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Tiivistelmä
Tämä on kuvauksen opinnäytetyöelokuvani Talvilinnut kirjallinen osuus. Aloitan kertomalla lähtökohdistani kirjoitukseen
liittyen ja miten päädyin lopulliseen aiheeseen. Käyn läpi musiikkivideon ja Hong-kong -elokuvan historiaa, jonka jälkeen
paneudun selvittämään miten näistä saamani vaikutteet näkyvät työssäni, käyttäen hyväksi esimerkkejä itse elokuvasta.
Kerron myös miten koen kasvaneeni kuvaajana neljän opiskeluvuoden aikana, mitä mieltä olen kuvaajan roolista elokuvaa tehtäessä ja minkälaisena näen oman kehitykseni tästä
eteenpäin.
Talvilinnut, elokuvaus, vaikutteet, musiikkivideo, Hong-Kong
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Abstract
This is the written part to my thesis movie on cinematography. I will start by establishing my basis for this writing and describing how I wound up with the final topic. After
briefly going through the history of music videos and HongKong cinema, I will explain how their influence can be seen
in my work. To further help illustrate this, I use example scenes
from the movie. In addition, I go through how I’ve grown as
director of photography during my four years of school. Finally, I reflect on the role of the cinematographer and try to
predict my development from here on.
Talvilinnut, cinematography, influences, music video, HongKong
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1. Johdanto
Tätä kirjoittaessani on kuvauksen opinnäytetyöeloku-

tuota osiota siten kuin jos olisin kirjoittanut sen silloin.

vani valmistumisesta kulunut jo melkein vuosi. Tämän kirjallisen
osuuden oli tarkoitus valmistua jo keväällä samaan aikaan

Olin jo ehtinyt kirjoittaa kokemuksia esisuunnittelusta

elokuvan kanssa, mutta uupumus ja aikataulun tiukkuus vei-

ja kuvauksista, mutta teksti ei missään vaiheessa ollut muuta

vät tuolloin minusta voiton. Kirjoitus on nyt muhinut päässäni

kuin DVD:n extramateriaalimaista selittämistä ja en kokenut

yli kesän ja syksyn, mutta työkiireiden takia en ole sitä kyennyt

sen olevan mitenkään mielenkiintoista tai ainakaan kertovan

kirjoittamaan. Tämä kulunut aika on kuitenkin tuonut muka-

minusta juurikaan mitään tekijänä. Lähestymistapani onkin

naan paljon uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia, sekä mah-

nyt siis käsitellä elokuvan tekokokemuksia esimerkinomaisesti

dollisuuden tutkia ei pelkästään opinnäytetyötä, mutta myös

siltä osin kun ne koskettavat niitä aiheita, mitä käsittelen muu-

viimeistä neljää vuotta hieman objektiivisemmin.

ten tässä kirjoituksessa. Käyn läpi niitä vaikutteita mitä sovellan itse työssäni alkaen musiikkivideoista ja mainoselokuvasta,

Tämän kirjoituksen piti alunperin käsitellä niitä omak-

päätyen Hong-Kongilaiseen kung-fu –elokuvaan. Tarkoitus on

sumiani vaikutteita, mitä minä kuvaajana sovelsin rakentaes-

myös käsitellä kuvaajan roolia elokuvanteon eri vaiheissa. Lo-

sani elokuvan ”Talvilinnut” kuvasuunnitelmaa ja valaisua. Nyt

puksi yritän analysoida minkälainen itse olen kuvaajana tällä

kuitenkin tunnen, että haluan laajentaa aihetta eräänlaiseksi

hetkellä ja mihin suuntaan olen menossa.

kasvukertomukseksi, tutkielmaksi siitä millainen olen kuvaajana ja miten olen tähän pisteeseen päätynyt. Tietenkin aion
käsitellä opinnäytetyöelokuvani suunnittelua ja kuvauksia,
sekä pyrin parhaani mukaan palauttaa mieleen tuolloiset tuntemukseni ja ajatukseni – tarkoituksena pystyä käsittelemään

5

olevani risteyksessä, jossa toinen teistä johti elokuvaan, joka
olisi näyte siitä, miten hyvin olin neljän vuoden opit omaksunut. Toinen suunta taas johti minua unohtamaan kaiken oppimani ja tekemään asiat täysin omalla tavallani, omalla tyylillä.
Jälkimmäinen vaihtoehto tuntui totta kai huomattavasti houkuttelevammalta, mutta samalla ongelmalliselta, sillä minulla
ei ollut hajuakaan mikä oma tyylini olisi.

Koulukäynti sinänsä ei tietenkään ole reitti oman tyylin

2. Tunnustus
Viimeisen vuoden syksy alkoi monille kiireisenä. Melkein
vuoden muhineen opinnäytetyöelokuvan käsikirjoitusta hiottiin loppuun samalla, kun alustavat käytännön järjestelyt aloitettiin. Muutaman kuukauden jouduin lähinnä seuraamaan
sivusta kun dramaturgia haki muotoaan; välillä kommentoin
joitain kohtauksia, muuten olin hiljaa ja mietin elokuvaa läpi
päässäni. Harhauduin usein ajatuksissani ihmettelemään miten minusta ei ollenkaan tuntunut siltä, että tekisin opinnäytetyötä. Elokuvan pitäisi olla jonkinlainen summaus siitä mitä
olen oppinut. En kuitenkaan tuntenut olevani valmis. Tunsin
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ja tekotapojen löytämiseen. Tarkoitus onkin suodattaa oppimansa ja kokemansa asiat ja sitä kautta muovata jotakin aidosti omaa. Minulla ongelmana oli, etten neljännen vuoden
alkuun mennessä ollut mielestäni pystynyt tätä tekemään ja
lähestymistapani elokuvantekoon oli vieläkin varsin formalistinen. Tulin kouluun elokuvan lainalaisuuksista ja säännöistä
autuaan tietämättömänä. Pohjana minulla oli kokemukseni
muutamasta amatöörielokuvasta, jotka olivat kavereiden
kanssa muutamassa päivässä tuotettuja, kamerassa leikattuja väkivaltakomedioita. Mielestäni koulunkäynti tietyissä mielessä tappaa luovuuden. Ensimmäisenä vuotena opiskelijalle

esitetään liuta elokuvanteon sääntöjä ja käytäntöjä. Tuossa
vaiheessa niitä pitää helposti totuuksina ja minä ainakin jouduin alati perustelemaan itselleni tekemiäni valintoja noihin
”sääntöihin” tukeutuen. Tunsin myös, että ollakseni varteenotettava elokuvantekijä, minun tulisi tutkia loputtomasti maalaustaidetta ja ottaa vaikutteita sieltä. Minulle ei kuitenkaan
ole mikään maalaus koskaan erityisemmin ”iskenyt”, paitsi
ehkä Edward Hopperin ”Yökyöpelit”, mutta tämän maalauksen tunnustaa innoittajakseen vähintään joka toinen ohjaaja
tai kuvaaja.

Pääsin toki suunnittelussa alkuun hyvinkin, sillä käsikirjoitus itsessään sanelee hyvin suuren osan elokuvan visuaalisesta ilmeestä. Kuitenkin, voidakseni seisoa valintojeni takana
ja tunnustaa, että elokuva antaa todellisen kuvan senhetkisestä näkemyksestäni ja taidoistani, minun piti selvittää kaksi
asiaa. Ensinnäkin minun tuli löytää ne asiat, mitkä minua innoittavat kuvaajana ja toiseksi minun piti päästä eroon tekemisieni perustelusta.

3. Vaikutteet
En aio kieltää taiteen historian tuntemisen tärkeyttä
visuaalisten ilmaisukeinojen kehittämisessä. Tässä vaiheessa
minulle tärkeämpää oli kuitenkin tiedostaa ja tunnustaa se
kulttuuri ja kuvasto minkä kanssa olin kasvanut – mikä oli minuun alitajunnan tasolla vaikuttanut. Olen 90-luvun nuori, siitä
ei pääse mihinkään. Television välityksellä pääni on täytetty
musiikkivideoilla ja mainoksilla. Olen ensimmäistä sukupolvea,
jonka aistit on turrutettu loputtomalla kuva- ja äänivirralla.
Kuulostaa surulliselta, niin kuin se onkin, mutta toisaalta tuon
kaiken voi kääntää itselleen hyödyksi astumalla hetkeksi ulos
virrasta ja analysoimalla mitä on nähnyt. Tuo kuvamäärä on
suunnaton visuaalinen pankki, jonka sisältö pitää vain osata
eritellä oikein.

Olen musiikkivideoiden suurkuluttaja. Pidän erityisesti loppuun viilatuista, hyvin visuaalisista videoista. Ihailen
myös mainoselokuvien täydellisyyteen pyrkivää, pinnallistakin
estetiikkaa. Tämä on se kuvasto minkä parissa olen kasvanut
ja mistä itse olen oppinut pitämään. Kuvassa minua ensisijai-
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sesti kiinnostaa muoto ja estetiikka, sisältö tulee vasta toisena.
Joku joskus kysyi olenko Tarkovski- vai Tarantino-ihminen – Tarantino, ehdottomasti. Oli tärkeää tunnistaa nämä piirteet ja
sen jälkeen tunnustautua itselleni. En ole kuvallinen runoilija, ei
minusta varmaan koskaan tulekaan, mutta se ei estä minua
tulemasta hyväksi elokuvaajaksi.

En ole tietenkään hylännyt maalaustaiteen tutkimista. Nyt uskon jopa olevani tavallaan avoimempi sitä
kohtaan, kun tiedän mitä hakea siitä. Taiteilija on voinut istua
samassa huoneessa päiväkausia tutkien miten valo lankeaa
mihinkin eri vuorokaudenaikoina – ilman ainuttakaan pensselinvetoa. Aika on luksusta, mitä ei elokuvantekijälle juurikaan
suoda, mutta jos on mahdollista pysähtyä katsomaan vaikka
vain muutamaksi minuutiksi, se mahdollisuus kannattaa käyttää. Täytyy myös muistaa, että kaikki kuvat juontavat juurensa kalliomaalauksiin, kaikki on samaa kuvallista perintöä. Minä
sovellan niitä vaikutteita mitkä ovat minulle tuttuja.

Faithless feat. Dido – One Step Too Far, ohjaus: Liz Friedlander

4. Musiikkivideot
4.1. Musiikkivideon historia
Historian ensimmäistä musiikkivideota on vaikea määritellä. 20-luvulta lähtien, äänielokuvan yleistyttyä on tehty
elokuvia, joissa joko kuvitetaan musiikkia tai musiikilla täydennetään kuvaa. 20-luvun lopulla Oskar Fischinger teki lyhytelokuvia, joilla mainostettiin Electrola Records:n uusimpia julkai-
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suja. Näitä, sekä Louis Jordanin 40-luvun puolivälissä tekemiä

siikkivideota. Suurin osa videoista oli vieläkin pelkkiä esiintymis-

yksittäisten kappaleiden varaan rakennettuja lyhytelokuvia

videoita. 1982 julkaistu video Michael jacksonin kappaleelle

voidaan pitää jos ei nyt ensimmäisinä musiikkivideoina, niin ai-

”Billie Jean”, kertoi katsojalle tarinan ja aloitti kertovan musiik-

nakin musiikkivideoiden esi-isinä. 1950-1970 tehtiin lukuisia yh-

kivideoteollisuuden. Seuraavana vuonna tuli ulos Jacksonin

den musiikkikappaleen mittaisia lyhytelokuvia, näistä kuuluisin

”Thriller”, jota pidetään vieläkin yleisesti historian parhaimpa-

lienee amerikkalaisen dokumentaristin, Donn Alan Penneba-

na musiikkivideona. Jackson on myös vastuussa historian kal-

kerin kuvaama Bob Dylanin ”Subterranean Homesick Blues”.

leimmasta musiikkivideosta – vuonna 1995 julkaistu ”Scream”
maksoi seitsemän miljoonaa dollaria. Michael Jacksonin lisäk-

70-luvulla bändit alkoivat tehdä promovideoita uusimmista kappaleistaan, sillä televisiossa oli yhä useampia niitä näyttäviä nuorille suunnattuja ohjelmia. 1975 Queen tilasi
promovideon kappaleelleen ”Bohemian Rhapsody”. Bruce

si Madonnalla on ollut suuri rooli musiikkivideoiden kehityksessä.
4.2. Musiikkivideo ja ilmaisun vapaus

Gowersin ohjaama video näytettiin Top Of The Pops ohjelmas-

80-luvulla musiikkivideoita alettiin tehdä pääosin vi-

sa ja se saavutti heti suunnattoman suosion. Yhä useammat

deolle. Tämä toi mukanaan esimerkiksi chroma-keyn ja muita

levy-yhtiöt vakuuttuivat musiikkivideon positiivisesta vaikutuk-

videoefektejä. Musiikkivideoista tuli nopeasti uusimpien kikko-

sesta levymyyntiin ja 70-luvun lopulla singlejulkaisun yhteydes-

jen kokeilukenttä ja vähään aikaan ei paljon muuta videois-

sä julkaistut musiikkivideot olivat jo hyvin yleisiä.

sa nähtykään. Tämän kaiken ansiosta kuitenkin löydettiin se
ilmaisun vapaus mikä on musiikkivideolle ominaista.

Elokuun 1. Päivä vuonna 1981, MTV aloitti toimintansa
yhdysvalloissa. Ensimmäisen päivän aikana näytettiin 62 mu-

Musiikkivideo-ohjaajilla on

monia erilaisia taustoja.
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Läheskään kaikki eivät tule elokuva- tai televisiomaailmasta. Monet ovat entisiä muusikkoja, graafikkoja tai taiteilijoita,
jotka ovat jotenkin vain päätyneet ohjaamaan videoita. He
tuovat videoihin perinteisen elokuvan konventioista irrallisia,
tuoreita ja erilaisia näkökulmia, sekä tekotapoja. Mainstream
-videot ovat valitettavasti luoneet nykyään omat konventionsa ja vaatimuksensa, mutta yleisesti ottaen musiikkivideo on
taiteena ja ilmaisumuotona täysin vapaa.

Jotkut musiikkivideo-ohjaajat päätyvät myöhemmin
tekemään myös elokuvia. Joukossa on monia aivan kammottavia tekeleitä, mutta myös helmiä, kuten esimerkiksi Michel
Gondryn ”Tahraton mieli” vuodelta 2004. Oli elokuva hyvä
tai huono, niin kuitenkin suurinta osaa niistä yhdistää jo edellä mainitut tuoreus ja epäkonventionaalinen lähestymistapa.
Tämän lisäksi niissä on havaittavissa eräänlainen hauskanpito
tarinalla, kuvalla, leikkauksella ja äänellä. Samanlaisesta avoimuudesta ja riskienotosta hyötyisi moni muukin elokuva.

4.3. Floria Sigismondi ja luova lainaaminen
Musiikkivideo-ohjaaja Floria Sigismondi syntyi Italiassa,
mutta hänen ollessa kaksivuotias, hänen perheensä muutti
Kanadaan. Floria opiskeli maalaustaidetta ja grafiikkaa, mutta opiskelujensa aikana innostui valokuvaamisesta ja lopulta
hän valmistuikin valokuvaajaksi. Hänen työskennellessään
muotikuvaajana, The Revolver Film Company pyysi häntä
ohjaamaan musiikkivideoita joillekin kanadalaisille bändeille.
Sigismondi on sittemmin ohjannut useita kymmeniä musiikkivideoita, joissa suurimmassa osassa selkeästi toistuu hänelle jo
ensimmäisistä videoista ominaiseksi muodostuneet ”repivä”
kameran liike, vahvasti saturoituneet vörit, sekä kauhukuvaston käyttö.

Sigismondin ohjaama musiikkivideo islantilaisen Sigur
Rós:n kappaleesta ”Untitled 01” toimi innoittajana kuvasuunnitelmaa tehdessä. Ensinnäkin itse kappale on kaunis ja sai
minut oikeanlaiseen mielentilaan. Minulle henkilökohtaisesti
tuo kappale toimi elokuvan soundtrackina, sen melodiassa
kiteytyi monet tunteistani elokuvaa kohtaan. Itse video vain
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tehosti kappaleen vaikutusta ja antoi pontta taistella eteen-

että päätin perustaa tuon kohtauksen kuvakerronnan ja tyylin

päin.

osin videolle. Muutaman kuvan ”varastin” suoraan videosta,
vaikka omasta mielestäni kyse on oikeastaan luovasta lainaaVideossa joukko lapsia valmistautuu välitunnille; opet-

misesta ja toisaalta eräänlaisesta tribuutista arvostamalleni

taja tarkistaa, että jokainen on kunnossa. Kellon soidessa he

tekijälle. Voi olla, että tämä ei välity yhdellekään katsojalle,

juoksevat innoissaan ulos ovesta. Ulkona taivas on tulenpu-

mutta tärkeintä onkin, että minä itse tiedän noiden kuvien al-

nainen, maa tuhkan peittämä ja lapset joutuvat pitämään

kuperän.

kaasunaamareita ilman myrkyllisyyden vuoksi. He ovat kuitenkin silminnähden onnellisia päästessään ulos leikkimään.
He hyppivät ympäriinsä, halailevat toisiaan, tekevät tuhkasta
”lumiukon” ja hakkaavat vanhaa saabinromua. Lopulta yhdeltä lapsista irtoaa naamari leikin tuoksinassa, hän kaatuu
maahan, sulkee silmät ja vetää viimeisen henkäyksensä.

Yhtäläisyydet elokuvaamme ovat hyvin ilmeiset – videon näimme kuitenkin vasta käsikirjoitusprosessin loppuvaiheilla, joten se ei juurikaan vaikuttanut itse käsikirjoitukseen.
Videon tunnelma oli kuitenkin niin voimakas ja vastasi niin hyvin omia tuntemuksiani elokuvan vastaavanlaisesta kohtauksesta, jossa Sonja ja Tyko tulevat ensi kertaa ulos maan alta,
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Sigur Rós – Untitled 01, ohjaus Floria Sigismondi
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Sigur Rós – Untitled 01, ohjaus Floria Sigismondi

5. Hong-Kong elokuva
Noin 17 vuoden ikäisenä ihastuin Hong-Kong elokuviin
ja niistä erityisesti kung-fu genreen. Suurimman vaikutuksen
minuun tekivät Tsui Harkin elokuvat ja niistä eritoten ”Huang
Fei-Hong” eli ”Once Upon a Time in China” (1991), sekä ”Dao
– The Blade” (1995). Aluksi minua kiehtoi erilainen kulttuuri,
tapa kertoa tarinoita ja tietenkin upeat taistelukohtaukset. En
kuitenkaan osannut sen tarkemmin eritellä, mikä näistä elokuvista teki niin paljon vaikuttavampia kuin muista. Tarinat ovat
sisällöltään erilaisia länsimaisiin verrattuna, mutta rakenteeltaan hyvin samanlaisia. Monet pohjautuvat vanhoihin satuihin ja myytteihin. Huumori aukeaa huonosti länsimaiselle katsojalle ja ilmeisesti hauskoiksi tarkoitetut kohtaukset näyttävät
monesti vain päättömältä koheltamiselta.

Genre alkoi 2000-luvun alussa ”Hiipivä Tiikeri, Piilotettu
www.dianying.com

Lohikäärme” –elokuvan myätä saavuttaa suuremman yleisön.
Zhang Yimoun ohjaamat ”Hero” ja ”Lentävien tikarien talo”
olivat jo kansainvälisesti odotettuja elokuvia. Nämä elokuvat
julkaistiin opiskeluaikanani ja saivat minut palaamaan taas
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aktiivisemmin genren pariin. Nyt minulla oli kuitenkin takanani

sa ei ole montakaan juuri tuon esimerkin kaltaista kohtausta,

pari vuotta koulussa ja pystyin hyödyntämään kokemustani

mutta erona aikaisempiin töihin on se, että joka kohtauksen

elokuvia katsoessa; nyt pystyin paremmin erottelemaan niitä

suunnittelun kävin läpi uudella tavalla. Tämän uudenlaisen

asioita mitä noissa elokuvissa oli erityisen hienosti toteutettu.

ajattelutavan omaksuminen varmasti auttoi saamaan aikaan

5.1. Leikkaus ja liikkeen teoria

elokuvan lopullinen, hyvin niukka kuvakerronta.

Pitkälti kung-fu elokuvien avulla olen oppinut käsitte-

Kameran liikkeen suhteen kävin läpi hyvin samanlai-

lemään leikkausta ja kameran liikettä aivan uudella tavalla.

sen prosessin - nämä kaksi asiaa oikeastaan sivuavat toisiaan

Aiemmin leikkaaminen oli jotain, mikä tuli jättää leikkaajalle

melko paljon. Aiemmin kamera-ajot olivat automaattisesti la-

ja mikäli tarvittiin vaikka lähikuva, se piti erikseen kuvata. Kesti

dattu merkityksillä ja vaativat mielestäni tarkkoja perusteluja

hetken ymmärtää, että kuvankin sisällä voi leikata. Otetaan

– ainakin itselleni. Viimeisen opiskeluvuoden aikana onnistuin

yksinkertainen esimerkki. Haluamme, että henkilö sanoo kes-

kuitenkin omaksua ”fiilispohjaisen” suhtautumisen kameran

kustelun lopuksi jotain lähikuvassa. Sen sijaan, että otetaan

liikuttamiseen kuvan aikana. Tämän lisäksi, paljolti kung-fu

erikseen tuo lähikuva, kohtauksen voi rakentaa siten, että tuo

elokuvien avulla opin ymmärtämään liikettä kuvassa hieman

henkilö kävelee itse lähikuvaan ja sanoo viimeisen repliikkinsä

syvällisemmin. Ei ole olemassa pelkästään henkilön – tai oike-

siinä. Tämähän on toki hyvin yleinen tapa rakentaa kohtauk-

astaan minkä tahansa objektin - liikettä tai pelkän kameran

sia, mutta minulle ainakin henkilökohtaisesti kuvakokojen opis-

liikettä. Vaikka toinen olisi paikallaan, kyse on kuitenkin aina

kelu oli aiheuttanut sen, että jonkin aikaa rakensin kuvasuun-

näiden kahden yhteisvaikutuksesta. Lopputulos on eri, mikä-

nitelmia kuva kuvalta, käyttämättä hyväksi kaikkea sitä mitä

li kamera liikkuu objektin mukana tai ei. Tähän lisätään vie-

tila, henkilöt ja kamera voivat antaa kohtaukselle. Talvilinnuis-

lä se tila missä liikutaan. Tila taas tässä tapauksessa koostuu

14

taustasta, sekä kameran ja objektin väliin jäävistä esineistä.

6. Elokuvan Talvilinnut suunnittelu ja kuvaukset, sekä

En pidä kaavoista, etenkään elokuvan yhteydessä, mutta tä-

vaikutteiden soveltaminen

män ajattelutavan havainnollistamiseksi keksin mielestäni varsin oivan kaavan: liike(tai oikeastaan sen vaikutus katsojassa)

6.1. Kuvakoot ja kompositio

= tila+objekti+kamera. Täytyy huomioida, että tila, objekti ja

Ohjaajan tehtävä on vaikuttaa katsojaan elokuval-

kamera voivat kaikki jopa olla paikoillaan. Tarkoitus on todel-

la kokonaisuutena ja etenkin elokuvan juonella. Kuvaajan il-

lakin vain selventää tuota ajattelutapaa ja tuoda esille kaikki

maisukeinoksi jää kuvalla vaikuttaminen. Kuten aikaisemmin

lopputulokseen vaikuttavat elementit. Talvilinnuissa päädyin

mainitsin, en koe olevani hyvä kuvan taakse jäävien asioiden

monesti kuvasuunnittelussa ja myöhemmin kuvauksissa kohta-

ilmaisemisessa. Kuva on minulle jotain, mikä rakentuu siinä nä-

uksia rakentaessa pitämään kaikki elementit paikallaan.

kyvistä elementeistä. Musiikkivideot toimivat mielestäni pääosin samalla tavalla. Videoissa monesti ohjataan katsojan
katse tiettyyn kohtaan kuvassa, jotta voidaan vaihtoehtoisesti joko täydentää musiikin vaikutusta tai luoda ristiriita kuvan
ja musiikin välille. Tässä vaiheessa täytynee mainita, etteivät
nämä asiat tietenkään päde esimerkiksi puhtaisiin esiintymisvideoihin, paitsi ehkä kaikista yksinkertaisimmillaan, kuten
vaikka suoraan kameralla esiintymisissä, mitä käsittelen myöhemmin.

Kuvauksiin mentäessä en ollut tehnyt selkeää tyyliva-
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lintaa kompositioiden suhteen. Kuvakootkin olivat storyboar-

Nämä ovat esimerkkejä puhtaasti kuvallisin keinoin

dissa vain suuntaa antavia – yleensä ainakin yhtä kokoa lopul-

vaikuttamisesta. Tiivistä rajausta käytetään musiikkivideoissa

lista kuvaa laajempia. Yleinen linja oli, että maan alla kuvat

hyvin usein – parhaimmillaan kuitenkin vaihdellen ilmavam-

ovat tiiviimpiä ja ulkona laajempia. Ensimmäisenä kuvasimme

man rajauksen kanssa, jolloin rajauksilla voi vaikuttaa parem-

kohtauksen, jonka päätteeksi Tyko pyörtyy. Kohtauksen sisältö

min katsojaan. Talvilinnuissa tarkoitukseni ei ollut päästää kat-

ohjasi minua rajaamaan Tykon hyvin tiiviisti siten, ettei head-

sojaa hengähtämään kertaakaan, joten ahtaus oli koko ajan

roomia jäänyt ollenkaan. Viehätyin tiiviin rajauksen tuomasta

läsnä jollakin tavalla.

ahtauden tunteesta ja päätin jatkaa saman tyylin kattamaan
kaikki maanalaiset kohtaukset. Tästä vitsailtiin myöhemmin
elokuvan teemarajauksena.

6.2. Kuvan objektiivisuus tai subjektiivisuus
Monet elokuva-alan kirjat esittävät eri kuvakoot ja
miten niitä tulee käyttää. Valitettavan usein ei aiheessa kui-

Laajempia kuvia ei tietenkään voinut rajata otsan

tenkaan mennä yhtään syvemmälle – tyydytään vain tote-

kohdalta poikki, joten tuolloin jätimme kuvan yläreunan tum-

amaan, että lähikuvaa kannattaa käyttää kun henkilöllä on

maksi saaden aikaan saman ahtauden tunteen. Vielä tehos-

jotain tärkeää sanottavaa tai kohtauksessa on suuri tunnela-

taakseni ahtautta ja lisätäkseni paikoin levottomuutta, pyrin

taus. Minua vaivasi pitkään se, että suhtauduin kuvakokoihin

käyttämään paljon etualoja ja ylipäänsä täyttää koko kuva-

pelkkinä rajausohjeina eri tilanteiden vaatimusten mukaan.

alan mahdollisimman tehokkaasti. Korjaushuonekohtauksissa
tämä oli erityisen tärkeää ja siellä mielestäni myös onnistuin
parhaiten.

Talvilintujen kuvasuunnitelmaa tehdessäni kiinnostuin
koko ajan enemmän siitä, miten yksinkertaisilla asioilla pystyy
vaikuttamaan siihen, miten katsoja kuvan kokee. Luin monia
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kirjoituksia aiheesta ja yksi asia mitä tulin tutkineeksi paljon,
oli mitkä asiat tekevät kuvasta objektiivisen tai subjektiivisen.
Tätä tutkiessani löysin erilaisen suhtautumisen kuvakokoihin.
Lähikuva ei tarkoita pelkästään sitä, että henkilö näkyy lähikuvassa. Se tarkoittaa myös sitä, että katsoja on lähempänä
henkilöä. Kokokuvassa taas katsoja on kauempana henkilöstä. Lähempänä oltaessa kokemus on katsojalle subjektiivisempi kuin kauempana oltaessa. Tarpeeksi kauas mentäessä
katsoja muuttuu objektiiviseksi tarkkailijaksi.

Myöhemmässä kohtauksessa samassa tilassa, ollaan jo paljon subjektiivisemmassa kuvakulmassa.

Subjektiivisuus-objektiivisuus –skaalalla voidaan pelata
myös valitessa kameran ja henkilön välistä kulmaa. Voidaan
ajatella, että profiili on objektiivinen ja kuva suoraan edestä
taas subjektiivinen; 45 asteen kulma on vähän kumpaakin.
Käytin tätä lähestymistapaa hyvin paljon Talvilinnuissa, etenkin korjaushuonekohtauksissa. Ensimmäisessä kohtauksessa
kamera tarkkaili Sonjaa ja Raunaa suoraan sivusta. Tämän
Ensimmäinen korjaushuonekohtaus, kamera on etäällä ja sivussa. Kuva on objektiivisempi.

tarkoituksena oli ensinnäkin tehdä kohtauksesta tavallaan
arkinen, tätä he tekevät joka päivä. Tähän mielestäni sopi
objektiivinen, tarkkaileva kuvakulma parhaiten. Toiseksi tar-
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koitukseni oli korostaa Sonjan ja Raunan tunteetonta suhdetta. Tätä korostaakseni asetin heidät vielä kuvan eri reunoille.
Myöhemmissä korjaushuonekohtauksissa draaman tiivistyessä
kamera lipuu lähemmäksi subjektiivista kuvakulmaa tarjoten
katsojalle mahdollisuuden reagoida paremmin kummankin
henkilön tunteisiin.
6.3. Katse melkein kameraan
Kuvasuunnitelmaa tehdessäni, varasin hyvin intensiiviset lähikuvat käytettäviksi kohdissa, jotka koin tapahtuvan

Katse suoraan kameraan
No Doubt – Underneath it All, ohjaus: Sophie Muller

vain henkilön pään sisällä. Etenkin mainstream-pop -videoissa
on monesti jaksoja, joissa laulaja esiintyy suoraan kameralle.
Lainasin tätä talvilinnuissa siten, että tietyissä kuvissa henkilön
kasvot ovat aivan kuvan keskellä ja lisäksi pyysin näyttelijöitä vielä katsomaan juuri kameran linssin yläpuolelle. Mikäli
näyttelijä katsoisi suoraan linssiin, elokuvaa näytettäessä hän
katsoisi suoraan katsojaa silmiin ja siten yrittäisi kommunikoida
katsojan kanssa – tätä en halunnut. Ero katseen kohdassa on
hiuksenhieno, mutta ero vaikutuksissa taas todella suuri. Minulla katseen paikka oli aina vastavalosuojan yläreuna, sillä
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Katse vastavalosuojan yläreunassa.

halusin kuvien olevan keskenään samankaltaisia, jotta niistä

helpottamiseksi. Näiden kolmen yhteiskäyttö henkilövalaisun

muotoutuisi selkeästi tunnistettavia. Näissä kuvissa tarkoituk-

peruslähtökohtana on kuitenkin täysin typerää ja lopputulos

seni oli saada katsoja tunkeutumaan hahmon pään sisään,

on mielikuvitukseton. Jätettäköön tämänkaltainen tekeminen

silmien kautta se mielestäni onnistuu - silmäthän ovat sielun

television haastatteluohjelmien tekijöille, elokuvaan se ei kuu-

peili.

lu.
Valolla on aina lähde. Paras tapa lähestyä valaisua
on miettiä mistä missäkin tilassa valoa voi tulla. Näitä valonlähteitä korostamalla tai poistamalla luodaan kunkin kohtauksen valaisu. Tähän vaikuttavat tietenkin vielä lisäksi vuorokaudenaika, sijainti, sekä elokuvan yleinen tyyli. Talvilinnuissa
valon perustyyli oli low-key, eli hyvin kontrastinen. Tätä muokkasin aina miljöön asettamien vaatimusten mukaan. Kuvauspaikkojen varmistuttua rupesin miettimään mistä kussakin paikassa voisi tulla valoa. Tässä auttoi vielä se perussääntö, että

6.4. Valo
Kolmipistevalaisu on asia, mitä ei missään nimessä
pitäisi opettaa alan kouluissa. Se on täysin ihmisen keksimä
asia, eikä esiinny mitenkään luonnossa. Kolmipistevalaisun
eri osatekijät, päävalo, tasoitusvalo ja takavalo on toki syytä käydä läpi pelkästään valaisuun liittyvän kommunikaation

pääosin pyrittiin välttämään selkeästi ylhäältä tulevaa valoa.
Elokuvan henkilöt eivät ole koskaan nähneet taivasta ja tätä
seikkaa yläpuolelta tulevan valon puute tuki mielestäni hyvin.
Lisäksi oli vielä tarkoitus pitää kuvan yläreuna pääosin tummana, täten korostaen taivaan puutetta, sekä ahtauden tunnetta, mistä mainitsin jo aikaisemmin komposition yhteydessä.
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Musiikkivideoiden vaikutus ei valaisussa näy erityisen selkeästi, paitsi ehkäpä värillisen valon rohkeassa käytössä. Elokuvan värimaailma oli yleisilmeeltään harmaa, mutta
Sonjan ja Tykon piilopaikassa muutamassa muussakin kohdassa käytin vahvasti saturoituneita värivaloja tarkoituksenani
erottaa nämä paikat muusta ympäristöstä.

Kuvauksia edeltänyt testikuva. Lopullinen valaisu ei ollut näin kontrastinen.

Ennen kuvauksia kuvasimme testikuvia, joissa suuri osa
elokuvan valaisun perusperiaatteista näkyi hyvin. Lopullinen
valaisu ei ollut yhtä rankasti low-key kuin testikuvat, sillä kontrasti olisi ollut epärealistinen ympäristöön, missä ihmiset viettävät koko elämänsä. Vihreä taustavalo pysyi mukana elokuvan teemavalon muodossa. Monissa kohtauksissa sijoitimme
sinivihreän valon jonnekin taustalle. Tämän oli tarkoitus olla
väestönsuojan rakennelmissa oleva valo, joka osakseen auttoi tekemään koko paikasta yhtenäisen.
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Tyko ja Sonja piilopaikassaan.

7. Kuvaajan rooli kuvauksissa
Kuvauksissa kuvaajalta vaaditaan ehdottomasti hyviä johtajan taitoja. Vaikka kuvaajalle oikeastaan kuuluukin
vain valo-, grip- ja kameraryhmän johtaminen, niin monesti
kuvaaja joutuu vastaamaan koko kuvausten käytännön sujuvuudesta. Ohjaaja ei voi vaivata mieltään käytännön asioilla,
mutta entäs apulaisohjaaja? Hänen vastuunsa on tietenkin
suurin, mutta tämän takia hän myös joutuu ravaamaan ympäri kuvauspaikkaa - kuvaaja on aina keskellä tapahtumia.
Kaikki kysymykset tulisi tietenkin esittää apulaisohjaajan kaut-

Elokuvaaja Rodrigo Prieto on sanonut, että kuvaajan työ on päätösten tekemistä. Kuvaajan vastuulle esimerkiksi jää usein päättää onko jokin ohjaajan miettimä asia
käytännössä toteutettavissa. Usein kuvaaja joutuu olemaan
huonojen uutisten tuoja, jos vaikka liian myöhäisen ajankohdan takia jotain tiettyä kuvaa ei vaikka voida kuvata. Kuten
jo aikaisemmin mainitsin, ohjaaja voi unohtaa käytännön,
mutta kuvaajalla käytännön toteutuksen täytyy aina olla takaraivossa. Kuvaaja yrittää sovittaa elokuvan taiteelliset pyrkimykset käytännön vaatimuksiin sopiviksi.

ta, mutta kun tämä ei ole aina läsnä, niin monet ”on the spot”
–kysymykset siirtyvät suoraan kuvaajan ratkaistavaksi. Tämän
takia kuvaajan on oltava myös äärimmäisen mukava kaikkia
kohtaan, mikä monesti vaatii pitkää pinnaa. Ohjaaja on ainoa henkilö kenelle suodaan oikeasti aito työrauha kuvauksissa. Tuotantoja on toki erilaisia ja monesti asiat toimivat niin
kuin pitäisikin, mutta ainakin koulutuotannoissa ja sittemmin
joissain ammattituotannoissakin olen huomannut edellä mainitut asiat.

Kuvaaja toinen oikealta. Ohjaaja keskellä.
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8. Miten koen itseni kuvaajana nyt
Jokaisesta tuotannosta oppii jotain uutta. Erityisen paljon olen oppinut opinnäytetyötäni tehdessä. Alussa mainitsin,
että lähtiessäni tekemään Talvilintuja, en kokenut olevani valmis. Nyt minusta tuntuu siltä, että olisin valmis. Olen kuitenkin
yhden elokuvan verran myöhässä. Voi olla, että olen väärässä
ja tunne olisi sama seuraavankin elokuvan jälkeen. Kuitenkin
se muutos, jonka kävin läpi viimeisen opiskeluvuoden aikana,
oli joka tapauksessa huomattava ja en voi olla ajattelematta
minkä tasoisen elokuvan saisin nykyisillä taidoillani aikaiseksi.

Minulle tärkeää oli tunnustaa itselleni, etten ole
kovinkaan kummoinen taiteilija - harva kuvaaja oikeastaan
on. Kuvaaja on toki henkilö jolla äärimmäisen tarkka silmä
kauneudelle, todellisuudelle, epätodellisuudelle, elämälle,
kaikelle. Hän ei kuitenkaan luo asioita tyhjästä ja aina palvelee jotain tarkoitusta ja jonkun muun visiota.

Itse koin pitkään, että minun tulisi pyrkiä johonkin elämää suurempaan tavoitteeseen ja tämä esti minua löytä-
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mästä itseäni tekijänä.
Ymmärrettyäni, että on täysin hyväksyttävää pitää
mainoselokuvan pinnallisesta, tyhjää kumpuavasta estetiikasta tai pitää Tarkovskin Andrei Rublevia kuolettavan tylsänä
haahuiluna - pystyin jatkamaan eteenpäin. Tunnustin ne asiat
mitkä minulle ovat luontaisia ja tärkeitä ja ryhdyin rakentamaan omaa tyyliä ja ajattelutapaa siltä pohjalta.

Kuvausten jälkeen huomasin, että monet kuvista löysivät lopullisen muotonsa kuvauspaikalla puhtaasti tunteen
avulla. Pääsin siis eroon pakonomaisesta tarpeestani perustella valintojani oikeastaan täysin itse sitä huomaamatta. Kuinka vapauttavaa onkaan voida luottaa itseensä pelkästään
perstuntuman perusteella.

Nyt alan kaivata sitä huolettomuutta ja intoa jonka
voimalla minä ja kaverini teimme elokuvia kymmenen vuotta
sitten elokuvan säännöistä autuaan tietämättöminä. Voisimme toki kokeilla tehdä vielä yhden elokuvan, mutta en usko
itse voivani enää irroittautua ”ammattimaisuudesta”, joten

kokemus ei olisi mukava itselleni, eikä kavereilleni. Olisi kuitenkin tavallaan mukava palata ajattelutavoissa ensimmäisen
opiskeluvuoden syksyn tasolle. Muistan ideoideni tuolloin olleen huomattavasti mielenkiintoisempia kuin nykyään. Tänä
päivänä rupeaa liian nopeasti miettimään elokuvan toimivuutta ja ei uskalla irrotella samalla tavalla kuin ennen.

Ensimmäiset kuvaustyöni koulun jälkeen ovat osoittaneet, että minusta on ainesta ainakin jonkintasoiseksi kuvaajaksi. En usko saavuttavani suomessa kovin korkeata tasoa,
ainakaan ilman lisäkoulutusta. Toisaalta, en ole varma haluaisinko edes sitä. Suomessa alalla vallitsee eräänlainen sisäsiittoisuus, mikä on huono kasvualusta kehitykselle ja uudenlaiselle
näkemykselle. Uskoisin voivani paremmin kehittyä kuvaajana
muussa ympäristössä, ulkomailla. Voi olla, että lopulta millään
näistä asioista ei ole mitään väliä - kunhan muistaa pitää
hauskaa. Päädyin alalle harrastuksen pohjalta ja olisi sääli tukahduttaa sen synnyttämä into liialla huolehtimisella.
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9. Lähteet
Internet
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Wikipedia, www.wikipedia.org

•

Internet Movie Database, www.imdb.com

•

Music Video Database, www.mvdbase.com

•

www.floriasigismondi.com

