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1 USKOTTAVAA TANSSIA KOOMISILLA ELEMENTEILLÄ 

 

Tanssielokuvan luominen oli ollut aina suunnitelmissani. Minun kiinnostukseni ja intohimoni tanssin 

lisäksi on kohdentunut editointiin ja elokuviin. Nämä kiinnostukset yhdessä ovat ohjanneet minua 

leikittelemään ajatuksella tanssielokuvan luomisesta. 

 

Ymmärsin tanssielokuvan luomisen olevan uskomattoman rankka tehtävä yhdelle ihmiselle. Tästä 

syystä ajatus tanssielokuvasta vakiintui vasta, kun olin saanut Emma Heinosen mukaan elokuvan 

työryhmään. Otimme molemmat yhteisvastuun elokuvan käsikirjoituksesta, koreografiasta, kuvauk-

sesta ja editoinnista. Elokuvan suunnittelu alkoi syksyllä 2017, jolloin ryhdyimme keräämään ideoita 

elokuvaan, sekä pallottelemaan niillä. Puhuimme myös alkuun yhteisistä kiinnostuksen aiheista tans-

sielokuvan suhteen ja tiivistimme visiomme kahteen linjaukseen. 

 

Keskustelussa ensimmäiseksi yhteiseksi linjaukseksi elokuvalle nousi esiin, että elokuvasta tehtäisiin 

kevyt ja koominen. Olimme molemmat tehneet koreografioita rankoista tai muuten vakavahenkisistä 

aiheista ja halusimme haastaa luomisprosessiamme lähestymällä tanssiteoksen tekemistä eri suun-

nasta. Sovimme kuitenkin, että komiikka ei olisi teoksessa pakotettua siinä mielessä, että tekisimme 

kohtauksia ja liikemateriaalia ajatuksella, että sen tulisi olla hauskaa. Jos hauskuutta ja komiikkaa 

syntyisi, sen olisi toivottavaa tulla aiheista ja liikkeestä itsestään luonnollisesti ja pakottamatta.  

 

Toinen linjaus tanssielokuvalle oli, että elokuvassa käytettäisiin hahmotyöskentelyä ja mimiikkaa. 

Tämä kiinnosti molempia koreografeja sillä hetkellä. Hahmotyöskentelyn ja mimiikan käyttäminen 

elokuvassa tarkoitti minulle sitä, että hahmot olisivat tarinan kertojia ja sen eteenpäinviejiä. Näin 

ollen käsikirjoitus seuraisi hahmoja, eikä toisinpäin. 

 

1.1 Miksi liikkeen komiikka tanssielokuvassa? 
 

Tanssissa komiikan tekeminen on mielestäni vaikeaa siksi, että ihmiset ovat asennoituneet tanssielo-

kuvaa katsomaan mennessään näkemään abstraktia ja outoa liikettä ja teemoja. Abstrakteilla ja ou-

doilla liikkeillä ja teemoilla tarkoitan asioita, jotka saattaisivat todennäköisesti naurattaa arkisessa 

jokapäiväisessä elämässä, mutta ei tanssin katsomistilanteessa. Ja vaikka katsoja olisi tietoinen, että 

komiikkaa on tiedossa ja on asennoitunut ilahtumaan ja nauramaan, ei tämä mielestäni helpota ti-

lannetta juurikaan. Meillä kaikilla on kokemukseni mukaan hyvin erilaiset odotukset ja mielipiteet 

siitä, mikä on hauskaa ja mikä ei. 

 

Nauru on minun persoonalleni oleellinen asia ja olen aina pitänyt siitä, että saan ihmisen nauramaan 

ympärilläni. Läheisten koominen ilahduttaminen on ollut minulle luontaista ja olen myös hyvin usein 

onnistunut luomaan kevyttä ja positiivistä ilmapiiriä komiikan avulla, ainakin omasta mielestäni. Olin 

usein käyttänyt tanssia ja tanssikoreografioita synkempien ja vakavampien aiheiden ilmaisuun, 

koska niissä teemoissa minun on helppo velloa ja syventyä. Sieltä on samalla helppo ammentaa tai-

teeseen. Minusta myös tuntuu siltä, että en ole ainoa tässä suhteessa. Minulle on vaikeampaa luoda 
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hyvää oloa ja naurua taiteessa, koska usein nämä syntyvät hetkessä. Nauru ja ilo on enemmän 

purskahdus kuin liekki, jota pitää yllä.  

 

1.2 Lopullinen työ valkokankaalla 
 

Oma henkilökohtainen tavoitteeni elokuvalle oli tehdä sellainen monialainen yhteisprojekti, jollai-

sessa en vielä ole ollut mukana. Halusin myös, että elokuva vähintään huvittaa ainakin minua ja työ-

ryhmää, jotta voin perustella elokuvan koomisen arvon ainakin subjektiivisella kokemuksella. Huo-

masin hymähteleväni useammassakin kohtaa elokuvassa, ja niin teki myös muu työryhmä, joten 

olen itse hyvin tyytyväinen teokseen ja työryhmään. Mielestäni saavutimme henkilökohtaisen kehi-

tyksen puitteissa uuden tason tanssitaiteen ja komiikan yhdistämisessä, jossa pystyin sanomaan te-

oksestamme, että se on tanssielokuva ja hauska komedia.  

 

 

2 LIIKKEEN KOMIIKAN SÄÄNTÖNI 

 

Komiikka on näkemykseni mukaan hyvin yksilökohtainen asia, joka perustuu samalla tavalla havain-

nointiin ja kommunikaatioon, kuin kieli ja puhuminen. Huomasin elokuvaa tehdessäni, että komiikan 

luojana voin hallita ainoastaan sitä, mitkä ovat omat ajatukseni ja odotukseni koomisesta hetkestä ja 

miten tämä hetki on mahdollista tuoda konkreettiseksi omista ajatuksistani. Komiikan tekijänä en 

pystynyt vaikuttamaan siihen, kuinka katsoja prosessoi annetun koomisen tilanteen konkretisoitumi-

sen. Ymmärtämällä komiikan syntymisen elementtejä, pystyin kuitenkin suuntaamaan tätä komiikan 

konkretisoitumista niin, että koomisella tilanteella oli haluamani vaikutus. Tästä syystä on mielestäni 

tärkeää, että komiikan tekijällä on ensiluokkainen tilannetaju. Mutta mikä tekee liikkeestä tilanteessa 

hauskaa? 

 

2.1 Kontekstit ja intentiot liikkeen komiikassa 
 

Psykologian ja markkinoinnin professori Peter McGraw teoretisoi luennollaan What makes thing 

funny, että hauskuus syntyy tilanteesta, jossa täyttyy kaksi kriteeriä. Komiikka uhkaavasta tilan-

teesta, joka on kuitenkin vaaraton tai jopa mieluinen. McGraw Bening/violation teorian mukaan ihmi-

nen nauraa tilanteessa, jossa hän haluaa alitajuntaisesti välittää muille lajitovereilleen, että asia, 

joka saattaa ensi tilaan vaikuttaa uhkaavalta, on kuitenkin jotain, mikä on vaaratonta tai jopa miel-

lyttävää. (McGraw 2010).  

 

Näistä ulkopuolelta uhkaavilta vaikuttavista, mutta vaarattomista ja jopa mielyttävistä tilanteista pro-

fessori McGraw antoi esimerkeiksi kutittamistilanteen ja leikkipainin. Näinpä ryhdyin tutkimaan ko-

miikan luomisen prosessia, niin kuin tutkin liikettä ja koreografisia kokonaisuuksia. Hajotan kokonai-

suuden pieniin osiin. Tulisin tarvitsemaan näille pienemmille osille termistöä. Ryhdyin käyttämään 

termejä: konteksti, kontekstiverkko ja intentio. 

 

Uskontotieteen vastaava lehtori Teemu Taira, antaa ymmärtää nettiartikkelissaan, että kontekstu-

alismi on kiivasti väitelty aihe ja kontekstin määrittely on ollut hyvin laajaperäistä kautta aikain 



         
         7 (20) 

(Taira 2002). En epäile tätä ollenkaan, sillä minun mielestäki konteksti käsittää ja sivuaa monta ai-

healuetta ja teemaa. 

 

Urpo Kovalan teos "Anchorages of Meaning" tuo oman panoksensa tähän keskusteluun. Se tarjoaa 

käsitteellisiä ratkaisuja kontekstualismin seurauksien ongelmiin ja ehdottaa verkostomaista, proses-

suaalista ja myös havainnoitsijan sisältävää kontekstin käsitettä, joka ankkuroi tekstien merkityksiä. 

Argumentointi ei suuntaudu ainoastaan niitä kohtaan, jotka sivuuttavat kontekstualismia koskevat 

keskustelut, vaan myös niitä kohtaan, jotka yksinkertaistavat kontekstin käsitteen tarkoittamaan pel-

kästään esimerkiksi välitöntä tilannekontekstia, tekstin sisäisiä suhteita tai tekstiä ympäröiviä ele-

menttejä. Kaikissa näissä ylläpidetään tekstin ja kontekstin välistä rajalinjaa. 

(Taira 2002.) 

 

Kaksi tärkeää huomioitavaa pointtia tässä lainauksessa, jotka toimivat ennen kaikkea omien ajatuk-

sieni avaintekijöinä; ensimmäisenä ajatus siitä, että havainnoitsija täytyy sisällyttää mukaan kon-

tekstin käsitteen osatekijäksi ja toinen iso argumentti oli tilannekohtaisuutta vastaan, että kontekstia 

ei voi vain kahlita aikaan ja paikkaan. (Taira 2002.) 

 

Minun ajatukseni kontekstin olemuksesta on hieman yksilölisempään suuntaan ja uskon, että kon-

teksti on nimenomaan yksilön ymmärryksen ja tietoisuuden perustelu kaiken ja kaikkeuden olemas-

saololle. 

 

René Descartesin filosofian ”Cogito, ergo sum” eli ajattelen, siis olen, toimii tässä tilanteessa mieles-

täni niin, että yksilöllä on käsitys itsestään vallitsevassa tilassa ja ajassa. Hänellä on ajatus siitä, 

mistä hän on tullut ja mihin hän on menossa. Yksilö käsittää vallitsevan tilanteen ja hänellä on odo-

tuksia vallitsevasta tilanteesta. Toisin sanoen hänellä on käsitys itsestään ja tilasta, sekä käsitys hä-

nestä itsestään siinä vallitsevassa tilassa ja ajassa, jos hän on siellä. Tämä on Ihmisen konteksti it-

sestään. Sen lisäksi, että hänellä on konteksti itsestään ja ympäröivästä ajasta ja paikasta, hänellä 

on myös konteksti muista olevista ja olemattomista asioista siellä, missä hänen tietoisuutensa on 

sillä hetkellä. 

 

Esimerkki: Ihminen on omassa olohuoneessaan. Hän tietää, että hän on ja mistä hän tulee. Hänellä 

on jokaisesta tilassaan näkemästä asiasta konteksti. Hän näkee lampun. Hän tietää, että lamppua 

käytetään olohuoneessa valaisimena ja että hän on ostanut sen IKEA:sta. 

Käyttäen mittarin lukemaa vertauksena. Väitän, että konteksti on periaatteessa yksilön lukema ti-

lasta, ajasta tai asiasta, joka määrittelee kyseisen määriteltävän perustelun olemassaoloon ja tarkoi-

tukseen menneessä, tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Tämä lukema ei ole staattinen, vaan suoras-

taan kaoottinen. 

 

Minun näkökulmani, kun käytän konteksti termiä: 

 

- Konteksti on yksilön perustelu asian tai ilmiön olemassaololle menneessä, nykyhetkessä ja tule-

vaisuudessa tietoisuuden vallitsevassa ajassa ja ympäristössä. 
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- Konteksti on aina yksilön oma subjektiivinen ymmärrys ja kokemus. 

- Konteksti ei ole rajoittunut vallitsevaan tilaan, vaan konteksti on siellä, missä on yksilön tietoi- 

suus. 

- Konteksti on koko ajan elävä ja muuttuva, ei staattinen status. 

- Kontekstin suuntaamista auttavat muun muassa kieli, normit, lait, historia ja muut viitekehykset. 

- Konteksti on aina oletus tulevasta, väite menneestä ja havainto nykyhetkestä. 

 

Jotta pystyn esittelemään kriteerini liikkeen komedian suhteen, joudun luomaan uuden termin, joka 

käsittää jokaisen subjektiivisen observoinnin ja kontekstin vallitsevassa tarkasteltavassa tilassa. 

Tämä termi on ”kontekstiverkko”. Kontekstiverkolla tarkoitan vallitsevaa tilannetta, jossa kaikkien 

tilanteeseen osallistuvien yksilöiden kontekstit yhtyvät yhdeksi isoksi viiteverkoksi, joka auttaa meitä 

suodattamaan tilanteessa tapahtuvia ilmiöitä. Kontekstiverkon avulla pystymme myös spekuloimaan, 

mikä on muiden kontekstin käsitys vallitsevasta tilanteesta. Kun pystymme suurin piirtein havainnoi-

maan ja arvioimaan kontekstiverkoja, pystymme ottamaan sieltä yhden tai useamman kokonaisuu-

den ja tutkimaan, mitä linkkejä näiden kokonaisuuksien välillä on ja mitkä ovat niiden kontekstit ja 

intentiot. 

 

Intentio on viimeinen termi termistöömme, jonka avulla pystymme määrittelemään kohteen tai koh-

teiden liikkeen tarkoitusperän, eli professori MacGrawin mukaan: onko se meille uhkaavaa, vai miel-

lyttävää (bening/violation teoria). 

Intentio on yksilön konteksti, kun se kohtaa toisen kontekstin. Intentio kertoo tavasta, miten nämä 

kontekstit kohtasivat, kohtaavat, tai tulevat kohtaamaan. On tärkeää huomioida, että myös intention 

havainnoiminen ja tulkinta on kontekstin lailla hyvin yksilökohtaista. Eli, on tapahtuma tai linkki kah-

den kontekstin välillä ja intentio on tulkinta tästä yhteydestä ja tapahtumasta. 

 

Nämä olivat avaintermini, joilla paloittelin itselleni elokuvan kohtauksessa vallitsevat yksiköt, jotta 

voimme luoda komiikkaa. Näihin termeihin on otettu tueksi edellä mainittu Professori MacGrawin 

bening/violation teoria. 

 

- Meidän tulee tiedostaa asioiden ja ilmiöiden kontekstit. 

- Meidän tulee tiedostaa kontekstiverkko. 

- Meidän tulee tiedostaa intentiot. 

 

Kun huomioimme nämä kolme edellämainittua tekijää, meidän tulee minun mielestäni myös 

huomioida niiden tarkastelua rajoittavat tekijät: 

 

- Kontekstit, kontekstiverkko ja intentiot ovat kuin iso elävä organismi, josta voimme ottaa vain 

näytepalan kerrallaan ja tarkastella sitä. Emme voi koskaa nähdä sitä kokonaisuudessaan. 

- Voimme ainoastaan spekuloida itsestään ulkopuolisten kohteiden konteksteja ja intentiota. 

Kaikki havaitseminen ja ymmärrys perustuu subjektiivisuuteen. 
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- Kontekstien, kontekstiverkojen ja intentioiden orgaaninen olemus ja ihmisen nopea tiedonpro-

sessointi tekevät tapahtumaketjujen tarkan järjestykseen laittamisen ja yksilön tietoisuuden ta-

son määrittämisen omiin konteksteihin ja intentioihin suhtellisen mahdottomaksi. 

 

2.2 Absurdius liikkeessä. 
 

Ensimmäiseksi tekijäksi havaitsin, että liikkeen tuli olla tarpeeksi ilmeinen. Ainoastaan ilmeisen liik-

keen, katsoja pystyi havainnoimaan ja sisäistämään. Jos katsoja ei huomioinut tai havainnut liikettä, 

hän ei pystynyt sitä sisäistämään ja ymmärtämään liikkeen kontekstia ja intentiota, näin ollen se ei 

voinut olla hänelle kyseisessä tilanteessa hauskaa. (eli ei syntynyt bening/violation tilannetta) 

Kun liike oli katsojalle näkyvä, ja liike toimi absurdina tapahtumana suhteessa kontekstiverkkoon, 

jonka katsoja pystyy jollakin tasolla käsittämään ja tajuamaan, oli tämä huvittavaa katsojalle. Absur-

dilla tapahtumalla tässä yhteydessä tarkoitan liikettä, joka tapahtuu normatiivisia konteksteja vas-

taan. Normatiivisilla konteksteilla tarkoitan asioita ja ilmiöitä, jotka ovat kyseisissä tilanteissa sanat-

tomasti sovittu käytännöksi, tai tietyistä tavoista tehdä, on syntynyt yleinen tapa tehdä tällä kysei-

sellä tavalla. Eli asia, ilmiö tai tekemisen tapa on syntynyt "kirjoittamattomaksi säännöksi" ja näin 

ollen hyväksytyksi kontekstiksi, kontekstiverkkoon. 

 

Esimerkki absurdista tapahtumasta konkreettisessa tilanteessa kontekstiverkossa, jossa on normatii-

vinen liikemalli:  

 

Istuminen ruokalan penkille ja siinä syöminen on hyvin selkeä normatiivinen liikemalli meille kaikille. 

Absurdi tapahtuma tähän kontekstiverkkoon olisi esimerkiksi, että henkilö menee istumaan penkille 

niin että selkä olisi istuinnojassa kiinni ja jalat ilmassa ja henkilö söisi tästä selinmakuu asennosta 

ruokaa. 

Absurdia tapahtumaa käytimme elokuvassa useissa eri kohtauksissa. Esimerkiksi toisessa kohtauk-

sessa peilattava yritti ottaa etäisyyttä peilaajaan junan penkillä, mutta penkin reunan saavuttaes-

saan, Peilattava alkaa kierimään penkillä normatiivisista istuma asennoista poiketen. 

 

Miksi tämä on hauskaa? 

 

Itse ajattelisin asian näin. Huomaamme yksilön toimivan tilanteessa niin, että se aiheuttaa meille 

kontekstiverkossa jossain intentiolinkissä tilanteen, joka on meille uhkaava tai tuntematon. Meidän 

tietoisuutemme siirtyy tutkimaan kyseistä tilannetta (liikkeen ilmeisyys). Seuraavaksi tarkastelemme 

intentiolinkin ympäröivät kontekstit ja intentiot, josta huomaamme, että tämä kohde ei ole meille 

vaaraksi. Seuraavaksi tulee hyvän mielen tulkinta. Tuottaako tarkasteltu tapahtuma meille jotain po-

sitiivista. Oma ajatukseni asiasta on, että meille ihmisinä luo hyvän olon tunnetta, jos tunnemme 

itsemme ”paremmaksi”. Jos meillä on tieto, kuinka toimia normatiivisesti kontekstiverkossa ja nä-

emme toisen yksilön, joka toimii kontekstiverkon normatiivisuuden vastaisesti, meille tulee ajatus 

siitä, että toinen henkilö ei osaa tai ei tiedä toimivansa ”väärin”. Tämä vahventaa meidän omaa tie-

tämystämme, että osaamme toimia tilanteessa ”oikein”, joten tunnemme eräänlaista ylemmyyden 
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tunnetta väärintoimijaa kohtaan. Samanlainen tilanne olisi, jos nauraisimme lapselle, joka ei osaa 

sitoa vielä kengännauhojaan ja tekee sen meille vieraalla ”hassulla” tavalla. 

 

Toinen asia, mikä aiheutti mielestäni naurua, liittyi tilanteeseen tai liikkeeseen, johon tuodaan kon-

tekstin ulkopuolinen ja yllättävä intentio. Kontekstin ulkopuolinen tekijä voi olla absurdi tapahtuma, 

mutta se ei rajoitu pelkästään niihin. Kontekstin ulkopuolinen tekijä voi olla normatiivinen toiminta 

eri kontekstissa ja tämä toiminta tuodaan eri kontekstiin luomaan yllättäviä ja uusia konteksteja 

sekä intentioita. 

Elokuvassa monotyyppi kiinnittää jalkaansa monot (normatiivinen toiminta) mutta lukitsee mononsa 

vielä munalukoilla (normatiivisesti poikkeava toiminta tässä kontekstiverkossa) ja heittää avaimet 

pois (toinen kontekstiverkon normatiivisesti poikkeava tekijä). Hauskuuden periaate on tällä keinolla 

kuitenkin sama, kuin absurdillakin liikkeellä. 

 

Kolmas keino, minkä havaitsimme elokuvaa tehdessämme ja mitä keinoa päädyimme käyttämään 

eniten, oli rakentaa puitteet tilannekomiikan luomiselle kohtauksen sisään. Ideana oli laittaa yhteen 

tila ja hahmoja, joiden kontekstit olisivat epäkohdissa toisiaan vastaan. Tästä syntyisi paljon mahdol-

lisuuksia absurdin liikkeen ja kontekstiverkon ulkopuolisen liikkeen synnylle.  

Buster Keaton, pitkäaikainen komedia mykkäelokuvien luoja kertoi haastattelussaan Stud Kertelille, 

että hän loi liikkeellistä komediaa niin, että puolet oli käsikirjoitettua ja puolet improvisoitua. (Keaton 

1960)  

 

Jätimme kohtauksissa hyvin paljon tilaa hahmojen improvisaatiolle ja omalle liikkeelle. Tilanne ko-

miikka syntyy arvaamattomista hetkistä näin ollen luoden “uhkaa”, joka purkautuisi pois positiivisella 

tai neutraalilla intentiolla.  

 
2.3 Haasteeni tanssielokuvassa teorian näkökulmasta 

 

Konteksti liikkeen komiikassa on haasteellinen hahmottaa tanssielokuvan raameissa. Elokuvan luo-

jana tulee ottaa koko kontekstiverkko huomioon. Se sisällyttää myös katsojan ja hänen ympäröivän 

tilan ja tilanteen. Mielestäni vain silloin voi luoda tarkoitetusti hauskaa komediaa, kun myös katsojan 

näkökulma on sisällistetty kontekstiverkkoon. Tärkeimmässä asemassa komiikan onnistumiselle ovat 

intentiot kontekstiverkossa. Eli kuinka katsoja vastaanottaa hahmojen aikomuksen ja mikä on hah-

mon kontekstin ja heidän kontekstinsa kohtaamisen tulos? Intentioon vaikuttamisella muokkaamme 

sitä kuvaa, onko tapahtuma katsojan mielestä esimerkiksi uhkaavan ja oudon näköinen, mutta har-

miton. Intentio on se, mikä tekee komiikasta vaikeaa ilmaista. Komiikan intentio on kaksitasoista, 

kun siihen on sisällytety kaksi ajatusta: Uhkaavuus ja sen purku. Tätä voi verrata vaikka siihen kos-

kettavuuteen, jossa yleensä ajatuksena on esimerkiksi suru, jonka intention suuntaaminen on paljon 

suorempaa. 

 

Se, mikä erityisesti tekee intention muokkaamisesta ja suuntaamisesta vaikeaa, on katsojan asenne 

tanssielokuvan katsomiseen, kuten jo kappaleessa yksi mainitsin. Tällä en tarkoita välttämättä pel-
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kästään negatiivista asennoitumista. Jo ainoastaan katsojan tiedostaminen, että hän on tulossa kat-

somaan tanssielokuvaa, vaikuttaa hänen katsoja kokemukseensa. Absurdilla liikkeellä vankokan-

kaalla ei ole katsojaan niin vahvaa otetta, jos katsoja osaa odottaa sitä. Eli tarvitsimme yhden biolo-

gisen keinon vielä Peter MacGrawin teorian avuksi, jotta se, mitä ruudulla näkyi, pystyisi aiheutta-

maan hauskuuden reaktioita. Me haluamme ihmisten samaistuvan hahmoihin. 

 

Kirjailija ja Bisnes konsultti Justin Bariso kertoo Inc:ille kirjoitetussa artikkelissaan, että hänen mie-

lestään valtaosa on sitä mieltä, että empatia tarkoitttaa kykyä ymmärtää ja jakaa ajatuksia ja tunte-

muksia. Tämä tarkoittaa omia ja muiden ajatuksia. Hän myös halusi painottaa, että empatiaa on hy-

vin monenlaista lajia. (Baristo 2018.) Tarvitsemme nyt tähän yhtä empatian muotoa, jonka Baristo 

mainitsee artikkelissaan ja tämä on kognitiivinen empatia. Mielestäni kaikki lajit ovat selviytyneet 

maapallolla käyttämällä empatiaa, sillä en usko toisiin samaistumisen olevan tarkoitettu vain tun-

nesidosten synnyttämiseen ja yhteisön luomiseen, vaan uskon varsinkin kognitiivisen empatian lin-

kittyvän selviytymiseen ja ympäristöstä oppimiseen. 

 

Esimerkkini kognitiivisen empatian toiminnasta ihmisen selviytymisen hyväksi: kävelet yksin met-

sässä, olet hyvin nälkäinen ja huomaat marjapuskan. Lähestyessäsi marjapuskaa huomaat kaksi 

kuollutta ihmistä marjapuskan vieressä ja heillä on kädessään ja suupielessään puskan marjoja. 

Söisitkö marjoja puskasta?  

 

Näin ollen empatia, joka syntyy elokuvan katsojalle elokuvan hahmoja kohtaan, on puuttuva link-

kimme katsojien tuomiselle samalle aallonpituudelle elokuvan hahmojen kanssa. Tästä syystä eloku-

van kontekstiverkkoa ja siellä tapahtuvia intentioiden ja kontekstien muutoksia on mahdollista tuoda 

katsojalle, koska empatian avulla katsoja pystyy samaistumaan ja pystyy mielessään tuomaan it-

sensä samaan tilaanteeseen hahmojen kanssa. 

 
 

 

3 PROSESSIN ALKU: IDEOINTI JA SUUNNITTELU 

 

Kun olimme linjanneet, että elokuvasta tulisi koominen sekä hahmotyöskentelyyn ja mimiikkaan 

pohjautuva, ryhdyimme ideoimaan teemoja ja konteksteja hahmojen ja kohtausten ympärille. Ihmis-

ten ja suomalaisten kohtaaminen arkipäivässä kiinnosti meitä. Kysymyksenä meitä kiinnosti, kuinka 

pitkälle olemme valmiita menemään, jotta voimme säilyttää oman sosiaalisen tilamme ja arvokkuu-

temme? Tämän arvokkuuden säilyttäminen välillä vie meidät jopa enemmän naurettavuuden puo-

lelle, kuin pelkkä tilanteen hyväksyminen olisi tuottanut. Voimme esimerkkinä miettiä tilannetta, 

jossa henkilö istuu bussipysäkin penkillä ja viereen saapuu istumaan toinen ihminen. Tämä jo pen-

killä istunut henkilö yrittää pakkautua niin kauas tästä toisesta henkilöstä kuin mahdollista ja kolmen 

istuttavasta penkistä tulee yhtäkkiä hirveän ahdas kahdelle ihmiselle. Olen itse todistanut tilanteen, 

jossa toinen henkilö melkein tippuu penkiltä, koska yrittää etäännyttää itsensä vieressä istuvasta 

henkilöstä ja tästä syystä nousee seisomaan ja harmissaan katsoo penkkiä. Tällainen tilanne on näh-

tävissä myös elokuvassamme. 
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Yhdeksi yhteiseksi liikkeelliseksi teemaksi hahmoille nousi myös ajatus siitä, että jokaisella hahmolla 

olisi este, joka olisi läsnä koko elokuvan ajan. Meitä kiinnosti, mitä este toisi hahmon liikkeellisyy-

teen, liikemotivaatioihin ja hahmon luonteeseen. Näistä aihioista aloitimme ajatusleikkiprosessin. 

Prosessissa teimme eri hahmoja, jotka kohtaisivat tilanteissa, joissa meidän mielestämme syntyy 

usein kiusallisia tilanteita. Laitoimme hahmot tilanteisiin sisään ja pelailimme, miten tilanne etenisi. 

Monet hahmot karsiutuivat, mutta monet hahmot myös yhdistyivät, mistä syntyi paljon elokuvan 

viimeisiä hahmoja. Välillä myös itse kohtaus, tai ”kiusallinen tilanne” loi hahmon tai hahmot.  

 

Suunnitteluvaiheen loppupuolella elokuvamme sai uuden käänteen, kun saimme lisättyä työryh-

määmme säveltäjä Petra Immosen. Immosen lisäyksen myötä musiikki sai elokuvassa aktiivisemman 

roolin. Uudeksi inspiraatioksi saimme vanhat mykkäelokuvat sekä animaatiot, joissa musiikki tukee 

elokuvan tarinaa rytmittämällä elokuvan liikettä ja toimintaa. 

Itse olen henkilökohtaisesti tyytyväinen lopputulokseen, jossa elokuvan hahmoista tuli yhtä aikaa 

abstrakteja, mutta elokuvan tilanteet ja hahmojen ratkaisut tekevät heistä samalla yleisölle samais-

tuttavia. 

 

3.1 Luomis-prosessi: Hahmot 
 

Hahmoideoissa oli yksilöitä, joilla edellä mainittu liikkeellinen haaste tai este toteutettaisiin konkreet-

tisesti. Näistä hahmoideoista elokuvaan pääsikin halkotyyppi ja monotyyppi. Halko tyyppi oli hahmo, 

jolla oli aina halko mukana ja hän ei voinut ikinä täysin irroittaa otettaan siitä. Monotyyppi on 

hahmo, jolla on kaikissa tilanteissa laskettelumonot jalassa. Mietimme myös hahmoja myös stereoty-

pioiden kautta. Oli muun muassa ajatuksia hahmosta, joka kiusaantuisi aina toisten ihmisten lähellä. 

Mietimme myös hahmoa, joka ottaisi itsestään jatkuvasti kuvia kännykällä. Mutta tämä karikatyyri 

hieman sekoittui sekä monotyyppiin, että halkotyyppiin. Monotyypillä tämä karikatyyri näkyy aseen-

teessa ja ilmaisussa, kun taas halkotyypillä tämä karikatyyri näkyy konkreettisesti toiminnassa. Tämä 

antoi molemmille hahmoille enemmän syvyyttä, kuin olla vain yhden esteen kantajia. 

Tehtäväperäiset hahmot olivat Peilaaja ja peilattava. Nämä kaksi hahmoa syntyivät lähtöideasta, 

että kuinka kiusallista on kävellä toisen jalankulkijan kanssa toisiaan vastaan ja molemmat yrittävät 

väistää toisiaan, mutta tämä synnyttää tilanteen, jossa molemmat tulevat vain toistensa eteen. 

Tämä jalostui ideaksi, että peilaajahahmo seuraisi koko ajan peilattavahahmoa ja matkisi kaikkia 

tämän liikkeitä. He myös saivat tämän tilanteen kohtaukseksi, jossa he molemmat yrittävät nostaa 

samaa palloa, mutta hiedän mielestään on kiusallista koskea toiseen ihmiseen. Tästä syystä he jää-

vät vielä kiusallisempaan toistoon, jossa molemmat epäonnistuvat joka kerta. 

 

Näihin neljään hahmopohjaan lisäsimme muiden hahmoideoiden ja kohtausten osia ja rakensimme 

hahmot pikkuhiljaa myös harjoitteluvaiheessa. Tämä oli alku elokuvan pääidealle, että neljä hahmoa 

joutuu kaikenlaisiin kommelluksiin erilaisissa kiusallisissa tilanteissa. Elokuva olisi lineaarinen tarina, 

joka rakentuisi eteenpäin ja hahmojen väliset siteet kehittyisivät elokuvan edetessä. Hahmojen luon-

teet syntyivät karikatyyristen ja stereotyyppisten persoonarunkojen pohjalta, jotka olivat liitettyinä 

hahmon tehtävään tai esteeseen.  
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3.1.2 Hahmojen konteksteja ja intentioita 
 

Hahmoista halusimme Heinosen kanssa luoda sellaisia, että katsojat pystyisivät samaistumaan hei-

hin. Tämä oli tärkeää myös komiikan osalta siksi, että aikaisemmin mainittu kognitiivinen empatia 

syntyisi (Bariso 2018). 

  

Ideana oli kuitenki luoda absurdeilla hahmoilla absurdeja tilanteita, joten oli hyvin tärkeää löytää 

tasapaino ymmärrettävyyden ja absurdiuden välillä. Tämä linkittyy hyvin paljon kohtauksien miljöö-

seen. Jos absurdit hahmot loisivat absurdeja tilanteita, ympäristön tulisi olla hyvin arkinen. Hahmo-

jen toimintaan muovasimme sen verran, että jokainen kohtauksen tilanne lähtisi jostain ymmärrettä-

västä ja kontekstiverkkoon “sopivasta” toiminnasta. Tämä toiminta alkaisi pikkuhiljaa yltyä isom-

maksi ja absurdimmaksi, kunnes toiminta ei olisi enää tunnistettava toiminta. Tämä myös linkitti ha-

luamamme teeman suomalaiseen kiusallisuuteen. Hahmojen työstämisessä oli isoin vastuu, jotta 

normatiivisen liikkeen muuttuminen abstraktiksi tapahtuisi sopivassa ajassa. Tästä jatkankin seuraa-

vassa kappaleessa.  

 

Loimme myös lopulta hahmoille kaikille tehtävät, jotka olivat arkisia ja ymärrettäviä. Tämä tehtävä 

oli sellainen, jonka katsoja pystyisi käsittämään ja toimisi yhtenä samaistumispintana hahmoihin. 

Halkotyypin tehtävä oli, että hän ihailee halkoa ja ei halua näyttää sitä muille. Halko on hänen yksi-

tyinen ihana asiansa. Monotyypin ajatuksena oli näyttää itsevarmalta laskettelumonoissa, vaikka 

niillä oli vaikeaa liikkua. Monotyypin filosofia oli sanonta ”kauneuden takia pitää kärsiä.” Peilaajan 

ideana oli, että hän haluaa olla kuin peilattava, mutta yrittää pitää toiveensa salassa. Peilattava toimi 

taas ajatuksella, että ei halunnut erottua joukosta, ja yritti olla mahdollisimman kohtelias ja pois ja-

loista. 

 

 
3.2 Kohtausten maailma ja miljöö 

 

Maailmasta halusimme luoda Heinosen kanssa arkisen ja samaistuttavan. Emme pelkästään edelli-

sen kappaleen mainituista syistä, vaan myös tyylillisistä syistä. Itselläni oli vahva visio mykkäfilmistä, 

johon minulla on vahvoja mielikuvia mustavalkoisesta elokuvasta, jossa ympäristö on hyvin selkeää 

ja aseteltua, varmaankin juurikin siitä syystä, että väreillä ei voinut rajata tai raamittaa millään ta-

valla. Halusin säylyttää tästä elokuva genrestä jotain muitakin elementejä, kuin pelkästään äänetön 

elokuva musiikkiin. Meidän elokuvastamme emme kuitenkaan tehneet mustavalkoista, vaikka sekin 

idea pöydällä kävi. Päädyimme tulokseen, että tämä olisi ollut vähän liian suoraviivaista. Ajatus mus-

tavalkoisesta elokuvasta elää kuitenkin elokuvan värimaailmassa. Kohtauksissa ei ole suurta väripa-

lettia ja kohtausten miljööt ovat hyvin pelkistettyjä. Leikittelimme myös ajatuksella, että joillakin 

hahmoilla olisi hyvin räikeät ja värikkäät vaatteet. Tämän uskoimme kuitenkin vievän esitystä liian 

paljon absurdiuuden ja ”Putous-sketsihahmomaiseen” suuntaan, jota emme kuitenkaan toivoneet. 

Tämä olisi vienyt samaistumispohjaa hahmoilta, joka olisi taas vaikuttanut meille tärkeän empatian 

syntymistä. Absurdius tulisi hahmojen toiminnasta ja hahmojen ulkomuoto ja miljoo olisivat hillittyjä 

ja realistisia. 
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Esittelimme maailmaan myös muutamia ”ulkopuolisia” hahmoja, joiden ideana oli toimia kohtausten 

”sääntöjen rakentajina”. Nämä hahmot auttoivat kertomaan katsojalle, mitkä ovat kohtauksen sään-

nöt (kontekstiverkko) Tästä syntyi välillä pieniä hauskoja yllätyksiä, jolloin oli hetkiä, että elokuvan 

päähahmot vaikuttivat enemmän ”normaaleilta” (eli mikä on katsojan kontekstien mukaan normaalia 

toimintaa tilanteessa) kuin ulkopuoliset hahmot. Halusimme luoda katsojalle tunteen, jossa he miet-

tivät, että kohtauksen miljöössä on kyllä todella outoja käytäntöjä, vaikka ne olivat samoja käytän-

töjä, mitä todennäköisesti käytetään arkielämässä. Nämä käytännöt saattoivat olla hieman alleviivat-

tuja ja yksinkertaistettuja elokuvassa, mutta sama idea oli säilynyt. 

 

 

4 PROJEKTIN HARJOITTELU JA TANSSIJOIDEN SPARRAUS 

 

Ryhdyimme harjoittamaan tanssielokuvan kohtauksia puoli vuotta suunnittelun aloittamisen jälkeen. 

Ensimmäisenä edessä oli tanssijoiden valinta koreografiaan. 

Konkreettisia ratkaisuja elokuvaan tanssijoiden valinta hetkellä oli tehty seuraavanlaisesti: 

- Hahmoja olisi neljä kappaletta. 

- Musiikin säveltäisi Petra Immonen ja hän olisi aktiivisessa vuoropuhelussa koreografien kanssa. 

- Elokuvaan tulisi 5-6 kohtausta. 

- Elokuvan kohtaukset koostuisivat sooloista, duetoista ja ryhmä kohtauksista. 

 

4.1 Liikkeen Komiikka harjoituksissa: Tanssijoista hahmoja 
 

Harjoitteluprosessin keskiössä tanssijoille oli hahmojen sisäistäminen ja arkisen kehonkielen korosta-

minen. Hyödynsimme Emman kanssa teatteri-improvisaatioharjoitteita, sekä mimiikan harjoitteita, 

jotta saisimme tanssijat oikeaan keskittymisen tilaan tanssielokuvan suhteen. Näihin harjoitteisiin 

kuului esimerkiksi harjoite, jossa pyrkimyksenä oli ilmaista keholla toista asiaa ja puhuessa toista 

asiaa. Tämän harjoitteen opin Teatteri-ilmaisunohjaajalta Sami Sainiolta nuoriteatterileirillä. Koreo-

grafiat sisälsivät sekä valmiiksi tehtyä liikesarjaa, että tehtäviä, joita tanssijoiden tuli ratkaista oman 

hahmonsa kautta. Tärkeänä tekijänä monessa kohtauksessa oli myös siirtymä arkisesta toiminnasta 

abstraktiin toimintaan, kuten aikaisemmin mainitsin. 

 

Harjoitteluprosessi oli yhtä tärkeää meille koreografeille, kuin tanssijoille. Sovittelimme koko ajan 

hahmojen keskeistä dynamiikkaa, joka myös vahvensi ja muokkasi hahmoille luotavia persoonia. 

Vaikka olimme tehneet ajatusleikkejä eri hahmoilla suunnitelluissa kohtauksissamme, oli tanssijoiden 

kanssa työskentelyn kautta suunnittelu paljon mieleisempää. Minua helpotti suunnattomasti, kun 

sain nähdä kohtausta oikeilla ihmisillä, sillä minulle kaikki oma ajattelu on aina vain spekulaatiota. 

Harjoittelu vaihe oli myös se kohta, jossa pääsimme kunnolla työstämään ja hiomaan hahmoja anta-

malla heille lisää luonnetta ja ajatuksia. Tähän aikaisemminkin mainitsemani stereotypiat ja karika-

tyyrit olivat hyviä lähteitä.  
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Miksi käytimme stereotypioita pohjana, koska mielestäni stereotypiat ovat syntyneet yksilöiden yleis-

tämisestä. Haemme kaavoja ja malleja asioihin, jotta voimme kategorisoida ja tunnistaa yksilön kon-

teksteja ja intentioita. Stereotypiat ovat myös todella laajaperäisiä ja stereotypioiden pohja ja lähtö-

kohdat ovat minun mielestäni toimintamallit. Katsomme miltä hahmo näyttää ja kuinka hän toimii, 

jonkä jälkeen laitamme hänet johonkin kategoriaan mielessämme. Uskon että ihmiset myös samais-

tuvat näihin stereotyioihin ja usein tulkitsevat itsekin kuuluvansa osittain johonkin luokkaan. Joten 

käytimme stereotypioita, jotta absurdilla hahmolla olisi mahdollisimman paljon lisää kosketuspintaa 

katsojalle. 

 

Meille koreografeille tärkeintä oli hahmojen maneerimaisuus ja se, että hahmon tapa liikkua pysyisi 

suhteellisen samana kohtauksesta toiseen. Mielestämme hahmon liikkeellinen toiminta oli hänen 

persoonansa suurin osa elokuvassa. Liike oli varsinkin suuressa asemassa, koska ääntä ei elokuvassa 

ollut ja vaatteidenkin persoonalisuus oli hyvin marginaalista. Hahmon toiminta oli ainoa iso tekijä, 

jolla katsojalla oli mahdollista jossain määrin määritellä hahmoa valkokankaalla ja etsiä samaistumi-

sen kohteita. 

 

Tästä syystä halusimme antaa tanssijoille paljon vapautta tehdä asioita heidän tyylillään. Jos kaikki 

liike olisi ollut täysin loppuun asti määriteltyä, tämä välikäsi näkyisi hahmon läpi katsojalle. Emme 

halunneet katsojalle tunnetta, että ”aa tämä on tanssija koreografiassa”, vaan enemmänkin että ” aa 

tämä on tällainen hahmo”. Liike syntyi mielestäni hienosti tanssijoista itsestään ja koregrafina oli 

sellainen ihana tunne, että me korografit olimme luoneet pelin ja kaikkien roolit pelissä, ja an-

noimme pelaajien luoda itse pelin kulun. Sitä pystyi vain nautinnollisesti katsomaan, kun luomasi 

maailma heräsi eloon silmiesi edessä. 

 

4.2 Hahmossa ilmaisemisen haasteet 
 

Olen huomannut, kun liike on tärkeimmässä roolissa, on ihmisenä välillä hyvin vaikeaa tehdä asioita-

tarpeeksi rauhallisesti loppuun asti niin, että liikkeen ajama intentio olisi ymmärrettävissä ja vastaan-

otettavissa. Katsojan tuli havainnoida liike ja sen intentio (tarpeeksi ilmeinen liike), jotta myös ko-

miikkaa syntyisi. 

 

Liikkeen rauhassa loppuun asti vieminen ja liikkeen ilmeisyyden ohjaaminen oli mielestäni oleellisin 

asia, mitä harjoittelimme paljon tanssijoiden kanssa. Huomasimme myös, että se ei ollut kovinkaan 

helppoa. Minun mielestäni tanssijana on tottunut menemään liikkeessä kahdeksan laskuun tasaisesti 

eteenpän. Liikeilmaisussa ja pantomiimissa, liikkeelle annetaan paljon enemmän aikaa ja se allevii-

vataan aivan eri tasolla, kuin tanssissa. Ideanamme oli, että jokainen liike olisi alleviivattu ja merki-

tyksellinen. Jokainen hahmon tekemä asia tulisi viedä kohtausta eteenpäin ja jokainen hahmon liike 

kertoisi, mikä on hahmon intentio. 

 

Itse kohtauksia työstimme melko vähän, sillä halusimme pitää ne mahdollisimman tuoreina. Koh-

tausten harjoitelu oli enemmänkin kohtausten tapahtumien kertausta ja läpi kävelyä. Kohtausten 
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rakennus oli myös dialogista koreografien ja tanssijoiden välillä. Minusta työskentelytapa alkoi muis-

tuttaa enemmän jopa ohjaajan ja näyttelijän välistä harjoittelua. On valmis kohtaus ja miljöö, oh-

jaaja toivoo tietynlasita lopputulosta ja näyttelijä tarjoaa jotain ja työstää tarjoamaansa ja välillä 

muuttaa. Ohjaaja kehuu, kommentoi ja ehdottaa ulkopuolelta. Meillä koreografit olivat kuin ohjaajia 

ja tanssijat kuin näyttelijöitä. Fokus oli kuitenkin vahvasti liikkeessä, joten en uskoisi, että olisimme 

ajautuneet kuitenkaan liikaa tanssiteatterin ja liikekomedian puolelle. Uskon syvästi, että loppputu-

losta voi kutsua tanssielokuvaksi. Vaikka ei sillä sinänsä isoa merkitystä ole, mihin kategoriaan 

työmme laitetaan. 

 

Kohdat, jotka olivat koreografioitu, olivat hyvin vapaasti muutettavissa tanssijoiden tarpeen mukaan. 

Halusimme, että jokaisen hahmon liikkeiden pohjana olisi tanssijan ominaista liikettä. Uskoimme, 

että kun annoimme tanssijan tuoda itselleen ominaista liikettä esiin, hahmosta tuli uskottava eikä 

esimerkiksi pakotetun oloinen. 

 

5 MUSIIKKI PROJEKTISSA 

 

Suunnitteluvaiheen loppupuolella elokuvamme sai uuden käänteen, kun saimme lisättyä työryh-

määmme säveltäjä Petra Immosen. Immosen lisäyksen myötä musiikin rooli elokuvassa muuttui pal-

jon aktiivisempaan rooliin, kuin olimme aikaisemmin edes uskaltaneet toivoa. Tässä kohtaa uudeksi 

inspiraatioksi saimme vanhat mykkäelokuvat sekä animaatiot, joissa musiikki tukee elokuvan tarinaa 

rytmittämällä elokuvan liikettä ja toimintaa. 

 

Musiikki oli mukana harjoituksissa eri rooleissa riippuen siitä, mitä kohtausta olimme harjoittele-

massa. Ensimmäiset kolme kohtausta liike määritteli musiikin. Säveltäjämme Petra Immonen oli seu-

raamassa harjoituksiamme ja loi musiikillisia aihioita kohtauksen ja liikkeen pohjalta. Näistä aihioista 

Immonen rakentaisi rytmitetyn sävellyksen liikkeen pohjalta. Elokuvan neljäs ja viimeinen kohtaus 

rakennettiin liikkeellisesti musiikkiin, jonka Immonen oli meille luonut sovitusti. Elokuvan kolmas 

kohtaus luotiin niin, että molemmat musiikki ja liike saivat hengittää omaan tahtiin ja ajoitukseen, 

mutta molemmat seurasivat kohtauksen sovittua kaarta. Ennen kohtausten harjoittelua ja aina muu-

taman viikon välein kävimme aktiivista keskustelua Immosen kanssa jokaisen kohtauksen luonteesta 

ja mitä visioita eri tahoilla oli kohtausten suhteen.  

 

Tässä säveltäjämme Petra Immosen muutamia mietteitä: 

”Oli mielenkiintoista tutkia, millaisella rytmiikalla, harmonialla ja instrumentaatiolla pystyy ottamaan 

kantaa liikkeeseen ja elokuvan juoneen. Välillä myös piti tehdä kompromisseja, että oma visio sekä 

koreografien visiot kohtasivat, mutta sekin toi vain mukavaa haastetta.” (2019-04-17) 
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5.1 Mitä musiikki toi elokuvaan liikkeen komiikan näkökulmasta? 
 

Riippumatta siitä, tehtiinkö ensin musiikki vai tanssikoreografia, musiikilla oli hyvin vahva rooli liik-

keen ilmeisyydessä ja alleviivauksessa. Molemmilla elementeillä oli varmasti samantapaisia vaikutuk-

sia toisiinsa molempiin suuntiin, mutta keskityn opinnäytetyössäni siihen, miten huomasin musiikin 

vaikuttavan liikkeeseen elokuvassa.  

 

Musiikilla oli välillä niin vahva vaikutus siihen, mihin katsoja keskittyi. Se muutti välillä koko kohtauk-

sen dynamiikkaa. Tästä syystä, kun musiikki alleviivasi tiettyjä liikkeitä, se vaikutti niiden ilmeisyyden 

tasoon. Musiikki vaikutti myös siihen, mikä liike näyttäytyi katsojalle koomisena. Mielestäni musiikki 

ei kuitenkaan muuttanut kohtauksia niin paljoa, etten olisi tunnistanut sitä enää siksi ideaksi, miksi 

kohtaus oli suunniteltu. Tämä kertoo siitä, että Immosen mainitsema visioiden tasapaino pysyi myös 

minun silmääni kohdallaan.  

Mielestäni ajan käsitys muuttuu, kun tapahtumaa ympäröi musiikki. Ajan kulumisesta tulee tällöin 

mielestäni konkreettisempaa, jos taustalla on musiikkia. Sen lisäksi, että musiikki vaikuttaa liikkeen 

ilmeisyyteen ja alleviivaukseen, musiikki mielestäni vaikuttaa myös liikkeen raamittamiseen ja ryt-

miikkaan. Tällä raamittamisella ja rytmiikalla tarkoitan tässä tilanteessa sitä, että samalla tavalla, 

kun editoimisellla voi vaikuttaa liikkeen virtaukseen ja laatuun (tästä lisää kohdassa 7.1) voi myös 

musiikki toimia sellaisena liikkeen volyymisäätimenä.  

 

Esimerkkinä elokuvan kohtauksessa kolme monotyyppi ensimmmäistä kertaa, jossa hän laittaa mo-

not jalkaan ja kokeilee liikkua niillä. Kohtauksessa musiikilla aluksi vähän enemmän korostetaan mo-

notyypin kömpelyyttä tekemällä lyhyempiä pysähteleviä ääniä kuitenkaan vääntämättä nuppia ihan 

maksimiin. Kohtauksen jatkuessa musiikista tulee sulavampaa, joka saa monotyypin liikkeen vaikut-

tamaan pehmeämmältä ja kevyemmältä mitä se oikeasti onkaan. 

 

Tämä liittyy liikkeen komediaan siten, että kun musiikki vaikuttaa liikkeen laatuun, liikkeen laatu vai-

kuttaa liikkeen intentioon ja liikkeen intentio vaikuttaa siihen, miten liike vastaanotetaan konteksti-

verkossa katsojan tietoisuudessa. 

 

6 KOHTAUSTEN KUVAAMINEN:  

 

Kun teimme tanssielokuvaa, pystyimme luomaan niin isoa ja niin pientä liikettä kuin halusimme. Elo-

kuvassa, tekijöillä on paljon enemmän valtaa ja vastuuta siitä, mihin katsoja keskittyy. Tämä helpotti 

todella paljon liikkeen tekemistä ilmeiseksi, mutta huomasimme myös, että pelkkä kamerakulma vai-

kutti todella paljon liikkeen intentioon. Tämän kanssa meidän piti olla kuvatessa varovaisia. Tuntui 

siltä, että kamera on yksi tanssija lisää, joka pitää ottaa koreografiaan mukaan, mutta hänelle pitää 

tehdä täysin omat liikkeet. Tämä helpottaa tosin sitä, että perinteistä ”blackbox” asetelmaa ei tar-

vitse miettiä. 
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6.1 Kuvausten haasteet 
 

Jokainen kuvasupäivä toi omat haasteensa. Halusimme viedä kohtaukset arkisiin kohteisiin: kuten 

Rautatieasemalle, hissiin, parkkihalliin ja koulun käytäville. Me emme voi kuitenkaan hallita, mitä 

kaikkea ihmiset näillä alueilla tekevät, joten taistelimme sääolosuhteita, jatkuvasti muuttuvia valo-

määriä ja kohtauksen läpi käveleviä jalankulkijoita vastaan. Oli myös hyvä, että olimme keskittyneet 

tanssijoiden kanssa selkeään liikekieleen, muuten kaikki muut taustalla olevat tapahtumat olisivat 

syöneet kohtauksista vielä enemmän.  

 

Iso haaste oli myös hyvin klassinen rajallinen aika. Kuvauspäiviä oli käytettävissä yksi jokaista koh-

tausta kohden, joten oli suotavaa, että kuvatut otokset olisivat käyttökelpoisia heti ensimmäisellä 

kuvauskerralla. Meitä kuvaajia oli onneksemme kaksi, joten pystyimme kuvaamaan otoksia useam-

masta kulmasta yhtä aikaa, joka lisäsi meidän valintojamme editointi vaiheeseen. Kuvauspäivänä oli 

myös hyvä olla varautunut moneen ylimääräiseen muuttujaan. Yhtenä kuvauspäivistä, meillä oli 

myrskyinen sää, toisena oli automaattivalot, jotka muuttivat koko kohtauksen valomäärän kesken 

kuvausten ja juna-asema kohtauksessa taustalle saapui juna, jota ei ollut ensimmäisissä otoksissa, 

joten luovia kuvakulmia syntyi myös pakon sanelemana. 

 

6.2 Mitä kuvaaminen merkitsi liikkeen komiikalle? 
 

Tanssielokuvan tekeminen eroaa tanssiesityksen tekemisestä siten, että kohta, jossa tehdään ikäviä 

kompromissejä ja rajauksia, tapahtuu paljon myöhäisemmässä vaiheessa tanssielokuvaa tehtäessä. 

Kuvaus vaiheessa kaikki on vielä auki ja potentiaalia on rajattomasti. Tässä vaiheessa myös koomisia 

tilanteita on mahdollista syntyä joka kohtauksessa.  

 

Aiemmin mainittu vastuu katsojan fokuksesta, syntyy kuvaajan vapaudesta valita kuvakulma ja etäi-

syys. Itse tosin huomasin, että emme painottaneet läheltä kuvaamista, ellemme halunneet juuri jo-

tain tiettyä liikettä, jonka informaatio ja intentio oli elokuvan kannalta niin tärkeää, että sitä ei tullut 

kenenkään ohittaa. Kauempaa kuvattuna, pystyimme tarkastelemaan koko tilannetta kokonaisuu-

dessaan ja pystyimme helpommin ikuistamaan mahdolliset koomiset tilanteet kameraan. Aikaisem-

min mainitsin Buster Keatonin haastattelun, jossa hän sanoi, että hänen omissa prosesseissaan liik-

keellinen komedia syntyi puoleksi improvisaatiosta. Huomasimme tämän olevan totta ja tämä tar-

koitti, että useammalla toistolla sai mahdollisesti napattua sen parhaimman kultaisen hetken, joka 

päätyy lopulliseen teokseen. (Keaton 1960). 
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7 LEIKKAUSPÖYDÄLLÄ 

 

Elokuvan editointi oli mielestäni yhtä aikaa elokuvaprojektin voimaannuttavin ja hauskin, mutta sa-

malla myös vaikein ja stressaavin osuus. Editointi on minulle koko elokuvan kulminoituma. Tässä 

tilanteessa pelataan kortit pöytään, katsotaan mitä on nauhalle jäänyt. Elokuvan editointi on myös 

se tilanne, jossa tehdään ne vaikeat uhraukset ja valinnat siitä, mitä jää viimeiseen loppulliseen tuo-

tokseen ja mitkä pätkät jäävät elokuvamaailmasta kuuluisalle ”leikkauspöydälle”.  

 

7.1 Liikkeen komiikka editoinnissa 
 

Sen lisäksi, että editointipöydällä pystyy hakemaan kaikista kuvatuista hetkistä ne parhaimmat, pys-

tyimme editoijina leikittelemään todella paljon kuvakulmien vaihtojen rytmillä. Tällä tarkoitan editoi-

jan valtaa vaikuttaa jokaisen kuvatun kulman pituuteen ja vallan valita seuraava kuvakulma. Itse 

pidän ajatuksesta puhua kohtauksen ”virtauksesta” aivan kuten liikkeessäkin. Käytin edellisessä kap-

paleessa vertausta, jossa vertasin elokuvan katsojan kuvakulmaa eräänlaiseksi tanssijan kuvakul-

maksi, jolla on vain oma koreografia verrattuna muihin. Editoija määrittelee katsojan kuvakulman 

koreografian konkretiassa. Kuvakulman flowlla on iso merkitys liikkeen komediaan, koska sillä voi-

daan vaikuttaa vahvasti liikkeen intentioihin.  

 

Hyvä esimerkki siitä, kuinka editointi vaikuttaa intentioon ja katsojan asennoitumiseen, on elokuvan 

viimeisessä kohtauksessa parkkihallissa. Kohtauksen alussa halusimme vahvasti luoda kaksi eri 

puolta, joten käytimme kolmea kuvakulmaa: Molempien ryhmien takaa ja sivusta, jossa näkyi mo-

lemmat ryhmät. Näillä kolmella kuvakulmalla pystyimme ensin näyttämään paikallaolijat, ja sen jäl-

keen alleviivaamaan, että kyseessä on kaksi eri ryhmää. Toisena esimerkkinä kohtauksen tunnelman 

muutoksesta voidaan käyttää siirtymää, jossa hahmot ryhtyvät ”mainostanssiin”. Ennen mainostans-

sin alkua, kamera kuvaa ryhmää epäsynmetrisestä kuvakulmasta ja hahmot eivät näytä asetelluilta. 

Mainostanssin alkaessa siirrämme kuvakulmat eteen ja etudiagonaaleihin, joten kohtaus näyttää pal-

jon asetellummalta. 

 

7.2 Editoinnin haasteet 
 

Editoidessani elokuvaa, minusta välillä tuntui, että yritän kasata palapeliä, jossa on ylimääräisiä pala-

sia. Kun mainitsin kompromissien tekemisen editointi vaiheessa, niin sitä se todellakin oli ja se oli 

raastavaa. Kun videopätkä on edessäsi, sille ei voi tehdä liikkeellisesti mitään. Välillä löysimme otok-

sen, joka olisi ollut liikkeellisesti paras otos minkä olimme Emman kanssa nähneet, mutta taustalla 

ollut parkissa oleva auto, onkin yhtäkkiä hävinnyt. Tämä rikkoo immersiota katsojalta niin paljon, 

että jouduimme valitsemaan pätkän, jossa auto pysyy kiltisti paikallaan yhtäkkiä häviämättä. Joskus 

videokuvan laatu oli vain huonompi toisessa, tai kamera oli tarkentanut väärin. 

 

Elokuvamaailma tuo todella paljon uusia elementtejä ja mahdollisuuksia tanssiin, mutta uusien mah-

dollisuuksien lisäksi nämä elementit voivat syntyä komplikaatioiksi, ja nämä komplikaatiot huomattiin 
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vasta editointipöydällä. Minä todellakin tarkoitin sitä, kun sanoin, että editointivaiheessa lyödään 

kortit pöytään ja katsotaan mitä tulee. Aina ne kortit ei ollut niin hyviä kuin toivoi. 
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