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Satujen kuvasto käsittää linnoja, prinsessoja, prinssejä, kuninkaita, kuningattaria ja aatelisia, 
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The Lighthouse (2019). Ali Abbasin Rajassa (Gräns, 2018) peikot seikkailevat nykyajassa, ja Thomas
Alfredsonin Ystävät hämärän jälkeen (Låt den rätte komma in, 2008) on vampyyrikertomus 1980-
luvulta. J.-P. Valkeapään He ovat paenneet (2014) on eräänlainen Hannu ja Kerttu -allegoria. Tämän 
opinnäytetyön taiteellinen osa on Jarno Lindemarkin ohjaama Rakkaudella, Matti (2019), jonka voi
katsoa tuhkimotarinana.
 Kirjallinen lähdeaineisto taas käsittää rumuuden ja estetiikan teoriaa Umberto Ecosta Stephen 
Bayleyhin ja folkloristiikkaa Vladimir Proppilta ja Mikel J. Kovenilta. Elokuvauksen teoriassa
opinnäytetyö tukeutuu John Altoniin ja Blain Brownin lisäksi kausijulkaisuissa esiintyneisiin 
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kuvataan.
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 Aivan kuin varjoa ilman valoa, ei rumuutta ole ilman kauneutta. Hyvät sankarit eivät näyttäydy 
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Abstract
The imagery in the folktale consists of castles, princesses, princes, kings, queens and nobles, but
also robbers, trolls, monsters, dark woods, children lost in said woods, houses made of gingerbread
and witches living in said houses. The dark wood surrounds Hansel and Gretel, the lies of the Wolf
wrap around the Little Red Riding Hood, the Ugly swallows the Beauty. The thesis considers this
coexistence between the folktale and ugliness not through the tales themselves, but through films.
 How do folktale films portray ugliness? How is ugliness cinematographed? Motion pictures based
on folktales are numerous, the adaptations of Snow White and Cinderella are countless by Disney
and all the others. For this thesis, the source material was narrowed down to the darker side of
films based on folktales. From Robert Eggers there’s two films included:  self-explanatory The Witch
(The VVitch: A New England Folktale, 2015) and a Prometheus story set on a lighthouse island, The
Lighthouse (2019). Ali Abbasi’s Border (Gräns, 2018) is a tale of trolls in modern times and Thomas
Alfredson’s Let the Right One In (Låt den rätte komma in, 2008) is a vampire tale set in the eighties.
J.-P. Valkeapää’s They Have Escaped (He ovat paenneet, 2014) is a Hansel and Gretel story of sorts.
The artistic part of this thesis is Jarno Lindemark’s short, From Matti with Love (Rakkaudella, Matti,
2019) which can be interpreted as a variation of Cinderella.
 The written source material consists of theory for ugliness and aesthetics, from Umberto
Eco to Stephen Bayley and folkloristics from Vladimir Propp and Mikel J. Koven. For theory in
cinematography, the thesis took use of John Alton and Blain Brown. Periodicals were used in the
form of author interviews with the cinematographers and directors of the source films. The thesis
then dug into this interwoven tapestry of the films, the theories in cinematography, in ugliness
and in aesthetics and folkloristics ultimately trying to answer the question of how is ugliness
cinematographed.
 Ugliness and the folktale encounter each other and diverge again in the films in question in
different ways. Sometimes darkness hides ugliness too horrible to witness, sometimes the light
reveals the blunt ugliness of reality. In many films the emotion is paramount in how they are
shot, framed or lit. Traditional lighting, exposure, movement and the logic of moving have been
transcended to provoke a reaction in the audience. At the same time, the films tread the paths of the
folktale, but the aesthetics are swerving away from the idea of beauty towards the deeper, darker
tones of imagination. These films tackle the topic of ugliness in a dualist fashion: ugliness can be
tangible or it can be psychological.
 Like shadow without light, ugliness doesn’t exist without beauty. Good heroes won’t appear very 
good without evil monsters. Eventually, the folktale, stories, cinema and humanity evolve and even
the ugly monsters can be good. And then, can you call them ugly anymore?
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JOHDANTO

Kaikilla meillä on jokin mielikuva sadusta, samoin rumuudesta. Ensimmäinen itselleni 

heräävä ajatus sadusta on lapsellinen kertomus, jossa rumuudella on paikkansa vain tarinan 

antagonistin kuvauksessa ja joka päättyy onnellisesti, paitsi ehkä mainitulle antagonis-

tille. Nopeasti ajatukseni vaeltaa kuitenkin jo saksalaisten Grimmin veljesten — Jacobin ja 

Wilhelmin — keräämiin kansantaruihin1, joista monet ovat synkkiä ja väkivaltaisia. Synkkä 

metsä ympäröi Hannua ja Kerttua, suden valheet kiertyvät Punahilkan ympärille, rumuus 

nielaisee kauneuden. Onko rumuus siis väistämättä kauneuden vastavoima? Pyrin käsitte-

lemään opinnäytetyössäni tätä sadun ja rumuuden suhdetta, mutta en varsinaisten satujen, 

vaan elokuvien kautta.

Satujen synkemmät elementit ovat säilyttäneet tenhonsa. Satujen kuvasto käsittää 

linnoja, prinsessoja, prinssejä, kuninkaita, kuningattaria ja aatelisia, mutta myös ryövä-

reitä, peikkoja, hirviöitä, synkkiä metsiä, sinne eksyviä lapsia, piparkakkutaloja ja noitia. 

Satujen sankareiden palkkio — oli kyseessä sitten kulta-aarre, prinssi tai prinsessa; puoliso 

yhtäkaikki, valtakunta tai puolikas — on nykypäivänä saavutettavissa elintason keinoin. 

Maailman mahtavin mies viettää puolet ajastaan palatsimaisissa oloissa Floridan ranni-

kolla, hulppeasti sisustetussa kartanossa (Vuoripuro, 2020, s. B 2), vaikka ei olekaan syntynyt

kuninkaalliseksi tai saavuttanut asemaansa sankarillisilla ansioillaan. Hanttihommista

koekuvauksiin livahtanut Emilia Clarke (Ahlroth, 2019, s. 2) taas nousi maailmanmaineeseen

Game of Thrones -sarjan kuningatar Daenerys Targaryeninä, eikä tässä tuhkimotarinassa 

edes varsinaisesti ollut hyvää haltiakummia. Jos satumaiset rikkaudet ja menestys ovatkin 

saavutettavissa kohtaamatta hirviöitä, mikä niiden virka on? Mitä hirviöille on tapahtunut, 

missä ne lymyilevät nyt?2 Jos sankarin menestymisen tieltä poistetaan esteet, koko tarina 

muuttuu tylsäksi. Prinssi ei taida onnistua pelastamaan prinsessaa edes pitkästymiseltä.

1 Joista tunnetuimmat myöhemmin paljastuivat kerääjille uudelleen kerrotuiksi, kirjoista luetuiksi tarinoiksi 
(Pulakka, 2016). Näistä kirjoista sen sijaan ainakin osa on perustunut oikeisiin kansantaruihin, mm. Tuhkimo, 
Lumikki, Hannu ja Kerttu (Bettelheim, 2010, s. 159-276).
2  Voisi toki perustellusti väittää, että nykyajan hirviöt asuttavat näitä kultaisia palatsejaan itse.
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 Donald Trump kartanossaan Mar-A-Lagossa 1992.
(Katie Deits / ZUMA Wire)

Viehätys satujen synkkään puoleen silti pitää yhä otteessaan, ainakin minua. Kun tähän 

yhdistetään viime vuosina itseäni vaivannut kiinnostus rumuuteen elokuvissa, päästään 

opinnäytetyöni aiheeseen: miten rumuutta käsitellään satuelokuvissa, miten sitä kuva-

taan? Satuihin perustuvia elokuvia on kuitenkin hyvin runsaasti, lumikki- ja tuhkimotari-

noita ovat versioineet Disneyn lisäksi lukemattomat muut, enkä hyvälläkään tahdolla voisi 

käsitellä kaikkia näitä elokuvia kattavasti opinnäytetyössäni. Päädyin rajaamaan aineiston 

sen sijaan viime aikoina huomioni herättäneisiin tai jo pidempään mielessäni pyörineisiin 

elokuviin. Rajaus onkin jonkinlainen otanta satuelokuvien synkemmästä, aikuisille suunna-

tusta laidasta. Yhdysvaltalaiselta Robert Eggersiltä mukana on kaksi elokuvaa, 1600-luvun 

Uuteen-Englantiin sijoittuva, noidista kertova The Witch (The Witch: A New England Folktale,

2015) ja 1800-luvun loppupuolella tapahtuva, majakkasaarelle sijoitettu prometheustarina

The Lighthouse (2019). Iranilaissyntyisen Ali Abbasin Raja (Gräns, 2018) heittää peikot nyky-

ajan Ruotsiin, Tukholman liepeille Norrtäljeen ja ruotsalaisen Thomas Alfredsonin Ystävät 

hämärän jälkeen (Låt den rätte komma in, 2008) tuo vampyyrikertomuksen 1980-luvun

harmaaseen tukholmalaislähiöön. Suomalaista elokuvaa edustaa J.-P. Valkeapään Hannu 

ja Kerttu -roadmovien He ovat paenneet (2014) lisäksi oma taiteellinen osani opinnäyt-

teestä, Jarno Lindemarkin ohjaama Rakkaudella, Matti (2019), jonka voi lukea jatkumona

tuhkimotarinoille.
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Kun tartun saduista kertovaan kirjallisuuteen, käy nopeasti selväksi vaikkapa aineistos-

sani esiintyvän Vladimir Proppin kirjoituksista (Theory and history of Folklore, 1997), että 

jo pelkkä satujen määrittely kumpuaa kansanperinteen tutkimuksesta, folkloristiikasta. 

Kansanperinne on talonpoikaiskulttuurin tapojen, tarinoiden ja perinteiden muodostama

kokonaisuus, josta kansantarut ovat vain osa. Suullisesti periytyneet kansantarut voidaan

taas jakaa pienempiin osiin, esimerkiksi eeppiseen runouteen ja runoelmiin, balladeihin,

historiallisiin kertomuksiin ja varsinaisiin satuihin. Monet aineistoni elokuvista ovat tarinal-

taan näiden varsinaisten satujen perillisiä, mutta niissä saattaa olla vaikutteita myös muista 

kansantarujen tyypeistä. Käytän selkeyden vuoksi kaikista näistä termiä satu. Ratkaisulla 

pyrin etenkin sujuvoittamaan lukukokemusta, mutta taustalla on myös pyrkimys välttää 

aineiston paisuttamista.

Folkloristiikkaa ja elokuvakerrontaa ristiinvalottaa myös hyvin Mikel J. Kovenin Film, Folklore

and Urban Legends (2008). Rumuuden akateemisen määrittelyn suhteen seison huomat-

tavasti huterammalla pohjalla, osittain käytettävissä olevan aineiston vähyyden vuoksi. 

Umberto Econ On Ugliness (2008) ja Stephen Bayleyn Ugly — the aesthetics of everything

(2012) tarttuvat molemmat vaikeaan kysymykseen, rumuuden määrittelyyn, mutta eivät 

aivan täysin onnistu. Molemmat kirjat tarjoavat silti arvokkaita näkökulmia ja ajatuksen 

siitä, että rumuutta tulisi ehkä lähestyä vallitsevien kauneusihanteiden negaationa, eikä 

niinkään jähmeänä, valettuna määritelmänä. Immanuel Kantin teoriat estetiikasta ja sen 

filosofiasta (Puhtaan järjen kritiikki, 1781) taas jäävät kovin etäisiksi, johtuen ehkä omasta 

heikosta pohjastani filosofian saralla.

Varsinainen elokuvaukseen keskittyvä aineisto taas on tyypilliseen tapaansa hyvin konk-

reettisten esimerkkien kautta aukeavaa mutta silti harmillisen kevyttä akateemisesti. 

Blain Brownin Cinematography - theory and practice (2016) kertoo kyllä kuvaamisesta 

kaiken oleellisen muttei aina avaa tekotapojen tai -perinteiden takana piileviä perimmäisiä 

ajatuksia — ja jos avaakin, ei viittaa akateemisiin lähteisiin kuin poikkeustapauksissa. John 

Altonin Painting with Light ( julkaisut ensimmäisen kerran 1949) taas on mainio kirja mutta 

niin vanha, ettei varsinaista modernia elokuvateoriaa ole kirjoitushetkellä ollut edes viitat-

tavaksi. Itse elokuvauskin on ollut koko olemassa olonsa ajan toki murroksessa.
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Voin hyvin kuvitella, että Alton on aikalaistensa parissa aiheuttanut vähintään kulmakar-

vojen nostelua pyrkimyksillään tunnelmalliseen tai realistiseen valaisuun pelkän kaune-

uden tai näyttävyyden sijaan. Kuvauksen jatkuvan muutoksen hän on silti tunnistanut, 

samoin kuin yleisön janon nähdä aina jotain uutta (Alton, 2013, s. 116). Se, mikä on Altonin 

aikana ollut progressiivista ja uraa uurtavaa, onkin Brownin aikoina jo tyypillistä, hyväksi 

havaittua ja jopa hieman vanhahtavaa. Halutun tunnelman luominen on kasvanut elokuva-

uksessa merkittävämmäksi päämääräksi kuin pelkän kauneuden esittäminen. Aineistona 

olevista elokuvista ei ole kirjoitettu akateemista kirjallisuutta, mutta sen sijaan saatavilla on

onneksi runsaasti haastattelumateriaalia niin kuvaajien kuin ohjaajienkin näkökulmasta. 

Lähteet ovat tässä tapauksessa lähinnä kausijulkaisuja, kuten American Cinematographer,

British Cinematographer, Sight and Sound ja Variety.

Näiden lankojen — elokuvien, elokuvauksen teorioiden, rumuuden ja estetiikan teorioiden 

ja folkloristiikan — kudelmasta koitan löytää toistuvia kuvioita, malleja, tapoja tehdä ja ehkä 

vastauksen tämän opinnäytetyön aloittaneeseen kysymykseen: miten rumuutta kuvataan?

Thomasin (Anya Taylor-Joy) etsii veljeään. 
The Witch, 2015.
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SADUT

Käsittelen opinnäytetyössäni varsin kapeaa joukkoa elokuvia, sillä aineiston laajentaminen 

kaikkiin saduista ja kansantaruista ammentaviin elokuviin olisi todennäköisesti johtanut 

ylitsepääsemättömän suureen työtaakkaan. En myöskään ole riittävän perehtynyt folkloris-

tiikkaan käsitelläkseni satuja ja kansantaruja laaja-alaisesti tai tarkasti. Pyrin kuitenkin tässä 

luvussa avaamaan satujen määritelmää, historiaa ja teoriaa hieman. Vaikka sadut pyrkivät 

välttelemään yksiselitteistä määritelmää, on niiden syntyhistoriaa ja teoriaa tutkittu valta-

vasti. Satuja voidaan perusjuonensa jopa määritellä Aarnen-Thompsonin-Utherin tari-

natyyppiluettelon3 (ATU Index) mukaisesti, tuhansien arkkityyppisten tarinoiden mukaan

(Giaimo, 2017). Myös määrittely tarinoissa esiintyvien motiivien perusteella on mahdollista 

edellämainitun Thompsonin motiiviluettelon (Thompson Motif Index) perusteella.

Kansantarut ovat venäläisen folkloristin, Vladimir Proppin mukaan alemman kansanluokan4

tarinankerronnan perinne, joka kulkee kertojalta kuulijalle suullisesti, ihmisten ja suku-

polvien välillä (1997, s. 4-5). Yhteiskuntaluokka on tärkeä mainita muun muassa siksi, että 

ylemmän luokan tarinat ovat perinteisesti kulkeneet pitkin ihmiskunnan historiaa kirjoite-

tussa muodossa, joko runoina tai kaunokirjallisuutena, kun taas alempi kansanluokka ei

— ainakaan historiallisesti — ole osannut lukea tai kirjoittaa, joten tarinat ovat kulkeneet 

suullisesti kerrottuina tai laulettuina (Propp, 1997, s. 5-6). Kansantarujen ja ylöskirjatun, 

tekijälähtöisen tarinankerronnan, siis fiktion, raja on häilyvä (Propp, 1997, s. 8): joskus 

kirjailija saattaa omia kansantarun kirjaansa tai kirjoittaa vaikkapa sitä versioivan elokuvan. 

Disney-piirretyistä vaikkapa Lumikki ja seitsemän kääpiötä (1937), Satu Tuhkimosta (1950) ja

Prinsessa Ruusunen (1959) perustuvat kaikki satuihin. Disneytä onkin syytetty näiden tari-

noiden omimisesta ja niiden sementoimisesta vääristyneeseen muotoon, kuten Michael J. 

Koven tuo esiin esittellessään Disneyn elokuviin ja niihin pohjautuviin satukirjoihin kohdis-

tuvaa kritiikkiä kirjassaan Film, Folklore and Urban Legends (2008, s. 4-5). Joskus kansan-

tarujen lähteeksi paljastuukin kirjallinen teos, vaikkapa kirjoitettu runo, joka on lähtenyt 

leviämään suullisessa muodossa ja on näin muuttunut kansantaruksi (Propp, 1997, s. 9). 

3 Luettelon kokoamisen aloitti suomalainen folkloristi Antti Aarne, ja sen ensimmäinen versio julkaistiin saksan-
kielisenä 1910. Myöhempiä versioita ovat laajentaneet Stith Thompson ja Hans-Jörg Uther.
4 Propp tosin yrittää häivyttää neuvostokirjailijana maansa yhteiskuntaluokkia olemattomiin, oletettavasti 
sensuurin pelossa (Libermann, 1997, xiii).
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Propp jaottelee kansantarut fiktiivisistä sankareista kertoviin bylinoihin5, eeppiseen runou-

teen, varsinaisiin satuihin, balladeihin ja historiallisiin tapahtumiin ja henkilöihin perustuviin 

kertomuksiin (Propp, 1997, s. 38). Koska en opinnäytetyössäni pyri täsmälliseen folkloristi-

seen tarkkuuteen, tulen käyttämään termiä satu usein synonyyminä kaikille kansantaruille, 

ellen erikseen tarkenna tapausta.

Koven nostaa esiin huomion (2008, s. 11-12), että usein elokuvantekijän käytössä olevista 

tarinankerronnan keinoista löytyy vastaavuuksia perinteisten satujen piiristä. Tällaiset 

johtoaiheet, siis motiivit, toistuvat usein samankaltaisina elokuvissa ja saduissa: esimer-

keiksi Koven nostaa tuhkimotarinan ja ruman ankanpoikasen tarinan esiintymisen Brian de

Palman Carriessa (1976) tai yhteyden amerikkalaisessa kansantarustossa esiintyvän rinnassa 

kasvavan käärmeen ja Ridley Scottin Alien — kahdeksas matkustaja -elokuvan (1979) välillä 

(2008, s. 9-12). Myös opinnäytetyössäni käsittelemissäni elokuvissa on löydettävissä monia 

kansantaruissa ja myyteissä toistuvia motiiveja. Raja on satu ihmisiä huijaavista peikoista, 

Ystävät hämärän jälkeen taas on vampyyrikertomus, jossa on kaikuja rumasta ankanpoika-

sesta. The Witch pohjaa kansantaruihin, 1600-luvun arkeen ja Salemin noitaoikeudenkäyn-

teihin (Fabry, 2016) ja The Lighthousen pohjana toimii myytti jumalten tulen varastavasta

Prometheuksesta, jonka ainakin Propp mieltää kansantaruksi (Propp, 1997, s. 28). Lisäksi 

The Lighthousessa sivutaan merimiesten uskomuksia esimerkiksi kuolleiden merimiesten

sieluja kantavista lokeista.

5 Bylina on eeppinen runoelma venäläisessä kansanperinteessä (Libermann, 1997, viii)

Peikot Vore (Eero Milonoff) ja Tina (Eva Melander) kohtaavat.
Raja, 2018.
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RUMUUS

Satujen käsittelyn lisäksi on syytä avata myös rumuuden käsitettä ja sen määritelmää. 

Mitä rumuus on? Umberto Eco aloittaa lukijansa johdattelun aiheeseen seuraavalla tavalla 

kirjassaan On Ugliness:

“Jokaisella vuosisadalla filosofit ja taitelijat ovat tarjonneet määritelmiä 

kauneudesta ja heidän työnsä ansiosta on mahdollista luoda käsitys 

estetiikan historiasta. Näin ei kuitenkaan ole tehty rumuuden kanssa. 

Useimmiten se on määritelty kauneuden vastakohdaksi, mutta lähes 

kukaan ei ole koskaan tehnyt minkään mittaista tutkielmaa rumuudesta, 

joka on jäänyt vain sivuhuomioksi marginaalisissa töissä.” 

(Eco, 2007, s. 8, oma käännös.)

Rumuus on siis perinteisesti ollut alakynnessä kauneuteen nähden, ainakin mitä tulee 

aiheesta kirjoitettuun teoriaan. Miksei rumuudesta siis ole kirjoitettu enempää? Tarttuessani 

aihetta koskevaan kirjallisuuteen huomaan saavani ainakin jonkinlaisen selityksen asialle:

Stephen Bayley havainnoi jo kirjansa Ugly — the aesthetics of everything alkupuheessa,

että “mitä enemmän rumuutta ajattelee, mitä enemmän rumuutta katsoo, sitä saavutta-

mattomampi käsite siitä tulee” (2012, s. 13, oma käännös). Bayley tuntuu myös katsovan 

asiaa hieman perinteisen taidehistorian ulkopuolelta ja myöntää auliisti, ettei ole lukenut 

Immanuel Kantin Puhtaan järjen kritiikkiä (1781) tai täysin sisäistänyt Theodor Adornon 

korkealentoisia ajatuksia rumuudesta kirjassa Esteettinen teoria (1970) (Bayley 2012, s.

10-13). Nopealla vilkaisulla Kantin kirja tuntuu turhan raskassoutuiselta avattavaksi tässä 

sen enempää, lukuunottamatta mainintaa siitä, mitä Kant kutsuu herkkyydeksi: mielen 

kykyä vastaanottaa asioita (2009, s. 116). Kantin mukaan “herkkyyden lait”, siis estetiikka,

ja “rationaalisuuden lait”, siis logiikka, poikkeavat toisistaan (2009, s. 117). Bayley osuu

nöyryydessään kuitenkin johonkin merkittävään todetessaan, että siinä missä “täydellinen 

kauneus voi olla tylsää ja joskus jopa häiritsevää”, rumuus taas ärsyttää meitä, luo siis ärsyk-

keen (2012, s. 10). Mielestäni elokuvien tarkoituksena on saada katsoja tuntemaan jotain, ja 

silloin myös ärsykkeiden merkitys korostuu.
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Umberto Eco — joka esittäytyy kirjansa On Ugliness (2007) toimittajana, ei sen kirjoittajana

— lähestyy rumuuden määrittelyä konkreettisten, eri aikakausilta poimittujen esimerk-

kien kautta. Esimerkiksi keskiajan skolastikot ajattelivat asioiden esittämisen ja rumuuden 

suhteesta näin:

“—— muut [skolastikot] liittivät kokemuksen rumuudesta havaintojemme 

vajavaisuuteen, joten jotkut saattoivat pitää asioita rumina huonon valais-

tuksen vuoksi, sen vuoksi, että kohde on ollut liian lähellä tai liian kaukana, 

sen vuoksi, että kohde on nähty vinossa kulmassa, tai sen vuoksi, että 

usvainen ilma on vääristänyt asioiden muodot.” 

(Eco, 2007, s. 46, oma käännös.) 

Econ mainitsemista esittämisen keinoista kaikki ovat myös elokuvantekijöiden — varsinkin kuvaajien — käytössä. 
Majakanvartijat (Robert Pattinson ja Willem Dafoe) sään armoilla. The Lighthouse, 2019.
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Miksi rumuus sitten kiehtoo? Saksalainen runoilija, filosofi ja näytelmäkirjailija Friedrich 

Schiller (myöhemmin von Schiller) avaa kiehtovuutta esseessään traagisesta taiteesta 

(Über die tragische Kunst, 1792) seuraavasti: “Luonteessamme on yleinen ilmiö pitää kaikkea 

surullista, kamalaa ja jopa kauheaa vastustamattoman kiehtovana; tunnemme samanaikai-

sesti vastenmielisyyttä ja viehtymystä kivun ja pelon esittämistä kohtaan ——” (Schiller, 1982,

oma käännös). Schiller myös mainitsee julkisiin teloituksiin tungeksivan väenpaljouden ja 

pohtii, ettei pelkkä oikeudenmukaisen tuomion toteutumisen odotus tai verenhimoinen 

kostonhalu riitä selittämään tapahtumien suosiota (Schiller, 1982). Ehkä kyseessä on 

jonkinlainen alkukantainen kaipuu turvallisuuteen ja sen sementoimiseen sillä, että näkee 

pahojen asioiden tapahtuvan muille kuin itselleen tai lähimmäisilleen. Umberto Eco (2008, 

s. 220) vertaa Schillerin ajatuksia myös nykypäivään ja huomauttaa, että nykyihmisen on 

helpompi sammuttaa kauheudenjanonsa vaikkapa verentäytteisiä splatter-elokuvia katse-

lemalla, ilman omantunnontuskia.

Rumuuden ja satujen kohtaamispisteestä löytyy myös yllätyksiä: antiikin kreikan satuseppo 

— tai oikeammin fabulisti — Aisopos oli aikalaistensa mukaan harvinaisen ruma ilmestys 

ihmiseksi (Eco, 2008, s. 28). Aisopoksen tarinat ovat pääasiassa eläinsatuja, eli faabeleita, 

joista monet ovat iskostuneet kollektiiviseen tajuntaamme jopa sanontoina, kuten susi

lampaan vaatteissa. Faabelit poikkeavat saduista sikäli, että ne ovat oikeastaan satujen 

muotoon kirjoitettuja moraaliopetuksia eivätkä suullista kansaperinnettä.

Rumuus tuntuu koostuvan monista elementeistä: kauheuksista, säännöistä poikkeami-

sesta, logiikan välttelystä tai sen huomiotta jättämisestä — ehkä jopa epäluonnollisuu-

desta, esitettämisen epämääräisyydestä, riittämättömästä valaisusta tai vaikkapa yksin-

kertaisesti rumiksi miellettävistä asioista tai ihmisistä. Monet näistä määritelmistä ovat 

varmasti vahvasti aikaan sidottuja, sillä kauneusihanteiden muuttuessa historian kuluessa 

voisi myös olettaa kauneuden vastakohdan olevan jatkuvassa muutoksen tilassa. Tälle alati 

muuttuvalle ja määrittelyä pakenevalle alustalle yritän rakentaa jonkinlaista kudelmaa 

rumuuden näyttäytymisestä aineistoni elokuvissa.
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ELOKUVAT

Mainitsin aineistona toimivat elokuvat jo johdannossa, mutta pyrin tässä kappaleessa kerto-

maan elokuvista hieman lisää ja avaamaan syitä, miksi olen kokenut juuri nämä elokuvat 

oleellisiksi opinnäytetyöni kannalta.

Ali Abbasin ohjaamassa Rajassa (Gräns, 2018) Eva Melanderin esittämä Tina on tullivirkai-

lija, jolla on yliluonnollisen hyvä hajuaisti. Tina saa hajunsa ansiosta rajalla kiinni lapsi-

pornoa sisältävää muistikorttia hallussaan pitävän miehen. Pian Tina tapaa rajalla myös 

Voren (Eero Milonoff ) ja erinäisten käänteiden kautta meille selviää, että sekä Vore että 

Tina ovat peikkoja. Siis noita satujen perinteisiä, siltojen alta ihmisiä huijaavia tai vuohien 

huijaamaksi joutuvia hahmoja. Sadunomaisten hahmojen ja tarinan tuominen nykypäivään 

luo kiinnostavia  ristiriitoja ja uusia, mielenkiintoisia ajatuksia, hieman Johanna Sinisalon

Ennen päivänlaskua ei voi (2000) -romaanin tapaan.

Satujen synkkään puoleen tarttuu myös Robert Eggersin The Witch, joskaan Eggers ei

tuo tarinaa nykyaikaan vaan pysyttelee 1630-luvun Uudessa-Englannissa, nykyisten

Yhdysvaltojen koilliskolkassa. Peikkojen sijaan tässä tarinassa keskiössä on puritaanien 

perhe ja näitä lähimetsissä vainoavat noidat. Vampyyritarinoiden laskeminen saduiksi 

saattaa tietysti olla hieman pitkälle viety johtopäätös, mutta kansantarujen perinteeseen ne 

solahtavat siinä missä peikotkin. Tomas Alfredsonin hurja Ystävät hämärän jälkeen kertoo

1980-luvun tukholmalaislähiössä asuvasta Oskarista (Kåre Hedebrant), joka ystävystyy 

Elin (Lina Leandersson) kanssa, joka taas paljastuu syrjäytyneitä ihmisiä murhauttavaksi ja 

näistä verta imeväksi vampyyriksi.

Oskarin (Kåre Hedebrant) housut ovat pilalla. 
Ystävät hämärän jälkeen, 2008.
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Suomalaisen elokuvan saralla satuja sivuaa ainakin J-P Valkeapää ohjauksessaan He ovat

paenneet (2014). Tarina on jonkinlainen allegoria Hannusta ja Kertusta yhdistettynä road 

movieen. Raisa (Roosa Söderholm) on ongelmanuori, joka pakenee nuortenkodista sivii-

lipalvelusmies Jonin (Teppo Manner) kanssa. Elokuvan maailma on paikoin jopa groteski,

atooppisesta ihottumasta kärsivää nuortenkodin johtajaa (roolissa Petteri Pennilä, josta 

myöhemmin lisää) myöten. Varsinainen satuaspekti nostaa päätään oikeastaan vasta 

elokuvan keskivaiheen tienoilla, kun Raisa ja Joni päätyvät poliisia paetessaan saaressa 

sijaitsevalle metsämökille. Mökki muistuttaa runsaine alkoholi- ja lääkeaineanteineen 

kieroutunutta versiota Hannun ja Kertun piparkakkutalosta täynnä karkkia. Tätä mökkiä ei 

tosin omista noita vaan oletettavasti venäläinen oligarkki, joka lähettää murhanhimoiset 

kätyrinsä Raisan ja Jonin perään. Nuoret heitetään häkkeihin, ja kuten alkuperäisessäkin 

sadussa, heidän vainoajansa ahneus koituu lopulta tämän turmioksi, jolloin Joni ja Raisa 

pääsevät pakenemaan.

The Witchin ohjanneen Robert Eggersin toinen pitkä elokuva The Lighthouse (2019) on

muun muassa antiikin Prometheus-myyttiä — tai jumalten tulen varastamisesta kertovaa 

kansantarua (Propp, 1984, s. 28) — ja merimiesten uskomuksia sulavasti yhdistelevä tarina. 

Elokuva vilisee viittauksia ja lainauksia muihin teoksiin, kuten selviää Graham Fullerin Sight

and Soundiin kirjoittamasta artikkelista Divine inspirations: the Art of The Lighthouse (2020,

s. 35-37).

Raisa (Roosa Söderholm) juhlii vapautta. 
He ovat paenneet, 2014.
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Elokuvan hahmoissa on jotain Shakespearen Myrskyn Prosperosta ja Calibanista, Herman

Melvillen Moby Dickin kapteeni Ahabista; siinä on Samuel Taylor Coleridgen Vanhan meri-

miehen tarinaa, Alfred Hitchcockin Lintuja, Edgar Allan Poen Korppia ja Kielivää sydäntä6

sekä H. P. Lovecra  in cthulhu-myytosta (Fuller, 2020, s. 35-37). Romantiikan makaaberi puoli

ja uusgoottilaisuus kohtaavat kansantarut ja -uskomukset tässä mielettömässä matkassa 

särkyvän mielen ja armottoman meren syövereihin.

Rumuus ja sadut kohtaavat myös opinnäytetyöni teososassa, kuvaamassani, Jarno 

Lindemarkin ohjaamassa Rakkaudella, Matti - lyhytelokuvassa (2019). Kyseessä oli jo kolmas 

fiktiivinen lyhytelokuva, jonka olemme tehneet Jarnon kanssa yhdessä. Rakkaudella,

Matin ennakkosuunnitteluvaiheessa puhuimme usein kahvin ääressä niin omasta projek-

tistamme kuin myös paljon muiden elokuvista, ja puhe kääntyi useammankin kerran 

Ruben Östlundin elokuviin. Östlundin elokuvissa molempia kiinnostivat visuaalisuuden 

— joka yhdistää rumuutta ja kauneutta kiinnostavalla tavalla — lisäksi myös sosiaalisten 

tilanteiden armottomuus, johon ohjaaja hahmonsa elokuvissaan pistää: Turistissa (2014)

päähenkilö jättää perheensä lumivyöryn keskelle, The Squaressa (2017) päähenkilö taas 

syyllistää syytöntä vähävaraista poikaa tavaroidensa varastamisesta. Tuntuu, että Östlund 

manaa hahmojensa sisältä esiin näiden rumimpia puolia. Ehkä siksi, että katsojat tunnis-

taisivat näitä samoja puolia myös itsestään. Jarno tuntuu käsittelevän käsikirjoittajana ja 

ohjaajana näitä samoja teemoja lyhytelokuvissaan. Tällaisten aiheiden äärellä kuvien ylen-

määräinen kaunistelukaan ei tunnu perustellulta, vaan usein huomasimme Jarnon kanssa 

6 Johon pohjautuva lyhytelokuva The Tell-Tale Heart (2008) muuten oli ohjaaja Eggersin ja kuvaaja Blaschken
ensimmäinen yhteinen projekti (Tapley, 2016).

Matti (Petteri Pennilä) ja Maša (Rain Tolk) pellolla. 
Rakkaudella, Matti, 2019.
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hakevamme enemmän rumuutta epämääräisten rajausten, epätäydellisten objektiivien ja 

karun valonkäytön — tai käyttämättä jättämisen — kautta. Puhuimme myös siitä, miten 

valonkäyttö kasvaa elokuvassa irti perinteisestä realismista kohti jotain douglassirkmäistä 

väri-iloittelua. Tämän perustelimme itsellemme — ja siten myös katsojalle — ainoastaan 

sadun logiikalla: kyseessä olikin realistisen draaman pinnan alla piileskelevä aikuisten satu, 

eräänlainen tuhkimotarina. Matti (Petteri Pennilä) kohtaa Mašan (Rain Tolk), kertomuk-

semme hyvän haltiakummin, joka pakottaa Matin ulos arkisesta kuorestaan.

Blain Brown esittää kirjassaan Cinematography — theory and practice useamman kerran,

että vaikka elokuvissa on kyse pitkälti perinteisestä juonenkuljetuksesta, välittävät 

elokuvat myös usein tunteita erilaisten visuaalisten metaforien kautta (2016, s. 2, 46, 58). 

Tärkeimpänä seikkana Brown tuntuu pitävän elokuvan tarinan syvempää merkitystä pelkän 

juonen sijaan (2016, s. 58). Opinnäytetyössäni käsittelemät elokuvat taiteilevat kaiken tämän 

ristiaallokossa. Selkeimmin juonta tuntuvat seuraavan Raja ja Ystävät hämärän jälkeen,

vaikka niidenkin syvempi merkitys tuntuu piilevän tunnelmassa ja hahmojen keskinäisissä 

suhteissa, jolloin juoni on vain keino pitää katsoja kiinnostuneena ja mukana matkalla. 

Kiinnostavasti elokuvien väittämät tuntuvat olevan toistensa vastakohtia: Ystävät hämärän 

jälkeen tuntuu antavan kiusatuille luvan kostoon ja mahdollisuuden pakoon ja pelastuk-

seen, kun taas Raja torjuu väitteen altavastaajan moraalisesta oikeutuksesta pahantekoon. 

The Witch taas uskaltaa päästää irti perinteisen juonenkuljetuksen konventioista ja näyt-

täytyy muita elokuvia kollaasimaisempana. Se ei silti vähennä elokuvan tunnelatausta 

hyytävänä kokemuksena. Rakkaudella, Mattikin keskittyy yksinkertaisen juonensa sijaan

päähenkilön kipuiluun ihmisenä ja sisäisen minänsä näyttämisen vaikeuteen. Kuvia mietti-

essämme tunteet ja visuaaliset kielikuvat toimivat minulle ja ohjaajalle paljon juonenkulje-

tusta tärkeämpinä asioina.

Kaikkia näitä elokuvia yhdistää satuihin ja kansantaruihin pohjautumisen ohella jonkinas-

teinen rumuus. Rumuus ei aina ole ilmeistä, ja joskus mainitut elokuvat ovat jopa sykähdyt-

tävän kauniita — niin kuin voimme nähdä Nadim Carlsenin kuvaaman Rajan hitaasti leijai-

levan sumun täyttämissä metsälampikohtauksissa. Samanaikaisesti elokuvan molemmat 

peikot (ja myös monet ihmishahmoista) ovat korostetun vastenmielisen näköisiä. Huulet 

roikkuvat, kuola valuu, iho on täynnä arpia, kohoumia, laikkuja.
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RUMIA TEKOJA, RUMIA KOHTEITA

Kun puhutaan rumuudesta, on syytä miettiä, onko käsitelty rumuus konkreettista vai abst-

raktia? Syntyykö rumuus esittämistavasta, vai onko rumuus kohteissa itsessään? Onko 

kuvattu objektiivisesti rumaa — vai voiko näin edes olla? Tässä luvussa pyrin esittelemään 

aineiston elokuvien eri tapoja lähestyä rumuutta. 

Rajan kuvaaja Nadim Carlsen sukeltaa suoraan asiaan British Cinematographerin haastatte-

lussa: “Emme pyrkineet luomaan kauniita kuvia”. Carlsen kertoo hänen ja ohjaajan “halun-

neen päästä kameralla sammaleen ja mudan sisään, mutta säilyttävän kuvan lämmön ja 

värikylläisyyden”. Vastakkainasettelu rumien ja vastenmielisten hahmojen ja kauniiden

metsämaiden välillä oli myös tärkeä pyrkimys. (Prince, 2019.) Jollain tasolla Rajassa

mennään rumuudessa jo ajatuksiin ja mielikuviin asti. Heteronormatiivisesti katsoen — 

ainakin omalla kohdallani — peikkojen käänteiset sukupuolet ja niiden konkreettinen, 

graafinen esittäminen elokuvan puolenvälin seksikohtauksessa tuntui varsin puistattavalta 

mutta samanaikaisesti, jossei kiehtovalta, niin ainakin täysin ennennäkemättömältä.

Samalla groteskiuden ja rumuuden akselilla tuntuu myös taituroivan Eggers The

Lighthousessaan: vaikka kumpikaan elokuvan hahmoista ei edusta rahanahnetta porvaria,

ei pikkumaiselta käytökseltä ja itsekkyydeltä vältytä. Majakanvartija Thomas Wake 

(Willem Dafoe ehkä uransa hurjimmassa roolityössä) kiusaa ja alistaa apulaistaan, Robert 

Pattinsonin esittämää Ephraim Winslow’ta, vaikka aluksi käytöstä voi erehtyä luulemaan 

isälliseksi ankaruudeksi. 

Rajan (2019) maisemat ovat hetkittäin lohduttomia.
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Periaatteessa Pattinsonin esittämä Ephraim on pääosassa, vaikka Varietyn arvostelussa

(Gleiberman, 2019) esiintynyttä termiä lainatakseni: Dafoe varastaa “leveilyllään” show’n. 

Miehet ovat neljän viikon pestissä täydessä eristyksessä pienellä majakkasaarella. Vuosi on 

1890. Tilan puutetta ja olojen karuutta korostetaan likaisuudella ja  — lähinnä Winslow’n 

suorittaman — työn fyysisyydellä. Kuin pisteenä i:n päälle vanha majakanvartija myös 

piereskelee äänekkäästi ajaen Winslow’ta yhä syvemmälle ärtymyksen kurimukseen. Ei 

viski, eikä sen loputtua pirtu, eikä sen loputtua valopetrooli helpota miesten psyykkistä 

pahoinvointia kuin hetkellisesti. Suurikontrastinen, rakeinen mustavalkofilmi korostaa

miesten hikisyyttä, karheutta ja kaikkien pintojen karkeutta. No Film Schoolin yhteishaastat-

telussa (Buder, 2019) ohjaaja Eggers ja kuvaaja Blaschke kertovat testanneensa  esimerkiksi

pyrogallol-kehitettä, jota on käytetty 1900-luvun alussa, ja pohtineensa Ilfordin mustaval-

kofilmin käyttämistä. Filmiä ei kuitenkaan enää ollut saatavilla elokuvakäyttöön ja lopulta 

he päätyivät kuvaamaan elokuvan Kodakin Double-X 5222 -filmille. Filmi on ollut markki-

noilla vuodesta 1959, eikä sitä ole Blaschken mukaan paranneltu sen jälkeen: tästä johtuen 

filmilaadussa on rajoitteita, joita on käytetty elokuvan visuaalisessa tyylissä vahvuuksina. 

(Buder, 2019.) Näin ollen rakeisella filmillä on korostettu elokuvan tekstuuria ja sen varjojen 

nopeaa syvenemistä.

Tomas Alfredsonin Ystävät hämärän jälkeen esittää 1980-luvun tukholmalaislähiön toivotto-

mana paikkana. Äitinsä luona elävä 12-vuotias Oskar (Kåre Hedebrant) on kömpelö esiteini, 

jota koulukiusataan ja haukutaan siaksi. Oskar keräilee lehtileikkeitä murhista ja haaveilee 

kostavansa kiusaajilleen. Muut opiskelijat eivät välitä, eikä ympäröiviä aikuisia tunnu kiin-

nostavan muu kuin juominen: paikallisen lähiöpubin kanta-asiakasporukka istuu iltansa 

pubissa, ja Oskarin isäkin kääntää nopeasti huomionsa viikonloppuvierailulla olevasta 

pojastaan ryyppykaveriinsa ja kirkkaaseen viinaan. Elokuva piirtää ruotsalaisesta kansan-

kodista yhtä melankolisen ja alkoholiin sortuvan kuvan kuin monet kotimaiset elokuvat 

Suomesta. Vaatteet ovat rumia, asunnot ovat rumia, talot ovat rumia. Lumikin varmaan

näyttäisi lumeksi harvinaisen masentavalta, ellei se tuntuisi ainutlaatuiselta ja kauniilta 

näin surullisen lumettomana talvena.7

7 Tammikuu 2020 oli Helsingissä mittaushistorian lämpimin, kuukauden keskilämpötila oli Kaisaniemen 
mittausasemalla 3 astetta celsiusta.
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The Witchissä groteskiudessa kirjaimellisesti kylvetään. Varsin alussa puritaaniperheen 

kuopus, taaperoikäinen Samuel katoaa kehdostaan. Perhe ei taaperon kohtaloa onneksi 

näe, mutta katsojaa ei armahdeta: karmiva, kyömyinen noita jauhaa uhrinsa kirnussa veri-

paltuksi, jonka sivelee iholleen. Myöhemmin näemme samaisen noidan nuorentuneena, 

kun perheen vanhin poika Caleb (Harvey Scrimshaw) kohtaa susijahdillaan erehdyttävästi 

Punahilkkaa muistuttavan kaunottaren (Sarah Stephens) — voide on selkeästi tepsinyt. 

Jollain tasolla samankaltaista veriuhria tapaillaan myös elokuvassa He ovat paenneet.

Raisan ja Jonin jäätyä luvattomasta tunkeutumisestaan kiinni — ilmeisesti venäläiset — 

palkatut kovanaamat telkeävät heidät häkkeihin. Kovanaamoista yksi teurastaa elokuvassa 

jo aiemmin vilahtaneen villisian suoraan Jonin häkin yläpuolella ja valuttaa veret suoraan 

Jonin päälle. Tämä hyytävä lisä syventää väkivallan uhkaa entisestään jo valmiiksi ahdista-

vassa kohtauksessa.

Rumuuteen ja groteskiuteen pyrimme myös tahollamme ohjaaja Jarno Lindemarkin 

kanssa Rakkaudella, Matissa. Lavastajan Sanna-Mari Pirkolan, puvustaja Emmi Leeven ja

maskeeraaja Marjut Samulinin kanssa huolehdimme, että kaikki asiat päähenkilön, Petteri 

Pennilän esittämän Matin, elämässä ovat joko rumia, rempallaan tai muuten vain groteskin 

epäsopivia. Matin ränsistynyt kotitalo romuntäyttämine pihoineen, kulahtaneen kellertävä, 

kulmikas Volvo, patinoitunut, täyspitkä — itsensäpaljastajan mieleen tuova  — nahkainen 

trenssitakki ja Matin rasvaiset hiukset ja hikinen iho loivat kaikki maailmaa miehestä, jonka 

senhetkisessä elämässä juuri mikään ei ole kohdallaan tai kaunista — lukuun ottamatta 

koreaksi laitettua vierashuonetta pitsiverhoineen ja kukkaruukkuineen.

Matti (Petteri Pennilä) ja vierashuone. 
Rakkaudella, Matti, 2019.
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Kohti loppua pyrimme taas lisäämään kauneutta ja  jopa satumaisia elementtejä, etenkin 

valollisesti. Omakotitalo pihoineen, jonne Matti ja Maša saapuvat tapaamaan Matin 

ex-vaimoa, on esitetty jonkinlaisena keskiluokkaisena unelmana, kuunvalon kylvettämänä 

paratiisina — räikeänä vastakohtana Matin rähjäiselle tönölle, josta elokuva alkaa.

Rajassa sankarit ovat ehkä visuaalisesti rumia, mutta kaikkein rumimmat teot taas ovat 

normaalin ja puhtoisten näköisten tavallisten ruotsalaisten vastuulla. Samojen tavallisten 

ihmisten kontolla pahuuden painolasti tuntuu olevan Ystävät hämärän jälkeen -elokuvassa.

Vampyyrin kätyrin roolissa ihmisiä murhaava mies ja koulukiusaajat ovat ulkoisesti hyvin 

normaalin oloisia. The Witchissä parhaansa yrittävät puritaanit eivät ole varsinaisia kaunot-

taria, mutta henkisesti he ovat ainakin kohtalaisen puhtoisia — rumat noidat ja pukin asuun 

naamioitunut paholainen vievät silti voiton. Ja rumien tekojen kautta rumatkin muut-

tuvat taas kauniiksi. The Lighthousessa kumpikaan henkilöistä ei ole varsinaisesti kaunis, 

joskin heidän rumuutensa on estetisoitua ja jollain tasolla karismaattista. Molempien teot 

kuitenkin muuttuvat elokuvan edetessä yhä synkemmiksi ja pahemmiksi: henkinen rumuus 

nousee pintaan.

Maša (Rain Tolk) kohtaa Matin ex-vaimon uuden miehen (Sampo Sarkola). Rakkaudella, Matti, 2019.
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RAJAUS, LIIKE

Blain Brown käsittelee kirjassaan kuvan rajausta hyvin moniulotteisena asiana (2016, s. 

13-28). Hän mainitsee rajauksen sisältävän kaikkea yhtenäisyydestä tasapainoon, visuaali-

sesta jännityksestä rytmiin sekä mittasuhteista kontrasteihin, tekstuuriin ja kuvien luku- ja 

kulkusuuntiin (2016, s. 15). Kameran liikkeen suhteen Brown on kuitenkin konservatiivisempi

ja korostaa näkymätöntä tekniikkaa. Hänen näkemyksensä mukaan kaikkien kameran liik-

keiden tulisi olla motivoituja, sillä motivoimattomat liikkeet särkevät immersion ja tekevät 

katsojat liian tietoiseksi omasta katsojuudestaan. (Brown, 2016, s. 302.) Tämä ristiriita on 

mielenkiintoinen, sillä mielestäni aineiston monissa elokuvissa on nähtävissä, että kameran 

liikkeiden kirjo voi olla huomattavasti vain motivoitua tai motivoimatonta liikettä laajempi. 

Esimerkiksi The Witchissä käytetään kameran akselin suuntaisia, kohtisuoria liikkeitä, 

joiden epäluonnollisuus8 luo painostavaa tunnelmaa. Sivuttaissuuntaiset ajot taas muis-

tuttavat enemmän arkitodellisuudessa9 koettua liikettä. Monissa rikos- ja jännityssarjoissa 

sekä -elokuvissa tällaisia sivuttaisajoja käytetään usein luomaan dynaamista tunnelmaa — 

joskus jopa niin usein ja taukoamatta, että niiden merkitys vesittyy täysin ja ne muuttuvat 

häiritseviksi ja särkevät Brownin mainitseman immersion. Kummatkin esimerkit niputtaa 

helposti motivoimattoman kameranliikkeen alle, mutta niiden motivaatio kumpuaakin

juonen sijaan tunnelmasta, ja silläkin saralla niiden skaala on niin laaja, ettei niitä voi määri-

tellä näin yksinkertaisesti. Mielestäni poikkeuksellisetkin kameranliikkeet voivat toimia 

tehokkaina kerronnan ja tunnesiirron väylinä, samaan tapaan kuin erikoiset rajauksetkin.

Ystävät hämärän jälkeen on liikkeeltään ja rytmiltään hillitty, lähes seesteinen. Henkilöiden 

kohdatessa ja vuorovaikuttaessa toistensa kanssa arkisissa tilanteissa kuvaaja Hoyte van

Hoytema pitäytyy objektiivien tiiviissä päässä, kuvakokojen puolesta ollaan usein laajim-

millaan puolikuvissa ja operointi pysyy rauhallisena. Etenkin elokuvan alkupuolella pysy-

tellään usein hieman enemmän henkilöiden profiilin kuin etumuksen puolella — avaan 

tätä lisää seuraavassa kappaleessa. Laajempiin kuviin hypätään dramaattisemmissa ja 

toiminnallisemmissa hetkissä. Varsinkin Elin kätyrin Håkanin (Per Ragnar) — tai Elin itsensä 

— saalistaessa veriuhreja kuvakoot ja käytetyt objektiivit ovat usein laajempia ja kameran 

8 Ihminen on arjessaan harvoin tilanteessa, jossa liukuu hitaasti, vääjäämättömästi eteenpäin.
9 Sivuttaissuuntaisia liikkeitä kokee usein, esimerkiksi kulkuneuvon ikkunasta ulos katsellessaan tai kun 
liikuttaa päätään katsoakseen kulman taakse.



19

liikkeet aggressiivisempia kuin arkipäiväisemmissä kohtauksissa. Esimerkiksi Elin hyökä-

tessä Virginian (Ika Nord) kimppuun kamera ajaa nopeasti tämän perässä pitkin portaita, ja 

ympäröivän porttikäytävän seinät tuntuvat imaisevan katsojan mukaansa käytetyn objek-

tiivin laajuuden ja liikkeen nopeuden vuoksi. Elokuvan rytmiin ja sen tyyliin on van Hoyteman

mukaan (Hemphill, 2008) vaikuttanut myös kameran koko (Arri 535B), jolloin koko työryhmä 

on tuntunut rakentavan kohtauksia keskipisteestä — siis “patsasmaisen raskaasta” kame-

rasta — ulospäin. Kameran liikuttamisessa on turvauduttu Pantherin dollyyn ja joissakin 

kuvissa Technocrane-kraanaan. Steadicam-ajot on jätetty pois, sillä van Hoyteman mukaan 

katsoja tulee “hyvin tietoiseksi” kameranliikkeistä niitä käytettäessä. Van Hoytema myös 

mainitsee horisontaalisten ajojen nopeuden olevan usein sellainen, etteivät ne seuraa 

näyttelijöiden muuttuvaa rytmiä vaan pysyvät tasaisena “kuin hyvän bändin rytmisektio”.

(Hemphill, 2008, s. 1.) The Witchin kuvaaja Jarin Blaschke kuvailee omia kameranliikkeitään 

hyvin samantapaisesti Varietyn artikkelissa (Tapley, 2016).

Van Hoytema avaa American Cinematographerin haastattelussa (Hemphill, 2008) työsken-

telyään Alfredsonin kanssa. Van Hoytema kertoo ennakkosuunnitteluvaiheessa tulleen 

selväksi, ettei Alfredson halunnut elokuvan olevan pelkkää visuaalista lainaa tämän omilta 

ja kuvaajan “elokuvajumalilta”, siis suosikkielokuvistaan. Alfredson on van Hoyteman 

mukaan sen sijaan halunnut pitää elokuvan visuaalisen kielen “niin puhtaana ja turmeltu-

mattomana kuin mahdollista”. Van Hoytema kertoo hänen ja ohjaajan käyttäneen lopulta 

taidemaalari Hans Holbenin töitä visuaalisina referensseinä, etenkin katseen suuntien 

suhteen. Van Hoyteman mukaan Holbenin tauluissa on nähtävissä mielenkiintoisia, ikään 

Koira narauttaa Håkanin (Per Ragnar) itse teossa. 
Ystävät hämärän jälkeen, 2008.
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kuin hieman pielessä olevia katseen suuntia, jotka ovat liian ylhäällä tai alhaalla. Elokuvassa 

van Hoytema ja Alfredson pyrkivätkin muuttamaan päähenkilön, vampyyritytön kanssa 

ystävystyvän Oskarin katseensuuntaa asteittain, katseesta ohi kameran hiljalleen kohti 

katsojaa. (Hemphill, 2008, s. 1.) Tällainen myös auttanee katsojaa samastumaan päähenki-

löön pitkin elokuvaa yhä enemmän ja enemmän.

The Lighthouse vie rajausajattelun maalausreferenssejä pidemmälle: koko elokuva on 

rajattu 1,19:1-kuvasuhteeseen — siis vielä neliömäisempään kuin vanhaan televisiostan-

dardiin perustuva 1,33:1, eli Suomessa yleisimmin 4:3-formaattina tunnettu kuvasuhde.

American Cinematographerin haastattelussa Blaschke kertoo valitun kuvasuhteen kumpu-

avan ohjaajan kiinnostuksesta historiaan ja siitä, että tämä mieltää kuvat usein ei-laajakul-

maisina (Thomson, 2019).

Majakanvartijat Thomas Wake ja Ephraim Winslow illallisella.
The Lighthouse, 2019.
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Abbasin ohjaamassa, Carlsenin kuvaamassa Rajassa kameranliike mukailee arkea. Käsivara 

muistuttaa realistisuudessaan lähes seurantadokumenttia. Kuvaajan mukaan asia päätet-

tiin ohjaajan kanssa jo aikaisessa vaiheessa (Prince, 2019). Elokuvan realismia, uskottavuutta

ja välittömyyttä tukisi läpi elokuvan jatkuvan käsivarakuvauksen ohella myös pääasiassa 

vallitsevassa valossa kuvaaminen (Prince, 2019, s. 62). Valinta myös tuntuu varsin onnistu-

neelta, sillä elokuva on katsomiskokemuksena hyvin välitön. Valaisu tuntuu pitkin matkaa 

luonnolliselta, eivätkä kameran liikkeetkään pistä häiritsevästi silmään.

Blaschke kertoo Varietyn haastattelussa The Witchin kuvalistan syntyneen yhteistyössä 

molempien — siis ohjaajan ja kuvaajan — tahollaan tekemiä kuvalistoja yhdistelemällä ja 

mainitsee, että ainakin hänen omat kuvansa ovat syntyneet pakottamatta, mennen sillä 

“mikä tuntuu oikealta” (Tapley, 2015). Tuntuu on tässä avainsana, sillä sitä The Witchin kuvat

todellakin tekevät. Hiljalleen lipuvat kuvat luovat sanoinkuvaamatonta uhkaa, mikä saattaa 

johtua siitä, että hitaat, syvyyssuunnassa tapahtuvat kohtiajot ovat niin luonnottomia, 

epätodellisia. Blaschke kertookin, että elokuva keskittyy nimenomaan syvyyssuuntaisiin 

kameranliikkeisiin ja vähemmän sivuttaissuuntaisiin: kameranliikkeet vetävät katsojaa 

väkisin kohti asioita (Tapley, 2015), siis kaikkia elokuvan kauheuksia. Hauskana anekdoot-

tina Blaschke kertoo lukeneensa The Witchistä arvostelun, jossa sanottiin, ettei kamera liiku

elokuvassa ollenkaan, vaikka kuvaajan oma kokemus on se, että kuvauksissa rakennettiin 

ajorataa kameralle päivittäin. Blaschke kertoo olevansa tyytyväinen työhönsä, jos kame-

ranliike pysyy näin huomaamattomana läpi elokuvan. (Tapley, 2015.) Hetkittäin huomaan 

kaipaavani harjaantumattoman silmän tuomaa naiivia vapautta katsoa elokuvia, sillä usein 

hienoisimmatkaan kameranliikkeet eivät jää huomaamatta itseltäni. Näkymätöntä tai ei, 

onnistuvat kameranliikkeet The Witchissä tavoittamaan oikeanlaisen tunnelman.

Rakkaudella, Matissa halusimme ohjaaja-Jarnon kanssa näyttää Petteri Pennilän mainiosti 

esittämän Matin groteskeimmillaan hahmon ollessa täysin pohjalla. Ajatus jonkinlaisesta 

epäkuvasta syntyi jo edellisessä yhteisessä lyhytelokuvaprojektissamme Ajotunnissa — 

jossa Pennilä on myös merkittävässä roolissa — ja veimme Matissa ajatusta vielä pidem-

mälle: Matti makaa selällään pölyisellä pellolla ja kuva on rajattu lähikuvaksi epäedusta-

vasti hieman leuan suunnalta. Anamorfinen Kowan linssi tuntuu korostavan Matin leuan

suhteettoman suureksi lihamassaksi, ja rumuus on lähes käsin kosketeltavaa. 
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Muistan, että puhuimme Jarnon kanssa varhaisemman käsikirjoitusversion kohdalla Matin 

hahmon ylevöittämisestä ja venäläisestä ikonitaiteesta10 vastapainona kaikelle rumuudelle.

Matti on kuvattu pääosin käsivaralta, kuten muutkin Jarnon kanssa tekemäni yhteistyöt. 

Käsivara tuntuu Jarnolle hyvin läheiseltä kerrontakeinolta, kenties kyse on sen koruttomuu-

desta ja tietynlaisesta todistusvoimasta.

Aineiston elokuvien kuvakerronta ei muodosta suoraan yhtenäistä kokonaisuutta. Rajassa

luotetaan käsivaran arkiseen konstailemattomuuteen — mihin mekin Rakkaudella, Matissa

Jarnon kanssa tähtäsimme — kun taas vaikkapa The Witchissä, Ystävissä hämärän jälkeen ja

The Lighthousessa liikutaan enemmän perinteisen ajokaluston voimin, silloin kun ylipäätään 

liikettä on. Ystävissä hämärän jälkeen ja The Witchissä nähdyt näennäisen motivoimattomat 

liikkeet kääntävät mielestäni Brownin ajatukset liikkeiden motiiveista ja immersiovaikutuk-

sista päälaelleen: jos liike onkin motivoimatonta suhteessa ruudulla näkyvään toimintaan, 

voi sen teho tunnelman luojana olla niin vahva, että liike muuttuu huomaamattomaksi ja 

näin ollen lisää immersiota, ei särje sitä. Ehkä käsivaran rujous toimii hieman samalla logii-

kalla: heilahduksilla ei ole välttämättä muuta motiivia kuin operoijan lihaskunto, mutta

materiaalin virheet luovat toisinnon todellisuuden epätäydellisyydestä ja muuttuvat näin 

merkityksellisiksi.11

10 Yllätyksekseni myös Propp mainitsee ikonit kirjassaan: “venäläinen ikonimaalaus, kuten kaikki taide, syntyi 
todellisuudesta ja heijasteli sitä epäsuorasti. —— Ikonimaalari ei esittänyt todellisuutta eikä maalannut muotokuvia. 
Omalla tavallaan hän kohotti ihmisiä ja muutti heidän muotonsa: hän loi kuvia pyhimyksistä” (Propp, 1984, s. 56).
11 Käsivaran todistusvoima on myös mielenkiintoinen seikka: onko sen merkitys syntynyt vasta 
dokumenttielokuvien myötä, joita on kuvattu kevyillä, käsivaraan kykenevillä 16-millisillä kameroilla?

Maša ehostaa Mattia yllätysvierailua varten. 
Rakkaudella, Matti, 2019.
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PIMEYS

John Alton aloittaa kirjansa Painting with Light ( julkaistu ensimmäisen kerran 1949) esipu-

heella, jossa hän kertoo perimmäisen kirjoittamismotiivinsa olevan “jakaa kokemuksensa 

hedelmiä muiden sukulaissielujen kanssa, jotka kokevat nautintoa tallentaessaan rahtusia 

valosta lepäämässä kauniiden asioiden yllä” (2013, s. xvii, oma käännös). Altonin tekstistä 

paistaa hetkittäin läpi myös tietty konservatiivisuus, etenkin kun kyseessä on naisnäytte-

lijöiden valaisu: Alton kokee mahdollisimman kauniilta näyttämisen jopa jokaisen naisen 

oikeudeksi (2013, s. 171). Vaikka käsittelen opinnäytetyössäni elokuvia, joissa keskitytään 

ennemminkin valon rahtusiin rumuuden yllä, voi Altonin ajatuksista löytyä silti hedelmäl-

lisiä näkökulmia esimerkiksi valaisun käsittelyyn. Todd McCarthyn kirjoittamassa johdan-

nossa Alton kertoo valaisseensa kuvansa ja kohteensa tunnelman mukaan, kun muut

hänen aikalaisensa valaisivat valotuksen vaatimalla tavalla (2013, s. xxix). Tunnelmallinen 

valaisu ja suoranainen pimeys — eli alivalottaminen — toistuu monessa tässä käsiteltävässä 

elokuvassa.

“Kun ei ole valoa, ei voi nähdä, ja kun ei voi nähdä, mielikuvitus alkaa laukata”, tiivistää Alton 

mysteerivalaisun kirjassaan (2013, s. 44). Kuvaaja Jarin Blaschke tuntuu tukeutuvan yllä-

mainittuun ja käyttää pimeyttä sekä The Witchissä (2015) että The Lighthousessa (2019)

runsaasti — tai jättää valoa käyttämättä. 

Raisa ja Joni kylpevät hätäraketin hehkussa. 
He ovat paenneet, 2014.PIMEYS



24

The Witchissä pimeydellä luodaan hetkittäin uhkaavaa tunnelmaa, kuten perheen kokoon-

tuessa illalliselle niukasti valaistuun mökkiin, tai sitten sillä peitellään jotain liian groteskia 

nähtäväksi, kuten silloin kun ilkeä noita valelee itseään murskatun vauvan jäänteillä. 

Kiinnostavasti samanlainen pimeä illallistilanne esiintyy toistuvana elementtinä niin ikään 

Blaschken kuvaamassa The Lighthousessa, jossa majakanvartija Thomas Wake ja hänen 

apulaisensa Ephrain Winslow kokoontuvat syömään työpäivän päätteeksi. Niukasti mutta 

kovalla valolla valaistu tilanne tuntuu saavan hahmojen pahimmat ja rumimmat puolet

esille ja siten luovan jännitettä hahmojen välille. Blaschke avaa näkökulmaansa valaisuun 

kiinnostavasti The Film Stagen haastattelussa, jossa hän kertoo olevansa “kahlittu todelli-

suuteen” ja valaisevansa aina motivoitujen lähteiden — esimerkiksi ikkunoiden — mukaan. 

Kertomansa mukaan hän ei osaa valaista vain valaisun vuoksi tai luoda kovin tyyliteltyä 

valaisua. (Newman, 2019.) Tyylittelystä tai sen puutteesta voi olla montaa mieltä, mutta 

Blaschke osaa luoda painajaismaisia visioita ja syvää uhkaa valkokankaalle ohjaajaparinsa 

Eggersin kanssa. Eikä ainakaan The Witchin maalauksellisimpien hetkien tarvitse hävetä 

hetkeäkään “isompiensa” seurassa. Blaschke loihtii sumulla ja savulla Calebin hautauk-

sesta mestariteoksen, ja vain aavistuksen sinertävän vihertävä kuutamo kohottaa yökohta-

ukset juuri sopivasti realismin yläpuolelle.

Pietari Peltolan kuvaamassa He ovat paenneet -elokuvassa äärimmäinen pimeys vuorottelee 

kirkkauden kanssa. Elokuvan varsinainen Hannu ja Kerttu -vaihe koittaa, kun Raisa ja Joni

löytävät tyhjän huvimökin, kuin piparkakkutalon ikään. Loputtomien karkkivuorien sijaan 

nuorille on tarjolla rajattomasti alkoholia ja lääkkeitä. Löytöä seuraava sekakäyttömontaasi 

leikittelee alastomuuden, eläinten taljojen, kirkkaan auringonpaisteen ja viiltävän kauniin 

Gabriel Faurén pavanen ristiriidalla. Kirkkaus katkeaa kuin veitsellä leikaten läpäisemättö-

mään pimeyteen ja lopulta tätä halkovaan hätäraketin räiskyvän punaiseen valoon. Sama 

pimeyden ja punaisen valon tanssi on nähty väläyksenä elokuvassa aiemmin, ja pimeyteen 

sukelletaan myöhemmin, entistä synkemmissä tunnelmissa.
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HÄMÄRÄ

The Witch on täynnä metsämaisemia. Painostavimmillaan elokuvan metsät ovat harmaina, 

mutta Blaschkella on taito saada myös kirkas auringonpaiste näyttämään pelottavalta, 

liekö salaisuus valotuksessa. Harmaus luonee jotain samankaltaista tuntemattoman uhkaa 

kuin pimeys, mutta ehkä sillä erotuksella, että harmaassa on jotain tutumpaa, arkipäiväi-

sempää. Näin ollen se osuu ainakin itsellä lähemmäs maalia, tunteita. Pilvipeiton temaat-

tista merkitystä tuodaan esiin jopa dialogissa, kun puritaaniperheen isä William (Ralph 

Ineson) toteaa pojalleen Calebille heidän lähtiessään metsälle: “’Tis no ease to wake up on a 

grey day. The devil holds fast your eyelids.”

Metsän estetiikkaan luotetaan myös Rajassa. Elokuvan mieleenpainuvimpiin kohtauk-

siin kuuluu usvan peittämässä metsälammessa kylpevät peikot. Tuntuu sopivalta siis, 

että ohjaaja Ali Abbasin ja kuvaajan referensseihin lukeutuivat niin ruotsalainen kuvittaja 

ja taidemaalari John Albert Bauer — jonka useat työt käsittelevät satuhahmoja — kuin 

myös saksalainen romantiikan ajan taidemaalari Caspar David Friedrich, jonka tunnetuin 

teos on Vaeltaja sumumeren yllä (Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818). Kuten aikai-

semmin kirjoitin, Carlsenin ja Abbasin valinta kuvata pääasiassa luonnonvalossa liittyi myös 

realismin, uskottavuuden ja välittömyyden tavoitteluun. Carlsen kertoo valottaneensa 

William (Ralph Ineson) ja Katherine (Kate Dickie) hautaavat poikansa.
The Witch, 2015.



26

päiväkohtaukset usein ISO 800:n ja öiset ulkokohtaukset ISO 1280:n tai 1600:n mukaan. 

Yökohtauksien valaisussa Carlsen on suosinut Arrin skypanel-ledejä niiden hyvän hyötys-

uhteen — siis paljon valoa pienellä virrankulutuksella — ja valon värin muokattavuuden12

vuoksi, kun taas päiväkohtauksissa kuvaaja on luottanut pitkälti ikkunoista tulevaan luon-

nonvaloon, jota on sittemmin jatkettu ja muokattu LiteGearin ledimatoilla. (Prince, 2019, s.

62-63.) Ja valaisu tuntuu toimivalta, se on enimmäkseen huomaamatonta, hetkittäin ärsyt-

tävää — kuten Tinan työskennellessä Kappelskärin laivaterminaalin tullauspisteellä, mutta 

tämäkin tuntuu harkitulta ratkaisulta — ja loppua kohden paljastavan rumaa. Myrskyn 

riepotteleman risteilylaivan kannelle sijoittuva loppukohtaus näyttää kovine, myötäisine 

valoineen karulta.13 Samanaikaisesti valon luonteen rumuus tuntuu juuri oikealta ratkai-

sulta lopun huipennukseen, joka lässähtää itsetarkoituksellisesti meren aaltoihin kuin 

peikko vain.

Hoyte van Hoyteman kuvaamassa Ystävät hämärän jälkeen -elokuvassa maailma on harmaa

mutta varjot syviä. Lause kuulostaa äkkiseltään ristiriitaiselta, mutta van Hoyteman valaisu 

pelaa sulavasti yhteen Eva Norénin lavastuksen kanssa. Harmaat seinät ja betonipinnat 

ja tasaiset kovan valon alueet jättävät riittävästi kutkuttavia syvien varjojen kohtia, jotta 

kuvat eivät muutu tylsiksi. Valon kylmyys tukee talvista tunnelmaa ja korostaa maailman 

harmautta entisestään. Van Hoyteman itsensä mukaan katuvalojen natriumlamput onkin 

vaihdettu valkoisiin polttimoihin (Hemphill, 2008, s. 1).

12 Skypanel-ledit ovat RGBW-ledejä, jolloin niiden väri on säädettävissä portaattomasti RGB-väriavaruudessa.
13 Tämä oli asia, jota jäin pohtimaan: onko valo myötäisen puolella kuitenkin teknisten rajoitteiden takia? 
Liikkuvan risteilyaluksen kannella tapahtuvaa kohtausta on hankalaa valaista pohjoismaisin resurssein meren
suunnalta.

Tullin valo on karu.
Raja, 2019.
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Lumi on myös monissa kohtauksissa valotettu perinteisen kirkkaan valkoisen sijaan lähes 

keskiharmaaseen, jolloin se ei kimmellä puhtaan valkoisena vaan tuntuu harmaana 

ennemmin tukahduttavalta. Hoyte van Hoyteman omat ajatukset valaisusta voinee tiivistää 

seuraavaan lainaukseen American Cinematographerin haastattelusta (Hemphill, 2008):

“Tämän elokuvan vaara ei piile pimeydessä. Se on olemassa arkipäivän tilanteissa, tympeiden 

loisteputkivalaisimien ja katulamppujen alla.” Samassa haastattelussa van Hoytema

kuvailee sisätilojen valaisutyyliä myös “sprayvaloksi”, “purkitetuksi tympeäksi sähkövaloksi”

jota suihkutellaan pitkin Elin — vampyyrihahmon — asuntoa. Valaisu oli teknisesti ratkaistu 

ripustamalla KinoFlo-loisteputket puomeihin katottoman studion yläpuolelle, piittaamatta 

niinkään realistisista valomotiiveista. (Hemphill, 2008, s. 1.) Elokuvan läpäisee myös tietty 

armottoman paljastamisen, siis objektiivisen esittämisen, tunne, mitä tulee valaisuun. 

Hyvin usein, niin yö- kuin päiväkohtauksissakin, valo tulee pääasiassa ylhäältä tai myötäi-

senä kameran puolelta, pehmeänä ja tasaisena, jättämättä juurikaan varjoja henkilöistä. 

Varjot tuntuvat vaanivan kuvan ulkopuolella tai taka-alalla, mutta henkilöt itse taas ovat 

paljaaltaan esillä kaiken esiin piirtävässä valossa.

Saman harmauden ja kontrastin välimaastossa taiteilee myös Jarin Blaschke The Witchissä 

ja The Lighthousessa. Jälkimmäisestä antamansa haastattelun (Newman, 2019) lomassa 

Blaschke kertoo The Witchin olleen ongelmallinen teattereissa, joissa varjoalueet eivät 

toistu oikein, sillä elokuva oli niin vähäkontrastinen. The Lighthousen suhteen Blaschke on

kuitenkin optimistisempi, sillä vaikka osa varjoalueiden yksityiskohdista hukkuisi projisiossa, 

Eli (Lina Leandersson) väijyy varjoissa. 
Ystävät hämärän jälkeen, 2008.
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olisi tässä kontrastisemmassa elokuvassa “edes valokohdat antamassa muotoa”. (Newman,

2019.) Varietylle Blaschke kertoo tavoitelleensa ohjaajan kanssa The Witchissä synkkyyttä 

ulkokohtauksissa mutta sanoo, ettei luonnollinen valotilanne ollut heidän puolellaan eikä 

heillä ollut tuotannollisesti mahdollisuutta nostureihin ja neljäkymmentäjalkaisiin pehmen-

nyskankaisiin niin kuin Emmanuel Lubezkilla The Revenantissa (Tapley, 2016). Tämän kuule-

minen yllättää, sillä ainakin itse koen The Witchin onnistuneen mainiosti synkkien, ulkona

tapahtuvien päiväkohtausten kuvaamisessa. Sisäkohtauksissa pelkkien kynttilöiden käyttö 

valonlähteinä pakotti kuvaajan pärjäämään vain näiden luonnostaan antamalla valolla ja 

samalla vapautti Blaschken ja ohjaajan miettimään kuvien sisältöä rajauksen ja syvyyden 

kautta, kun valaisua ei voinut hioa sen perusteellisemmin (Tapley, 2016). Kynttilät luovat 

sisätiloihin onnistuneen autenttisen ja uhkaavankin tunnelman, vaikka hetkittäin oikeiden 

kynttilöiden liekkien lepatus tuntuu jo häiritsevän vilkkaalta — ehkä perinteinen elokuvava-

laisin himmentimellä olisi ollut puristeillekin sopivampi ratkaisu.

Puritaanien perhe kynttiläillallisella. The Witch, 2015.
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VALO

The Lighthousen valaisuun liittyen kiinnostavin seikka käy ilmi American Cinematographerin

haastattelusta (Thomson, 2019). Kustomoidun, vanhaa filmiä matkivan ortokromaattisen 

(herkkä siniselle ja vihreälle valolle sekä ultravioletille muttei punaiselle valolle) suotimen 

takia filmin herkkyys laski ISO 80:een päivänvaloa ja ISO 50:een keinovaloa käytettäessä. 

Tästä syystä pimeisiinkin kohtauksiin valoa on pumpattu reilulla kädellä. Jo aiemmin 

mainittu ruokapöytäkohtaus oli valaistu pääasiassa yhdellä kahdeksansataawattisella 

keinovalopolttimolla, joka oli asennettu vanhanaikaisen öljylyhdyn sisään. Studiossa 

Ephraim Winslow eli Thomas Howard on löytänyt vihdoin lyhdyn luo. The Lighthouse, 2019.
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päivää valaistaessa ikkunan ulkopuolella on taas saatettu käyttää kahta yhdeksänkilo-

wattista Arrin monimetalli- eli HMI-valaisinta ja sen lisäksi heijastinkankaaseen jopa kahta 

kahdeksantoistakilowattista HMI-valaisinta. (Thomson, 2019, s. 67.) Tällaisiin valotehoihin 

harvemmin törmää enää valoherkkien (ISO 400-800) digitaalisten elokuvakameroiden aika-

kaudella. Ja niin hurjalta kuin se kuulostaakin, elokuvan majakka on varta vasten raken-

nettu lavaste, ja sen sisällä pyörii 1900-luvun alun majakkalyhdyn fresnelistä tehty akryyli-

kopio, ja valonlähteenä toimii kuusikilowattinen HMI-polttimo. Majakan lyhdyn valo on niin 

voimakas, että luodolla työskennellyt kuvausryhmä oli saanut yhteydenottoja kalastajilta, 

jotka olivat nähneet valonsäteen kahdentoista merimailin päähän. (Thomson, 2019, s. 62.) 

Majakan valo tosiaan loistaa elokuvassa parhaimmillaan kuin jumalten tuli, viettelevänä ja 

vaarallisena. Valo myös oli vaarallisen kuuma studio-olosuhteisiin, joissa valonlähteeksi on 

vaihdettu kaksikilowattinen keinovalopolttimo (Thomson, 2019, s. 62). Pyrkimys realismiin,

todellisuuden armottomuuteen ja rumuuten luo majakan kovan valon muodossa taian-

omaisen kauniin kohtauksen, kun Pattinsonin näyttelemä Winslow vihdoin pääsee lähes 

myyttiseen asemaan kohotetun lyhdyn luokse — rumuus luo kauneutta.

Rakkaudella, Matin aloitimme myös luonnonvalolla tai ainakin sitä jäljittelemällä, lukuun 

ottamatta kultaisessa ilta-auringossa kylpevää vierashuonetta. Valoreferenssimme Jarnon 

kanssa liikkuivat elokuvan alkupuolella  Roy Anderssonin Eräästä rakkaustarinasta synkkiin

jenkki-indieihin Jeremy Saulnierin Blue Ruiniin ja Sean Durkinin Martha Marcy May Marleneen.

Rakkaustarinasta poimimme auringon lämmön, Blue Ruinista ja Marthasta lähinnä iltaan 

kääntyvän päivän synkkyyden. Matin kohdatessa Mašan valo on vielä voitolla, mutta auto-

matkan aikana synkkä totuus selviää ja tunnelma pimenee. Valitettavasti valon tematiikan 

Pahaa aavistamaton Maša Matin kyydissä. 
Rakkaudella, Matti, 2019.
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kuljetus ei onnistu pellolle täysin aukotta. Kesäkuun puolenvälin lyhyet yöt koituivat aika-

taulumme kohtaloksi, ja peltokohtauksen alussa — todellisessa kuvaushetkessä — valke-

neva aamu on ehtinyt jo liian pitkälle. Pellolla vaaleanpunaisen totuuden paljastuttua 

sukellamme valollisesti sadunomaisempaan suuntaan, johon haimme referenssejä niin 

Douglas Sirkin melodraamoista kuin Nicolas Winding-Refnin elokuvien loisteputkien väri-

loistosta — kuten Neon Demonista tai Only God Forgivesistä. Winding-Refnin vaikutteet

näkyvät enemmän grillikioskilla ja sen parkkipaikalla, kun taas Sirk sinisine kuunvaloineen 

ja lämpimine keinovaloineen hyppää enemmän esiin Matin ex-vaimon omakotitalon pihalla. 

Valon kuljetus ei ole kovin realistista eikä koherenttia kohtausten välillä, mutta jonkinlaisen 

temaattisen jatkumon se silti mielestäni muodostaa.

Alun kohtaamispaikalla toimimme valaisija Tuomas Peltosen kanssa pääasiassa nega-

tiivisen täytevalon — siis mustan kankaan ja raamin — ja heijastimien avulla, kun taas 

autossa käytimme vain kevyehköä, laskevan auringon lämpöä mukailevaa DMG Lumieren 

SL1-ledipaneelia. Täytevalona toimivan, jo trailerille rakennetun valkoiseksi asennetun Arrin 

skypanel-ledin taisimme jättää pois laskuista sen luonteettomuuden ja staattisuuden takia. 

Pellolle emme aikarajoitteiden vuoksi ehtineet nostaa mitään flägiä, siis valonrajaimia ja 

heijastimia kummempaa. Grillikioskilla valaisuun panostettiin taas enemmän. Valaisimme 

taustoja teräksensiniseksi kalvotetuilla HMI-valaisimilla ja jatkoimme grillikioskin kyltin 

punaista valoletkua — tunnetaan myös “kebabletkuna” — skypanel-ledeillä, kun taas auton 

sisätilat hoituivat kattoon piiloon teipatulla ohkaisella ledimatolla, Aladdin Bi-Flex 1:llä. 

Kesäyön pituus — tai oikeastaan sen lyhyys — muodostui grillikioskilla lähes turmioksi. Osion 

lopulla onkin hyvin nähtävissä, miten vallitsevan valon määrä on lisääntynyt dramaattisesti. 

Maša grilliokioskin luukulla. 
Rakkaudella, Matti, 2019.



32

Taivaskin on grillikioskiosuuden alkua selkeästi valoisampi, vaikka laskimme elokuvan väri-

määrittelijän Hannu Käen kanssa sen kirkkautta niin paljon kuin uskalsimme vain ruuvata.

Varsinainen ponnistus koitti kuitenkin Matin ex-vaimon (Tarja Heinula) talolla. Tälle päivälle 

valoryhmäkin kasvoi yhdellä, kun Tuomaksella oli ryhmässään Joonas Niemen lisäksi 

veljensä Kari. Koska kyseessä oli pitkähkö, usean näyttelijän kohtaus, halusimme valaista 

mahdollisimman paljon kuvasuunnista kerralla. Päävalo, pihan takaosasta hohtava teräk-

sensininen kuutamo, tehtiin nostimeen asennetulla nelikiloisella HMI-valaisimella. Nostimen

korkeus muuttui merkittäväksi, sillä piha päättyi kuusiaitaan, jonka toisella puolella oleva 

ryhmäkodin parkkipaikka — jonne järjestäjämme Antti Lammi sai onneksi luvan nostimel-

lemme — oli useita metrejä pihaa matalammalla. Pihalla tunnelmaa loivat lavastajamme 

Sanna-Mari Pirkolan ja rekvisitööri Tiina Paavilaisen puihin ripustamat hehkulamppuketjut. 

Pyöristääksemme kuunvalon luonnetta jatkoimme sitä yläpuolelta. Tähän tarkoitukseen 

Maša ja Matti grillikioskin pihassa. 
Rakkaudella, Matti, 2019.

Matti ja Maša vierailulla Matin ex-vaimon luona. 
Rakkaudella, Matti, 2019.
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talon päätyyn, toiseen kerrokseen sijoitettiin skypanel-ledi. Toinen skypanel oli lasikuistin 

takana, helposti liikuteltavana eri kuvasuuntia varten. Lämpimän keinovalon motiivin sekä 

Mašalle että Matin ex-vaimolle tarjosi lasitettu kuisti, josta käsin valaisimme hahmot perin-

teisillä, pehmennetyillä tungsten-valaisimilla. Matin ja Mašan saapuessa talolle autolla, 

aivan kohtauksen alussa, oli myös käytössä puomiin ripustettu skypanel-ledi jatkamassa 

olemassaolevien katulamppujen valoa. Sama valaisin oli käytössä myös seuraavassa kohta-

uksessa, jossa Matti ja Maša istuvat autossa ja katsovat ikkunasta kurkistavaa Marttia, Matin 

poikaa, joka on valaistu yläpuolelta pehmeällä ledipaneelilla. Matin ja Mašan poistuessa 

auto on valaistu yksinkertaisesti akkukäyttöisellä SL1:llä, joka on kiinnitetty juuri kuvan 

yläreunan ulkopuolelle, auton kattotelineisiin ja suunnattu tuulilasin ja sivuikkunan lävitse 

korkovaloksi.

Suhtautuminen valoon vaihtelee läpikäydyissä elokuvissa. Monien lähtökohtana toimii 

kenties realismi — Ystävät hämärän jälkeen muodostaa ehkä jonkinlaisen poikkeuksen 

valonkäytöllään — mutta silti ne tuntuvat venyttävän realismin rajoja juuri oikealla tavalla. 

Elokuvien kuutamot Rajassa, The Lighthousessa, The Witchissä ja Rakkaudella, Matissa

ovat ennen kaikkea tunnelmallisia, toisekseen pyrkimys on näyttävyyteen, mutta varsinai-

sesta realismista ei voine puhua. Pimeyttä käytetään The Witchissä, The Lighthousessa ja

He ovat paenneet -elokuvassa armotta, ja varjoalueiden annetaan painua surutta mustiin.

Varsinaisesti rumaan valoon ei aineiston elokuvien kuvaajista uskalla tarttua kuin Hoyte van

Hoytema tukholmalaisen betonilähiön ankeutta toisintaessaan ja kenties Nadim Carlsen 

tullipisteen banaaliudessa. Rumuus näyttäytyy muunlaisissa valepuvuissa, valo vain tuo 

sen esiin — tai jättää varjoihin.

Rakkaudella, Matin (2019) viimeinen kuva:
Matti ja Maša liikennevaloissa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Rumuus ja sadut kohtaavat ja poikkeavat taas toisistaan käsitellyissä elokuvissa monin 

tavoin. Joskus pimeys kätkee sisäänsä rumuutta, jota olisi liian vaikea kohdata, kuten The

Witchissä. Joskus valo taas paljastaa karun todellisuuden rumuuden ja estää piiloutumisen, 

kuten on laita Ystävissä hämärän jälkeen. Liike on The Witchissä pakotetun hidasta, jopa

havaitsemattomissa, kun taas Rajassa käsivaran elolla pyritään luomaan elokuvaan realis-

tista tasoa. Rakkaudella, Matissa kameranliikkeiden logiikka oli pitkälti sama. Monissa eloku-

vissa sillä, miltä kuvat näyttävät ja miten ne on kuvattu, pyritään vaikuttamaan siihen, miltä 

ne tuntuvat. Muuta varsinaista yhdistävää seikkaa ei elokuvien kameranliikkeestä löydy kuin 

se, että ainakin liikkeen juonenkuljetukselliset motiivit on pitkälti korvattu tunteen välittä-

misestä kumpuavilla motiiveilla. Perinteisistä valaisu- ja valotustavoista, kameranliikkeistä 

ja liikkeen logiikasta on luovuttu, jotta herätettäisiin katsojassa reaktioita. Samanaikaisesti 

monet elokuvista toisintavat satujen linjoja mutta vievät käyttämänsä estetiikan pois 

kauneusihanteista, kohti ihmisen mielikuvituksen synkempiä sävyjä. Disneyn piirrettyjen 

parissa lapsuutensa viettäneen silmissä näiden nykyelokuvien tapa käsitellä satumaista 

aineistoa ainakin purkaa sitä mielikuvaa, että sadut olisivat vain puhtoisia piirroshahmoja, 

seksisymbolimaisia prinsessoja ja komeita prinssejä; mielikuvaa, jonka luomisesta Disneytä 

on syytetty esimerkiksi folkloristien toimesta (Koven, 2008, s. 4).

Joni ja Raisa lääketripillä. 
He ovat paenneet, 2014.JOHTOPÄÄTÖKSET
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Elokuvan kieli on tietysti isoksi osaksi tunteiden välittämistä, mutta tällä kertaa vaikuttaa 

varsin ilmeiseltä, että monen elokuvan kohdalla kuvaaja mainitsee ohjaajan kanssa suureksi 

vaikuttimekseen nimenomaan oikeanlaisen tunnelman luomisen, ei niinkään tarinan kerto-

mista mahdollisimman tehokkaasti tai näyttävästi kuvien kautta. Tästä esimerkkeinä Hoyte 

van Hoytema Ystävistä hämärän jälkeen: “Työtäni on olla herkkä aavistuksille, jotka eivät ole 

välttämättä ilmeisiä tai loogisia” (Hemphill, 2008, s. 2), Jarin Blaschke The Witchistä: “[kuva-

suunnitelman] kuvat vain tulivat ulos minusta ja ikäänkuin tuntuivat oikeilta” (Tapley, 2015)

tai Rajan kuvaajan Nadim Carlsenin pragmaattisemman pohdinnan realismin, naturalismin

ja uskottavuuden tavoittelusta (Prince, 2019, s. 62-63). Rakkaudella, Matissa Jarnon ja minun

lähtökohtani olivat samankaltaiset, lähdimme eteenpäin tunteista: katsojassa heräävistä ja 

hahmojen välisistä. Aina emme kuitenkaan uskaltaneet mennä aivan loppuun saakka, ja 

osassa kohtauksia dialogin kattaminen ja leikkausvaran takaaminen ovat kiilanneet pelkän 

tunnekuljetuksen edelle. Siinä lienee itselle tärkeä oppimisen paikka, sillä lopullisessa teok-

sessa juuri tällaiset kohtaukset tuntuvat ainakin itselle niiltä kaikkein töksähtävimmiltä.

Monet folkloristit varmasti syyttäisivät aineistona toimivia elokuvia samalla tavalla kansan-

tarujen vääristämisestä, mutta mielestäni ne jatkavat tarinoiden muuntuvaa perinnettä, 

siinä missä Disneynkin elokuvat toivat puhtoisuudellaan, iloisuudellaan ja värikkyydel-

lään oman sävynsä soppaan. Englantia venäläisittäin murtava, vodkaa kittaava ja kiroi-

leva Rakkaudella, Matin trans-Maša antaa oman pienen panoksensa kansantarujen perin-

teessä kulkevaan hyvään haltiakummiin, ja Viking Linen buff etista graavilohta lautaselleen 

kahmiva Rajan Vore pölistää tomut sillan alla luuhaavasta, vuohia kiusaavasta peikosta 

kertarysäyksellä. 

Vampyyriksi muuttunut Virginia (Ika Nord) leimahtaa liekkeihin.
Ystävät hämärän jälkeen, 2008.
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Propp tuntuu kirjassaan suhtautuvan hieman kahtiajakoisesti kansantarujen estetiikkaan.

Yhtäällä hän arvottaa kansantarujen taiteellisen kauneuden verrattomaksi (1997, s. 4), 

toisaalla taas toteaa, etteivät ainakaan legendat ole kovin kummoisia taiteellisilta saavutuk-

siltaan, vaan kertojien pyrkimyksenä on ollut enemmän tapahtumien välittäminen (1997, 

s. 51). Estetisointiin toki aineiston elokuvat syyllistyvät, sillä vaikka monet niistä hylkäävät 

perinteisesti kauniina pidetyt kuvat ja valaisutavat — tai ainakin muokkaavat niitä omiin 

tarkoituksiinsa — on kaikkien kuvakerronta hyvin harkittua ja tarkoituksenmukaista. Mutta 

toisaalta: elokuva on visuaalista taidetta, joka on ainakin kulloisen iteraation kohdalla lukittu

muotoonsa, siinä missä kansantarut kulkevat suullisesti sukupolvelta toiselle ja muuntuvat 

enemmän tai vähemmän joka kerrontakerralla. Mikään elokuva ei toki ole viimeinen lajis-

saan, ja jokainen tehty elokuva vaikuttaa — ainakin onnistuessaan — jollain tavalla kaikkiin 

sen nähneisiin ja näin ollen myös sitä seuraaviin elokuviin. Jos elokuvat eivät aivan kansan-

tarujen orgaanisuudella pääsekään muuntumaan, on niiden kirjo kaikkinensa silti jatku-

vasti elävää, kehittyvää ja taantuvaakin kudosta.

Kaikki tässä käsittelemäni elokuvat tarttuvat rumuuteen samanlaisella kahtiajakoisuudella: 

on konkreettista rumuutta ja on psykologista rumuutta. Aina nämä eivät kohtaa. Ulkoisesti 

Thomasin kävelee metsään vuohipukin usuttamana. 
The Witch, 2015.
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kulahtaneen oloiset Matti tai Ystävät hämärän jälkeen -elokuvan lähiöpubissa penkkiä 

kuluttava vakioporukka eivät ole  sisältään rumia vaan oikeastaan hyvää tarkoittavia — siis 

kauniita. Samaa ei voi sanoa The Lighthousen parivaljakosta. Rumat, tai tarkemmin sanot-

tuna karkeat ja siten vastustamattoman karismaattiset, miehet tuntuvat olevan myös henki-

sesti aikamoisia rumiluksia: valehtelevia, katkeria ja kateellisia. Rajan aluksi ystävällisen ja 

avuliaan Voren sisältä paljastuu myös kaikkea kaihtamaton peluri, joka tuntuu pyyhkivän 

ihmisarvolla karvaista peikon takamustaan. Puhtaaseen kauneuteen ei pyritä oikeastaan 

missään elokuvassa. Sen pienen hetken kun The Witch näyttää kauniin noidan, on tämän 

kauneuden karmea hinta katsojalla vielä tuoreessa muistissa. He ovat paenneet -elokuvan

satumetsäkohtauskin on tahrattu kuolleiden eläimien taljoilla ja lääkkeiden väärinkäytöllä. 

Kauneus tuntuu joko vaativan veronsa, tai se esitetään rinnakkaisena rumuuden kanssa, 

joka taasen tuntuu vain nostavan kauneuden arvoa: jos Rajan peikot eivät olisi niin karmivia, 

ei usvainen metsäkään tuntuisi välttämättä niin taianomaisen kauniilta.

Aivan kuin ei varjoa ilman valoa, ei rumuuttakaan taida olla ilman kauneutta. Toisin kuin

valoallegoriassa, kauneuden määrittely ilman sen vastakohtaa, rumuutta, tuntuu mahdot-

tomalta. Hyvät sankarit eivät näyttäydy hyvinä ilman pahoja hirviöitä, mutta ajan kuluessa, 

satujen, tarinoiden, elokuvien ja ihmisyyden kehittyessä, myös rumat hirviöt voivat olla 

hyviä. Ja ovatko ne silloin enää edes rumia?
Tina Kappelskärin satamassa. Raja, 2019.
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