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Tutkielmassani pohdin ja avaan kokeellista 

elokuvakerrantaa lopputyöteoksessani 

Liskoihmiset. Liskoihmiset on noin 11 

minuuttinen yksikanavainen loop-videoteos, joka 

tutkii suomalaista sosiaalista maisemaa.

Liskoihmiset teoskuvaus:

“He tuntevat vierasta vierellään, jotain 

vierasta sisällään. Kulkevat läpi salongin ilman 

katsettakaan.”

Liskoihmiset on yksikanavainen videoteos, 

joka käsittelee sosiaalista tilaa. Sosiaalisen tilan 

kokemus ja rakentuminen on luonnollisena 

näyttäytyvä, opittu kulttuurinen järjestelmä.

Sosiaalisten tilanteiden pelko, erillisyyden 

kokemus, on yksi tyypillisimmistä 

suomalaisista pelko-oireista. Sen skaala on 

laaja, kahvikuppineuroosista totaaliseen 

eristäytymiseen kanssakäymiseltä. Olen 

lähestynyt samaa aihetta teoksissani useamman 

vuoden ajan. Minusta on kiinnostavaa, 

kuinka jokin henkilökohtainen, voimakas ja 

käyttäytymistä muokkaava kokemus voikin olla 

kulttuurinen. Kuinka sen saman kokemuksen 

tunnistaa aina silloin tällöin toisista kasvoilta, 

näkee köyristyneestä niskasta ja hermostuneesta 

pälyilystä. Teokseni on yhtä aikaa sekä kireää 

naurua, että yritys ymmärtää ja päästää irti.

Liskoihmiset on kuvataiteen lopputyöni 

Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Kotisivut: 

http://www.laurarytkonen.com/liskoihmiset-the-

cold-bloods/
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Stage for a Communicative Act

A Study on the Experimental Narration on My 

Thesis Video Work the Cold Bloods

Bachelor’s thesis 25 pages, appendices 14 pages

June 2012

In this study I work on the language and 

narrative style of my thesis video work the Cold 

Bloods. The Cold Bloods is a single channel loop 

video work, that’s lenght is approximately 11 

minutes. It studies the Finnish social landscape.

Statement:

“They feel strangeness inside them, something 

strange beside them. They walk through a life 

with out casting a glance.”

The Cold bloods is single channel video work 

that explores the social space in a culture. The 

way we experience a social space appears as a 

natural order, but it is a learned and culturally 

built system.

The feeling of strangeness or fear in social 

situations is one of the most typical Finnish fear 

disorders. Its range is vast, spanning from coffee 

cup neurosis to total isolation. I have explored 

the same theme in my works for some years now. 

I find it fascinating how some experience that 

seems very personal, is indeed somehow linked to 

the surrounding cultures way of thinking. How 

the same feeling can sometimes be recognized on 

a strangers face, on the way they’ve hunched their 

back or how they only take quick glances around. 

At the same time this piece is an exploration on 

the matter, as it is an effort to try to understand 

and let go. 

web page: 

http://www.laurarytkonen.com/liskoihmiset-the-

cold-bloods/
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Elokuvaa – liikkuvaa kuvaa – voi tehdä hyvin mo-
nenlaisilla kielellisillä rakenteilla. Merkityksiä ker-
rotaan ja vastaanotetaan aivan pikkuruisilla vih-
jeillä ja katsojat ovat luultavasti nyanssiherkempiä 
liikkuvan kuvan lukijoita nyt, kuin koskaan aikai-
semmin. Erilaisia elokuvakerronnan muotoja on ol-
lut valtava määrä liikkuvan kuvan historian aikana 
ja kokeellisen elokuvan historia alkaa jo 1960-lu-
vulta.

Nykyelokuvan lingua francaksi on kuitenkin jäänyt 
kolminäytöksinen Hollywoodlainen draamallinen 
kerronta, jossa pelataan konfliktien, käännekoh-
tien ja juonikuljetuksien kentällä kohti tarinallis-
ta loppuratkaisua. Päähenkilön kuuluu kehittyä ja 
kokea jokin muutos elokuvan aikana, johon katsoja 
voi reagoida.
Vaikka muunlaista kerrontaa käyttävää elokuvaa 
on tehty läpi elävän kuvan olemassa olon, oletus ja 
jopa vaatimus tietynlaiseen draamalliseen päähen-
kilövetoiseen kerrontaan on vahva. Teosta usein 
yritetään automaattisesti lukea draamallisen viite-
kehyksen läpi, mikäli tätä ei muodon kautta täysin 
estetä.

Koen nuorena tekijänä tarpeelliseksi artikuloida 
käyttämäni elokuvallisen kielen perusteita ja poh-
tia sen suhdetta perinteeseen. Tämä on erityisen 
tärkeää sen vuoksi, että käyttämäni elokuvallinen 
kieli on eräänlainen kerronnallinen välimuoto. Se 
leikittelee ja kutsuu paikoittain tarinallista lukuta-
paa, jota se ei kuitenkaan lunasta.

Tutkielmani perustuukin siis erityisesti oman elo-
kuvakerronnallisen kieleni pohdinnalle. Päätut-
kimuskohteenani on lopputyöelokuvani Liskoih-
miset. Tutkielma rakentuu teoksen lähiluvulle ja 
valintojen avaamiselle, valintojen peilaamiselle 
elokuvakerronnan teoriaan, sekä teoksen nähnei-
den ihmisten kommenteille. 

Aluksi avaan Liskoihmisiä teoksena ja tekoproses-

sina.

1. JOHDANTO
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Tutkimuskohteeni on lopputyöelokuvani, Liskoih-
miset. Liskoihmiset on kymmenminuuttinen lyhyt-
elokuvamainen videoteos, joka pohtii suomalaista 
sosiaalista tilaa. Teos rakentuu tarinamaisen ran-
gan ympärille, mutta sisältö ei muodosta kohe-
renttia syy-seuraus kerrontaa. Elokuva perustuu 
assosiatiiviselle, taiteen kentältä tutummalle  ker-
ronnalle, jossa merkitykset rakentuvat asioiden ja 
eleiden välisille yhteyksille.

2. LISKOIHMISET

2.1. Tarinalinja

Alla avaan elokuvan tarinalinjan myöhempää poh-
dintaa varten.

Elokuva alkaa metsäisestä järvestä. Veden pinnal-
la väreilee syksyn keltaisia lehtiä. Veden pinta rik-
koutuu ja rantatörmälle astuu musta nahkakenkä. 
Rannalle on ilmestynyt mustiin housuihin ja valke-
aan paitaan pukeutunut mies.1) Mies seisoo kasvot 
metsään päin, ja tekee tapaamiseen valmistautuvia 
eleitä. Hän suoristaa kravattinsa, sukii hiuksiaan ja 
nostaa kätensä tervehdykseen. Mies lähtee kävele-
mään kohti metsää.

Saavumme sumuisten peltojen kautta maatalon 

pihapiiriin.2) Talon ovi käy. Kahvaan tarttuu käsi, 
jossa on lakatut kynnet. Talon sisällä on pimeää ja 
tyhjää. Salissa kiertää pyyhkivä valo, kuin jossain 
huoneista olisi majakka. Valo paljastaa naisen kul-
kemassa, etsimässä tietään talossa. Nainen jää sei-
somaan paikalleen, kun käytävän päähän syttyvät 
naiseen osoittavat auton ajovalot.3)

Maatalon tupaan paistaa ikkunoista matalalta 
lämmin valo, tuvassa on hievahtamattomia ihmi-
siä juhlavaatteissaan.4) He ovat vakavia ja erillään, 
pöydällä on tarjoilua. Jostain kuuluu kahvikupin 
kilahtelua. 

Järvestä noussut mies saapuu talon pihaan ja istuu 
alas nurmelle. Tuvassa, ikkunan edessä istuu poi-
ka. Hänellä on päällään valkoinen paita ja kravat-
ti, hänen kädessään on lelulisko.5) Poika katselee 
tuvan ihmisiä. Hän katsoo tuvan poikki vanhem-
paan mieheen.6) Mies katsoo poikaa hetken, kunnes 
kääntää päänsä alas. 

Poika kääntyy katsomaan ikkunasta ulos. Hän nä-
kee Järvenmiehen istumassa nurmella. Mies nos-
taa katseensa ikkunaan ja poikaan. Poika kääntyy 
takaisin sisään päin. Hän katsoo syliinsä. Sylissään 
hän vääntelee ja silittää liskolelua.

Järvenmies kääntää katseensa ikkunasta käsiinsä. 
Hän katsoo pihan poikki.7) Pihalla on toisia ihmi-
siä, jokainen etäällä toisestaan.8) Pihan laidalla on 
nuori nainen pukeutuneena mustaan. Hän katsoo 
intensiivisesti pois pihasta. Hänen kätensä on pu-

ristettu nyrkkiin, jossa hän pusertaa kivimurskaa.

Sisällä tuvassa mies ja nainen istuvat tarjoilupöy-
dän ääressä, he hämmentävät ja juovat kahvia pos-
liinisista kupeistaan.9) He välttelevät toistensa kat-
setta, istuvat samassa pöydässä kuin toista ei olisi. 
Miehen suu nykii hermostuneesti. Lusikka pyörii 
kahvikupissa.
Nuori pari on asettunut selät vastakkain tuvan reu-
nalle. Mies seisoo ikkunaan päin, nainen on soh-
valla tupaan päin. Kumpikaan ei katso oikein min-
nekään. Toisella sohvalla istuu vanhempi nainen ja 
mies. He katselevat pois toisistaan.

Nainen seisoo auton edessä pihalla. Hän koskettaa 
auton vesipisaraista konepeltiä. Vanhempi mies 
sohvalla katsoo ylöspäin odottavasti. Autonainen 
sylkee suustaan leluauton.10) Hän piilottaa sen ta-
kin taskuunsa.

Järvenmies istuu edelleen nurmikolla. Hän katsoo 
pimeillä käytävillä kävellyttä naista, joka nyt sei-
soo ladon oven edessä. Nainen pitää kädellään kiin-
ni ladon ovea. Nainen näkee välähdyksenä hetken, 
jolloin Järvenmies nousee ylös järvestä. Nainen 
katsoo hetken mieheen ja kääntää katseensa ta-
kaisin latoon. Näemme kuvan hänestä pimeydessä, 
nostamassa käden tervehdykseen.11) Nainen ei tee 
tätä elettä pihalla, vaan seisoo kasvot latoon päin 
käsi ovea kiinni pitäen.

Järvenmies nousee nurmikolta. Hän lähtee juosten 
pihasta, ja jatkaa juoksuaan metsään. Metsässä hän 
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juoksee valoissa ja varjoissa. Hänen kanssaan juok-
see mustapäinen liskomies.12) He juoksevat hetken. 
Mies näkee jotain metsässä, ja pysähtyy paikoil-
leen.13) Hän tarkkailee metsää. Siellä täällä näkyy 
välähdyksiä ihmisistä.

Järvenmies lähtee peruuttamaan taaksepäin, hän 
kyyristyy ja alkaa ryömiä takaperin.14) Hän ryömi 
takaperin takaisin järveen. Metsäinen järvi jatkaa 
rikkumatonta olemassaoloaan.15)

Käsikirjoitusvaiheessa kävin läpi perinteisempiä 
tarinalinjoja, mutta päätin pysyä varsin avoimes-
sa tarinamuodossa, jossa hahmojen suhdetta toi-
siinsa ei tehdä selväksi. Halusin pitää elokuvani 
eräänlaisena kuvaelmana, jossa jokainen hahmo on 
suhteellisen itsenäisen merkityksen omaava yksik-
kö. Tavallaan elokuvan tarina on jokaisen hahmon 
tarina.

Yhteisön ja yksilön kuvauksella on teoksessa tärkeä 
puoli. Paikattomuudenkokemus on teoksen yhtei-
sössä hahmojen kesken jaettu kokemus. He eivät 
löydä luontevaa sosiaalista tilaa, vaan eksistoivat 
vain samassa fyysisessä tilassa. Hahmot eivät luo 
yhteyksiä itsensä ulkopuolelle. Ainoa kohtaaminen 
tapahtuu varovaisissa katseissa.

Ainoat hahmot, jotka luovat suhdetta ympärillään 
olevaan maailmaan, ovat pihan hahmot sekä nuori 
poika, joka katselee yhteisönsä jäseniä. Teoksessa 

2.2. Tarinan tapahtuman paikat

Lähdin rakentamaan elokuvaa kolmelle näyttä-
mölle, metsälle, järvelle ja maatalolle. Nämä ovat 
pääpaikat, joissa teos tapahtuu. Halusin käsitellä 
paikattomuuden kokemusta ja kohtaamattomuutta 
yhteisön sisällä, sosiaalista vierautta. 
Teoksen kannalta on tärkeää, että tapahtumapai-
kat ovat arkkityyppisen suomalaiset. Sosiaalinen 
epämukavuus on yleinen ilmiö Suomessa. Se on yksi 
tyypillisimmistä pelko-oireidemme syistä. Minua 
on kiinnostanut tämä ilmiö jo useamman vuoden 
ajan, ja halusin käsitellä tässä teoksessa sitä assos-
iatiivisella tasolla.

Teos rakentuu niin, että järvi ja metsä edustavat 
jotain luonnonvaraista, villiä, vapaata, saavutta-
matonta ja vierasta. Järvi on täysin saavuttamaton 
ja vieras tila, josta Järvenmies saapuu. Metsä on ra-
kentumaton ja vapaa tila, jossa kuitenkin on ihmis-
ten , eli ”tutun”, kohtaamisen mahdollisuus.

Pihapiiri ja maatalon tupa edustavat erilaisia sivis-
tyksen ja kulttuurin piirejä. Ulkopuoli on vapaampi 
ja laajempi, mutta myös jollain tapaa poissuljettu 
periferia, jossa ihmiset voivat olla etäämpänä toi-
sistaan. Siellä olevat hahmot myös tekevät jotain 
erilaista suhteessa sisällä oleviin hahmoihin: he 
ottavat kontaktia ympärillään oleviin elottomiin 
asioihin.

Maatalon tupa edustaa teoksessa sivistyksen huip-
pua, sosiaalista ympyrää, jonne kaikki eivät mah-
du. Ihmiset ovat ottaneet asemansa sisällä, he ovat 

on käytännössä kolme kohtaa, jossa hahmojen kat-
seet kohtaavat. Nuori poika katsoo ensiksi vanhaa 
miestä, joka kääntää katseensa pois. Sitten poika 
katsoo järven miestä, josta kääntää katseensa pois. 
Myös käytävien nainen ja järven mies katsovat toi-
siinsa lopussa. Nainen näkee välähdyksen miehes-
tä, kun tämä nousee järvestä. 

Katseet merkitsevät odotuksia, pelkoja ja hetkittäi-
siä tajuamisia ympärillä olevista ihmisistä. Katse 
myös leikittelee yhteydenoton mahdollisuudella. 
Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan lunasteta, jo-
kaista kohtaamista paetaan.
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sitteet teoksessa. Hän on radikaaleimmin liikkuva 
ja toimiva hahmo.

Muita merkityksen kantajia ovat käytävillä liikku-
va nainen, nuori poika, lisko, sekä kolme metsässä 
näkyvää ihmistä. Nainen edustaa talon yhteisössä 
jotain eroa, hän liikkuu jossain, jossa muut hahmot 
eivät liiku. Hän myös näkee Järvenmiehen vierau-
den.

Poika on vasta oppimassa talon tavoille, hän edus-
taa sosiaaliseen malliin sisään kasvamista. Hän 
ottaa varsin vapautuneesti katsekontaktia tuvassa, 
ja tarkkailee ympärillään olevia ihmisiä. Hän jopa 
hymyilee aluksi.

Lisko edustaa jotain villiä, vapaata, poissuljettua ja 
täysin vierasta. Se ilmenee vain metsässä juostessa. 
Teoksen vierauden käsittely tavallaan kulminoituu 
liskoon. Se on visuaalisesti jotain aivan toisenlais-
ta, vierasta, mutta siihen toiminnallisesti latautu-
va tunnelma on vapautunut. Lisko juoksee miehen 
kanssa metsässä ja heillä voidaan tulkita olevan 
jonkinlainen yhteinen vapauden tila.

Verrattaessa metsää ja liskoa maatalon hahmoihin, 
heidän vieraudessaan on jotain vapauttavaa. Tut-
tuuteen ja sosiaaliseen sopivuuteen verhoutuneet 
ihmiset pysyvät vieraina keskenään, sidottuina 
omiin saavutettuihin paikkoihinsa.

Loput kolme tarinaan merkittävästi vaikuttavaa 

asettautuneet kanssakäymisen asentoihin. Jännit-
teisyys hahmojen kommunikoimattomuuden välil-
lä kasvaa merkitykselliseksi. Tuvassa on ikään kuin 
sosiaalisesti niin ahdasta, etteivät hahmot mahdu 
tekemään mitään. Asetelma on kunnossa, mutta 
aktio puuttuu.

Teoksessa on mielestäni varsin vahvana sisäpuolen 
ja ulkopuolen välinen asettelu. Toisaalta siinä on 
metsäisen maailman ja sivistyksen maailman väli-
nen vastakkainasettelu, sekä talon ja pihan välinen 
vastakkainasettelu.

Liskoihmisten hahmot jakautuvat kahteen kastiin: 
niihin, joilla on suoraa tarinallista merkitystä, sekä 
niihin, jotka ovat tukemassa tai laajentamassa kä-
siteltävää aihepiiriä. Hahmoja on yhteensä 17. Tari-
nallisia merkityksen kantajia on seitsemän. Nämä 
hahmot muuttavat jollain tapaa tarinan suuntaa, 
tai ovat oleellisia tulkinnan kannalta. Jos heistä 
joku poistettaisiin, teos muuttuisi täysin.

Tarinallisen merkityksen kantajana kaikkein tär-
kein on esittelijän ja eräänlaisen vastahahmon roo-
lissa oleva Järvenmies. Hän saapuu pinnan takaa 
yhteisöön, ja asettuu sinne hetkeksi. Hän tuo esille 
vierailijuuden ja vapautumisen tai karkaamisen kä-

2.3. Tarinan hahmot teoksen kannalta 

hahmoa ovat ihmiset metsässä. Näemme heidät 
vain vilaukselta, mutta he toimivat jonkinlaisen 
katalyyttina tai muistutuksena. Tämä maailma on 
ihmisten ja mahdollisten kohtaamisten.

Tarinaan suoraan merkittäväsi vaikuttavat hahmot 
ovat sellaisia, jotka ovat olleet mukana teoksen kä-
sikirjoitusprosessin alkuvaiheista saakka. Teoksen 
käänteet rakentuvat näille hahmoille.

Loput hahmoista ovat olleet merkityksiltään va-
paampia ja liikuteltavampia hahmoja, joita on voi-
nut tiputtaa ja lisätä kohtauksiin laajentamaan ja 
ohjaamaan havainnoitavaa teemaa. Suurimaalla 
osalla maatalon hahmoista on kaksi pääasiallista 
funktiota: he merkitsevät yhteisöä, sekä tekevät 
yhteisön toiminnan yksilöiden kautta näkyväksi.

Vaikka pihassa ja tuvassa on useita todella herkul-
lisia ja latautuneita tekoja näiltä hahmoilta, niistä 
jokainen on paikalla vain yllämainituista syistä. 
Hahmot toimivat ennemmin assosiatiivisina kiin-
nityskohtina ja selittävinä tekijöinä, kuin tarinaa 
eteenpäin vievinä komponentteina.
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Liskoihmiset siis rakentuu eräänlaisen muka-ta-
rinan ympärille. Tarina on ranka, joka kuljettaa 
katsojan erilaisten merkkien äärelle. Tässä tapauk-
sessa merkit esittävät sosiaalisen vierauden ja pai-
kattomuuden kokemusta. 

Tarina on jana ja näyttämö, johon merkit ja eleet 
kiinnittyvät. Tarina on käytännössä perättäisistä 
kohtauksista koostuva kokonaisuus, joilla ei kuiten-
kaan ole tässä tapauksessa selkeää syy-seuraussuh-
detta. Suhteet ovat assosiatiivisia sekä ”vuotavia”. 
Niillä ei ole puhtaasti määrittynyttä ja tyhjentyvää 
merkitystä.

Elokuvakerronnan kielen lingua franca on ollut jo 
pitkään ns. klassinen Hollywood kerronta. Siinä 
tunnuksenomaista on selkeän tarinan kertominen. 
Tyylisyyt eivät voi keskeyttää tarinan ymmärrettä-
vyyttä. Tarinassa on selkeä päähahmo, jonka kaut-
ta asiat esitetään syy-seuraus suhteittain. (Eloku-
vakerronnan vakiintuminen, s. 60)

Nämä tekijät ovat usein niitä piirteitä, joita katso-
jat aluksi etsivät liikkuvan kuvan teoksista niiden 
yleisyyden vuoksi. Tehdessäni Liskoihmisiä olen 
kohdannut useasti ulkopuolelta tulevaa pohdintaa 
siitä, onko tarina tarpeeksi toiminnallinen, onko 
hahmojen suhteet selkeät, mikä on hahmojen kes-
kinäinen funktio.

Liskoihmisten käsikirjoituksesta saadun palaut-
teen perusteella kirjoitin elokuvasta vaihtoehtoi-
sen version ennen kuvauksia, jossa sidoin tapah-

3. YLEISIÄ KERRONNAN TAPOJA, LISKOIHMISTEN 

KERRONNAN TAPOJA

tumat ja hahmot selkeämmin toisiinsa. Teos alkoi 
muistuttaa perinteistä lyhytelokuvaa. Tarinassa 
Järvenmies ja poika sidotaan selkeästi yhdeksi hah-
moksi, sekä käytävien nainen kohotetaan yhteisön 
matriarkaksi. 

Tämä uudelleenkirjoittamisen prosessi oli todella 
hyödyllinen, sillä sen kautta ymmärsin että minulla 
on syy kertoa ja käsitellä teoksen aihepiiriä tietyllä 
tavalla. En halunnut alistaa teoksen kertovia eleitä 
tarinana kerronnalle. Kertovilla eleillä tarkoitan 
vapaita, assosiatiivisia kertovia merkityksiä, jotka 
viittaavat laajempaan kokonaisuuteen kuin tarina.

Halusin pitää hahmojen ja tapahtumien suhteet 
toisiinsa mahdollisimman avoimina, sekä käyt-
tää mahdollisimman pienieleisesti tai epäsuoraan 
kertovia elementtejä. Mielestäni on kutkuttavaa, 
kuinka yksi elokuva voidaan tulkita aivan erilaisilla 
sisällöillä johtuen mm. katsojan menneisyydestä, 
mutta päätunnelma välittyy silti läpi teoksen sa-
mankaltaisena.

Max Juntunen summaa teoksessaan Elävän ku-
van sanasto (1997) valtaelokuvan (kutsutaan myös 
klassiseksi kerronnaksi) tunnuspiirteitä seitse-
mällä tekijällä. Nämä ovat kerronnan yhtenäisyys, 
päähahmoon samaistuminen, näkymätön kuva-
kerronta, yksinkertainen kerronnallinen aikatila 
(diegeesis), kokonainen ja eheä rakenne, katsojan 
saama mielihyvä sekä fiktionaalisuus.

Liskoihmiset kertoo lähemmin vastaelokuvan kei-

noin, kuin valtaelokuvan keinoin. Vastaelokuva 
toimii päinvastaisilla kerronnallisilla periaatteilla 
kuin valtaelokuva. Siinä kerronta on epäyhtenäistä 
ja aukkoista, katsojaa vieraannutetaan tekemällä 
elokuvalliset keinot näkyväksi, kerronnallinen aika 
perustuu useille heterogeenisille tasoille, rakenne 
on avoin, teoksen maailma pohjautuu todellisuu-
teen sepitteen sijaan ja pyrkii provosoimaan. (Jun-
tunen, s.161)

Liskoihmisistä puuttuu kuitenkin muutama sel-
keä vihje vastaelokuvan lukutapaan, mikä saattaa 
hämmentää katsojaa. Liskoihmiset ei tee kokeelli-
sia keinojaan näkyväksi kovin selkeästi: elokuvan 
visuaalinen kerronta ei riko valtaelokuvan raken-
netta. Lisäksi elokuva on hyvin selkeästi sepitettä, 
se sijoittuu realistisen kerronnan ja fantastisen ker-
ronnan välimaastoon. 

Ajattelen että Liskoihmiset, kuten muutkin teok-
seni, ovat teatterimainen esitys käsiteltävästä ai-
hepiiristä. Esityksellisyys, symbolisen teon esille 
asettaminen ja näyttäminen tarinallisen kerron-
nan sijaan etäännyttää katsojaa. Hän ei voi lukea 
teosta tarinallisesti merkityksestä toiseen lilluen, 
vaan joutuu työskentelemään, keskustelemaan 
teoksen ja tulkinnan välillä sekä assosiatiivisesti 
että verbaalisesti. Tämä on käyttämäni kerronnan 
rakenne.
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Videoteoksenkaan kohdalla ei vältytä kerronnan 
koherenttiuden ja syy-seuraus suhteiden pohdin-
nalta, mikäli teos ei suoraan estä tätä muotonsa 
puolesta (tarinattomuudella). Kokemukseni on, 
että kokeellista kerrontaa ei kovin helposti tun-
nisteta hallituksi, vaan sitä pidetään virheenä tai 
taidottomuutena. Tunnistettua tarinallisuutta saa-
tetaan jäädä etsimään väkisin läpi teoksen, vaikka 
teos jossain vaiheessa selkeästi menisikin toiselle 
tasolle. 

Itse pidän tätä eräänlaisena tunnistamisen ongel-
mana, ikään kuin laiskana silmänä, joka ei osaa 
poiketa kerran valitsemaltaan tieltä. Kyse on toki 
myös kerronnan muutoksen selkeydestä tai kerron-
nan taidokkuudesta, mutta myös katsojan valmiu-
desta tai halusta lukea nyansseja ja tehdä muutok-
sia tulkintaansa.

”Kerronta perustuu aina jossakin määrin konven-
tioille, joista yleisö on vaihtelevissa määrin tietoi-
nen. - - - (M)onet vakiintuneet elokuvalliset keinot 
- - - on yleensä perusteellisesti sisäistetty, kerronta 
vaikuttaa hyvin vähän itsetietoiselta, suorastaan 
läpinäkyvältä.” (Bacon, s.38)

”(H)avainnointi perustuu hyvin pitkälti katsojan 
eritasoisille odotuksille.” (Bacon, s.39)

Konventioista poikkeaminen aiheuttaa katsojassa 
epäröintiä, ja konvention tunnistaminen mielihy-
vää. Tämän on voinut huomata myös Liskoihmisis-
sä. Osa katsojista on jäänyt selkeästi eri tasoiseen 

4. VASTAANOTTO

hämmennyksen valtaan. He eivät ole löytäneet 
koherentteja selityksiä kohtaamilleen näyille. Heil-
tä yleensä on tullut kaikista villeimmät tulkinnat 
teoksesta. 

Miltei kaikki ovat pitäneet kohtauksesta, jossa poi-
ka katsoo vanhaa miestä, ja sitten pihan miestä. 
Tämä on ehkä yksi selkeinten perinteiseen elokuva-
kerrontaan menevää osastoa teoksesta.

Osa katsojista on suoraan sanallistanut, että teok-
sen jääminen miltei kertovan rajalle on häiritsevää. 
Osa katsojista taas kykeni kiinnittymään teokseen 
sen fragmentaarisuudesta huolimatta. He löysivät 
koherentteja kokonaisuuksia ja merkitysjatkumoita 
teoksesta, ja tulkitsivat teoksen usein hyvin saman 
kaltaisesti kuin miten sen tekijänä olin ajatellut 
näyttäytyvän.

Kokeellisessa teoksessa piilee vaara siitä, ettei sitä 
ymmärretä eikä sille anneta aikaa. Toisaalta, jos 
teos kokeellisuutensa vuoksi jää ärsyttämään, pa-
laset voivat loksahdella myöhemminkin yhteen. 
Niin on käynyt itselleni joidenkin teosten kohdalla. 
Koen, että elokuvakerronnassa on kyse preferens-
sistä ja lukukyvystä. Itse raivostun teoksesta, jossa 
ei ole yhtään pähkinää purtavana, vaan se avautuu 
hitaammankin katsojan merkitysavaruuteen koko 
mittansa myöten.
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Tällä tutkielmalla etsin sanastoa tavalleni käyttää 
tarinamaisuutta merkitysten lavasteena ja kiinnit-
tymiskohtana. Lisäksi pyrin artikuloimaan eloku-
viani suhteessa perinteeseen. Pyrin vertailemaan 
teoksiani tyypillisimpiin teoriarakenteisiin, sillä 
niiden kautta teoksien kohtaamista edelleen arti-
kuloidaan katsomiskokemuksen jälkeen.

Koen, ettei hyvän liikkuvan kuvan kerronnan kaa-
vaa ole olemassa. Ei ole olemassa keskivertokatso-
jaa, jota käyttää koekaniinina tai puhdasta tapaa 
verrata merkitysten avautuvuutta tai epäselvyyttä, 
tai tämän toivottavuutta tai ei-toivottuutta. Teki-
jän on löydettävä oma kieli, testattava ja keskuste-
lutettava tämän rakentumista. Siihen pyrin tässä 
tutkielmassa, avaten ja pohtien lopputyöteokseni 
rakentumisen tapaa.

5. LOPUKSI 6. LÄHTEET

6.1. Kuvaviitteet

	  
1) Järvenmies seisoo rannalla.
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2) Pihapiiri on sumuinen.
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3) Ajovalot osuvat naiseen käytävän   
 päästä.
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4) Talon tuvassa on hievahtamattomia   
 ihmisiä.

5) Lisko ja poika
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6) Vanha mies katsoo poikaan.

5) Lisko ja poika
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7)  Järvenmies istuu pihalla.

8)  Pihalla on ihmisiä etäällä toisistaan.
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8)  Pihalla on ihmisiä etäällä toisistaan.

9)  Nainen ja mies kahvipöydän ääressä.
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10)  Nainen sylkee leluauton suustaan.

11)  Käytävien nainen näkee    
 Järvenmiehen.
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11)  Käytävien nainen näkee    
 Järvenmiehen.
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11)  Käytävien nainen näkee    
 Järvenmiehen.

12)  Lisko juoksee metsässä miehen   
 kanssa.
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12)  Lisko juoksee metsässä miehen   
 kanssa.

13)  Mies pysähtyy nähdessään ihmisen.
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13)  Mies pysähtyy nähdessään ihmisen.

14)  Mies ryömii takaisin järveen.
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14)  Mies ryömii takaisin järveen.

14)  Mies ryömii takaisin järveen.
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14)  Mies ryömii takaisin järveen.

15)  Järvi on rauhallinen.
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