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Tutkin japanilaisen säveltäjän Susumu Hirasawan musiikin käyttöä ja sen vaikutusta ani-

maatio-ohjaaja Satoshi Konin elokuvissa. Kon hyödyntää animaation kerronnassa Hi-

rasawan musiikin rytmiä ja käyttää suunnittelutyössään apuna musiikin herättämiä mie-

likuvia. Heidän työskentelytapansa ovat keskenään hyvin samanlaisia, vaikka he toimi-

vatkin eri taidealoilla. Hirasawan musiikin rakenne on monikerroksista ja tarinamaista, ja 

hänen hyödyntämänsä instrumentit mukailevat Konin elokuvien teemoja. Konin animaa-

tioelokuvissa on tietty kuvallinen tempo ja tarinoiden sisältä löytyy häilyviä rajoja, joissa 

Hirasawan musiikki toimii taustalla vahvistaen tarinan sisäistä rytmiä ja tunnetta. 
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VISUAL MUSIC 

 The creative collaboration between composer Susumu Hirasawa and 
animation director Satoshi Kon 

I study how Japanese animation director Satoshi Kon uses composer Susumu Hirasawa’s music 
in his films and how it effects in the final animation. They use a different approach to composing, 
where the score is not always made by studying finished pictures. Kon uses the rhythm of 
Hirasawa’s beat and is inspired by the music before starting to write the film. Their work methods 
are similar even though they work in separate fields. Hirasawa’s music has depth and the 
structure has a storylike form. The instruments he plays reflects the world of Kon’s films. Kon’s 
animations have a visual flow and contrast worlds are often on top of the other. Hirasawa’s music 
plays in the background and enhaces animations inner peculiarity. 
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1 JOHDANTO 

Tässä tutkielmassa tutkin japanilaisen muusikon, animaatiosäveltäjä Susumu Hirasawan 

(s. 1954) työprosessia ja työkaluja sekä hänen musiikkinsa vaikutusta animaatiokerron-

taan. Hirasawa tunnetaan erityisesti animaatio-ohjaaja Satoshi Konin (1963–2010) ani-

maatioelokuvien soundtrackien säveltäjänä. Elokuvamusiikki on olennainen osa eloku-

van emotionaalisen vaikutuksen luomista ja visuaalisen sisällön tulkintaa, ja Konin tapa 

hyödyntää musiikkia luomistyössään on poikkeuksellinen: Hän on saanut inspiraatiota ja 

vaikutteita Hirasawan musiikista moniin eri aiheisiin, joita hän elokuvissaan tarinallisesti 

ja visuaalisesti käsittelee. Heidän työtavassaan musiikkia ei aina sävelletä jo olemassa 

oleviin kuviin. Halusin kirjoittaa aiheesta, koska olen kiinnostunutniin Konin kuin Hi-

rasawan töistä ja niiden kerroksista, sekä elokuva-, ja etenkin animaatiomusiikin toimi-

vuudesta. Lähteinä olen hyödyntänyt etenkin heidän kahden haastatteluja ja tutkinut vi-

deomateriaalia. Pohdin erityisesti sitä, miten Hirasawan musiikki on vaikuttanut etenkin 

ohjaaja Satoshi Konin animaatiokerrontaan ja toiminut vahvasti jopa itse animaation in-

noittajana.  

Pohdin kysymyksiä, kuten mikä tekee Hirasawan musiikin niin toimivaksi elementiksi 

osana animaatiota, mitkä elementit ovat katsojalle vaikuttavia ja onko niissä jotain erityi-

sen inspiroivaa Konin animaatiokerronnan kannalta. Kerron Susumu Hirasawan ja Sa-

toshi Konin taiteellisista yhteneväisyyksistä ja analysoin etenkin kahta kohtausta Konin 

elokuvista Millennium Actress (2001) ja Paprika (2006), joissa Hirasawan ja Konin työ-

tapa ja sen vaikutus käyvät erityisen hyvin ilmi. Samalla ne ilmentävät musiikin merki-

tystä mieltä herättävän elokuvan ainesosana.   
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2 TAITEILIJAESITTELYT 

Alkuun kerron lyhyesti Susumu Hirasawan musiikillisesta tyylistä ja urastaan muusik-

kona ja yhtyejäsenenä, sekä Satoshi Konin tuotannosta ja matkasta mangapiirtäjästä 

ohjaajaksi. Kirjoitan heidän ensimmäisestä tapaamisestaan ja mitä ajatuksia se heissä 

herätti. 

 

2.1  Susumu Hirasawa – yllättävä moniosaaja 

Susumu Hirasawa syntyi 2.4.1954 Tokiossa. Hän on muusikko ja säveltäjä, joka tunne-

taan etenkin soolourastaan mutta myös P-MODEL-yhtyeen perustajana ja keulahah-

mona. Ryhmä perustettiin vuonna 1979 ja se toimi Japanin techno-pop/new wave -liik-

keen eturivissä. Vuoden 1989 alussa Hirasawa aloitti soolouransa toimien samalla P-

MODEL-yhtyeen jäsenenä. Omassa musiikissaan hän painottaa sanoituksia ja käyttää 

ääniä, jotka eivät kuulu minkään tietyn maan tyylille. Hänen musiikkinsa on omaperäistä, 

jossa menneisyys ja tulevaisuus tapaavat nykyhetkessä: mytologiaa ja kansanperinteitä 

yhdistetään tieteisfiktioon ja tietokoneisiin. Vuonna 1999 Hirasawa sai paljon huomiota 

alkaessaan myydä omaa musiikkiaan mp3-formaatissa internetissä. Hän oli tuolloin en-

simmäinen ammattimuusikko, joka luovutti musiikkiaan netin välityksellä Japanissa. (Hi-

rasawa 2019.) 

Susumu Hirasawa pyrkii jatkuvasti olemaan musiikkiteollisuuden edelläkävijöiden jou-

kossa, ja hänen interaktiiviset live-esiintymisensä ovat näyttäviä ja kekseliäitä. Hirasawa 

on tehnyt myös musiikkia videopeleihin, animesarjoihin ja elokuviin. Hän on säveltänyt 

musiikkia Satoshi Konin animaatio-ohjauksiin Millennium Actress (2001), Paprika (2006) 

ja televisiosarjaan Paranoia Agent (2004). Hirasawan albumi Hengen Jizai (2010) sisäl-

tää kappaleen Dreaming Machine, jonka nimen ohjaaja Satoshi Kon antoi viimeiselle, 

kesken jääneelle elokuvalleen. 
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2.2 Satoshi Kon – animaatioelokuvan auteur 

Satoshi Kon syntyi 12.10.1963 Japanin Hokkaidossa. Nuoruudessaan hän opiskeli Mu-

sashinon taideyliopistossa maalausta, mutta valmistuikin vuonna 1982 graafikoksi. Kon 

toimi urallaan ensin mangapiirtäjänä, josta siirtyi vähitellen animaattoriksi, layout-artis-

tiksi, elokuvakäsikirjoittajaksi ja ohjaajaksi. Hänen ensimmäinen taiteellinen ohjauksensa 

oli Magnetic Rose, joka oli yksi kolmesta lyhytelokuvasta Katsuhiro Otomon kokoamassa 

anime-elokuvakokonaisuudessa Memories (1995). Ohjauksessa näkyy varhaisessa vai-

heessaan Konin tunnusomainen tyyli, jossa hän sekoittaa fantasiaa ja todellisuutta kes-

kenään. Kon menehtyi vuonna 2010 haimasyöpään ollessaan vain 46-vuotias. 

Konin ensimmäinen itseohjaama elokuva oli Perfect Blue (1997), jonka tuottamisesta 

vastasi Studio Madhouse. Madhouse tuotti myös kaikki Konin myöhemmät teokset: Mil-

lennium Actress (2001), Tokyo Godfathers (2003), Paranoia Agent (2004), Paprika 

(2006), Ohayō (2008) ja Dreaming Machine. 

 

2.3 Kohtaaminen 

Susumu Hirasawa ja Satoshi Kon tapasivat sattumalta ensimmäisen kerran haastatte-

lussa, johon kumpikin oli osallistunut. Hirasawa luonnehti Konia silloin selvästi poik-

keavaksi persoonaksi, joka oli vahvasti läsnä, mutta samalla nöyrä. Hän huomasi, että 

heillä oli samanlaiset arvot ja asenteet musiikin suhteen, ja heidän välilleen syntyi nope-

asti luottamus. Kon kertoi pitävänsä Hirasawan musiikista hyvin paljon, mikä sai Hi-

rasawan tuntemaan kuin he olisivat tunteneet toisensa jo pitkään. Hirasawa kertoi aja-

telleensa, että heillä kahdella ei olisi juuri yhteisiä kiinnostuksen kohteita, sillä Hirasawa 

ei ollut erityisesti manga- tai animefani. Kuitenkin heillä oli jo ensitapaamisestaan asti 

tunne, että he olisivat hyvinkin samanlaisia ihmisiä, vaikka työskentelivätkin eri aloilla. 

(Kon 2015.)  
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3 INSPIRAATIO MUSIIKISTA 

Konilla oli suuri rakkaus musiikkiin, ja hän piti kuvien tekemisestä musiikin pohjustamina. 

Kirjoitan Paprika-elokuvasta ja siitä, miten tärkeää Konille oli saada käyttää Hirasawan 

musiikkia kyseisessä animaatiossa. Tutkin Paprikan avauskohtausta ja analysoin musii-

kin ja animaation tasapainottavaa vaikutusta toisiinsa. 

3.1 Paprika (2006) 

Paprika (パプリカPapurika) on Satoshi Konin ohjaama psykologinen tieteistrilleri vuo-

delta 2006, joka perustuu Yasutaka Tsutsuin vuoden 1993 samannimiseen novelliin. Kon 

käsikirjoitti elokuvan Seishi Minakamin kanssa. Tarina kertoo psykologian tutkija Atsuko 

Chibasta, joka hyödyntää DC Mini -nimistä laitetta päästäkseen terapiapotilaidensa 

uniin. Paprika on Atsukon alter ego, jonka hahmon ja tietoisuuden hän omaksuu siirty-

essään unimaailmaan. (”Paprika (2006 film)”, Wikipedia 2019.) 

Paprikan kohdalla Kon halusi Hirasawan tekevän musiikin elokuvaan alusta asti. Itse 

asiassa se oli pääsyy, miksi hän alun perin kiinnostui Paprikasta ja unien, kuvitelmien ja 

harhojen rinnastuksesta sekä vastakkainasettelusta todellisuuden kanssa: ne olivat ai-

heita, joita myös Hirasawa käsitteli musiikkinsa kautta. Kun Kon päätti tehdä Yasutaka 

Tsutsuin novellista elokuvan, hän oli hyvin päättäväinen ja tinkimätön siitä, että hänen 

oli saatava säveltäjäksi se, jonka musiikki oli hänet siihen pisteeseen johdattanut. Vain 

Hirasawa kelpasi. Ei ollut kyse siitä, että hän olisi ollut vain yksi vaihtoehto: ”Jos hän 

kieltäytyy, olemme kusessa. Olen toiveajattelija”, Kon sanoi.  

Myös Hirasawaa kiehtoi ajatus Paprikan kääntämisestä elokuvaksi. Ihmisen alitajunta 

kiinnosti häntä, ja hän halusi Paprikan tapauksessa nähdä, miten hänen oma alitajun-

tansa vaikuttaisi hänen säveltämiseensä, miten se motivoisi häntä ja miten hänen kon-

septinsa ja ideansa kantaisivat projektin sisällä. Hirasawa ajatteli, että hänen olisi han-

kalaa toteuttaa sellaista pelkästään musiikin avulla, mutta että visuaaleista olisi siinä 

suuri apu. (Morishima et al. 2007.) 
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3.2 Kohtauksen analysointi 

Analysoin Paprika-elokuvan avausjaksoa, jossa esitellään elokuvan päähenkilö Paprika 

ja miten hän liikkuu unenomaisessa todellisuudessa. Hän kulkee öisessä suurkaupun-

gissa halliten vaivattomasti itseään ja manipuloiden ympäristöään ja sen lainalaisuuksia. 

Paprikan liikkeet ovat naisellisia, leikkisiä ja itsevarmoja. Montaasimaisessa kohtauk-

sessa on lukuisia kekseliäitä ja yllättäviä siirtymiä, ja säksättävien sekvensserien päällä 

aaltoileva melodia on monikerroksinen, ja syntyy vaikutelma, että katsojalle vyörytetään 

ärsykkeitä nopeassa tahdissa. Kohtauksen tempo on laukkaava, ja kuvan ja musiikin 

rytmitys tuo vahvasti mieleen harkitun, eheän musiikkivideon. Leikkaukset ja Paprikan 

eteneminen sekä toiminta kuvassa ovat täysin synkronisoituja musiikin kanssa. Esimer-

kiksi Paprikan kevyet harppaukset osuvat kuvissa tahtiin. 

Avausjakso on vain alle kaksi minuuttia pitkä, mutta se potkaisee tarinan lujasti käyntiin 

ja asettaa katsojalle tempon. Kohtaus on tässä selvästi rakennettu musiikkiraidan mu-

kaan, mutta musiikista tai kuvasta kumpikaan ei dominoi toista, vaan ne tasapainottavat 

toisiaan. Kohtauksen nopea rytmi syntyy kuitenkin pääasiassa siinä käytetyn musiikin 

ansiosta, sillä kuvien tempo on paikoin jopa laahaava, mutta se kohtaa musiikin juuri 

oikeissa kohdissa. Eron voi huomata katsomalla kohtauksen ilman ääntä ja kuuntele-

malla pelkän ääniraidan. Kohtauksessa soi Hirasawan Mediational Field. 
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Kuva 1. Kuvakaappaus Paprikan introsta 

Kuva ja musiikki kohtaavat toisensa esimerkiksi leikkauksessa, jossa Paprika nousee 

raketillaan taivaalle ja tekee kiepin laululta vaikuttavan äänen nousun mukana. Sama 

tapahtuu, kun raketti poistuu ruudusta. Edempäänä kohtausta, jossa Paprika siirtyy suo-

jatielle ja nostaa kätensä pysäyttääkseen ympäröivän ajan, huomio kiinnittyy jälleen lau-

lun ja liikkeen yhtymään.  

3.2.1 Generoitu laulu 

Kon halusi kohtauksen musiikista oikuttelevaa, mutta samalla enteellistä ja jopa kaksi-

naamaista. Keskeisessä osassa avausjaksossa on naisen lauluääni, joka ei kuitenkaan 

ole ihmisen ääni, vaan koneiden tuottama digitaalinen ääni. (Morishima et al. 2007). 

Tämä kappale on siitä merkittävä, että se on tiedettävästi ensimmäinen elokuvamusiik-

kikappale, jossa käytetään Vocaloid-äänisyntetisaattoriohjelmaa laulun generointiin. Oh-

jelma mahdollistaa äänen luomisen, kun käyttäjä määrittelee sen melodian ja laulettavat 

sanat. Elokuvan soundtrack-albumi on myös Hirasawan viimeinen levy, jossa Amiga-

tietokonetta käytettiin kappaleiden kokoonpanoon. Kaikki MIDI järjesteltiin Amiga 4000 -

tietokoneella pyörineen Bars n Pipes -säveltämisohjelman läpi. (”Paprika (2006 film)”, 

Wikipedia 2019.) 
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Kuva 2. Paprikan soundtrack-julkaisu. 

 

 

Hirasawa ajattelee, että uni tuntuu sen kokijalle todelliselta. Enimmäkseen kaikki yksi-

tyiskohdat todellisuudesta tuntuvat olevan paikoillaan. Kappaleen narratiivi ei ole yhte-

näinen, ja laulussa on jotain häiritsevää – siitä huomaa ettei se ole normaali. Se saa 

kyseenalaistamaan kokemusten todellisuuden. Ääni ei jäljittele ihmisen ääntä täydelli-

sesti, mutta se ei myöskään ole robottimainen. Hirasawan mukaan sen luominen ”vaati 

aika paljon vaivaa.” (Morishima et al. 2007.) 
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4 SANOJA – VAI JOTAKIN MUUTA 

Tässä luvussa selvitän Hirasawan sanoituksien rakennetta ja sisältöä. Uniteemaisessa 

elokuvassa hänen kappaleensa Parade sanoilla leikittely on tukevana elementtinä koh-

taukselle, jossa sanojen ymmärtämistä tärkeämpää on kanavoida kuulijalle mieleen-

jäävä tunnetila. 

4.1 Sanoituksista 

Kun Satoshi Kon ensimmäisen kerran kuuli Hirasawan musiikkia, ei hän ymmärtänyt 

mistä Hirasawan kappale kertoo. Mutta kun Kon keskittyi tarkemmin kuuntelemaan, ko-

kemus oli lohdullinen: kuin hän olisi kuunnellut tuttua laulua. Hän ymmärsi, että Hirasawa 

oli nähnyt paljon vaivaa sanoitusten pohtimiseen. Kappale tuntui soljuvan, mutta hänen 

oli mahdotonta avata sitä tarkemmin, ja kun hän oli useaan otteeseen lukenut sanoituk-

sia uudestaan, hän hylkäsi yrityksen analysoida niitä. Kon tajusi, että hänen oli hyväk-

syttävä kappale kokemuksena. Hän vertaa kokemusta uneen, jossa kohdatessa jonkin 

tuntemattoman, ainoa vaihtoehto on hyväksyä kohtaama sellaisenaan. Kon uskoo, että 

jokainen on kokenut herätessään unesta viipyilevän huvittuneisuuden tai painajaisen ta-

pauksessa pelon tunteen. Jokaisella on hänestä kyky analysoida uni läpi tunteilla, kuin 

järjellä. 

Suurin osa valtavirtamusiikin sanoituksista on hyvin suoraviivaista. Ne kertovat eheästi 

tarinoita ja tapahtumia, joita kirjoittaja on kokenut. Hirasawan sanoitukset taas ovat en-

nemmin assosiatiivisia ja pyrkivät herättämään sisäisiä kuvia. Kon sanoo, että on han-

kala yrittää tulkita asioita toisella herkkyydellä, jos on hyväksynyt oletuksen valtavirran 

sanoitustyylistä, mutta toisaalta, kun kerran pakenee tuota näkökulmaa, on vaikeampi 

palata takaisin. (Morishima et al. 2007.) 

4.2 ”Parade” 

Koska Paprika on adaptaatio Yasutaka Tsutsuin novellista, halusi Kon sisällyttää eloku-

vaan sanaleikit, joita Tsutsui käytti novellissaan. Kon kertoo, että yleensä hän keskittyy 

visuaalisen omaperäisyyden luomiseen, ja mikäli sanoja käytetään, tulisi niiden kuulos-

taa miellyttäviltä. Hänestä se on jotain, mitä voisi kutsua Hirasawan erikoisalaksi. 
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Elokuvan kappaleista erityisesti Parade on hyvin tunnettu. Kun Kon kuuli tämän paraati-

kohtauksen teemakappaleen ilman sanoituksia, hän oli hyvin haltioitunut, ja kun hän 

myöhemmin kuuli kappaleen sanoituksilla, hän koki sen tulevan vaikuttamaan elokuvaan 

melko huomattavasti. Sanoituksien sisältämistä ristiriidoista huolimatta tai juuri niistä joh-

tuen Kon kokee, että sanat vain putoavat paikoilleen. (Morishima et al. 2007.) Paprikaan 

sopii jo uniaiheensa vuoksi sanat, jotka eivät välttämättä tarkoita mitään, tai niissä ei ole 

keskinäistä järkeä. Useinhan unissa ei välttämättä kuule tarkkaan, mitä joku sanoo, 

mutta silti ymmärtää unen aiheen tai sisällön. Soundtrackissa liian konkreettiset sanoi-

tukset voivat olla ongelmallisia, koska ne saattavat alitajuisesti ohjailla katsojaa liikaa. 

Lisäksi niistä voi seurata käännösongelmia ja ne voivat viedä liikaa huomiota kuvalta, jos 

kuuleman ymmärtämiseen ja analysointiin käyttää liikaa energiaa. 

 

 

Kuva 3. Paraden sanoitukset. 
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”Kun kirjoitat kappaletta, tiedät että se on huono, jos sanat eivät sovi yhteen”, Hirasawa 

sanoo. ”Ei väliä kuinka esoteerisia sanat ovat, jos voit järjestellä äänen niin, että osa 

kappaleesta tekee sinut iloiseksi ja toinen osa surulliseksi, silloin sanoisin sen olevan 

onnistunut. Hyvä kappale. Toinen asia on pystyä ilmaisemaan juuri sitä kuvakieltä ja 

vaikutelmaa kenelle tahansa kuulijalle.” (Morishima et al. 2007.) 

4.3 Millennium Actress (2001) – esittely ja analysointi 

Millenium Actress (千年女優 Sennen Joyū) on Satoshi Konin animaatio-ohjaus vuodelta 

2001, ja ensimmäinen elokuva, jossa hän teki yhteistyötä Hirasawan kanssa. Eloku-

vassa seurataan entisen näyttelijättären Chiyoko Fujiwaran uraa retrospektiivissä ja mat-

kataan hänen muistoissaan Japanin elokuvahistorian läpi. Ajan kerrokset muuttuvat ja 

sekoittuvat keskenään, sillä elokuvassa hypitään muistojen ja nykyhetken kanssa. Hi-

rasawan paikoin aavemainenkin musiikki korostaa elokuvan teemoja erityisesti Chiyokon 

pakokohtauksissa (vrt. esim. Cavallaro 2009). Konin mukaan elokuvassa keskeisessä 

osassa on juokseminen, joka merkitsee tärkeän tavoittelua, jahtaamista. Toinen tutki-

muksessani käsittelemäni kohtaus kuuluu tähän elokuvaan.  

Kohtauksessa Chiyoko on kuvassa keskitettynä, mutta ympäröivä aika vaihtuu. Hän ete-

nee erilaisilla aikakausille ominaisilla kulkuvälineillä, ja ajan vaihdokset on rakennettu 

leikkauksilla Konin ominaistyylillä, yllättävästi ja huolitellusti. Kuva poikkeaa Paprikan 

avausjaksosta niin, että kuvan suunta pysyy lineaarisena. Kohtauksen kuvallinen tempo 

syntyy hevosen liikkeestä, joka heijastuu Chiyokoon ja saa tämän liikehtimään pehme-

ästi vertikaalisesti. Musiikki toimii kohottavana elementtinä, joka on hienovaraisempi kuin 

Paprikan tapauksessa. Tässä kohtauksessa keskitytään enemmän tunnelmointiin ja ta-

rinan juonen kannalta syvennytään Chiyokon matkantekoon ja siitä nauttimiseen, kuin 

yritettäisiin sulauttaa musiikkia ja elokuvaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Vaikka kohtauk-

sessa on useita aikakerroksia, ei Hirasawa mukaile aikakausien äänimaisemia, vaan yh-

distää ne saman teeman alle. Kohtauksen kappaleessa Run tuntuu kuin edettäisiin hä-

märää, modernia siltaa menneeseen. 
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Kuva 4. Millennium actress: Chiyoko Fujiwara 

Satoshi Kon halusi alun alkaen tällaisen kohtauksen elokuvaansa, ja hänellä oli vahva 

mielikuva Susumu Hirasawan musiikista osana sitä. Kohtaus oli teknillisesti hankala to-

teuttaa, mutta se on Konin itsensä lempikohtaus koko elokuvasta. Vaikka Chiyoko on 

siinä vakava, on kohtauksessa silti jotain ”totisen kepeää”, kuten Kon sanoo. Konin mie-

lestä äänellä oli merkittävä rooli elokuvan luomisessa. Innovatiivisin idea elokuvan ra-

kentamisessa oli Konin mielestä videokuvakäsikirjoitusten yhdistäminen äänen avulla: 

heillä oli käytössään avustava voice-over ja musiikki, joka oli lähellä lopullista versiota. 

Voice-over osoittautui hyvin hyödylliseksi roolien tulkinnassa, ja ääniraita auttoi elokuvan 

kokonaisuuden hahmottamisessa. (Satoshi Kon 2003b.) 
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5 LOPUKSI 

Konin animaatiosta puolet on ääntä ja puolet liikkuvaa kuvaa. Musiikki toimii kuvan taus-

talla ja ohjaa katsojan huomion syvemmälle visuaaliseen maailmaan, jossa tunteita ja 

havaintoja herätetään ja käsitellään. Musiikki kompensoi kuvallista kestoa, sillä se pystyy 

nopeuttamaan tai hidastamaan kerrontaa. Käsitellyssä Millennium Actress -kohtauk-

sessa musiikki työntää kuvaa eteenpäin ja samalla hidastaa aikaa antaen katsojalle 

mahdollisuuden keskittyä tarinaan tunnetasolla. Elokuvien soundtrackit jäävät joskus 

elämään vahvastikin elokuvakatsojan mieleen. Vahvasti koetut tunteet yhdistetään kuul-

tuun musiikkiin, mikä edesauttaa katsojan tunnesidettä elokuvaa ja musiikkia kohtaan. 

Satoshi Konin ja Susumu Hirasawan työtavat tuntuvat keskenään läheisiltä. Heillä on 

yhteinen alue, vaikka heidän taiteellinen työ on erilaista. Kun Kon tekee animaatiota, hän 

ajattelee sen rytmiä, tarinaa ja liikettä. Liike muodostuu useista kuvista, jotka hän suun-

nittelee. Hirasawan säveltäessä hän miettii musiikin teemaa, toteutusta ja tempoa. On 

tutkittu, että ammattisäveltäjien aivojen neuronit, jotka tyypillisesti aktivoituvat näkemi-

sessä ja liikkumisessa aktivoituvat myös säveltäessä. Musiikilla on rytmi ja liike, jonka 

Hirasawa säveltäessään hahmottaa mielessään. 

Konin ja Hirasawan teokset ilmentävät selvästi näitä yhtäläisyyksiä. Kohtausten tutkimi-

nen vahvisti oletusta siitä, miten paljon musiikilla voidaan saada tehoa kuvan lukemi-

seen. Hirasawan ja Konin teokset sisältävät yksinään runsaasti yksityiskohtia ja kerrok-

sia, mutta yhdessä ne täydentävät ja tukevat toisiaan moniuloitteisesti. Kon ja Hirasawa 

käsittelevät abstrakteja aiheita, joita ei avata katsojalle alleviivattuina. Kon on löytänyt 

Hirasawan musiikista tapahtumia, jotka hän on halunnut visualisoida animaatioeloku-

viksi. Musiikki on tukenut valmista kuvaa ja myös auttanut sen luomisessa. Juonellinen 

elokuva hyötyy musiikista, joka vie katsojan myös ulos elokuvasta ja pitää samanaikai-

sesti tarinan polulla, vaikka katsoja ei aina kaikkia elokuvan substansseja ymmärtäisi-

kään. 
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Kuva 5. Susumu Hirasawa Satoshi Konin retrospektiivissä näyttelyssä Tokiossa vuonna 
2011. 
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