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1 JOHDANTO

Oma kiinnostukseni aiheeseen tulee työstämäni lyhytelokuvan käsikirjoituksesta Mestari (Liite 1), jossa käytän takaumia. Huomasin kirjoittaessa kuinka ongelmallisia takaumat voivat olla tarinankerronnan osana. Takaumakohtaus tai –jakso rikkoo aina tarinan normaalin kulun, joten takauman kesto, paikka ja erityisesti dramaturginen sisältö
kokonaisuuden kannalta täytyy olla hyvin perusteltua. Tavoitteenani on tutkia, millaisia
sääntöjä ja konventioita takaumien käyttöön liittyy. Tutustun siihen, miten tunnetut pitkät elokuvat ovat hyödyntäneet takaumia ja takaumarakenteita. Samalla pohdin voinko
käyttää kyseisiä keinoja käsikirjoituksessani. Tutkimuksella toivon löytäväni mahdollisimman toimivia takaumaratkaisuja omaan työhöni.

Takaumia pidetään yleisesti huonona keinona tuoda esille esimerkiksi päähenkilöön
liittyviä asioita, mutta useimmissa käsikirjoitusoppaissa ei anneta minkäänlaisia ratkaisumalleja takauman parantamiseksi. Ainoana neuvona annetaan, että takauma pitää tehdä hyvin, jotta se toimisi. Tämä ei ole hirveän rakentavaa. Ei ole puhetta siitä, miten
takauma pitäisi sijoittaa tarinaan esimerkiksi suhteessa päähenkilön kehityskaareen. Ei
ole puhetta takauman kestosta. Luulen, että monissa keskinkertaisissa takaumaratkaisuissa juuri löytämällä takaumalle oikea paikka ja tiivistämällä takauma sta oleellinen,
voidaan takauman toimivuutta käsikirjoituksessa ja elokuvassa parantaa huomattavasti.

Takaumista puhuttaessa on hyvä erottaa toisistaan elokuvat, jotka sisältävät takaumia, ja
takaumarakenteiset elokuvat, jotka Linda Aronson on jaotellut yksinkertaisiin ja monimutkaisiin takaumarakenteisiin. Takaumaelokuvissa voi olla vain yksi takauma tai niissä voi olla useita. Takauma voi olla kokonainen kohtaus tai vain nopea välähdys me nneestä. Silloin, kun takaumia on useita ja ne kertovat samaa tarinaa johdonmukaisesti ja
systemaattisesti sekä elokuvassa on selkeä menneen ja nykyisen välinen suhde, voidaan
puhua takaumarakenteisesta elokuvasta. Itse perehdyn tutkimuksessani lähinnä elokuviin, joissa esiintyy takaumia ja Aronsonin yksinkertaisiin takaumarakenteisiin. Aronsonin monimutkaisia takaumarakenteita en käsittele syvemmin, koska mielestäni niitä ei
voi välttämättä soveltaa lyhytelokuvan rakenteeseen.

Käsittelen aihetta pääasiassa käsikirjoittajan näkökulmasta. En syvenny takaumien tekniseen toteutukseen kovin paljon. Työ on tarkoitettu käsikirjoittajille ja käsikirjoittami-
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sesta kiinnostuneille. Aluksi käyn läpi työn lähtökohtia ja taustaa ennen kuin siirryn
tarkastelemaan takaumia tarkemmin. Tutkin erilaisia takaumaratkaisuja sekä suoraan
elokuvista että elokuvakirjallisuuden kautta. Käytän työssäni esimerkkinä omaa lyhytelokuvan käsikirjoitustani Mestari (Liite 1). Vertaan pitkissä elokuvissa tehtyjä takaumaratkaisuja omiin päätöksiini käyttää takaumia.

Lyhyesti Mestari on 28-sivuinen kertomus teini- ikäisen pojan ja hänen isänsä kohtaamisesta kymmenen vuoden hiljaisuuden jälkeen. Takaumilla olen pyrkinyt aukaisemaan
syitä, miksi poika on pitkän ajan jälkeen mennyt tapaamaan alkoholisoitunutta isäänsä.
Käsittelen myös hieman käsikirjoituksen edellistä versiota, jotta voin paremmin perustella tekemiäni päätöksiä takaumien suhteen ja kuvata käsikirjoituksen kehittymistä.

Aronson on erityisesti tutkinut takaumarakenteita ja tehnyt niille omia sääntötulkintoja.
Itse asiassa hänen kirjoituksiensa ulkopuolella en ole törmännyt vastaavaan perehtymiseen takaumarakenteisiin. Hän on siis tämän aiheen edelläkävijä, minkä vuoksi tutk imuksessani tukeudun paljon hänen teorioihinsa. Kuten Paul Thompson (Aronson 2010,
xiv) kirjoittaa The 21st Century Screenplayn esipuheessa, että Aronson käsittelee alueita, joita muut eivät ole käsitelleet.
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2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTAA

Vaikka törmäämme säännöllisesti elokuvissa, TV-sarjoissa ja jopa mainoksissa erilaisiin takaumarakenteisiin, perinteiset käsikirjoitusteoriat eivät käsittele niitä kovinkaan
laajasti (Aronson 2012). Takaumarakenne ei ole mitenkään uusi tarinankerronnan muoto vaan esimerkiksi kirjallisuuden puolella Homeroksen Odysseiassa (750-650 eaa.)
käytettiin tällaista rakennemuotoa jo ennen ajanlaskumme alkua. Elokuvissa tätä tarinankerronnan muotoa on käytetty tavalla tai toisella jo sata vuotta. Miksi tästä löytyy
sitten niin suppeasti tietoa, vaikka ajan muokkaaminen ylipäänsä on olennainen osa elokuvankerrontaa?

2.1 Ajan muokkaaminen elokuvassa
Hauke Sterner (2014) aloittaa oman videoesseensä siteeraamalla David Bordwellia: ”On
todistettua, että elokuvissa monet kerrontamenetelmät ovat riippuvaisia ajan muokkaamisesta.” Harvat elokuvat kertovat tarinansa reaaliajassa. Valamiesten ratkaisu (1957)
tai Rakkautta ennen auringonlaskua (2004) –elokuvissa ei ole ajallisia harppauksia
eteen- tai taaksepäin, vaan kaikki tapahtuu tässä ja nyt. Normaalissa kronologisessa elokuvassa jätetään kuitenkin yleensä kaikki turha pois. Elokuvan aika voi kattaa esimerkiksi yhden päivän, kuten Rakkautta ennen aamua (1995) -elokuvassa, kaksikymmentä
vuotta, kuten The Shawshank Redemptionissa (1994) tai vaikka kymmenen vuosisataa,
kuten The Fountainissa (2006).

Elokuvassa voidaan käyttää hidastuksia, nopeutuksia tai pysäytyskuvaa esimerkiksi
korostettaessa jännittävää tilannetta tai antamaan koomista vaikutelmaa. Kuvaa voidaan
myös näyttää takaperin, kuten elokuvassa Funny Games (1997), jonka eräässä kohtauksessa kirjaimellisesti kelataan jo näytetyn tapahtuman alkuun, jonka jälkeen tapahtumia
muutetaan. Myös elokuvassa Superman (1978) nähdään vastaavaa, kun teräsmies kääntää ajan kulun muuttamalla maapallon pyörimissuunnan. Kuvaruudulla voidaan myös
samaan aikaan näyttää rinnakkain ja päällekkäin kuvia useammasta tapahtumasta tai
kuvakulmasta, kuten elokuvassa Sideways (2003). Kaikki nämä asiat voidaan kirjoittaa
käsikirjoitukseen, mutta ne ovat kuitenkin enemmän teknisiä elokuvakerronnan muotoja.
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Takauman eli flashback in vastakohta on etuuma eli flashforward. Tällöin menneisyyden
sijasta nähdään tulevaa. Etuuma on huomattavasti harvinaisempi elokuvakerronnan keino. Etuumia nähdään esimerkiksi elokuvissa Viimeinen yhteys: The Dead Zone (1983)
ja Sherlock Holmes (2009). The Dead Zonessa päähenkilöllä on kyky nähdä tulevaisuuteen. Kun hän kättelee senaattoriksi hakevaa ehdokasta, hän näkee ehdokkaan tuleva isuudessa Yhdysvaltojen presidentin virassa käynnistävän ydinsodan. Sherlock Holmesissa nimihenkilö kuvittelee mielessään etuuman kaltaisesti, miten tyrmää vastustajansa
nyrkkeilyottelussa.

Tarina voidaan kertoa joko lineaarisesti eli kronologisesti tai epälineaarisesti eli epäkronologisesti. Quentin Tarantinon kaksi ensimmäistä ohjaustyötä olivat epälineaarisia.
Pulp Fiction (1994) kertoo useamman toisiinsa liittyvän tarinan epäkronologisessa järjestyksessä, kun taas Reservoir Dogs (1992) kertoo yhden tarinan epälineaarisesti. Molemmissa elokuvissa esiintyy kuitenkin yksi tai useampi selkeä takaumajakso. Elokuvan
Memento (2000) tarina kulkee käänteisesti tapahtumien lopusta tapahtumien alkupisteeseen eli käänteisessä kronologiassa. Tässäkin elokuvassa on kuitenkin selkeitä takaumajaksoja, jotka kulkevat lineaarisesti epälineaarisen päätarinan rinnalla kohti samaa pistettä. Takaumien käyttö ei siis ole sidottu pelkästään kronologiseen kerrontaan.

Voidaan ajatella, että aina kun elokuvassa on takaumia, se tekee tarinasta automaattisesti epälineaarisen. En kuitenkaan laskisi yksittäisten takaumien sisältämiä elokuvia epälineaarisiksi. Tekeekö yksittäinen takaumajakso esimerkiksi elokuvasta Casablanca
(1942) epälineaarisen? Joskus tämä rajanveto on häilyvää ja määrittely lineaarisen ja
epälineaarisen elokuvan välillä on vaikeaa. Näkemykseni mukaan, kun elokuvassa on
selkeä takaumien muodostama oma tarinansa päätarinan ohessa, kuten Citizen Kanessa,
voidaan puhua epälineaarisesta elokuvasta. Aronson (2012, 271) käyttää tällaisesta elokuvasta termiä monimutkainen takaumarakenne, johon voidaan luokitella myös elokuvat Epäillyt ja Memento.

Kun lähdin kirjoittamaan käsikirjoitustani Mestari (Liite 1), päädyin nopeasti käyttämään takaumia. Tarina mielestäni vaati sitä. Takaumien avulla tarina pysyi ytimekkäämpänä ja pääsin nopeammin draamaan käsiksi. Takaumaratkaisujen avulla pystyin
säännöstelemään katsojille annettua tietoa ja näin pitämään päähenkilöön Aaroniin ko hdistuvaa mysteeriä yllä kauemmin. ”Ajan järjestäminen katsomiskokemukseksi on käsi-
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kirjoittamista, dramaturgiaa, jonka mahdollisuudet ovat loputtomat.” (Vacklin & Rosenvall 2015, 473).

2.2 Takauman määritelmiä
Suomisanakirja.fi määrittelee sanan takauma näin: ”(rinnastetaan takautuma) romaanissa, elokuvassa tms. jakso, jossa palataan ajassa taaksepäin”.

Takauman avulla voidaan pelkän kertomisen sijaan näyttää mennyttä. Sillä voidaan välittää sekä sitä, mitä olisi voinut olla että sitä, mitä oikeasti oli. Se toimii niin draamassa
kuin komediassakin. Se voi nostaa elokuvan voimaa, ja se on loistava väline avata henkilöhahmojen ajatusmaailmaa. (Aronson 2010, 252.) Takaumalla voidaan muistuttaa
katsojaa menneestä jo elokuvassa nähdystä tapahtumasta tai takaumalla voidaan paljastaa jotain uutta tarinan kannalta merkittävää tietoa. Takauman avulla voidaan päästä
lähemmäksi henkilöhahmoa ja ikään kuin kurkistaa hänen ajatuksiinsa; paljastaa esimerkiksi hahmon salaisuuksia, unelmia, toiveita ja pelkoja.

Robert McKee (1997, 341) kirjoittaa, että takauma on yksinkertaisesti eksposition eli
selittämisen väline. Ekspositiolla tarkoitetaan tarinan ymmärtämisen kannalta tarpeellisen tiedon selittämistä katsojalle esimerkiksi hahmon taustasta, hahmojen välisestä suhteesta, jostain teknisestä laitteesta jne. McKee (1997, 341) jatkaa humoristisesti, että sen
sijaan, että kirjoittaja kyllästyttäisi katsojaa pitkällä eksposition täyteisellä dialogilla,
katsojaa voidaan kyllästyttää tylsällä faktapohjaisella takaumalla. Linda Seger (1994,
154) on samoilla linjoilla McKeen kanssa ja pitää takaumia yleensä enemmän informaationaalisina kuin dramaattisina. Takaumat, jotka selittävät henkilöhahmon motivaatiota,
eivät välttämättä toimi, koska motivaation pitäisi viedä hahmoa eteenpäin ja takauma
luonteeltaan pysäyttää toiminnan nykyhetkessä (Seger 1994, 154).

Syd Fieldin (n.d.) mukaan takaumat ovat henkilöhahmon funktiota, eivät tarinan. Takauma näyttää sen, mitä hahmo näkee, ajattelee, muistaa tai tuntee juuri sinä hetkenä.
Takauman tarkoitus on yksinkertainen: se on tekniikka, joka rakentaa sillan ajan, paikan
ja toiminnan välille paljastaakseen aiemmin tapahtuneen tunteellisen tapahtuman tai
fyysisen konfliktin, joka vaikuttaa henkilöhahmoon. (Field n.d..)
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Takaumat voidaan erotella internaalisiin eli sisäisiin ja eksternaalisiin eli ulkoisiin takaumiin (Sterner 2014). Sisäinen takauma on elokuvan aikajanan sisällä nähtävä tapahtuma, mikä yleensä on jo nähty jossain muodossa. Esimerkiksi Fight Clubissa (1999)
päähenkilö oivaltaa Tyler Durdenin olleen hänen oman mielensä tuotetta ja hän näkee
takaumina hetkiä, jolloin luuli olevansa Tylerin kanssa, mutta olikin yksin. Ulkoinen
takauma on elokuvan varsinaisen aikajanan ulkopuolelle sijoittuva tapahtuma. Esimerkiksi Huuliharppukostajassa (1968) nähdään takaumia, jotka sijoittuvat monien vuosien
päähän.

Omassa käsikirjoituksessani pyrin juuri siihen, että takaumat ovat päähenkilö Aaronin
juuri sinä hetkenä päälle puskevia tunteita ja muistoja dramaattisesta tapahtumasta, jotka sijoittuvat edelliseen päivään (liite 1, 11,13,17,18). Ne ovat siis ulkoisia takaumia.
Takaumat selittävät Aaronin motivaatiota tulla isänsä luokse. Jotta takaumat eivät pysäyttäisi liikaa tarinan kulkua nykyhetkessä, kiinnitin erityistä huomiota siihen, missä
kohdin takaumat tulevat tarinan kulussa ja minkä kestoisia takaumat ovat.

2.3 Suhtautuminen takaumiin
Oman kokemukseni mukaan, käytyäni tutkimuksen aikana eri käsikirjoitusoppaita läpi,
takaumiin suhtaudutaan negatiivissävytteisesti ja niistä ei kirjoiteta kovin paljon. Aro nson (2012) huomauttaa, että itse asiassa on yleistä, että kirjoittajia kehotetaan olla käyttämättä takaumarakennetta tai aikahyppyjä ja jopa tuomitaan heikoksi kirjoittajaksi, jos
käyttävät niitä.

Kaksi ehkä tunnetuinta ja arvostetuinta käsikirjoittajagurua ovat Field ja McKee. Fieldin
(1994, 136) mukaan takaumien käyttö on vanhentunutta käsikirjo itustekniikkaa. Hän
jatkaa, että eräs tuottaja on sanonut: ”Kun näen takauman käsikirjoituksessa, tiedän tar inan olevan ongelmissa.” Fieldin mukaan asia on niin, että ellei kirjoittaja ole yhtä luova
kuin Woody Allen kirjoittaessaan Annie Hallin (1977), takaumien käyttöä pitäisi välttää. (Field 1994, 136.) McKee on hieman toiveikkaampi takaumien käytön suhteen. Hän
(1997, 342) toteaa, että hyvin käytettynä takauma voi jopa lisätä tarinaan vauhtia. Sanottakoon, että McKeen yli 400-sivuisesta käsikirjoitusoppaasta Storysta takaumien
käsittelylle on uhrattu kaksi sivua. Tämä on kuitenkin huomattavasti enemmän kuin
Fieldin yksi kappale Screenplay –opaskirjassa.
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Ymmärrän toki Fieldin ja McKeen asenteen, koska he ovat varmasti törmänneet lukuisiin käsikirjoituksiin, joissa takaumat eivät toimi. Sitä tosin en ymmärrä, että miksi yritetään kieltää koko tarinankerronnan keino kokonaan, kun ennemminkin siihen pitäisi
rohkeammin paneutua ja sisäistää takaumien ja takaumarakenteiden mahdollisuudet.
Takaumien käyttö elokuvissa on vaikea laji ja on nähty, että ammattikäsikirjoittajatkin
voivat mennä siinä pieleen.

Elokuvat, kuten Annie Hall, Citizen Kane ja Epäillyt (1995) avaavat perinteisen kolmen
näytöksen mallin auki ja antavat katsojalle täysin uudenlaisia mahdollisuuksia päästä
hahmon pään sisälle ja nähdä mennyttä ennemmin kuin vain kuulla siitä (Aronson 2010,
252). Uskon, että elokuva on edelleen kehittyvä media ja tulemme vielä näkemään uusia
tarinankerronnan muotoja, joissa takaumilla voi olla suurikin rooli. Claudia Hunter
Johnsonin (2005, 120) mukaan olemme niin sidoksissa saumattomaan todellisuuteen
tässä kulttuurissa, ettemme huomaa elokuvan vapautta tarinankerronnassa. Aronson
(2010, 253) huomauttaa, että takaumamuodot kehittyvät koko ajan ja uusia kerrontatapoja syntyy, koska katsojat ovat tottuneet epälineaarisiin tarinankerronnan muotoihin
monimuotoisten TV-sarjojen kautta.

2.4 Takaumien historiaa elokuvissa
Menemättä hirveän syvälle takaumien historiaan on hyvä taustoittaa niiden kehitystä.
Takaumat eivät suinkaan ole tuore ilmiö elokuvakerronnassa. Niitä esiintyi elokuvissa
jo 1910-luvulla. Useimmat lähteet pitävät takaumien isänä amerikkalaista D.W. Griffithiä, vaikkakin italialaiset, ranskalaiset ja ruotsalaiset saattavat esittää oman kantansa
tämän elokuvallisen ilmaisukeinon synnystä (Erickson, 1999). Esimerkiksi Griffithin
Kansakunnan synty (1915) –elokuvassa nähdään klassinen takauma, kun etelävaltioiden
nainen torjuu pohjoisvaltioiden miehen lähentelyt ja näkee tämän jälkeen näyn kuolleesta veljestään sotatantereella (Hirsch 2004, 94).

Muodikasta takaumarakenteesta tuli Hollywoodissa Citizen Kanen (1941) ilmestymisen
jälkeen (Erickson 1999). Citizen Kanen alussa mediamoguli Kane kuolee ja päästää
suustaan sanan Rosebud. Elokuva kertoo lehtimiesten missiosta selvittää Kanen viimeisen sanan merkitys. He haastattelevat useita Kanen tunteneita ihmisiä, joista jokainen
kertoo hänestä oman tarinansa, jotka nähdään takaumina. Nämä takaumat muodostavat
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elämänkerrallisen tarinan miehestä, jonka elämän kaikki tunsivat, mutta itse miestä ei
kukaan. Tämä oli hyvin vallankumouksellista tarinankerrontaa aikaansa nähden, koska
tarina kerrotaan lähes täysin takaumilla (O’Bannon 2013, 92). Takaumarakenne on tässä
hyvin perusteltua, kun luodaan kuvaa mystisestä ihmisestä. Citizen Kane onkin pohjimmiltaan salapoliisitarina. Takaumat ovat ihmisten subjektiivisia näkökantoja Kanesta, mikä lisää miehen salaperäisyyttä, kunnes lopussa ainoastaan katsojille paljastetaan
Rosebudin merkitys ja näin katsoja saa tietää jotain, mitä kukaan elokuvassa ei saa selville.

Monimutkaiset tai innovatiiviset takaumarakenteet eivät olleet elokuvan alkuaikoina
katsojien suosiossa (Erickson 1999). Nykyään uskoisin, että katsojat ovat omaksuneet
erilaiset takaumamuodot osana elokuvakerronnan tekniikkaa ja niiden ymmärtäminen
on osa ihmisten kehittynyttä medianlukutaitoa.

2.5 Takauman muotoilu käsikirjoituksessa
Käsikirjoitukseen takauma voidaan kirjoittaa ”alleviivatuin isoin kirjaimin kohtausots ikon alkuun tai suluissa sen perään” (Vacklin & Rosenvall 2015, 370).
TAKAUMA - EXT. JUNA-ASEMA - AAMU
Aaron odottaa asemalla, kun juna saapuu laiturille.

tai:
EXT. JUNA-ASEMA - AAMU (TAKAUMA)
Aaron odottaa asemalla, kun juna saapuu laiturille.

Kuva tai takauma, joka kestää alle sekunnin, merkitään näin.
Sublim: Aaron seisoo yksin koulun pihalla.
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Alle sekunnin kuva on mielestäni aika lyhyt aika, joten olen käyttänyt käsikirjoituksessani yli sekunnin mittaisissa takaumissa myös sublim- merkintää. Itse sanoisin aikarajan
”sublim-takauman” kohdalla olevan noin kolmen ja viiden sekunnin välillä, koska mielestäni sen mittainen välähdys ei vielä riko meneillään olevan kohtauksen jännitettä.

2.6 Syd Fieldin kolmen näytöksen malli
Jäljempänä käyn läpi Aronsonin takaumarakenteita. Jotta ne olisivat helpompi ymmärtää, on hyvä käydä läpi Fieldin perinteinen kolmen näytöksen rakenne. Jos kuvitellaan
elokuvan kestävän kaksi tuntia, ensimmäinen näytös kestäisi 30 minuuttia, toinen 60
minuuttia ja kolmas 30 minuuttia.

Ensimmäinen näytös pitää sisällään esittelyn, katalyysin (inciting incident) ja ensimmäisen käänteen (plot point 1). Lyhyesti sanottuna esittelyssä esitellään päähenkilö ja
tarinan maailma. Katalyysi aloittaa tarinan toiminnan eli päähenkilö sysätään seikka iluun (Seger 1994, 25). Katalyysi johtaa ensimmäiseen käänteeseen, jossa päähenkilön
toiminnan suunta muuttuu. Tähän asti päähenkilö on edennyt tiettyyn suuntaan, mutta
tilanteen muuttuessa hän ei voi mennä siihen suuntaan enää. (Vacklin & Rosenvall
2015, 145.)

Toisen näytöksen puolessa välissä tulee keskikohta eli midpoint. Keskikohdassa tapahtuu päähenkilölle jotain, minkä takia hän ei voi enää palata takaisin alkuperäiseen maailmaansa eli pisteeseen, missä hän oli tarinan alussa eli kyseessä on ”point of no return”.
Toisen ja kolmannen näytöksen välissä on toinen käänne (plot point 2). Toisessa käänteessä päähenkilön toiminnan suunta muuttuu jälleen. Päähenkilö yleensä kokee tuolloin
tarinan syvimmän hetken ja on mahdollisimman kaukana ongelman ratkaisemisesta.
(Vacklin & Rosenvall 2015, 146-147.)

Kolmannessa näytöksessä on elokuvan kliimaksi ja ratkaisu. Kliimaksissa päähenkilö
taistelee kohti tavoitettaan ja hänellä on joko mahdollisuus ratkaista ongelma tai mene ttää kaikki. Ratkaisussa joko päähenkilö saavuttaa päämäärän tai vastaavasti epäonnistuu
traagisesti. (Vacklin & Rosenvall 2015, 148.)
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Kuva 1. Syd Fieldin kolmen näytöksen malli (Script Magazine 2013)
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3 YKSINKERTAISTEN TAKAUMIEN PIIRTEET

Takaumien käyttö on elokuvissa monimuotoista. Niiden toteutus on ajan myötä synnyttänyt tiettyjä piirteitä, jotka ovat vakiintuneet elokuvakäyttöön. Parhaiten tätä asiaa
päästään tarkastelemaan analysoimalla erilaisia takaumaratkaisuja. Seuraavissa luvuissa
tutustun erilaisten takaumien piirteisiin, niiden toteutukseen elokuvissa ja siihen, miten
takaumajaksoon tai –kohtaukseen siirrytään luontevasti. Samalla vertaan omia takaumaratkaisujani Mestarissa (liite 1) jo elokuvahistoriaan päätyneisiin takaumakeinoihin.

3.1 Subjektiivinen ja objektiivinen takauma
David Bordwell (2009) jakaa takaumat kahteen pääluokkaan: hahmokeskeiseen ja ulkopuoliseen. Hahmokeskeinen eli subjektiivinen takauma on yleensä henkilökohtainen
muisto, jonka hahmo kokee elokuvan aikana. Esimerkiksi elokuvassa The Revenant
(2015) päähenkilö näkee elokuvan aikana takaumia kuolleesta vaimostaan. Tällainen
ratkaisu on kuin kurkistus päähenkilön pään sisälle, intiimi hetki hahmon ja katsojan
välillä. Subjektiiviseksi takaumaksi lasketaan myös, jos henkilö kertoo ta rinaa ja tämä
tarina kuvitetaan (Bordwell 2009), kuten Epäillyissä ja Citizen Kanessa. Subjektiivisessa takaumassa on siis sisäänrakennettuna sääntö, että se on täysin hahmoon sidottu. Takaumassa ei siis pitäisi pystyä näkemään asioita, mitä tarinaa kertova henkilö ei ole todistanut.

Ulkopuolinen eli objektiivinen takauma ei ole sidottu mihinkään hahmoon vaan tarina
yksinkertaisesti siirtyy ajassa taaksepäin (Bordwell 2009). Quentin Tarantino on käyttänyt tätä keinoa useissa elokuvissaan, myös hänen viimeisimmässään The Hateful Eightissa (2015), jossa siirrytään kyseisen päivän aamuun kesken tarinan. Kuten The Hateful
Eightissa, takaumaa voi alustaa tekstiplanssi, jossa voi lukea esimerkiksi ”aiemmin sinä
aamuna” tai ”vuosi 1871”.

Sekä subjektiivista että objektiivista takaumaa voi säestää voice-over. Subjektiivisessa
takaumassa kertoja on yleensä henkilö, jonka takaumassa ollaan, kun taas objektiivisessa takaumassa kertoja on ulkopuolinen. Jos takauma on pitkä, voice-over ei yleensä jatku koko takauman ajan, vaan se vain johdattaa katsojan takaumakohtauksen a lkuun.
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Joskus on vaikea erottaa onko kyseessä subjektiivinen vai objektiivinen takauma. Reservoir Dogsissa Mr. White ja Mr. Pink ovat epäonnistuneen ryöstön jälkeen varastolla,
kun White kysyy Pinkiltä, miten hän pääsi pakoon. Pink vastaa, että hän ampui itsensä
pois. Tämän jälkeen leikataan Pinkiin juoksemassa kadulla poliisit perässä. Kyseessä
voi olla subjektiivinen takauma, jossa visualisoidaan Pinkin kertomus katsojille, samalla
kun hän kuvan ulkopuolella kertoo sitä Whitelle, tai kyseessä on objektiivinen takauma,
jossa katsojille näytetään eksklusiivisesti Pinkin pakomatka. Jos takauma on subjektiivinen, silloin se voi myös olla valheellinen takauma. Pink voisi valehdella Whitelle ja
näin ollen hän olisi ilmiantaja, jota he yrittävät selvittää. Ehkä Tarantino on halunnut
tarkoituksella tehdä takaumasta monitulkintaisen, jotta se ei anna vastauksia suuntaan
tai toiseen.

Alfred Hitchcock kehitti elokuvaan Esirippu laskee (1950) hyvän ajatuksen siitä, että
takauman pitäisi olla hahmon subjektiivinen totuus (Erickson 1999). Elokuvassa todistaja kertoo rikoksesta, joka nähdään takaumana. Lopussa paljastuu, että todistaja valehteli eli nähty takauma olikin valhetta. Ericksonin (1999) mukaan yleisö tunsi itsensä
huijatuksi. Ns. valheellinen takauma ei välttämättä toimi elokuvassa ellei sitä ole perusteltu, kuten on esimerkiksi elokuvassa Rashomon (1950), jossa tehdystä murhasta nähdään neljän todistajan kertomukset ja näin ollen valheelliset takaumat ovat osa juonta.
Epärehellisiä kertojia ja näin ollen valheellisia takaumia löytyy myös elokuvista Fight
Club ja Epäillyt. Valheellisuus näissä elokuvissa liittyy henkilöiden identiteetteihin eikä
tarinaan, joten katsojaa ei hämätä liikaa.

Elokuvassa Kierot Kytät (2002) käytetään myös valheellisista takaumaa. Elokuva alkaa
eräänlaisella takaumalla, jossa James Spader pakenee poliisia autolla. Hänellä on autossa kassi, joka on täynnä rahaa sekä pellenaamari. Hän pääsee pakoon pikkukaupungin
poliiseja. Tämän jälkeen kerrotaan, että pankki on ryöstetty. FBI-agentti kuulustelee
poliisia, joka ajoi Spaderia takaa. Poliisi kertoo Spaderin ryöstäneen pankin ja pakenevan, mikä näytetään myös takaumana. Katsojalla ei ole tässä vaiheessa mitään syytä
epäillä, että Spader ei olisi ryöstänyt pankkia. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Spader on
syytön. Itse asiassa poliisi ja hänen työkaverinsa olivat ryöstön takana. Spader on oikeasti poliisi itsekin. Kun hän näki ryöstön, lähti hän ajamaan ryöstäjiä takaa. Pidättäessään ryöstäjiä, hän päätyy heidän kanssaan tulitaisteluun ja pakenemaan ryöstäjiä heidän
autolla. Eli elokuvan alussa nähty takaa-ajo oli todellinen tilanne, mutta katsojalla ei
ollut tässä vaiheessa vielä tietoa koko totuudesta. Elokuva sekoittaa valheellisia ta-
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kaumia objektiivisten takaumien sekaan, mikä on ajatuksena mielenkiintoinen. Eli alun
objektiivinen takaumakin paljastuu lopulta valheelliseksi, joten periaatteessa objektiivinen takaumakin voi olla valheellinen, jos se näytetään valheellisessa kontekstissa.

Elokuvassa voi siis olla sekä objektiivisia että subjektiivisia takaumia. Esimerkiksi elokuvassa Kill Bill: Vol.1 (2003) Morsian näkee subjektiivisia takaumia kostoretkensä
aikana, mutta elokuvassa on myös objektiivinen taustatarina Ren-O-Ishiin noususta Japanin rikollisjärjestön johtoon. Nämä takaumamuodot kannattaa kuitenkin elokuvan
sisällä erottaa toisistaan tyylillisesti. Kill Billissa tämä tehdään selkeästi. Subjektiivisiin
takaumiin siirrytään Morsiamen lähikuvan kautta ja objektiivinen takauma O-RenIshiistä näytetään täysin animaatiomuodossa.

Monesti elokuvat saattavat rikkoa takaumien löysiä sääntöjä ja esimerkiksi subjektiiviset takaumat voivat näyttää myös objektiivista informaatiota (Bordwell 2009). Ingmar
Bergmanin Rakkauden oppitunti (1954) –elokuvassa ollaan erään hahmon takaumassa
ja jossain vaiheessa hahmo poistuu tilanteesta, mutta takauma jatkuu silti tämän jälkeenkin eli hahmo muistaa asioita, joita hän ei ole koskaan todistanut (Erickson, 1999).
Toinen esimerkki takaumien löysistä säännöistä on Pelastakaa sotamies Ryanissa
(1998), jossa on kyse ehkä enemmänkin katsojan huijaamisesta kuin sääntöjen rikkomista. Siinä nähdään alussa vanha mies, jonka silmien lähikuvan kautta siirrytään takaumaan, mikä on tyypillistä subjektiiviselle takaumalle. Katsojalle siis uskotellaan,
että takaumassa seurataan alun vanhan miehen muistoja, mutta lopussa paljastuu, että
alun vanha mies ilmestyykin tarinaan vasta elokuvan loppupuolella. Hän ei siis ole vo inut muistella asioita, joita hän ei ole kokenut, mikä tekeekin takaumasta objektiivisen.

Omassa käsikirjoituksessani on sekä subjektiivisia takaumia että yksi objektiivinen takaumajakso. Subjektiiviset takaumat ovat selkeästi päähenkilö Aaronin kokemia tapahtumia, joiden laukaisijoihin tai motivoijiin perehdyn luvussa 3.3. Objektiivinen takaumajakso (liite 1, 3-4) näyttää Aaronin samana aamuna valehtelemassa äidilleen menevänsä kouluun, mutta sen sijaan hän varastaa äitinsä lompakosta rahaa ja lähtee juna lla isänsä luokse. Koen, että jaksolla on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin se on tavallaan
valheellinen objektiivinen takauma, jossa Aaron näytetään varastelevana teininä. Tässä
vaiheessa katsoja ei vielä tiedä hänen perimmäisiä motiivejaan ja kontekstia miksi hän
varastaa ja lähtee tapaamaan isäänsä. Tarkoitus on esittää hänet samassa valossa kuin
hänen isänsä, joka myös varastaa rahaa äidin hahmolta elokuvan alussa. Jakson toinen
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tarkoitus on täysin ekspositionaalinen. Jakso näyttää, mistä Aaron sai rahat, joilla on
rooli myöhemmin elokuvassa. Vaihtoehtoisesti elokuva voisi myös alkaa tällä jaksolla
ja kulkea lineaarisesti siihen, kun Aaron on isänsä ovella, mutta tällä ratkaisulla tarinassa päästään mielestäni tehokkaammin liikkeelle.

3.2 Takaumien käyttö
Takaumassa voidaan näyttää jokin dramaattinen tapahtuma tai mysteeri, joka ei ole vielä ratkennut (Vacklin & Rosenvall 2015, 104). Salapoliisitarinoille o n yleistä, että takaumien kautta nähdään kuulusteltavien kertomuksia visuaalisessa muodossa ja lopussa
paljastetaan samaan tapaan, miten rikos oikeasti tapahtui. Esimerkiksi elokuvassa Epäillyt Verbal Kint on kuulusteltavana koko elokuvan ajan ja takaumien kautta selviää, mitä
on tapahtunut. Takaumien ei kuitenkaan välttämättä tarvitse selittää tai selkeyttää tila nteita, ne voivat myös tehdä asioista monimutkaisempia (Bordwell 2009). Esimerkiksi
valheelliset takaumat ja takaumat, jotka näyttävät vain osan totuudesta monimutkaistavat tarinaa.

Takauma voi selittää, miksi henkilö käyttäytyy niin kuin käyttäytyy (Bordwell 2009).
Huuliharppukostajassa nimihenkilöstä ei kerrota juurikaan mitään. Kun hän kohtaa ensimmäisen kerran Frankin, tämä laukaisee lyhyen takauman, joka ei vielä paljasta muuta
kuin sen, että jotain merkittävää näiden hahmojen kohtaamisessa on. Lyhyet takaumat
toistuvat vielä muutaman kerran, mutta katsojalle ei paljasteta tietoa kostajan motiiveista ennen kuin lopussa nähtävässä dramaattisessa takaumassa. Segerin (1994, 154) mukaan takaumat, joiden on tarkoitus selittää hahmon motivaatiota, harvoin toimivat. Tämä voi pitää paikkaansa, mutta miksi se sitten toimii Huuliharppukostajassa? Kostajan
hahmon motivaation selittävä takauma tulee vasta e lokuvan lopussa ja sitä edeltävät
takaumat vain vihjaavat jostain merkittävästä ja ruokkivat hahmon ympärille kertynyttä
mysteeriä. Takauma, jonka tehtävä on paljastaa mysteeri, toimii parhaiten, kun se säästetään mahdollisimman myöhäiseksi elokuvassa.

Pulp Fictionionin (1994) takaumakohtauksessa Christopher Walken kertoo pitkän tarinan pojalle kellon historiasta ja miten se nyt päätyy pojalle. Tämä on myös esimerkki
takaumasta, joka selittää hahmon motivaatiota. Jos katsojalla ei olisi tätä tietoa, kun
Bruce Willis kuoleman uhalla menee hakemaan kelloa, katsoja varmasti ajattelisi, että
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sehän on vain kello, miksi Bruce toimii noin? Takauma selittää katsojalle, että kellon
tunnearvo on mittaamaton.

Takauma voi olla sekä lyhyt että pitkä. Takauman kesto on mielestäni hyvin tärkeä osa
toimivan takauman luomisessa. Liian pitkä takauma voi pilata elokuvan jännitteen. Takauman pitäisi paljastaa se, mitä sillä on paljastettavana ja sen jälkeen tarina jatkuu
eteenpäin. Saara Cantell (2011, 111) kirjoittaa lyhytelokuvien ja pitkien elokuvien erottavasta tekijästä, joka on ”tiivistämisen vaade”. Takaumaa voidaan ajatella tavallaan
lyhytelokuvana pitkän elokuvan sisällä tai ainakin siihen pitäisi suhtautua kuin lyhytelokuvaan. ”Yksittäisten kohtausten osalta pitkässä draamassakin on monesti hyvä pyrkiä ytimekkyyteen” (Cantell 2011, 111). Päähuomio lineaarisessa elokuvassa on nyk yhetkessä, joten takauman pitäisi kertoa vain se, mikä on oleellista nykyisyyden tarinan
kannalta ja kertoa se mahdollisimman tiivistetysti.

The Hateful Eight issa on esimerkiksi takaumajakso, joka mielestäni kaipaisi tiivistämistä. Elokuvan pohjalla toimii mysteeri, jossa Marquis Warren pyrkii selvittämään, kuka
tai ketkä majapaikassa olevista ovat vihollisia. Takaumaan siirrytään sen jälkeen, kun
Warrenia ammutaan lattian alta. Takauman alkuvaiheessa viholliset paljastetaan katsojille, mutta tämän jälkeen takauma jatkuu vielä pitkään. Elokuva yrittää rakentaa jännitystä sillä, mitä viholliset tekevät majapaikan pitäjille. Tämä toimisi muuten, mutta katsoja on jo saanut tarpeeksi vihjeitä siitä, mitä majapaikan pitäjille tapahtuu. Takauma
täten paljastaa asioita, joita katsoja jo tietää, mutta pyrkii silti luomaan jännitettä tila nteesta. Kohtaus toimisi loistavasti itsenäisenä lyhytelokuvana, mutta kun se on pitkän
elokuvan kontekstissa, se voi turhauttaa katsojaa, joka vain haluaa nähdä mitä nykyhetkessä tapahtuu.

Sidney Lumetin elokuvassa Panttilainaaja (1964) päähenkilö näkee tukahdutettuja
muistoja keskitysleiristä. Lumet yhdessä leikkaaja Ralph Rosenbloomin kanssa miettivät elokuvaa leikatessa, että miten ihmisen muisti toimii. ”Pitkään pohdittuani tajusin,
että tukahdutettu tunne sukelsi esiin yhä pitempinä ja pitempinä ryöpsähdyksinä, kunnes
se lopulta nousi kokonaan pintaan ja hallitsi kaikkea muuta tietoista ajattelua ja syrjäytti
sen.” (Lumet 1995, 187). He päätyivät leikkaamaan ensimmäisistä takaumavälähdyksistä niin lyhyitä, että katsoja ei ehdi havaita mitä niissä tapahtuu. Ainoastaan parin kolmen välähdyksen jälkeen kuvat pitenevät, kunnes lopulta takauma nähdään kokonaisuudessaan. Fight Clubissa on hieman samanlaista piilotajuista leikkaamista, kun Tyler
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Durden näkyy ruudun pituisina välähdyksinä elokuvan alussa ikään kuin tukahdutettuna
kuvitelmana, joka on tulossa ottamaan vallan päähenkilön mielestä.

Takaumien käytöllä voidaan luoda komediallisia kontrasteja. Esimerkiksi hahmo kertoo
kavereilleen, että tilanne meni hyvin, mutta takaumassa nähdään, että tilanne ei todellakaan mennyt putkeen. Wolf of Wall Street issa (2013) katsojalle näytetään ensin valheellisesti, että Jordan ajoi huumeiden vaikutuksen alla auton vahingoittumattomana kotiin.
Hetken päästä nähdään takaumassa, miten autolla ajo oikeasti sujui. Laulavat sadepisarat (1952) alkaa kohtauksella, jossa päähenkilö kertoo hänen uransa alkuajoista
hyvin ruusuiseen sävyyn, mutta takaumamontaasissa nähdään komedialliseen sävyyn,
että asiat eivät oikeasti menneet ihan niin ruusuisesti. Kiss Kiss Bang Bangissa (2005)
päähenkilö on Hollywood-juhlissa, jossa hän keskustelee nuoren naisen kanssa. Nainen
kertoo, että hän on näyttelijä ja nopeassa takaumassa näytetään hänen roolisuoritus ihmissusielokuvassa, jossa hän kiljuu alasti ja ihmissusi lyö häneltä pään irti. Nainen ei
ole mitenkään tärkeä elokuvan kannalta, mutta takauma kertoo jotain olennaista siitä
maailmasta, missä päähenkilö seikkailee. Annie Hall sen sijaan sekoittaa takaumiinsa
fantasian piirteitä. Päähenkilö Alvy esimerkiksi osallistuu aikuisena oman lapsuuden
muistoonsa ja kommentoi sitä sivusta seuraten.

Takaumilla voidaan löytää rinnakkaisuutta henkilön elämään ja tätä kautta uusia merk ityksiä hahmon luonteeseen ja tilanteeseen. Esimerkiksi Kummisetä II:n (1974) lopussa,
kun Michael Corleone on murhauttanut veljensä, ajanut vaimonsa luotaan ja hänen läheisensä ovat kuolleet, nähdään takauma, jossa koko perhe on illallispöydän ääressä
elossa ja onnellisena. Tunnelma tosin muuttuu siinä hetkessä, kun Michael kertoo värväytyneensä sotavoimiin. Perhe ei ota tätä uutista ilolla vastaan ja kaikki poistuvat pö ydästä. Michael jää istumaan pöytään yksin ja palataan nykyhetkeen, jossa Michael on
myös yksin tekemiensä päätösten ja ehdottomuutensa vuoksi.

Aiemmat esimerkit ovat olleet visuaalisia takaumia, mutta takauma voi olla myös auditiivinen eli äänellinen. Henkilö voi muistaa puhetta, musiikkia tai mitä tahansa ääniä.
Kon-Tikissä (2012) henkilö uppoaa veden alle elokuvan loppupuolella ja kuulee takaumana hänen ystäviensä samat huudot, kun hän putosi lapsena avantoon elokuvan
alussa. Syntynyt 4. heinäkuuta (1989) –elokuvassa sotaveteraani Ron Kovic kokee auditiivisen takauman, kun hän kuulee nykyhetkessä lapsen itkua. Tämä muistuttaa häntä
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Vietnamin sodasta. Takauma koostuu voimistuvilla helikopterin äänillä ja pommien
räjähdyksillä, mitkä esiintyvät vain Kovicin omassa mielessä.

Päädyin käyttämään käsikirjoituksessani samanlaista takaumamallia kuin Huuliharppukostajassa on. Pitkin elokuvaa Aaron näkee nopeita välähdyksiä kiusaamistilanteista
koulussa (liite 1, 11,13,17). Lyhyet takaumat eivät vielä itsessään paljasta mitään. Vasta
kun Aaron kokee nykyhetkessä vahvimman tunteellisen ryöpyn, kun hänen isänsä varastaa hänen rahansa, mysteeri avautuu ja nähdään koulun pihalla tapahtunut episodi
(liite 1, 18). Aaron on kiusaajiensa ympäröimänä ja päästäkseen karkuun hän potkaisee
toista haarojen väliin. Syy, miksi hän on lähtenyt isänsä luo, on, että hän hakee sieltä
turvapaikkaa. Aaron pelkää sitä, mitä koulussa tulisi vastaan, jos hän palaisi sinne.

Takaumien kestoon kiinnitin erityisesti huomiota. Käsikirjoituksen aiemmassa versiossa
lyhyet välähdystakaumat olivat pidempiä kokonaisia kohtauksia, jotka kuvasivat Aaronin koulupäivää laajemmin. Ne kuitenkin rikkoivat liikaa tarinan kulkua nykyajassa,
missä katsojan mielenkiinto on. Ymmärsin, että takaumien oleellinen informaatio on
kerrottavissa paljon lyhyemmin. ”Kokemuksen lyhyydellä on kiistatta joku suhde sen
intensiteettiin – ja uskoakseni myös katsomiskokemusta mahdollisesti seuraavaan
hämmennykseen. Pitkässä elokuvassa aikaa tarinan maailman sisälle menemiseen (ja
sieltä poistumiseen) on enemmän.” (Cantell 2011, 112.)

Tutustuminen elokuvien Huuliharppukostaja ja Medusan isku (2004) lyhyisiin takaumiin sai minut ymmärtämään, että takaumilla ei tarvitse paljastaa yksityiskohtia,
jotka eivät liity kokonaisuuteen. Sen sijaan niillä voidaan säännöstellä katsojalle annettua informaatiota pienemmissä annoksissa. Käsikirjoitukseni on lyhytelokuvan mitta inen, joten takaumien kesto on kokonaisuuteen nähden vielä tärkeämpää kuin pitkässä
elokuvassa. Cantellin ”tiivistämisen vaade” tosin koskee koko lyhytelokuvamuotoa,
eikä vain takaumia.

3.3 Takauman motivoija
Sterner (2014) siteeraa Maureen Turimia (1989) videoesseessään: ”Yhtäkkiä näyttäen
mennyttä, takaumat voivat yllättäen tarjota uusia merkityksiä henkilöön, paikkaan tai
esineeseen.” Perinteisen takauman motivoija tai laukaisija on se, että henkilö alkaa ker-
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too tarinaa. Takauman tarinaa voidaan kertoa joko suoraan katsojalle voice-overin kautta kuten Fight Clubissa tai hahmo voi kertoa toiselle hahmolle tapahtuneesta kuulustelutilanteessa kuten elokuvassa Epäillyt. Takauman voi käynnistää myös esimerkiksi päiväkirjan lukeminen, jota yleensä säestää kirjoittajan voice-over, tai takaumaan voidaan
siirtyä suoraan tekstistä kuten Citizen Kanessa. Takauman voi kuitenkin laukaista moni
eri asia: paikka, esine, ääni jne.

Rocky V:ssa (1990) Balboa menee käymään vanhassa treenisalissaan ja tämä laukaisee
hänessä muistoja. Hän näkee salin kehässä itsensä ja valmentajansa vuosia aiemmin.
Stand by Me (1986) –elokuvassa päähenkilö menee kuolleen veljensä huoneeseen, mikä
saa hänet muistamaan veljen kanssa käydyn keskustelun samassa paikassa. Paluu Yorkshireen (2007) –elokuvassa Colin Firth palaa lapsuuden kotiinsa, mikä käynnistää kokonaisen sarjan takaumia. Näissä esimerkeissä henkilölle tärkeä tila tai paikka motivoi
kyseiseen paikkaan liittyvän takauman ilmenemisen.

Panttilainaajassa päähenkilön takaumia laukaisee moni asia. Ensimmäisen takauman
aiheuttaa haukkuvat koirat ja toisen sormus, jotka molemmat liittyivät eri tavoilla hänen
aikaansa keskitysleirillä. Alaston nainen tarjoaa itseään päähenkilölle ja tämä laukaisee
takauman hänen vaimostaan, jota natsit hyväksikäyttivät. Kun hän matkustaa junassa,
takauma vie hänet takaisin täyteen juutalaisvankien kuljetusvaunuun. Lopussa perhoset
muistuttavat häntä perheen kesken vietetystä piknikistä, joka keskeytyy natsisotilaiden
tullessa paikalle. Panttilainaajassa takaumien motivoijina toimivat arkiset asiat kuten
eläimet, esineet, toinen ihminen ja junalla matkustaminen.

Sormus toimii takauman laukaisijana myös elokuvassa Kuudes aisti (1999). Bruce näkee vaimonsa pudottavan hänen vihkisormuksensa lattialle, jonka hän luuli olevan sormessaan. Tämä saa hänet tajuamaan totuuden itsestään ja muistamaan jo elokuvassa
nähtyjä tapahtumia, joita nyt katsotaan täysin uudessa valossa samalla tavalla kuin Fight
Clubissa päähenkilön ymmärtäessä totuuden itsestään. Taistelijan (1982) alussa Rambon Vietnamin sodan traumat tulevat pintaan, kun hän näkee poliisiasemalla kalterit,
jotka muistuttavat häntä Vietkongin tiikerihäkistä. Kun poliisit kohtelevat Ramboa kovaotteisesti, tämä tuo muistot vankileiristä ja kidutuksesta vielä vahvemmin esiin. Rambo ajautuu mielessään jälleen keskelle sotaa. Hiroshima, rakastettuni (1959) yllättää
takaumalla rauhallisessa kohtauksessa, jossa nainen katsoo sängyllä makaavaa miestä.
Yhtäkkiä nainen näkee sotilaan makaavan maassa. Takauman motivoi miehen asento,
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joka muistuttaa naista kuolleesta sotilaasta, jonka hän nähnyt sota-aikana. Takaumien
motivoija voi siis olla oikeastaan mikä vain, kunhan se on vahvasti sidoksissa takaumassa esiintyviin asioihin.

Sitten on takaumia, joiden laukaisija ei ole selvä, ainakaan aluksi. Kill Bill: Vol.2:ssa
(2004) Morsian haudataan elävältä, jonka jälkeen nähdään hänen koulutusjakso Pai
Mein opissa. Takaumassa selviää keino, miten Morsian pääsee haudasta pois. Takauma
on siis relevantti kyseessä olevaan tilanteeseen. Voidaan sanoa, että henkilön traaginen
tilanne laukaisee takauman. Oldboyn (2003) lopussa tarinan antagonisti on hississä ja
kokee takauman. Henkilö on juuri saanut päätökseen vuosien mittaisen kosto-operaation
ja on päättämässä omia päiviään, joten hän näkee takaumana hetken, joka käynnisti ka iken. Tässäkin henkilön kohtalokas tilanne laukaisee takauman.

Joskus takauma on verhottu unikohtaukseksi. Aikamatkailuelokuvassa 12 apinaa (1995)
Bruce Willis näkee toistuvasti unta samasta tapahtumasta, joka lopussa paljastuu todelliseksi tilanteeksi, jonka hän on todistanut lapsena. Terminator -tuhoajassa (1984) Kyle
Reese näkee painajaisia koneiden ja ihmisten välisestä sota-ajasta. Ei ole täysin selvää
ovatko nämä totuudenmukaisia takaumia vai vain unia, mutta ne kuvastavat tulevaisuuden maailmaa ja elinoloja, joten laskisin ne takaumiksi.

Takauman motivoija voi olla myös ääni. Saksalaisessa Bernin ihmeessä (2003) kallioporan ääni muistuttaa henkilöhahmoa konekiväärin äänestä ja mieleen tulevat sodan ka uheudet saavat hänet sekoamaan. Huomattavaa on, että Syntynyt 4. heinäkuuta tapaan
takauma ei visualisoidu missään vaiheessa, vaan se perustuu täysin sotaan liittyviin ääniin.

Edellä olevien esimerkkien johdattelemana pyrin löytämään käsikirjoitukseni takaumille
uskottavat motivoijat. Käsikirjoitukseni ensimmäisessä kohtauksessa (liite 1, 1) Aaronin
takauman motivoi odotus siitä, että hän tulee kohta tapaamaan isänsä pitkän ajan jälkeen. Hän muistaa hetken, jolloin hän tapasi isänsä edellisen kerran, kun hän oli vielä
pikkupoika. Yhden takauman (liite 1, 13) laukaisee isän utelu siitä, että onko Aaronilla
kavereita. Takaumassa nähdään Aaron yksin koulun pihalla, minkä on tarkoitus kertoa
katsojille totuus Aaronin yksinäisyydestä, kun Aaron valehtelee isälleen.
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Koulukiusaamiseen liittyvät takaumat Aaronissa motivoi eri asiat. Ensimmäisen takauman (liite 1, 11) laukaisee isän lähellä norkoilevat teini- ikäiset, jotka muistuttavat
käyttäytymisellään kiusaajia. Toisessa takaumassa (liite 1, 17) isän nyrkkiin puristunut
nyrkki saa Aaronin näkemään kiusaajien uhkaavat nyrkit. Kolmannessa ja viimeisessä
kiusaajiin liittyvässä takaumassa (liite 1, 18) Aaronin henkinen alemmuustila avaa koulussa tapahtuneen kiusaamistilanteen lopullisesti auki.
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4 LINDA ARONSONIN TAKAUMARAKENTEET

Aronson (2010) listaa viisi yksinkertaista takaumarakennetta. Ne ovat vapaasti suome nnettuna kuvitus/muisto, katumustakauma, epilogitakauma, ennakkotakauma ja elämän
mullistava tapahtuma –takauma. (Suomennokset eivät ole yleisessä käytössä vaan kirjoittajan omia käännöksiä.) Aronsonin rakenteet seuraavat lähes poikkeuksetta perinteistä kolmen näytöksen rakennetta. Yksinkertaisten takaumamuo tojen lisäksi on monimutkainen takaumarakenne.

Aiemmissa luvuissa käsittelemiäni yksinkertaisia takaumia Aronson kutsuu takaumiksi
kuvituksena/muistona. Käsittelin niitä jo aiemmissa luvuissa, joten en syvenny niihin
tässä laajemmin. En myöskään laskisi yksinkertaisia takaumia sisältäviä elokuvia takaumarakenteisiksi elokuviksi, koska niihin ei sisälly kokonaisuuteen vaikuttavia takaumarakenteisia tekijöitä. Aronsonkaan ei anna takaumiin kuvituksena/muistona käyttöön selkeitä rakenteellisia ohjeita, kuten muihin takaumarakenteisiin. Keskityn enemmän neljään muuhun takaumarakenteeseen. Aronsonin monimutkainen takaumarake nteen jätän pois käsittelystä, koska mielestäni monimutkaista takaumarakennetta ei välttämättä pystytä soveltamaan lyhytelokuvaan toisin kuin yksinkertaisia rakenteita.

4.1 Kuvitus/muisto takaumana
Kuvitus/muisto takaumana (flashback as illustration/memory) on yksinkertaisin väline
avata hahmojen menneisyyttä. Tällöin käytetään vanhaa käsikirjoittajan sääntöä: näytä,
älä kerro. Esimerkiksi, jos rikosetsivä kysyy ”Missä olit tiistai- iltana?”, näemme kuvituksena/muistona kuulusteltavan tiistai- illan tapahtumat yleensä vielä voice-overin kera.
Takaumia on hyvä käyttää kaavamaisesti. Jos kuulusteltavia on esimerkiksi useampia,
niin on hyvä käyttää takaumaa jokaisen kohdalla, jotta katsoja pystyy jo varautumaan
takaumaan ja katsomiskokemus on selkeämpi. Tässä on hyvä muistaa, että jos takauma
vain näyttää saman, mitä juuri on sanottu, niin se on vain ajanhukkaa. Aronson paino ttaa, että takauman pitää olla todella tärkeä elokuvan myöhempien tapahtumien kannalta.
Sarja erilaisia takaumia, jotka eivät linkity keskenään tai päätarinaan, käyvät tylsäksi
todella nopeasti. (Aronson 2010, 255.)
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4.2 Epilogitakauma
Elokuvassa Casino (1995) Ace Rothstein kävelee autolleen, joka räjähtää. Fight Clubissa kertoja istuu tuolilla ja Tyler Durden pitää asetta hänen suussaan. Pelastakaa sotamies Ryanissa vanha mies kävelee sotilashautausmaalle, jossa hän polvistuu itkemään
haudalle. Kaikki nämä esimerkit ovat elokuvien alk ukohtauksia, mutta niihin palataan
elokuvan lopussa. Tällaisesta takaumarakenteesta Aronson käyttää nimeä bookend
flashback, jota on vaikea suomentaa. Itse olen suomentanut sen epilogitakaumaksi, jonka perustelen luvun lopussa.

Epilogitakaumaelokuvat alkavat kohtauksen tai lyhyen jakson mittaisena nykyhetkestä,
minkä jälkeen siirrytään menneisyyteen tarinan alkuun ja kerrotaan, mitkä tapahtumat
johtivat tähän tilanteeseen. Casinossa hypätään alkutekstijakson jälkeen kymmenen
vuotta ajassa taaksepäin ja kerrotaan Ace Rothsteinin tarina. Fight Clubissa leikataan
voice-over –kertojan johdattelemana aikaan, jolloin kertoja ei vielä tuntenut herra Durdenia. Pelastakaa sotamies Ryanissa siirrytään vanhan miehen silmien lähikuvan kautta
vuoteen 1944 ja Normandian maihinnousuun. Epilogitakaumarakenteelle on ominaista,
että alkua lukuun ottamatta tarina kulkee kronologisesti ilman keskeytyksiä (Aronson
2010, 257). Kun elokuvat ovat saaneet tarinansa kerrottua, palataan elokuvan alkuko htaukseen ja saatetaan tarina loppuun.

Näihin loppuihin yleensä sisältyy jonkinlainen yllätys, joka muuttaa koko elokuvan tarkoitusta ja antaa vahvan viime hetken nosteen. Käänne on tarpeellinen, koska muuten
palataan samaan, mitä on jo nähty ja se olisi antikliimaksi. (Aronson 2010, 257.) Aronson käyttää tästä termiä Rosebud-käänne. Rosebud on nimihenkilön viimeiset sanat elokuvassa Citizen Kane, jossa koko elokuvan ajan yritetään selvittää, mitä Rosebud tarkoittaa, mutta elokuvan henkilöille se ei missään vaiheessa selviä. Katsojille tämä tieto
tosin suodaan elokuvan viimeisessä kuvassa. Kuten Citizen Kanessa, Rosebud-käänne
yleensä tarjoaa draamallista ironiaa (Aronson 2010, 257), missä katsojalle on annettu
informaatiota, joka tarinan henkilöiltä puuttuu (Vacklin & Rosenvall 2015, 227).

Epilogitakaumaelokuvat voidaan jakaa kahteen luokkaan Rosebud-käänteen luonteen
mukaan. On liikuttava Rosebud-käänne ja on shokeeraava Rosebud-käänne. (Aronson
2010, 258). Liikuttavan Rosebud-käänteisen elokuvan alussa ja lopussa nähtävässä ko htauksessa on yleensä vanhempi henkilö, jonka muisteloista tarinassa on kyse. Näin on
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myös Pelastakaa sotamies Ryanissa ja Titanicissa (1997), mutta esimerkiksi Matkalla
Perditioniin (2002) -elokuvassa muistelija on nuori poika ja Stand by Messa keskiikäinen mies. Pelastakaa sotamies Ryanissa Rosebud-käänne liittyy nimenomaan tähän
vanhaan mieheen, jonka henkilöllisyyttä ei paljasteta elokuvan alussa. Käänne on, että
vanha mies ei olekaan Tom Hanksin esittämä hahmo, jota seurataan koko elokuvan
ajan, vaan nimihenkilö Ryan itse. Tämä tuo elokuvalle viime hetkillä uuden näkökulman ja uuden merkityksen. Aronson (2010, 258) huomauttaakin, että hyvin käytettynä
liikuttava Rosebud-käänne voi antaa elokuvalle arvokkuutta ja se vetoaa tunteisiin, mutta huonosti käytettynä se voi tuntua tarpeettomalta ja ylisentimentaaliselta.

Esimerkkejä shokeeraavan Rosebud-käänteen elokuvista ovat aiemmin mainitut Casino
ja Fight club. Shokeeraavan näistä käänteistä tekee niiden puun takaa tulevan yllätykse llisyyden lisäksi niihin liittyvä väkivalta. Casinossa käänne on se, että Ace Rothstein ei
kuolekaan auton räjähdyksestä. Fight Clubissa käänne on Tyler Durdenin identiteetin
paljastuminen ja kuolema.
Epilogin määritelmä on Uuden sivistyssanakirjan (1993, 188) mukaan ”jälki- tai loppupuhe; draamassa päätoiminnasta myöhempään aikaan sijoitettu päätösosa ”. Tämä kuvaus pätee hyvin Pelastakaa sotamies Ryaniin ja erityisesti Stand by Me –elokuvaan, joissa alun ja lopun tapahtumat ovat ajallisesti selkeästi erillään varsinaisesta tarinasta.
Stand by Me alkaa siitä, kun päähenkilö näkee lehdessä otsikon, jossa kerrotaan erään
miehen kuolleen puukotuksessa. Tästä siirrytään varsinaiseen tarinaan, joka tapahtui
päähenkilön ollessa 12-vuotias poika. Tarinan päätteeksi paljastetaan, että uutisen puukotettu mies oli yksi tarinan hahmoista ja päähenkilön paras kaveri. Aikuiseen päähenkilöön palataan lopussa ja nähdään, että hän kirjoittaa juuri kerrottua tarinaa koneella.
Hän päättää tarinan epilogimaisesti pohdintaan nuoruudesta ja aikuistumisesta. Liikuttavissa Rosebud-käänteen elokuvissa tarinan ”kannet” ovat selvästi epilogimaisemmat.
Shokeeraavan Rosebud-käänteen elokuvia epilogitakauma terminä kuvailee huonommin, joissa alku-/loppukohtaus ovat ajallisesti lähempänä varsinaista tarinaa. Mahdollisesti Casinon ja Fight Clubin rakenteet eivät ole epilogitakaumia olleenkaan. Ehkä shokeeraavan Rosebud-käänteen epilogitakaumaelokuvat kuuluvatkin ennakkotakaumaryhmään.
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4.3 Ennakkotakauma
Elokuvia, jotka alkavat kohtauksella jostain tarinan keskivaiheilta ja sitten hyppäävät
tarinan alkuun jatkaen kronologisesti loppuun asti toistaen alussa nähdyt tapahtumat, ei
pidä sekoittaa epilogitakaumaelokuviin (Aronson 2010, 258). Nämä ovat ennakkotakaumia (preview flashback), joita nähdään esimerkiksi elokuvissa Iron Man (2008),
Mafiaveljet (1990), Piiat (2011) ja Vaarallinen tehtävä III (2006). Näiden elokuvien
tavoite on koukuttaa katsoja elokuvan alussa vahvalla härnäävällä kohtauksella ja sen
jälkeen kertoa, miten tähän tilanteeseen päädyttiin. Tässä takaumamuodossa, kuten epilogitakaumassakaan, ei hypitä edestakaisin nykyisen ja menneen välillä, vaan mennyt
kerrotaan yhtenä pitkänä tarinana. Alkukohtaus voi olla elokuvan katalyysistä, ensimmäisen näytöksen käännekohdasta, puolivälistä tai toisen näytöksen käänneko hdasta
(Aronson 2010, 259).

Ennakkotakauma voi mennä pahasti pieleen, jos aloitetaan väärällä kohtauksella. Tä llöin katsoja voidaan johtaa harhaan, koska katsoja automaattisesti olettaa, että alun he nkilöhahmot ja sisältö kertovat mistä elokuvassa on kyse. Ennakkotakauman pitää olla
tärkeä kohtaus elokuvan ja päähenkilön kannalta ja sillä pitää olla yhteys elokuvan pääsanomaan. Lisäksi katsojan pitää osata sanoa kohtauksen perusteella, ketkä ovat elok uvan kannalta tärkeimmät hahmot. Ennakkotakauma usein lisätään vasta leikkausvaiheessa, joten se on siinä mielessä vaarallinen takaumamuoto, koska elokuvantekijät
voivat olla liian syvällä elokuvassa eivätkä osaa katsoa sitä enää ensikatsojan näkökulmasta. (Aronson 2010, 260.)

Yleisin ennakkotakauma on toisen näytöksen käännekohta. Tämä on hyvä paikka aloittaa elokuva, koska päähenkilö on tässä tilanteessa huonoimmillaan. Tästä syystä yleisön
on helppo samaistua häneen ja koukuttua elokuvasta. Lisäksi yleisö muistaa kohtauksen, joten se sekä ottaa yleisön haltuun että pitää hallussa. (Aronson 2010, 263-264.)
Esimerkkielokuva tällaisesta ratkaisusta on Vaarallinen tehtävä III. Elokuvassa Ethan
Hunt on köytettynä tuoliin ja häneltä vaaditaan tietoja. Hänelle rakas nainen uhataan
ampua, ellei Ethan kerro, mitä häneltä vaaditaan. Kohtaus loppuu siihen, että Ethan ei
pysty kertomaan haluttua tietoa ja kuvaruudun ulkopuolelta kuuluu laukaus. Tämän
jälkeen siirrytään alkuteksteihin ja tarinan alkuun, missä nainen ja Ethan ovat onnellisesti yhdessä. Ennakkotakaumiinkin voi liittyä Rosebud-käänne, joka selviää elokuvan
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palattua alun kohtaukseen. Tässä elokuvassa käänne on, että nainen ei kuolekaan ennakkotakaumassa.

Elokuvassa Mafiaveljet on erityisen toimiva ennakkotakauma. Se lisää elokuvan arvoa
antamalla tärkeän ja erityisen juonivihjeen, joka lunastetaan myöhemmin. (Aronson
2013.) Elokuva alkaa keskikohdan takaumalla (centre-split flashback), jossa elokuvan
pääkolmikko ajaa autolla yöllä, kun auton takakontista kuulua jyskettä. He avaavat takakontin ja siellä oleva verinen mies onkin vielä elossa. Kolmikosta yksi puukottaa
miestä ja toinen ampuu miestä. Kolmas mies, josta elokuva kertoo, sulkee takakontin ja
hän sanoo voice-overissa: ”Niin kauaksi kuin muistan, olen aina halunnut olla gangsteri.” Elokuva alkaa kauhistuttavalla tapahtumalla, joka on alkupiste päähenkilön ajautumisessa lopulliseen rappioon. Parhaiten ennakkotakauman tärkeyden ymmärtää, jos sen
ottaa pois. Jos Mafiaveljissä ei olisi ennakkotakaumaa, nähtäisiin elokuvan alussa päähenkilö nuorena aloittamassa rikollista uraa ja seurattaisiin hänen kehitystä gangsterina
ilman mitään brutaaliutta. Ensimmäinen puolisko elokuvasta vaikuttaisi mustalta komedialta, joka hyväksyisi rikollisen elämän ja gangsterielämän huonot puolet alkais ivat
vasta elokuvan puolessa välissä, jolloin vahvan moraalisen kannan esittäminen tuntuisi
liian myöhäiseltä (Aronson 2010, 263). Ennakkotakauma istuttaa raa’an väkivallan siemenen heti alkuun, mikä luo moraalisen varjon alun hehkeälle gangsterielämälle.

Osa ennakkotakauman tehtävästä katsojan koukuttamisen lisäksi on kertoa, mistä elokuvassa on kyse, kuten Mafiaveljet elokuvan tapauksessa. Ihmeellinen on elämä (1946)
alkaa myös ennakkotakaumalla, jossa kuullaan ihmisten rukouksia George Baileysta.
Tämän jälkeen kuullaan keskustelu enkelien välillä, että Georgen avuksi pitää lähettää
joku. Mitä jos tätä kohtausta ei olisi ja elokuva etenisi kronologisesti? Elokuva seuraisi
Georgen elämää lapsuudesta aikuisuuteen ja hänen kamppailuaan raha-asioissa hyvin
realistisessa ympäristössä Euroopassa jylläävän sodan ja laman keskellä, mikä lopulta
ajaa Georgen itsemurhan partaalle. Vasta tässä vaiheessa esiteltäisiin Clarence, hieman
hölmö enkeli, jolla ei ole siipiä. Samaan tapaan kuin Mafiaveljet elokuvassa, alun ennakkotakauma on elintärkeä Ihmeellinen on elämä –elokuvan genren määrittämisen
kannalta.

Aloittamalla elokuva ensimmäisen näytöksen käännekohdasta on vaarallista, koska siinä
kohdassa yleensä tapahtuu tarinassa yllätys, joka muuttaa tarinan suuntaa. Jos yllätys
paljastetaan jo alussa, voi ensimmäisen näytöksen päähenkilön normaalitila ja tarinan
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pohjustus tuntua kesyltä. (Aronson 2010, 262.) Aronson (2012) myöntää, ettei itsekään
ole täysin varma, miksi jotkut ensimmäisen näytöksen käännekohdalla alkavat elokuvat
toimivat ja toiset eivät. Yksi näistä toimivista elokuvista on Piiat. Se alkaa haastattelulla, jonka Skeeter on järjestänyt ystävänsä mustaihoisen kotiapulaisen Aibileen kanssa.
Aronson (2012) arvelee, että on kolme asiaa, joiden pitää toimia, jotta tällainen rakenneratkaisu toimisi. Ensinnäkin kohtauksen pitää olla mielenkiintoinen. Piiat -elokuvassa
se on mielenkiintoinen, koska se on epätavallinen tilanne, jossa rikas valkoinen tyttö
haastattelee köyhää mustaa piikaa 1960- luvun Amerikassa. Toiseksi on todella tärkeää,
että kohtaus todella pistää tarinalle rattaat alle, kun siihen palataan myöhemmin. Ko lmanneksi ja tärkeimmäksi seikaksi Aronson nostaa sen, että ensimmäisen näytöksen
pitää olla juonellisesti toimiva. (Aronson 2012.) Tämä voisikin olla hyvä tapa testata
ensimmäisen näytöksen toimivuutta siirtämällä käännekohta alkuun ja katsoa kuinka
paljon ensimmäisen näytöksen esittelyä ja ekspositiota elokuva oikeasti kaipaa.

Iron Man alkaa tarinan katalyysistä. Tony Stark on vierailulla Afganistanissa, missä
heidän saattue joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Stark haavoittuu ja terroristiryhmä ottaa
hänet vangiksi. Tämän jälkeen siirrytään edellisen päivään ja nähdään kuinka tähän tilanteeseen päädyttiin. Samalla katsoja oppii millainen henkilö Stark on.

Palaan argumenttiini, että shokeeraavan Rosebud-käänteen epilogielokuvat olisivat itse
asiassa ennakkotakaumaelokuvia, jotka alkavat elokuvan kliimaksista. Jos ennakkotakauma elokuva voi alkaa katalyysistä, miksi se ei voisi alkaa sen kliimaksista? Aronson
(2010, 259) perustelee ennakkotakauman eron epilogitakaumasta sillä, että ennakkotakaumat yleensä jatkuvat vielä jonkin aikaa elokuvan palatessa alkukohtaukseen, kun
taas epilogitakaumat loppuvat hyvin pian tämän jälkeen. Yksi ennakkotakauman piirteistä on sen koukuttavuus ja sitä mielestäni Casino ja Fight Club rakenneratkaisullaan
hakee. Syyt aloittaa nämä elokuvat takaumalla ovat samat kuin muillakin ennakkotakaumaelokuvilla. Epilogitakaumat taas ovat paljon rauhallisempia aloituksissaan. Aro nson (2010, 261) jopa itsekin kirjoittaa, että ennakkotakauma voi olla elokuvan kliimaksi, mutta hän ei anna tästä yhtään esimerkkiä.
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4.4 Elämän mullistava tapahtuma
Elämän mullistava tapahtuma –takauma (life-changing incident flashback) on lyhyt ja
traumaattinen kohtaus menneisyydestä, joka toistuu monta kertaa elokuvan aikana. Jokaisella kerralla paljastetaan hieman lisää, kunnes elokuvan lopussa se nähdään kokonaisuudessaan. (Aronson 2010, 267.) Tälle takaumatyypille ominaista on myös se, että
henkilö (yleensä päähenkilö), johon nämä takaumat liittyvät, on mysteeri. Hänen käyttäytymisensä herättää kysymyksiä ja hänen motiivit ovat epäselviä. Näihin viimeinen
paljastava takauma pyrkii vastaamaan.

Elokuvassa Poikani Kevin (2011) päähenkilöä kummittelee toistuvat takaumat. Takaumissa hän lähtee töistä ja ajaa koululle, jossa hänen poikansa opiskelee. Tämä takauma toistuu elokuvan ajan usean kerran ja jokaisella kerralla nähdään hieman enemmän, kunnes takauma katkeaa ennen lopullista paljastusta ikään kuin päähenkilö ei uskaltaisi kohdata koko takauman kauheutta. Elokuvan lopussa tehdään lopullinen paljastus ja syyt naisen käyttäytymiseen selviävät. Huuliharppukostajassa on samanlainen
takaumarakenne, mutta siinä takaumia on vähemmän. Poikani Kevinissä takaumat kulkevat päähenkilön mukana koko elokuvan ajan. Aronson (2010, 268) muistuttaa, että
kasvavien takaumien käytössä on tärkeää, että lopullisen paljastuksen paikka jätetään
hetkeen, milloin ollaan menossa viimeiseen näytökseen, jotta vaikutus olisi mahdollisimman suuri.

Käsikirjoittajan tai elokuvan tekijän kannattaa myös harkita kaipaako elokuva elämän
mullistava tapahtuma –takaumarakennetta ollenkaan. Tarina voi toimia paremmin ilman
sitä. Medusan verkossa (2002) olisi ollut mahdollisuus käyttää tätä takaumarakennetta ja
antaa Bournen muistin palailla pätkittäin, mutta tässä tapauksessa elokuvan tekijät ovat
päättäneet pitää menneisyyden tapahtumat pimennossa. Vasta lopussa tulee yksi paljastava takauma, jossa näytetään, mitä elämää mullistavaa Bournelle tapahtui. Tätä linjaa
ei jatkettu jatko-osassa Medusan isku, jossa käytetään elämän mullistava tapahtuma –
takaumarakennetta.
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4.5 Katumustakauma
Aronson listaa yksinkertaisiin takaumarakenteisiin vielä katumustakauman (regret
flashback), joka ei välttämättä ole niin yksinkertainen. Katumustakaumarakenteelle on
ominaista, että takaumat eivät ole kronologisessa järjestyksessä. Takaumat luovat ikään
kuin keskeneräisen palapelin päähenkilön menneestä ihmissuhteesta, josta päähenkilö ei
pääse yli. (Aronson 2010, 256). Elokuvat Annie Hall, 500 Days of Summer (2009) ja
Paluu Yorkshireen käyttävät tätä takaumarakennetta. Kahdessa ensimmäisessä elokuvassa päähenkilö käy läpi epäonnistuneen rakkaussuhteensa eri vaiheita. Paluu Yorkshireen sen sijaan kertoo miehestä, joka käy läpi ongelmallista suhdetta isäänsä, joka on
kuolemassa. Koska katumus on vallitseva tunne sekä päähenkilöllä että katsojalla, k utsutaan tätä katumustakaumaksi (Aronson 2010, 256).

500 Days of Summer ja Annie Hall ovat malliesimerkkejä katumustakaumasta. 500
Days of Summer –elokuvan tarina kattaa 500 päivää ja kuvaruudulla muuttuvien numeroiden (1-500) avulla nähdään missä vaiheessa tarinaa kuljetaan. Tämä auttaa katsojaa
seuraamaan epäkronologisen tarinan kulkua. Aronson (2010, 256) huomauttaa, että katumustakaumaelokuvat voivat helposti rönsyillä, koska takaumia ei näytetä kronologisessa järjestyksessä. Lähempi tarkkailu kuitenkin osoittaa, että kerronta ei ole niin monimutkaista kummassakaan elokuvassa kuin voisi ensikatsomisen perusteella olettaa.
Molemmissa elokuvissa ensimmäinen neljännes hypitään elokuvan aikajanalla vauhdikkaasti, mutta kun varsinainen draama käynnistyy, kerronta muuttuu enemmän ja ene mmän lineaariseksi. Ehkä salaisuus toimivan epäkronologisen katumustakauman takana
on pitää kerronta mahdollisimman yksinkertaisena ja lineaarisena.

4.6 Monimutkainen takaumarakenne
Yksinkertaisten takaumarakenteiden lisäksi on monimutkainen takaumarakenne. Aro nson (2010, 271) käyttää tästä nimeä double narrative flashback. ”Kaksoisnarratiivitakauma” käsittää vähintään kaksi tarinaa, yhden menneisyydessä ja yhden nykyisyydessä. Molemmat tarinat ovat yleensä perinteisiä kolmen näytöksen tarinoita, jotka kerrotaan kronologisesti. Tarinat liittyvät toisiinsa ja niiden välillä liikutaan elokuvan aikana.
Menneisyyteen sijoittuva tarina on yleensä pidempi ja on kokonaisuuden kannalta tär-

33

keämpi. Tunnettuja monimutkaista takaumarakennetta käyttäviä elokuvia ovat mm. Citizen Kane, Memento ja Epäillyt.

4.7 Yhteenveto Aronsonin takaumarakenteista
Aronsonin takaumarakenteet ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten hyvin pienilläkin takaumaratkaisuilla voidaan tuoda elokuvaan lisää syvyyttä. Esimerkiksi ennakkotakauman avulla elokuvan esittämään maailmaan pääsee nopeasti sisään. Epilogitakaumalla voi luoda elokuvan tarinan ympärille laajempaa kontekstia. Elämän mullistava
tapahtuma –takauma ja katumustakauma ovat hieman monimutkaisempia keinoja tuoda
esille tarinan teemaa. Ne vaatisivat tarkempaa tutkimista, jotta niiden rakenteeseen ja
sitä kautta sen tuomiin mahdollisuuksiin pääsisi kunnolla sisälle.

On hyvä pitää mielessä, että Aronsonin takaumarakenteet eivät ole toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi elokuvassa Poikani Kevin käytetään elämän mullistava tapahtuma –
takauman lisäksi myös ennakkotakaumaa ja ne jopa nivoutuvat toisiinsa. Kerronnan
keinot kehittyvät jatkuvasti, jopa siinä määrin, että käsikirjoitusteoriat eivät pysy mukana. Aronson (2010, 253) kirjoittaakin, että takaumarakenteet kehittyvät ja niitä yhdistellään keskenään yhä luovemmin koko ajan.

Field (n.d.) kirjoittaa nettiartikkelissaan, että käsikirjoittaminen on keskellä vallankumousta, jossa kirjoittajat vievät tarinankerronnan muotoa ja ammattia uusiin suuntiin.
Artikkelin voi päätellä sijoittuvan 2000- luvun puolivälin jälkeiseen aikaan, koska hän
mainitsee tekstissä mm. elokuvan Atonement (2007). ”Tämä käsikirjoittamisen revoluutio/evoluutio tuntuu perustuvan uuteen visuaaliseen valveutuneisuuteen siitä, miten näemme maailman.” (Field n.d.). Takaumien käsittely ja tyyli ovat muuttuneet aikojen
saatossa. Myös visuaalisten tekniikoiden kehittyminen on muuttanut takaumien toteutusta nykyelokuvissa. Ne voivat olla nopeampia ja tyylikkäämpiä välähdyksiä, joilla
voidaan kuvata tehokkaammin päähenkilön subjektiivista maailmaa.
Mielestäni on hienoa nähdä se asenteellinen muutos ”gurunkin” ajatuksissa koskien
takaumia ja takaumarakenteita. Tosiasia on, että takaumat ovat nykyään niin oleellinen
osa tarinankerrontaa, että niiltä ei voi välttyä. Toivon mukaan takaumista ja niiden ma h-
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dollisuuksista kirjoitetaan tulevaisuudessa samalla tavalla kuin muistakin kerronnan
keinoista.
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5 YHTEENVETO OMAN KÄSIKIRJOITUKSEN TAKAUMISTA

Olen käsitellyt edellä pelkästään pitkien elokuvien takaumarakenteita. Oma käsikirjo itukseni on kuitenkin lyhytelokuvan mittainen. Mielestäni takaumien käyttö ei ole kuitenkaan sidoksissa lopullisen tuotteen pituuteen. Jos kysytään, miten takaumat soveltuvat lyhytelokuvamuotoon, se kuulostaa itselleni samalta kuin kysyttäisiin, miten dialogi
soveltuu lyhytelokuvaan. Pitkän elokuvan ja lyhytelokuvan välillä on luonnollisesti suuria eroavaisuuksia, mutta molemmissa on kuitenkin samanlainen aikajana, toisessa se
vain on pidempi. Tätä aikajanaa pystytään muokkaamaan millä tavalla tahansa, esimerkiksi takaumilla. Takauma ja takaumarakenteet ovat vain yksi tarinankerronnan työkaluista samalla tavalla kuin dialogi, epälineaarinen kerronta, montaasi jne. Kysymys on
loppujen lopuksi ajan muokkaamisesta ja siitä miten takauman kestoa muokkaa elok uvan kokonaiskestoon nähden.

7 minuutin lyhytanimaatio Borrowed Time (2015) osoittaa sen, että lyhyessäkin tarinassa takaumarakenne voi toimia. Elokuvassa vanha mies seisoo kallion kielekkeellä. Tästä
leikataan aikaan, kun hän oli nuori poika ja istuu isänsä kanssa vankkureissa. Takaisin
nykyajassa vanha mies kävelee kohti kielekkeen reunaa ja näkee maassa hevosen luurangon. Hän ottaa askeleen eteenpäin ja takaisin menneisyydessä isän ja pojan vankk ureita ajetaan takaa. Menneen ja nykyisyyden välillä leikataan nopeaan tempoon, kunnes
paljastuu, että tapahtumapaikka menneen ja nykyisen välillä on sama kieleke. Vanha
mies muistelee traagista onnettomuutta, jossa menetti isänsä, ja on aikeissa hypätä kielekkeeltä, kunnes huomaa isänsä taskukellon kielekkeellä. Tämä estää häntä tappamasta
itseään ja hän jää nyyhkyttämään kielekkeen reunalle.

Kyseessä on siis alle 7 minuutin lyhytelokuva, joka täyttää Aronsonin monimutkaisen
takaumarakenteen ehdot. Sekä menneessä että nykyisyydessä on toisiinsa liittyvät tarinat, jotka kerrotaan limittäin sujuvasti. Kirjoitin työn alussa, että monimutkainen takaumarakenne ei välttämättä sovellu lyhytelokuvamuotoon. Tämä olettamus on Borrowed Time –elokuvan nähtyäni mielestäni kumottu. Samalla elokuva kuitenkin vahvistaa
näkemystäni siitä, että elokuvakerronnalla ei ole rajoja. Mielestäni Borrowed Time
osoittaa, mikä tahansa on mahdollista, kunhan kerronta on tarpeeksi luovaa, tiivistä ja
konstailematonta.
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Käsikirjoitukseni alkaa kohtauksella (liite 1, 1), missä 6-vuotias Aaron seisoo eteisessä,
kun hänen isänsä lähtee kotoa. Aronson (2012, 255) käyttää tällaisesta takaumasta, joka
tulee elokuvan alkuun, termiä Babetten takauma elokuvan Ranskalainen illallinen
(1987) mukaan, jossa on alussa pitkä taustatarina ennen kuin varsinainen tarina lähtee
liikkeelle. Tunnetuimmista elokuvista esimerkiksi myös Sekaisin Marista (1998) elokuvassa on samantyyppinen pitkä taustatarina alussa. Omassa käsikirjoituksessa
taustatarina on vain yhden kohtauksen mittainen, mutta periaate on sama kuin esimerkeissä. Olen miettinyt myös sitä, että tarvitseeko alku koko takaumakohtausta? Jos se
otetaan pois, katsoja ei tiedä Aaronin ja Ykän suhdetta toisiinsa, ennen kuin se paljastuu
baarissa. Tällöin elokuvan alussa olisi enemmän mysteeriä. Toisaalta kohtauksella olen
myös pyrkinyt kertomaan lyhyesti sen, että isän ja pojan edellisestä tapaamisesta on
kulunut paljon aikaa. Sen takia olen säilyttänyt kohtauksen tässä versiossa.

Objektiivisen takauman (liite 1, 3-4) paikkaa tarinassa mietin paljon. Takauman sisältämä tieto pitää kuitenkin tulla mahdollisimman alussa. Aiemmin luvussa 3.1 perustelin,
miksi en halunnut aloittaa elokuvaa tällä jaksolla. Päädyin lopulta asettamaan sen heti
sen jälkeen, kun Ykälle paljastuu, että Aaron on hänen poikansa. Tarina on siinä va iheessa jännitteisessä kohdassa, jossa isä ja poika kohtaavat vastatusten. Kun katsojan
mielenkiinto on teoriassa korkealla, voidaan piipahtaa takaumassa ja kertoa Aaronin
hahmosta lisätietoa ja samalla esitellä äidin hahmo, joka tulee mukaan kuvioihin myöhemmin. Pelkona tietysti on, että tämä mielenkiinto katoaa takauman myötä, mutta sen
riskin olen valmis tässä vaiheessa ottamaan.

Aronsonin takaumarakenteista omaan käsikirjoitukseeni Mestari sovelsin elämän mullistava tapahtuma –takaumarakennetta (liite 1, 11,13,17,18). Elämän mullistava tapa htuma tarinassa ei välttämättä ole niin elämää mullistavaa kuin Poikani Kevinissä tai
Huuliharppukostajassa, mutta mielestäni Aaronin maailmassa sillä on mullistava vaik utus.

Yhteenvetona voidaan todeta, että käsikirjoitukseni sisältää yhden yksinkertaisen subjektiivisen ja yhden objektiivisen takauman sekä yhden Aronsonin takaumarakenteen.
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6 POHDINTA

Tämä tutkimus oli onnistunut, koska löysin käsikirjoitukseeni perustellut takaumara tkaisut, joihin olen tyytyväinen. Takaumien paikat tarinassa mielestäni toimivat ja niille
löytyi uskottavat motivoijat. Ymmärrän nyt myös, että miksi monia huonoja takaumaratkaisuja esiintyy elokuvissa. Toimivan takauman rakentaminen on haastavaa, mutta
sitä suuremmalla syyllä niiden käyttämisestä pitäisi olla enemmän tietoa saatavilla. Käsikirjoittaminen ei ole helppoa ja sitä ei pitäisi tukahduttaa sillä, että suljetaan tarinankerronnallisia vaihtoehtoja pois.

Takaumien antamia mahdollisuuksia tarinankerrontaan ei välttämättä ymmärretä täysin.
Ehkä takaumista muodostuvat mielikuvat ovat vääriä. Ennen tutkimusta itsellänikin o li
takaumista erilainen kuva kuin mitä se on nyt. Toivoa kuitenkin antaa esimerkiksi Fieldin muuttunut asenne takaumista ja Aronsonin alustavat teoriat takaumarakenteista.
Kutsun Aronsonin teorioita alustaviksi, koska ne eivät ole aukottomia ja takaumarake nteissa on mielestäni vielä paljon enemmän tutkittavaa ja löydettävää elokuvien maailmasta. Takaumien käytöstä on niin monta esimerkkiä elokuvan historiassa, etten omassa
tutkimuksessani tehnyt varmaan kuin pintaraapaisun aiheeseen.

Takauman määrittelyyn pitäisi saada selkeyttä. Olisi hyvä esimerkiksi luokitella tarkemmin yksinkertaisten takaumien joukosta erilaiset takaumat omiksi lajeikseen sama lla tavalla kuin Aronson on nimennyt ja määritellyt erilaisia takaumarakenteita. Takaumia on määritelty sisäisiin ja ulkoisiin, subjektiivisiin ja objektiivisiin, mutta määrittelyssä pitäisi ehkä mennä syvemmälle. Niitä voitaisiin luokitella esimerkiksi niiden
sisällön mukaan. Näitä voisi olla esimerkiksi takauma tunnelman luojana, mysteeritakauma, komediatakauma jne. Tutkimalla lisää esimerkiksi komediallisten takaumien
toteutusta eri elokuvista, voidaan mahdollisesti löytää yhteneviä piirteitä. Tätä kautta
tieto takaumien toteutuksesta lisääntyisi ja niiden käyttäminen saisi mahdollisesti uusia
piirteitä.
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