääniä. Illo’n kone valmistui vuonna 1918, ja sitä operoitiin
koskettimistolla (Novak 2012)

Mykkäelokuvien säestäminen musiikilla on perinteenä jatkunut tähän
päivään saakka. Se on laajentunut koskettamaan myös ”puhe-elokuvia”.
Vuonna 2013 Sydneyn sinfoniaorkesteri säesti livenä Peter Jacksonin
Taru sormusten herrasta-trilogian kolme konserttia kattavassa sarjassa
(Moffatt, Daily 2013). 

Suomessa mykkäelokuvien säestämisessä on kunnostautunut
vaihtoehtotrio Cleaning Women, joka on säestänyt eriskummallisella
musiikillaan mykkäelokuvia jo yli kymmenen vuoden ajan. Näistä
esiintymisistä kuuluisin on Fritz Langin Metropolis (1927), jonka he
esittivät ensimmäisen kerran vuonna 2011 (Ailanen 2011). Cleaning
Women on sovittanut musiikkia myös Jakob Protazanovin Aelitaan
(1924), Vertovin Entusiasmiin (1930) sekä Eisensteinin Panssarilaiva
Potemkiniin (1925). Cleaning Women on esiintymisillään osoittanut,
ettei elokuvaa tarvitse säestää perinteisillä soittimilla, vaan tunnelmaa ja
kerrontaa voi luoda hyvinkin erilaisilla keinoilla.
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3. Expanded cinema

Most of the films made so far are examples not of creative use of motion-picture
devices and techniques, but of their use as recording instruments only. There are
extremely few motion pictures that may be cited as instances of creative use of the
medium, and from these only fragments and short passages may be compared to
the best achievements in the other arts.

-  Slavko Vorkapich (Towards True Cinema, 1959)

3.1. Historia opettaa

Painting + sculpture + plastic dynamism + words-in-freedom +
composed noises + architecture + synthetic theatre = futurist cinema

Futuristit sanoivat manifestissaan: ”Elokuva tulee vapauttaa
ilmaisullisena välineenä jotta siitä voidaan luoda uuden taiteen ideaali
instrumentti, valtavasti laajempi ja kevyempi kuin mikään olemassa
olevista taiteista. Uskomme että vain tällä tavoin saavutamme
polyilmaisullisen muodon, suunnan johon kaikki modernit
taiteentutkimuksen suuntaukset ovat liikkumassa. Tänään futuristinen
elokuva luo juuri tuon moni-ilmaisullisen sinfonian jonka vain vuosi
sitten julkaisimme manifestissamme...” (F.T. Marinetti, Bruno Corra,
Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla, Remo Chiti; Futurist
Cinema 1916)

Futuristien visio on todella lähellä Gene Youngbloodin visiota
expanded cinemasta. Gene Younblood on yhdysvaltalainen media taiteen
teoreetikko, joka on kirjoittanut vaihtoehtoisesta elokuvasta jo 1960-
luvun lopulta lähtien. Hänen keskeinen käsitteensä expanded cinemassa
on taiteen synestesia (synaesthestia), jossa kaikki teoksen elementit
toimivat niin saumattomasti että ne kohoavat omien osiensa yläpuolelle
ja luovat yhden teoksen, yhden kielen (Youngblood 1970, 76). Samalla
linjalla ovat live-elokuvasta kiinnostuneet taiteilijat, jotka kokevat että
monitulkintaisuus, livemanipulointi ovat osa yhtä suurempaa ja
moniuloitteista kokemusta. Mikä tahansa elokuva voi parhaimmillaan
nousta tietynlaiselle synestesian tasolle, riippumatta siitä onko kyseessä
kokeellinen elokuva vai perinteinen elokuva. 

3.2. Mitä on expanded cinema?

Expanded cinema ei ole varsinainen tyyli, vaan se on kattokäsite
kokeelliselle elokuvalle joka ottaa materiaalikseen elokuvan prosessin eri
osa-alueet. Jotkut expanded cineman piiriin luettavat elokuvat voivat olla
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tyhjän projektorin heittämän valon ja varjoleikin tutkielma, toisissa
maalataan suoraan filmille, kuten Sami van Ingenin ja Petri
Kuljuntaustan Primaries-elokuvassa. Expanded cineman piiriin mahtuu
todella monenlaista kokeellista elokuvaa, mutta hyvin usein elokuva joko:
1) luodaan esitystilanteessa
2) siihen liittyy jonkin elementin esittäminen livenä (näytteleminen,

leikkaus, musiikki, äänet)
3) se pyrkii ottamaan yleisön osaksi esitystä, luomaan sitä elokuvan

tekijöiden kanssa
Gene Youngblood kaavaili expanded cinemalla olevan paljon

laajamittaisemmat vaikutukset kuin pelkkä viihteellinen tai
kerronnallinen lisäarvo. Monet expanded cineman parissa kokeiluja
tehneet taiteilijat tulivat pääosin kuvataiteiden tai teatterin puolelta.
K o k e i l u t l i v e - p e r f o r m a n s s i n , m u l t i p r o j e k t a a t i o n j a
paikkasidonnaisuuden parissa alkoivat jo 1960-luvulla. Luulen että
elokuva herätti kiinnostusta monestakin syystä. Elokuva oli tekninen
taidemuoto, ja s iten melko uusi ja kiehtova. Kevyemmät
kahdeksanmilliset kuluttajamallin kamerat yleistyivät pikavauhtia, joten
elokuvien tekeminen ei vaatinut suurten rahoittajien tukea. Yhtenä
esimerkkinä voin mainita Jack Smithin vuonna 1963 ohjaaman Flaming
Creatures-lyhytelokuvan. Smith kuvasi koko elokuvan vanhentuneelle
aavikko-olosuhteisiin kehitetylle mustavalkofilmille, jonka hän tarinan
mukaan varasti kaupan ale-hyllystä.

Gene Youngblood kirjoitti vuonna 1970 kirjan Expanded Cinema, jota
pidetään video- ja mediataiteen alkusysäyksenä. Hänen visiossaan
uudenlainen ”laajennettu elokuvakieli” on väline jolla ihmiskunnan
tajunta saatetaan seuraavalle tasolle. Youngblood jaotteli expanded
cineman ”tavoitteiksi” kolme seikkaa:

– sulattavat kaikki taiteet multimedia ja live-esityksiksi
– tutkia elektronisten välineiden käyttöä ja kyberavaruuden tulemista
– rikkoa raja taiteilijan ja yleisön välillä uudenlaisten osallistavien

keinojen kautta (Rees 2011, 13).
Jokainen näistä seikoista pyrki haastamaan vakiintuneita käsityksiä

elokuvasta kaupallisen passiivisen kuluttamisen ja viihteen keinona.
Tämä elokuvan muoto löytyy synestesian kautta. Youngbloodin
synesteettinen elokuva on taidemuotojen synteesi. Niin kuin aistit
sekoittuvat, ja muuttuvat uudeksi kokemukseksi, synesteettinen elokuva
tekee samoin. Synesteettinen käsittääkseni on erilaisten estetiikan lajien
tai tyylien yhdistämistä. Tämä käsite on ehkä tahallisestikin
epämääräinen ja polemisoiva. Uskon että sillä tavoin Youngblood halusi
erottaa oman teoriansa ja kokeilunsa maallisesta ja arkisesta. Synestesia
termin käyttö viittaa myös elokuvakokemuksen herättämään tilaan, joka
voi lähestyä aistiharhoja tai tajuntaa laajentavaa tilaa. Youngblood pyrki
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löytämään taiteen, joka olisi niin totaalinen, että se veisi ihmisen
tajunnan kollektiivisen kommunikaation tasolle. Perinteinen elokuva on
myös synesteettistä, sillä siinä yhdistyy monet taidemuodot, ja se
koskettaa ja sekoittaa monia aisteja. Erotuksena Youngbloodin expanded
cinemaan, se ei osallista esittämishetkellä. Tämä on tärkeä ero
perinteisen elokuvan ja expanded cineman välillä. Ja juuri tuo osallistava
elementti on aistillisuuden kannalta tärkeää. Youngbloodin ajatukset
ennakoivat kyberavaruuden ja maailmanlaajuisen kommunikaation
mahdollisuutta.

Expanded cineman sisällä on lukuisia taiteenlajeja, joista installaatio
on yksi. Melko pian 1980-luvulla videon tullessa suosituksi välineeksi,
filmin käyttäminen materiaalina väheni, joskaan ei koskaan poistunut
täysin. Elokuvallisuus (cinematic) Malcolm Le Gricen mukaan, ylittää eri
medioiden rajat, ajatus joka on tärkeä nykypäivän digitaalista taidetta
tarkastellessa (Rees 2011, 16).

Perinteinen elokuva ja kokeellinen elokuva ovat helposti erotettavissa
myös kerronnallisilta tavoitteiltaan. Karkeasti ajateltuna kokeellinen
elokuva pyrkii painottamaan tuotantoa, elokuvan prosessia. Erityisesti
expanded cinemassa prosessi saattaa alkaa ja jatkua esittämishetkellä ja
joskus sen jälkeenkin. Perinteinen elokuva taas painottaa elokuvan
vastaanottamista, jolloin elokuva on valmis ja ”täydellisessä”,
muuttumattomassa muodossaan esityshetkellä. Tietenkin poikkeuksia
löytyy puolin ja toisin, joten tämä jaottelu ei ole missään mielessä pitävä.

Kerronta on uudelleen näyttelemistä ja jonkun tapahtuman
uudelleentuottamista joka on tyypi l l inen osa kulttuurista
kokemustamme. Kerronnallisuus puolestaan on prosessi jossa
katsoja/kokija aktiivisesti rakentaa mielessään teoksen merkityksen
tarjolla olevasta kerronnallisesta tiedosta (Scholes 1976, 285-6).
Painottaessa elokuvan esittämishetkeä, expanded cinema pyrkii siis
tekemään siitä kerronnan tason.

Expanded cineman ytimeen kuuluu vahvasti välittömyys, se että
elokuva jollain tapaa valmistuu tai muotoutuu esityshetkellä. Jotkut
näistä elokuvista olivat olemassa vain esityshetkellä. Esimerkkejä
elokuvista jotka ovat olemassa vain esityshetkellä:

– Nam June Paik, Zen for Film (1962). Elokuva esitettiin alun perin
tyhjälle kankaalle joka filmattiin. Seuraavassa esityksessä filmattu tyhjä
kangas projisoitiin ja esitys kuvattiin. Jokaisella kerralla filmille tarttuu
roskia, naarmuja, eri valo-olosuhteita jne.

– William Raban, 2'45” (1973). On viittaus John Cagen 4'33” teokseen.
Jok ai nen es i ty s/kuva us k estää tasan ka ks i min uutt i a ja
neljäkymmentäviisi sekuntia. Esitys kuvataan ja projisoidaan. Edellisen
esityksen katsojat katsovat seuraavan esityksen katsojia kun heitä
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samalla kuvataan seuraavaa esitystä varten. Edellinen esitys ja seuraava
esitys sulautuvat, ja elokuvaa ”tehdään” livenä, ja se valmistuu vain kun
sitä esitetään.

Vaikka nämä kaksi edellistä esimerkkiä ovat todella yksinkertaisia, on
niiden takana mielenkiintoinen ajatus. Elokuva ei olekaan valmis, se voi
kehittyä, jatkaa elämäänsä jopa tekijän kuoleman jälkeen. Mainitsemani
elokuvataiteilija Jack Smith oli pahamaineisen kuuluisa siitä, että hän
saattoi leikata elokuviaan uusiksi jokaista näytöstä varten. Perinteisen
näytelmäelokuvan parissakin leikkausta muutetaan esimerkiksi directors
cut-versioita varten. Nämä muutokset kuitenkaan harvoin muuttavat
elokuvan merkitystä tai sen tulkintaa dramaattisesti. Voi tietenkin kysyä,
onko esimerkiksi Zen for Film avoin uusille tulkinnoille vaikka se
käytännössä muuttuu joka kerran kun se esitetään? Voidaan tietenkin
olettaa että taideteoksella on aina jokin muuttumaton ydin, joka tekee
siitä juuri sen teoksen jonka katsoja kokee. Tämä puolestaan taas
tarkoittaa sitä, että teos ei koskaan voi paeta sitä että se tarjoaa
mahdollisuuden sen tulkintaan. Tekijä voi kieltää että on olemassa vain
yksi tulkinta teoksesta, mutta teoksella on aina teema, raamit tai jokin
ajatuksellinen leikki jota se tutkii. Tämä on se alkuperäinen kipinä jota
tekijä seuraa, ja jonka katsoja voi tulkita miten haluaa.

3.3. Elokuvan esittäminen expanded cinemassa

        (Kubelkan Invisible Cinema-teatteri New Yorkissa vuonna 1970, kuva 2)

Elokuvateatterin nykyinen muoto perustuu toisen maailmasodan
jälkeisiin ”picture palace”-suunnitelmiin. Nämä saivat puolensa pohjansa
Peter Kubelkan ”invisible cinema” ajatuksesta. Siinä kukin katsoja istui
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omassa miniloosissaan, vailla kontaktia muihin ihmisiin. Kubelka näki
”näkymättömän elokuvateatterin” vastalauseena television nousua
vastaan. Elokuvasalin pimeys tuhoaa todellisten ja elokuvakankaalle
projisoitujen kuvien välisen kilpailun. Kubelka koki että elokuvateatterin
piti palvella katsojaa eristämällä hänet muista katsojista (kuva 2), jolloin
elokuvan saattoi kokea vailla haittatekijöitä (Elcott 2011, 42).

Expanded cinemassa pyrkimys on päinvastainen. Elokuvan prosessi
tehdään näkyväksi, ja katsojalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa
elokuvan tekoon passiivisen kokemuksen sijaan. Eräs tärkeä seikka,
riippumatta siitä puhutaanko valtavirran elokuvasta vai kokeellisesta
elokuvasta, on pyrkimys olemaan vaihtoehto tai jopa vastustaa
televisiota. Samaa puolestaan tekee myös teatteri. Se pyrkii ilmaisussaan
olemaan välitön, joskus jopa osallistava. Varsinkin Pasolini halusi tehdä
elokuvaa vastapainona television korruptoivalle vaikutukselle. Jos 1960-
luvulla hän koki että televisio oli välineenä vain harvojen valittujen
hallussa, ja tämä johti informaation ja asenteiden vääristymään
tavallisessa kansalaisessa.

Stan Vanderbeek oli vuonna 1927 syntynyt yhdysvaltalainen
kokeellisen elokuvan ja videotaiteen pioneeri. Hän teki myös jo 1960-
luvulla huomion, että riippumatta mediasta, oli se sitten lehdet, televisio,
elokuva, radio, puhelin tai tietokoneet, kaikki pyrkivät dominoimaan
aistejamme välittäen kuitenkin hyvin kapea-alaisen viestin ympäröivästä
maailmasta ja käyttäen vain murto-osan median potentiaalista (Barlett
2011, 58). Vanderbeekille ja expanded cinemalle yleensä oli tärkeää
yhteisöllisen osallistumisen, kokemisen ja kommunikaation tilojen
luominen taiteen, erityisesti audiovisuaalisen taiteen keinoin. Tämä
eroaa vahvasti esimerkiksi television kuluttamisen muodoista. On
tärkeää huomata, että Vanerbeekin ja expanded cineman ydinajatuksiin
kuului, että televisio on yhdensuuntaisuudessaan erinomainen kontrollin
väline.

Vanderbeekin visio ”kulttuurisesta kommunikaatiokeskuksesta”
(cultural intercom) oli kuitenkin vahvasti sidottu juuri televisiostudioon
(Barlett, 2011, 55). Television kautta oli mahdollista ylittää varsinkin
teknologisia ja formaalisia rajoja, sekä tavoittaa mahdollisimman suuri
yleisö. Tämä oli tietenkin 1960-luvulla ainoa keino välittää elävää kuvaa
maailmanlaajuisesti suurelle yleisölle.

Vanderbeekin visio oli kaksiosainen: saavuttaa laajin mahdollinen
kommunikaatiokate massamedian keinoin, samalla yrittäen keksiä
audiovisuaalisia teknologioita erityisesti sosiaalisen kanssakäymisen
tarpeis i i n – interkommunikaation tarpeisiin. Vanderbeek halusi
katsojasta aktiivisen etsijän ja osallistujan, joka puolestaan loisi kutakin
teosta tekijän kanssa (Bartlett 2011, 60–61). Nämä ajatukset johtivat
Vanderbeekin kunnianhimoiseen Moviedrome-projektiin. Hän rakensi
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itse valtavan kuvun New Yorkin Stony Pointiin, jossa hän näytti
kokeellisia elokuviaan (kuva 3). Yleisöä pyydettiin makaamaan kuvun
lattialla, jotta kaarevaan kattoon projisoidut kuvat voisi kokea
samanaikaisesti. Itse koen että Vanderbeek halusi näin saavuttaa
jonkinlaisen ihmistenvälisen unitilan, hetken jossa kaikkien läsnä olevien
mielten tietoisuus olisi yhtä. Itse koen myös, että elokuvan, sekä teatterin
suurimpia vahvuuksia on juuri yhdessä kokeminen. Teki sitten
kokeellista elokuvaa tai perinteistä elokuvaa, tämän kollektiivisen unen
potentiaalin tiedostaminen on mielestäni erittäin tärkeää.

(Stan Vanderbeek, Moviedrome, Stony Point, New York, 1963-65, kuva 3)

Expanded cineman tärkeimpiä havaintoja on se, että se häivyttää
elokuvan tekemisen ja esittämisen rajan. Tällöin elokuva syntyy ja elää
hetkessä, katsojan osallistuessa aktiivisesti sen luomiseen. Toinen tärkeä
asia on teknologian hyödyntäminen yhteisen hyvän edistämiseen.
Televisio oli esimerkiksi Vanderbeekille tärkeä väline, niin kuin internet
nykyään. Onkin mielenkiintoista, ja surullista, että kummatkin mediat
ovat nykyään suurimmalta osin muussa käytössä kuin mikä niiden
potentiaali olisi. Sekä televisio että internet, tiedonvälityksen ja
interkommunikaation välineet, ovat kontrolloituja. Tosin internet on
edelleen myös villi ja suhteellisen anarkistinen.

Expanded cinema on aina ollut melko voimakkaasti formalistista ja
materiaalista, toisin sanoen se on tehnyt elokuvateknologiasta ja filmistä,
myöhemmin videosta, materiaalina sen keskeisen narratiivisen keinon ja
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muodon. Itse olen kiinnostunut rajapinnoista, siitä miten elokuvan
”perinteiset” ja kokeellisemmat muodot voisivat mahtua samoihin
raameihin. 

Sekä futuristien manifestissä ja expanded cinemassa oli pyrkimys
määritellä elokuva uudestaan. Futuristit näkivät elokuvan kerronnallisen
potentiaalin, ja sen että teknologian keinoin maailma voitaisiin näyttää
täysin uudella tavalla. Elokuva oli heille tavallaan keino ylittää ihmisen
aistien rajat. Expanded cinemassa puolestaan pyrittiin tekemään
elokuvasta osallistavaa taidetta. Kuitenkin sillä erotuksella teatterista,
että taide oli multimediapainoitteista. Nykypäivänä monessa
teatteriesityksessä käytetään projektoreja ja livenä kuvattua liikkuvaa
kuvaa. Tässä mielessä expanded cinema on tuonut elokuvaa ja teatteria
lähemmäs toisiaan.

3.4. Kerronnallisuus expanded cinemassa

Malcolm Le Grice, yksi kokeellisen elokuvan johtohahmoista ja
teoreetikoista, piirtää selkeän eron kerronnalle ja kerronnallisuudelle.
Hän koki nuorena elokuvien tavan kertoa, käyttää kerrontaa, sortavana
välineenä. Omissa elokuvissaan hän onkin tutkinut kerronnallisuutta
expanded cineman parissa (Le Grice 2011, 160).

Le Grice ymmärsi pian, vaikka hän elokuvillaan vastusti kerrontaa, oli
hänen omissa elokuvissaan sisäinen dramaturgia. Jokainen teos joka
”avautuu” ajassa, pitää sisällään kerronnallisen elementin, tavan jolla
teosta voidaan lukea (Le Grice 2011, 160-1).

Le Gricen mukaan kerronta, erotuksena kerronnallisuudesta, on
”todellisen tai fiktiivisen tilan representaatio ajassa. Tämä kokemus on
todellisen kokemuksen 'sijainen' ja luo illuusion jostakin tapahtumasta”.
Puolestaan kerronnallisuus on ”toiminta jolla kerronta esitetään”.
Kerronnallisuuden nimissä kerrontaa, eli tarinaa, voidaan käsitellä miten
vain, missä järjestyksessä tahansa, mutta lopuksi sen on noudatettava
teoksen sisäistä logiikkaa. Se mikä tämä logiikka on, riippuu tietysti
teoksesta ja esimerkiksi katsojien roolista (Le Grice 2011, 161).

Perinteisessä elokuvassa, esimerkiksi action kohtauksessa, kunkin
kuvan liitos pyritään tekemään näkymättömäksi. Jos tässä ei onnistuta,
se tuhoaa jatkuvuuden, ajan ja paikantajun ja heikentää kerronnan
vaikutusta (Le Grice 2011, 162). 

Perinteisessä elokuvassa ei juurikaan hyödynnetä ajan kulumista, sen
kokemista, sen täyden potentiaalin mukaan. Elokuvat ovat kuuluisan
sanonnan mukaan, ”elämää josta on leikattu tylsät kohdat pois”, mutta
todellisen kokemuksen kannalta, koen että elokuvalla olisi varaa koetella
katsojien kärsivällisyyttä.
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Le Grice jakaa elokuvallisen ajan kolmeen tasoon; kerronnallinen aika,
tuotantoaika, näytös/katsojan aikataso (Le Grice 2011, 162).

Kerronnallinen aika on teoksen ilmentämä taso, joka muodostuu sen
sisäisten lakien mukaan. Kerronnallinen aika pyrkii luomaan illuusion
nykyhetkessä tapahtuvasta tapahtumasta, ja luomaan yhteyksiä
esitettyjen kuvien välille. Tuotantoaika on monimutkainen sekoitus sekä
elokuvan kuvaushetkeä, että sitä menneisyyttä jota elokuvan tapahtumat
edustavat (Le Grice 2011, 162).

Näytöksen aikataso on hetki jolloin elokuva koetaan. Perinteisessä
elokuvassa kaikki mahdollinen on tehty jotta varmistetaan katsojan
irtautuminen todellisuudesta ja uppoutuminen elokuvan kerrontaan (vrt.
esimerkiksi Kubelkan Invisible Cinema).  Perinteinen elokuva antaa
kaiken vallan juuri representoidulle ajalle, eli kerronnan ajalle, kaikelle
mikä tapahtuu kankaalla (Le Grice 2011, 162). 

Tutkiessaan elokuvailmaisua joka on ei-kerronnallista, Le Grice tuo
tekstissään esiin muutamia ei-kerronnallisen ajankäytön muotoja. Yksi
tällaisen ei-kerronnallisen ajankäytön muoto on ei-esityksellinen
abstraktio (Le Grice 2011, 165). Tässä Le Grice vetää yhtäläisyyksiä
musiikin kanssa, jossa myös käsitellään ja esitetään aikaa eräänlaisen
abstraktion kautta. Le Grice koki erityisesti jazzin vapauttavaksi. Jazz-
keikka tarjoaa tilanteen joka oli vähemmän sortava kuin perinteinen
elokuvakerronta.

Le Grice koki värin, valon, linjojen ja muotojen käytön vastaavana kuin
musiikissa on harmonia, porrastettu sekvensointi vastaa melodiaa,
periodisuus vastaa rytmiä, toisto ja osittainen toisto puolestaan
vastaavat sävellystä. Tämän kaltaisen aikatason käytöllä, sekvensoidulla
rakenteella, on yhtäläisyys musiikillisen dramaturgian kanssa joka nojaa
tempon vaihteluun tai cresendoon. Tony Conradin The Flicker voidaan
nähdä modernin musiikin inspiroimana rytmisenä ja ajaltaan abstraktina
teoksena (Le Grice 2011, 165).

Yksi ei-kerronnallisen ajankäytön muoto on puhtaasti materialistinen
lähtökohta, jossa filmimateriaalista ja esitystekniikasta tulee kerronnan
muoto. Tämän kaltainen kerronta pyrkii poistamaan symbolisen
tulkinnan mahdollisuuden, lisäten katsojan oman osallistumisen
tärkeyttä (Le Grice 2011, 166).

Surrealistinen elokuvan, kuten esimerkiksi Buñuel/Dalín Un Chien
Andalou, nojaa Le Gricen mukaan jälki-kerronnalliseen symbolismiin.
Tämän kaltaisen elokuvan ominaispiirre on, Le Gricen mukaan, rakentaa
peruskerronnan rinnalle sitä rikkovia symbolisia otoksia ja jaksoja.
Näiden otosten ja kerronnan jännite mahdollisti katsojassa elokuvan
luoman ajan ulkopuolisen yhteyden (Le Grice 2011, 166). Tällä
tarkoitetaan sitä, että elokuva on vain ikkuna johonkin toiseen tajunnan
tasoon. Aivan kuten uni on olemassa vain nukkuessamme, mutta elää
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mielessämme vielä kun heräämme. Vaikka uni on oma todellisuutensa,
viittaa myös todellisuuteen.

Le Gricen mielestä kerronnan vastustaminen on kulturalisaation
vastustamista. Sen on valtuutettujen kulttuuristen normien ja tulkintojen
murtamista (Le Grice 2011, 167). Kun elokuvaan tuodaan elementtejä,
jotka ”laajentavat” elokuvakokemuksen ulos kankaasta, saliin ihmisten
pariin, horjutetaan ajatusta jossa on olemassa vain yksi mahdollinen
tulkinta teoksesta (Le Grice 2011, 170). Samalla luodaan useita
samanaikaisia aikakerroksia. Näitä ovat elokuvan tekemiseen käytetty
aika, elokuvan sekvenssi, eli leikattu ja järjestetty aika, elokuvan
esittämisen aika, ja aika jonka yleisö käsittää. Ne tehdään näkyväksi,
osaksi elokuvakokemusta. Uskon että näillä kerronnan keinoilla Le Grice
näkee, että expanded cinema pyrkii vähentämään manipulaation
mahdollisuutta, joka jokaisella rakennetulla elokuvalla tai taideteoksella
on. Ei ole auktoriteetteja, on vain elokuvan kokemus. Samalla esityksen
tilan korostaminen tulee tärkeäksi. Katsoja ottaa tilan omakseen, hän voi
suhteuttaa itsensä siihen aivan eri tavalla kuin perinteisessä
elokuvateatterissa, jossa jokaisen katsojan tila on ennalta määrätty.

Mielestäni myös perinteistä näytelmäelokuvaa tehdessä on tärkeää
tiedostaa kuinka monella tavalla elokuva pyrkii manipuloimaan katsojaa.
Tietenkään se ei ole paha asia, jos pyritään tahallisesti harhauttamaan
katsojaa, kuten esimerkiksi rikoselokuvassa. Mutta elokuvalla on myös
paljon valtaa syöttää alitajuisesti katsojalle maailmankuvaa, joka voi olla
ristiriidassa katsojan oman maailmankuvan kanssa. Ja tässä mielestäni
alkaa tekijän vastuu. Katsojalle on uskallettava antaa mahdollisuus
tulkita teos omalla tavallaan.

13



4. Live-elokuva ja improvisaatio

Cinema deals with feelings, sensations, intuitions and movement, things that
communicate to audiences at a level not necessarily subject to conscious, rational
and critical comprehension. Actions and images speak faster, and to more of the
senses, than speech does. A recurring theme of these notes is that cinema is not so
much non-verbal as pre- verbal. Though it is able to reproduce reams of dialogue,
film can also tell stories purely in movement, in action and reaction.
Cinematographic images, particularly when synchronized with recorded sound,
deliver such quantities of visual and audible data that the verbal component (even,
in the days of silent cinema, title cards) is overwhelmed and becomes secondary.

- Alexander McKendrick - The Pre-Verbal Language of Cinema (On
Film-making, 2006)

Mediataitelija Mia Mäkelä pyrkii tekstillään The Practice of Live
Cinema (Mäkelä 2006) tarkastelemaan mistä live-elokuva on lähtöisin ja
mitä se nykyään on. Hän kirjoittaa omasta kokemuksestaan live-
elokuvan parissa.

Live-elokuvalla on hänen mukaan seuraavat komponentit:
– projektio (toistaiseksi videotykki)
– visuaalien tekijä/esiintyjä (muuten teos voitaisiin lukea 

installaationa)
– yleisö (jos kukaan ei katso, se ei ole esitys)
– tila jossa teos esitetään

Tekstissään Mäkelä kirjaa live-elokuvan ja perinteisen elokuvan eroja,
joista keskeisimmät ovat kuvamateriaalin käyttö ja manipulointi. Mäkelä
kokee että perinteisen elokuvan ”maagiset” efektit ovat live-elokuvan
kuvakieltä. Elokuvan alkuperäinen viehätys on osittain siinä, että sen
kautta voimme nähdä maailman eri tavoin kuin omien silmiemme kautta
(blurraus, freeze frame, makrokuvat). Alejandro Jodorowsky halusi
Dyyni-elokuvan olevan kuin LSD-trippi ilman että katsojan täytyisi ottaa
LSD:ta (Robinson 2014). Toinen perinteisen elokuvan esimerkki on
Gaspar Noén Enter the Void (2009). Ohjaaja itse kuvaa elokuvaansa
kokemuksena siitä miten yksilö kokee kuoleman (Stephenson 2010).
Mitään varsinaista tarinaa ei ole, katsojalle tarjotaan vahva kokemus
tuonpuoleisesta.

Live-elokuvassa on usein ongelma ”esiintyjyyden” kanssa. Mistä
katsoja voi tietää katsooko vain DVD-kopiota, jos esiintyjä on usein
kiinni tietokoneen ruudussa esittäessään teostaan. Olen itse kokenut
esimerkiksi elektronisen musiikin konsertit tästä syystä etäisinä. Tuntuu
että artisti on piilossa läppärinsä takana, ja yleisölle näkyy vain ruudun
hehkun valaisemat keskittyneet kasvot. Toki tämä on tottumiskysymys,
mutta usein minusta tällaisissa tilanteissa tuntuu siltä, että teos on tuotu
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esille sen sijaan että se esitetään. Se minkälaisen koreografian esittäjä
haluaa teokselleen, on tietenkin yksilöllistä. Esimerkiksi elektronisissa
taiteissa juuri koreografian puuttuminen voidaan nähdä pyrkimyksenä
olla värittämättä yleisön tulkintaa millään ylimääräisellä.

Mäkelä väittää että live-elokuva eroaa perinteisestä elokuvasta siinä,
että live-elokuvassa ilmaisun välineitä ovat perinteisen elokuvan
transitiot, eli ne kuvat jotka rytmittävät toimintaa ja dialogia. Elokuvassa
toiminta ja dialogi ovat Mäkelän mukaan oleellisimmat elokuvan
kerronnan keinot. Perinteisellä elokuvalla pyritään myös kertomaan
lineaarinen tarina, live elokuvan pyrkimys on irtautua lineaarisuudesta.
Vaikka elokuva olisi miten abstrakti tahansa ei se mielestäni voi irtautua
kerronnallisuudesta. Erityisesti aikataiteet ovat vahvasti sidottuna
jonkinlaiseen tarinallisuuteen, joskaan ei aina kolminäytöksessä
mielessä.

Viimeinen osa live-elokuvaa on Mäkelän tekstissä yleisö. Vaikka
ihminen voi valita mitä elokuvaa menee katsomaan, hän ei voi vaikuttaa
sen sisältöön. Tämä yleisön osallistaminen on live-elokuvassakin hieman
lapsenkengissä, mutta ainakin sen mahdollisuutta on tutkittu.
Mahdollisuus yleisön osallistamiseen elokuvan teon prosessiin on live-
elokuvan yksi mahdollisuuksista, ja se kuten mikä tahansa keino, on
määriteltävä jokaisen projektin mukaan.

Mielenkiintoinen kysymys on, mikä on se ydin joka tekee live-
elokuvasta sen elokuvan mikä se on? Jos se on mahdollista esittää
uudelleen, ja tulkita uudelleen, ja jos se muuttuu kun se esitetään, mikä
siinä pysyy samana? Onko se sama elokuva esityksestä toiseen koska
siinä käytetään samaa kuvamateriaalia vai koska esittäjä on sama? Entä
jos esittäjä muuttuu mutta materiaali pysyy samana? Tämä ydin on
kiehtova, se punainen lanka joka tekee teoksesta juuri sen mikä se on.
Jos sitä ei olisi, ei olisi mitään järkeä esittää teosta.

4.1. Live-elokuvan uudet muodot

Brittiläinen Light Surgeons on 2000-luvun alusta suorittanut kokeiluja
live-elokuvan tiimoilta. Nykyään Light Surgeons on pieni firma joka on
erikoistunut audiovisuaalisiin töihin, musiikki- ja mainosvideoista
installaatioihin, mutta ryhmän juuret ovat klubimusiikkipiireissä.
Ryhmän johtohahmo Chris Allen pitää vj-kulttuuria (video jockey,
musiikkiesitykseen liittyvien visuaalien tekijä) Light Surgeonsin töiden
pohjana (Audiovisual Academy 2012). Vj voi synkata videomateriaalin
esitettävään musiikkiin niin, että se reagoi esimerkiksi tempoon tai
äänensävyyn, täten korostaen tai toimien kontrapunktina musiikille. 

Allen väittää haastattelussa, että Light Surgeons ovat live-elokuvan
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pioneereja, mikä ei historiallisesti pidä paikkaansa. Live-elokuvaa on
tehty pitkään, jo 1960-luvulta saakka. Allen todennäköisesti kokee live-
elokuvan nykyisten välineiden ja käytäntöjen kumpuavan vj-kulttuurista,
missä tietokoneiden, samplejen sekä musiikin yhdistäminen esityksiin on
suuri vaikuttaja. Ja tähän jatkumoon Light Surgeons 1990-luvun lopun
toiminnallaan liittyy. Joka tapauksessa kyse on aina hetkessä
tapahtuvasta musiikin ja visuaalisen kuvaston yhteistyöstä.

Light Surgeons on vienyt työssään tätä konseptia pitemmälle
kertoakseen tarinoita. Allen pitää työtään Light Surgeonsissa enemmän
dokumentaarisena kuin fiktiivisenä. Ryhmän omat työt ottavatkin usein
kantaa johonkin yhteiskunnalliseen asiaan, joko näyttäen tai sitä
kommentoiden. Light Surgeons on esimerkiksi tehnyt teoksen London
Museumiin, jossa yhdistyy jatkuvasti päivittyvä data Lontoon kaupungin
tapahtumista 24h-kuvavirtaan.

Live-elokuvaan liittyy aina mahdollisuus muokata jokaisella
esiintymiskerralla teos uusiksi. Vaikka materiaali voi olla pitkällekin
optimoitua ja ohjelmoitua, on jokainen kerta uusi mahdollisuus tulkita
teos uusiksi. Allen vertaa tämänlaista kerrontaa luolamiesten
tarinointiin. Tarinat nuotion ympärillä ovat samoja, mutta joka kerran
kun ne kerrotaan, jokin muuttuu. Tarina pysyy samana, mutta on avoin
tulkinnalle ja muutokselle. Live-elokuvassa tämä on ehkä
dramaattisempaa, sillä siihen voi liittää myös esimerkiksi satunnaisen
tietoliikenteen, matematiikan, koodauksen, vapaan improvisaation,
jolloin tarina saattaa ottaa kertojan valtaansa ja viedä hänetkin
mukanaan. 

Minusta ei tunnu, että kerronnallisesti live-elokuva on sitten
kuusikymmentä luvun muuttunut paljoakaan. Nykyään on mahdollista
käyttää materiaalina esimerkiksi raakaa dataa, joka voidaan muuntaa
esitettävään muotoon. Lähtökohtana on tarkastella uudella tavalla
audiovisuaalista materiaalia, tarinankerrontaa ja tehdä se livenä. Näen
eron materiaaleissa ja esitysteknologiassa, mutta pyrkimykset ovat
samoja. Kokeellisen elokuvan pioneeritkin käyttivät aikansa
kehittyneimpiä välineitä, loivat lennosta kuvamateriaalia maalaamalla
filmille tai tehden varjoleikkejä kuten nykyään esiintyjä voi generoida
ääntä ja kuvaa tietokoneellaan miltei tyhjästä. Osa kokeellisen elokuvan
ja taiteen tekijöistä käyttää nykyäänkin rinnakkain vuosikymmeniä
vanhaa teknologiaa rinnakkain modernin tietotekniikan kanssa.

4.2. Kohti uusia kokeiluja

Vuoden 2014 kesällä minulla oli ilo osallistua Taideyliopiston Sound
Art Summer Academyyn. Kahden viikon kokonaisuus oli avoin kaikille
äänitaiteesta ja liveimprovisaatiosta kiinnostuneille opiskelijoille.
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Ensimmäisen viikon kursseilla kävimme läpi Max/MSP-ohjelman
perusteita. Max/MSP on graafinen ohjelmointiympäristö, jonka avulla on
mahdollista tehdä miltei mitä vain. Keskityimme kurssilla kuitenkin
ääneen. Opettelimme mm. muuntamaan läppärin webcamin tallentaman
liikkeen musiikiksi, ohjelmoimaan oskillaattoreita ja generoimaan
satunnaistapahtumia. Toinen puolisko ensimmäisestä viikosta meni
ohjelman testaamiseen liveimprovisaatiossa. Toisella viikolla
rakensimme Rasberry Pi-minitietokoneesta syntetisaattorin sekä
opiskelimme Jan-Peter E. R. Sonntagin luennolla paikkasidonnaisen
taiteen keinoja.

Neljästä kurssista viimeinen, Sonntagin paikkasidonnaisen taiteen
tunnit, osoittautui inspiroivammaksi. Sonntag on berliiniläinen
installaatio- ja mediataiteilija, joka on jo pitkään tehnyt ääni-
installaatioita ja performansseja. Eräs hänen teoksistaan jäi erityisesti
mieleeni. Nebensonnen on muutaman kymmenen minuutin lyhytelokuva
joka on kuvattu junan kyydissä. Maisemat vaihtuvat pikaiseen tahtiin,
vauhdin hidastuessa ja nopeutuessa. Kamera on koko ajan paikallaan.
Elokuva esitettiin galleriassa, johon oli rakennettu sitä varten tila. Huone
oli niin kapea, ettei koko kuvaa voi nähdä kääntämättä päätään. Samalla
katsoja on kaiuttimista sellaisella etäisyydellä, että matalimpien
taajuuksien ääniaallot osuvat voimakkaimmin häneen.

Sonntag kertoi suunnittelevansa teoksiensa esitykset aina kutakin
teosta varten, eli esitystila on osa teosta, sillä silloin sen kokeminen
”väärin” on minimoitu. Ajatuksen voisi viedä myös toiseen suuntaan.
Elokuva voitaisiin tehdä jotain tiettyä tilaa silmälläpitäen. Tällöin tila
vaikuttaisi teoksen sisältöön, esittämiseen ja tulkintaan. Elokuva
masteroidaan elokuvateattereita silmälläpitäen, joista useat ovat
kalibroitu standardoidulla tavalla. Tällöin saavutetaan tila jossa katsoja
pääsee nauttimaan elokuvasta juuris sellaisena, miten tekijät ovat
tarkoittaneetkin. Live-elokuvaa tehdessä olosuhteet voivat olla todella
vaihtelevat, jolloin tilan vaikutuksesta elokuvaan täytyy olla tietoinen.
Kuten keikkailevaa bändiäkin miksataan suhteessa keikkapaikkaan, on
live-elokuvan teossa valmistauduttava tilan vaikutukseen. Minusta tämä
on kuitenkin mielenkiintoinen osa live-elokuvan prosessia.

Minulla on ollut pitemmän aikaa haaveena improvisaation, live-
esiintymisen ja elokuvanteon yhdistäminen. Kahden viikon aikana sain
paljon käytännön tietoa ja inspiraatiota jatkaa kokeilujen parissa.
Käytännössä omaan jo tarvittavan määrän teknologiaa tehdäkseni live-
elokuvia vaikka yksin. Moni tekeekin juuri näin, sillä vj-software on
kehittynyt helposti käytettäväksi. Itse haluisin kuitenkin pyrkiä saamaan
kokoon mahdollisimman monia elokuvan eri taitajia osallistumaan live-
elokuvan tekemiseen. Haaveenani on yhdistää kandielokuvani ja
maisterielokuvani kokeilut, ja joku päivä toteuttaa live-elokuva
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ryhmätyönä.

                                                VISUAALIT

    PERFORMANSSI                                                                        ÄÄNI

Olen kaaviossani jakanut (live-)elokuvan elementit karkeasti kolmeen
osaan, visuaalit, ääni ja performanssi. Visuaalit siksi, että live-elokuvan
kuvallinen materiaali voi mielestäni olla mitä tahansa (ennalta kuvattua
materiaalia, reaaliaikaista kuvaa, livemaalausta, videokohinaa). Ääni
puhtaasti siksi, että senkin voi toteuttaa livenä tai äänitiedostoja
käyttäen. Performanssi-termin alle sijoittaisin kaiken esitykseen liittyvän
toiminnan jonka on suunniteltu esitystä ja esityksen tilaa varten
(musiikki, tanssi, näytteleminen). 

Kaavioni ydin on se, että visuaalit, performanssi ja ääni olisivat
jatkuvassa prosessissa keskenään esityksen ajan. Syvimmillään ja
monimutkaisimmillaan tämä voisi tarkoittaa sitä, että kaikki esityksen
osa-alueet olisivat synkronissa siten, että esimerkiksi tiettyjen äänien
taajuudet tai rytmi voisivat vaikuttaa kuvan manipulointiin ja
leikkaukseen ja päinvastoin. Löyhemmillään tällainen esitys voisi olla
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kolme erillistä osastoa jotka tuovat omat kuvalliset, äänelliset ja
performatiiviset elementtinsä esitystilaan, ja improvisoisivat sovitun
teeman tai tunnelman puitteissa. Uskon aidosti siihen, että tällä tavoin
olisi madollista tehdä elokuvaa jossa kaikki osallisena olevat tekijät
olisivat vain tarinan tai esityksen palveluksessa, jossa vapaa assosiaatio
ja kokeilu olisivat helposti mahdollista. 

Tämä ei tietenkään tarkoita että voi lähteä soitellen sotaan, vaan
tällaisen live-elokuvan esituotanto olisi yhtä merkittävää kuin
perinteisen elokuvan kanssa, mutta sillä vain olisi eri painotus. Live-
elokuvallakin voi olla ohjaaja, ja jos työryhmä kasvaisi suureksi, tämä
voisi olla jopa suotavaa. En kuitenkaan koe, että live-elokuvalla täytyy
olla ohjaajaa, ainakaan perinteisessä mielessä. Näen live-elokuvan
työryhmän ikään kuin bändin jäseninä jotka yhteisestä sopimuksesta
improvisoiden luovat uuden teoksen tai sovittavat olemassa olevan
teoksen uudestaan.

Vaikka en ollut Myrskyä tehdessäni tietoinen kuin Le Gricen
tutkimuksista abstraktin elokuvan parissa, tai Youngbloodin Expanded
cinema-kirjasta, oli hienoa huomata että expanded cinemalla ovat
niinkin pitkät perinteet. Vaikka Myrsky ei edusta elokuvaa
kokeellisemmasta päästä, on siinä yhtymäkohtia niin mykkäelokuvan
perinteisiin, expanded cinemaan kuin live-elokuvan moderneihin
muotoihin.
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    5.  Myrsky

Be not afraid; the isle is full of noises, sounds and sweet airs, that give delight
and hurt not. Sometimes a thousand twangling instruments will hum about mine
ears; and sometimes voices, that, if I then had waked after long sleep, will make
me sleep again; and then in dreaming, the clouds methought would open, and
show riches ready to drop upon me; that, when I waked, I cried to dream again.

- Caliban – The Tempest

5.1. Pohdintaa kandi- ja maisterielokuvien sadosta

Karkeasti ajateltuna olen kandityössäni käsitellyt improvisaatiota
elokuvan välineenä ja tutkinut elokuvan esittämisen tapoja
maisterityössäni. Kumpikaan elokuva ei edusta niin kutsuttua
”perinteistä” elokuvaa, mutta ne eivät myöskään ole muodoiltaan mitään
radikaalia tai uutta. Unknown Location on muotoonsa leikattu,
muuttumaton ja siinä mielessä varsin perinteinen elokuva kun sen katsoo.
Sen luomisprosessi oli poikkeava koska äänisuunnittelu ja leikkaus
tapahtuivat samanaikaisesti. Myrsky puolestaan tuotettiin niin kuin
perinteinen elokuva. Ensin valmistui käsikirjoitus, sitä seurasivat
kuvausjakso, säveltäminen, leikkaaminen ja äänisuunnittelu puolestaan
melko limittäin. Myrskyn esitystapa teki siitä poikkeavan, sillä
äänisuunnitelu ja elokuvan säestys esitettiin livenä.

Kuten jo pohjustin kappaleessa 2, live-esityksen yhdistäminen
elokuvaan ei ole mitään uutta. Myrsky on tässä mielessä siis perinteisen
mykkäelokuva kaltainen, vain hieman laajennettu versio tuosta vanhasta
käytännöstä. Juuri tämä seikka kiusasikin minua hieman koko projektissa.
Koin että se olisi voinut olla jotain vielä suurempaa, vielä enemmän
performatiivista. Näin se olisi lähestynyt enemmän expanded cineman
kokeellisen elokuvan piiriä jota puolestani käsittelin kappaleessa 3.

Koen että kiinnostus juuri niihin vaihtoehtoisiin kerronnan keinoihin,
joita olen käynyt läpi tässä tekstissä, sai minut kokeilemaan Myrskyn
parissa. Vaikka osa Myrskyyn tehdyistä äänistä oli varsin perinteisin
keinoin tehtyjä, tavallaan livenä tehtyjä foley-efektejä (kuvaan äänitetyt
askeleet, ovennarahdukset, toiminnan äänet jne.), ripottelin sekaan myös
kokeellisempaa äänikerrontaa.

En halua tällä tekstillä arvottaa kokeellista elokuvaa ”paremmaksi”
perinteiseen elokuvaan nähden, vaan avata niitä ajatuksia joita Myrskyn
tekeminen minussa herätti. Koska Myrskyn esitystapa laajensi sen
e l o k u v a k a n k a a n u lk o p u o l e l l e , e s i t y s t i l a a n j o k a o n u s e i n
elokuvateattereissa pyhä ja koskematon, oli luonnollista lähteä tutkimaan
expanded cineman käsitteitä. Käytän termejä kokeellinen ja perinteinen
hyvin laajassa mielessä. Kumpaankin tyyliin kuuluu monenlaisia teoksia
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jotka murtavat raja-aitoja suuntaan ja toiseen, joten en koe tärkeäksi
paneutua syvällisesti kokeellisen ja perinteisen elokuvan eroihin. Tätä
tekstiä silmälläpitäen miellän kokeellisen elokuvan sellaiseksi joka pyrkii
tekoprosessillaan, muodollaan tai esitystavallaan haastamaan totutut
elokuvakerronnan ja tuotannon tavat. Perinteisellä elokuvalla tarkoitan
karkeasti näytelmäelokuvaa jota esitetään standardisoiduissa
elokuvateattereissa.

5.2. Unijaksosta kokonaiseksi elokuvaksi

Myrsky oli tarkoitettu kaksiosaiseksi kokopitkäksi elokuvaksi jolla olisi
kaksi ohjaajaa. Alun perin elokuvaan oli suunniteltu myös Sibeliuksen
säveltämän Myrsky-teoksen osia. Kahden elokuvan siltana piti olla
”unijakso”, kohtaus jota en koskaan päässyt näkemään. Minua pyydettiin
äänisuunnittelijaksi tähän unijaksoon. Lukuun ottamatta tätä ”väliosaa”,
elokuvan kummassakaan puoliskossa ei olisi ollut muuta ääntä kuin
musiikki. Tätä tuplaelokuvaa ei päätetty toteuttaa. Täten Elina Oikari
päätti ohjata oman teoksensa itsenäiseksi elokuvaksi. Hän ryhtyi
yhteistyöhön säveltäjä Mari Sainion kanssa.

Myrsky oli jo hyvässä vauhdissa ennen kuin pääsin aloittamaan työni.
Koska mykkäelokuvan äänisuunnittelu tuntui oudolta, päätin ehdottaa
että äänet esitettäisiin livenä suunnitellun kymmenhenkisen orkesterin
kanssa. En kokenut, että elokuvaan perinteisesti leikatut äänet olisivat
olleet paikallaan. Halusin liveäänillä korostaa, ehkä paradoksaalisestikin,
Myrskyn ”mykkää estetiikkaa”. Ajattelin, jos äänet elävät hetkessä
elokuvan esittämisen kanssa, se antaisi tilaa elokuvan näyttelijätyölle ja
kuvaestetiikalle, joka oli tehty sitä ajatellen että elokuva on mykkä.
Tavallaan elokuvan äänisuunnittelu, ja äänten ”ulkoistaminen”
esitystilassa tapahtuvaksi, kumpusi outouden tunteesta jota koin sitä
kohtaan saanko ylipäätään lisätä mykkään elokuvaan ääniä. Tietenkin
elokuvassa oli musiikkia, mutta sekin sävellettiin livesäestystä
silmälläpitäen. Joten ehkä on parempi sanoa, että elokuvan
tuotantoprosessi oli kuin tekisimme mykkäelokuvaa. Pidin valtavasti
elokuvan tyylistä, ja siksi halusin tehdä äänistä eräänlaisen
performanssin joka säilyttäisi tuon tyylin. Ohjaaja piti ajatuksesta, joten
minun piti vain keksiä mitä teen ja ennen kaikkea miten?

Myrsky kuvattiin ja leikattiin niin kuin perinteinen elokuva, ja
e s i t e t t i i n 3 1 . 5 . 2 0 1 3 A a l t o - y l i o p i s t o l l a , L U M E - k e s k u k s e n
Studionäyttämöllä. Valitsimme esityspaikaksi studionäyttämön, sillä se
oli lattiapinta-alaltaan sopiva orkesterin ja ”äänipöytäni” käyttöön.
Musiikin esittäminen ja äänien teko tapahtui siis samassa tilassa missä
yleisö katsoi kankaalta elokuvaa. Voisi sanoa, ettei esitys poikennut
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tyyliltään ja keinoiltaan mistä tahansa muusta mykkäelokuvan
livesäestämisestä, paitsi siinä että myös äänet ajettiin livenä.

Koin että oma työni vastasi sitä mitä äänisuunnittelija tekee
teatteriproduktiossa. Äänisuunnitteluun kuului tietty määrä
esituotantoa, jolloin valmistelin esitykseen ääniraitoja jotka kulkivat
automaattisesti sekvensserissä läpi esityksen.

Tarina alkaa kun seurue lentää potkurikoneella Prosperon
nostattamaan myrskyyn, ja seurue pelastuu laskuvarjoin koneesta.
Seurue hajaantuu pitkin Prosperon saarta, ja kokevat tahoillaan maagisia
seikkailuja. Itse koin että tarinassa Prospero, ja hänen saarensa on vain
eräänlainen katalyytti eri hahmojen henkilökohtaiselle kasvulle. Tätä
oivallusta käyttäen pyrin äänisuunnittelussa luomaan jokaiselle tarinan
paikalle omanlaisensa äänimaailman, sillä koin että ne kuvastivat niissä
seikkailevia hahmoja.

(Prospero seuraa salaa ”taikapallostaan” uhriensa liikkeitä saarellaan, kuva 4) 

Myrskyn kohtaukset on jaettu siten, että kunkin saarella kulkevan
ryhmän (vanhat herrasmiehet, iloiset juopot, Prospero ja hänen
tyttärensä sekä Ferdinand) koettelemuksia käydään vuorotellen läpi.
Tämä tietenkin vaikutti äänisuunnitteluun, kun suunnittelin äänten
rytmitystä sävelletyn musiikin kanssa.
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5.3. Oikeanlaista estetiikkaa etsimässä

Kuten jo mainitsin, koin että suurin haasteeni Myrskyn
äänisuunnittelussa oli mykkäelokuvan estetiikan säilyttäminen. Tiesin
kuitenkin ettei elokuvasta tullut puhtaasti mykkää. Pääteesini oli antaa
kuvalle, näyttelijäntyölle ja musiikille niin paljon tilaa kuin mahdollista.
Äänisuunnittelu nousi esiin ainoastaan kohdissa joissa musiikkia ei ollut,
tai tarina sitä todella kaipasi. Vältin myös halua korvata äänillä dialogia,
että äänet ”puhuisivat” näyttelijöiden puolesta. Tämä oli tärkeää, sillä
näyttelijät tekivät työtään juuri tiedostaen dialogin puutteen. Siksi en
halunnut häiritä katsojaa ylimääräisellä informaatiolla, jotta hän pystyisi
seuraamaan rauhassa tarinan tapahtumia. Pyrin tekemään äänistä
pääosin huomaamattomia taustaääniä, ellei ollut tarve korostaa kuvassa
näkyvää toimintaa, tai luoda jonkinlainen vahva ja erikoinen tunnelma.

Toinen haaste oli musiikin ja äänen yhteensovittaminen. Pääosin
noudatimme säveltäjän kanssa tasajakoa, eli kun musiikki soi, äänet
vetäytyivät taustalle ja päinvastoin. Tämä toimi hyvin, sillä
mykkäelokuvassa kaikilla elementeillä oli painavampi arvo. Musiikin ja
äänen tasajaon rikkominen muutamissa kohtauksissa loi kuitenkin
mielenkiintoisia jännitteitä, ja ne olivat elokuvassa onnistuneimmat
jaksot. Tämä ei olisi kuitenkaan onnistunut niin hyvin, ellei muuten ääni
ja musiikki olisivat vuorotelleet muuten sulavasti.

Elokuvan sävellystyö oli jo melko pitkällä kun päädyin Myrskyn
äänisuunnittelijaksi, mutta yhteistyö sujui kauttaaltaan hyvin. Säveltäjä
oli aidosti kiinnostunut mielipiteestäni musiikin suhteen, ja puolestaan
tarjosi havaintoja äänistä. Joskus kuitenkin tuntui että melko tiiviissä
yhteistyössämme pääsi unohtumaan, että ohjaajallakin on varmasti
mielipide asiasta. Onneksemme ohjaaja oli varsin avoin kokeiluille, ja
rohkaisi minua seuraamaan intuitiotani. Juuri intuitio oli se aspekti
tämän elokuvan parissa, jota olisin mielelläni seurannut enemmänkin.

Esitykseen saimme kymmenenhenkisen orkesterin, joka koostui
jousista, vaskisoittimista ja preparoidusta pianosta. Minulla ei ollut
mahdollisuutta vaikuttaa orkesterin koostumukseen, ja se jäikin pitkälti
säveltäjän käsiin. Kappaleet joita hän oli suunnitellut elokuvaa varten
vaativat tietyn sovituksen, eikä minulla ollut siihen sanottavaa. Taitavien
muusikoiden sitouttaminen harjoituksiin, saati esitykseen vaati paljon
neuvottelua. Se että saimme kymmenen henkeä lavalle, oli pieni ihme. Se
oli myös minimivaatimus sävellysten toteuttamiselle. 

Vaikka minulla on yhä ristiriitaiset tuntemukset oman suoritukseni
tasosta, järkevyydestä ja sen onnistumisesta, livemusiikki esityksessä oli
mahtava kokemus. Uskon että pienellä harjoittelulla ja suunnittelulla
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musiikki ja ääni olisivat sopineet paremmin yhteen. Sain esityksessä
energiaa elävien soittimien läsnäolosta, ja uskon että se vaikutti
suoritukseeni positiivisesti.

Pohjasin äänellisen ilmaisuni mykkäelokuvan perinteisiin sekä
teatteri-ilmaisuun, mutta toteutustapa oli minulle vieras. Olen
oppivuosinani Elokuvataiteen osastolla tottunut tekemään miltei kaikki
äänityöt jälkitöissä, joten livetilanne vaati erilaista näkökulmaa ja
valmisteluja.

24



6. Liveäänisuunnittelu

There is no inevitability in cinema's history; it's the result of needs, priorities, social
and economic pressures. In a theoretical sense there is no reason why the plastic
arts – painting, sculpture or music – should have not emerged as the dominant
formal formal basis for cinematic culture.

- Malcolm Le Grice – Abstract Cinema and Beyond (1977)

6.1. Äänisuunnittelun ideointi ja ajatus

Elokuvan säveltäjällä ja ohjaajalla oli jo ennalta käsitys, ohjaajan
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta, mihin kohtauksiin hän teki
musiikkia. Keskustelimme kuitenkin ryhmässä, mitkä kappaleet sopisivat
kuhunkin kohtaukseen, ja missä mahdollisesti musiikki ja ääni toimisivat
lomittain. Elokuvan aloituskohtaus oli tästä malliesimerkki. On tärkeää
luoda pohja elokuvan ymmärtämiselle heti ensimmäisten minuuttien
aikana.

(Miranda metsässä, kuva 5)

Alkujaksossa (kuva 1 ja 5) Prospero ja hänen tyttärensä Miranda
kulkevat sateisessa metsässä, joka on täynnä autonraatoja ja muuta
romua. Heidän liikkeitään seuraa etäältä Caliban. Läpi kohtauksen
kulkee elokuvan pääteema, mutta koimme myös tärkeäksi tuoda äänten
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läsnäolo selväksi. Kohtauksen läpi kulki sateinen atmosfääri, tarkoittaen
eräänlaista äänimaiseman taustakangasta, tietynlaista tilaääntä.
Kuulemme myös Mirandan ja Prosperon äänet kun he taittavat oksia
askelillaan, ja kulkevat märän aluskasvillisuuden keskellä, jotka askelsin
livenä synkronissa kuvan kanssa.

Seuraavassa kohtauksessa Prospero ja Miranda ajavat vanhalla autolla
läpi sateisen saaren. Caliban on sullottu auton takaosaan, häkkiä
muistuttavaan tilaan. Auton äänet ovat tahallaan epätodelliset, kirskuvat
ja kohisevat kuin vanha epäkuntoinen radio. Halusin alkujakson ja
ajokohtauksen äänien välillä olevan riittävästi kontrastia, että se
herättäisi katsojan ymmärtämään, ettei äänisuunnittelu noudattaisi
”perinteistä” mallia, vaan olisi ekspressiivisempää. Näin jälkeenpäin
ajateltuna taisin al itajuisesti hakea Myrskyyn ensimmäisten
äänielokuvien rosoista, ja ehkä hieman ylilyövän tehokeinoista ilmaisua.
Äänet olivat selkeästi käsintehtyjä, ne eivät olleet ”todellisia” vaan
edustivat tiettyä todellisuutta.

Tämän kaltaisen kontrastin luominen oli tärkeää äänisuunnittelun
tyylin ”myymiselle”. Toivoin että heti alussa katsoja saisi tarpeeksi
vihjeitä miten elokuvaa kokonaisuutena voisi lukea, jotta tämä voisi
helpommin uppoutua tarinaan. Sillä kaikesta kokeilevuudestaan
huolimatta, Myrsky on todella tarinallinen elokuva. Se kulkee alusta
keskikohtaa, ja siitä loppuratkaisuun. Ehkä siksi pyrkimyksenäni olikin
sekoittaa hieman pakkaa, tehdä elokuvaan jokin uusi taso joka tekisi siitä
maagisemman. Koen Myrskyn äänisuunnittelun vilpittömänä, ja
jotenkin v ia t tomana, kuin katsois i kolmekymmentäluvun
kauhuelokuvaa. Halusin tiettyjen äänien olevan isoja.
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 (Herrasmiehet eksyksissä ”romuvuorilla”, kuva 6)

Ehkä ekspressiivisin kohtaus elokuvassa oli kun vanhat herrasmiehet
eksyvät ”romuvuorille” (kuva 6), eräänlaiselle sivilisaation raunioille.
Kohtauksen kuva on värillisen sijaan mustavalkoinen, mikä loi
kohtaukseen toismaailmallisen tunnelman. Tähän kohtaukseen
puolestaan loin improvisoimalla ”metallisen” soinnin hengittelemällä
erilaisten syntetisaattoreiden ja resonaattorien lävitse. Tässä tapauksessa
syntetisaattori jakoi ääntäni useisiin eri oktaaveihin, muodostaen
erilaisia harmonioita jopa pelkästä hengityksestä. Resonaattori
puolestaan korosti ääneni tiettyjä taajuuksia siten, että niihin tuli
metallinen särmä. Romuvuori-kohtaus oli alusta pitäen sellainen, että se
tarvitsi jotain erilaista. Tämä kohtaus oli äänisuunnitteluni kolmas
”taso”. Siinä oli äänimaisema joka ei ollut realistinen (askeleet, tuulen
tuiverrus jne.), eikä siinä ollut ääniä jotka maalasivat jonkinlaista
todellisuutta, vaan se oli jotain muuta. Ehkä se oli kolmen eksyneen
miehen sisäinen maisema, ehkä se oli romuvuoret jotka huokailivat
tuulessa, en ole varma. Halusin kohtaukseen voimakkaan tunnelman,
joka jakaisi elokuvan alkupuoleen ja loppupuoleen. Hahmojen etsintä
alkoi olla lopussa, joten halusin saattaa heidät, ja katsojan, tarinan
loppuratkaisuun.

Kuten mainitsin, tarkoituksenani oli löytää äänisuunnittelussa sopiva
tyyli joka sopisi mykkään elokuvaan. Myrskyn tapauksessa se tarkoitti
sel laisen elokuvan äänisuunnittelua jossa ei ole dialogia.
Mykkäelokuvassa jokainen leikkaus, liike, kamera-ajo, väri ja rajaus
tulevat tavattoman näkyväksi, ja siksi tärkeäksi, joten äänisuunnittelussa
pyrin eräänlaiseen hiljaisuuden estetiikkaan. Kaikki äänet jotka
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Myrskyyn tein pyrki luomaan hiljaisuuden tilan, korostamaan että
dialogia ei ole, että kuvamaailma antaa suurimmat vihjeet elokuvan
avaamiseksi. Jokainen ääni oli tarkkaan harkittu, niin kuin elokuvaa
tehdessä pitääkin, mutta rajoitteiden vuoksi äänisuunnittelu oli paljon
harvempaa kuin yleensä uskaltaisin tehdä. Äänisuunnittelijana pyrin siis
olemaan mahdollisimman paljon pois tieltä. Päätökseni tehdä äänet
livenä tietenkin kaivoi maata hankkeen alta, sillä itse äänten tekeminen
tuli näkyväksi. Vaikka äänisuunnittelu oli harvaa, oli niiden tekeminen
performanssi johon katsojat eivät olleet tottuneet.

Koska tulin äänisuunnittelijana projektiin myöhään, oli kokeiluni
rajoitettu siihen miten saisin työni mahtumaan elokuvaan. Jälkikäteen
mietittynä tämä oli ehkä hyvä asia, sillä liveäänisuunnittelun
toteuttamisessa oli paljon tehtävää. Sain siis keskittyä teknisten
ongelmien ratkaisuun ja esityksen harjoitteluun. Ideaalitapauksessa, ja
ehkä tulevaisuutta ajatellen, olisin halunnut totaalisempaa kokeilua.
Tarkoitan tällä sitä, että olisi ollut hienoa improvisoida säveltäjän,
ohjaajan, kuvaajan ja leikkaajan kanssa, luoda materiaalia yhdessä ja
kehitellä elokuvaa yhdessä. Tämä ajatus oli liian iso ja raskas
toteutettavaksi päälle liimattuna, joten emme lähteneet kokeilemaan
tuota metodia. Lisäksi ryhmän pitää olla luonteeltaan lähtökohtaisesti
avoin tällaiselle kokeilulle. En usko että esimerkiksi Myrskyn säveltäjä
tai leikkaaja olisivat olleet avoimia improvisaatiolle. Toisaalta Myrsky ei
lähtökohtaisesti ollut projektina kokeilua mahdollistava, sillä se oli
adaptaatio näytelmästä. Näytelmässä oli elementtejä joita haluttiin
elokuvaan, joten elokuvaa tehdessä pohjavireenä oli jo tietty
tarinallisuus.

Nämä kokeilut johtivat kuitenkin siihen, että halusin ottaa selvää
vastaavista elokuvakokeiluista. Sitä kautta törmäsin juuri expanded
cineman käsitteeseen, ja Myrsky voidaankin liittää löyhästi siihen
perinteeseen.

6.2. Tekniikka

V a l i t s i n ä ä n i s u u n n i t t e l u n i t y ö k a l u k s i A b l e t o n L i v e -
sekvensseriohjelman. Nimensä mukaisesti Ableton on tehty live-
esiintymistä silmälläpitäen. Se on ohjelmana stabiili, helposti käytettävä
ja sen kanssa voi käyttää miltei mitä äänikorttia tahansa. Olin vasta
hiljattain ostanut Abletonin omalle läppärilleni, ja olin tutustunut siihen
tekemällä musiikkikokeiluja. Ableton on ohjelmoitu siten, että minkä
tahansa äänen voi ajaa synkronissa sisäisen tempon kanssa milloin vain.
Samalla ääntä voi muokata reaaliajassa. Halusin kokeilla ohjelmaa
livetilanteessa, kokeilla osaanko suunnitella session niin, että se ajaa
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tarvittavat äänet, joita voin muokata mieleni mukaan, sekä toimii
eräänlaisena mikserinä ulkopuolisille äänilähteille.

Ableton toimi kahdessa tehtävässä. Leikkasin valmiiksi ääniä, kuten
atmosfäärisiä tehosteita (tila ja taustaääniraidat jotka luovat käsityksen
kohtauksen todellisesta tai kuvitteellisesta tilasta esim. sade, pakkastuuli
jne.) ja monimutkaisempia tehostekokonaisuuksia, joita ajoin
synkronissa elokuvan tapahtumien kanssa. Toinen ohjelman tehtävä oli
v a s t a a n o t t a a k a h d e n m i k r o f o n i n s i g n a a l i , j a a j a a n e
äänentoistojärjestelmään. 

6.3. Mikrofonit

1) Kondensaattorimikrofoni (Sennheiser MKH 50) oli ns. foley-
mikrofoni. Äänipöydälläni, ja sen läheisyydessä, oli esityksen aikana
tarkkaan valittu kokoelma välineitä joilla tein tarvittavat foleyt.

2) Dynaaminen mikrofoni (Shure sm57), ns. efekti-mikrofoni. Tämän
mikrofonin signaali meni Abletonissa kahteen erilaiseen kanavaan, joissa
oli sarja erilaisia äänenmuokkausefektejä kuten resonaattoreita, viiveitä
ja ns. beat-repeat-efekti jolla ääni voidaan silputa abstraktiksi rytmiksi.
Esityksen aikana revin paperia, lauloin ja puhalsin tähän mikrofoniin. Se
oli siis äänisuunnittelun improvisatorisin elementti.

Alun perin oli tarkoituksenani tehdä kaikki äänet valmiiksi, ja ikään
kuin miksata äänet livenä. Tämä olisi ollut enemmän miksaamista kuin
sitä liveäänisuunnittelua jota olin ajatellut. Siksi luovuin tästä
ajatuksesta, sillä halusin löytää keinon tehdä äänisuunnittelusta jollain
tasolla vapaampaa.

6.4. Harjoittelu

Kun oli saanut ajatuksen siitä, mitä elokuvan esittämisen tekninen
rakenne olisi, aloin harjoittelemaan. Heti kun olin saanut miltei valmiin
leikkauksen, aloin haalimaan itselleni ”soittimia”. Kolusin aluksi koulun
foley-varaston puoliksi tyhjäksi, mutta pian huomasin, että en tarvinnut
paljon sävyjä, vaan kangas oli kangas, hiekka oli hiekkaa. Käytännön
asiana painoi tietenkin se, ettei minulla ollut mahdollista ottaa lavalle
niin valtavaa määrää ”soittimia”. Pimeässä salissa, paineen alaisena,
sekoaisin varmasti nuoteissani, joten tiivistin foley-tarpeiston aivan
minimiin. Minulla oli pieni muoviamme, joka toimi maana (hiekka, sora
ja nurmi), muutama kangaspala erilaisiksi vaatteiksi, pulloja ja astioita ja
pari metalliesinettä koneiksi. Oli myös tärkeää erotella mitä ääniä
pystyin toteuttamaan uskottavaksi foleynä, ja mitkä tuli suosiolla
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ohjelmoida. Tämä johti äänisuunnittelussa tietynlaiseen niukkuuden
estetiikkaan. Käytännössä elokuvassa oli kohtia johon en ryhtynyt
”tunkemaan” ääntä, vaan jossa soi taustalla vain vaimea atmosfääri.
Nämä olivat tärkeitä havaintoja, sillä ne muistuttivat minua siitä mitä
mykkäelokuvassa voi tehdä. Paikoittainen äänettömyys oli varsin
luonnollista, ja korosti äänellisten tai musiikin siivittämien kohtausten
tärkeyttä.

Suhtauduin esityksen harjoitteluun kuin olisin menossa soittamaan
musiikkia lavalle – biisi vain sattui olemaan neljäkymmentä minuuttia, ja
minä olin yhtyeeni ainoa jäsen. Tutustuin jokaiseen foley-esineeseen
kuin soittimeen, opettelin kohtaukset ulkoa, etten vilkuilisi ohjelman
aikajanaa. Tällöin pystyisin reagoimaan siihen mitä kuvassa tapahtuu,
sen sijaan että vain toistaisin äänet kovalevyltä. Huomasin että oli myös
tärkeää, että harjoittelin mahdollisimman pitkiä kaaria, eli useita
kohtauksia kerrallaan. Se oli tärkeää siksi, että minun tuli tietää mitä
seuraavassa kohtauksessa tapahtui jotta olisin valmistautunut. Toki
minulla oli Abletonissa aikajanalla merkintöjä ja värikoodeja
muistiinpanoina. Melko nopeasti päätin harjoitella aina koko elokuvan
mitan kerrallaan. Tällöin kaikki vaihdokset tuli harjoiteltua ja sisäistettyä
mahdollisimman hyvin. Jos nyt näkisin Myrskyn, osaisin ensimmäisten
kohtausten jälkeen varmasti kertoa mitä tapahtuisi äänessä seuraavaksi.

6.5. Haasteet

Myrskyn äänisuunnitteluun kuului monia vaiheita, monia intuitiivisia
valintoja, mutta myös paljon teknistä viilaamista. Kun aloitin Ableton-
session rakentamisen, sain avukseni Ville Katajalan, joka olikin
korvaamaton projektin kuluessa. Sain häneltä lainaan kontrollerin joka
oli tarkoitettu juuri Abletonia varten. Hän suostui myös livevedon
miksaajaksi. Esitys pidettiin Lume-keskuksen Studionäyttämöllä, tila
joka koulussamme vastaa teatteria. Katajala mikitti orkesterin
puolestani, ja miksasi ääniefektit ja musiikin ensi-illassa. Tämä nosti
teknisen paineen harteiltani, ja vapautti minut viimeiseen asti viilaamaan
omaa esitystäni.

Myrskyllä oli yhdet neljän tunnin harjoitukset ennen ensi-iltaa. Suurin
osa ajasta meni tekniseen valmisteluun, joten ehdimme vetää elokuvan
suurin piirtein kerran lävitse. Äänikortissani oli mahdollista ajaa ulos
kahdeksan kanavaa ääntä, mutta päätimme yhdessä Ville Katajalan
kanssa, että ajaisin hänelle vain stereoparin. Hän levitti ne esityksessä
kaiuilla 5.1.-äänentoistoon.

Isoin ongelma mikä ilmeni harjoituksissa, oli se, että ”soittimieni”
dynamiikan hallinta oli todella hankalaa. Miksaajani saattoi nostaa
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äänieni kokonaistasoa, mutta yksittäisten elementtien painotus oli
minun sormissani. Foley-tehosteiden tekeminen ja miksaaminen
samanaikaisesti olivat todella hankalaa, joten esityksessä päätin
panostaa selkeyteen nyanssien sijaan. Kunhan ääni kuului, ja vielä
oikeaan aikaan, niin olisin tyytyväinen. Tässä ongelmaa helpotti
jotenkuten se, että olin todella tarkkaan valikoinut foley-tarpeeni.

6.6. Onnistumisia ja kritiikkiä

Myrskyn esittäminen oli minulle lopputyöni kohokohta, mutta teimme
elokuvasta ”tavallisen” kopion. Levitettävää kopiota varten äänitimme
koko orkesterin monikanavaisesti Musiikkitalon tiloissa. Erityisesti
elokuvan leikkaajalle, Inka Lahdelle, tämä versio herätti elokuvan
henkiin. Hänen ja muutaman yleisössä olleen henkilön mielestä
liveäänisuunnittelu teki elokuvakokemuksesta levottoman. Yleisössä
herätti kiinnostusta katsoa miten ääniä tehdään, sen sijaan että he
keskittyisivät siihen mitä äänet tekivät elokuvalle. Tämä on tietenkin
luonnollinen reaktio, mutta asia jota en tullut pohtineeksi ennen ensi-
iltaa. Ihmiset ovat tottuneet näkemään orkesterin lavalla. Se on helppo
häivyttää taustalle ja vain kuunnella musiikkia. Äänten tekeminen livenä
oli performanssi, enkä tajunnut että siitä tuli osa elokuvan koreografiaa.
Tämä seikka oli jälleen kiusallinen muistutus siitä, että osaani esityksessä
ei ollut alusta alkaen kirjoitettu elokuvaan. En tarkoita että liveäänet
eivät tuoneet mitään lisäarvoa elokuvaan, sillä mielestäni ne toivat.
Niiden esittäminen livenä ei ollut vahvasti motivoitua. Jos nyt aloittaisin
alusta, olisin pyytänyt lisää harjoitusaikaa, ja rakentanut äänistä
todellisen performanssin joka ehkä olisi vaikuttanut kuvaleikkaukseen.
Olisin tehnyt äänen kielen ja performanssin laadun niin selväksi heti
alusta alkaen että se olisi sulautunut esitykseen paremmin. Tämä olisi
t i e t e n k i n v a a t i n u t s i t ä , e t t ä a j a t u s t a o l i s i k e h i t e t t y j o
käsikirjoitusvaiheessa.

Suurimmat haasteet olivat kuitenkin esteettisiä. Minulla kesti kauan
sovittaa säveltäjän kanssa elokuvan musiikki ja ääniraita yhteen, ja ehkä
vielä kauemmin kesti ymmärtää miten elokuvaa jossa ei ole dialogia voi
äänisuunnitella. Ehkä kaikkein tyytyväisin olin kohtauksiin jossa kolme
herrasmiestä vaeltelevat Prosperon saarella etsimässä ruokaa ja
merkitystä omalle olemassaololleen. Noiden kohtausten herkkyys on
parasta mitä olen äänisuunnittelijana luonut, ja se on esteettisesti tapa
tehdä ääntä jota haluan jatkossa toteuttaa. 

Koska ääniä ei ollut käsikirjoitettu elokuvaan, olivat ne paikoitellen
päälle liimatun tuntuisia. Ne eivät tuoneet mitään uutta siihen.
Muutamat abstraktimmat kohdat, kuten kohtaus ”romuvuorilla” sekä
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Arielin kohtaus, toimivat sen sijaan erittäin hienosti. Kohtaus missä Ariel
nostattaa myrskyn, revin suuren paperin palasiksi. Ableton muutti
repäisyt sähiseväksi rytmiseksi meluksi. Noissa kohtauksissa ääni oli
selkeästi niitä varten tehty, ja loivat niihin vahvan tunnelman ja ehkä
paransivat niitä.

Toinen seikka mikä oli sekä hyvä että huono, oli liveäänten ja
liveorkesterin samanaikaisuus. Se että on kaksi vuorottelevaa, live-
elementtiä elokuvaesityksessä, saattoi tehdä performanssista
kompuroivan. Jälkeenpäin en osaa sanoa, tekikö se Myrskystä
kiinnostavan vain hankalan ymmärtää. Tarvitsiko elokuva liveääniä?
Olisiko hieman kokeellisempi musiikki ja liveäänet sekoittuneet
paremmin keskenään?

Elokuvan realistisemmat kohtaukset opettivat myös paljon. Äänien
käyttö oli niissä pakon sanelemana todella harvaa ja selektiivistä.
Muutamat raidat loivat kokonaisen kohtauksen tunnelman. Tärkeintä oli
äänen laatu, sen tekstuuri, ja jos se on kohdallaan, muuta ei kaivata.
Tämän kaltaisessa äänisuunnittelussa on jotain minulle ominaista. Pidän
harvasta äänikerronnasta. Minua kiehtoo ajatus siitä, ettei ääni ole
todellisuutta vaan edustaa sitä. Tapani käyttää ääntä on tavallaan
impressionistinen. Myrskyssä kokeilin kuinka harvaa äänikerronta voi
olla. Koska dialogia ei ollut, olin vapaa luomaan kaiken alusta.
Oikeastaan oli pakko, sillä sata prosenttista ääntä ei ollut. 

Vaikka elokuvan ensi-ilta oli minulle ”se juttu”, paras oppi Myrskyyn
tekemästäni työstä tuli minulle äänen jälkitöissä.  Elokuvan levitettävä
versio ei ole minulle niin tärkeä kuin sen esitys. Kuitenkin tehdessäni
sitä, minulla oli aikaa käydä läpi niitä valintoja joita olin esitystä varten
tehnyt. En usko että olisin tehnyt vastaavaa äänisuunnittelua, jos elokuva
olisi tehty puhe-elokuvana. Myrskyn näennäinen mykkyys sai minut
pohtimaan äänisuunnittelun merkitystä uudella tavalla.
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7. Yhteenveto

The artist is always an anarchist, a revolutionary, a creator of new worlds
imperceptibly gaining on reality. He can do this because we live in a cosmos in
which there's always something more to be seen. When finally we erase the
difference between art and entertainment— as we must to survive— we shall find
that our community is no longer a community, and we shall begin to understand
radical evolution.

- Gene Youngblood – Expanded Cinema (1970)

Pidän elokuvaa modernina taiteenmuotona jossa yhdistyy monet
taiteenlajit. Kuten missä tahansa muussakin taiteenlajissa, on elokuva
parhaimmillaan kun se on vain elokuvaa – ei ”taide-elokuvaa” tai
”perinteistä elokuvaa”. Ymmärrän kuitenkin, että mitä kokeellisimpia
muotoja tekijä pyrkii löytämään, herää hänelle kysymys onko kyseessä
enää elokuva, vai jotain täysin muuta. Ehkä Myrsky läheni teatteria, sillä
äänisuunnittelu ja sen toteutus vastasi teatteriäänisuunnittelua. Ei ole
kuitenkaan tärkeää arvottaa teosta sen perusteella onko se puhtaasti
täyttääkö se tietyn taidemuodon ulkoiset kriteerit. Teosta pitäisi arvottaa
vain sen mukaan, ovatko siinä käytetyt keinot harmoniassa teoksen
teemaan tai merkityksen kanssa. Puhuvatko teoksen osaset samaa kieltä?
Erityisesti elokuvassa tämä on tärkeää.

Taiteissa on aina tapahtunut vastareaktioita. Kubismi ja surrealismi
kumpusivat osittain siitä, että valokuva syrjäytti maalaustaiteen
todellisuuden kuvaajana. Tästä syystä uskon että elokuva on vielä tärkeä
taidemuoto, sillä se tarjoaa jotain muuta mitä saamme television
tarjoamasta ”todellisuudesta”. On mielenkiintoista että elämme
jonkinlaista realitybuumia. Monet ohjelmat pyrkivät olemaan todellisia,
vaikka tiedämme että ne ovat käsikirjoitettuja. Elokuvan ei tarvitse kuvat
tätä ”todellisuutta”, vaan se voi kääntää katseensa muualle. Elokuvan
parissa me voimme kokea jotain muuta, hypertodellisuutta tai unia. 

Malliesimerkkinä näytelmäelokuvan puolella pidän Gaspar Noén
elokuvia. Hänen tapansa liikkua näytelmäelokuvan rajojen sisällä, sen
rajoja venyttäen, on äärimmäisen mielenkiintoinen. Yhtenä esimerkkinä
Irréversible (2002), jossa tarina kulkee takaperin loppukohtauksesta
alkuun. Toinen vahva elokuva on jo mainittu Enter the Void (2009),
jossa seurataan kuolevan miehen viimeisiä hetkiä tällä tajunnan tasolla.
Noén elokuvat ovat jotain mitä vain elokuva voi tarjota, matkoja,
tajunnan laajentumista, haasteita jotka säväyttävät keinoilla joita
elokuvassa on aina ollutkin.

Historiallisesti katsottuna näytelmäelokuva, on se oikku jota
elokuvasta ei pitänyt tulla. Siteerasin jo aiemmin futuristeja (kappale
3.1.), mutta elokuvan historian alkuhämärään kuuluu myös pitkä perinne
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abstraktia elokuvaa (Le Grice, 1977). Abstraktin elokuvan pioneerit, ja
jopa neuvostoliittolainen Vertov, pitivät näytelmäelokuvaa
epäelokuvamaisena. Käyttäen Youngbloodin termiä, koen että elokuvan
mittapuuta voidaan pitää synestesiaa. Sen kautta elokuvan arvottaminen
kokeelliseen ja perinteiseen ei enää päde. Synestesian kautta voimme
arvottaa elokuvaa kuinka hyvin se pääsee tavoitteeseensa yhdistää
osasensa suuremmaksi teokseksi.

K o e n e t t ä Myrskyssä oli, ainakin minulla henkilökohtaisesti,
tavoitteena päästä elokuvakerronnan juurille. Liveorkesterilla, ja
e r i t y i s e s t i l i v e n ä t e h d y i l l ä ä ä n i l l ä , p y r i m m e t e k e m ä ä n
elokuvakokemuksesta välittömän ja hetkessä tapahtuvan. Jos ei muuta,
niin live-elementit toivat elokuvan esittämiseen jonkinlaista lisäarvoa,
mutta pyrkimyksenä oli ainakin äänisuunnittelulla luoda Myrskyyn
toinen kerronnan ja kokemisen taso. Tällä tavoin, ehkä kainostikin,
toivoin että elokuvaa voisi tulkita monella tavalla. Esimerkiksi elokuvan
levitettävän version (perinteisesti leikattu) ääniraita, ei mielestäni ole
vaikutukseltaan samanlainen kuin liveäänillä. Toinen ei ole parempi
toista, ne vain kertovat hieman eri tarinan.

Elokuvan esittäminen livenä tuntui minusta todella luonnolliselta. Se
oli toki todella jännittävää, enkä voi väittää että kaikki meni täysin
putkeen. Jollain tapaa minusta tuntui, että ääni-ilmaisu oli täysin minun
hallinnassani. Tämä on paradoksaalista, sillä niin monet asiat saattoivat
mennä pieleen. Ehkä syy oli siinä, ettei minulla ollut mahdollisuutta
epäröidä, niin kuin usein äänen jälkitöissä teen. Oli vain reagoitava
musiikkiin, kuviin kankaalla ja ehkä hieman yleisön reaktioihin.

Kokeiluni Myrskyn parissa johti minut lukemaan elokuvan historiaa
minulle uudesta kulmasta. Tätä tekstiä kirjoittaessani on ollut
mielenkiintoista huomata miten mykkäelokuva, futuristinen ja
abstraktielokuva ja expanded cinema ovat linkittyneet toisiinsa.
Mykkäelokuva oli tavallaan expanded cineman alkusysäys, sillä
mykkäelokuvia säestettiin livenä. Futuristit ja abstraktin elokuvan tekijät
syventyivät kokeiluissaan mitä elokuvallisuus on, mikä on elokuvan
kielioppi jos se ei tukeutuisi muihin taiteisiin. Perinteinen
näytelmäelokuva puolestaan lähti tutkimaan tarinankerrontaa montaasin
keinoin, syventämään niitä keinoja joita oli jo tutkittu teatteritaiteissa.

Kuten sanoin, en halua arvottaa minkäänlaista ilmaisua hyväksi,
huonoksi, oikeaksi tai vääräksi. Hyvä teos on aina hyvä teos, käytettiin
sitten dialogia ja sinfoniaorkesteria tai suttuista seinälle projisoitua
videomateriaalia ja improvisaatiomusiikkia. Tarina on aina kaiken
yläpuolella, ja jokaiselle tarinalle on ideaali muoto. Ymmärrän että
käytän tässä sanaa tarina todella vapaasti, ja ehkä ”väärin”. Se on hyvin
latautunut sana, ja sitä harvoin yhdistetään kokeelliseen elokuvaan.
Kokeellisessa elokuvassa, ja erityisesti expanded cinemassa, pyritään
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teoksiin joissa tarina ei ole keskiössä. Se mikä tarina taas on, ei voi
muotoilla yksinkertaisesti. Koen että tarinaksi voi luokitella teoksen
sisäisen teeman, ne raamit jonka sisällä se elää. Mielessäni, niin kuin sen
koen, ja miten haluan sanan tarinan tulkita, poikkea kuitenkin
Hollywood-elokuvan tarinoista. Tunnen enemmän vetoa elokuvan
juuriin, niihin muotoihin jotka Hollywoodin luomat kerronnan
konventiot saavat näyttämään ”kokeellisilta”.

Tällä hetkellä minua kiinnostaa kerronta improvisaation kautta, ja
k o e n e t t ä Myrsky on ollut sille alkusysäys. Minua kiinnostaa
suunnattomasti mahdollisuus löytää tarina uudestaan joka kerran kun
sen esittää. On myös valtavan kiehtovaa, että expanded cineman keinoin,
laajentamalla elokuva esitykseksi, voidaan elokuva esityksestä saada
kokemus jota myös katsoja voi osallistua. Palaan taas bändivertaukseen,
improvisaatioon. Niin kuin jazz-yhtye improvisoi teeman ympärillä,
uskon että elokuvan voisi orkestroida samalla tavalla. Tämä ei päde vain
kokeellisen elokuvan parissa, vaan parhaimmillaan mikä tahansa elokuva
syntyy tiiviin yhteistyön kautta. Siinä missä perinteistä elokuvaa tehdään
ryhmässä enimmäkseen Le Gricen mainitsemassa ”tuotantoajassa”
(kappale 3.4.), itseäni kiinnostaa tehdä teoksia ”näytösajassa”. En ole
törmännyt itse live-elokuva-, tai abstrakteihin elokuvaprojekteihin, joten
olen ajatellut aloittaa itse pienimuotoisilla kokeiluilla.

Kuten kirjoitin kappaleessa 4, on esityksellä oltava jokin ydin, vaikka
teos olisi miten vapaa tahansa. Vapaaimprovisaatiokin kytkeytyy
esittäjään ja katsojan omiin kokemuksiin, vaikka kuinka esittäjä ei
haluaisi teostaan tulkittavan esimerkiksi tarinana tai jonkin ajatuksen
ilmentymänä. Se että teos esitetään, tarkoittaa sitä että se on elossa, ja
jos se on elossa, se puhuu. Kiinnostavaa onkin löytää kieli joka avartaa
kokemustamme maailmasta. Pahimmillaan taide on silloin kun se ei
herätä katsojaa tai kokijaa itse tekemään teosta kanssaan. Muutoin
kontaktia ei tule, ja silloin teos kuolee.

Vaikka haikailenkin c-kasetin, analoginauhan ja filmin perään, koen
että elämme elokuvantekijöinä kiehtovaa aikaa. Digitaalisuuden myötä
minulla on periaatteessa elokuvakamera mukanani housujeni taskussa
kaiken aikaa. Voin tehdä kannettavalla tietokoneella enemmän ja
nopeammin kuin mitä elokuvataiteilijat uskalsivat unelmoidakaan vielä
1960-luvulla. Ennen kaikkea voimme tehdä elokuvia, tai mitä tahansa
muuta taidetta, riippumattomina ulkoisista tahoista. Tietenkään se ei ole
vain hyvä asia. Se että tarjontaa on paljon, ei tarkoita sitä, että kaikki
mitä sanotaan elokuvaksi, olisi hyvää. Pitää myös ottaa huomioon, että
kaupalliseen levitykseen tähtäävät elokuvat vaativat tiettyä tyyliä ja
laatua kuva-ja ääni-ilmaisussa. Tätä varten tarvitaan ammattitaitoa ja
resursseja. Elokuvan muodon parissa kokeiluun meillä on kuitenkin
kaikki tarvittava.
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Se että voi tehdä, ei tarkoita että osaa, mutta on myös selvää että vain
tekemällä oppii. Digitaalisuuden myötä on mahdollista kokeilla
enemmän, kevyemmin ja siten tehdä enemmän virheitä joista voi oppia.
Samalla ei ole taloudellisesti mahdotonta seurata omaa visiotaan.
Kanavat ovat auki maailmalle, ja yhteisöjä voidaan luoda
eriskummallisimpienkin ilmiöiden ympärille. Ei voi jäädä odottamaan,
että Vanderbeekin kulttuurillinen kommunikaatiokeskus luotaisiin
meidän puolestamme, tai että juuri minunlainen teos valmistuisi tyhjästä
– ne on tehtävä itse.

Tarinat kiehtovat minua. Tällä hetkellä minua kiinnostaa
vaihtoehtoishistoria. Mitä elokuva olisi jos se olisi mennyt abstraktiin
suuntaan, tai jos se olisi seurannut futuristien manifestia tai Vertovin ja
Youngbloodin unelmia? Minulle taide on tapa elää omanlaista elämää ja
olla osallisena muiden elämässä. Tutkimukseni vaihtoehtoisen elokuvan
parissa ovat olleet todella vapauttavia. Haluan jatkaa kokeilujani
elokuvan vaihtoehtoisten muotojen parissa, ja saattaa olla sulaa
hulluutta, mutta haluan löytää keinon yhdistää perinteisen elokuvan,
abstraktin- ja live-elokuvan sekä futuristien manifestin vision. 
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