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This thesis explores colours and compositions and how they affect the way movies make us feel. The
thesis discuses which emotions different colours and compositions provoke in the viewer.
The theory section in this thesis is based on literature about colours and compositions. As a reference
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The thesis film is a music video for the song Nightingale by artist Maria Sola. The song is
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1

Johdanto

Elokuvan yksi tärkeimmistä tehtävistä yhdessä tarinan kerronnan kanssa on luoda ja
jakaa tunnetta katsojilleen. Kaikki, mitä kuvassa näkyy ja kuuluu, vaikuttaa saavutettavaan tunteeseen, oli kyse sitten näyttelijätyöstä, puvustuksesta, maskeerauksesta, lavastuksesta, ohjauksesta, äänisuunnittelusta, valaisusta tai kuvauksesta. Tämä tutkielma keskittyy kuitenkin värien käyttöön sekä erilaisiin kompositioihin ja siihen, kuinka
kumpikin näistä vaikuttaa vahvasti jaettavaan tunteeseen.
Analysoin kahden elokuvan kompositioita ja värien käyttöä ja sitä, miten nämä vaikuttavat kulloisenkin kohtauksen tunnetiloihin. Ensimmäisenä Nicolas Winding Refnin Drive
ja toisena Stanley Kubrickin elokuva Eyes Wide Shut.
Lopuksi käsittelen opinnäytetyöni teososaksi kuvaamaani musiikkivideota kappaleeseen
Nightingale, jossa tutkin kahden eri maailman välille luotavaa kontrastia värien ja kompositioiden keinoin.

2

Kompositiot tunteen luojina
Kuvasommittelu tarkoittaa elokuvailmaisun muodollisesti (formaalisesti) rakennettua sisältöä, josta vastaa lähinnä elokuvan kuvaaja. Kuvaruudun sisäiset elementit
järjestellään suhteessa kuvaruudun muotoon ja kuvaruudun sisällä tapahtuviin liikkeisiin. Kompositio, kuvasommittelu, määrää kuvaruudun sisäisten elementtien
keskinäiset suhteet riippumatta valitusta kuvakoosta ja rajauksesta (Elokuvantaju.)

Bordwell ja Thompson puhuvat kirjassaan Film Art: An Introduction kuvan rajauksen tärkeydestä. He sanovat, että kuten värit, liike ja perspektiivi, kuvan rajaus on yksi todella
tarkkaan mietittävistä aspekteista, joita kaikenlaiset elokuvantekijät tekevät. ”Rajaus on
yksi kaikkein voimakkaimmista elokuvauksellisista tekniikoista.” (Bordwell & Thompson
2013, 178, tekijän suomennos.)
Kuvan kompositioon vaikuttavat kuvakulma, kameran taso, kameran korkeus ja kuvakoko. Sanalla sanottuna kameran paikka määrittää komposition.

Elokuvantekijöillä on valittavanaan todella monia kuvakulmia. Käytetyimmät niistä ovat
suorassa oleva kuvakulma, yläkulmakuva sekä alakulmakuva. (Bordwell & Thompson
2013, 189.)
Myös kameran taso horisonttiin nähden voi vaihdella. Jos kuva on kallellaan jompaankumpaan suuntaan, sitä kutsutaan kantilliseksi kuvaksi. Tällainen kuvaus on yleensä
suhteellisen harvinaista, mutta sitä myös käytetään joissakin elokuvissa. Tämä voi luoda
häiritsevän efektin. (Bordwell & Thompson 2013, 189.)
Kameran korkeus on usein suhteessa kuvakulmaan, koska jotkut kuvakulmat edellyttävät kameran asettamisen joko ylemmäs, tai alemmas, kuin kuvattava kohde. Bordwell ja
Thompson kertovat kameran korkeuden olevan oleellinen kompositioon vaikuttava
seikka ja jos ”Kuvakulman pitää suorassa ja kumartuu ottamaan kuvaa alempaa, muodostuu täysin erilainen kompositio, kuin silmänkorkeudelta kuvattaessa” (Bordwell &
Thompson 2013, 190, tekijän suomennos.)
Kuvakoko on myös eräs kompositioon vaikuttava tekijä. Kuvakoot vaihtelevat laajasta
yleiskuvasta erikoislähikuvaan. Bordwell ja Thompson muistuttavat, että kuvattavan kohteen koko on yhtä tärkeää ottaa huomioon, kuin kuvakoko itsessään. ”Samassa kuvakoossa voi saada laajan kuvan ihmisestä, tai lähikuvan King Kongin kyynärpäästä”
(Bordwell & Thompson 2013, 191, tekijän suomennos.)
Erilaiset kompositiot auttavat luomaan erilaisia tunteita. Koen, että jos esimerkiksi kuva
rajataan niin, ettei hahmon katseen suuntaan jätetä tilaa, voi tulla ahdistettu ja nurkkaan
ajettu olo. Jos taas hahmo on yksin kuvan alalaidassa ja yläpuolella on pelkkää tyhjää
tilaa, voi tulla yksinäinen ja eksynyt olo. Toisaalta kontekstista, eli tarinasta ja muista
kuvista riippuen tällainen kompositio voi luoda myös tunteen, että hahmo on todella vapaa ja riippumaton.
Kuvan sommittelussa on monia lainalaisuuksia, mutta esittelen niistä vain kolme yleisimmin käytettyä; kultaisen leikkauksen, kolmanneksen säännön, sekä symmetrian.
Jotta ymmärtäisimme kuvia ja niiden harmoniaa, meidän täytyy ymmärtää hieman tiedettä. Kultainen leikkaus on yksi tieteen osa, jota voi hyödyntää muotoilussa ja kuvissa.
(Cousins 2015.)

2.1

Kultainen leikkaus

Kultainen leikkaus perustuu 1100-luvulla eläneen matemaatikon kehittämään Fibonaccin lukujonoon. Siinä peräkkäisten lukujen suhde on noin 1:1,618. Tätä suhdetta on käytetty laajasti erilaisissa yhteyksissä kuten muotoilussa, arkkitehtuurissa ja maalauksissa.
Kultaisen leikkauksen mukaista suhdetta löytyy jopa luonnosta. (Cousins 2015.)

Kuvio 1. Fibonaccin spiraali (Wikipedia 2016).

Kultaisen leikkauksen matemaattisesta kaavasta voidaan muodostaa spiraali, joka on
täydellisen nelikulmion sisällä (Kuvio 1). Tätä spiraalia kutsutaan Fibonaccin spiraaliksi.
Tärkein kohde sijoitetaan kuvassa spiraalin tiheimpään kohtaan (Kuvio 2). Cousins toteaa tämän luvun ja “täydellisen nelikulmion muodon” olevan tärkeitä, sillä ne muodostavat ihmissilmää eniten miellyttävän ja viehättävän muodon. (Cousins 2015.)

Kuvio 2. Esimerkkikuva Fibonaccin spiraalista Werner Herzogin elokuvassa Cobra Verde (Herzog, Werner 1987).

Kultaisen leikkauksen yksi visualisoinnin muoto on niin kutsuttu phi grid, eli fii ruudukko.
(Kuvio 3). Tässä ruudukossa viivojen risteyskohdat ovat pisteitä, joihin katse luontaisesti
hakeutuu. Kuvaa sommitellessa voi hyödyntää näitä huomiopisteitä ja asetella kuvan
pääkohdat niihin. Näin syntyy harmoniaa ja huomio saadaan kiinnittymään juuri haluttuihin asioihin. (Cousins 2015.)

Kuvio 3. Fii ruudukko. (Cousins, 2015)

2.2

Kolmanneksen sääntö

Kolmanneksen säännön mukaisessa kompositiossa kuva jaetaan yhdeksään samankokoiseen osaan kahdella pysty- ja vaakaviivalla. Kuvan kohde asemoidaan johonkin neljästä viivojen risteyskohdasta tai asetellaan näiden viivojen mukaan. Kohteen voi myös
asemoida viivojen väleihin muodostuneisiin lohkoihin, jolloin esimerkiksi hahmo voi olla
kuvan vasemmassa laidassa pystyviivoin jaetun kuvan ensimmäisessä kolmanneksessa
ja maisemaa tai muuta taustaa kaksi kolmasosaa. Tämä antaa laajasti tilaa ympäristölle,
ja vaikka katse ohjautuu hahmoon, saa katsoja hyvin käsityksen siitä, missä ja millaisessa tilassa hahmo on. (Cousins 2015.)
Kolmanneksen säännön perusajatus on se, että kompositio, jossa kohde on keskipisteeseen nähden sivussa, on monesti mielenkiintoisempi ja miellyttävämpi silmälle ja näyttää
luonnollisemmalta kuin kuva, jossa kohde on täysin keskellä kuvaa (Photography Mad).

Kuvio 4. Esimerkkikuva kolmanneksen säännöstä musiikkivideosta Nightingale.

Esimerkkikuvassa (Kuvio 4) hahmo on juuri kuvan kolmanneksen kohdalla noustessaan
istumaan kylpyammeessa. Hänen katseensa suuntaan jää yksi kolmannes tilaa, kun
taas selän taakse jää melkein kaksi kolmannesta. Tämä kompositio tehostaa haluttua
tunnetta siitä, että hahmon tilanne on melko vaikea ja ahdistava. Mustalle taustalle annettu tila dominoi kuvaa, ja sen pimeys ja loputtomuus korostavat ahdistusta ja mielen
synkkyyttä.

Kaikesta yksinkertaisuudestaan huolimatta kolmanneksen säännön noudattaminen lisää
helposti mielenkiintoa ja särmää kuvaan, ja se onkin yksi kuvataiteen käytetyimmistä
lainalaisuuksista.
2.3

Symmetria

”Symmetria luo tasapainoa ja tasapaino luo harmoniaa, järjestystä ja esteettisesti miellyttäviä kokonaisuuksia” (Craig, tekijän suomennos).
Jose Antunes kirjoittaa artikkelissaan From Kubrick to Anderson: One-Point Perpective
ihmisten tutkitusti viehättyvän symmetriasta. Hän antaa esimerkin, kuinka symmetriset
kasvot koetaan yleensä kauniimmiksi ja miellyttävimmiksi kuin epäsymmetriset. Hän kertoo, kuinka symmetriaa on käytetty taiteessa jo pitkään ja esimerkiksi Leonardo da Vincin
(1452-1529) maalaus Viimeinen ehtoollinen (1498) on yksi kuuluisimmista ja tunnetuimmista esimerkeistä renessanssin ajan symmetrisen perspektiivin käytöstä (Kuvio 5).
Tässä teoksessa horisontin raja kulkee lähellä hahmojen päitä, ja pakopisteessä se ohjaa kaikki loittonevat linjat ja ihmisten katseet Jeesuksen hahmoon. (Antunes, 2015.)

Kuvio 5. Leonardo da Vincin maalaus Viimeinen ehtoollinen edustaa symmetrisyyttä (da Vinci,
Leonardo 1498).

Elokuvamaailmassa erityisen tunnettuja symmetrisen kuvan luojia ovat ohjaajat Stanley
Kubrick (Kuvio 6) sekä Wes Andersson (Kuvio 7).

Kuvio 6. Esimerkkikuva symmetriasta Stanley Kubrickin kulttielokuvasta Hohto (Kubrick, Stanley
1980).
Luultavasti siitä syystä, että moni Kubrickin elokuvista on tavalla tai toisella väkivaltainen, eri kirjoittajat ovat assosioineet symmetrian etsimisen haluna luoda psykologinen
reaktio katsojissa. Esimerkiksi katsoessa pitkää käytäväkohtausta Hohto –elokuvassa,
efekti on niin intensiivinen, että vaikkei mitään varsinaisesti tapahdu, katsoja odottaa
jatkuvasti jotain tapahtuvan. (Antunes, 2015, tekijän suomennos.)

Kuvio 7. Esimerkkikuva symmetrisyydestä Wes Anderssonin elokuvasta Moonrise Kindom (Andersson, Wes 2012).
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Värit tunteen luojina

“Värit, kuten muodot, seuraavat tunteiden muutoksia” taiteilija Pablo Picasso on sanonut. Väri on voimakas kommunikaation väline ja sitä voi käyttää osoituksena toiminnasta
tai vaikuttaakseen tunteisiin ja psykologisiin reaktioihin. (Cherry, 2019.)
Värejä opettanut Patti Bellantoni sanoo kirjassaan If it’s purple someone’s gonna die olevansa vakuuttunut siitä, että haluamme tai emme, väreillä on valtaa määrittää, kuinka
me ajattelemme, mitä me tunnemme ja miten me käyttäydymme. Hänen mukaansa väri
on yksi elementeistä, jonka katsoja harvemmin edes ymmärtää vaikuttavan häneen.
(Bellantoni 2005, xxvii.)
Väriskaalan punaiset sävyt tunnetaan lämpiminä väreinä, ja niihin kuuluvat punaisen,
oranssin ja keltaisen sävyt. Nämä lämpimät värit herättävät tunteita lämmöstä ja lohdusta
vihan ja vihamielisyyden tunteisiin. Väriskaalan siniset sävyt tunnetaan viileinä väreinä,
ja niihin kuuluvat sininen, violetti ja vihreä. Nämä värit tunnetaan usein rauhoittavina,
mutta niiden voidaan ajatella luovan myös surullisuutta ja välinpitämättömyyttä. (Cherry,
2019.)
Patti Bellantonin mukaan jokainen väri vaikuttaa meihin yksilöllisesti. Hän esittää, että
jopa pienelläkin muutoksella yksittäisessä värissä voi olla merkittävä vaikutus käyttäytymiseemme. (Bellantoni 2005, xxviii.) ”Värien avulla elokuvantekijät voivat huomaamattomasti kerrostaa tarinaa ja tehdä tilanteesta ironisen tai absurdin. Viisaissa käsissä väri
voi siis olla voimakas työkalu.” (Bellantoni 2005, xxviii, tekijän suomennos.)
Bellantoni kertoo, että parinkymmenen vuoden opetusten aikana suunnilleen kaksi tuhatta oppilasta osallistuivat suunnittelemaan “ympäristöjä” jotka tutkivat värejä, niiden
yhteyttä aisteihin ja vaikutuksia käyttäytymiseen (Bellantoni 2005, 190). Bellantoni kertoo
huomanneensa, että vaikka opiskelijoiden yksilölliset tyylilliset lähestymiset väreihin
saattoivat vaihdella, olivat heidän ensisijaiset reaktionsa vaistonvaraisia ja hyvin samanlaisia. Hän toteaa, ettei yllättänyt, että opiskelijoilla oli tapana valita samankaltaisia värejä
samojen tunteiden ilmaisuun. (Bellantoni 2005, 217.)
Värit siis kertovat todella paljon hahmoista ja heidän luonteestaan sekä maailmasta,
jossa elokuvassa eletään. Esimerkiksi harmaaseen pukeutuva henkilö on usein varautuneempi, epävarmempi ja piilossa pysyttelevämpi kuin punaiseen pukeutuva.

Yksi tärkeimmistä värinlähteistä elokuvassa, ellei jopa tärkein, on valo ja sen väri. Erivärisellä valolla luodaan erilaisia tunnelmia ja ajatuksia muun muassa siitä, mikä vuorokauden- tai vuodenaika tapahtumahetkellä vallitsee. Lisäksi erivärisiä valoja yhdistämällä
voidaan luoda ristiriitoja ja kontrasteja eri hahmojen välillä. Valolla voidaan korostaa erilaisia tunnetiloja, esimerkiksi jännitettä, helpotusta, kiihkeyttä, vihaa, iloa tai rakkautta.
3.1

Punainen

Bellantonin mukaan kirkas punainen on kuin visuaalista kofeiinia.
Punainen väri voi aktivoida libidoa tai tehdä vihaiseksi, ahdistuneeksi tai saada
aikaan pakonomaisen tunteen tehdä jotain. Punainen voi lisätä yllättäviäkin elementtejä kuvaan. Punainen väri korostaa voimaa, eikä se katso moraalisia periaatteita. Riippuen siitä, mitä tarina vaatii, punainen voi antaa voimaa joko hyvälle,
tai pahalle hahmolle. (Bellantoni 2005, 33, tekijän suomennos.)

Bellantoni kertoo kirkkaan punaisen värin voivan kiihdyttää sydämen sykettä tai kasvattaa ahdistuneisuutta. Hän toteaa sen olevan visuaalisesti voimakas väri, joka voi tuoda
esiin kätkettyä vihaa. (Bellantoni 2005, 33.)
Bellantoni kirjoittaa erilaisista punaisen sävyistä ja niiden eri vaikutuksista. Hänen mukaansa kirkas punainen on usein kylmä väri, jonka aggressiivinen ominaisuus jostain
syystä tasoittuu sitä mukaa, mitä lämpimämpi punainen on kyseessä. Hän toteaa, että
lämpimät punaiset (puna-oranssit) koetaan usein osoittamaan sensuelliutta ja himoja.
(Bellantoni 2005, 34.) Bellantonin mukaan kirkkaan punaisen tummuessa burgundyksi
siitä tulee entistä kypsempi, ruhtinaallisempi ja elegantimpi. Hänen mielestään burgundy,
eli syvä punainen, jossa on hieman sinistä, on kaikkein sivistynein ja arvokkain punaisen
sävy. (Bellantoni 2005, 34.)
3.2

Keltainen

Bellantoni kertoo keltaisesta väristä: ”Keltainen on visuaalisesti aggressiivinen väri.
Tämä on yksi syy sille, miksi keltaista väriä käytetään yleisesti varoitus- ja liikennemerkeissä. Se on alitajuisesti varoituksen väri.” (Bellantoni 2005, 42, tekijän suomennos.)
Hänen mukaansa myrkylliset matelijat ja sammakkoeläimet ovat yleensä keltaisia varoituksena kaikille, jotka tulevat liian lähelle. ”Tämä on kuin suuri varoitusmerkki kirjattuna
DNA:hamme” Bellantoni (2005, 42) kiteyttää.

Bellantoni sanoo keltaisen olevan myös väri, jonka yhdistämme aurinkoon. ”Yhdistämme
keltaisen voimakkaaseen elämisen energiaan ja elämäniloisuuteen. Missä tahansa tilanteessa törmäämmekään kirkkaan keltaiseen väriin, se herättää huomiota ja varastaa
huomion.” (Bellantoni 2005, 42, tekijän suomennos.) Bellantonin (2005, 42) mukaan kirkkaan keltainen voi myös olla suurissa määrin raskasta silmille.
3.3

Vihreä

Bellantoni sanoo kirjassaan vihreän olevan todella ristiriitainen väri:
Vihreä on paitsi tuoreiden vihannesten, myös pilaantuneen lihan väri. Ehkä sen
kahtiajakoisuus tulee alkuajoistamme Maan päällä, jolloin vihreä oli viesti sekä ruuasta, että vaarasta. Vihreä on useimpien kasvien väri ja näin ollen se koetaan kuin
viestiksi elämästä itsestään. (Bellantoni 2005, 160, tekijän suomennos.)

Bellantonin (2005, 160) mielestä vihreä väri yhdessä ihmiskehon kanssa tulkitaan usein
sairautena tai pahuutena.
Koska vihreä väri on niin ristiriitainen ja monitulkintainen, Bellantoni kehottaa olemaan
tarkkana juuri oikean vihreän sävyn etsimisessä, jotta yleisö reagoisi siihen halutulla tavalla (Bellantoni 1005, 161).
3.4

Sininen

”Sininen väri voi olla kuin seesteinen lampi tai surullisuuden pehmeä peite. Se on hiljainen ja etäinen.” (Bellantoni 2005, 82, tekijän suomennos.) Bellantoni (2005, 82) toteaa
sinisen olevan väri, joka pistää ajattelemaan, mutta ei toimimaan. Hän on tutkinut jopa
aivan vaalean sinisellä värillä olevan ihmeellinen kyky vaikuttaa elokuvan tapahtumien
aiheuttamiin tunnereaktioihimme.
Bellantoni kertoo omista havainnoistaan ja toteaa turkoosia väriä tutkiessaan huomanneen sen olevan väri, joka inspiroi avoimuuteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. ”Turkoosissa ympäristössä ollessaan oppilaat juttelivat iloisesti ja unohtivat ajankulun. Vaaleammassa ja kylmemmän sinisessä ympäristössä he taas halusivat vain olla hiljaa ja
paikoillaan.” (Bellantoni 2005, 83, tekijän suomennos.) Bellantonin (2005, 83) mukaan
se, että sininen on värispektrin kylmin väri, voi vaikuttaa siihen, että sen tulkinta on niin

ristiriitaista. Hän ajattelee tämän olevan syy, että pienikin muutos sinisen sävyssä voi
täysin muuttaa sen, miten se vaikuttaa.
Sinisen eri sävyjä on siis todella paljon, ja on mahdotonta yleistää kaikkien sinisen sävyjen vaikutusta tunnereaktioihimme. Erilaiset sinisen sävyt saavat meissä aikaan hyvinkin
erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia. Bellantoni (2005, 82) onkin havainnut tutkimuksissaan,
että teräksen sininen ja tumma indigonsininen ovat värejä, joiden ajatellaan yhdistyvän
vähiten sensuellisuuteen ja eniten älykkyyteen.
3.5

Violetti

Joka lukuvuosi vähintään yksi Bellatonin luokka oli valinnut violetin värin tutkittavakseen.
Violetti väri oli vaikuttanut opiskelijoihin todella johdonmukaisesti ja samalla tavalla vuodesta toiseen. Opiskelijat suunnittelivat tilaan asioita, jotka he kokivat sopiviksi violettiin
väriin. Useimmiten nämä suunnitelmat liittyivät vahvasti rituaaleihin, taikoihin ja henkisyyteen. Joka vuosi vähintään yksi ryhmä rakensi alttarin violetin värin inspiroimina. Bellatoni kertoo odottaneensa ennen havainnoitaan, että opiskelijat olisivat tulkinneet violetin värin olevan kuninkaallinen. Hän oli hämmästynyt kuninkaallisten viitteiden puuttumisesta ja henkisyyden ja mystisyyden suosiosta. Hän kertoo, että välillä opiskelijoiden
tekemissä ympäristöissä oli ollut valtaistuimia, mutta hän uskoo violetin värin yhdistämisen kuninkaallisuuteen johtuvan siitä, että violetti on harvinaisin väri löytää luonnosta.
(Bellantoni 2005, 190.)
Bellatoni kertoo oivaltaneensa havainnoissaan, että violetti väri innoittaa yhdistämään
sen johonkin epäfyysiseen ja henkiseen. Se viestittää, että joku tai jokin tulee muuttumaan tai kuolemaan. Kuolema ei välttämättä aina ole kirjaimellista, mutta joku tai jokin
tulee muuttumaan tai häviämään, kun violetti väri saapuu kuvaan. Kyse saattaa olla rakkaudesta, nuoruudesta, unelmasta tai illuusiosta. (Bellantoni 2005, 191.) Tästä päätelmästä juontuu kirjan nimi ”If it’s purple, someone’s gonna die”.

4

Värit ja kompositiot elokuvissa

Seuraavaksi käsittelen valitsemiani elokuvia ja pohdin niissä havaitsemiani väri- ja kompositioratkaisuja sekä niiden merkityksiä elokuvan välittämiin tunteisiin. Ensimmäisenä
analysoin elokuvan Drive, ja toisena elokuvan Eyes Wide Shut (USA, 2011).
4.1

Drive

Drive on ohjaaja Nicolas Winding Refnin elokuva stunt-kuskista, joka ajaa satunnaisia
ryöstöoperaatioiden pakoautokeikkoja. Elokuvassa seurataan tätä nimettömäksi jäävää
päähenkilöä, joka rakastuu, menettää ja tappaa.
Drive on esimerkillinen elokuva värien käytön ja kuvan kompositioiden yhdenmukaisuudesta. Molemmat elementit pysyvät yhtenäisinä elokuvan alusta loppuun saakka ja niiden käyttö on erittäin suunnitelmallisesti toteutettu.
4.1.1

Värit elokuvassa

Värimaailma pysyy samana läpi elokuvan, ja
sinertävä, oranssi ja punainen ovat elokuvan
päävärit. Lähes jokaisessa kuvassa, tai vähintään vastakuvaparissa, on sinisen ja sen
vastavärin oranssin yhteentörmäys. Värit näkyvät myös puvustuksessa ja lavastuksessa.
Kuviossa 9 näkyy hyvin sinisen ja oranssin
kontrasti: varjot ovat sinisiä samalla kun
oranssit katuvalot värjäävät päähenkilön kasvot.

Kuvio 8. Drive-elokuvan kansikuva.

Kuvio 9. Väriesimerkki. Ruutukaappaus elokuvasta Drive.

Elokuvan nimettömän päähenkilön valkoinen takki on poikkeus muusta värimaailmasta
ja luo tunteen pohjimmiltaan hyväsydämisestä ja oikeudentajuisesta hahmosta. Muuten
tällä on päällään harmaata ja sinistä, mikä luo tunteen ihmisestä, joka ei halua kääntää
itseensä liikaa huomiota.
Elokuvan ainoa selkeästi punaiseen pukeutuva hahmo on päähenkilön rakkauden kohde
Irene sekä tämän lapsi Benicio. Heillä on usein päällään punaista. Tämä varmastikin
siksi, että punainen koetaan rakkauden ja suurten tunteiden väriksi. Päähenkilö rakastuu
naiseen ja kokee isällisyyttä poikaa kohtaan. Irene vaikuttaa olevan luonteeltaan, päähenkilön tavoin, vaatimaton, introvertti ja melko sulkeutunut. Ennen kiinnostumistaan
päähenkilöstä Irenellä on päällään hyvin hillityn värisiä vaatteita. Punainen tulee kehiin
vasta, kun hän on ihastunut.
Irene on usein myös lämpimämmässä valossa kuin päähenkilö. Tämä luo tunteen siitä,
että Irene on luonteeltaan rakastava, lämmin ja kiltti. Valojen ja värien kontrasti myös
korostaa Irenen ja päähenkilön elämien jyrkkää eroavaisuutta ja luo tunteen siitä, että
Irenen kanssa päähenkilön elämäkin olisi lämpimämpää, aurinkoisempaa ja lempeämpää.
Irenen auto hajoaa elokuvan alussa ruokakaupan parkkipaikalla ja päähenkilö antaa tälle
ja Beniciolle kyydin kaupasta kotiin. Kolmikko menee todella lämpimän sävyiseen hissiin
ja päähenkilö hymyilee ensimmäistä kertaa koko elokuvan alun aikana (Kuvio 10). On
kuin hissin lämmin sävy kuvastaisi sitä, mitä tämän kolmikon elämästä voisi yhdessä
tulla.

Kuvio 10. Väriesimerkki.

Päähenkilö auttaa Ireneä ostoskassien kantamisessa ja päätyy tämän kotiin asti.
Ensimmäisen kunnollisen dialogin käytyään he katselevat hetken toisiaan jännittyneinä
silmiin. Päähenkilön taustalla on valkoinen ovi ja sinistä tapettia (Kuvio 11). Hänellä on
päällään tummansininen farkkupaita. Bellantonin oppeihin perustuen voimme ajatella
kyseisen värin olevan merkki älykkyydestä

Kuvio 11. Väriesimerkki.

Tämän vastakuvassa Irenen taustalla on lämpimän oranssi seinä ja keltaisin verhoin
reunustama ikkuna, josta tulvii lämmintä valoa (Kuvio 12). Tulee tunne, että ulospäin
melko sulkeutunut Irene on tehnyt kodistaan lämpimiä sävyjä täynnä olevan turvallisen
pesän.

Kuvio 12. Väriesimerkki.

Hänen kirjava valkosininen paitansa erottuu selkeästi taustasta ja vaikka värinsä puolesta onkin melko mitäänsanomaton, sopii se hahmolle, joka on hieman ujo. Henkilöt
ovat selvästi eri maailmoissa; toinen kylmässä ja yksinäisessä, ja toinen lämpimässä ja
rakastavassa.

Kuvio 13. Väriesimerkki.

Irene ja Benicio tulevat päähenkilön työpaikalle tuomaan autoaan korjaukseen (Kuvio
13). Päähenkilön ja Irenen välillä on jännittynyttä ja innostunutta hymyilyä ja ihastusta.
Irenellä on päällään ensikertaa punaista. Hän on selvästi päättänyt olla itsevarmempi ja
näkyvämpi ja tehdä vaikutuksen päähenkilöön.

Irenen täytyy jättää autonsa korjaukseen muutamaksi päiväksi ja päähenkilö suostuu
jälleen viemään tämän ja Benicion kotiinsa. Hän ajeluttaakin heitä pitkin kanaalia ja samalla hänen ja Irenen välit selvästi lämpenevät entisestään.

Kuvio 14. Väriesimerkki.

Päähenkilö saattaa Irenen ja nukkuvan Benicion kotiin. Hän istuu ikkunalaudalla ja Irene
nojailee seinään. Tässä kuvassa 14 näkyy selkeästi sinisen ja oranssin kontrasti. Vähäeleinen ja harkitseva päähenkilö on valkoisessa paidassaan sinisen seinän edessä, kylmässä valossa ja tämän rakkauden kohde, kiltti ja lämminluonteinen Irene taas punaisessa neuleessa lämpimän oranssissa valossa.

Kuvio 15. Väriesimerkki.

Tarina, sekä päähenkilön ja Irenen suhde etenee. Päähenkilö viettää aikaansa Irenen
kotona ja kantaa nukkuvan Benicion sänkyyn nukkumaan. Irene on polvistuneena poikansa sängyn vieressä riisumassa tämän kenkiä. Voimakkaan oranssi valokaistale osuu
Benicioon ja osittain Ireneen (Kuvio 15). Heissä ruumiillistuu rakkaus, lempeys ja välittäminen. Päähenkilö nojailee oviaukkoon taustanaan kylmä sinisyys. Hän on edelleen
etäällä Irenestä ja Beniciosta.

Kuvio 16. Väriesimerkki.

Elokuvan antagonisti, mafiapomo Nino tulee käymään päähenkilön työpaikalla yllään
violetti paita (Kuvio 16). Bellantonin teorian mukaisesti on syytä olettaa, että Ninon violetilla paidalla saattaa olla ikäviä seurauksia ja joku tai jokin tulee kuolemaan. Tämä tullaan todistamaan tapahtuvaksi, kun Nino usuttaa alaisiaan tappamaan päähenkilön.

Kuvio 17. Väriesimerkki.

Läpi elokuvan päähenkilö ja Irene näytetään saman värisessä valossa; päähenkilö sinisessä ja kylmässä, ja Irene oranssissa ja lämpimässä. Muutos tilanteeseen tulee, kun
Irene ja päähenkilö suutelevat lämminsävyisessä hississä, jonka jälkeen päähenkilö tappaa hississä olleen miehen väkivaltaisesti. Uhri on tullut tappamaan päähenkilöä Ninon
palkkaamana, ja tällä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin tappaa, ennen kuin tulee itse tapetuksi. Tapahtuman jälkeen Irene järkyttyy ja astuu pois hissistä kylmänväriseen autohalliin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun päähenkilö on lämpimässä valossa (Kuvio 17) ja
Irene kylmässä (Kuvio 18). Tämä korostaa heidän välilleen tullutta kuilua ja Irenen järkytystä; hän astuu omasta lämpimästä ja valoisasta maailmastaan kylmään todellisuuteen.

Kuvio 18. Väriesimerkki

Elokuvan värimaailma on alusta loppuun asti todella selkeä ja johdonmukainen. Alussa
esitelty värimaailma säilyy tyylikkäästi läpi elokuvan.
Värit, joissa hahmot esitettiin alusta alkaen, auttoivat kuljettamaan juonta ja luomaan
tunnelmaa. Yhtäkkinen järkyttävä tapahtuma, jossa päähenkilö ja Irene yllättäen näytettiinkin vastakkaisissa väreissä, tuki kohtausta hienosti ja teki siitä vielä pysäyttävämmän.
4.1.2

Kompositiot elokuvassa

Driven lähes kaikissa kuvissa noudatetaan joko kolmanneksen sääntöä tai symmetriaa.
Todella moni kuva noudattaa täydellisesti kolmanneksen sääntöä ja kohde, johon katsojan halutaan kiinnittävän huomionsa, on juuri jonkun kolmanneksen kohdalla.

Kuvio 19. Kompositioesimerkki.

Kuvia elokuvan alusta, jossa päähenkilö ajaa pakoautoa (Kuviot 19 ja 20). Hän on täydellisesti kolmanneksen säännön mukaisissa kompositioissa.

Kuvio 20. Kompositioesimerkki.

Päähenkilö menee kauppaan. Häntä seurataan pitkään niin, että hän on symmetrisesti
kuvan keskellä kaupan hyllyjen reunustaessa kuvaa. Lopulta hän pysähtyy ja hän päätyy
kolmanneksen kohdalle kuvassa (Kuvio 21).

Kuvio 21. Kompositioesimerkki.

Tästä leikataan hänen näkökulmakuvaansa; käytävällä häntä vastaan on kulkemassa
hänen kiinnostuksen kohteensa Irene poikansa kanssa (Kuvio 22). Näkökulmakuvan
hahmot ovat aivan samassa kohtaa, kuin kuvassa, jossa päähenkilö seisoo. Näin katsojan katseen ei tarvitse loikkia edes takaisin vaan hahmot pysyvät samassa huomiopisteessä.

Kuvio 22. Kompositioesimerkki.

Elokuvassa on todella ovelia ja kekseliäitä kompositioita. Esimerkiksi päähenkilön ja
Irenen ensimmäisessä kunnon dialogissa Irene seisoo kuvan vasemmassa laidassa vieressään taka-alalla peili, jossa on valokuva hänen miehestään ja pojastaan (Kuvio 23).
Irenellä on katseen suunnassa runsaasti tilaa. Samassa peilissä näkyy heijastuma päähenkilöstä; ikään kuin hän olisi osana perhepotrettia.

Kuvio 23. Kompositioesimerkki.

Tämän vastakuvassa päähenkilö on jälleen samassa huomiopisteessä Irenen kanssa.
Hänet on ajettu kompositiossa kuvan vasempaan laitaan, eikä hänen katseelleen olla
annettu paljoa tilaa (Kuvio 24). Kaikki tila on hänen selkänsä takana, kuin merkiksi siitä,
että hän on tilanteessa ahtaalla ja hänen kannattaisi perääntyä.

Kuvio 24. Kompositioesimerkki.

Edellisen kuvan lisäksi elokuvassa on monia kuvia, jotka on rajattu niin, ettei henkilölle
ole annettu katseen suuntaan tilaa. Tämä luo tunteen nurkkaan ajetusta henkilöstä, joka
on mahdollisesti ahdistavassa, ongelmallisessa tilanteessa, josta on vaikea löytää ulospääsyä.

Elokuvassa on nähtävissä myös ohjaaja Nicolas Winding Refnille tyypillisiä kuvien kompositioita, joissa kuva voidaan jakaa kahteen osaa, joko vaaka- tai pystyviivalla ja näissä
osioissa tapahtuu kuvan sisällä eri asioita.

Kuvio 25. Kompositioesimerkki.

Esimerkiksi kuviossa 25 näemme oikean kolmanneksen kohdalla päähenkilön avaamassa kotioveaan. Samalla näemme taka-alalla Irenen kävelemässä omalle ovelleen.
Kun päähenkilö on saanut ovensa avattua ja menee sisään, vaihtuu kuvan terävyysalue
taka-alalle ja ikään kuin saattaa Irenen kotiinsa (Kuvio 26). Tämä kaikki toteutetaan todella nokkelasti yhdessä ainoassa kuvassa, vain pienellä kameran panoroinnilla.

Kuvio 26. Kompositioesimerkki.

Myös myöhemmässä elokuvan kohtauksessa hyödynnetään tätä etuala - taka-ala –toimintaa. Irene tuo rikkinäisen autonsa autokorjaamoon, jossa päähenkilö työskentelee.

Kuvio 27. Kompositioesimerkki.

Päähenkilö korjaa autoa kuvan etualalla ja Irene on poikansa kanssa taka-alalla (Kuvio
27). Tämä on todella mielenkiintoinen, jännittävä ja tehokas tapa esittää useampi toiminta samassa kuvassa.

Kuvio 28. Kompositioesimerkki.

Päähenkilö ilostuu tapauksesta ja hänet esitellään ensi kertaa koko kuvan ajan keskikompositiossa (Kuvio 28). Hän on ikään kuin tasapainoisempi ja onnellisempi tapauksen
johdosta.

Kuvio 29. Kompositioesimerkki.

Elokuvassa on monia kuvia, joissa seurataan kameralla päähenkilöä pitäen tämä jatkuvasti jossain kuvan kolmanneksessa.

Kuvio 30. Kompositioesimerkki.

Esimerkiksi kuviossa 29 henkilö kävelee ensin kuvan oikeassa kolmanneksessa. Kamera seuraa henkilöä ja tämä kävelee kuin kameran ohi päätyen kuvan vasempaan kolmannekseen. Samalla tämän luo tulee ensi kertaa yksi elokuvan tärkeistä hahmoista,
päähenkilön manageri Shannon, ja asettuu täydellisesti kuvan keskelle, kuin osoittaen
hahmon merkityksen (Kuvio 30).
Elokuvassa on käytetty runsaasti joko reiluja ala- tai yläkulmia. Nämä kuvakulmat toimivat hienosti osoittamaan henkilöiden välisiä voimasuhteita.

Kuvio 31. Kompositioesimerkki.

Esimerkiksi kuvissa 31 ja 32 ala- ja yläkulmakuvat merkitsevät selvästi sitä, että ruskeatakkinen mies on, tai tulee ainakin olemaan hahmo, jolla on enemmän valtaa, kuin
päähenkilöllä. Nämä kuvakulmat ovat todella päähenkilöä alistavia. Ruskeatakkinen
mies on selvästi alentavassa asemassa myös päähenkilön manageri Shannonia kohtaan.

Kuvio 32. Kompositioesimerkki.

Irenen vankilassa istunut aviomies saapuu vapauduttuaan kotiin. Irene tuntee olonsa
epävarmaksi siitä, haluaako hän jatkaa miehensä kanssa, vai aloittaa jotain uutta ja jännittävää päähenkilön kanssa. Irene ja päähenkilö kohtaavat asuntojensa ulkopuolella
rappukäytävässä. Heidät molemmat on rajattu kompositioissa niin, ettei heidän katseilleen ole paljoa tilaa.

Kuvio 33. Kompositioesimerkki.

Kummankin katseen toisessa suunnassa on jotain tärkeää; päähenkilön taustalla palaa
kirkkaan punaisena ”Exit”-kyltti, kuin huutaen, että tämän pitäisi kääntyä ja perääntyä
(Kuvio 33). Irenen taustalla näkyy iloiset ilmapallot, joista vain violetti on enää ylhäällä
roikkuen ovessa (Kuvio 34). Herää ajatus, onko violetti ilmapallo varoitus tulevasta; iloinen juhla aviomiehen saapumisesta kotiin voi pian kääntyä tragediaksi.

Kuvio 34. Kompositioesimerkki.

Hetken päästä päähenkilö löytää Irenen aviomiehen verissään asuintalonsa parkkihallista. Mies on täsmälleen samalla tavalla kompositiossa, kuin Irene juuri hetkeä aiemmin
(Kuvio 35).

Kuvio 35. Kompositioesimerkki.

Mies on ahdettuna kompositioon, jossa katseelle ei ole tilaa ja hän katsoo surullisena,
kun päähenkilö kävelee Benicion luo. Mies ymmärtää, että on menettänyt sekä Irenen,
että poikansa päähenkilölle.
Elokuvan edetessä useat henkilöt tapetaan. Muun muassa päähenkilön manageri Shannon, sekä Irenen mies menettävät henkensä.

Kuvio 36. Kompositioesimerkki.

Elokuvan lopussa päähenkilö pääsee kostamaan nämä murhat. Hän on ajanut Ninon
autoa päin stunttimaski päässään ja valta-asetelma on viimein muuttunut. Nyt päähen-

kilö kuvataan alakulmasta, voimakkaana ja vahvana (Kuvio 36), ja Nino puolestaan yläkulmasta pienenä ja heikkona (Kuvio 37). Lopulta Nino juoksee päähenkilöä karkuun
mereen, jonne päähenkilö hukuttaa tämän.

Kuvio 37. Kompositioesimerkki.

Kuvien harkittu toteutus luo yhdenmukaisen ja selkeän tunnelman. Elokuvassa on hienosti hyödynnetty erilaisia kompositioita ja luotettu niiden kykyyn vahvistaa haluttuja tunnetiloja. Vaikka todella moni kuva onkin kolmanneksen sääntöä noudattavia, on nämäkin
kuvat usein toteutettu tavanomaisesta poikkeavalla ja jännittävällä tavalla.
Jos elokuva koostuu pelkästään tavallisista silmänkorkeudella pysyttelevistä kompositioista, on se pidemmän päälle tylsää. Tässä elokuvassa on onnistuttu pitämään mielenkiinto ja jännitys yllä käyttämällä monipuolisesti, mutta motivoidusti erilaisia kameran korkeuksia, sekä hahmon asetteluja kuvassa.

4.2

Eyes Wide Shut

Eyes Wide Shut on Stanley Kubrickin kulttimaineeseen noussut elokuva lääkäri Billistä
ja tämän vaimosta Alicesta, sekä heidän kokemistaan ulkopuolisista houkutuksista. Elokuva on erittäin seksuaalistäytteinen ja täynnä erilaisia seksuaalisia viitteitä.
Elokuvassa on todella voimakasta ja rohkeaa värien käyttöä korostaen päähenkilöiden kokemia houkutuksia ja tuntemuksia
toisiaan kohtaan.
Kompositioiltaan elokuva on melko vähäeleinen ja suurin osa kuvista on toteutettu
keskikompositiota käyttäen.

Kuvio 38. Eyes Wide Shut-elokuvan kansikuva.

4.2.1

Värit elokuvassa

Stanley Kubrickin ohjaama ja Larry Smithin elokuvaama Eyes Wide Shut on ahdistava
kertomus rikkaan hienostoparin kamppailusta pysyä uskollisina toisilleen tässä houkutuksia täynnä olevassa maailmassa. Kuten Drivessä, tässäkin elokuvassa on hyödynnetty paljon lämpimän ja kylmän valon kontrastia ja oranssilla ja sinisellä valolla leikittelemistä.
Väri punainen on elokuvassa merkittävässä roolissa. Elokuva sijoittuu joulun aikaan ja
punainen väri on todella motivoitu ja sitä näkyy hyvin paljon. Kuitenkaan tämä väri ei

pitäydy ainoastaan joulukoristeissa, vaan punainen korostaa elokuvassa kiihkoa, seksuaalisuutta ja antautumista. Kuten Bellantonkin toteaa, lämpimän punainen väri koetaan
sensuelliuden ja himon värinä.
Läpi elokuvan taustalla näkyy värikkäitä jouluvaloketjuja. Ne ikään kuin tuovat kaupungin
katujen värivalot sisätiloihin. Pariskunnalla on myös kotonaan joulukuusessa värivalot.
Ne vaikuttavat olevan elokuvan maailman trendi joulusisustamisessa. Vaikuttaa siltä,
että pariskunta on halunnut muuten kliiniseen ja harkitusti sisustettuun kotiinsa hieman
räväkkyyttä ja kaupungin vilskettä värikkäillä valoilla.
Elokuvan alussa valaisu on lämminsävyistä ja muukin väritys on seesteistä. Kuvataan
näennäisesti onnellista ja iloista pariskuntaa valmistautumassa juhliin lähtöön.
Juhlissa on runsaasti värivaloja. Niitä tasapainottamassa on kuitenkin paljon valkoisia
valoketjuja. Kun Bill on kahden naisen viettelyksen keskellä, hänen takanaan loistavat
värikkäät valot samalla, kun naisten taustoilla on viattomammat valkoiset valot (Kuvio
39). Tämä on kuin merkkinä siitä, että vaikka naiset flirttailevatkin Billille kovemmin, kuin
hän naisille, on Bill kuitenkin eniten paheellinen.

Kuvio 39. Väriesimerkki. Ruutukaappaus elokuvasta Eyes Wide Shut.

Juhlissa kumpikin osaltaan flirttailee muille juhlissa olijoille ja molemmilla on selvästi
tarve saada huomiota vierailta vastakkaisen sukupuolen edustajilta. Tunnelma lämpenee kummankin osalta, mutta kumpikaan ei vie tilanteitaan vieraiden ihmisten kanssa
flirttailua pidemmälle.

Kuvio 40. Väriesimerkki.

Kesken juhlien Bill hälytetään juhlatilan yläkertaan auttamaan yliannostuksen ottanutta
naista. Nainen makaa verenpunaisella tuolilla keskellä myrkynvihreää huonetta (Kuvio
40). Punainen on kuin korostamassa vaarallista tilannetta ja vihreä ilmaisemassa myrkkyä, jota nainen on juuri itseensä laittanut.
Juhlien jälkeen pariskunta on makuuhuoneessaan. Makuuhuoneen väritys ja valaistus
on lämpimän oranssia ja taustalla näkyy oviaukko kylmän siniseen kylpyhuoneeseen.
Kylpyhuone on kuin kylmä ja hyinen ulkomaailma heidän lämpimän ja kiihkeän makuuhuoneensa taustalla (Kuvio 41).

Kuvio 41. Väriesimerkki.

Aluksi kumpikin hahmoista makaa sängyssä, mutta heille tulee riitaa ja konfliktin yltyessä
nainen peruuttaa kauemmas miehestään, ikään kuin kohti kylmää ja tunteetonta sinistä
tilaa (Kuvio 42).

Kuvio 42. Väriesimerkki.

Naisen tuohtuessa entisestään, tämä siirtyy kylmän sinisestä oviaukosta saman sävyisen ikkunan ääreen. Pariskunnan ongelmat näytetään todella alkavan, kun nainen paljastaa miehelleen seksuaaliset fantasiansa toista miestä kohtaan sinisen ikkunan ääressä punaisten verhojen reunustamana (Kuvio 43). Mies pysyy koko tämän ajan lämpimässä valossa; hän yrittää pysyä tyynenä ja pitää asiat ennallaan todistelemalla naiselle
rakkauttaan.

Kuvio 43. Väriesimerkki.

Bellantonin mukaan kirkkaanpunainen väri voidaan kokea olevan luonteeltaan
aggressiivinen ja vihainen. Tästä syystä Alicen raivostuminen ja voimakkaiden tunteiden
ilmaiseminen kirkkaanpunaisten verhojen keskellä tuntuu entistä dynaamisemmalta.
Bill saa soiton erään potilaansa kuolemasta ja lähtee käymään tämän luona lohduttaakseen tämän tytärtä. Vaimonsa seksuaalisen fantasian järkyttämä mies kuvittelee mielessään vaimonsa ja tämän fantasian kohteen. Nämä mielikuvat ovat sinisenmustia hetkiä
korostaen niiden epätodellisuutta ja ankeutta (Kuvio 44).

Kuvio 44. Väriesimerkki. Billin mielikuva vaimostaan toisen miehen kanssa.

Lähdettyään potilaansa luota Bill kamppailee ajatustensa kanssa. Hän kävelee pitkin
kaupungin katuja ja tapaa violettiin mekkoon pukeutuneen prostituoidun. Bellantonin ajatusten mukaan joku tai jokin tulee siis muuttumaan äkisti. Tämä on kuin viittaus Billin
uskollisuuteen vaimoaan kohtaan.
Kun mies päättää antautua prostituoidun kutsuun, hän kulkee tämän asuntoon kirkkaanpunaisista ovista (Kuvio 45). Bellantonin mukaan punainen väri voi olla merkkinä himoista ja tätä tunnetta nämä punaiset ovet korostavat. Samalla tulee tunne, että ovien
väri olisi kuin varoitus Billille; ”Jos astut näistä ovista, ei enää ole paluuta.”

Kuvio 45. Väriesimerkki. Punaiset ovet.

Prostituoidun kotona on lämpimän kiihkeä tunnelma ja samoin valaistus on lämpimän
oranssihtavaa. Asunnossa on myös paljon värivaloja. Tästä leikataan kotona odottavaan
vaimoon, jonka ympäröi kylmä, sininen valo; kuin kotona ei olisi tunnetta, intohimoa tai
kiihkeyttä.

Kuvio 46. Väriesimerkki. Jazz-klubin punaiset seinät ja värivalot.

Alice soittaa Billille ja tämä lähtee prostituoidun luota jättäen houkutuksen vain yhteen
suudelmaan. Bill ei kuitenkaan suuntaa kotiin, vaan päätyy jazzklubille, jonka sisäseinät
ovat kirkkaanpunaiset ja täynnä värivaloja (Kuvio 46).

Kuvio 47. Väriesimerkki. Jazz-klubi täynnä värivaloja.

Kaupunki on täynnä houkutuksia ja paheita. Elokuvan edetessä huomaa, että värivalot
ja punainen väri toistuvat ja niiden määrä kasvaa paikoissa, joissa Bill menee syvemmälle houkutusten tielle ja kauemmas uskollisesta ja luotettavasta perheenisän roolistaan.
Kuvassa 47 Bill on jazz-baarissa kuuntelemassa ystävänsä pianonsoittoa. Tämä on ensisysäys tulevan yön tapahtumiin ja siihen, miten Bill päätyy orgioihin. Punainen väri ja
värivalot toimivat ikään kuin Billin johdattajina tälle syntiselle matkalle.

Kuvio 48. Väriesimerkki. Punainen auto tuo Billin orgioihin.

Myöhemmin Bill saapuu syntiseen, houkutuksia täynnä olevaan orgiarituaaliin, johon hänet saatetaan punaisella autolla (Kuvio 48). Sisälle ovesta astuttuaan hän kulkee punaisten verhojen läpi punaisella matolla päällystettyyn aulaan.

Kuvio 49. Väriesimerkki. Punaiseen kaapuun pukeutunut rituaalin harjoittaja.

Rituaalissa osallisena olevat naiset seisovat punaisen maton päällä ja rituaalin harjoittaja, seremoniamestari, on tilaisuuden ainoa punaisiin pukeutunut hahmo (Kuvio 49).

Valaistus on lämmintä. Mitä pidemmälle orgiat menevät ja mitä kiihkeämpi tunnelma vallitsee, sitä lämpimämpi ja jopa punaisempi valaistus on.
Tilaisuuden järjestäjät saavat selville Billin olevan kutsumaton vieras ja hänet saatetaan
keskelle ihmisjoukkoa punaisiin pukeutuneen seremoniamestarin eteen. Seremoniamestarin vierellä seisoo kaksi violetteihin kaapuihin pukeutunutta hahmoa (Kuvio 50).
Violetti väri luo meille jälleen Bellantonin teorian mukaisen ajatuksen siitä, että jokin suuri
muutos on tapahtumassa. Tilanne on muutenkin uhkaava ja saa pelkäämään Billin selviytymisen puolesta.

Kuvio 50. Väriesimerkki. Punaisiin pukeutunut seremoniamestari ja violetteihin kaapuihin pukeutuneet hahmot.

Seremoniamestari komentaa Billiä ensin riisumaan naamionsa, ja sen jälkeen muut vaatteensa. Bill tottelee ja paljastaa kasvonsa, mutta uhkaava tilanne raukeaa, kun parvella
seisova alaston nainen tarjoutuu uhraamaan itsensä Billin vuoksi. Sitä, mitä uhraaminen
tarkoittaa, ei paljasteta vielä.
Mies palaa sinisen, kylmään ja kliiniseen kotiinsa. Makuuhuone, jossa vaimo nukkuu, on
erityisen kylmä. Pariskunta keskustelee naisen unesta, jossa hän harrastaa seksiä fantasioimansa miehen kanssa. Unessa on myös muita ihmisiä viettämässä orgioita. Naisen
uni on siis hyvin samanlainen, kuin paikka, jossa mies juuri todellisuudessa oli.

Roolit ovat vaihtuneet verrattuna elokuvan alkuun ja pariskunnan ensimmäiseen konfliktiin. Nyt nainen itkee ja kokee huonoa omaatuntoa seksiunestaan toivoen, että kaikki
palaa ennalleen. Hänen taustallaan on oviaukko lämminsävyiseen käytävään, kuin kehystäen naisen ja korostaen tämän voimakkaita tunteita miestä kohtaan (Kuvio 51).
Värit ovat myös päinvastaiset, kuin elokuvan alussa pariskunnan ensimmäisen konfliktin
aikana; silloin he olivat lämpimässä valossa ja sinisen kylmä valo oli kauempana oviaukossa. Nyt he ovat kylmässä valossa ja lämmin valo tavoittamattomissa taustalla
Mies on etääntynyt vaimostaan ja on pettynyt tämän uneen. He halaavat, mutta ovat silti
etäisiä toisistaan. Tulee tunne siitä, että voiko pariskunta enää toipua kohtaamistaan
vaikeuksista ja löytää palavaa rakkautta, vai vaipuvatko he ikuisesti kylmyyteen ja tunteettomuuteen.

Kuvio 51. Väriesimerkki. Pariskunta kylmän sinisessä valossa.

Elokuvan edetessä kohti loppuaan Bill lukee sanomalehteä, jossa kerrotaan elokuvan
alun juhlissa hänen auttamansa naisen joutuneen huumeiden yliannostuksen vuoksi sairaalaan. Bill menee välittömästi sairaalaan katsomaan naista, mutta saa kuulla tämän
kuolleen. Billille selviää, että nainen on sama, kuin orgioissa hänen nahkansa pelastanut

nainen. Naisen teko uhrata itsensä Billin puolesta todella tarkoitti uhrautumista henkensä
kaupalla. Seremoniamestarin rinnalla olleet violettiasuiset hahmot siis ennustivat oikein.
Tästä järkyttyneenä Bill palaa kotiinsa ja sammuttaa joulukuusen värivalot, kuin merkiksi
siitä, että kaupungin houkutukset ja värivalojen irstaus saavat nyt luvan loppua. Bill menee makuuhuoneeseen, jossa hänen tyynyllään, nukkuvan Alicen vieressä on hänen orgioissa käyttämänsä naamio (Kuvio 52). Vaikuttaa siltä, kuin joku ulkopuolinen olisi tunkeutunut heidän kotiinsa ja käynyt asettamassa naamion. Bill purskahtaa itkuun ja lupaa
kertoa kaiken tapahtuneen vaimolleen. Valaistus on todella sininen ja henkii kylmyyttä.
Tulee tunne siitä, että Billin paljastuminen vaimolleen saattaa kylmentää heidän välinsä
lopullisesti.

Kuvio 52. Väriesimerkki. Bill paljastaa illan tapahtumat.

Loppukohtauksessa pariskunta on lapsensa kanssa lelukaupassa. Tunnelma on kireä,
koska mies on edellisenä iltana paljastanut irtiottoillan tapahtumat. Nainen on poissaoleva ja surullinen. He käyvät parisuhteen jatkumisen kannalta oleellisen keskustelun
lelukaupan värivalojen keskellä ikään kuin sopien; ”Tällaista elämämme tulee olemaan.
On opittava elämään värivalojen ja houkutusten keskellä, jos haluamme jatkaa suhdettamme” (Kuvio 53).

Kuvio 53. Väriesimerkki. Loppukohtaus värivalojen keskellä lelukaupassa.

4.2.2

Kompositiot elokuvassa

Elokuvan kompositiomaailma on melko klassinen, eikä siinä tapahdu mitään merkittäviä
muutoksia elokuvan aikana. Toisin kuin Drivessä, Eyes Wide Shutin kompositiot osallistuvat tarinan kerrontaan ja juonen kulkuun melko huomaamattomalla tavalla, eivätkä ne
erityisemmin korosta mitään hahmojen tunnetiloja tai juonellisia muutoksia.
Elokuvassa on paljon keskikompositioita. Elokuvan alussa pariskunta osallistuu tyylikkäisiin ja äveriäisiin iltapukujuhliin ja lähes jokaisessa kuvassa hyödynnetään keskikompositiota. Tuntuu kuin komposition avulla haettaisiin tunnetta tasapainoisuudesta ja tavallisuudesta; kaikki on kohdillaan.

Kuvio 54. Kompositioesimerkki. Pariskunta tanssii.

Pariskunta saapuu juhliin keskikompositiossa ja heidän tanssiaan seurataan niin, että
kamera pyörii heidän ympärillään pitäen heidät kuvan keskellä (Kuvio 54). Kun Bill näkee
vanhan opiskelukaverinsa soittamassa pianoa lavalla, on tämäkin keskikompositiossa
(Kuvio 55).

Kuvio 55. Kompositioesimerkki.

Kun Bill on keskustelemassa opiskelukaverinsa kanssa, hänen vaimonsa Alice seisoo
yksin tanssilattian vieressä juomassa samppanjaa. Seuraa pitkä kuva, jossa Alice on
ensin kuvan keskellä (Kuvio 56).

Kuvio 56. Kompositioesimerkki.

Kamera kiertää Alicen taakse ja hänen yksilökuvastaan muodostuukin twoshot, jossa
hän on kuvan vasemmassa kolmanneksessa ja häntä flirttailevasti katseleva mies oikeassa kolmanneksessa (Kuvio 57).

Kuvio 57. Yksilökuvasta muodostuu twoshot.

Kamera ajaa heitä kohti saaden henkilöt keskemmälle kuvaa, lähemmäs toisiaan, rajaten samalla muut ihmiset kuvan sivuilta pois (Kuvio 58). Tulee tunne, että he ovat kahden
täpötäynnä olevissa juhlissa ja heidän flirttailunsa muuttuu kuvan komposition avulla intiimimmäksi.

Kuvio 58. Kompositioesimerkki.

Pian he ovat jo tanssilattialla kiinni toisissaan samalla, kun kamera pyörii heidän ympärillään pitäen heidätkin keskikompositiossa. Heidän tanssiessaan Alice näkee miehensä
kahden tuntemattoman naisen kanssa täydellisesti keskellä ovien kehystämää kuvaa
(Kuvio 59).

Kuvio 59. Kompositioesimerkki. Bill naisten kanssa ovien rajaamassa kuvassa.

Elokuva jatkaa keskikompositioiden pääasiallista käyttöä. Ensimmäiset selkeästi keskikompositioista poikkeavat sijoittelut tulevat sen jälkeen, kun pariskunta on saapunut juhlista kotiin.

Kuvio 60. Kompositioesimerkki. Alice ja Bill peilin edessä.

Alice keimailee alasti peilin edessä kolmanneksen sääntöä noudattaen (Kuvio 60). Bill
tulee hänen viereensä ja kamera ajaa lähemmäs peiliheijastusta, pitäen Alicen edelleen
kolmanneksen kohdalla. Kompositio auttaa kääntämään enemmän huomiota Aliceen,
tämän selvästi katsellen miestään arvioiden ja arvostellen tätä (Kuvio 61). Tuntuu, kuin
Alicen mielessä olisi tapahtunut jotain, jota halutaan korostaa tällä hieman keskikompositiosta poikkeavalla asettelulla.

Kuvio 61. Kompositioesimerkki.

Kuvassa 62 Bill ja prostituoitu suutelevat. Kompositio on ahdistanut Billin nurkkaan antaen
naiselle suurimman osan tilasta. Tulee tunne, että Bill on omien ajatustensa ja tunteidensa
kanssa hieman lukossa ja kokee tilanteensa vaikeaksi samalla, kun villin ja vapaan oloinen
nainen viettelee häntä.

Kuvio 62. Kompositioesimerkki. Bill ja prostituoitu suutelevat.

Elokuvassa on täydellisiä esimerkkejä Fibonaccin spiraalin noudattamisesta. Esimerkiksi kuvassa 63 päähenkilö ja tätä palvelemaan saapunut tarjoilija asettuvat tummina hahmoina
kuvan keskiosasta vasempaan laitaan. Hahmot on aseteltu spiraalin muotoa noudattaen;
tarjoilijan seistessä ja päähenkilön istuessa he mukailevat täydellisesti spiraalin häntää. Pääpiste ja alue, johon katsojan katse halutaan ohjata, on sinisessä valossa hohtava lava, joka
on kompositiossa täydellisesti spiraalin muotoa noudattava.

Kuvio 63. Kompositioesimerkki. Fibonaccin spiraalin muotoa noudattava kompositio.
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Musiikkivideo – kaksi eri maailmaa

Opinnäytetyöni teososa on musiikkivideo Tiina-Maria Anderssonin Maria Sola artistinimellään tekemään Nightingale-kappaleeseen. Kappale on Maria Solan ensimmäinen
sinkku soolourallaan.
Kappale kertoo ihmismielen sisäisistä kamppailuista ja omista henkisistä ristiriidoista, ja
siitä, kuinka tämän kaiken voi käydä läpi hymy huulillaan, näyttäen ulkoisesti vahvalta ja
virheettömältä. Kappale itsessään on sanomansa vastaisesti rauhallinen ja lempeähkö.
Aloimme suunnitella videota, joka tukisi kappaleen sanoituksia, eikä niinkään sen kepeähköä sävellystä. Tahdoimme luoda visuaalisen teoksen, joka herättää huomiota esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, vaikka käyttäjän puhelin olisikin äänettömällä, eikä
kappale itsessään olisi kuuluvissa. Jos ihmisen mielenkiinto herää videota katsomalla,
hän saattaa katsoa videon kokonaisuudessaan ja samalla kuunnella kappaleenkin. Ajattelimme, että artistin ensimmäisen kappaleen näkyvyys lisääntyy mitä näyttävämpi video
on kyseessä.
Kappaleen viesti esitetään videossa raa’alla kontrastilla ylitäydellisen ulkokuoren ja
kamppailevan sisimmän välillä. Molemmat maailmat ovat todella äärimmäisiä ja värien,
kompositioiden ja tekstuurien merkitys on suuri.

Ensimmäinen, ”täydellinen”, maailma on värikäs ja kansikuvamainen. Artisti istuu tuolilla
valkoista taustaa vasten näyttävä kukkapäähine päässään. Hän katsoo suoraan kameraan leuka pystyssä ja hymyilee itseensä tyytyväisen näköisenä (Kuvio 64).

Kuvio 64. Laajin kuva täydellisestä maailmasta.

Kompositiot ovat selkeitä ja tilavia, lähikuvia lukuun ottamatta (Kuvio 65). Katseella on
reilusti tilaa ja pään päällä on myös runsaasti tilaa. Tunnelma on kevyt ja lempeä. Tämä
maailma korostaa vahvaa ja täydelliseltä vaikuttavaa ulkokuorta.

Kuvio 65. Tiivis kuva täydellisestä maailmasta.

Tästä maailmasta leikataan toiseen; ristiriitaa ja ahdistusta korostavaan mustavalkoiseen sisimpään. Tässä maailmassa artisti makaa kylpyammeessa ja ammeen sisällön
väri- ja materiaali vaihtelee kuvaten sisäisen maailman myrskyjä ja kamppailua päästä

pinnalle. Kompositiot ovat joko liian tilavia, jättäen artistin yksinäisyyteen, tai todella
ahtaita, korostaen poispääsyn mahdottomuutta.

Kuvio 66. Laajin kuva mustavalkoisesta maailmasta.

Ensin aritisti istuu valkoisessa kylpyammeessa mustaa taustaa vasten, kuin jossakin
epätilassa. Amme on kompositiossa kuvan alalaidassa ja ympärillä on runsaasti mustaa
tilaa (Kuvio 66). Tämä kuvaa hahmon eksynyttä ja yksinäistä olotilaa. Esittelemme tätä
maailmaa täydellisen maailman sekaan leikattuna. Yhtäkkiä artisti vajoaa ammeeseen,
kuin jonkin vetämänä.

Kuvio 67. Artisti makaa ammeessa pinnan alla.

Tässä vaiheessa näytämme artistin makaavan rauhallisena ammeessa pinnan alla (Kuvio 67). Hän ei edes yritä rimpuilla tai päästä ylös. Amme on ahdas ja kuvan kompositio
rajautuu ahtautta korostavasti ammeen reunoihin.
Leikkaamme maailmoja ristiin. Täydellisessä maailmassa kaikki on edelleen hyvin ja artisti jatkaa keimailua ja hymyilyä.

Kuvio 68. Laajin kuva lakanasta.

Mustavalkoisessa maailmassa näytämme lähikuvan vedestä ja sen pinnalla olevasta
valkoisesta saippuavaahdosta. Tämän kuvan jälkeen näemme samanlaisen lähikuvan
valkoisesta ryppyisestä lakanasta. Vesi on muuttunut märäksi valkoiseksi lakanaksi,
jonka läpi on mahdotonta päästä. Artisti makaa lakanan alla hieman liikkuen. Kompositio
on edelleen ahdas, eikä anna tilaa liikkua (Kuvio 68).
Esittelemme hetken lakanaa ja sen läpitunkematonta pintaa. Hetken päästä materiaali
vaihtuu jälleen ja pinta muuttuu läpinäkyväksi kelmuksi. Pinnan läpi on aivan yhtä mahdotonta päästä, vaikka sen läpi näkeekin. Kelmu on ihoon tarttuvaa ja ahdistavaa. Kompositiot ovat tiukkoja ja klaustrofobisia.

Kuvio 69. Laajin kuva kelmusta.

Laajimmassa kelmukuvassa (Kuvio 69) artisti on ahdettu sivuttain kuvan reunaan niin,
ettei hän mahdu liikuttamaan käsiään; ikään kuin ahtaaseen putkeen. Samalla hänen
päänsä päällä kuvan oikeassa sivussa on paljon tilaa. Hän on edelleen yksin tässä ahtaassa ja ahdistavassa epätilassa.

Kuvio 70. Tiivis kelmukuva.

Kelmun jälkeen tapahtuu viimeinen materiaalin vaihdos, kun kylpyammeeseen sataa
mustaa mönjää. Se osuu artistia kasvoihin ja hän yrittää väistellä sitä. Lopulta musta
värjää koko ammeen. Kuvat ovat kompositioiltaan edelleen ahtaita ja kuvat rajautuvat
ammeen reunoihin (Kuvio 71).

Kuvio 71. Artisti makaa mustassa mönjässä.

Tässä vaiheessa kappaleessa alkaa tunteita purkava instrumentaali-osio. Artisti täydellisessä maailmassaan kyllästyy hymyilyyn ja tunteiden peittelyyn. Hän ottaa kukkaseppeleen päästään ja heittää sen maahan. Samalla mustavalkoisen maailman artisti ei halua enää olla materiaalien ja pintojen vanki, vaan alkaa rimpuilla ja riuhtoa itseään ylös
ammeesta (Kuvio 72).

Kuvio 72. Riuhtomista kelmun alla.

Kuvio 73. Veden roiskeita.

Lopulta taistelu palkitaan ja musta mönjä poistuu ammeesta päästäen artistin otteestaan. Hän nousee istumaan hengästyneenä. Silti kompositio on edelleen ahdas, eikä
katseelle, eikä pään päälle anneta paljoa tilaa (Kuvio 74).

Kuvio 74. Pinta päästää otteestaan ja artisti pääsee ylös ammeesta.

Loppukuva on kamera-ajo puolilähikuvasta lähikuvaan. Artisti istuu edelleen täydellisessä maailmassaan, mutta sen tausta ei olekaan enää kliinisen valkoinen ja artistin
hiuksetkin ovat taistelun tuloksena sekaisin. Valo on todella vaaleanpunaista, melkein
häiritsevää. Tulee tunne siitä, että artisti on vihdoin päästänyt esiin oikeat tunteensa,
eikä jaksa esittää enää. Ikään kuin hän olisi pyrkinyt kaikin voimin pitämään kulissinsa
kiiltävän valkoisina ja nyt todellisuus ja raju vaaleanpunainen valtaavatkin tilan.

Kuvio 75. Loppukuva. Todellisuus paljastuu,

Artisti on ensin oikea poski kameraan päin, mutta samalla kun lähestymme häntä, hän
kääntyy katsomaan suoraan kameraan, ja näemme hänen poskellaan mustaa valuvaa
mönjää (Kuvio 75). Meille paljastuu, ettei kyseessä ollutkaan kaksi erillään olevaa maailmaa, vaan sisäinen ahdistus onkin totta, ja se pyrkii esiin kaikista peittely-yrityksistä
huolimatta. Omat heikkoudet ja tuntemukset tulee hyväksyä, eikä esittää kaiken olevan
hyvin.
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Loppupäätelmät

Olen aina pitänyt väreistä ja niiden kanssa leikittelemisestä. Olen kuin lapsi karkkikaupassa, kun pääsen tilanteisiin, joissa saan itse valita jonkin teoksen värimaailman. Oli
kyse sitten maaleista, jotka valitsen tauluuni, tai väripaletista, jonka valitsen lyhytelokuvaan. Jokainen väri ja värin sävy tuovat mieleeni jonkin tilanteen tai tunteen. Pidän valinnanvapaudesta ja pohdinkin usein, luonko yhtenäisen värimaailman, jossa jokainen
väri sointuu ristiriidattomasti yhteen, vai käytänkö vastavärejä ja niiden kontrasteja.
Tietysti kaikki väripaletit ja niiden suunnitteleminen kulkevat käsi kädessä luotavan teoksen kanssa; minkälaisessa valossa ja värissä kukin hahmo halutaan näyttää ja mitä milläkin värillä tahdotaan korostaa.
Värien käyttö on siis äärimmäisen tärkeä elokuvakerronnallinen keino. Päähenkilöiden
vaatteiden värit, heidän kotiensa sisustuksen sävyt ja valo, jossa heidät näytetään ovat
todella olennaisia indikaattoreita siitä, millaisia hahmoja he ovat ja millainen esimerkiksi
heidän mielentilansa kullakin hetkellä on. Kuten kummassakin esimerkkielokuvassa, on
tärkeää olla jokin väripaletti, joka pysyy jatkuvana koko elokuvan ajan. Tämä luo johdonmukaisuutta ja antaa elokuvalle yhtenäisen ilmeen.
Värit ovat ihmiselle tärkeitä ärsykkeitä ja ne edustavat tiettyjä tunnetiloja. Värien avulla
on helppoa esitellä esimerkiksi hahmojen tunteita ja niillä voi korostaa heidän kehitystään elokuvan edetessä. Väreillä voi myös korostaa tilanteiden merkittävyyttä ja muutoksen suuruutta. Esimerkiksi Drivessä toteutettu tilanne, jossa lämpimässä valossa koko
elokuvan ajan esitetty nainen astuukin järkyttävän tapahtuman jälkeen kylmään valoon,
on todella dramaattinen käänne, jota valaisun väri upeasti korostaa.
Myös Eyes Wide Shutissa nähtävä punaisen värin ja värivalojen jatkumo, ja juonen kuljettaminen näiden avulla, on hieno esimerkki taitavasta värien käytöstä elokuvassa. Punainen luo samaan aikaan tunnetta siitä, että väriä seuraamalla tulee tapahtumaan jotain
kiihkeää ja luvatonta, sekä sen olevan varoitusväri Billille. Värivalot tuovat kaupungin
valokylttien ja katuvalojen hektisyyttä sisätiloihin ja toimivat myös juonen ja Billin johdattajina.
Kompositioiden merkitys ja vaikutus kuvien välittämiin tunteisiin on kiistatonta. Jokainen
kompositiossa tehtävä ratkaisu vaikuttaa siihen, miten katsoja kuvan kokee ja mitä tämä

tuntee. Pidän itse perinteisistä poikkeavien kompositioiden hyödyntämistä omissa töissäni. Kuten Nightingale-musiikkivideossakin, erilaiset kompositiot auttavat luomaan erilaisia tunnetiloja ja vahvistamaan haluttua kontrastia.
Drivessä on annettu kompositioille todella suuri merkitys ja erilaisia kompositioita käytetään varsin laajasti. Vaikka pääasiallisesti kompositiot ovatkin kolmanneksen sääntöä
noudattavia, on niihin saatu variaatioita esimerkiksi kameran korkeutta muuttamalla ja
kamera-ajoja tehdessä asettamalla hahmo ensin yhteen kolmannekseen ja ajon lopussa
toiseen kolmannekseen.
Kompositioilla on hienosti osallistuttu juonen kuljettamiseen. Esimerkiksi se miten Irene
on aseteltu kuviin, auttaa vahvasti viestimään hänen hahmonsa kehityksestä. Melkein
läpi elokuvan Irene on aseteltu kuvan kolmannekseen niin, että hänen katseellaan on
reilusti tilaa. Kun hän viimein hyväksyy omat tunteensa päähenkilöä kohtaan ja poistuu
miehensä kotiintulojuhlista, näytetään hänet istumassa ovensa edessä lattialla seinään
nojaten. Hän katselee päähenkilöä ja hänet on aseteltu kolmannekseen niin, että katseelle ei ole jätetty lähes lainkaan tilaa. Tämä antaa vahvan tunteen siitä, että hän ei ole
itsekään varma mihin on ryhtymässä, eikä oikein tiedä, mitä tehdä.
Toinen vaihtoehto on käyttää kompositioita, kuten elokuvassa Eyes Wide Shut. Siinä
kompositiot ovat hyvin samanlaisia elokuvan alusta loppuun saakka, eikä keskikompositiosta poiketa kovinkaan usein. Koen, että tässä elokuvassa väreille on annettu enemmän tilaa ja luotettu niiden vaikutukseen, kuin kompositioiden.
Tutkimustyöni jälkeen, olen oppinut antamaan väreille ja kompositioille entistäkin enemmän painoarvoa ja arvostusta. Koen, että tutkimalla värejä, olen oppinut niistä todella
paljon ja ymmärtänyt, että värien sävyeroillakin on suuri merkitys siihen, minkä tunteen
väri välittää. Tulen varmasti jatkossa hyödyntämään oppimaani tietoa väreistä ja kompositioista omissa tulevissa kuvaustöissäni.
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