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Tiivistelmä
Visuaalisen kirjoittamisen ilmiö liikkuu proosan, runouden ja graafisen suunnittelun risteyskohdassa. Kaupallisessa maailmassa julkaisevat kirjailijat, ja etenkin runoilijat ovat etenevässä määrin
kiinnostuneita visuaalisuuden avaamista mahdollisuuksista. Tekstintekijät eivät kuitenkaan tunne
ja hyödynnä visuaalisia keinoja laajasti. Tämä työ selvitti millaisia visuaalisia keinoja kaunokirjallisuudesta löytyy ja mitä yhteisiä nimittäjiä niillä on. Esimerkkiteosten löydösten ja aiemman tutkimuksen pohjalta koostettiin visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia kaunokirjallisuudessa.
Visuaalinen kirjoittaminen käyttää tekstin lisäksi konkreettisia keinoja kuten kokeellista typografiaa, sommittelua, graafisia elementtejä, valokuvaa, kuvitusta ja erilaisia materiaaleja sekä monitulkintaisempia keinoja kuten rytmiä ja tilallisuutta. Visuaalinen kirjoittaminen on osa tarinaa, ei
kuvittavaa materiaalia. Näin syntynyttä teosta, eli hybridikirjaa, ei voi lukea ääneen. Se elää perinteisen romaanin tai runoteoksen ja taiteilijakirjan välimaastossa.
Menetelminä typologian koostamisessa käytettiin käsiteanalyysiä ja dialogia. Dialogin avulla kahdessa vuonna 2015 järjestetyssä avoimessa keskustelutilaisuudessa kerättiin kaunokirjallisuuden
ja kirjamuotoilun nykyhetken tietoa. Lisäksi työ taustoittaa kuvan ja tekstin suhdetta useasta teoreettisesta näkökulmasta sekä esittelee hybridin historiaa. Visuaalisen kirjoittamisen keinojen
typologia kaunokirjallisuudessa soveltaa, mutta ei rakennu täysin, Zöe Sadokierskin (2010) proosassa esiintyvien visuaalisten keinojen typologian ja Alan Prohmin (2005) visuaalisen runouden
kategorisoinnin pohjalta. Seitsemään pääkategoriaan asettuva typologia hahmottelee visuaalisen
kirjoittamisen kentän jossa visuaaliset keinot eivät olet toisensa poissulkevia. Typologia esitellään
2000-luvulla julkaistujen suomen- ja englanninkielisten esimerkkiteosten kautta.
Yleisesti oletetaan että proosa ei sisällä runoudelle ominaista visuaalisuutta. Työ kuitenkin osoitti
että myös proosa hyödyntää visuaalisia keinoja. Typologian avulla voi oppia tunnistamaan ja käyttämään näitä keinoja. Työssä myös havaittiin, että keinoihin sisältyy tulkinnanvaraisuutta. Kuten
teksti, kuvalliset keinot eivät ole yksiselitteisiä, vaan konteksti- ja lukijariippuvaisia. Typologia
toimii työkaluna ja referenssinä tekstintekijälle, visuaaliselle kirjoittajalle. Lisäksi se syventää taitollisten keinojen repertuaaria kokeellisempaa muotoa tavoittelevalle runoilijalle tai kirjailijalle.
Typologia sijoittuu kirja-alan murrokseen. Myös runouden ja proosan rajapinta elää jatkuvasti.
Sen tulee olla aikaa kestävä tai muokkautua uusiin medioihin kuten e-kirjaan ja digitaaliseen ympäristöön. Tulevaisuuden haasteet ennakoiden sitä voisi laajentaa kattamaan myös kielellisiä ja
poeettisia sekä animaation ja liikkeen keinoja.
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Abstract
The visual writing phenomenom exists in the crossroads of prose, poetry and graphic design.
Authors working in the commercial field, and especially poets are interested in exploring visual
methods and their meaning potential. However, contemporary authors are not aware of, or using,
visual writing extensively. The phenomenon is still marginal. This thesis examined what kind of
visual devices are found in prose and poetry and what common nominators they had. Based on the
findings informed by book examples and previous research a typology of visual writing devices in
fiction was created.
Visual writing utilises devices such as experimental typography and composition, graphic elements, photographs, illustrative elements, diagrams, and found materials. It also uses ambiguous
devices such as rhythm and spatiality. Visuality functions as an integral part of the story, not as
supplementary material. Therefore a book utilising these methods, a hybrid book, can’t be read
aloud the traditional way. It lives between the classic work of fiction and the artists’ book.
The methodology for creating the typology used concept analysis and dialogue. By means of dialogue, the research question was investigated focusing on contemporary fiction and book design
through two open discussion sessions held in 2015. The thesis also examines the theoretical relationship between text and image and introduces the historical context of hybrid books. The typology loosely adapts Zöe Sadokierski’s (2010) typology of graphic devices in hybrid novels with Alan
Prohm’s (2005) categories of visual poetry. Developed, but not exclusively based on previous research a new typology consisting of seven categories is proposed, which fuses together devices
found in both, prose and poetry. The typology is presented through book examples of contemporary fiction published in Finnish and English.
It is usually thought that prose does not contain the kind of visuality often found in poetry. This
thesis shows that prose can utilise visual devices just a much. Visual writing devices can be detected and applied with the help of this typology. It is worthwhile to note that the devices are not unambiguous, but depend on the context and the reader. The typology can serve as a reference tool
for authors, the visual writers. It also deepens the understanding of composition and typography
for the authors looking to design their own books.
The typology of visual writing devices in fiction will face a critical period in the history of the book.
The borders between prose and poetry are also blurring. The typology must endure time or adapt
in the changing scene such as e-books and digital publishing. To anticipate the future challenges
the typology could be extended to include more textual and poetic devices as well as animation
and movement.
Keywords visual writing, book design, visual devices, fiction, poetry, prose
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Pyydän teitä kirjoittamaan kaikenlaisia kirjoja,
olemaan epäröimättä minkään aiheen kohdalla,
miten tahansa vähäpätöisen tai laajan.
Rehdisti tai kepulikonstein, te toivottavasti
hankitte tarpeeksi rahaa matkustaaksenne ja
ollaksenne joutilaana, pohtiaksenne maailman
tulevaisuutta tai menneisyyttä, uneksiaksenne,
maleksiaksenne kadunkulmissa, antaaksenne
ajatustenne kastua syvään virtaan.
– Virginia Woolf: Oma Huone
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Yleisesti voidaan lähteä oletuksesta, että proosateksti ei sisällä lainkaan visuaalisia keinoja. Runous puolestaan jossain
määrin aina rakentuu muodon varaan, eli sillä on lähtökohtaisesti visuaalinen luonne joka on osa sen kudelmaa. Runon muoto asettuu sivulle ja muodostaa näin kuvan. Samaa
voitaisiin väittää myös proosasta: että tasapalstainen harmaa
tekstiblokki on muoto ja näin ollen kuva. Mutta perinteinen palstan muoto ei sinänsä anna lukukokemukselle mitään
uutta, se on vain alusta tekstille
Runous on poikkeuksellisen avant-garde taidemuoto,
ja kokeilut – niin kielelliset kuin visuaaliset – ovat sen tapa
tuoreuttaa, eli uudistaa, kieltä ja muotoa. Siksi kiinnostuin
purkamaan millaisia visuaalisia keinoja proosa voi käyttää ja
voisiko se hyödyntää jotakin runoudesta tuttua, tai testattua
keinoa.
Kaunokirjallisuudessa on reilun sadan vuoden aikajänteellä tapahtunut kirjamuotoilijan näkökulmasta paljon kiinnostavaa. Kirjalla on nyt vapaus olla kaupallisessakin
kontekstissa kokeellisempi. Siitä huolimatta tällaiset kirjat
ovat edelleen marginaalissa. Runoilijat ovat etenevässä määrin kiinnostuneita visuaalisen maailman mahdollisuuksien
hyödyntämisestä ja ennakkoluulottomasti tutkivat sen suomia uusia merkityksenantokeinoja ja yleisöjä. Elämme myös
aikaa, jona graafiset suunnittelijat jälleen pyrkivät muotoilemaan työnsä uudelleen. Ei ole tavatonta että graafikko
julkaisee työnsä pienpainoksen muodossa.
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Tutkimuskysymys ja tavoite

Tutkimuskysymykseni on selvittää millaisia visuaalisia keinoja kaunokirjallisuudessa käytetään ja mitä yhteisiä nimittäjiä niillä on. Tavoitteenani on ottaa kiinni tästä visuaaliseksi kirjoittamiseksi nimeämästäni ilmiöstä ja tuottaa siitä
laajempi kokonaiskuva. Opinnäytteeni toinen keskeinen tavoite on tuottaa visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia kaunokirjallisuuden kontekstissa.
Visuaalinen kirjoittaminen käyttää tekstin lisäksi
konkreettisia visuaalisia keinoja kuten kokeellista typografiaa, graafisia elementtejä, valokuvaa, kuvitusta ja erilaisia materiaaleja sekä monitulkintaisempia keinoja kuten rytmiä ja
tilallisuutta. Lisäksi kirjan muoto, koko ja haptisuus toimivat tarinankerronnan välineinä laajentaen painetun kirjan
rajoja. Visuaalisella kirjoittamisella toteutettu teos, hybridi,
elää perinteisen romaanin tai runoteoksen ja taiteilijakirjan
välimaastossa.
Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia muodostuu kahden aiemmin koostetun: Zöe Sadokierskin Visual
Writing: A critique of graphic devices in hybrid novels, from
a Visual Communication Design perspective (University of
Technology 2010) ja Alan Prohmin (2005) visuaalisen runouden kategorisoinnin pohjalle. Kumpikaan jaotteluista ei
yksin omaa sitä keinojen laajuutta ja hienovaraisuutta jota
tavoittelen. Tämä vuoksi olen yhdistänyt proosan ja visuaalisen runouden kategoriat rakentaakseni laajemman kaunokirjallisen typologian niiden pohjalta.
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En pyri täydelliseen typologiaan, vaan hahmottamaan suuret
suuntaviivat. On huomattava, että kategorioissa kysymys ei
ole luokittelusta, jossa tapaukset ovat toisensa poissulkevia.
Pikemminkin kysymys on eri näkökulmista, joista käsin visuaalista kirjoittamista voidaan tulkita. Menetelmät itsessään
esiintyvät usein yhdistelminä, eli lainaavat ominaisuuksia
toisiltaan yli kategorioiden tai esiintyvät sivulla yhtäaikaisesti.
Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja käyttämään näitä mekanismeja rakennettaessa kirjaa kokonaisteoksena.
Aiheesta ei voi puhua näyttämättä. Esittelen visuaalisen
kirjoittamisen keinot kuvallisten esimerkkien kautta. En
pyri kommentoimaan teosten taiteellista laatua sinänsä, vaan
nostamaan niistä selvästi esiin niiden käyttämät visuaaliset
keinot ja pohtimaan miten niitä voidaan soveltaa.
Olen nostanut työssäni esiin kahdentyyppisiä esimerkkejä visuaalisista keinoista. Ensimmäinen tyyppi liittyy vahvasti hybridiromaaniin, mikä tarkoittaa että keinot ovat
olennainen osa kokonaisuuden merkityksen muodostumisessa. Toinen tyyppi puolestaan on tekstiä, tai tarinaa, tukevia keinoja. Teksti sinänsä ei muutu vaikka ne otettaisiin
pois, mutta väitän että niiden avulla lukukokemus syventyy.
Lisäksi keinot auttavat lukijaa hahmottamaan tarinan maailmaa ja navigoimaan kirjassa.
Kahdesta tyypistä ensimmäinen, eli teosta olennaisena
osana oleva visuaalisuus on monisyisempi ja antoisampi, ja
olisi mahdollista rajata tarkastelu vain siihen. Näen kuitenkin taitollisilla keinoilla olevan paljon potentiaalia täydentää
lukukokemusta.
On myös huomattava, että esimerkkiteoksiin sisältyy
tulkinnanvaraisuutta. Kuvalliset keinot eivät ole täysin
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yksiselitteisiä vaan konteksti- ja lukijariippuvaisia.
Aivan kuten tekstin tulkintakin on.
Pyrin avaamaan kirjamuotoilijan hiljaista tietotaitoa ja
ymmärrystä visuaalisten keinojen mahdollisuuksista ja valjastamaan sen myös tekstintekijän käyttöön. Oletan lukijalla olevan perusteet kirjamuotoilusta ja yleistä kirjallisuuden
tuntemusta, mutta toivon aiheen antavan myös uusia ajatuksia yleisesti tekstin ja kuvan suhteesta kiinnostuneelle.
Taustasta

Miksei useampien kirjojen ulkoasu voisi olla visuaalisesti
yhtä kiinnostava kuin niiden sisältämät tarinat? Tämä
visuaalinen ulottuvuus jatkaa ja täydentää tarinaa tekstin
tasavertaisena kumppanina. Se on suunnittelijan ja kirjailijan
saumaton yhteistyö, vuoropuhelu jossa molemmilla on yhtäläinen isyys käsiteltävään tekstiin. Tai, että kirjailija käyttää
suunnittelijamaisesti visuaalisen kirjoittamisen keinoja tarinan kuljettamiseksi ja syventämiseksi.
Visuaalinen runous on kokeileva runouden muoto
joka yhdistää totuttuja kaunokirjallisia konventioita järjestäen niitä uudelleen, kuvallisin keinoin. Sen perinteet ovat
konkreettisessa runoudessa ja avant-gardessa. Visuaalisen
runouden nykymuodot ovat moninaiset: runo voi syntyä
välineellisin keinoin kuten tietokonegeneraattorin myötä,
leditekniikalla, ulottua performanssin ja taiteen lavoille
sekä ilmentyä tilallisin ja arkkitehtonisin keinoin.
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Kirjakin on tila. Kannet kannattelevat tekstin sisäistä
maailmaa. Visuaalisen runouden tilallisuus ja kuvallisen kerronnan ennakkoluulottomuus toimii mielestäni oivallisena
linkkinä runouden ja proosan välillä visuaalisia keinoja kartoitettaessa.
Mikä kerran on avantgardistista, tulee ajan myötä tavanomaiseksi. Kiinnostavaa onkin mitkä viitteet näistä kirjoista
jäävät elämään, sillä ilmiö on vielä, tai edelleen, marginaalinen kaupallisessa kirjallisessa maailmassa.
Olisi myös tärkeää kirjamuotoilijalle ymmärtää, miten
valmistautua kun työpöydälle tulee hybridikäsikirjoitus, eli
visuaalisia keinoja hyväksi käyttävä proosa- tai runoteos. Se
vaatii suunnittelijalta enemmän kuin tyypillinen käsikirjoitus. Toisinaan, ja parhaimmillaan, jo käsikirjoitusvaiheessa
teoksesta syntyy kirjoittajan ja suunnittelijan dialogi, todellisena yhteistyönä syntyvä kokonaisuus.
Olen aina ollut kiinnostunut kuvan ja tekstin suhteesta.
Graafisen suunnittelijan ammatissa sekä taiteellisessa työskentelyssäni ammennan tästä aiheesta jatkuvasti. Toimiessani kirjamuotoilijana kiinnitän huomiota visuaalisiin keinoihin ja siihen miten ne tukevat sisältöä. Lukijana taas
viehätyn kirjoista jotka ovat taiten tehty ja onnistuvat kokonaisuutena kuljettamaan minut mielikuvitusmaailmaan.
Viimeisen viidentoista vuoden aikana visuaalisia keinoja on
näkynyt enemmän kaunokirjallisessa tuotannossa ja minua
kiinnosti jäljittää niiden esiintymistä perusteellisemmin.
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Poeettiset keinot 1 kuten runon kuvallisuus 2 kiinnostavat
minua erityisesti, vaikka olenkin runonlukijana kohtalaisen
noviisi. Kieli ja sanataide on luonteeltaan kuvallista –
se on niin arkikielen kuin kirjallisuuden sisäinen ominaisuus. Runous voi vapauttaa esimerkiksi metaforan, eli kielikuvan, kautta uusia potentiaalisia merkitysmahdollisuuksia
ja uusia näkökulmia sekä yhteyksiä asioiden välille erityisen
tiivistetyssä muodossa.
Menetelmistä

Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologian koostamisessa olen käyttänyt hyödyksi käsiteanalyysiä ja dialogia, eli keskusteluja alan toimijoiden kanssa. Sen lisäksi omakohtaisella
tekemisellä on ollut suuri osuus typologian muodostumisessa nykyiseen asuunsa.
On tärkeää määritellä typologian konteksti. Sidon sen
aiempaan tutkimukseen sekä taustoitan visuaalisen kirjoittamisen syntyä historiallisesti viimeisen sadan vuoden aikajänteellä. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa taiteilijakirjojen synty 1900-luvun vaihteessa, intertekstuaalisuus ja kuvan
ja tekstin suhteen kehitys. Sen lisäksi kirjamuodon ja lukemisen perusajatuksia ja kaunokirjallisuuden lajityypillisiä
eroja pohjustan luvussa 3.
1 Poettiset keinot tarkoittavat runonluomisen työkaluja. Tästä on yleistajuinen Tommi Parkon artikkeli Runoilijan työkalupakki, hänen toimittamassaan
julkaisussa Runon vapaus – syventävä opas runon kirjoittamiseen ja lukemiseen
(Avain 2014).
2 Kuvallisuutta pidetään runoudelle ominaisena ilmiönä. Kuvien avulla
voidaan sanallistaa kokemusta sekä luoda sanojen tai käsitteiden välille uusia
yhteyksiä, jolloin sanojen ja käsitteiden merkitykset sekoittuvat ja syntyneet
uudet ilmaukset merkitsevät jotain enemmän. (Parkko, 2014, 21.)
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Puusa (2008, 39) huomauttaa, että ”käsiteanalyysin
laatimisella voi olla erilaisia tavoitteita. […]Käsiteanalyysillä voidaan pyrkiä tavoittamaan käsitteeseen liitettyjä erilaisia merkityksiä, luomaan operationaalinen määritelmä käsitteelle tai jäsentämään, täsmentämään ja täydentämään
olemassa olevaa tietoa. Käsiteanalyysi voi myös auttaa tutkijaa paremmin ymmärtämään käsitteen kuvaamaa ilmiötä
ja sitä kautta käyttämään käsiteanalyysin lopputulemaa jonkinlaisena jäsennyksenä, ”työhypoteesina”.” Työhypoteesi
tarkoittaa ettei tiukasti lyödä lukkoon oletusta käsitteen
sisällöstä ja merkityksestä. (Puusa, 2008, 38.)
Visuaalisen kirjoittamisen ilmiö liikkuu monen alan
risteyskohdassa: proosa, runouden eri genret ja graafinen
suunnittelu. Tästä johtuen törmäsin kenttään joka vilisi erilaisia käsitteitä ja niiden merkitykset saattoivat erota toisistaan alakohtaisesti. Näen käsillä olevan typologian juuri
Puusan kuvailemana jäsennyksenä, työhypoteesina. Käsitteet
ovat ajattelun välineitä, ymmärryksen löytämistä jotta ilmiöstä voidaan kommunikoida täsmällisesti. Tällaista monen
eri alan käsitteistöä yhteen hitsaavaa kokonaisuutta pyrin
koostamaan graafisen suunnittelijan kielellä.
Dialogi on toinen tärkeä typologian muodostumiseen
vaikuttanut asia. Järjestin kaksi Muotoilijan aamiainen
-keskustelutilaisuutta 3 taustoittamaan aihettani. Ensimmäinen Visuaalinen kirjoittaminen (20.5.2015) keskittyi visuaalisiin keinoihin kaunokirjallisuudessa ja toisessa Runon
kuvallisuus (14.8.2015) keskusteltiin kuvallisista keinoista
modernistisessa ja visuaalisessa runoudessa.

3
Muotoilijan aamiainen on vuonna 2012 perustamani luentokonsepti
ja ammattilaistapahtuma, www.muotoilijanaamiainen.com
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Ensimmäinen keskustelutilaisuus pidettiin Design Forum Showroomissa osana Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun Spring Steam -kevätnäyttelyä. Käytin tapahtumaa
alustana tarkastella visuaalisen kirjoittamisen teemaa kahdesta näkökulmasta: runous ja kirjamuotoilu, jonka perusteella tilaisuuden vierailevat luennoitsijat valikoituivat. Markus Pyörälä on monesti palkittu kirjamuotoilija jonka töistä
useaa käsitellään tässä opinnäytteessä. Hän suhtautuu työhönsä suunnittelijoille ominaisella pragmaattisella tavalla,
joka on yllättävässä ristiriidassa hänen tuotantonsa kokeellisuuden kanssa. Tietty editointikyky ja sisältölähtöinen suunnitteluprosessi nousi Pyörälän puheenvuoroissa vahvasti esiin.
Pyörälän vastapainoksi kutsuin aforismirunoilija Timo
Salon. Tapahtuman aikaan hän oli valmistelemassa uutta teostaan Poesia-kustantamolle 4, joka tulisi olemaan typografisesti kokeileva. Salon tausta on arkkitehtuurissa ja filosofiassa ja hän on myös suunnitellut kirjojen ulkoasua. Salo avasi
muun muassa runon tilallisuutta ja demonstroi omaa persoonallista tapaansa kuvantaa runoutta. Haastattelin molempia vieraita, minkä lisäksi alustin kuulijoille hybridin historiallisen kontekstin.
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Toiseen, runon kuvallisuuteen keskittyvään keskustelutilaisuuteen osallistuivat runoilijat Tommi Parkko 5 ja Karri
Kokko 6. Tapahtuma oli osa tuottamaani Merkillinen – visuaalisen runouden näyttelyn 7 oheisohjelmaa Lahdessa. Kutsunäyttelyyn osallistui tunnettuja suomalaisia visuaalisia runoilijoita runouden, kuvataiteen ja graafisen suunnittelun
kentältä. Näyttelyn koostaminen tuotti oivallista taustamateriaalia ja ajatuspohjaa opinnäytteelleni sekä oman teokseni, joka hyödynsi visuaalisen kirjoittamisen keinoja.
Parkko on toimittanut runouden tietokirjat Runouden
ilmiöitä (Avain 2012) ja Runon vapaus (Avain 2014) joita
molempia olen hyödyntänyt työssäni. Kokko puolestaan oli
yksi näyttelyn taiteilijoista ja tunnettu kokeellinen runoilija.
Tilaisuudessa vieraat alustivat ja avasivat omaa taiteellista työskentelyään suhteessa muuhun runouden kenttään.
Keskustelutin heitä runon kuvallisuudesta ja pohdimme
millaisia lukuohjeita, jos lainkaan, runo ja visuaalinen runo
tarjoavat. Lukuohjeeseen pureudun lähemmin luvussa 4.8.

5
Tommi Parkko on runoilija ja runoaktiivi, jolla on pitkä kokemus runouden julkaisijana ja kustantajana. Hän on ollut perustamassa sekä Runoyhdistys
Nihil Interitiä että Osuuskunta Poesiaa. Hänen oma ensimmäinen runokokoelmansa Lyhyt muisti, meri ilmestyi 1997 Tammen kustantamana.
4
Vuonna 2010 perustettu Poesia on runoilijavetoinen yhteisöllinen
kustantamo joka pyrkii toimittamaan kirjat erityisen huolellisesti. Myös kirjojen
fyysiseen ulkoasuun kiinnitetään huomiota. Poesia julkaisee mm. Marko Niemeä, Tiina Lehikoista, Karri Kokkoa, Kristian Blombergia ja V.S. Luoma-ahoa.
Yksittäisten runoilijoiden ohella kiinnostavia teoksia ovat myös 2000-luvun
kokeellisen runouden antologia Vastakaanon (2011) ja “runollinen tietosanakirja” Ensyklopedia, jonka on taittanut Timo Salo. Useimmat kirjat ovat myös
ladattavissa pdf-versioina www.poesia.fi/pdf

6
Karri Kokko on visuaaliseen ja käsitteelliseen runouteen erikoistunut
kirjailija, jonka tuotantoon kuuluu 15 julkaistua teosta, kuten Varjofinlandia
(2005), Töllötin (2010) ja Takaperin (2014).
7
Merkillinen – visuaalisen runouden näyttely, 29.7.–28.8. 2015Galleria
Aila Seppälä, Lahti. Näyttelyn taiteilijat: Satu Kaikkonen, Arja Karhumaa,
Reetta Kinnari, Karri Kokko, Elina Koskelainen, Tiina Lehikoinen, Sami
Liuhto, Marko Niemi, Meri-Tuuli Risberg, Marion Robinson, Heikki Saure,
J.P. Sipilä ja Ilkka-Juhani Takalo-Eskola. Esillä oli myös runouslehti Tuli&Savu.
Näyttelyn järjesti Sanakuva Kollektiivi.
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Toimin myös monitaiteellisessa Sanakuva Kollektiivissa 8.
Se toimii alustana tutkia kuvan ja tekstin suhdetta taiteellisin keinoin. Opinnäytteessä hyödynsin myös kollektiivissa
tehtyä taiteellista työtä.
Rajauksesta ja aineistosta

Opinnäytteessä kartoitetaan minkälaisia elementtejä ja
keinoja voidaan hyödyntää lukijaa näkymättömästikin palvelevina tarinankerronnan keinoina painetulla sivupinnalla.
Esiteltävät visuaalisen kirjoittamisen keinot voivat osaltaan olla sovellettavissa e-kirjaan tai digitaaliseen tekstiympäristöön. Olen kuitenkin rajannut tarkastelun kohteeksi ainoastaan painetun kirjan joka on julkaistu kustantamon
kautta. Omakustanteet rajasin pois sillä niiden ei tarvitse
välittää suuresta yleisöstä eivätkä ne myöskään omaa samantyyppisiä markkinointi- ja painovaateita, kuin kustantamon
tuotteelle asetetaan. On kiinnostavaa, minkä tyyppiset uudet avaukset ovat mahdollisia kaupallisessa ympäristössä.
Olen nostanut esimerkeiksi mahdollisuuksien mukaan
2010-luvulla julkaistuja suomenkielisiä teoksia, sillä on kiinnostavaa katsoa miten maailman trendit näkyvät pienellä kielialueellamme. Esimerkkiteokset ovat löytyneet muun
muassa Kauneimmat kirjat -kilpailun arkistosta, suosituksina alan toimijoilta ja artikkeleista.

8
Sanakuva Kollektiivi on tanssija Meri-Tuuli Risbergin, graafisen suunnittelijan Marion Robinsonin ja kirjailija Heikki Sauren Lahdessa vuonna 2013
perustama monitaiteellinen ryhmä, jonka teoksissa runous laajenee muotoilun,
tanssin, liikkeen, valokuvan, liikkuvan kuvan ja tekniikan maailmaan. Ryhmän
kokoonpano vaihtelee teosten ja tapahtumien myötä. Kollektiivissa vaikuttavat
mm. Reetta Kinnari, Elina Koskelainen ja Jyrki Soine. www.sanakuva.fi
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Kuvan ja tekstin, tai ennemmin visuaalisten keinojen ja
tekstin suhdetta on vaikea käsitellä ymmärtämättä lukemaansa. Sen johdosta rajaukseni esimerkkiteosten kohdalla on suomen- ja englanninkielinen kaunokirjallisuus, muutamaa historiallisesti merkittävää teosta lukuun ottamatta jotka ovat
pohjustaneet hybridimuodon syntyä.
Sadokierskin ja Prohmin tutkimusten lisäksi tärkeitä taustalla
vaikuttavia tekstejä on muun muassa klassikkoteos Beatrix
Warden The Crystal Goblet or Printing Should be Invisible
-artikkeli vuodelta 1932. Warden teksti kritisoi tekstin koristelemista. En näe visuaalista kirjoittamista tekstin koristeluna,
vaan oleellisena komponenttina teoksessa. Warden artikkeli on erinomainen omassa kategoriassaan, eli perinteisen kauniin kirjan muotoilussa, mutta sen ajatukset eivät kaikilta osin
sovellu hybridin suunnitteluun. On tärkeää tuoda tämä vastakkainasettelu myös läsnä olevaksi.
Gerard Ungerin While you’re reading (2007) käsittelee
syvällisemmin lukemista ja sen mekanismeja kirjainmuotoilijan painotuksella, jota olen käyttänyt hyödyksi luvussa 3.2.
Katherine Gillieson artikkelissaan The Book Abstracted (2006)
taas pohdiskelee tarkemmin tekstin metatasoja ja kirjaa esineenä. Juri Joensuun väitöskirja Menetelmät, kokeet, koneet
– Proseduraalisuus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa runossa (Poesia 2012) pohjustaa puolestaan
kokeellisempia ja menetelmällisen runouden keinoja.
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Rakenteesta

Seuraavassa luvussa esittelen taustalla vaikuttavat aiemmat
tutkimukset ja selvitän mitä työssäni käytetyt termit visuaalinen kirjoittaminen ja hybridi tarkoittavat. Luvussa 3 käsittelen tarkemmin teoriapohjaa, jonka pohjalle visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia muodostuu. Siinä käsitellään
kuvan ja tekstin suhdetta, kirjan arkkitehtuuria, lukemista,
intertekstuaalisuutta ja taiteilijakirjaa. Lisäksi avaan kaunokirjallisuuden lajityypillisiä eroja.
Luku 4 koostuu visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologiasta. Pohjustan sen esittelemällä Sadokierskin ja Prohmin
aiemmin koostamien visuaalisten keinojen kategoriat. Jokainen typologian taso sisältää kirjaesimerkkejä. Esimerkkien
kautta tarkastellaan kategorioiden erityispiirteitä ja ehdotetaan keinojen sovelluksia.

2
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Työssäni viitataan useaan otteeseen Zoë Sadokierskin ja
Alan Prohmin tutkimuksiin. Tässä luvussa tarkastelen niitä
lähemmin. Lisäksi avaan mitä käsitteet visuaalinen kirjoittaminen ja hybridi tarkoittavat sekä pohjustan millainen on
visuaalinen kirjoittaja ja mitä hybridin julkaiseminen vaatii.
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2.1 Edeltävä tutkimus
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Zoë Sadokierskin tohtorinväitös 9 on graafisen suunnittelun
alalla ainoita tutkimuksia aiheestani. Sadokierski törmäsi
kirjamuotoilijan ammatissaan useaan romaaniin, joka käytti
erilaisia visuaalisia keinoja hyödykseen. Näitä keinoja ei oltu
pystytty kattavasti määrittelemään aiemmin, tai lähinnä niiden toimintaa tai merkitystä ei kyetty avaamaan niin, että
visuaalisuuden merkitys olisi todella analysoitu.
Sadokierski teki kattavan kyselyn alan toimijoilta, jolla
hän kartoitti mitkä romaanit mahtaisivat sisältää visuaalista
materiaalia. Tästä hän editoi noin sadan kirjan kokoelman,
jota analysoimalla hän koosti graafisten keinojen (graphic
devices) typologian.
Typologian keinojen toimivuutta hän tarkasteli lähemmin kolmen esimerkkiteoksen kautta: Jonathan Safran
Foerin Extremely Loud and Incredibly Close (2005), Steven
Hallin The Raw Shark Texts (2007) ja Dave Eggersin You
Shall Know Our Velocity (2002). Analyysit valottavat keinojen
toimivuutta ja tuovat ne helposti ymmärrettävään muotoon.
Sadokierskin analysoimassa aineistossa visuaaliset keinot
usein luokiteltiin kirjallisuuskriitikoiden toimesta ylimääräiseksi kikkailuksi (gimmickry). Kikkailulla kriitikot tarkoittivat sanoa, että ”tarina olisi voitu kertoa ilman kuviakin”,
ehdottaen että kirjassa visuaaliset elementit ovat vain lisäyksiä muuten valmiiseen tekstiin. Sadokierski väittää, että samaa voisi sanoa kielellisistä keinoista: juoni on mahdollista
kertoa ilman tarkkaa referointia, ilman metaforia ja alluusi9
Zoë Sadokierskin Visual Writing: A critique of graphic devices in
hybrid novels, from a Visual Communication Design perspective, University
of Technology, Sydney, 2010

28

Visuaalinen kirjoittaminen

oita. Lukemisesta juontuvaa tunnetta sen sijaan ei voi välittää toiselle: se on kirjallisen teoksen sielun ydin. Esteettinen
tai kirjallinen anti on se, miten tarina on kerrottu. Jotkut lukijoista hyppäävät tekstikappaleiden yli, toiset taas saattavat
ohittaa visuaaliset keinot. Sadokierskin tavoitteena oli tarkastella syvemmin sitä, miten nämä visuaaliset keinot toimivat, ja osoittaa kriitikoiden olevan väärässä. Osaksi kriitikoiden nuiva suosio hybridejä kohtaan johtunee heidän
kokemattomuudestaan visuaalisten elementtien tulkinnassa.
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Sivujuonteena huomionarvoista on, että monet esimerkkiteoksista on palkittu Kauneimmat kirjat -kilpailussa 13.
Tämä luo uskoa siihen, että visuaalisten elementtien käyttö on enemmän kuin kikkailua. Kauniin ulkoasun lisäksi tarkoituksenmukainen visuaalisuus tekstin ohessa – tai osana
sen rakennetta – on arvostettua ja tunnistetaan ammattilaisten toimesta.

(Sadokierski 2010, 56–57.)

Visuaalinen runous 10 elää proosan ja runouden välimaastossa, ja mielestäni sisältää paljon sellaisia elementtejä, jotka sitovat aihetta yhteen. Tämän vuoksi Alan Prohmin artikkelit Resources for a Poetics of Visual Poetry 11 (2005) ja Visual
Poetr y: Artists’ Writing in a Para-literary Age 12 (2008) ovat
toimineet hyvänä pohjana. Prohm on opettanut Aalto-yliopistossa vuosina 2008 – 2011. Hän tutkii erityisesti visuaalista runoutta ja runon tilallisuutta, jotka molemmat liittyvät läheisesti visuaalisen kirjoittamisen keinoihin.
Sadokierskin ja Prohmin koostamiin visuaalisten elementtien kategorioihin proosassa ja visuaalisessa runoudessa
tutustutaan tarkemmin luvussa 4.

10 Runouden kuvallisia keinoja tutkii runoilija Tiina Lehikoisen artikkeli
Visuaalisten elementtien käyttö runoudessa julkaisussa Parkko. T. (toim.) Runon
vapaus – syventävä opas runouden kirjoittamiseen ja lukemiseen, Avain 2014.
11 Alan Prohm, Resources for a Poetics of Visual Poetry. Julkaisussa Orientations: Space/Time/Image/Word. Word & Image Interactions, V. Clüver, C.,
Plesch, V., Hoek, L. (toim.) Editions Rodopi, 2005.
12 Alan z, Visual Poetry : Artists’ Writing in a Para-literary Age. Avain
1:2008.
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Arkisto löytyy osoitteesta: www.kauneimmatkirjat.fi
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2.2 Visuaalinen kirjoittaminen
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Termi visuaalinen kirjoittaminen on lainattu Zoë Sadokierskin tutkimuksesta Visual writing: A critique of graphic devices
in hybrid novels (2010). Visuaalinen kirjoittaminen hyödyntää tekstin lisäksi graafisia välineitä (engl. graphic devices),
kuten kokeellisia typografisia ja graafisia elementtejä, valokuvaa, kuvitusta ja muita materiaaleja sekä hieman monitulkintaisempia keinoja kuten rytmiä ja tilallisuutta. Lisäksi kirjan
muoto, koko ja haptisuus toimivat tarinankerronnan välineinä.
Tyypilliset kirjassa esiintyvät visuaaliset ratkaisut ja typografiset konventiot tekstin muotoilulle rakentavat kirjakokonaisuuden. Näitä voivat olla muun muassa kookkaan otsikon
käyttö lukujen alussa, alaviitteiden asemointi sivun alareunaan pienemmällä pistekoolla ja sitaattien kursivointi. Muita
rakenteellisia keinoja ovat esimerkiksi suuremman ylämarginaalin käyttö tai tyhjä sivu osoittamassa luvun alkua.
Dialogi on myös visuaalisesti erilaista kuin proosateksti, mutta nämä keinot ovat niin arkipäiväisiä, että lukijana
ohitamme ne – käytämme niitä lukemisen apukeinoina, ymmärtämisen nopeuttamiseen ja kirjassa navigointiin. Yleistäen voisi sanoa, että kaunokirjallinen teos on ladottu tasapalstaan pistekoolla kymmenen, reilulla rivivälillä.
Visuaalinen kirjoittaminen voi tarkoittaa myös kirjoitettua
kieltä joka puhuttelee kuvallisella tasolla; sanoja jotka aktivoivat mielikuvitusta; tekstejä jotka käyttävät typografisia
keinoja hyödyksi elävöittäjänä ja tulkinnan avustajana ja
lukukokemuksen syventäjänä. Visuaalinen kirjoittaminen
hyödyntää taitollisia keinoja kuten sanojen asemointi, tyhjä
tila, tyhjät rivit ja tyhjä, negatiivinen tila, kirjaintyypin vaihto; esimerkiksi kirjeiden erottaminen romaanitekstissä, tai
muodon varastaminen; lomake, kirje tai muu dokumentti.
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Ei ole mielekästä tarkastella kuvaa ja tekstiä erillisinä yksikköinä, jotka elävät sivupinnalla vierekkäin tai limittäin. Sen
sijaan keskityn pohtimaan millaisia kuvallisia keinoja kaunokirjallisuudesta löytyy, ja miten ne toimivat yhdessä tekstin
kanssa kuljettaen tarinaa.
Runoudella on peritty oikeus olla avantgardea tyylillisesti sekä muodollisesti, kun taas proosan graafinen esitysmuoto on rajallisempaa. Tämän vuoksi proosa on kiinnostavaa
ottaa mukaan. Visuaalinen kirjoittaminen hakee paljon samoja lähtökohtia joita runous käyttää: miten runo asemoidaan sivulle ja kuinka jo luomisvaiheessa runoilija on tietoinen painetun sivun rajoitteista ja mahdollisuuksista.
Kuvallisen viestinnän ammattilainen sen sijaan pystyy
näkemään ja integroimaan kuvan osaksi kerrontaa. Kuvalla
tarkoitan sen laajempaa merkitystä: typografia, asemointi,
visuaaliset ja sommitelmalliset ratkaisut. Kuva sisältää myös
sen, miten mielikuvia luodaan muun muassa metaforien ja
erilaisten toiminnallisuutta aktivoivien keinojen kautta.
Tämä kirjallinen maalaus tapahtuu usein sykäyksittäin
ja kohtuullisen lineaarisesti. Se maalataan siveltimen veto
kerrallaan, antamalla lukijalle rivi riviltä, ajatus ajatukselta,
lisää informaatiota lopullisesta kuvasta. Ikään kuin astuessa
voimakkaasta auringonpaisteesta sisään huoneeseen, lukija
alkaa hahmottaa uutta tilaa kohde kohteelta. Jonkinlainen
kokonaishahmotus muodostuu pienistä viitteistä, mutta lopullinen kuva hahmottuu kun silmä tottuu valoon.
Kirjailija tai runoilija toki hyödyntää tätä jännitettä,
mutta ottamalla mukaan sivulla toimivia sommitelmallisia
ratkaisuja tai muuta aineistoa (engl. collateral) voidaan lukijaa ohjata haluttuun suuntaan, tai vahvistaa kokemusta.
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En tarkoita sanoa että mitä enemmän visuaalisia keinoja on
kerrallaan käytössä, sen parempi kirja. Päinvastoin, keinojen tulee olla perusteltuja ja ilmaisuvoimaltaan oikeanlaisia.
Muutoin syntyy ergodista kirjallisuutta, eli lukeminen vaatii
erityistä ponnistelua. Runoudessa ergodisuuteen saatetaan
tähdätä juuri siksi että runouden tehtävä on uudistaa kieltä.
Aina kun lukija kohtaa itselleen tuntemattoman käsitteen, tai runokuvan, hänen tulee hidastaa tahtia pureskellakseen auki uudet merkitykset. Runokuva luodaan yhdistelemällä kaksi toisistaan ennalta arvaamatonta asiaa, näin
syntyy esimerkiksi höyrykala. Kun aktivoidaan sanojen höyry ja kala tunnetut merkitykset luodaan uusi olio. Mielikuvitus siis luo mielessä uusia visuaalisia kuvia.
Visuaalista kirjoittamista käyttävä proosa usein asettautuu ergodiseen kirjallisuuteen. Se vaatii lukijaltaan enemmän
aktiivisuutta, kun perinteinen romaani vaatii vain keskittymistä ja sivun kääntämistä.
Keinojen käyttö niiden itsensä vuoksi ei tietenkään
takaa onnistunutta hybridiä. Visuaalisten keinojen on tuettava sisältöä tai oltava merkityksellisiä. Seuraavassa luvussa
syvennyn siihen, mikä hybridi oikeastaan on.
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Sadokierskin hybridiromaanissa (hybrid novel) visuaaliset
keinot ovat olennainen osa tarinaa – kaikki keinot eivät sitä välttämättä ole. Suomenkielisessä aineistossani hybridiromaaneja olisi vain kourallinen: Riikka Pulkkisen Vieras,
Mika Rätön Mysterius Viisikulma-avain ja Vesa Haapalan ja
Markus Pyörälän proosarunoteos Kuka ampui Ötzin?. Sen
vuoksi opinnäytteeni ei tarkastele ainoastaan sadokierskimäistä hybridiä. Sen sijaan pyrin hahmottamaan yleisemmin
runoudessa ja proosassa hyödynnettäviä visuaalisia keinoja.
Käytän kuitenkin hyödyksi hybridi-termiä, sillä se osuvasti
nostaa esiin visuaalista kirjoittamista käyttäviä teoksia. 14

2.3 Hybridi

Vuonna 1932 ilmestyi yhdysvalloissa Beatrice Warden
(1900–1969), tunnetun typografian tutkijan, The Crystal
Goblet or Printing Should be Invisible -artikkeli. Tässä klassikkotekstissä Warde perää typografian ja muotoilun yksinkertaisuutta ja luettavuutta. Ajatuksia kuten:
”Hyvin muotoiltu typografia on kokoelma näkymättömiä kirjaimia, aivan kuten tavallinen puheääni on
huomaamaton väline sanojen, ideoiden, välittämiseen.”
(Warde 1932, 57)

14 House of Leaves, Mark Z. Danielewski (Pantheon Books 2000) on yksi
tunnetuimmista hybridiromaaneista maailmalla. Se käyttää erilaisia visuaalisia
keinoja kuten eri tekstilajien ja puhujien värikoodaamista, polveilevia alaviitteiden alaviitteitä, lähes tyhjiä sivuja ja kokeellista typografista sommittelua.
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tai
”Kirjamuotoilijan työ on rakentaa ikkuna lukijan
huoneen ja kirjailijan maalaaman maiseman väliin.
Hän saattaa tehdä upean lyijylasi-ikkunan, mutta se ei
toimi ikkunana; tämä tarkoittaa että hän saattaa käyttää leipätekstinä esimerkiksi fraktuuraa, jota on tarkoitus katsella, vaan ei katsoa läpi. Tai sitten hän käyttää
näkymätöntä typografiaa. Kotonani on kirja josta minulla ei ole lainkaan visuaalista mielikuvaa siitä millaista typografiaa siinä on käytetty; kun ajattelen sitä
muistan vain Kolme muskettisoturia jotka liikkuvat
Pariisin kaduilla.”
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Hybrideillä en tarkoita sarjakuvakirjoja, kuvitettuja tietokirjoja, kuvitettuja lastenkirjoja tai taiteilijakirjoja 15. Edelliset käyttävät rakentuakseen olennaisesti kuvallisia keinoja
ja se kuuluukin niiden luonteeseen: lukija olettaa kohtaavansa kuvia. Hybridissä visuaalisuus saattaa olla kätketympää, se
esiintyy kaunokirjallisuuden konventioiden ulkopuolella ja
vaatii lukijalta avointa mieltä ja uudenlaista lukutapaa. Mutta on välttämätöntä että visuaalinen mekanismi on harkitusti asemoitu suhteessa ympäröivään tekstiin.

(Warde 1932, 58)

Wardemaisesti ajateltuna hybridit olisivat varmasti tuhoon
tuomittuja. Typografiaa käytetään niissä estotta, joskin tarkoituksenmukaisesti. Hän on tosin oikeassa siinä, että kirjamuotoilijan työ on rakentaa ikkunoita.
Kuten Sadokierski (2010, 25) toteaa on hybridin tarkoituksena siis tuottaa kokonaisuus yhtenäisesti, niin että tekstin
ja visuaalisten keinojen välille muodostuu katkeamaton symbioosi. Perinteinen romaani on luettavissa ääneen, kuunneltavissa äänikirjana, tai luettavissa e-kirjana. Toisin sanoen
hybridi on teos, jota pitää myös katsella, sillä sitä ei voi täysin
sanallistaa. ”Kirjan synty, toisiaan seuraavien sivujen kokonaisuus, on yksi ehkä hienoimmista intellektuaalisista saavutuksista. […] Ei tätäkään toisiaan seuraavien ideoiden jaksotusta voi täysin toisintaa yhdessä kuvassa tai nuotissa, kuten
ei voi musiikkiakaan.” (Stein, 2001, 17).

15 Taiteilijakirja tunnetaan usein joko nimellä Artists´ books tai livres d’artistes
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Visuaalinen kirjoittaja

Nykykirjailijoilla ja -runoilijoilla on käytössään tekstinkäsittelyohjelmien suomat laajat mahdollisuudet kirjoittaa suunnittelijamaisesti (authors work in a designerly way).
(Sadokierski, 2010, 7). Heillä on perusymmärrys kirjaintyyppien valinnasta, typografisesta hierarkiasta ja marginaalien
sekä tyhjän tilan luoman jännitteen käytöstä. Etenkin runoilijat osaavat jo ”automaattisesti” hyödyntää jälkimmäistä. Tekstintekijöillä on käytettävissään myös kuvan tekemisen keinoja skannerista kameraan. Kutsun heitä visuaalisiksi
kirjoittajiksi.
Jos tavallisessa proosakirjallisuuden tuotteessa, eli
romaanissa, kirjailija on tekijä, ja graafinen suunnittelija työn
toteuttaja, on hybridikokonaisuuden molemmilla osapuolilla
yhtäläinen tekijyys (engl. authorship). Hybridissä kirjailija
tai runoilija voi toimia suunnittelijamaisesti käyttäen hyväkseen visuaalisen kirjoittamisen keinoja – lopputulos sinänsä
ei vaadi graafisen suunnittelijan läsnäoloa. Joskin useat esimerkkiteokset, joita käsittelen tuonnempana, eivät olisi niin
onnistuneita kokonaisuuksia ilman kirjagraafikon taiteellista
panosta ja lopullista hienosäätöä 16.

16 Myös graafinen suunnittelija voi toimia kirjailijamaisesti. 2000-luvulla on
tehty useita kokeilevia kirjoja, jotka ovat graafikon kirjoittamia. Näiden kohdalla sopiikin kysyä missä kohtaa voimme erotella ammatit graafinen suunnittelija
tai kirjailija? Tai onko sellainen edes tarpeellista? Esimerkiksi Aalto-yliopiston
graafisen suunnittelun professori Zach Dodsonin julkaisut boring boring boring
boring boring boring boring (featherproof, 2008) ja Bats of the Republic (Doubleday, 2015) ovat hybridejä, jotka rakentuvat lukuisten erilaisten visuaalisten
keinojen varaan kirjan rakenteesta lähtien. www.zachdodson.com

Kuva 1— Riikka Pulkkinen, Vieras, Otava 2012.
Kuvat: Tekijän
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Riikka Pulkkisen Vieras (Otava 2012) on hybridi. Kirjasta tosin ei löydy krediittejä graafisesta suunnittelusta. Tästä syystä oletan Pulkkisen tehneen jo käsikirjoitusvaiheessa kirjassa
esiintyvät typografiset ratkaisut, eli kirjoittavan visuaalisesti.
Vieras on muukalaisuuden ja uskon teemoja käsittelevä kertomus pappina työskentelevästä Mariasta, joka jättää
kaiken taakseen ja muuttaa New Yorkiin. Siellä hän tutustuu
tanssin kautta itseensä ja alkaa purkaa omaa menneisyyttään.
Romaanissa on tanssin rytmi ja aamuyöllä palaavien
muistojen katkelmat. Näistä molemmat on osattu tuoda lukijalle käsin kosketeltavaan muotoon typografisella sommittelulla. Pulkkinen lienee tietoinen Guillaume Apollinairen 17
kalligrammeista, runoista joiden teksti on aseteltu muistuttamaan tiettyä muotoa, esimerkiksi hevosta. Vieraassa Pulkkinen käyttää hyväksi tätä, mutta myös toista, runoudelle
tyypillisempää lähestymistapaa. Hienovaraisia vihjeitä jotka
lataavat merkityksiä esiin nostettuihin sanoihin.
Esimerkiksi sivulla 216 on kuvattu valahtamisen liike –
se tapahtuu simultaanisesti lukemisen edetessä. Kun lukija
juuri ehtii löytää jalkansa taas alleen hänet käännetään ympäri, kolme pyörähdystä. Vieraan käyttämät typografiset keinot
luokkitelisivat sen visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologian tekstimaisema-kategoriaan. Se esitellään luvussa 4.3.

Kuva 2–3 — Riikka Pulkkinen, Vieras, Otava 2012.
Kuvat: Tekijän

17 Guillaume Apollinaire (1880–1918) oli ranskalainen kirjallisuuden ja
runouden moniottelija, joka vaikutti mm. futurismin, dadaismin ja surrealismin kehittymiseen. Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre 1913–1916
-teos julkaistiin pian Apollinairen kuoleman jälkeen 1918. Siinä oli koostettu
runoja, joiden typografisen asemoinnin luoma muoto, tai esine, oli yhtä tärkeä
kuin itse runon sisältö. Kalligrammit voidaan luokitella kuuluvan konkreettisen
runouden tai yleisesi visuaalisen runouden alle. Ensimmäisessä runokokoelmassa Alcools: Poemes 1898–1913 hän puolestaan vältteli kokonaan välimerkkien
käyttöä.
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Hybridimuodon julkaisemisesta

Kyseessä on eräänlainen massatuote, mutta erityisyydestään
johtuen saattaa olla, että hybridi ei monesti tavoita suuria
painoseriä. Toisin on esimerkiksi Riikka Pulkkisen Vieraan
kohdalla, joka ei vaadi painoteknistä lisäpanostusta. Visuaaliset keinot on voitu toteuttaa tyypillisen kirjapainotekniikan keinoin lisäämättä kokonaiskustannuksia.
Kuten aiemmin esitin, hybridi on epätavallinen lukukokemus. Sen vuoksi se voi olla kustantajalle riski. Jos kirja on
liian omituinen voi tavallisen lukijan olla vaikea tarttua siihen. Siksi Pulkkisen kaltaisten tunnettujen kirjailijoiden kokeilevammat tekstit ovat omiaan totuttamaan suurta lukijakuntaa hybridiromaaniin.
Lontoolainen Visual Editions -kustantamo 18 keskittyy
julkaisemaan hybridikirjoja. Kustannusalalla kukaan ei
eksklusiivisesti rohjennut panostaa visuaalisesti kokeellisiin
kirjoihin. Visual Editions hyödynsi nousevaa kiinnostusta
visuaalisiin elementteihin teksteissä sekä kokeelliseen kirjamuotoon. Ensimmäinen kustantamon julkaisema kirja oli
luontevasti maailmalla ensimmäisenä tunnettu hybridi –
Laurence Sternen The life and opinions of Tristram Shandy,
gentleman (Tristram Shandy : elämä ja mielipiteet,
1759–1767) uudispainos.

18 Visual Editionsin ovat perustaneet Central Saint Martinsissa ja Royal
College of Artissa graafista suunnittelua opettanut Anna Gerber ja mainostoimisto Mother Londonilla pitkään työskennellyt Britt Iversen. Visual Editions
on pieni kustantamo jonka vuoksi se työskentelee paljon freelancereiden kanssa.
www.visual-editions.com
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Laitos on painettu kahdella värillä ja kaikki originaalitekstistä löytyvät visuaaliset ratkaisut ovat läsnä, joskin hieman
uudelleentulkittuina muun muassa painovärirajoitteen ja
kirjan koon muutoksena. Visual Editions julkaisee kaikki
kirjansa sarja-asussa. Tämä tarkoittaa että jokainen kirja on
samankokoinen. Tämän voisi ajatella rajoittavan kirjamuotoilijan työtä, mutta kustantamon kuusi julkaisua ovat jokainen luonteeltaan täysin erilaisia 19.
2000-luvun hybridikirjan tunnetuin tekijä lienee amerikkalainen Jonathan Safran Foer. Safran Foer kuuluu kokeellisimpiin kirjailijoihin, joka käyttää visuaalisia keinoja voimakkaasti osana kertomuksia. 20 Kuten Pulkkinen, Safran
Foer kirjoittaa visuaalisesti mutta hyödyntää Pulkkista laajempaa kuvallista repertuaaria. Visuaaliseksi ilotulitukseksi ja
kikkailuksikin leimatuissa kirjoissa on leikkisyyttä ja ilottelua.
Safran Foer käyttää hyväksi muun muassa valokuvaa ja tavanomaisesta poikkeavaa typografiaa sekä asemointia. Ne usein
linkittyvät henkilöhahmojen persoonaan tai käsillä olevaan
hetkeen. Näin Safran Foyer antaa lukijalle lisää työkaluja samaistua hahmoon tai vahvistaa emotionaalista lukukokemusta.

19 Ks. esim. Composition No 1. Marc Saporta. Visual Editions 2011.
20 Visuaaliset keinot ovat läsnä myös Safran Foerin ravitsemusta käsittelevässä tietokirjassaan Eating Animals (Hamish Hamilton, Penguin Books 2009).
Ks. esim. sivut 149, 201 ja 245.
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Visual Editionin kustantama Tree of Codes (2010) koettelee painamisen rajoja ja muotoilee tutun lukukokemuksen uudelleen. Safran Foer ei itse ole kirjoittanut sanaakaan,
vaan pohjalla toimii Bruno Schulzin The Street of Crocodiles
(1934). Safran Foer kaivertaa vanhasta tekstistä esiin täysin
uuden narratiivin. Jokainen sivu on erikseen stanssattu paljastaen tulevien, vielä lukemattomien sivujen tekstiä. Muodostuu kerroksia joita voi kuoria kuin sipulia. Näennäisestä
mielettömyydestään huolimatta teos on koostettu huolella
ajatellen stanssausta narratiivisena elementtinä jo kirjan
alkuidean aikana.
Vaikka Tree of Codes on Safran Foerin ekspressiivisin
teos tähän asti, ovat aiemmat kaksi kirjaa Everything is
Illuminated (Houghton Mifflin 2002) ja Extremely Loud
and Incredibly Close (Houghton Mifflin 2005) tietenkin
pohjustaneet hyppyä näin villiin kirjamuotoon.
Tree of Codes on vain yksi esimerkki visuaalisen kirjoittamisen monista muodoista. Eivätkä Safran Foer ja kumppanit suinkaan keksineet mitään uutta. Typografisia viitteitä
voi vetää esimerkiksi futuristeihin ja dadaan. Liikehdintä sai
alkunsa jo 1700-luvun lopulla: Laurence Sternen 9-osainen
The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman vuosilta
1759–1767 käyttää hyväkseen typografian ja sanakuvan suomia mahdollisuuksia tarinankertojana.
Sterne suunnitteli kirjat itse – voi vain kuvitella kuinka
aikaa vievä prosessi latominen ja oikolukukierrokset silloisilla painotekniikoilla olivat. 21 Tristram Shandy käyttää monia
visuaalisia keinoja: kuvallisia ja typografisia. Marmoroidut
Kuva 2 — Tree of Codes, Jonathan Safran Foer, Visual Editions 2010.
Kuva: Visual Editions

21 Tristram Shandy ilmestyi aikana jolloin brittikodeissa alkoi juuri yleistyä
pokkarit ja muu kevyt lukemisto. Kirja oli yleisön suosikki, mutta ei aikansa
kriitikoiden suosiossa.
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sivut ja täysin musta sivu typografisten kokeilujen ohella ovat nousseet klassikoiksi. Tähän mustaan klassikkoon
viitataan kirjallisuudessa usein. Palaan siihen tuonnempana
luvussa 3.1.

3

Teoreettinen viitekehys

Runouden puolella on mainittava Tuli&Savu, joka on Suomessa ainoa säännöllisesti ilmestyvä painettu runouslehti.
Sitä kustantaa Runoyhdistys Nihil Interit ry. Tuli&Savu on
tehnyt pitkään yhteistyötä Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun koulutusohjelman kanssa. Lehden taitto elää jokaisen numeron myötä, sillä jokaisen numeron ovat suunnitelleet eri tekijät, usein työpari. Tuli&Savu julkaisee uutta
suomalaista runoutta, kiinnostavaa käännösrunoutta, kritiikkejä ja esseitä. Korkeatasoisen sisältönsä ohella lehti on
ennakkoluulottomasti antanut graafikoille vapautta tutkia
miten runoutta voisi esittää paperilla.

Tässä luvussa viitoitan visuaalisen kirjoittamisen taustoja.
Lähden siitä miten kirjoittaminen voi olla visuaalista ja missä ympäristössä hybridi esiintyy. Käsittelen myös miten kieli
ja visuaalisuus eroavat toisistaan ja miten kulttuuriympäristö
muokkaa ymmärrystä.
Intertekstuaalisuus, eli tekstien tai kuvien viittaminen
toisiinsa ja kirjan arkkitehtuuri, eli sen eri osaset, ovat hybridin olennaisia rakennusmateriaaleja. Näistä syntyi aikanaan
myös taiteilijakirja joka pohjustaa kokeellisemman kirjamuodon nykytilaa. Katson myös tarkemmin sitä miten kielen osat
ja lukemisprosessi syntyy. Lisäksi selvitän millaisia eroja on
kaunokirjallisuuden alalajeilla, eli proosalla ja runoudella.
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Ajatus siitä, että kaikki kuvat ovat hybriditekstejä, on visuaaliselle kirjoittamiselle tärkeää. En ehdota että kuva korvaa
sanan, tai toisinpäin, tai että kumpikaan näistä olisi toisesta
ylivertainen. Tälle ajalle on ominaista medialukutaito tai kuvanlukutaito yleensä, joten on luontevaa että se näyttäytyy,
ja löytää paikkansa, myös tekstisivulle.
Sadokierski ehdottaa, että jo aikaisessa vaiheessa meille
opetetaan lukemisen ja kirjoittamisen olevan älyllisen kehityksen välineitä, kun taas kuvan tekeminen ja tulkinta nähdään vain valinnaisina toimintoina. Sanallinen ja kuvallinen
kantavat toisistaan eroavia merkityksiä. Kielellinen ilmaisu
väittää, eli tuottaa ehdotuksia jotka voi joko todentaa tai kumota. Näin ollen kieli voi pyrkiä monosemiaan – yksiselitteisyyteen. Kuvallinen ilmaisu taas ei voi yksiselitteisesti väittää mitään, saati tarkasti kuvata abstrakteja ajatuksia, kuten
mahdollisuus tai syy-seuraussuhde. Kuvat ovat aina polysemisia, eli monimerkityksellisiä. Kaikki kieli ei tietenkään pyri tähän yksiselitteisyyteen, mutta pitää muistaa, että sillä on
siihen halutessaan mahdollisuus.
Kuvaa kuitenkin pyritään usein ”lukemaan”. Jotta [tekijän välittämä] viesti voitaisiin ymmärtää oikein, kuviin on
usein liitetty tekstiä: jopa abstraktit maalaukset saavat galleriassa nimikyltit. Näin ollen suurin osa kuvista, joita lukija
kohtaa ovat hybriditekstejä. (Sadokierski, 2010, 62–63.)
Lehtosen mukaan multimodaalisuus on monen symbolisen
muodon ja välitetyn kanssakäymisen tavan olo rinnakkain. Se
sisältää kaksi ulottuvuutta, tekstuaalisen ja kulttuurisen. Tekstuaalinen multimodaalisuus viittaa siihen, että kaikki symboliset
tekstit ovat multimodaalisia. Kohtaamme kielen aina materiaalisessa muodossa. Puhuessa käytämme ääntä, rytmiä ja intonaatiota, joita saattelevat kasvojen ilmeet, eleet ja ruumiin asennot.
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Kulttuurin multimodaalisuus puolestaan viittaa siihen,
että multimodaalisuus ei jää vain yksittäisten tekstien tasolle.
Multimodaalisuuden käsite korostaa sitä, että yksikään symbolinen tai välitetyn kanssakäymisen muoto: painettu sana,
teatteri, digitaalinen media, ei elä tyhjiössä. Kaikki ovat suhteessa toisiinsa.
Tekstin käsitteellä on alettu tarkoittaa mitä tahansa merkitysten verkkoa riippumatta siitä, missä materiaalisessa
muodossa se on. Vastaavasti käsitteellä kieli on alettu viitata
kaikenlaisiin kommunikatiivisiin symbolisiin rakenteisiin ja
toimintaan, verbaalisen kielen ohella myös esimerkiksi musiikkiin tai kuviin. (Lehtonen, 2007, 38.)
Visuaalisuuskin muodostuu näin kieleksi, ja tekstissä käytettyjä visuaalisia keinoja kutsun puolestaan kirjoittamiseksi.
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Intertekstuaalisuudesta

Multimodaalisuuden käsite esittääkin jo, että kaikki median muodot ovat suhteessa toisiinsa. Niiden sisällä syntyvät
teokset siis viittaavat toisiinsa intertekstuaalisesti.
Intertekstuaalisuudella 22 tarkoitetaan tekstienvälisyyttä,
tai yleisemmin kulttuuriviitteitä. Vastaavasti se toimii myös
kuvien ja visuaalisten elementtien saralla. Kirjallisuustieteessä sen määritelmä edelleen liikehtii. Kuitenkin nykyisin painotetaan rajatun intertekstuaalisuuden sijaan kirjallisuuden
läpeensä intertekstuaalista luonnetta. Tekstit rakentuvat monimuotoisina mosaiikkeina, joiden kaikkia viitteitä on vaikea
enää jäljittää. Kaunokirjalliset teokset järjestävät uudelleen ja
muokkaavat aiempaa kulttuurista perintöä. Näin lukijan rooli
tekstin määrittelemisessä ja tulkinnassa korostuu.
Ranskalaisen kirjallisuuskriitikko Laurent Jennyn
(1976/1982, 34) sanoin ”Ilman intertekstuaalisuutta kirjallinen
teos olisi yksinkertaisesti käsittämätön, kuten kieli jota ei ole
vielä opittu.” Intertekstuaalisuus ei kuitenkaan ole kirjailijan
teoksensa toteuttamiseen käyttämien viitteiden ja lähteiden
metsästystä sinänsä, kuten aiempi kirjallisuudentutkimus on
esittänyt, vaan sillä pyritään paikallistamaan, mitkä muut teosta edeltävät tekstit ovat läsnä luettavassa tekstissä, esimerkiksi juuri sitaattien kautta.

22 Termi on peräisin bulgarialais-ranskalaisen filosofin Julia Kristevan venäläistä kirjallisuuden tutkijaa, Mihail Bahtinia käsittelevästä esseestä. Kristeva
lähtee Bahtinin ajatuksesta, että ”kirjallinen sana” on tekstuaalisten pintojen
kohtauspaikka, monien kirjoitusten dialogi. Tähän vuoropuheluun osallistuvat
kirjoittava subjekti, vastaanottaja (tai henkilö) sekä kulttuurikonteksti.
(Makkonen 1991, 18).
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Tekstit eivät tietenkään viittaa vain aiempiin teksteihin,
vaan kudos on monisyisempi. Kuten kulttuurimme yleensäkin, kaunokirjallinen teksti rakentuu muun muassa sitaateille, eli lainauksille, ja alluusioille, eli epäsuoremmille viitteille.
Teksti voi rakentua suoraan esimerkiksi sadun tai kansantarinan päälle. Tai kuten myöhemmin tässä opinnäytteessä keskusteltu Leevi Lehdon Päivä-teos rakentuu Kenneth Goldsmithin idean päälle. Tällaista käyttöä kutsutaan sitaatiksi.
Suora sitaatti voi myös olla tekstin sisään rakennettua.
Runoilija Tuomas Anhava 23 siteeraa Aaro Hellaakosken runoa ja samalla kommentoi modernismin runouden perinnettä. Hellaakosken kuuluisaa kokoelmaa Jääpeili tarkastellaan
luvussa 4.3.
ylös alas, maa vai taivas,
tuntisinpa sen kalan!
Ikuisuuksien onginta
(Anhava [1958] 1967, 108)
Viestinä syvyyksistä
hetkinen läikkymistä
pinnalla vetten alan
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Tekstienvälisyys ei tarkoita ainoastaan nykyisen tekstin suhdetta yhteen aiempaan tekstiin tai kulttuuriseen ilmiöön.
Tasoja voi olla monia ja ne voivat ulottua vuosikymmenten,
tai vuosisatojen yli. Toisinaan tekstit viittaavat jopa vuosituhansien takaisiin teksteihin, josta Raamattu on ilmeinen
esimerkki. Toinen on japanilaisen Sei Shōnagonin (noin
965 – 1017 tai 1025) Tyynynaluskirja (枕草子, Makura no
sōshi) 24, johon viitataan kaunokirjallisuudessa usein.
Tyynynaluskirja on kollaasi luonnosta, arjen havainnoista ja hovielämästä. Shōnagon oli poikkeuksellisen vapaa ja
itsetietoinen Heian-kauden hovinainen. Nämä ominaisuudet puhuttelevat nykynaista, ja osittain varmasti siksi kirjailija Mia Kankinmäki on ottanut teoksensa Asiat jotka saavat sydämen lyömään nopeammin (Otava 2013) pohjaksi
Shōnagonin tekstit.
Kankimäki jättää päivätyönsä kustantamossa ja lähtee
jäljittämään Sei Shōnagonia. Hän on lukenut Tyynynaluskirjan englanniksi, mutta ei osaa japanin kieltä. Romaani on sekoitus proosaa ja matkakertomusta, joita värittävät Kankinmäen henkilökohtaiset huomiot japanilaisesta kulttuurista
– aivan kuten Sein päiväkirjamerkinnät. Shōnagonin tekstit
rytmittävät ja ryhmittävät Kankinmäen matkaa ja pohdintoja.

Tuntisinpa sen kalan.
(Hellaakoski [1946] 1966, 349)

23 Runoilija Tuomas Anhava (1927–2001) oli Otavan kustannuspäällikkö
1950-luvulla. ”Hänen vaikutuksestaan juuri imagismista ja anglosaksisesta
runoteoriasta tuli 1950-luvun modernistisen runouden näkyvin ja vaikuttavin
poeettinen tausta.” (Parkko, 2012, 105).

24 Sei Shōnagonin Tyynynaluskirja aloitti kirjallisuudenlajin, joka tunnetaan
Japanissä nimellä zuihitsu (”sivellintä seuraten”). Kirja on sattumanvaraiselta
tuntuva kokoelma päiväkirjamerkintöjä; kuvauksia hovista, esseitä ja luetteloita.
Sitä voisi myös luonnehtia aikansa blogi-kirjoitukseksi. ( Japanilaisen
Shikibu Murasaki Genjin tarina, joka ilmestyi noin vuonna 1000,
tunnetaan vanhimpana varsinaisena romaanina.)
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Kuva 4 — Makura no Sōshi (tunnetaan nimellä Tyynynaluskirja
tai engl. The Pillow Book) Sei Shōnagon, 1002.
Kuva: Penguin books

Teoreettinen viitekehys

Kuva 5— Asioita jotka saavat sydämen lyömään nopeammin,
Mia Kankinmäki, Otava, 2013. Kuva: Otava mediapankki
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Tyynynaluskirjasta kuuluisimmaksi ovat nousseet listat,
joita Shōnagon kirjoitti arkipäiväisistä asioista. Listat kulkevat numeroituna läpi tekstin, kuten:

Shōnagonin tuhat vuotta sitten kokema arki ei sittenkään
eroa niin paljon nykypäivästä. Tätä yhteyttä Kankinmäki
tutkailee, ja puhuttelee Sein persoonaa suoraan tekstissä.

[122] Awkward and embarrassing things – Going confidently out to greet a visitor on the assumption that it’s
for you, when he’s in fact called to see a different person.
It’s even worse when he’s brouht along a gift as well.

”Sei, kun sinä tartuit siveltimeesi ja mustekiveesi kaukana Heiankyōossa, nämä puut olivat seisseet täällä jo
kaksituhatta vuotta, täysin välinpitämättöminä ihmisen murheille ja ponnisteluille. Sinua ja minua erottavat vuodet tuntuvat äkkiä merkityksettömiltä.”

You happen to to say something rude about someone,
and a child who overhears it repeats your words in front
of the person concerned. […]
(Shōnagon, 127)

[232] Things that fall – Snow. Hail. Sleet is unpleasant, but it’s lovely when it falls mingled with white
snowflakes.
Snow is splendid on a cypress bark roof, particularly
when it’s just on the point of melting. It’s also delightful when just a little has fallen, and it lies nestled in all
the joins between the roof tiles, emphasizing their lovely black curves.
For autumn showers and hail, a shingle roof is best.
Frost is also good on shingles, and in gardens. 25
(Shōnagon, 203)

25 Esimerkkiotteet Tyynynaluskirjasta ovat Penguin Classics sarjan julkaisusta (Penguin Books, 2006). Käännös: Meredith McKinney

Myös Kankinmäen teksti rakentuu listoille sekä fragmenteille Shōnagonin teksteistä. Näiden maltillinen ulkoasu nousee
tekstimassasta esiin.
Tehtyjä asioita:
Maksettu vuokra. Löydetty hyvä ruokakauppa.
Ostettu käytetty polkupyörä, rekisteröity se omiin nimiin. Puhuttu Skypessä veljen perheen kanssa. Lopun
aikaa kärsitty aivan helvetillisestä kuumuudesta, käyty
suihkussa ja vaihdettu läpimärät vaatteet kahteen kertaan. Päätä särkee.
(Kankinmäki, 66)
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Ajatusta intertekstuaalisuudesta voidaan soveltaa myös
kuvalliseen viestintään, tai visuaalisuuden tulkintaan: kaikki
kuvat viittaavat kaikkiin kuviin. On huomattava, että tiettynä vuosikymmenenä visuaalinen merkki, tai kuva, ymmärretään aina vallitsevassa kulttuurikontekstissa, diskurssissa,
ja se on suhteessa aikansa muuhun vallitsevaan visuaaliseen
materiaaliin.
Piia Ahon suunnitteleman Asiat jotka saavat sydämen
lyömään nopeammin -kirjan kannen ulkoasu vie ajatukset
Japanin hoviin. Kuva-aiheena on itse asiassa Sei Shōnagon
japanilaisessa furoshiki-liinassa. Näin siis viitataan alkutekstiin suoraan kuvallisen keinon kautta – kyseessä on visuaalinen intertekstuaalisuus.
Ville Kivimäen Murtuneet mielet – Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939 – 1945 (WSOY 2013), kannen suunnittelijana Mika Tuominen, viittaa visuaalisella intertekstuaalisuudella Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan (1954)
kannen ikonografiaan. Molemmat kirjoista ovat WSOY:n
julkaisemia. Alkuperäisen Tuntemattoman sotilaan kannen
on suunnitellut tunnettu kirjagraafikko Martti Mykkänen
(1926–2008).
Kansien samankaltaisuus nostaa esiin kysymyksen kopioinnista sekä siitä, kuinka suora sitaatti on kuvallisesti
käytettynä hyväksyttävää. ”Vaikutus – puhumattakaan plagiaatista – on kielteinen sana: sen sijaan ”hedelmällinen vaikutus” voidaan hyväksyä, koska originaalisuus syntyy tavasta
käyttää lainattua ainesta luovalla tavalla. Vaikutus on hedelmällinen silloin, kun se lankeaa jo valmiiseen maaperään.”
(Makkonen, 15). Tuntematon sotilas oli valmistellut maaperän hyvin. Mykkäsen punainen 40-luvulla suunniteltu

Kuva 6— Murtuneet mielet – Taistelu suomalaissotilaiden hermoista
1939 – 1945, Ville Kivimäki, WSOY 2013.
Kuva 7 — Tuntematon Sotilas, Väinö Linna, WSOY 1954
Kuvat: WSOY kuvapankki
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originaalikansi nousi ajan myötä ikoniseen asemaan, eikä
ainoastaan ainutlaatuisen vahvan graafisen suunnittelun
ansiosta, jota Tuominen nyt hyödyntää.
Tuomisen ratkaisu käyttää vahvaa viittausta klassikkoteoksen ulkoasuun asemoi Murtuneet mielet -kirjan aihealueen lukijan mieleen jo ensisilmäyksellä, hyvin koskettavalla
tavalla. Molemmilla kirjoilla on sama kustantaja – WSOY,
joka osaltaan puoltanee samankaltaisen kuva-aiheen käyttöä. Murtuneet mielet -kannessa on käytetty lisäksi muutakin symboliikkaa, kuten hermoratoja jotka viittaavat mielen
neurologiseen koostumukseen, ja samalla tämän verkoston
haurauteen. Myös kannen harmaa sävy vie ajatuksen jo menneeseen aikaan, historiaan.
Laurence Sternen Tristram Shandyn mustaan sivuun viittaaminen on kaunokirjallisuuden yksi visuaalisista klassikoista.
Jonathan Safran Foerin World Trade Center -tornien jälkeiseen aikaan sijoittuvassa Extremely Loud and Incredibly Close
(Houghton Mifflin 2005) romaanin yksi päähenkilöistä, aiemmin mykäksi muuttunut isoisä, kertoo miten pojanpoika
haluaa kaivaa auki turmassa menehtyneen isänsä tyhjän haudan.
Tekstin kasaantuminen kuvaa ajatusten sekamelskaa,
mutta samalla se viittaa kaksoistornien sortumiseen vahvalla visuaalisella kuvalla. Ikään kuin tekstirivit, rivi kerrallaan,
sortuisivat toistensa painosta. Tragedia tihentyy kahden aukeaman verran, päätyen lopulta täysin lukukelvottomaan
raunioon – mustaan neliöön.
Kuva 8 — The Life and Opinions of Tristram Shandy, gentleman,
Laurence Sterne, 1759-1767. Kuva: Tekijän
Kuva 9 — Extremely Loud and Incredibly Close, Jonathan Safran Foer,
Houghton Mifflin, 2005. Kuvasarja: Tekijän
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Viittaukset saattavat olla tahattomia, mutta yhdistyvät lukijalle kirjallisessa kudoksessa joka on vuosisatojen yli ulottuva kirjasto. Suomalaisessa kaunokirjallisuudessa mustan neliön viite löytyy esimerkiksi Kari Aronpuron Aperitiff – avoin
kaupunki -teoksesta (Kirjayhtymä 1965) 26, jota käsitellään
tarkemmin luvussa 4.5.

26 Kari Aronpuron (s. 1940) mustan sivun viitatessa Tristram Shandyyn,
se viittaa samalla myös Malevitšin mustaan neliöön vuodelta 1915. Abstraktin taiteen edelläkävijä ja suprematismin isä, kuvataiteilija ja kirjalija Kazimir
Malevitš (1878–1935) puolestaan sai vaikutteita kirjallisuudesta. Venäläisten
futurismirunoilijoiden Velimir Hlebnikovin ja Aleksei Krutšonyhin kehittämä Zaum-kieli (hölynpöly) pyrki purkamaan kielen merkitykset. Malevitšille
vastaava muotokeino löytyi suprematismista. Kirjallisuudessa korostettiin kielen
visuaalisuutta ja äänteellisyyttä, josta hyvänä esimerkkinä Voitto auringosta
(Pobeda nad solntsem, 1913) -zaumilla esitetty ooppera on. Malevitš teki libretton lavastuksen ja musta neliö teki ensiesiintymisensä lavaverhon muodossa.

Kuva 10 — Aperitiff – avoin kaupunki, Kari Aronpuro, Kirjayhtymä
1965. Kuva: Tekijän
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Kirja objektina

Katherine Gillieson (2006, 9) kirjoittaa, että kirja objektina
voi syntyä monella tapaa, aivan kuten sitä voidaan myös lukea monella eri tavalla. Jopa kirjakaupassa selaillessa kappaleiden sisältämästä tarinasta muodostuu jonkinlainen kokonaisidea lukijan mieleen.
Kirjan määritelmä muodostuu myös konventioiden
kautta. Kirjan sisäinen arkkitehtuuri muodostuu rakenteellisista osista: paperista, sidosasusta, ja toisaalta typografisista standardeista: otsikkotasot, tekstipalstat, kuvitus ja gridi
(Gillieson, 2006, 9). Näitä ominaisuuksia kirjallisuudentutkija
Gérard Genette kutsuu periteksteiksi.
Peritekstit ovat osa laajempaa paratekstit-teoriaa.
Primääriteksti 27 on kirjailijan mielikuvituksesta syntynyt
kokonaisuus, jolla ei vielä ole fyysistä muotoa. Jotta teksti
materialisoituu lukijalle asti se tarvitsee fyysisen muodon –
painetut sivut jotka sidotaan kirjaksi. Näitä välittäjiä Genette
kutsuu parateksteiksi.
Graafinen suunnittelija antaa sisällölle muodon, mutta
muoto puolestaan sitoo kirjan rakenteellisia osia yhteen: se sitoo ja havainnollistaa kielen merkityksen yhteispeliä. Sivunumerot, otsikot ja alaviitteet rajaavat ja rakentavat tekstiä, samoin kuin tekstielementtien tilallinen sommittelu ja kuvitus.
Paratekstiksi Genette siis määrittelee kaiken tekstiä ympäröivän materian: kannet, marginaalit, paperivalinnan, takakannen kirjailijaesittelyt sekä muut vastaavat elementit.

27 Primääri – ensimmäinen, ensisijainen, merkitykseltään tärkein.
Para – primäärille alisteinen ja avustava. Peri – ympäröivä.
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Toisin sanoen kaiken käsin kosketeltavan ja silmillä havaittavan, joka sijoittuu varsinaisen primääritekstin ympärille josta
teoksen konteksti muodostuu.
Genette jaottelee paratekstit kahteen kategoriaan:

Peritekstit
Formaatti: koko, paperi, sidosasu
Kansi
Typografia

Epitekstit
Juliste
Promoständi
Kirjanmerkki
Kirjakaupan markkinointimateriaali
Verkkosivu
Kirja-arvostelut
Kirjailijan haastattelut
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Genette on kirjallisuudentutkija – ei suunnittelija – minkä
vuoksi, jonka hän itsekin tunnustaa, ei osaa arvioida, mikä
rooli muotoilulla ja kirjan fyysisellä olemuksella on merkityksenannossa. Genette ei kysy, mitä tämä (visuaalinen) elementti tarkoittaa tai miten se toimii, vaan ennemmin mikä tämä
elementti on, ja mihin se sijoittuu kirjallisessa kontekstissaan.
Kirjallisuudentutkimuksella ei ole tarvittavia työkaluja arvioida näiden kuvallisten ja haptisten elementtien sisältöä ja muodon merkitystä tekstin sisällölle. Samalla voidaan
sanoa, ettei kirjallisuuden tutkimus oikein pysty luokittelemaan hybridiä. Tämä oli osoitettu myös Sadokierskin tutkimuksessa. (Sadokierski, 2010, 19). Hybridi on kuitenkin
Genetten paratekstejä monimuotoisempi kokonaisuus. Siksi on luontevaa että visuaalisen kulttuurin tuntija jatkaa siitä, mihin Genetten teoria loppuu 28. Sadokierski (2010, 90)
väittääkin, että hybridin graafiset elementit ovat olennaisia
(integral), eivät paratekstuaalisia osia.
Kannet, sidosasu, typografinen hierarkia – kirjan arkkitehtuuri on siis valmis. ”Usein kuitenkin ajatellaan että kirjan voi riisua pelkkään tekstiasuun, ja se edelleen tarkoittaisi
samaa asiaa. Tämä tietenkin nostaa kielellisen materiaalisen
edelle ja vähättelee suunnittelun merkitystä. […] Kirja ei ole
yhtä kuin teksti. Se on kommunikaation väline. Sillä on erilaisia sosiopoliittisia ja kulttuurisia rooleja, se kantaa tiettyjä
olettamuksia tiedosta.” (Gillieson, 2006, 11). Luvussa 3.2
syvennytään toiseen kirjaan liittyvään mikrotasoon, lukemiseen, tarkemmin.

28 Mikäli hybridin tulkintaa haluaa viedä pidemmälle, voi lukemalla epitekstejä – kuten kriitikoiden arvioita – avittaa hybridikirjan elementtien tulkintaa
(ks. Sadokierski, 2010, 54).
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Taiteilijakirjasta

Taiteilijakirjat 29 ovat yleisesti yksittäiskappaleita tai pienpainoksia, eivätkä aina edusta lainkaan painettua kirjaa. Ne asuvat jossakin kirjallisuuden ja taiteen harmaalla alueella, kuulumatta varsinaisesti kumpaankaan. Sen sijaan hybridi elää
perinteisen kaunokirjallisen teoksen ja taiteilijakirjan välimaastossa.
Taiteilijakirja on monimutkainen termi. Kun kirjallisuuteen, tai tarkemmin kirjaan, lisätään visuaalinen taso ei
se mielestäni tarvitse erillistä etuliitettä. Kirjallisuushan on
yksi taidemuoto. ”Silloin mikä hyvänsä Shakespearen, Baudelairen tai Saarikosken halpa pokkari laskettaisiin – luonnollisesti – ’taiteilijakirjaksi’, mitä ne eivät tietenkään ole.”
(Prohm. 2008, 1).
”Bibliofiilistä, eli kirjojen keräilijästä, saattaa tuntua,
että taitelijakirjassa mukana oleva taiteilija saa liikaa
29 ”1800-luvun lopulla syntyi Ranskassa liikehdintää modernin taiteen kentällä. [Taiteilijat] kapinoivat akateemisten kirjojen suurta tekstimäärää suhteessa
kuvaan, sekä kustantamojen ja painotalojen tapaan vähentää kustannuksia käyttää kuvantoistoon huonompia painotekniikoita.” (Stein, 2001, 18). Yksi tunnetuimpia livres d’artisten kustantajia oli ranskalainen galleristi Ambroise Vollard
(1886–1939). Galleriansa kautta hän kustansi monien tunnettujen taiteilijoiden
kuten Auguste Rodin (1840–1917) ja Pierre Bonnard (1867–1947) kuvittamia
tekstejä. ”Saksalaissyntyinen taidehistorioitsija ja keräilijä Daniel Henry Kahnweiler (1884–1979) kertoo kirjassa My Galleries and Painters kuinka hänestä
tuli taiteilijakirjojen kustantaja. ”Elimme euforian, nuoruuden ja innostuksen
aikakautta. Runoilijoiden kuten Apollinaire, Max [ Jacob][…] työt olivat
meille erittäin tärkeitä. Sitä paitsi heillä ei ollut silloin edes kustantajia. Niinpä
minulle valkeni että voisin kustantaa näitä runoilijoita heidän taiteilijaystäviensä
kuvittamina teoksina. Vollardin ihailtavat laitokset olivat ainoastaan vanhoihin
teksteihin perustuvia. Minä puolestani kustansin aina vain esikoisteoksia[…]
kustansin vain 100 kappaleen painoksia[…]Se antoi vähän näkyvyyttä, mutta
ennen kaikkea se kannusti muita kustantajia painamaan suurempia painoksia.”
(Stein, 2001, 20.)
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painoarvoa suhteessa kirjoittajaan, suunnittelijaan tai painotaloon. Sen sijaan moni taiteen puolella pitää taiteilijakirjaa periferaalisena taidemuotona. Vaikka kirjassa olisi paljon
graafista materiaalia, on joidenkin silti vaikea kuvitella kirja taideteoksena”, kirjoittaa Robert Flynn Johnson (2001, 13)
esipuheessaan Artists’ Books in the Modern Era 1870–2000.
Hän jatkaa että ”[…] johtuen kirjan fyysisestä rakenteesta,
verrattaessa maalaus-, veisto- tai piirrostaiteeseen, se ei voi
yhdellä silmäyksellä paljastaa katsojalle kaikkea esteettistä
voimaansa.”
Tämän opinnäytteen lähtökohta on, että taiteilijakirjat
ovat taidetta, eivät hybridejä, sillä ne ovat ennen kaikkea taiteellisesti kunnianhimoisia, ja ne voivat olla keräilykappaleita.
Hybridi voi olla näitä molempia, mutta se ei ole sen päätavoite.
Taiteilijakirjan merkitystä hybridimuodon synnylle
ei silti pidä vähätellä. Päinvastoin, näen sillä olevan merkityksellinen rooli hybridin nykymuodon mahdollistajana.
Sillä on myös paikkansa graafisen suunnittelun historiassa. Monet suuret taiteilijat ja runoilijat ovat tehneet, tai olleet mukana tekemässä, taiteilijakirjoja, ja siten kokeilleet
ja uudistaneet kirjamuotoa sekä taiteilijan että kirjailijan
näkökulmasta 30.

30 Espanjalaisen Joan Mirón À toute épreuve (1958), runoilija Paul Eluardin
teksteihin perustuva teos, on enemmän kuin pelkkä runon kuvitus. Miró teki
kuvat puupiirroksina. Hän lähestyi kirjaa kuin ”marmoriin kaiverrettua veistosta”.
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Venäläiset futuristit, kuten Kazimir Malevitš (1878–1897),
Olga Rozanova (1886–1918) ja Aleksei Krutšenyh (1886–
1968) reagoivat hienoja laitoksia, kuten Vollardin ja Kahweilerin kustantamat kirjat, vastaan. Sen sijaan he halusivat
hyödyntää halpoja painotekniikkoja, kuten litografiaa, ja
tehdä kevyitä painoksia joita oli helppo levittää. Näissä esitteissä jaettiin uusia ajatuksia sekä taiteesta että kirjallisuudesta, ja vallankumouksellisia ideoita typografiasta, kuvituksesta, kielestä ja graafisesta suunnittelusta. (Stein, 2001, 21.)
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Venäläisen futurismikirjan innoittamana ranskalainen runoilija ja kirjailija Blaise Cendrars (Frédéric Louis Sauser) (1887–
1961) ja venäläissyntyinen taiteilija Sonia Delaunay (1885–
1979), molemmat aikansa merkittäviä modernistitaiteilijoita,
tekivät yhteistyössä teoksia. Teokset tutkivat kirjan ja modernin median, kuten elokuvan ja julisteen yhteneväisyyksiä.
La Prose du Transsibérien et la petit Jehanne de France
vuodelta 1913 sijoittuu Siperian halki kulkevalle junareitille.
Kirjan radikaali pystymuoto taitteineen tukee matkakertomusta, sillä se muistuttaa karttaa. Cendrars ajatteli, että mikäli kaikki aiotut 150 kappaletta toteutettaisiin, ne avattuina olisivat yhtä korkea kuin Eiffel-torni.
Tästä yhteistyöstä tekee merkittävän hybridimuodolle
se, että aiemmin taiteilijat kuvittivat – joskin kunnianhimoisesti – kirjailijoiden ja runoilijoiden tekstejä, mutta Delaunayn abstrakti kuvitus ei pyri kuvittamaan Cendrarsin runoa, vaan se on ennemmin runon kuvallinen vaikutelma.
Yhteistyö taiteilijan ja kirjailijan välillä on saumaton ja
lopputulos on enemmän kuin osiensa summa.

Kuva 11 — La Prose du Transsibérien et de la petit Jehanne de France
(detalji). Blaise Cendrars ja Sonia Delaunay. 1913. Julkaisussa Artists’
Books in the Modern Era 1870–2000. Èditions des Hommes Nouveaux.
Reva and Logan -kokoelma.
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El Lisitski (1890–1941) teki Dlia Golosa (engl. For the Voice)
-teoksen 31 graafisen suunnittelun, joka julkaistiin Berliinissä
kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1923. Se perustuu
venäläisen futuristin Vladimir Majakovskin (1893–1930)
tekstiin, joka sai ensiesityksensä oopperan muodossa. Kuriositeettina on kiinnostavaa että ”…berliiniläinen painoteknikko pystyi toteuttamaan näin monimutkaisen teoksen vaikka
ei puhunut lainkaan venäjää” (Flynn Johnson, 2001, 98).
Teoksen kolmetoista runoa on puettu punamustaan
asuun. Majakovski oli tarkoittanut runot ääneen luettaviksi, minkä vuoksi Lisitski suunnitteli kirjan käyttöliittymäksi nykyisistä hakemistoteoksista tutut peukalon kokoiset välilehdet ikoneilla. Teos on typografisesti erittäin kokeileva
ja vaikutti aikanaan, ja edelleen, graafiseen suunnitteluun ja
kirjamuotoiluun. Se on myös osoitus siitä, miten kirjailijan intentio voi suunnittelijan käsissä saada uuden ulottuvuuden.

31 Viereisen sivun esimerkkiaukeama on lainattu sivustolta www.wdl.org/en/
item/9609/ jossa Dlia Golosa on luettavissa elektronisesti.

Kuva 12 — Dlia Golosa, Vladimir Majakovski, Gosizdat, 1923.
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Etenkin kuvan osalta merkityksen muodostaminen ei ole
yksiselitteistä tai kovin mitattavaa. Merkkien tulkintaan ja
merkitysten muodostumiseen vaikuttavat pitkälti vastaanottajan, eli tulkitsijan, kulttuurinen ja henkilökohtainen tausta. Hybrideissä on huomattava, että merkitykset syntyvät
kuvallisten merkkien ja tekstin muodostaman liiton avulla,
joka on kokonaisuuden tulkinnan kannalta olennaista. Lukijan kokemus on siis yksilöllinen.
Pienimmästä merkityksenkantajasta on monta tulkintaa. Sen lisäksi tarkastelen myös sitä miten lukemisprosessi
tapahtuu fysiologisella tasolla ja miten proosa ja runous
eroavat toisistaan.

3.2. Muodonanto
Pienimmistä nimittäjistä

Kirjainmuotoilija Gerrit Noordzij (2007, 15) kirjoittaa:
”Sana on pienin orgaaninen kirjoituksen yksikkö. Se mitä
kirjaimesta, tai kirjaimen yksittäisestä viivasta todetaan, tulee sanoa pitäen toinen silmä sanassa.” Noordzijin kommentaari kumpuaa typografisesta näkemyksestä jossa merkkien
yhdistelmä, toisin sanoen sana, muodostaa sanakuvan. Sanakuvaa tarkastelemalla määritellään tekstin luettavuus ja silmäiltävyys (engl. readability ja legibility).
”Pääasia ei ole ryhmä kauniita kirjaimia, vaan ennemmin kaunis ryhmä kirjaimia”, kirjainmuotoilija Matthew
Carter puolestaan viittaa siihen että sivulla yksittäisellä kirjaimella, tai sen muodolla ei ole niin suurta merkitystä. Ennemmin kirjainten, tarkemmin kirjaintyyppien muodostama palstakokonaisuus on esteettisesti merkittävä.
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Morfeemi 32 on lingvistiikan, eli kielitieteen, näkökulmasta kielen pienin merkitystä kantava yksikkö. Kun äänteitä tarkastellaan merkityksen kannalta, puhutaan foneemeista 33. Useimpien kielten kirjoitusjärjestelmät nojaavat
aakkosperiaatteeseen, jolloin foneemit merkitään omilla kirjainsymboleillaan, eli grafeemeilla. Kun kielitieteilijät syventyvät makro- ja mikrotasolle, typografit sanakuviin ja kirjaimen muotojen suhteisiin toisiinsa, ovat kääntäjät puolestaan
kiinnostuneet virkkeestä.
Riippuu siis näkökulmasta, mikä katsotaan kirjoitetun
kielen pienimmäksi yksiköksi, tai merkityksellisimmäksi elementiksi. Visuaalisuudella ei varsinaisesti ole tällaista yksittäistä pienintä nimittäjää, jolla se tuottaa ymmärrettävää
(materiaalia), tai jonka pohjalta voisi dekonstruoida visuaalista kuvastoa ja keinoja.
Eli visuaalisen kirjoittamisen pienintä yksikköä on vaikeampi määritellä, sillä se koostuu monesta rakennuspalikasta. Kyseessä ei ole samanlainen rajattu joukko kuin esimerkiksi kirjaimet ovat. Kuvallisten merkkijoukkojen tuottama
informaatio voi olla suurikin. Se liittyy kuvan ominaiseen intertekstuaaliseen luonteeseen.
Hybridissä kirjailija tai suunnittelija rakentaa harkittuja
katseratoja, ohjailee siis lukijan katseen suuntaa. Näin autetaan ja ohjataan lukijaa löytämään uusia merkitystasoja.
Katseen ohjailua, tai lukuohjetta käsitellään luvussa 4.8.

32 Kielen pienin yksikkö, jolla on itsenäinen merkitys ; kirja|ssa|nne|kin.
Morfeemi ei ole sama asia kuin tavu.
33 Foneemi on pienin kielen yksikkö, jonka vaihtaminen toiseen voi aiheuttaa ilmauksen merkityksen muutoksen; puu — suu — muu.
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Sivusta ja lukemisesta

Mikä oikeastaan on sivu? Manguelin (2004, 28) mukaan sivu
on objekti joka vaatii, tai osoittaa, reunuksen sille asetellulle
tekstille jotta me, lukijat, voimme vähitellen tutustua sen sisältämään merkitykseen. Sivu on myös objekti, joka rajoittaa
tekstin raamiensa sisään leikaten sen ennaltamäärättyyn fyysiseen kokoon erottaen sisään jäävän tekstin kokonaisuudesta, joko muuttaen tai alleviivaten sen merkitystä.
Sivuja lehteilemällä lukijalle muodostuu etenemisen ja
paikan tunne. Sivu on siis lukijan tila, ja samalla myös lukijan aikaa. Sivu aiheuttaa lukuprosessissa seuraavia ominaisuuksia: rajoittaa, katkaisee ja keskeyttää, pitkittää, sensuroi,
muovailee ja tulkitsee, painottaa, purkaa jännitystä ja erkaannuttaa. (Manguel 2004, 27.) Tavallaan lukija käy taistelua
sivua vastaan tekstin herruudesta. Sivun arkkitehtuuri koostuu tekstiblokin lisäksi toissijaisista, Genetten paratekstuaalisista elementeistä.
Kirjaa lukiessa emme näe vain lukemaamme sivua,
vaan aukeaman kokonaisuutena, luetun sivun vääristyneen
peilikuvan. Olemme tietoisia menneestä mutta myös samalla
tiedostamattamme perillä siitä, mikä on tuleva.
Yleisesti lukuprosessissa lukija intuitiivisesti analysoi
kielellistä rakennetta usealla tasolla (muun muassa kielioppi,
äänteet, sanat, kirjallinen rakenne). Tämän prosessin tarkoituksena on ymmärtää lauseiden suhde toisiinsa. (Short, 1996,
5). Monimutkainen prosessi tapahtuu lukiessa niin nopeasti,
ettemme huomaa sitä, emmekä etenkään sitä, miten se tapahtuu. Toisin sanoen lukuprosessi on tiedostamaton.
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Kuvanmuodostuksessa ymmärrämme näkemämme lukuisista pienistä yksiköistä muodostamalla. Samalla tavalla lukeminen, fysiologisella tasolla, muodostuu sakkadeista, eli silmän nopeista hypyistä riveillä, ja fiksaatiosta, eli hetkellisestä
pysähtymisestä. Tekstiä luetaan osissa, usein muutamasta
merkistä jopa kahdeksaantoista kirjaimeen asti. Kokenut lukija voi lukea jopa 300 sanaa minuutissa. Lukija lukee nopeammin jos aihe on tuttu. (Unger, 64, 66).
Lukemisessa tekstin, lähinnä kirjaimen visuaalinen muoto on toissijainen. Kuitenkin lukemisen tutkimuksessa väitetään, että luemme kokonaisia sanoja. Aivot tunnistavat sanojen osia ja konstruoivat niiden pohjalta vertailevasti siihen,
mitä jo tiedämme. Kontekstista riippuen lukija ohittaa sanoja, sillä arvaamme jo mitä ne voisivat olla joko jo aiemmin
luetusta, tai keräämästämme tiedosta riippuen. 34 Harmillisesti tekstin tekijä ei voi millään arvata mitkä sanat kukin lukija ohittaa, joten tekstiä ei sillä perusteella voi tiivistää.
(Unger 72, 73.)

Mitä tämä sitten tarkoittaa visuaalisessa kirjoittamisessa? Lukuprosessi voi olla hitaampi. Sekä tekstiä, että kuvaa,
tai muotoa, on pysähdyttävä tarkastelemaan. Lukija muuttuu katsojaksi. Osa visuaalisen kirjoittamisen menetelmistä nivoutuu niin saumattomasti lukukokemukseen, että niihin tuskin kuluu liialti aikaa, saati että lukeminen prosessina
tuntuisi vaikealta.

34 Tutkimus osoittaa että kokeneet ja hyvän yleissivistyksen omaavat lukijat
voivat ohittaa suuren osan lukemastaan (15% substantiivit, verbit, adjektiivit, ja
jopa 60% artikkeleista, prepositioista ja konjunktioista.) Keskimääräisesti noin
20% sanoista ohitetaan. (Inhoff & Rayner, 1996, 945, viite teoksessa
Unger, 2007)
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Runon ja proosan lajityypillisistä eroista

”Suuren lukijakunnan sanotaan haluavan lukea erityisesti
tarinoita, mutta runoudella on juuri niitä varsin vähän tarjottavanaan – poikkeuksena on kertova runous. Siinä kertomisen tavat – erityisesti juoni ja henkilöhahmot – lähenevät
proosan kerronnan keinoja. […] Runolla on kuitenkin oma
tapansa kertoa tarinoita. […] Runoa voidaan pitää tarinana jossa tapahtuu muutos. […] Muutoksen tulee olla kertomisen arvoinen. Se voidaan kuvata konkreettisena johonkin
esineeseen tai asiaan liittyvänä muuttumisena, jonka lukija
tulkitessaan yleistää ja kokee merkityksellisenä. Myös proosan kohdalla muutoksen kuvaamista voidaan pitää olennaisena, mutta keinot, joilla nämä toteutetaan, ovat erilaisia. Siinä
missä romaaneissa kerrotaan asioita peräkkäisten tapahtumien kautta, jotka muodostavat lopulta juonen, runossa asioiden selkeä peräkkäisyys tai tapahtumajatkumon yhtenäisyys
ei ole aina tärkeää.” (Parkko, 2014, 19.)
Romaanissa loogisesti etenevä juoni on siis tavoiteltava ominaisuus. Runossa puolestaan juoni tapahtuu hypähdellen – assosiatiivisten ja analogisten linkkien kautta, jotka
ovat runoudelle ominaisia kerronnan keinoja. ”Olemme tottuneet seuraamaan tapahtumien peräkkäisyyden kautta jäsentyvää kerrontaa, mutta analogisilla ja assosiatiivisilla keinoilla voimme yhdistää asioita (kuvia, käsitteitä, havaintoja
toisella tapaa. Runo etenee erilaisilla jatkumilla ja se tuo
runoon erilaisen kerronnan logiikan kuin proosassa on.”
(Parkko, 2014, 19.)

Analoginen kerronta on asioiden, sanojen ja havaintojen
yhdistämistä samankaltaisuuksien kautta, jotka on mahdollista aktivoida ja jotka vaikuttavat tulkinnassa. Yhteys on sat-
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tumanvarainen, ei siis syy-seuraussuhteinen. Assosiatiivisessa kerronnassa korostuu edellistä enemmän runoilijan omat
mieleenjohtumat, jotka eivät välttämättä näyttäydy lukijalle
samanlaisina kuin kirjoittaja ne päässään on ajatellut. Mutta
“jos runo on täynnä liian yksityisiä assosiaatioita, jotka eivät
synnytä lukijalle mielikuvia , runon kaikkia mahdollisuuksia
ei ole hyödynnetty. Jos mielikuvat taas ovat liian yleisiä ja kuluneita, runo ei tunnu lukijasta hedelmälliseltä.”
(Parkko, 2014, 20.)

Ajatus liiallisesta yksityisyydestä voidaan kytkeä myös
hybridiin. Jos kirjan tekijä lataa kerronnan täyteen omituisia, lukijalle mysteeriksi jääviä merkkejä tai kuvia, ei kokonaisuus voi onnistua. Hybridissä kuvan ei tule kertoa uudelleen
samaa asiaa, joka on tekstissä kertaalleen sanottu. Silloin tapahtuisi merkityksenannon inflaatio. Kuva kertoo enemmän
kuin tuhat sanaa ei oikein sekään sovi hybridin maailmaan
sillä lähtökohtana on, että visuaalisuus tukee tekstiä – ja
teksti visuaalisuutta. Visuaalisuus ei siis pelkästään ole muodonannon keino.
Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia lähteekin
tästä yhtenäisen kokonaisuuden ajatuksesta. Seuraavassa luvussa esittelen typologian pääpiirteineen erilaisten kirjaesimerkkien avulla.
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Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia muodostuu
seitsemästä kategoriasta, joilla voi olla alakategorioita. Pohjustan typologian syntymisen seuraavassa luvussa aiemman
tutkimuksen päälle. Keinot esitellään järjestyksessä konkreettisemmasta, kuten kirjan muoto, konseptuaalisempaan,
kuten rytmi ja tilallisuus. Niitä havainnoimassa on kaunokirjallisia esimerkkiteoksia.
Kirjan muoto käsittää sen materiaalisia ominaisuuksia
kannesta sidosasuun. Tekstimaisema syventyy kokeelliseen
typografiaan kun taas kuvallisuus taustoittaa valokuvaa ja kuvitusta. Materia sisältää ulkoisista lähteistä keräiltyä ja lainattua typografisesti muotoiltua materiaalia. Varastettu muoto puolestaan havainnoi tuttujen muotojen lainauksia kuten
kirje tai kollaasi. Rytmi ja tilallisuus ovat ominaispiirteiltään
konseptuaalisempia.
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Kirjamuotoilija ja tutkija Zöe Sadokierski (2010) sekä kirjoittaja ja tutkija Alan Prohm (2005) ovat luokitelleet visuaalisia menetelmiä romaaneissa ja visuaalisessa runoudessa.
Sadokierskin typologia koostuu pitkälti materiaalisista
ominaisuuksista. Ne ovat silmin havaittavia, sivulta helposti
löydettäviä ja melko konkreettisia ominaisuuksia. Ne pitävät sisällään graafiselle suunnittelijalle ominaisia keinoja kuten valokuvan ja kuvituskuvan käytön, typografisen sommittelun ja erilaiset löydetyt materiaalit. Prohmin kokonaisuus
puolestaan on immateriaalisempi. Siihen sisältyvät ominaisuudet ovat vaikeammin silmällä tavoitettavia ja löytyvät
ennemmin tekstisisältöön nivoutuneina.
Olen käyttänyt niitä pohjana visuaalisen kirjoittamisen
keinojen typologian luomiseen kaunokirjallisuudessa. Prohm
ei ole esittänyt kategoriointiaan tiivistetysti, vaan olen vapaasti
tulkinnut ja koostanut sekä suomentanut sen tekstin pohjalta.
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Visuaalisen runouden 3 kategoriaa
Alan Prohmia mukaillen (2005)
Prohmin jaottelussa kielellisen alle sijoittuvat konkreettiset,
silmin havaittavat keinot. Niistä siirrytään tulkinnanvaraisempiin keinoihin, moniaistillisiin ja hiljaisesti sisältöä tukeviin muotoihin. Täysin kuvallisessa kategoriassa tilallisuus ja
kokemuksellisuus korostuvat.

Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia

87

Kielellinen
— Perustuu kirjaimiin ja kirjoitetusta kielestä
tuttuihin symboleihin ja merkkeihin
— Tekstipainotteiset typografiset runot
— Matemaattiset symbolit ja nuotiston käyttö
— Tavanomainen lukutapa, mutta käyttää
myös hyväkseen epälineaarisuutta
— Perinne konkreettisessa runoudessa
Visuaalispainotteinen
— Käyttää kulttuuri- ja kontekstisidonnaisesti
ymmärrettäviä symboleja
— Sekoittelee visuaalisia keinoja typografiaan
ja tekstiin
— Lukusuuntien moninaisuus
— Silmä erottaa ja tunnistaa tuttuja elementtejä
— Piktogrammit ja valokuva
— Kuvastona mainosgrafiikkaa ja popkulttuuri
Täysin kuvallinen
— Muoto- ja väripainotteinen, tilallinen kokemus
syntyy psykologis-fyysisellä tasolla
— Silmä reagoi visuaaliseen ärsykkeeseen
— Ei perustu tuttuuteen sinänsä,
elementtejä ei hahmoteta tunnistuksen kautta
— Kokemuksellisuus korostuu ja ohjaa lukemista
— Kolmiulotteinen tilakokemus,
”arkkitehtooniset runot”
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Sadokierskin graafisten elementtien
typologia hybridiromaaneissa (2010)
Typografia (Typography)
Kirjamuotoilun normeista poikkeava typografinen asemointi tai sen epäkonventionaalinen käyttö on selkein
esimerkki. Se muistuttaa lukijaa kirjan materiaalisuudesta, eli rikkoo harmaan tasapalstan luoman syventyneen
lukukokemuksen ja mielikuvamaailman. Näitä keinoja voivat olla mm. kirjaintyyppien vaihtelu, tekstin värin
muutos ja epätavallinen sijoittelu ja sommittelu. Typografian keinoin voidaan myös erotella tarinan hahmoja
ja puhujia.
Kuvituselementit (Illustrative elements)
On tärkeää huomata, että toisin kuin taitolliset elementit (ks. luku 4.2) kuten vinjetit joita käytettiin viktoriaanisissa romaanissa, kuvituselementit ovat olennainen
osa tekstiä, eivät pelkkää koristelua. Sadokierski ehdottaa kuvituselementiksi sellaista elementtiä, josta tarinan
hahmot ovat tietoisia. Tämä tietoisuus osoittaa, että kuvalla on yhteys tarinaan syvemmällä merkitystasolla: ne
ovat kirjallisia keinoja, eivät tekstin kuvitusta. Kuvituselementit ovat usein käsin piirrettyjä.
Materiaalit (Ephemera)
Kuvallinen representaatio olemassa olevasta kulutustuotteesta, joka voi olla esimerkiksi lippu, ruokalista tai kutsu. Ne kantavat historiallista ja nostalgista arvoa. Keinon
käyttö edellyttää, että pelkkä kuvailu tekstissä ei riitä tavoittamaan sen luonnetta ja lisäarvoa tarinalle, vaan painotuote tuo oleellisesti uuden tason lukijan käteen.
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Valokuvat (Photographs)
Kuvat jotka ovat joko a) tehty romaania varten tai b)
kerätty monista lähteistä tiettyä tarkoitusta varten. Valokuvan käyttö tuo usein realiteettia: fiktiossa sitä käytetään todentamaan jotakin. Ne voivat luoda tarinaan
siirtymiä, tarjota uuden näkökulman tai auttaa orientaatiossa.
Diagrammit (Diagrams)
Taulukot, kartat, informaatiografiikka ja ikonit järjestävät monimutkaisia ja vaikeaselkoisia asioita ymmärrettävään ja helposti pureksittavaan muotoon. Romaanissa niitä voi käyttää mm. hahmon toimesta. Diagrammit
myös toimivat apuna lukijalle hahmottamaan tarinassa
käsiteltyjä haastavia paikkoja tai maailmaa.
Sadokierski jaottelee elementit konkreettisiin, silmin havaittaviin asioihin toisin kuin Prohm, joka sekoittelee näkemisen teoriaa ja kehollisuutta tulkinnan välineenä. Sadokierskin keinot voivat vaatia kulttuurillista kontekstia ja
ehdottomasti leikkivät lukemisen konventioilla, mutta menevät silti muotojohteisesti. Perusteesinä on, että keinot ovat
olennainen osa tarinaa ja toimivat joko tarinan syventäjinä
tai tukena lukijalle.
Sadokierskin typologia ei yksistään kata koko kaunokirjallisuuden keinoja, sillä se on vahvasti sidottu vain proosaan. Yhdistän jaottelut, jotta mukaan saadaan myös tulkinnanvaraisempia keinoja. Ne ovat usein enemmän esillä
runoudessa, mutta proosassa läsnä yhtälailla, hiljaisempina.
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Osa edellämainituista keinoista saattaa kriitikon silmään
tuntua disruptiivisen lukukokemuksen tarkoitukselliselta
hakemiselta, mutta visuaalisessa kirjoittamisessa ei ole
kyse leikittelystä leikin vuoksi, vaan sellaisten elementtien
löytämisestä ja keinojen käyttämisestä, jotka ovat yhtäläisen
tärkeä osa tekstiä – toista ei voi ymmärtää ilman toista.

Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia
on koostettu edellisten pohjalta soveltaen:
Kirjan muoto
Tekstimaisema
Kuvallisuus
Materia
Varastettu muoto
(konkreettisia, silmällä helposti havaittavia)
Rytmi
Tilallisuus
(muodon kautta tulkittavia, psyko-fyysisiä, aineettomia)
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Kansi välittää myös tunteita kuva-aiheen ja typografisten
valintojen kautta. Kirjan muoto taas voi puhutella lukijaa
materiaalivalintojen: paperin, lakkausten, lukunauhojen,
selän ja vastaavien haptisten elementtien kautta.
Kansi ja sidosasu

4.2. Kirjan muoto

Historiallisesti kannen tehtävä on ollut suojata herkkiä käsin
tekstattuja sivuja hapettumiselta, kosteudelta ja muilta vaurioilta. Sen tehtävä oli myös helpottaa käyttöä ja kuljetusta sekä viestittää arvokkuudesta. Kannet antoivat kirjalle ikään
kuin kehykset, kotelon jossa sisältö saa elää ja asua.
Nykyään kannen tehtävä on monimuotoisempi. Sen
tehtävä on toki markkinoida kirjaa lukijalle kirjakaupassa,
mutta ennen kaikkea se virittää lukukokemuksen alkuun ja
sijoittaa kirjan tiettyyn genreen, jolloin lukijan on helppo
tarttua siihen. Kannen tehtävä on myös kestää käsittelyä ja
tuntua miellyttävältä kädessä.
Kaikesta huolimatta kansi ei vielä välttämättä tuo julki lukijalle sen mahdollista hybridimuotoa, vaan visuaaliset
elementit paljastuvat vasta kansien sisältä ja kirjaa selaillessa. Näin ollen hybridijulkaisu voi hyvin maastoutua tavanomaisen kirjan vaatteisiin, kuin susi lammastarhaan. Toisaalta, mikä tahansa romaani tai runokirja saattaa antaa kannen
kautta viitteitä kokeellisemmasta sisällöstä kuin se lopulta
tosiasiassa käsittää. Tämä johtunee monesti siitä, että kannen suunnittelija on eri kuin sisällön taittaja, jolloin kannen
suunnittelijalle saatetaan antaa erivapauksia kirjan aiheen
tulkintaan niin kuvallisesti kuin muodollisesti.
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Harry Salmenniemen runokokoelman Kivirivit (Otava
2013) kannen aukotus on kuin läpileikkaus koko kokoelmasta – se on ikkuna sisältöön, kehys tekstille. Ainoaksi
visuaaliseksi elementiksi riittää kirjan typografia ja ladelma,
eli kaksi runon pääasiallista typografista rakennusainesta:
kirjaimet ja rivit. Kirjan esineellisyys kohoaa Kiviriveissä
sisällön ja muodon symbioosiksi.
Kansi antaa lupauksen kokeellisemmasta sisällönkäsittelystä, mutta runokokoelma noudattelee klassista, eleganttia
sommittelua. Kirjan on suunnitellut Markus Pyörälä. Pyörälä ja Salmenniemi, molemmat tunnettuja visuaalispainotteisista kirjamuodoista, ovat tehneet yhteistyötä useamman
teoksen kohdalla, joista Runojä-teokseen palataan tuonnempana luvussa 4.7.
Palaan Flynn Johnsonin luvussa 3.1 esittämään ajatukseen,
että perinteinen kirjamuoto ei voi ensisilmäyksellä paljastaa
kaikkea visuaalista potentiaaliaan. Ajatus myös hyvin rajaa
hybridin mahdollisuuksia vaikuttaa lukijaan kirjakaupassa.
Mikäli kansi ei paljasta sisällön visuaalisia viitteitä, kirja on
poimittava käteen ja sitä on selailtava ne löytääkseen.
Kirjan koko määrittelee myös sen kontekstia: runokirjat
ja esseet ovat usein pieniä ja kapeampia formaatiltaan. Niiden sivumäärä on yleensä paljon pienempi kuin romaanien,
ja typografisesti niiden ulkoasu on usein kokeellisempi tai
hyvinkin niukka.

Kuva 13–14 — Kivirivit, Harry Salmenniemi, 2013, Otava.
Kuva: Antti Huittinen / Suomen kirjataiteen komitea
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Miki Liukkosen esikoisromaani Lapset auringon alla
(WSOY 2013) voisi olla tyypillinen romaani, mutta nuoren
kirjailijan teoksen sopiikin käyttää pientä visuaalista leikittelyä hyväksi. Kirja on kasvuromaani isästä ja pojasta, keltaisesta väristä ja pyramidien purkamisesta (ote takakannesta).
Tarinasta nostettu symbolinen keltainen väri halaa kirjaa etulehtien muodossa. Mustatut reunat nokkelasti erottavat kirjan kaksi osaa. Se myös jatkaa kannen geometriaa luoden kolmiulotteista jatkumoa. Kirjan on suunnitellut usein
palkittu kirjamuotoilija Jussi Karjalainen ja kannen kuva-aiheen valokuvannut Aki-Pekka Sinikoski.
Liukkosen uusin runokokoelma Raivon historia (WSOY 2014) viittaa kannen geometrian ja valokuvan yhdistämisellä Lapset auringon alla -romaaniin. Näin syntyy sarjamaisuutta. Lukija osaa jo ehkä mielessään nähdä Karjalaisen
luoman visuaalisen maailman jatkumona aiemmalle.
Taitolliset symbolit

Kuva 15–16 — Lapset auringon alla, Miki Liukkonen, 2013, WSOY.
Kuva: Antti Huittinen / Suomen kirjataiteen komitea

Aki Ollikaisen esikoisteos Nälkävuosi (Siltala 2012) sijoittuu nimensä mukaisesti 1800-luvun Suomeen, nälkävuosien
aikaan. Kirjassa on oivallisesti käytetty hyödyksi ajan hengen
mukaista typografiaa ja ornamentiikkaa, joka polveilee selän,
kannen ja etulehtien kautta kuljettaen lukijan 2010-luvulta
syvemmälle historiaan. Kirjan ulkoasun on suunnitellut graafikko Elina Warsta.
Aldus Manutiuksen (1449–1515), venetsialaisen kirjapainajan ja kustantajan, lehti on tunnetuin taitollinen symboli. Alduksen lehti on lehden, tai kukan, muotoinen välimerkkinä tyypillisesti käytetty ornamentti. Nälkävuoden
taitossa on käytetty paljon ajalle ominaista painosymboliik-
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kaa: koristeellisia reunuksia, tähtiä ja muita symboleja.
Kulttuurikonteksti vaikuttaa symbolien lukutapaan ja
ymmärrykseen. Niinpä suunnittelijan tehtävä on varmistaa,
että valittu ornamentiikka, symboli tai typografia tulee ymmärretyksi oikein. Typografialla on vahva voima kannatella
lukijaa yli vuosikymmenien tai -satojen. Mutta tulee huomata, että se vaatii lukijalta tiettyä aiempaa kulttuurihistoriallista pohjaa, jotta hän osaisi sijoittaa valitun kirjaintyypin oikealle aikakaudelle – tai ettei hän kyseenalaista suunnittelijan
valintaa, kuten pahimmillaan voi käydä.

Kuva 17–18 — Nälkävuosi, Aki Ollikainen, 2012, Siltala.
Kuva: Antti Huittinen / Suomen kirjataiteen komitea
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Hannu Väisäsen Kuperat ja koverat (Otava 2010) on ulkoasultaan tyypillisen niukka romaani. Kirjan on suunnitellut
Anna Lehtonen.
Kansi rakentuu kolmiulotteisista kuperista ja koverista
muodoista – aivan kuten kirjan nimikin kertoo. Muoto toistuu kirjan sisällä lukumarjoina.
Marjat merkitsevät lukumäärää. Ensimmäinen luku
alkaa yhdellä marjalla viimeisen päättyessä 39:ään marjaan.
Näin lukuja ei tarvitse numeroida perinteiseen tapaan, vaan
ne esitetään kokonaisuutta tukevasti. Kyseessä on trilogia,
johon ulkoasu viittaa niin koollaan kuin kuvamaailmallaankin. Nimiösivun kolme marjaa myös viittaavat trilogian päätösosan olevan käsillä. Marjat ovat valokuvareproduktioita.
Valokuvan keinoja tarkastellaan lähemmin luvussa 2.3.

Kuva 19–20 — Kuperat ja koverat, Hannu Väisänen, 2010, Otava.
Kuva: Antti Huittinen / Suomen kirjataiteen komitea
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Erkka Mykkäsen esikoiskokoelman Kolme maailmanloppua
(WSOY 2015) poeettiset tarinat ovat jännittyneitä. Ne tuovat mieleen aikuisille suunnatut pelottelutarinat, joissa kauhu ja tragedia ovat läsnä. Kirja on kooltaan pieni ja lyhyt,
jolloin se fyysisesti muistuttaa ennemmin runoteosta kuin
novellia, mikä sopiikin Mykkäsen lyhytproosan runolliseen
muotoon osuvasti.
Kannessa esiintyvät ja stanssatut kolme sydämen tasoa
toimivat myös kokoelman kolmen osan erottavina symboleina: ikään kuin sydän pamppailisi ja sen liikkeen ääripäät
olisi pysäytetty.
Tirehtööri-novellissa kolmea sirkuksen työntekijää odottaa konkurssin lähestyessä lopputili. Jokainen heistä käsittelee uran loppumista omalla tavallaan. Teksti etenee kertoen
klovnin, trapetsitaiteilijattaren ja painonnostajan tarinan.
Mykkänen käyttää tirehtöörin hattua toistuvana symbolina. Tirehtöörin hahmo ei ole tekstin puhuja, mutta
on läsnä lähes jokaisella aukeamalla. Hattusymboli on täten kirjailijan luoma visuaalinen työkalu 35, joka tuo tarinan
poissaolevan johtohahmon konkreettisesti mukaan sivulle.
Tirehtöörin persoona vaikuttaa manaavasti tarinan muiden hahmojen mielen hyvinvointiin. Hattusymboli on muotoiltu alaviitteen tavoin. Tarinan edetessä selviää että hän on
jo edesmennyt. Näin ollen tirehtööri puhuu haudan takaa,
maan alta. Viivan alla elävä teksti onkin maan alla, haudassa.

Kuva 21–22 — Kolme maailmanloppua, Erkka Mykkänen, WSOY 2015.
Kuva 21: WSOY kuvapankki, Kuva 22: Tekijän

35 Kirjan ulkoasun on suunnitellut Markus Pyörälä, joka kertoi (Pyörälä,
2015) että hattusymboli oli nimenomaan kirjailijalta tullut idea eikä kirjagraafikolla ollut siihen osuutta. Kirja painettiin EU:ssa. Pyörälän ihmetykseksi joku
painossa oli päättänyt muuttaa kannen alimman sydämen muotoa; se ei ollut
aivan niin litistynyt kuin suunniteltu. Liekö kyse sitten ollut painoteknisestä
asiasta jää arvoitukseksi.
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Lukijalle alaviitteessä kulkeva hahmo ei ensisilmäyksellä välttämättä esiinny edesmenneenä, vaan painostava tunne
välittyy tiedostamatta. Alaviite etäännyttää sopivasti ja luo
sivulle uuden hierarkiatason – viitteen jonka voisi ohittaa
lukemista nopeuttaakseen. Mutta tällä kertaa sitä ei kuitenkaan voi sivuuttaa.
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Tähän visuaalisen kirjoittamisen kategoriaan kuuluvat kaikki sellaiset typografiaa hyödyntävät keinot, jotka rikkovat tavanomaisen kirjamuotoilun konvention. Aiemmin luvussa
3.1 määriteltiin mitä tyypilliset konventiot ovat, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan voidaan sanoa että romaanissa
tekstipalstan muodostaa harmaan suorakaide joka on ladottu joko 9 tai 10 pisteen tasapalstaan. Runoudessa oikea liehu
taas on tyypillinen ratkaisu. Sitä rytmittämässä ovat eritasoiset otsikot ja alaviitteet. Nämä ovat usein niin tavanomaisia,
että lukija ei kiinnitä niihin uusia merkityksiä, vaan siirtyy
suoraan sisältöön.

4.3 Tekstimaisema

Muodosta

1900-luvun alun monet taidesuuntaukset vapauttivat kirjallisen sanan, ja samalla typografisen muodon ennenkuulumattomalla tavalla. Näiden kanssa flirttailivat esimerkiksi
dadaismi, futurismi, venäläinen kubo-futurismi ja myöhemmin muun muassa OuLiPo 36 sekä konkreettinen runous 37.
Suuntauksien vaikutusta graafiseen suunnitteluun ei voida vähätellä. Se näkyy myös kirjamuotoilussa kirjan muodon

36 Vuonna 1960 perustettu ja edelleen aktiivisesti toimiva ranskalainen
Ouvroir de Littérature Potentielle (lyhennettynä OULIPO, OuLiPo tai Oulipo;
suom. Potentiaalisen kirjallisuuden seura, Mahdollisen kirjallisuuden työpaja)
tunnetuinpia jäseniä olivat mm. Italo Calvino (1923–1985), Marcel Duchamp
(1887–1968) ja Georges Perec (1936–1982). Oulipon keskeiset termit ovat
rajoite, tai pakote sekä potentiaalisuus. Rajoite on luovaa prosessia puskuroiva
sääntö jolla on produktiivinen vaikutus. Potentiaalisuus taas viittaa sääntöjen
ja menetelmien tuottavaan, uutta synnyttävään vaikutukseen. (Joensuu 2013,
12–14.) Suomessa toimii Mahdollisen kirjallisuuden seura.
37 Aiheeseen syventyy Sakari Katajamäen & Harri Veivon toimittama laaja
teos Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus (Gaudeamus 2007).
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vapautumisena ja sivupinnan elävänä tulkintana. Nostan
seuraavaksi esiin muutamia esimerkkejä.
Apollinairen kalligrammien, eli muotorunojen vaikutus voidaan nähdä esimerkiksi runoilija Timo Salon 38 nimeämättömässä teoksessa 39 Vastakaanon-julkaisussa (Poesia
2011). Sanat alkavat valua terän pistoskohdasta alas kuin veri, muodostaen verikoston teräaseen. Muoto ei vain tue runon sisältöä, vaan aktivoi teräaseen muodon luomat sisäiset
tunteet ja näin ollen vahvistaa sen synkkää tunnelmaa.

38 Timo Salo (s. 1973) on helsinkiläinen runoilija ja aforistikko ja anagrammirunoilija. Hän myös toteuttaa sokkopiirtämistä, eli kuvallistaa anagrammirunoutta hiilellä piirtäen, vain yleisön nähden tämän hetkellisen tuotoksen.
39

Julkaistu alun perin Salon Vapaamatkustaja-blogissa.

Kuva 23 — Nimetön, Timo Salo, julkaisussa Vastakaanon, Poesia, 2011.
Kuva: Tekijän
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Jo ennen Apollinairea koettiin poeettisella kentällä uusia
tuulia. Ranskalaisen Stéphané Mallarmén (1842–1898)
Nopanheitto ei koskaan tuhoa sattumaa (Un coup de Dés
jamais nábolira le Hasard) (1897) tunnetaan ensimmäisenä
typografisesti avant-gardena tuotoksena.
Sinervo (2006, 11) selvittää teoksen taustoja näin:
”Nopanheitossa ei ole puhujaa tai kokijaa eikä niin sanotun keskeislyyrisen subjektin tunteiden tai havaintojen ja ajatusten ilmaisua. Se on syntaksiltaan tahallisen monimerkityksinen ja sirpaleinen, monessa kohtaa jopa epämääräinen.
[…] Mallarmésta voisi myös sanoa että hän käyttää kieltä
kuin säveltäjät säveliä, ääniä ja hälyjä, vaikka käsitys musiikista 1800-luvulla oli eri kuin nyt.”
Sinervo (2006, 17) tiivistää Nopanheiton visuaalisuuden
seuraavasti:
”Mallarmé mursi Nopanheitossa säkeen lisäksi
myös valkean sivun hierarkian. Hän loi typografian avulla
eräänlaista kuultavaa visuaalisuutta tai polyfoniaa silmille
ripotellessaan lauseenpätkiä ja mielteensirpaleita aukeaman
yli kuin vieriviä arpakuutioita.”
Mallarmé on sanonut ettei hänen runoudestaan tulisi
etsiä merkitystä (sens).
”En tahdo maalata itse asiaa vaan sen vaikutuksen”.

Kuva 24 — Il Pleut, Guillaume Apollinaire, Calligrammes, 1918

Ajatuksesta voidaan luoda linkki nykypäivän hakukonerunouteen, josta esimerkkinä tuonnempana on Harry Salmenniemen Texas, sakset (Otava 2010).
Texas, sakset hyödyntää kollaasitekniikkaa, jota konkreettinen runous käytti. ”Nopanheitosta alkanut länsimaisen runouden suuntaus, konkretismi, suhtautuu kielirunou-
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den tavoin kieleen pelkkänä materiaalina mutta visuaalisin
painotuksin: typografia, painovirhe tai vaikkapa rikkinäinen
kirjoituskoneen kirjasin saattaa saada suurta merkitystä.
Liike syntyi Sveitsissä ja Brasiliassa 1950-luvulla.”
(Sinervo, 2006, 20).

Kuva 25 — Un coup de Dés jamais nábolira le Hasard, Stéphané Mallarmé,
1897. Kuva suomennetusta laitoksesta (Suom. Sinervo, H. 2006 WSOY)
joka tavoittelee samaa typografista asemointia kuin originaali.
Kuva: Tekijän
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1960-luvun Suomessa vastaavia kokeiluja tekivät muun muassa Väinö Kirstinä. Konkretistit pirstoivat kielen, kuten
Mallarmén asemointi Nopanheitossa, niin että sitä voi paperilla lukea moneen suuntaan. Se avasi mahdollisuuden monimerkityksellisille lauserakenteille ja tulkinnoille.
”Typografia ja tila voivat korvata runoilijan äänen painetulla sivulla. Tekstin asemointi, kirjasintyypin vaihtelu, sanojen koko ja asema olivat kaikki tapoja esittää runo ikään kuin
partituurina, jotta kieli voitaisiin välittää juuri oikein painotettuna ja tuotettuna.”
(Prohm 2008, otteen suom. Helena Sinervo.)

Nopanheitossa visuaaliset variaatiot muuntavat sitä miltä teksti kuulostaa korvalle, suuremmat sanat ovat kovaäänisempiä, pienemmät sanat taas hiljaisempia ja pehmeämpiä.
Väljä asemointi hidastaa lukijaa jolloin jokainen sana on monitulkintaisempi. (Prohm, 2008).
Aaro Hellaakosken Jääpeili (Otava, 1928) tunnetaan ensimmäisenä suomalaisena typografisesti kokeilevana runokokoelmana. Se oli ensimmäisiä yrityksiä tuoda sanan visuaalinen muoto ja tekstin asemointi osaksi runon lukemisen
merkitystasoa. Suomessa toimi 1920-luvulla Tulenkantajatkirjallisuusliike 40. Hellaakoski toimi vanhojen ja nuorten runoilijoiden välimaastossa, eikä suoranaisesti osallistunut

40 Tulenkantajat koostui aikansa nuorista runoilijoista. ”Tulenkantajat
pyrkivät liittämään suomalaisen kirjallisuuden osaksi eurooppalaista kirjallista kulttuuria, mutta heidän liberaali ohjelmansa sai 1930-luvun kiristyvässä
yhteiskunnallisessa tilanteessa vain vähän vastakaikua. Sekä suomenruotsalainen
modernismi että tulenkantajat loivat silti maaperää 1940- ja 1950-lukujen
runouden muutoksille.” (Parkko, 2012, 105.)
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heidän välisiinsä näkemyskiistoihin. Jääpeili pyrki kuitenkin
kommentoimaan Tulenkantajien ajatuksia modernismista
(Pulkkinen, 2014, 378).
William Morris, kirjapainotaidon ja typografisen hienostuneisuuden puolestapuhujana ja uudistajana tunnettu kirjailija, runoilija ja kustantaja, ei välittänyt kirjojen ornamentiikasta ja koristelusta. Esseessään The Ideal Book (1893) hän
kiistää ornamentiikan käytön kaikessa paitsi runoudessa,
joskin tuolloin vielä painettiin muodoltaan hyvin perinteisiä
runoteoksia ja taidetta käsittelevä teos tulisi olla täysin puhdas ornamentiikasta. Tästä huolimatta hän toteaa että ainoa kelvollinen ornamentiikka syntyy taidokkaasta käsityöstä (painojälki, typografinen ladonta, asemointi sivulla), joka
omalla tavallaan luo jo ornamentiikkaa, hyvää sellaista. Tätä voisimme jo verrata graafiseksi suunnitteluksi 41. ”Joskin
vain koska ornamentti on otettu mukaan sivulle, ei tee siitä
oikeutettua. Ollakseen sen arvoinen, sen tulee olla yhtä tärkeässä roolissa typografian kanssa, sen pitää lunastaa paikkansa osana sivun arkkitehtuuria.” (Morris 1893, 4–5).

41

Graafinen suunnittelu terminä syntyi 1922 W.A. Dwigginsin luomana.
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Kuva 26 —Sade, Aaro Hellaakoski, Jääpeili, Otava 1928.
Sade jäljittelee Apollinairen Il Pleut -runon sateen muotoa seuraavaa
typografiaa. Kuva: Tekijän
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Kuva 27 —Hauen laulu, Aaro Hellaakoski, Jääpeili, Otava 1928.
Kuva: Tekijän
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Yllättäen Morris kuitenkin toteaa:
”Kuvakirja ei, ehkä sittenkään, ole ihmiselle välttämätön, mutta se antaa niin loputtomasti nautintoa ja
on niin olennainen osa luovaa kirjallisuutta, että sen
tulee säilyä osana kirjoja johon arvonsa tuntevan ammattimiehen tulee työssään pyrkiä.”
(Morris 1893, 4–5.)

Tämä painotekniikan tuntevan ammattilaisen silmän ja
käden yhteistyönä syntyvä ainoa ”kelvollinen” ornamentiikka tarkoittanee kaunista typografista ladontaa.
Hellaakoski esittää samankaltaisia ajatuksia esseessään
Kirjojen ulkoasusta ja koristelusta (1923). Ei ole varmaa oliko
Hellaakoski tutustunut Morrisin ajatuksiin, mutta myös hän
oli huolissaan uusien painotekniikoiden ja esimerkiksi litografian käytöstä kirjojen painatuksessa. Ylenpalttinen kuvittaminen ja ”loistokirja” (kuvitettu laitos), oli hänen mukaansa turhake ja niin painava etteivät sitä ”hintelät kansalaiset
jaksa liikutellakaan saati sitten lukea”. Hänen vakaumuksensa oli ”[…] että kuvittamalla ei kirjan arvoa lisätä, mutta kyllä
painamalla ja sitomalla se kauniisti ja tarkoituksenmukaisesti.”
Hän väittää myös, että ”Kuvitus voi itsessään olla kaunis, mutta kirjaan yhdistettynä se on törkeän väkivaltainen,
väkivaltainen ennen kaikkea lukijaa kohtaan, joka, kuvien ylivoiman sysimänä, ehdottomasti kadottaa herkimmän
kosketuksen tekstiin.” Tällä Hellaakoski viittaa siihen, että jokainen kuvittaja tulkitsee tekstiä omakohtaisesti, vain
itselleen – jokainen kuvittaja tekisi tekstiin eri kuvan jossa
teksti ei enää elä, vaan selittää kuvia, ja toisinpäin. Hän uskoi

Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia

119

vakaasti lukijan mielikuvituksen, ja etenkin tekstin luoman
kuvamaailman voimaan.
Kuvittamisen täysi vastakohta Hellaakoskelle oli typografisten keinojen käyttö kirjan kaunistamiseksi. ”Sellainen kauneus kuuluu jo sinänsä kirjaan, joka on kirjapainotuote.”
Tämä tähtää kirjaan painettuna kokonaisteoksena.
”Ulkoasu on teos sinänsä, jos sen kirjasimet, paperin koko, ladonnan suhteet, nimilehti, kansi, jos kaikki tuo on yhtä kokonaisuutta, yhtä kiteytymää. – Kirjassa voi olla kaksi
eri teosta: sisältö ja ulkoasu. Tietysti on parasta jos ne molemmat ovat sopusoinnussa keskenään, edustaen molempien
yhteyttä […] Ja typografinen kauneus on luonteeltaan ikään
kuin abstraktista, se ei hituistakaan kahlehdi lukijan mielikuvitusta eikä sido niitä aistimuksia, joita hän on tekstistä
saanut. […] (se) sopii kaunokirjallisen teoksen luonteeseen:
se pitää lukijan kauneusvaistot valveilla ja alttiina tekstille.
(Hellaakoski 1923, 11–19.)

Melkein sata vuotta sitten kirjoitettu ajatus kirjasta kokonaisteoksena ja lukijan valveutuneista kauneusvaistoista tuntuu edelleen ajankohtaiselta.
Vaikka Hellaakosken runojen asemoinnissa on jotakin
viitteitä F. T. Marinettiin ja Apollinaireen, hän oli typografisessa muodossa puristinen, ja työt käyttävätkin enemmänkin
Mallarmén tapaista tiukasti kohopainon riville asemoituja kirjasimia: ei siis kaaria tai kuvarunoja, saati kaiverrettujen laattojen käyttöä. Ainoastaan kielen materiaaliseen muotoon, typografiaan perustuvaa runoutta.
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Jääpeilissä 42 Hellaakoski käytti usean eri kirjainleikkauksen
yhdistelmää. Runon neljästä osasta jokainen on ladottu eri
kirjasimella, osittain myös sekoitellen 43. Tämä oli aikaansa
edellä. Esimerkiksi neljäs osa on ladottu fraktuuralla. Se toimii alluusiona, eli viittaa epäsuorasti siihen miten Suomen
kansalaisille suunnatut kirjat ja uskonnolliset laitokset, kuten Raamattu, ladottiin useimmiten fraktuuralla. 44 Tällaista
Warden moittimaa tyylikeinoa hyödyntämällä Hellaakoski
sai lisää kaikupohjaa neljännen osan uskonnollissävytteiseen
sisältöön.

42 Esimerkkikuvat on valokuvattu Jääpeilin kirjastolaitoksesta. Niistä voi
nähdä kuinka teosta on lehteilty vuosikymmenten saatossa ja miten muistiinpanot ovat kerrostuneet. Kirjan käyttöä ja esteettistä vanhenemista voisi myös
ajatella aikajatkumolla yhdeksi visuaalisen kirjoittamisen muodoksi.
43 Hellaakoski on merkinnyt Jääpeilin luonnokseen numeroinnin joka vastaa
Kustannusosakeyhtiö Otavan kirjapainon kirjakenäytettä. I. Osa on ladottu Lapidar sans serifillä (Genzch & Heyse), II. Osa Sorbonne roman typefacella (H.
Berthold), III. Osa on ladottu antiikvakursiivilla, joka on nimetty geneerisesti
Ranskalainen kursiivi ( J. G. Schelter & Giesecke). Neljäs osa käyttää myöskin
geneerisesti nimettyä Fraktuuraa (Monotype). Sorbonnea on teoksessa käytetty
korostuksena kolmannessa osassa. (Pulkkinen, 2014, 379).
44 Suomessa vain akateemiset julkaisut käyttivät antiikvaa, joka alkoi yleistyä
muissa julkaisuissa vasta 1920-luvulla. Groteskia puolestaan käytettiin Jääpeilin
julkaisun aikoihin vielä lähinnä mainoksissa ja vastaavissa (job printing)
lyhyissä ”kulutuspainotuotteissa”. Groteskikirjasimen valinta Jääpeilin yhdeksi
typografiseksi elementiksi oli todella harvinaisuus 1928. 30-luvun alkupuolella
modernismin myötä groteskin käyttö yleistyi.
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Hellaakoski ei paljon kuvituksesta piitannut. Hänen mielestään se saattoi pahimmillaan haitata lukijan kokemusta
tekstistä. Tämä johtunee siitä, että kuva tai kuvitus nähdään
tekstistä erillisenä yksikkönä. Hybridissä näin ei ole. Kuva ei
selitä tekstiä, tai päinvastoin.
Kuvallisuus käyttää valokuvan ja kuvituksen keinoja.
Sen lisäksi sen alle kuuluvat kartat.

4.4 Kuvallisuus

László Moholy-Nagy 45 linjasi Typophoto-konseptin ideaa 46
vuonna 1925. Typophoto oli mullistava, vaikutusvaltainen
konsepti ja modernin graafisen suunnittelun kulmakivi. Se
käsitti kuvan ja typografian yhdistämistä uudella tavalla sen
aikaisen tekniikan suomin keinoin. ”Typografia on viestintää ladotun kirjaimen muodossa. Valokuva on sen visuaalinen esitystapa jonka voimme silmin ymmärtää. [Näin ollen]
Typophoto on visuaalisesti tarkin viestinnän esitystapa.”
Moholy-Nagyn teoria kuvan ja tekstin yhdistämisestä tapahtui aikana jolloin painotekniikat sekä kuvan että tekstin
osalta, liikkuvaa kuvaa unohtamatta, kokivat suuria muutoksia
jotka mahdollistivat täysin uudenlaisia viestintämuotoja.

45 Moniosaaja László Moholy-Nagy (1895–1946) oli graafinen suunnittelija,
taiteilija, valokuvaaja, ohjaaja, teoreetikko ja Bauhaus-professori. Hänen innovaationsa taiton ja julistetaiteen parissa kokeilivat typografian ja geometristen
muotojen mahdollisuuksia. Hänen muu tuotantonsa tutki aikaa, tilaa, liikettä ja
valoa ennennäkemättömällä tavalla.
46 Moholy-Nagy, L., 1925. Typophoto. Kääntänyt Janet Seligman Juslkaisussa: László Moholy-Nagy, Painting, Photography, Film. Lontoo: Lund Humphries, 1969. Ensin julkaisussa Malerei, Photographie. Film. München: Albert
Langen Verlag, 1925.
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”Valokuva on vaikuttava kun sitä käytetään typografisena materiaalina. Se voi ilmetä kuvituksena tekstin yhteydessä tai sanojen tilalla kuvatekstin (phototext) muodossa, niin
tarkkana esittämisen muotona, niin objektiivisena, että se ei
mahdollista enää muita tulkintoja. Kuva (rendering) muodostetaan optisen havainnon ja sen assosiaatioiden suhteesta
visuaaliseksi, assosiatiiviseksi, konseptuaaliseksi synteesiksi:
typophotoksi, joka kokonaisuutena on yksiselitteinen optisesti hyväksyttävässä muodossa.” Moholy-Nagy aisti sen monimuotoisuuden, minkä yhdistämisen idea tarjosi tarinankerronnan ja viestinnän tulevaisuudelle.
Gutenbergiläisessä lineaarisessa typografiassa
viestintä < typografia > yksilö
jossa typografia toimii suorana linkkinä viestin sisällön välittämisessä sen vastaanottajalle ilman suurempaa merkitystasoa tuntui Moholy-Nagysta ja aikalaisista vanhentuneelta käsitykseltä typografian potentiaalisesta ilmaisuvoimasta.
He pyrkivät tuomaan liikkuvan kuvan aistien simultaaniskokemuksia myös paperiseen muotoon.
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Valokuva ja kuvitus

Valokuvaa voidaan käyttää myös hienovaraisena tehokeinona kuten J.K. Ihalaisen Arthur Rimbaudista kertova Ainoa,
ainoa elämäni (Sammakko 2012). Se sijoittuu jonnekin elämänkerran ja kaunokirjallisen teoksen välimaastoon. Kirjan
ulkoasu on Riikka Majasen käsialaa ja käsitää paljon valokuva-aineistoa jotka ovat reprottu hyvin ammattitaitoisesti.
Kirjan neljäs osa on nimetty ”Minä olen Rimbaud”.
Otsikko antaa viitteitä siitä, että tuleva voisi olla Rimbaudin
omin sanoin kertomaa. Se sijoittuu aukeaman oikealle puolelle niin, että vasta lehteä kääntämällä lukija voi sukeltaa sisään. Otsikon takana kuitenkin jo hämärtää miehen muotokuva. Otsikko vielä asemoituu hahmon otsan päälle – aivan
kuin hän olisi merkitty mies. Rimbaud on jo läsnä henkäyksenä. Tämä keino on saavutettu valitsemalla erityisen ohut
paperilaatu. Selkeät marginaalit rajaavat kuvaa ja nostavat
se irti paperista myös sivun kääntöpuolella. Näin kuva on
vihjailevampi, eikä toimi ainoastaan tekstiä selventävänä,
todistavana keinona.
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Kuva 28–29 — Ainoa, ainoa elämäni, J.K. Ihalainen, Sammakko 2012.
Kuva: Tekijän
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Kuten aiemmin totesin, yksittäinen teos harvoin sopii vain
yhden kategorian alle. Esimerkiksi Mika Rätön novellikokoelma Mysterius Viisikulma-avain (Teos 2013) sopisi luonteensa puolesta myös Tekstimaisema-kategorian alle.
Tämä teos puhuttelee ensisijaisesti haastavan kantensa kautta. Kluuttikansi kultaisella nimiöllä ja mustanpuhuvilla teksti- ja kuvaelementeillä varustettuna saa lukijan olettamaan, että sisältö on myös jotakin erityistä. Toisin sanoen
kansi paljastaa hybridiluonteensa heti kättelyssä.
Nokkela nimiöinnin suunnittelu toisintaa viisikulmaista muotoa. Kansi on kokonaisuutena kaunis ja tuntuu kädessä jännittävältä, hipelöitävältä. Harvoin kirjailijan nimi on
kannessa näkymättömissä, mutta tässä teoksessa jännitys
alkaa jo ensivilkaisulta kun lukija saa etsiä tekijätietoja.
Etulehdille päästäessä on viimeistään selvää, että kyseessä on hybridi.
kl, kla, klank klink…
Meteli nousee. Tarinan äänekästä lähestymistä seurataan
kolmen aukeaman verran, kunnes sanat alkavat avautua:
Alkusumun saartaman aamuvarhaisen viidakon äänet
ja hajut saavat aistimme valpastumaan[…] jossa loputtomat mysteerit odottavat saalistajaansa: näin maailma on käynnistynyt.
Näin se myös loppuu – klankutukseen kirjan viimeisiin
lehtiin asti.

Kuva 30 — Mysterius Viisikulma-avain, Mika Rättö, Teos 2013.
Kuva: Antti Huittinen / Suomen kirjataiteen komitea
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Kuva 31–33 — Mysterius Viisikulma-avain, Mika Rättö, Teos 2013.
Kuva: Tekijän
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Mika Rättö on kirjailijantoimensa ohella myös muusikko,
näytelmäkirjailija ja kuvataiteilija. Tämä monimuotoisuus
on läsnä Mysterius Viisikulma-avaimessa Rätön tavassa käyttää typografiaa auditiivisena elementtinä. Auditiivisuus saavutetaan samankaltaisesti kuin Mallarmén Nopanheitossa.
Kirjan taitosta vastaa Rättö itse graafikko Jenni Saaren
kanssa. Rättö on myös toteuttanut kirjan mustavalkokuvitukset, jotka ovat yhtä arvoituksellisia kuin viisi novellia.

Kuva 34–35 — Mysterius Viisikulma-avain, Mika Rättö, Teos 2013.
Kuva: Tekijän
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Toinen esimerkki nykyhybridistä on proosarunokokoelma
Kuka ampui Ötzin (Otava 2012), joka on kirjailija Vesa
Haapalan ja kirjamuotoilija Markus Pyörälän yhteistyönä 47 syntynyt kokeellinen kaunokirjallinen teos. Toisin kuin
muissa esimerkkiteoksissa, jotka ovat sadokierskimäisen
hybridin näkökulmasta lähinnä kirjailijan luomistyön jälkiä,
on Ötzi aidosti syntynyt tekijäparin yhteistyönä.
Tässä kirjassa graafinen suunnittelija on voinut valjastaan kaiken tietotaitonsa kokonaisteoksen luomiseen ja nousee tekijän asemaan. Käsitykseni mukaan teos on ainoita vastaavia suomalaisia teoksia tähän mennessä, joka on julkaistu
suuren kustantajan kautta.
Haapalalla oli käsikirjoituksen runko valmiina kun graafikko Pyörälä tuli mukaan hankkeeseen. Kuvittajanakin tunnetun Pyörälän oli tarkoitus valmistaa kirjan kuvitus. Hyvin
pian kävi ilmeiseksi, että kirjasta oli syntymässä kahden tekijän yhteisteos – hybridi. Kuvituksesta muotoutui runoutta,
ja runoista kuvia. Kirja luetteloidaan Vesa Haapalan nimen
alle, joskin sillä on kaksi tekijää. Kansi ei paljasta kumpaakaan, vain selkämyksestä löytyy kirjan nimi. Markus Pyörälä kertoi (Pyörälä, 2015), että nimiölehdellä tekijöiden nimien
kokoero on prosentuaalisesti arvioitu tekijäosuuden mukaan.

Kuva 36 — Kuka ampui Ötzin?, Vesa Haapala & Markus Pyörälä,
Otava 2012. Kuva: Tekijä

47 Haapalan ja Pyörälän yhteistyö jatkui Ötzin jälkeen teoksella Kela, joka
julkaistiin Tuli&Savu-lehdessä nro 72. Kelassa runo asettuu paperilla äärettömään asuun.
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Ötzi käyttää monentyyppistä visuaalisen kirjoittamisen
keinoa: typografiaa, kuvituskuvaa, taitollisia keinoja sekä
kirjamuotoa. Kirjamuoto kokonaisuutena kertoo lumimies
Ötzin tarinan hyvin fyysisessä muodossa. Kirja konstruoi
Ötzin ruumiin. Sivunumerointi, jos merkintää tohtisi
siksi nimittää, lähtee keskiaukeamalta negatiivisena kohti
kirjan alkua, ja positiivisena loppuun. Lukija seuraa Ötzin
kasvutarinaa ja taas toisaalta purkua laboratorioissa dna:n
osaksiksi.
Kirjallisuuskritiikeissä Kuka ampui Ötzin? ei ole saanut
arvoistaan huomiota ja usein sekä hybridiominaisuus että
tekijöiden yhteistyö on sivuutettu. Lähestytään problematiikkaa, jonka Sadokierski myös kohtasi tarkastellessaan
hybridien saamaa kritiikkiä.
Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikko Teemu
Manninen kirjoittaa (2012) ystävysten Harry Salmenniemen ja
Haapalan yhteydestä suhteessa Ötziin: ”Heillä on jopa sama
graafikko, Markus Pyörälä, yhteistyökumppaninaan – joskin
Haapalan kirjassa typografiset kokeilut eivät tunnu orgaanisilta: pikemminkin, no, graafiselta suunnittelulta.” Kommentin saattaa lukea kärjistetysti niin, että Manninen lyttää
heti kättelyssä graafikon roolin potentiaalisena yhtävertaisena tekijänä. Ikään kuin graafinen suunnittelu olisi vain tekstin vääntelyä mahdollisimman kurittomaan muotoon.

Kuva 37 — Kuka ampui Ötzin?, Vesa Haapala & Markus Pyörälä, Otava
2012. Kuva: Tekijä
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Kartat

Karttoja käytetään romaaneissa usein kansien tapettisivulla paikantamaan tarinan tapahtumia. Etenkin fantasiakirjallisuus tai historiaan sijoittuva tarina käyttää karttaa hahmottamaan monisäikeistä tapahtumapaikkaa. Kartan piirrostyyli
toimii välineenä lukijan ja tarinan välillä paikantaen ja liittäen sen tiettyyn historialliseen aikakauteen.
Kartat kertovat tarinoita maailmasta, ne kuvailevat, ohjaavat, opastavat ja tiedottavat. Ne kantavat poliittista statusta ja tarkkaa maantieteellistä hahmotusta. Taiteilijat lähestyvät karttaa monesti samalla tavalla kuin kartografit. Kun
tieteellinen kartoittaminen käyttää määreitä kuten leveys- ja
pituuspiiri, taiteilija, tai hybridissa tekijä, voi käyttää työkaluinaan tunnetta, kolmiulotteisuutta, tarinaa – vapaampia
tulkinnan keinoja.
Kartta kätkee sisälleen niin paljon merkityksiä alueesta, kaupungista ja poliittisesta statuksesta, että siitä tulee ikään kuin
reviiri. Kartan tehtävä kirjallisessa ympäristössä ei ole vain
vaatimattomasti osoittaa missä jokin sijaitsee, vaan kertoa
millaista siellä on. Miltä siellä näyttää ja tuntuu, kuinka jonkin paikan voi tuntea ja aistia 48.

48 Saul Steinbergin (1914–1999) The New Yorkerin kansikuva vuodelta
1976 on oivallinen karttavertaus. Kaupunkikuvaa katsotaan lintuperspektiivistä
ja pian voi havaita ettei se tarkkuudeltaan täysin vastaa kaupungin olemassa
olevaa infrastruktuuria, vaan ennemmin on karkea kuvaus taiteilijan näkymistä,
tärkeistä maamerkeistä ja tunnelmasta. Mitä kauemmas kuvassa matkustaa, sitä
harvemmaksi käyvät yksityiskodat – kuten meidän silmämmekin luonnollisesti
kadottavat horisontin yksityiskohdat.
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Visuaalisessa kirjoittamisessa kartat voivat olla tunnetiloja,
kuvauksia hetkistä, jopa jäsennelty kuva monesta yhtäaikaisesta hetkestä ja paikasta samalla kuvapinnalla. Perinteistä
kartografiaa tarkasteltaessa ajatus tällaisten ominaisuuksien
ottamisesta mukaan kaatuisi omaan mahdottomuuteensa:
kirjakontekstissa kartalla ei tarvitse navigoida sinänsä,vaan
lukija voi siirtyä vapaasti ilman fyysisiä rajoitteita paikasta
ja ajasta toiseen.
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Juha Hurmeen Nyljetyt ajatukset (Teos 2014) sijoittaa tapahtumapaikat etukannen jälkeen avautuvaan karttaan. Kartalle merkityt pisteet kuvaavat päähenkilöiden omituista soutumatkaa. Kannen sävyt kauniisti jatkuvat kartassa, jolloin
saavutetaan yhtenäinen visuaalinen kertomus. Ulkoasun on
suunnitellut Jenni Saari.

Kuva 38–39 — Nyljetyt ajatukset, Juha Hurme, Teos, 2014.
Kuva: Antti Huittinen / Suomen kirjataiteen komitea
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Kaunokirjallisuudessa käytetty muu visuaalinen materiaali,
jota Sadokierski kutsuu nimellä ephemera, on löydettyä, keräiltyä ja lainattua. Kutsun sitä materiaksi. Kirja on toki aina materiaalinen, jonka vuoksi termi voi aluksi olla hieman
harhaanjohtava. Tässä yhteydessä se tarkoittaa graafisesti tai
typografisesti muotoiltua, tekstimassasta nousevaa erillistä osasta. Sen tehtävänä on tuoda viestiä tarinan ulkopuolelta. Nostan rinnalle myös menetelmärunouden keinoja, joissa
yhdistellään eri lähteistä koottuja tekstin osia.
Englannin sana ephemeral tarkoittaa lyhytaikaista, ohimenevää ja usein nämä materiaalit ovatkin graafisesti muotoiltuja kertakulutustuotteita: tiketit, lomakkeet, julisteet,
käsiohjelmat, ruokalistat, kalenterit, kutsut. Ne on tarkoitettu käytettäväksi kerran, tai vain hetken aikaa. Jos ne kuitenkin saavat uuden elämän, ne kantavat mukanaan vahvoja viitteitä historiasta. Kuten Sadokierski ilmaisee (2010, 37)
[…] käytetyn lipun kanta kantaa ostajan ja lipun repäisseen
henkilön sormenjäljet. Ensin se tuodaan kotiin taskussa tai
laukussa, ja säilytetään muiden tunnearvoltaan rikkaiden ja
omalaatuisten lappusten seassa, jonka jälkeen löytää se tiensä romaanin sivulle. Materialla on nostalgia-arvoa, ja se sitoo
tarinaa niin kulttuurihistoriallisesti kuin paikallistaen.
Materian alakategoria löydetyt materiaalit ovat sellaista visuaalista kuvastoa, joka on sananmukaisesti löydetty: eli ne on
joko poimittu muusta aineistosta, tai lainattua muiden tuottamaa teksti- tai kuvamateriaalia. Tähän kuuluvat myös valokuvat erilaisista esineistöistä. Tämänkaltaiset valokuvat eivät
kuulu valokuva-kategorian alle, sillä kuvalla itsellään ei ole
taiteellisia päämääriä, tai dokumentaarista arvoa sinänsä. Sen
kuuluu vain näyttää jokin asia todeksi, tai konkretisoida se.
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Löydetyt materiaalit

On myös mahdollista luoda kokonainen teos ilman ainuttakaan runoilijan itse luomaa sanaa. Usein tällainen keino
ilmenee käsiterunouden 49 muodossa, joka ottaa vaikutteita
pop-kulttuurin synnystä ja ready-made -taiteesta: esimerkiksi taiteilija Marcel Duchampin (1887–1968) tuotannosta,
jossa olemassa olevalle materiaalille annetaan joko uusi muoto, asiayhteys tai merkitystaso.
Amerikkalaisen kokeellisen kirjailijan Kenneth
Goldsmithin 50 Day (2003) edustaa tätä suuntaa, aikana
jolloin syntyi alkusysäys käsiterunoudelle. Day on translitterointi The New York Timesin yhden päivän numerosta kokonaisuudessaan: sivu kerrallaan, rivi toisensa jälkeen,
noukkien sanat ja lauseet pois alkuperäisestä asiayhteydestään, sekoitellen. Sanomalehden typografiset ja taitolliset
konventiot on riisuttu. Eri pistekoolla merkityt otsikot
puetaan kaikki samaan asuun: Bookman Old Style, 9 pt.

49 Käsiterunous lähtee ajatuksesta että maailma on jo täynnä tekstejä.
Se pyrkii myös epäluovuuteen. Itse runo ei aina ole niin tärkeä kuin se prosessi
ja periaatteet, joilla runo on tuotettu (Parkko, 2012, 185).
50 Goldsmith (s. 1961) tunnetaan kokeellisen runouden uudistajana. Hän
toimii Pennsylvanian yliopistossa professorina, Yhdysvalloissa. Kriitikko ja professori Marjorie Perloff on kirjoittanut että ”Goldsmith toimii runon ja proosan
rajapinnalla, ja rohkeammin vielä, runon ja ’epärunon’ rajamailla, puhumattakaan kirjallisuuden ja taiteen rajapinnasta.”

Kuva 40 — Päivä. Leevi Lehto. Kirja Kerrallaan, 2004
Kuva: Tekijän
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Suomalaisen versioinnin lähes samasta ideasta on toteuttanut Leevi Lehto 51 Päivä-teoksellaan (Kirja kerrallaan 2004),
joka onkin omistettu Kenneth Goldsmithille.
Päivä on translitterointi STT:n uutisista yhden päivän
aikana aakkosjärjestettynä. Kirjan ulkoasun on suunnitellut
emeritusprofessori Tapio Vapaasalo.
Sekä Goldsmithin Day, että Lehdon Päivä ovat perinteisessä mielessä lukukelvottomia. Kirjailija ei välttämättä olekaan
tarkoittanut kokonaisuutta luettavaksi – että sanat olisi jotenkin järjestetty merkityksellisiksi jonoiksi. Sen sijaan hän
oivaltaa käyttää hyödyksi ihmiselle luontaista ominaisuutta
järjestää merkityksellisiä lauseita ja kokonaisuuksia viitteellisiäkin asioita yhdistelemällä. Eli tekijä luo, tai paljastaa, uusia merkitystasoja. Ihmisen mieli on niin kummallinen, että
lukiessamme mielemme työstää niistä tarinaa – väistämättä.
Olemme tavallaan mielikuvituksemme vankeja.

51 Leevi Lehdon ntamo kustantaa paljon kokeellista kaunokirjallisuutta pienpainoksina. Lehto itse edustaa suomen kärkeä kokeellisen kirjallisuuden alalla.
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Kirjalija Heikki Sauren Kirjoituksia maasta (ntamo 2011)
perustuu lähestulkoon ainoastaan materian käyttöön. Se
voisi myös sopia seuraavaan kategoriaan varastettu muoto.
Teos luokitellaan runokokoelmaksi, vaikka tekijä ei ole
kirjoittanut siihen sanaakaan. Se koostuu yksittäisistä sanojen palasista ja listoista jotka tietyssä kaoottisessa järjestyksessä luetaan lineaarisesti merkitykselliseksi. Runoelman tekijäksi on myös määritelty Saure, vaikka todellisuudessa sen
ovat kirjoittaneet lukuisat suomalaiset vuosikymmenten saatossa – tiputtaen maahan lappusia, jotka Saure on yksitellen
kerännyt runokollaasiksi.
Runo syntyy turmeltuneista sanankatkelmista, kauppalapuista, ajatelmista, numeroista ja piirroksista. Originaali kirjoittaja on läsnä vapisevan käden, sanamuodon ja kirjoitusvälineen sekä paperin valinnan myötä. Myös kirjaimen
muoto voi paljastaa viestin jättäneen henkilön iän ja koulutustaustan. Hylätystä merkinnästä syntyy taas uudelleen
merkityksellistä.
Muoto sitoo kokonaisuuden yhteen. Valinta, että laput on valokuvattu, eikä translitteroitu kirjan kansien väliin
tekstin muodossa, on erityisen tärkeä – se on visuaalista runoutta. Näkemisen kautta lukija aistii paperin tunnun: revenneen reunan pehmeyden, kastuneen paperin korppuuntuneisuuden, yliastutun post-it-lapun tutun liiman tuoksun.
Vaikka kuvat on sidottu paperiin, ne nousevat kolmiulotteisina esiin, käsin kosketeltavaksi. Visuaalisuus nostaa lukukokemuksen moniaistilliseksi.
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Löydetyt materiaalit voivat siis olla sanoja. Tai kuten
Goldsmithin tapauksessa, sanoja jotka on riisuttu alkuperäisestä kontekstistaan. Lukija kuitenkin muistaa miltä sanomalehti todellisuudessa näyttää ja tuntuu. Sen tutut konventiot sävyttävät lukukokemusta. Eli vaikka visuaalinen viite
Dayssä on näkymätön, mieli muuttaa sen näkyväksi. Kirjoituksia maasta puolestaan käyttää vahvasti materiaalin tuntua
hyödyksi. Muotokin on maasta poimittu, eli varastettu, jota
tarkastellaan lähemmin seuraavassa luvussa.

Kuvat 41–42 — Heikki Saure, Kirjoituksia maasta, ntamo 2011.
Kuva: Jari Härkönen
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Varastettu muoto saa nimensä siitä, että se käyttää hyväksi
totuttujen muotojen ja dokumenttien konventioita. Se liittyy läheisesti edelliseen kategoriaan löydetyt materiaalit, ja
usein omaakin samantyyppisiä keinoja. Nämä keinot eivät
kuitenkaan ole valokuvia tai skannauksia kuten löydetyssä
materiaalissa on tyypillistä, vaan ne on typografisesti muotoiltu esimerkkiaineiston pohjalta muistuttamaan sen muotoa. Siinä on siis mukana tekijän tulkinta aiheesta.
Varastettu muoto on usein integroitu, eli rakennettu,
tekstin sisään. Se saattaa saada yhden välilyönnin, tai suuremmat marginaalit, mutta muutoin harvemmin esiintyy
erilliskohtelua saavana elementtinä. Se johtuneekin sen perusluonteesta. Siitä että se saa typografisen ulkoasun, jota
voi sävyttää, tai rajata viivat.
Varastettu muoto käyttää hyväkseen jotakin toisesta
yhteydestä tuttua muotoa tai viestinnän konventiota. Otetaan esimerkiksi tekstiviesti. Yleinen oletus tekstiviestin
ulkoasulle on 90-lukulainen ’digifontti’, sellainen hieman
pikselinen, matopelimäinen. Tai sen asemoinnin muoto,
kirjainten määrä, ja käytetty kieli voi ohjata lukijan sanatta tunnistamaan tämän keinon. Tietokonekoodi voisi saada
helposti samantyyppisen asun kuin tekstiviesti. Lisätasona
siihen voisi liittää vielä vihreän värin korostamaan.
Muita varastettuja muotoja voivat olla esimerkiksi lomakkeiden ja dokumenttien konventioiden käyttäminen.
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Kirje

Eräs yleisimmin käytetyistä ja helpoimmin havaittavista visuaalisista erottelukeinoista tekstissä on kirje. Se erotetaan
usein sisennyksellä ja vaihtamalla kirjaintyyppiä tai muuttamalla teksti kursiiviksi.
Proosassa, ja miksei runoudessakin, usein käytetty visuaalinen tehokeino on käsin kirjoitus. Painomusteen tarkasti rajaaman kirjaimen sijaan sivupinnalle asettuu ’oikea’ henkilö oman kädenjälkensä kautta. Edellä mainittu kirje onkin
luonteva esiintymisalusta tälle keinolle – miten paljon voikaan tulkita puhujasta viivan hallinnan ja välineen kautta.
Kirje hypähtää sivutilassa lähemmäs lukijaa luoden tilallisuutta. Ikään kuin se olisi sujautettu kirjan väliin ja sinne huolella säilytetty, kätketty tai unohdettu. Usein tekijä jättää kirjepaperin reunukset pois. Ne ovatkin tarpeettomat, jos kirje
erotetaan typografisesti ja uusilla marginaaleilla muusta tekstistä. Toisinaan taas paperin reunuksen jättäminen voi toimia
historiallisen paikantamisen muotona yhdessä välineen valinnan kanssa – historialliseen aikajatkumoon sijoitettuna.
Sulkakynä tai mustekynä viittaa 1800-luvun lopun puhujaan. Esimerkiksi sitä voisi käyttää elegantti, pidättyvä lady. Haparoivat lyijykynänjäljet voisivat puolestaan viitata
vasta kirjoittamaan oppineesta lapsesta. Tai se voi olla näyte käsialaansa koskaan pidemmälle harjaantumattoman nopeasta viestistä.
Lyijykynällä kirjoitettu muistiinpano tai kirje voisi sijoittua myös vankilaympäristöön. Kaltereiden takana se voisi
hyvinkin olla ainoa saatavilla oleva ja luvallinen kirjoitusväline. Lyijykynän käyttö marginaaleihin tekstattujen muistiinpanojen muodossa tuo siis kirjoittajan lähemmäs lukijaa.

Kuva 43 — Ainoa, ainoa elämäni, J.K. Ihalainen, Sammakko 2012.
Kuva: Tekijän
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Toisaalta tulkittaessa tätä visuaalista keinoa voidaan myös
kysyä kenelle (eli lukijalle vai tarinan hahmolle) se on tarkoitettu ja kuka sen näkee (lukija, vai tarinan hahmo). Tarinan
hahmo voi olla myös tietoinen viestistä – se voi olla hänelle
suoraan osoitettu. Jälki voi olla vaihtoehtoisesti myös jonkin
tarinan hahmon jättämä. Ymmärrettäessä tämä, voi varastettua muotoa käyttää erittäin vahvana metatason rakentajana
kaunokirjallisessa teoksessa.

Kollaasi ja diagrammit

Kari Aronpuron 52 Aperitiff – avoin kaupunki vuodelta 1965
on kollaasi erilaisia graafisia keinoja. Luettelot, kokousohjeet, uutiset ja mainokset rytmittävät tekstiä.
Joensuun 53 mukaan (2012, 151–153) Aronpuron
Aperitiff – avoin kaupunki -teosta kutsutaan usein kollaasiteokseksi. Suomen kirjallisuuden historiassa kollaasin voimakkain kausi oli 60-luvulla. Sen tunnusmerkkinä on ”lainatuksi
tekstiksi tunnistettava sitaattimateriaali, joka hallitsee teosta”. Teoksen pitää myös täyttää kolme ehtoa ollakseen kollaasi. Materiaalin on oltava peräisin eri lähteistä, ja sen ele-
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menttien välisen erilaisuuden tulee säilyä teoksessa. Tämän
heterogeenisen materiaalin tulee lisäksi yhdistyä jonkin teosmuodon tai kehyksen sisällä.
Joensuu jatkaa, että tekstikollaasille taas ominaista on
sommittelun tietoisuuden ja satunnaisuuden ymmärtäminen. Rinnakkaisena ilmiönä on löydetyn tekstin sijoittaminen ”sellaisenaan” uuteen yhteyteen. Silloin säilyy tekstin
vieraus, mutta se ei sekoitu muuhun materiaaliin, kuten
kollaasit usein tekevät.
Taulukot ja diagrammit ovat tekstistä selkeästi erottuvia
kappaleita. Aperitiffissa niitä on käytetty runsaasti. Diagrammien 54 ja taulukoiden tehtävänä on tuoda vaikeaselkoisia asioita ymmärrettävään muotoon. Tiivistää siis valtava määrä
informaatiota yhteen graafiseen elementtiin.

52 Aperitiffin esipuheessa Aronpuro kirjoittaa: Voidaan kenties oudoksua,
että olen esittänyt niin vähän esimerkkejä nykyaikaisista tilapäistöistä, mutta
jotenkin laajasti historiallisia tyylejä ja niihin perustuvaa ornamentiikkaa. Sen
olen tehnyt tahallani. Mielestäni nykyajalla ei ole mitään varsinaista tyyliä.
53 Juri Joensuun väitöstutkimus Menetelmät, kokeet, koneet – proseduraalisuus
poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuudessa
(Poesia 2012) on kattava katsaus suomalaisen kokeellisen ja marginaalisen
runouden alkulähteille.

54 ks. Curious incident of the Dog in the Night-time, Mark Haddon, 2003
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Kuva 44–46 — Aperitiff – avoin kaupunki, Kari Aronpuro,
Kirjayhtymä 1965. Kuva: Tekijän
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Toinen kollaasitekniikalla toteutettu teos on Harry Salmenniemen runoteos Texas, sakset (Otava 2010) 55. Kolme edellä mainittua kollaasin tunnusmerkkiä täyttyvät, muta nyt se ei
synny enää fyysisesti leikkelemällä vaan tietokoneavusteisesti.
Texas, sakset koostuu kirjaintyyppien sekoittelusta, ylija alleviivauksista, pop-kulttuurin symboliikasta ja kuva-aiheista. Alleviivaukset kulkevat lähes läpi teoksen. Kirjasta
löytyy myös käsinkirjoitettuja osia. Ja kuten aiemmin totesin, niiden, ja alleviivauksien: korostusten ja korjausten myötä tekijä on läsnä, lähellä. Ikään kuin Salmenniemi editoisi
mennessään.
Kantokorven mukaan (2010) Salmenniemen tekstistrategiat ja koko teos alleviivaavat havaintoja tekevän lukijan vastuuta liikkuvan prosessin osana. Texas, sakset on kokeellista
metodirunoutta: sen materiaali palautuu eri medioista noudettuun nettitavaraan. Hakukoneen jälki on väliin näkyvissä, sitten taas leikelmät saattavat olla huolellisesti runopuheeksi tyyliteltyjä, tai muovattu yleiskieliseen kuosiin.
Tyypillinen runokokoelma sisältää sisällysluettelon ja
nimetyt runot. Sitä luetaan lineaarisesti. Sen sijaan Texas,
sakset on tekstikudelma, joka liimaantuu yhteen lukijan mielessä, vaikka siihen hyppäisi sisään mistä kohtaa vain. Sivujen
laidassa liikkuu musta palkki, kuin hakuteoksessa konsanaan,
mikä onkin oiva intertekstuaalinen viite hakukoneeseen,
jonka pohjalta teos on syntynyt. Toisaalta palkit auttavat
lukijaa navigoimaan teoksen sisällä.

Kuva 47 — Harry Salmenniemi, Texas, sakset, Otava 2010.
Kuva: Tekijän

55 Kirjan ulkoasun on suunnitellut Markus Pyörälä. Salmenniemi on valinnut teoksen kuvat ja ne on puhtaaksi piirtänyt Jaakko Kalsi.
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Kuva 48–49 — Harry Salmenniemi, Texas, sakset, Otava 2010.
Kuva: Tekijän
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Koemme rytmiä kehollisesti: esimerkiksi sydämen rytmi on
elämän perussyke. Rytmiin liittyy puolestaan ajallisuus – kokeakseen tai nähdäkseen rytmin tarvitaan aikaa. Tämä kategoria avaa miten kolmiulotteisuus voidaan saavuttaa paperipinnalla typografian ja asemoinnin keinoin.
Typografisesta rytmistä

4.7 Rytmi

Taiteilija Ilkka Juhani Takalo-Eskolan 56 (2015) Adae-teossarja 60-luvulla oli hänen ensimmäinen typografisesti kokeileva.
Vaikka Adae ei varsinaisesti ole ilmestynyt kirjana, se on kuitenkin julkaistu aikanaan jakamalla se Teinilehden välissä.
Takalo-Eskola katseli pitkään veden liikkeitä, auringon
leikkiä ja välkettä veden pinnalla – valon kirjoitusta – kuten
hän sitä kuvaili. Häntä kiinnosti erityisesti miten monimuotoisia liikesarjoja pieni tuulenvire synnytti veden pintaan auringon siihen läikkyessä. Tätä samaa ajatusta hän pyrki soveltamaan Adaen tilallisesti kokeilevissa sommitteluissa.
Takalo-Eskola näki paperin pinnalle piirtyvät kirjainkerrostumat tilallisena runokokemuksena.

56 Ilkka Juhani Takalo-Eskola (s. 1937) on kuvataiteilija ja performanssitaiteilija. Taiteilijana hän tuli julkisuuteen 1960-luvun alussa runoilijana ja kirjoittajana, mutta suuntautui myöhemmin kuvataiteisiin. Sana ja kirjoittaminen ovat
olleet kuitenkin hänen työvälineitään aina. Takalo-Eskola on ollut uranuurtaja
monin tavoin. Hän on tehnyt aseemista kirjoitusta 1960-luvulta lähtien, kauan
ennen termin yleistymistä.
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Adae on monistettua käsialarunoutta. Se sisältää kirjaimilta
ja tekstaukselta näyttävää tekstiä sekä tunnistettavia sanoja.
Sanat, tai niiden kaltaiset oliot, on vapautettu paperipinnalla
ja valjastettu kieppumaan, esittämään ja tulkitsemaan muotoja ja tunnelmia. Nykyään teossarja sijoittuu aseemisen kirjoituksen 57, yhden visuaalisen runouden genreistä, alle, vaikkei termi vielä tuolloin ollut käytössä.
Kirjainta muistuttavissa kalligrafisissa muodoissa viivan
paksuuden ja herkkyyden vaihtelut olivat tilan luomisen agentuureja: toinen viiva on etäämmällä, syvemmällä, kuin pinnan
tasossa ja lähempänä katsojaa sijaitsevat hallitsevat viivat.
Kirjoitusprosessissa paperia kääntämällä ja tekstauksen kallistuskulmia varioimalla hän toteutti arkilla valon kirjoitusta visuaalisen kirjoittajan keinoin. Aikalaistaiteilijat
Väinö Kirstinä (1936–2007) ja Eino Ruutsalo (1921–2001)
tekivät myös vastaavaa typografisesti kokeilevaa ja kineettistä
runoutta 58 konketistien jalanjäljissä. Kirjallisuuspiireissä tätä pidettiin herrain harrasteluna, mikä muutoin kokeellisena
60-lukuna tuntuu omituiselta.
Adaen perintö resonoi hyvin tilallisuuden ajatuksen
kanssa, jota avataan luvussa 4.8.

Kuva 50 – sarjasta Adae. Ilkka Juhani Takalo-Eskola, 1969.
Kuva: Takalo-Eskolan arkisto

57 Aseeminen kirjoitus on visuaalisen runouden alalaji. Se on kirjoitukselta
näyttävää runoutta jolla ei ole semanttista merkitystä.
58 Kineettinen runous on myös visuaalisen runouden yksi ilmenemismuodosta. Siinä liikkeen vaikutelma syntyy sanojen ka kirjainten harkitusta
asemoinnista. Suomessa kineettisiä runoja ovat luoneet mm. Aaro Hellaakoski,
Väinö Kirstinä ja Pentti Saarikoski.

166

Visuaalinen kirjoittaminen

Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia

167

Tyhjyyden rytmistä

Tyhjyys on keskeinen elämän aspekti. Sen väistämätön vastakohta on täysinäisyys, levottomuus, aktiivisuus[…] Tyhjyys
on hiljaisuutta, avoin pelto, tyhjä huone. (White, 2002, 113).
Tyhjyys otetaan usein itsestäänselvyytenä: tarvitaan tarkka
silmä ja taito huomata – ja arvostaa – tyhjyyttä.
Muodolla on aina vastamuotonsa. Ladotulla rivillä negatiivista tyhjää tilaa jää sekä sanojen että kirjainten väliin. Eikä ainoastaan ympärille, vaan myös sisään; kirjainten sisään
ja ladottujen rivien väliin. Kirjainten sisään ja niiden väliin
jäävällä tilalla on vahva yhteys. Koska lihavien kirjainten sisäinen aukko on hyvin pieni on myös kirjainten väliin jäävä
tila silloin suhteessa pienempi. Riville asemoidessa kirjainten
molemmille puolille jää yhtä paljon tai vähän tilaa suhteessa
aukkoon, joten satunnaisessa järjestyksessä asemoidut kirjaimet eivät ole epäsovussa keskenään. (Unger, 2007, 49.)
Tyylillisesti rivivälin muotoilulla voi vaikuttaa tekstin ilmavuuteen niin lukukokemuksessa kuin tekstin visuaalisessa
ilmeessä. Suuremmalla rivivälillä harmaasävy vaalenee ja luo
tekstille positiivisemman, keveämmän sävyn.

Kuva 51 – sarjasta Adae. Ilkka Juhani Takalo-Eskola, 1969.
Kuva: Takalo-Eskolan arkisto
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Harry Salmenniemen kolmannessa runokokoelmassa
Runojä 59 (Otava 2011) kokonaisuus rakentuu tyhjän tilan
harkitulle jännitteelle. Useat runot käyttävät hyväksi tilallista sommitelmaa jättäen runsaita tyhjiä aukkoja. Nämä tyhjyydet eivät ole mustia aukkoja, vaan sen sijaan kantavat merkityksiä. Ne sitovat yksittäisiä katkelmia ja samalla sitovat
kokoelman yhteen.
Vaativa runomuoto on myös vaativa typografisesti.
Osa keinoista on Salmenniemen luomia, mutta ne saavat
lihavan, laihan ja lihallisen muodon suunnittelija Markus
Pyörälän käsissä.
Tässä kokoelmassa visuaaliset keinot: tyhjä tila, nuolet,
viivat – silmän liikettä ohjaavat elementit ja typografian ennakkoluuloton käyttö ovat teokselle olennaisia. Runojä
-kokoelman muoto ja rakenne ohjailee lukijaa. Viivat ja
aukot piirtävät sivulle tiloja. Vastaavia keinoja on käytetty
myös Mikael Bryggerin, Henriikka Tavin ja IC-98:n Tekstinauhoja – In large, well-organized termite colonies (Iconoclast Publications, Poesia 2011) -kirjassa, jota tarkastelen
seuraavassa luvussa.

Kuva 52–53 — Runojä, Harry Salmenniemi, Otava 2011.
Kuva: Antti Huittinen / Suomen kirjataiteen komitea

59 Runojä valittiin Suomen kauneimmaksi kirjaksi vuonna 2011. Palkintolautakunta kuvaili teosta mm. näin: Tämän päivän runot luovat runokirjan
uuden muodon. Kannessa läsnä kaikki aistit, kuten runoissakin. Proosarunojen
sisäinen typografia jäsentää, yllättää, houkuttaa ja vie nautinnollisesti harhaan.
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Visuaalisuuden fyysinen kokemus [kirjassa] on esimerkiksi silmän liikettä paperipinnalla, käden liikettä sivuja lehteiltäessä, tai kehon liikettä lukuympäristössä. Aika ja liike ovat
tärkeimpiä elementtejä luetun ymmärtämisessä. Ne muodostavat dialogin sivuun syventymisen ja sen kääntämisen välille
– rytmin, jota voidaan käyttää sisällön tueksi. Nämä voivat
jopa olla koko jutun idea (sisällöstä välittämättä). (Butler
1981, 173.) Butler viittaa siihen että kirjamuoto voi olla myös
leikkisä. Esimerkiksi flipbookin 60 muodossa koko teoksen
juoni perustuu juuri liikkeen, tilallisuuden ja ajallisuuden
luomaan jännitteeseen.

4.8 Tilallisuus

60 Napa Books julkaisee muun toimintansa ohella paljon flipbookeja.
Napa järjestää myös jokavuotisen flipbook-kilpailun. www.napabooks.fi
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Prohm valaisee tilallisuuden logiikkaa visuaalisessa runoudessa seuraavasti:
”Vaikka ymmärrämmekin tilan aivan eri tavalla kuin
kielen, sillä on yhtälailla valtava ilmaisullinen potentiaali. […] Tilallisuus voi toimia visuaalisessa runossa
monella eri tasolla samanaikaisesti. Yksi sen tehtävistä
on sanallisen ja kuvallisen informaation järjestäminen
ja jäsentäminen.
Lukija hahmottaa missä järjestyksessä elementit seuraavat toisiaan, mitkä kuuluvat samaan ryhmään tai
liittyvät toisiinsa, tai mitkä ovat tärkeitä ja vähemmän tärkeitä suhteessa toisiinsa. […] Rytmi, metriikka
ja muut aikaan sidotut poeettiset keinot ovat perinteisen
kielellisen runouden ytimessä, on tärkeää huomata millainen piilotettu potentiaali tilallisella sommittelulla on
tuottaa samankaltaisia asioita visuaalisesti.”
(Prohm, 2005, 7–8)

Visuaalisuudelta siis puuttuu lineaarisuus, ennalta määrätty
lukusuunta, mutta tekijä voi antaa vastaanottajalle vihjeitä siitä miten lähestyä visuaalista runoa. Sama ajatus tilallisuudesta pätee myös fyysiseen kirjaan. Sen eri visuaaliset keinot voivat, muiden ominaisuuksiensa ohella, ohjailla lukukokemusta.
Esimerkiksi elementtien sijoittelu sivulla, niiden koko- ja sävyerot (tulla lähelle, painua kauemmas), jännite ja vuoropuhelu suhteessa toisiinsa tuottavat vastaanottajalle informaatiota – lukuohjeen siitä missä järjestyksessä visuaalista keinoa
tai sivun sommitelmaa voisi alkaa tulkita. Puhutaan graafisen
suunnittelun ja informaatiomuotoilun perusteorioista.

Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia

173

Parkko (2015) mainitsee että vastaavista lukuohjeista ei
ole runouden ja kirjallisuustieteen piirissä kirjoitettu paljonkaan. Ikään kuin se olisi runoilijan sisäsyntyinen ominaisuus
hallita nämä keinot. Hän myös muistuttaa että kulttuurinen
konteksti muodostaa aina jonkinlaisen lukuohjeen. Teoksella, tai tekstillä, on siis aina viitekehys joka väistämättä ohjaa
lukijaa.
Butler (1981, 91) puolestaan toteaa että gridi tarjoaa sivulla monta aloituspaikkaa [elementtien sijoittelulle]. Nämä
aloituspaikat ovat keskenään kuitenkin hyvin samankaltaisia
jos oletetaan että sijoittelu tuottaisi lukijalle informaatiota.
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Kuva 54–55 — Tekstinauhoja – In large, well-organized termite colonies,
Mikael Brygger, Henriikka Tavi & IC-98, Iconoclast Publications, Poesia
2011. Kuva: Antti Huittinen / Suomen kirjataiteen komitea
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Gridiä ovat hyödynnetty teoksessa Tekstinauhoja –
In large, well-organized termite colonies (Iconoclast Publications, Poesia 2011). Runoilijat Mikael Brygger 61 ja Henriikka
Tavi 62 ovat toteuttaneet sen yhdessä taiteilijaryhmä
IC-98:n 63 kanssa.
Tässä teoksessa kirja myös esineellistyy. Se manifestoituu poikkeuksellisesti kahdessa muodossa: fyysisenä kirjana ja tilallisena installaationa. Kannessa on painetut pisteet
jotka muodostavat pylväikön rakenteen – joka on samalla
myös taittopohjan gridi. Tämä luo uuden metatason kokonaisuudelle, sillä pylväät ovat myös tilainstallaation pohjana.
Teoksen kaksikielinen teksti on kuin labyrintti, se kiertää sivupintaa ilmiantaen tämän gridin. Installaatio rakentuu lentokentiltä tuttujen, jonon muodostamiseen käytettävien,
kulunohjauspylväiden varaan.

61 Mikael Brygger (s. 1975) on helsinkiläinen runoilija ja Tuli&Savu-lehden
entinen päätoimittaja (2008–2013). Bryggeriltä on ilmestynyt neljä runokokoelmaa tai -teosta. Tuuliatlas (Poesia 2014) hyödyntää kauniisti tilallisuutta.
62 Henriikka Tavi (s. 1978) on helsinkiläinen runoilija. Tavi julkaisi muun
muassa vuonna 2012 joka kuukausi yhden kokoelman 12-projektissa (Poesia).
Tavin esikoiskokoelmassa Esim. Esa (Teos 2007) sivun alaviitteessä elää kokonaan toinen tarina.
63 IC-98 (aiemmin Iconoclast) on vuonna 1998 perustettu taiteilijaryhmä jonka muodostavat Visa Suonpää (s. 1974) ja Patrik Söderlund (s.1968).
Ryhmän teokset ovat käsitetaidetta ja usein ottavat julkaisun, taiteilijakirjan,
installaation tai piirrosanimaation muodon. Näitä tyypillisesti on yhdistänyt
paikkasidonnaisuus. Tekstinauhoja on Patrik Söderlundin suunnittelema.
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Söderlund (2012, 78) kuvailee kokonaisteoksen ideaa näin:
”Pylväistä sommiteltiin suuri labyrintti, ja ulosvedettäviin nauhoihin sijoitettiin tekstikatkelmia. Teoksen
installaatiomuodossa näyttelyvieras saattoi kulkea kulunohjauslabyrintissa nauhoja avaten ja sulkien – ja samalla tekstejä lukien. Julkaisussa sama epälineaarisen
ja päättymättömän navigoinnin logiikka siirrettiin painetun kirjan muotoon.”
Kulunohjauspylväät ovat tyypillinen ready-made lähestymistapa – diskursiivinen objekti, eli asia tai esine jotka
ovat arkisia ja käyttökelpoisia ollen samalla vahvasti käsitteellisellä tasolla ladattuja. Viitaten vielä aiemmin esiteltyyn
ideaan lukuohjeesta Söderlund (2012, 80) jatkaa :
”[…] halusimme katsoa miten teos olisi toteutettavissa
sekä julkisessa tilassa että galleriassa. […] Ulkoisten selitysten tarpeettomuushan on hyvän teoksen keskeinen
ominaisuus: teos on omaehtoinen maailmansa, joka ilmaisee keskeisen viestinsä itsestään käsin. […][Mutta]
Pragmaattisella tasolla tekstien lisääminen avasi mahdollisuuden julkaisun tekemiselle. […] Ajatuksena oli
tehdä manuaali, joka etukäteen dokumentoisi installaation ja toimisi teoksen toteutuksen täydellisenä käyttöohjeena.[…] Pragmaattista tasoa tärkeämpää oli kuitenkin kirjallisen tai diskursiivisen tason lisääminen
teokseen.”
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Tekstuaalisesta tasosta Söderlund (2012, 84) avaa seuraavasti:

Arkkitehtonisesta tilasta ja nimeämisestä

”Tilallinen konsepti toimi kirjoittamisen rajoitteena.
[…] Henriikka ja Mikael kehittelivät sisällön lisäksi erityisesti tekstin systeemiä: miten sovittaa jokin tekstuaalinen maailma fyysiseen ja tilalliseen (eli epälineaariseen) muotoon. Ja toisaalta ja ehkä ennen kaikkea:
miten sovittaa tilallinen konsepti ”takaisin” kirjamuotoon.”

Olen tarkastellut useampaa kirjaa, jotka ovat kirjailijavetoisia. Jotta visuaalisuuden voima voitaisiin demonstroida usealta kulmalta, otan esimerkiksi Iso-Britannialaisen kuvittajan Nigel Peaken julkaisun Maps (Analogue Books 2008),
joka on kokoelma tekijän kokemia paikkoja ja tiloja, jotka
limittyvät muistoihin luoden uusia kokonaisuuksia. Lähempään tarkasteluun nostan yhden kuvan – Invisible City, joka
on uskalias yritys representoida olemassaolemattomia paikkoja yhdistäen niitä muistojen ohuella langalla samaan tilaan, kolmi- ja kaksiulotteiseksi kuvaksi.

Teoksen kaksi eri muotoa viittaavat jatkuvasti toisiinsa.
Installaatiossa olevan tekstin ei tarvitse kommentoida teoksen muotoa sinänsä. Kirjamuodon saanut teos puolestaan
omaa näkyvän gridin lisäksi mustat kulunohjausnauhat jotka kiertyvät kansien ympärille. Niiden läpi ei pääse vaan on
muokattava reititystä päästäkseen sisään.
Ehkä juuri tällainen reitityksen ohjaus laajemmassa merkityksessä onkin tilallisuuden vahvimpia keinoja. Kielellisesti se voidaan saavuttaa vain tiettyyn tasoon asti jonka jälkeen
visuaaliset keinot ovat omiaan viemään ideaa pidemmälle.

Invisible City on kuvaelma, ehkä tutkielma, paikasta jota
todellisuudessa ei ole olemassa. Kaukaa katsottuna yksi monimuotoinen rakennus, läheltä tarkasteltuna kaupunkikuva
– betonilähiö keskiajan hengellä. Kuva rakentuu pala palalta: kappalemaisista elementeistä muodostuu huoneita. Arkkitehdin sinikopioiseksi kolmiuloitteiseksi kodiksi joka nousee kaupungin tasaisuudesta, kaksiulotteisilta jalkakäytäviltä
korkeiksi seiniksi ja teattereiksi.
Tekstillä on kirjassa olennainen rooli, mutta se on hierarkiatasolla toisarvoinen. Invisible Cityssä kaikki on nimiöity:
the Old & Great Cinema; Avenue of Hollow Caves; Avenue of
Ghost Houses; Avenue of Trees in Full Bloom. Nimet viittaavat visuaaliseen kuvaan, muistoon, tunnelmaan, tai henkilökohtaiseen kokemukseen paikasta.
Jotkin paikkamerkinnöistä ovat huomaamattomia,
ne muodostavat typografisia maisemia, vain läheltä tarkasteltaessa ovat nimet luettavissa ja muodot hahmotettavissa.
Teoksen oikean laidan huoneessa länsimaista lukutapaa
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sekoitetaan itämaiseen tapaan latoa merkkejä päällekkäin.
Tarinat voi lukea kuten haluaa: lineaarisesti tai vertikaalisesti
niiden ohjaten lukijan eri reiteille.
Suuri valkoinen tila ympäröi suurehkon huoneen. Tämä tila
tuntuu olevan kaikista henkilökohtaisin paikka. Sen tarinat
kietoutuvat teemojen kuten valvomisen ja rakastumisen ympärille. Peaken kuvaan kirjoittamat tarinat ovat osa tulkintaa, rajaava tekijä. Toisaalta ne avaavat uuden ulottuvuuden
tarinankerronnalle kutkuttaen mielikuvitusta sanojen avulla.
Se vain osaltaan vahvistaa tilan mielikuvituksellista alkuperää. Kokoelma on kudottu ruumiillisista kokemuksista:
istualtaan, seisten tai ihmisen imitoitua lintuperspektiiviä,
lentokoneesta koettua näkymää hyödyntäen.

Kuva 56 — Nigel Peake, Maps, Analogue Books 2008.
Kuva: nigelpeake.com
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Opinnäyte tarjosi hienon tilaisuuden tarttua ja syventyä aiheeseen jota olen aina kuljettanut mukanani. Työni tuo yhteen
monia tuttuja aiheita kuvan ja tekstin parissa työskentelevälle.
Kun vuosia sitten luin Jonathan Safran Foerin Extremely
Loud and Incredibly Close -romaanin, sukelsin tarinaan kyseenalaistamatta sen keinoja. Meni aikaa kunnes havahduin
sen olevan muodoltaan erityinen kaunokirjallisessa maailmassa. Typografian ilmava käyttö – runoudesta tuttu –
konkretisoi henkilöhahmojen tapaa kommunikoida ja sisäisiä tunnetiloja. Valokuvaa oli myös käytetty läpi tarinan runsaasti. Kun työtäni varten kaivoin kirjan taas esiin ja lehteilin sitä hämmästyin kuinka runsas se olikaan! Miten yhdelle
lukijalle visuaalisuus hyppää häiritsevästi silmille, ja toinen
taas luottaa sokeasti sen kannattelevan tarinaa? Kuinka paljon tuttuus tiettyä aihetta tai visuaalista keinoa kohtaan auttaa meitä ymmärtämään visuaalisuuden voiman?
Visuaalisen kirjoittamisen keinojen typologia on vastaus
tutkimuskysymykseeni millaisia visuaalisia keinoja kaunokirjallisuudessa voidaan käyttää. Sen koostaminen oli haastava
prosessi. Ei niinkään keinojen tunnistamisen puolesta, vaan
niiden jaottelun parissa. Kuten työssäni totesin, monet keinot voivat esiintyä yhtaikaa samalla sivupinnalla. Pyrin avaamaan mitkä ovat ne ominaispiirteet jotka nostavat tietyn visuaalisen elementin tai tavoitteen omaksi kategoriakseen.
Typologia tulee kohtaamaan muuttuvan kentän sillä kirja-ala on valtavassa murroksessa. Myös runouden ja proosan
rajapinta elää jatkuvasti. Typologia voi kestää aikaa tai havaitaan että senkin pitää muuntua tulevan mukana. Tulevaisuuden haasteet ennakoidakseni, sitä voisi laajentaa kattamaan
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myös kielellisiä ja poeettisia keinoja. Silloin siitäkin muodostuisi todellinen hybridi.
Näen typologian olevan toimiva työkalu, referenssiluettelo erityisesti tekstintekijälle. Se valottaa graafisen suunnittelijan näkemystä visuaalisten keinojen narratiivisesta potentiaalista. Lisäksi se syventää taitollisten keinojen repertuaaria
esimerkiksi kokeellisempaa muotoa tavoittelevalle runoilijalle tai kirjailijalle. Typologia näyttää että runoudelle on luontevaa adoptoida uusia keinoja, mutta proosakin taipuu visuaalisempaan suuntaan luontevasti.
Typologiaa voisi myös soveltaa elektroniseen kirjaan.
Arvelen että silloin sitä voisi kehittää liikkeelliseen, ajalliseen
suuntaan. Voisi myös huomioida liikkuvan kuvan ja animaation keinot jotka korostavat e-kirjan multimodaalista luonnetta.

kaunokirjallisuutta. On kuitenkin huomattava, että tänä päivänä julkaistaan enemmän kuin koskaan ennen. Omakustanteiden levikki ja myynti on oma tarinansa, mutta niiden julkaisu on vaivatonta, edullista ja kaikkien saatavilla. Tämän
vuoksi olisi hyvä tarkastella myös marginaalissa tapahtuvaa
liikehdintää ja uusia avauksia.
Näen typologian nyt itselleni välietappina laajemman
tekstuaalis-kuvallisen aiheen tutkimisessa. Työssäni sivutut teemat kuten tekijyys, kustantamisen uudet muodot tai
hybriditekstin tilallisuuden tutkiminen näyttäytyy itselleni
seuraavana askeleena. Suunnittelen visuaaliseen kirjoittamiseen syventyvää laajempaa julkaisua, joka toteutuessaan tulee olemaan uusi avaus visuaalisuuden merkityspotentiaalista
sitä sivuavien alojen välisen keskusteluun.

Kirjamuotoilutyöhön tulee visuaalisen kirjoittamisen myötä uusi metataso. Se vaatii graafikolta syvällistä paneutumista
työstettävään tekstiin ja materiaaliin. Vaatimus sinänsä ei ole
uusi, mutta se saa erilaisia piirteitä koska muodon ja sisällön
eriyttäminen toisistaan olisi keinotekoista.
Painettu kirja on kokonaisteos. Siksi kannustaisin visuaalisen kirjoittamisen keinoista kiinnostunutta kirjailijaa ja
runoilijaa lähestymään rohkeasti graafikkoa jo idean alkuvaiheessa. Lisäksi haluaisin tuoda keskusteluun mukaan myös
kirjapainajan ja kirjansitojan, jotka omalla tietotaidollaan
myös tukevat rikkaampaa ilmaisua.

Visuaaliselta kirjoittajalta vaaditaan kykyä ymmärtää visuaalisuuden rooli olennaisena osana tarinan kudelmaa, sillä
sen tehtävä ei ole ainoastaan kuvittaa tekstiä tai antaa kirjalle fyysinen olomuoto ja asu. Kyky hahmottaa kirja tilallisena kokemuksena on myös tärkeä osa visuaalista kirjoittamista. Roolin voi myös kiepsauttaa toisinpäin – teksti voi
syntyä visuaalisuuden kirvoittamana kuten Tekstinauhojakirja osoittaa.

Monta erinomaista kirjaesimerkkiä jäi työn ulkopuolelle.
Koko suomalaisen visuaalisen kirjoittamisen kentän kattava arkisto olisi kiinnostava jatkotutkimuskohde. Tässä työssä esimerkit kattoivat vain kustantamoiden kautta julkaistua

Toivon että lukijan ajatus avartuu visuaalisen kirjoittamisen
keinojen mahdollisuuksista. Samalla toivon typologian tuovan työkaluja tulevaan käsikirjoitukseen – omaan, tai mikä
parasta, yhteistyönä tehtyyn.
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