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Tutkielma keskittyy ranskalaisen valokuvaajan Henri Cartier-Bressonin popularisoimaan 

“ratkaisevan hetken” käsitteeseen valokuvauksessa. Tutkimus pyrkii purkamaan auki tämän 

käsitteen mahdollisimman perusteellisesti, kysyen kahta asiaa: Mikä on ratkaiseva hetki ja miten 

se näkyy valokuvassa? 

Cartier-Bressonia pidetään yhtenä merkittävimmistä kuvajournalismin pioneereista, ja häneen 

liitetty ratkaisevan hetken käsite on niin ikään vaikuttanut kuvajournalismiin ja käytännön 

valokuvaamiseen merkittävästi. Lähestyn käsitettä kolmen eri kontekstin – ajallisuuden, 

kerronnallisuuden sekä Cartier-Bressonin itsensä – kautta. Tärkein aineistoni on Cartier-

Bressonin vuonna 1952 julkaistu teksti “l’Instant décisif”, jossa hän erittelee omia ajatuksiaan 

valokuvasta ja valokuvaamisesta. 

Tutkimuksen luonne on filosofinen, ja se avaa edellä mainittujen kolmen näkökulman kautta 

yksittäiseen valokuvaan liitettyjä perusmyyttejä “kuva pysäyttää ajan” sekä “kuva kertoo 

enemmän kuin tuhat sanaa”. Tutkimuksesta käy ilmi, että ratkaiseva hetki itsessään näyttäytyy 

myyttinä, joka on valokuvan pinnalla jollain tavalla kerronnallisesti merkittävä. Valokuvaajan 

näkökulmasta ratkaiseva hetki puolestaan näyttäytyy ajallisesti ohikiitävänä yllätyksenä, jopa 

sattumanvaraisena hetkenä. Näiden ohella ratkaiseva hetki on nähtävissä myös sommittelullisena 

harmoniana. 

 

 

 

Asiasanat: valokuva, ratkaiseva hetki, Henri Cartier-Bresson, kuvajournalismi, visuaalinen 

journalismi 



Sisällysluettelo 
1	  Johdanto	  ..............................................................................................................................................................	  1	  

2	  Tutkimusongelma	  ............................................................................................................................................	  3	  

3	  Käsitteitä	  .............................................................................................................................................................	  5	  
3.1	  Silmä	  .............................................................................................................................................................	  5	  
3.1.2	  Näkö	  ...........................................................................................................................................................................	  6	  
3.1.3	  Katse	  ...........................................................................................................................................................................	  7	  

3.2	  Kamera	  ........................................................................................................................................................	  9	  
3.2.2	  Suljin	  .......................................................................................................................................................................	  11	  
3.2.3	  Valta	  .........................................................................................................................................................................	  12	  

3.3	  Valokuva	  ...................................................................................................................................................	  13	  
3.3.2	  Ensimmäinen	  valokuva	  ...................................................................................................................................	  14	  
3.3.3	  Representaatio	  ....................................................................................................................................................	  15	  
3.3.4	  Semiotiikka	  ...........................................................................................................................................................	  16	  

4	  Ratkaiseva	  hetki	  ja	  Cartier-‐Bresson	  .......................................................................................................	  20	  
4.1.	  Cartier-‐Bressonin	  tausta	  ...................................................................................................................	  20	  
4.2.	  L’instant	  décisif	  .....................................................................................................................................	  22	  
4.2.2	  Kuusi	  kommenttia	  valokuvaukseen	  ..........................................................................................................	  24	  
4.2.3	  Leica	  ........................................................................................................................................................................	  32	  
4.2.4	  Mielen	  silmä	  .........................................................................................................................................................	  33	  

4.3	  Magnum	  ....................................................................................................................................................	  35	  

5	  Ratkaiseva	  hetki	  ja	  Aika	  .............................................................................................................................	  37	  
5.1	  ”Mitä	  on	  aika?”	  .......................................................................................................................................	  38	  
5.1.2	  Miten	  aika	  on	  käsitetty?	  ..................................................................................................................................	  39	  
5.1.3	  Hetki	  ja	  kesto	  .......................................................................................................................................................	  41	  
5.1.4	  Mitä	  ajasta	  voidaan	  sanoa?	  ............................................................................................................................	  43	  

5.2	  ”Tämä-‐on-‐ollut”	  .....................................................................................................................................	  44	  
5.3.	  Miten	  aika	  näkyy	  valokuvassa?	  .......................................................................................................	  48	  
5.3.2	  Valotusaika	  ...........................................................................................................................................................	  48	  
5.3.3	  Aikasarjavalokuva	  .............................................................................................................................................	  49	  
5.3.4	  Ennakoimattomuus	  ja	  odotuksen	  hetki	  ...................................................................................................	  51	  

5.4	  ”The	  Catch”	  -‐	  ratkaiseva	  hetki	  sommitteluna	  ..............................................................................	  53	  

6	  Ratkaiseva	  hetki	  ja	  kerronnallisuus	  .......................................................................................................	  56	  
6.1	  Mitä	  on	  kerronnallisuus?	  ...................................................................................................................	  57	  
6.1.2	  Narratologia	  ja	  sen	  rikkoutuminen	  ...........................................................................................................	  58	  
6.1.3	  Narratiivi	  ...............................................................................................................................................................	  59	  
6.1.4	  Kerronnan	  elementtejä	  ...................................................................................................................................	  59	  

6.2	  Kertomus	  valokuvassa	  ........................................................................................................................	  67	  
6.2.2	  Debatti	  valokuvan	  narratiivisuudesta	  ......................................................................................................	  69	  
6.2.3	  Kuvaaja	  kertojana	  ..............................................................................................................................................	  73	  

6.3	  Narratiivisuus	  ja	  ratkaiseva	  hetki	  ...................................................................................................	  76	  

7	  Tulkinnat	  .........................................................................................................................................................	  81	  

Lähteet	  ..................................................................................................................................................................	  85	  

Liitteet	  ..................................................................................................................................................................	  90	  



	   1	  

1 Johdanto 
 

Kesä 2008, Provinssirock, Seinäjoki. Olemme kavereiden kanssa menossa leirintäalueelta kohti 

festarialuetta, kun olkapääni kohtaa yhtäkkiä väärän ihmisen kanssa. Ehdin sanoa ”anteek-”, kun 

kertakäyttölautasellinen kebabia lyödään naamaani kovalla voimalla. Maailma pysähtyy. Uusi 

kokemus. Kipu. Viha. Nauru. Tappelu? Sairaala? 

”Kodak-hetki”. 

Edellä kuvailemani Kodak-hetki on vain yksi niistä miljoonasta hetkestä, jotka ovat vuonna 2012 

suositumpia kuin koskaan. Internet on täynnä näitä erikoisia, hauskoja ja yllättäviä tilanteita, 

jotka on (usein kaikkialle ulottuvan kamerapuhelimen avulla) saatu tallennettua joko stillinä tai 

videona. Hyvänä esimerkkinä tästä parin vuoden takainen tilanne (kuva 1) jääkiekkolegenda 

Timo Jutilasta ”tykittämässä” nuuskaa aivan presidentti Tarja Halosen vieressä. 

Elämässä sattuu eteen paljon hetkiä jotka haluaisi ikuistaa, mutta jotka tulevat puun takaa,  

lipuvat ohi tylysti eivätkä koskaan enää palaa. Mais c’est la vie, sanoisi ranskalainen. 

Ranskalainen oli myös Henri Cartier-Bresson. Valokuvaaja, joka puhui l’instant décisifestä, 

suoraan suomennettuna ratkaisevasta hetkestä. Hänen ajatuksensa sai kipinän Rezin kardinaalin 

lauseesta: ”Il n’y a rien en ce monde qui n’a pas un l’instant décisif”, suomennettuna ”Tässä 

maailmassa ei ole mitään, millä ei olisi ratkaisevaa hetkeä”. 

Ratkaisevalle hetkelle ei ole vaikeaa löytää synonyymeja: haluttu hetki, täydellinen hetki, 

kylläinen hetki, tasapainon hetki, raskas hetki, tarinankerronnan hetki, ratkaistu hetki, kliimaksi 

ja niin edelleen. Jututin alkutalvesta 2008 ”Suomen Cartier-Bressonia” Caj Bremeriä, eikä 

hänkään osannut sanoa ratkaisevalle hetkelle yhtä selitystä. Caj Bremerin kuvia katsoessa löysin 

kuitenkin jälleen yhden synonyymin: huumorin hetki. Tuntui että olin tutkimassa jo mahdotonta, 

mutta halusin saada selkoa tähän monimutkaiselta kuulostavaan ilmiöön, josta niin usein 

valokuvan yhteydessä puhutaan. 

Minkä takia haluan sitten keskittyä tähän käsitteeseen? Se liittyy vahvasti puolestaan siihen, 

miksi ylipäätään valokuvaan: voidakseni ihmetellä ja yllättyä. Autenttisuus ja tilanteen aitous 

innostavat minua kuvaamaan, ja usein aidot, yllättävät tilanteet ovat juuri niitä kiinnostavimpia. 

Tämän yhden kauniin, raskaan tai hauskan hetken kiinnisaaminen on enemmän kuin palkitsevaa. 
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Tämä opinnäyte purkaa auki ratkaisevan hetken käsitteen. Varoitan jo etukäteen: se ei 

välttämättä vastaa, vaan kysyy. Mutta se yrittää vastata. Tutkimukseni on siis luonteeltaan 

filosofinen, ja sen kohde hyvin abstrakti. Se lähtee kuitenkin konkreettisesta, ja palaa 

konkreettiseen. Kebab-soosiin yllättyneen naamalla. 

 

Tampereella 25. helmikuuta 2012 

 

Jonne Renvall 
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2 Tutkimusongelma 
 

Tutkimukseni rakentuu kaikessa yksinkertaisuudessaan yhden kysymyksen ympärille: 

 - Mikä on ratkaiseva hetki? 

Lähestyn tätä kysymystä kolmessa isommassa kontekstissa: Cartier-Bressonin konteksti, 

ajallinen konteksti sekä kerronnallinen konteksti. Tämä kolmijako on perusteltavissa käsitteen 

perusteellisella purkamisella: siinä on kaksi selkeää osaa, ratkaisevuus sekä hetkellisyys. 

Selvitettäköön heti alkuun, että käsite ”ratkaiseva hetki” on täysin suora ja onnistunut 

suomennos alkuperäisestä Cartier-Bressonin mainitsemasta käsitteestä ”l’instant décisif” (kuten 

on myös sen englanninkielinen versio ”the decisive moment”), joten on täysin turvallista lähteä 

tutkimaan ”ratkaisevaa” ja ”hetkeä”. Se, miten tämä käsite on kirjoitettu ennen Cartier-Bressonin 

siteeraamaa mystistä kardinaali Retziä, ei ole olennaista. Cartier-Bresson on minulle lähtökohta, 

ja hänelle kardinaali oli lähtökohta. 

Trivialisoin lähtökohdan, palautan sen yksinkertaisimpaan muotoonsa, sillä yksinkertaisesta on 

helppo aloittaa. Ratkaisevuus liittyy vahvasti johonkin, mikä ratkeaa, selviää, käy ilmi, vahvistuu 

tai täydentyy. Tämä jokin voi yhtälailla olla ongelma, kysymys tai tilanne. Ongelma ratkeaa, 

kysymys ratkeaa, tilanne ratkeaa. Tilanne liittyy puolestaan osana johonkin kokonaisuuteen, 

tapahtumasarjaan. Tapahtumasarja voidaan puolestaan ymmärtää kertomuksena, varsinkin 

valokuvan kontekstissa. Valokuva kertoo jotain. 

Hetkellisyys liittyy puolestaan suoraan aikaan. Hetki on ajanjakso, joten ratkaiseva hetki on 

myös ajanjakso, tietyn ajan summa. Koska käsitteessä ratkaiseva hetki sana ”hetki” on määreenä 

eikä määrittäjänä, on koko tarkasteltavassa ilmiössä lopulta kyse yksinkertaisimmillaan vain 

ajanjaksosta, ei tarinasta. Valokuva on riippuvainen siitä ajasta, jona fotonit eli valohiukkaset 

matkaavat olevaisesta kohti kameran kennoa. 

Tähän liittyy tarkentava kysymykseni. Olettaen että ratkaiseva hetki on olemassa ensinnäkin 

Cartier-Bressonin, toisekseen ajallisen ja kolmanneksi kerronnallisen piirissä, on seuraava 

kysymykseni: Miten ratkaiseva hetki näkyy valokuvassa? Paremmin ilmaistuna: 

 - Miten ratkaiseva hetki on valokuvassa? 

On hauskaa ajatella että ratkaiseva hetki ei itsessään ole valokuva, vaan se elää omaa abstraktia 

elämäänsä ja liikerataansa jolloin valokuva on ainoastaan esitys ratkaisevasta hetkestä, ei osa 
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sitä. Mutta valokuva on, viitaten kandityöni otsikkoon ”Aikaa pysäyttämässä” toistaiseksi 

ihmisen keksimä paras ja ainut keino pysäyttää aika, pysäyttää hetki. 

Ajallisuuden ja kerronnallisuuden väliin mahtuu lisäksi vielä yksi konteksti, jolle en ole uhrannut 

omaa osiotaan, mutta joka voisi mahdollisesti vaatia sen. Tässä osiossa tarkastelen ratkaisevaa 

hetkeä sommittelullisena esityksenä. Voiko sommitelmallisuus toimia ilman ajallisuutta tai 

kerronnallisuutta? Ehkä sen paikka on osuvasti linkkinä näiden kahden välissä? 

Miksi juuri Cartier-Bresson nousee niin tärkeäksi osaksi tätä tutkielmaa? Miksi näinkin 

mielenkiintoinen kysymys henkilöidään johonkin muinaiseen ranskalaiseen kuvaajanplanttuun? 

Cartier-Bresson on nostettu jo ajat sitten ”hetken mestariksi” ja valokuvaajapiireissä häneen 

liitetään jopa kulttimaisia, mystisiä piirteitä. Olen syyllistynyt siihen itsekin. 

Ratkaiseva hetki tarvitsee kasvot, ja Cartier-Bresson soveltuu siihen parhaiten. Cartier-Bresson 

ei keksinyt ratkaisevaa hetkeä, eikä hän itsekään sitä myöntäisi. Mutta hän otti sen puheeksi ja 

ehkä löysi sen paremmin kuin muut aikalaisensa. Näin ollen Cartier-Bresson on lähtökohdan 

lisäksi yhtä aikaa sekä pääasiallinen teoriani että aineistoni. Metodini on lukea hänen ajatuksiaan 

ja kuviaan läheltä, eli lähiluku. Lisäksi viittaan toki teksteihin, jotka koskevat häntä ja kuviin 

joita hän on ottanut. Matkan varrella on tullut vastaan toki liuta muitakin kirjoituksia, joissa 

puhutaan ratkaisevasta hetkestä ja olen ottanut niitä mukaan mahdollisuuksien rajoissa. Näiden 

lisäksi olen etsinyt käsiini ajan ja narratologian teoriaa. 

En halua pilata jännitystä mutta saatan jo nyt tietää tutkimuksen loppupäätelmän. Ratkaiseva 

hetki on myytti. Sitä ei oikeasti ole. Mutta tärkeää ei ole se, mitä vastaan, vaan se mitä kysyn. 
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3 Käsitteitä 
 
Ennen kuin voimme puhua ratkaisevasta hetkestä ajallisena tai kerronnallisena tilana, täytyy 

meidän purkaa auki itse valokuvaukseen liittyviä muutamia peruskäsitteitä. Olen jakanut 

tarkastelun kolmeen valokuvausprosessin laajempaan osaan: silmä, kamera ja valokuva. 

Ratkaiseva hetki itsessään voisi asettua osaksi johonkin näistä kolmesta, tai niihin kaikkiin. 

Silmä näkee, kamera tallentaa ja valokuva esittää. On siis tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 

mitä silmä näkee, mihin katse suuntautuu (tai mihin se suunnataan), millä hetkellä kameran 

laukaisinta painetaan ja mitä valokuva, lopullinen esitys, oikeastaan esittää. 

 

3.1 Silmä 
 

”Silmän tehtävä on keskittyä johonkin tiettyyn kohteeseen todellisuuden massassa; 

kameran tehtävä on yksinkertaisesti rekisteröidä filmille silmän tekemä päätös.” 

  - Henri Cartier-Bresson 

Tarkan määritelmän mukaan silmä on ”näköelin, jonka reseptoreille adekvaatti eli soveltuva 

muoto on valosäteily. Silmä itse ei aisti valoa, vaan aistimus syntyy aivoissa” (Wikipedia, 

viitattu 2.2.2012). Silmän toimintaperiaatetta voidaan siis luontevasti verrata kameraan. Myös 

silmän anatomia vastaa paljolti kameran rakennetta: valonsäteitä säätelee himmennin (iiris), 

jolloin silmän pupilli toimii aukkona. Sarveiskalvo, lasiainen ja linssi puolestaan taittavat valoa, 

jonka jälkeen säteet kulkevat edelleen verkkokalvolle. 

Silmä on hyvin herkkä fysiologinen elin ja se pystyy aistimaan hyvin laajan valon 

voimakkuuden vaihtelun. Sen toiminta on kuitenkin rajoittunut havaitsemaan vain tietyt valon 

aallonpituudet, mutta tekniikan avulla (esim. infrapunakiikarit) näkökykyä voidaan laajentaa 

edelleen (Seppänen 2004, 94, ks. myös esim. Hyvärinen 1981). Yhtälailla ihmisen näkökenttää 

voidaan laajentaa optiikan (teleskooppi, mikroskooppi, kameran objektiivit jne.) avulla. 

Silmällä on oma keskeinen mutta hieman monimutkainen merkityksensä Cartier-Bressonin 

filosofiassa. Se on kuvausprosessin keskeisin elementti: silmä etsii ja keskittyy johonkin tiettyyn 

kohteeseen ympäröivässä todellisuudessa, jolloin kameran tehtäväksi jää ainoastaan toteuttaa 

tämä silmän fokusoima päätös. Silmä päättää, kamera materialisoi. Kanditutkielmassani 

käyttämäni termi mielen silmä on vapaa suomennos Cartier-Bressonin teoksesta The Mind’s 

Eye, josta löytyy hänen vuonna 1952 julkaistu tekstinsä. Mielen silmällä viittaan käsitykseen 
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silmästä ei-fyysisenä, vaan pikemminkin abstraktina elementtinä, jonka voi ymmärtää myös 

suoraan valokuvaajan tajuntana tai näkemyksenä. 

Tarkemmin ajatellen mielen silmä tai tajunnan silmä voitaisiin ymmärtää ikään kuin 

valokuvaajan tajunnan ja silmän yhdistelmänä, jossa puolestaan silmä toimii ainoastaan tajunnan 

käskyn toteuttajana. Siinä missä kamera kysyy silmältä ”mistä haluat minun ottavan kuvan?”, 

kysyy silmä tajunnalta ”minne haluat minun katsovan?”. Kamera voi kuitenkin myös selkiyttää 

kuvaajan näkökenttää ja laajentaa sitä. Kamera voidaan ajatella myös työparina kuvallisessa 

prosessissa, ei pelkkänä työn tekijänä jolloin kuvaajan ja kameran suhde on kaunis ja 

symbioottinen (duChemin 2009, 4). 

3.1.2 Näkö 
 
 ”Ilman näköaistia, valokuvaaja menehtyy.” 

  - David duChemin 

Liikkumaton silmä kykenee havaitsemaan alueen, jota kutsutaan näkökentäksi. Kun henkilö 

katsoo suoraan eteensä, hän näkee samanaikaisesti myös molemmille sivuilleen (Hyvärinen 

1981, 102). 

”Kun normaalilla näöllä varustettu ihminen pysäyttää katseensa, hänen näkökenttänsä 

ulottuu ohimon puolelta 80-90 astetta ja nenän puolelta 45-50 astetta sivusuuntaan. 

Pystysuunnassa näkökenttä levittäytyy 45-50 astetta ylöspäin ja 60-80 astetta alaspäin.” 

(Seppänen 2004, 94) 

Silmien liikkeen tutkimuksissa on todettu, että ihminen kiinnittää yllättävän paljon huomiota 

myös aivan näkökenttänsä äärilaidalla oleviin kohteisiin, tarkastellessaan ympäristöä 

”silmäkulmasta” (Hyönä et al.2003, 27). Ääreisnäön avulla ihminen pystyy havaitsemaan 

esimerkiksi autoillessaan sekä vieressä istuvan henkilön että kadulla tapahtuvat tilanteet. 

Rooman yliopiston matematiikan professori Paolo d’Alessandro pitää puolestaan ääreisnäön 

nokkelaa käyttöä monen lahjakkaan taiteilijan työkaluna, ja käyttää esimerkkinään juuri Cartier-

Bressonia: 

”Ratkaisevalla hetkellä komposition hallinta on väkisinkin yhteydessä ääreisnäköön. Ja 

on ihailtavaa kuinka hän (Cartier-Bresson) rakensi kuvansa, tietäen että hän ei rajannut 

kuviaan.” (d’Alessandro 2008, 67) 
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Näkökenttä on kuitenkin rajallinen, ja siten myös näköaistiin ja näkemiseen ylipäätään liittyy 

joitakin ongelmakohtia. Näitä ovat esimerkiksi niin sanottu sokea piste eli toisen silmän 

näkökentän kattama alue, lähellä oleviin kohteisiin kykenemätön tarkennus sekä vajavainen 

kyky aistia liikkeen nopeutta (esimerkiksi luodin lento). Näissäkin ongelmakohdissa ihmisen itse 

kehittämä tekniikka on ollut apuna. Näkeminen on kuitenkin lähtökohtaisesti, vaikkapa 

valokuvaajan näkökulmasta, yhdestä pisteestä avautuvaa, valikoivaa ja tarkoitushakuista 

tarkastelua. Seppänen huomauttaakin osuvasti että ihminen katsoo maailmaa yhdestä pisteestä, 

mutta häneen puolestaan katsotaan joka puolelta (Seppänen 2004, 94-95). 

Valokuvaaja hyödyntää työssään kaikenlaisia objektiiveja ihmissilmää vastaavasta 50mm:n 

makrolinssistä aina 800mm:n teleobjektiiveihin asti, laajentaen siten omaa näkökenttäänsä ja 

kykyään havainnoida, ja siten myös kykyä tallentaa ympärillään tapahtuvaa liikettä ja tilanteita. 

Kameratekniikan osuutta ratkaisevan hetken tallentamisessa ja sen pohtimisessa ei siis tule 

ylenkatsoa, kamera kun toimii luontevana silmän jatkeena. 

 
3.1.3 Katse 
Silmä näkee, mutta mitä se näkee? Miten katseen kautta muodostuva kuva muotoutuu itse 

havainnoksi? Valikoiva silmä näkee jotain, ja koko muu näköalue sumenee. Valikoiva ja 

tarkoituksellinen katsominen estää näin havaintokoneiston ylikuormittumisen, ja samalla se on 

pitänyt ihmisen hengissä aikojen alusta saakka (Seppänen 2004, 95 ; Arnheim 1969, 19). 

Näköaistin yksi keskeisimpiä tehtäviä on havaita muutos ympäristössä. Selviytyäkseen 

luonnossa ihmiselle on ollut hyödyllisempää siis havaita ympärillään tapahtuvia muutoksia kuin 

paikallaan pysyviä objekteja (Seppänen 2004, 95). Tämän vuoksi on loogista että myös 

valokuvauksen suurimmat haasteet liittyvät muutoksen tallentamiseen ja liikkeen pysäyttämiseen 

tietyllä hetkellä, mistä on kyse myös tässä tutkimuksessa. 

Seppänen huomauttaa että ollessaan tasaista myös liike voi olla muuttumatonta eli ennustettavaa. 

Täten liike voi ylläpitää näkymättömyyttä. Haittana on kuitenkin se, että valikoiva havaitsija ei 

hahmota näitä ympäristön pysyviä elementtejä, joita pidetään kaikessa muuttumattomuudessaan 

itsestäänselvyyksinä. Seppäsen mukaan kulttuuriset merkitykset vaikuttavat tässä kohtaa 

näköaistin valikoivuuteen ja siten havainnointiin, tiettyjen kohteiden arvottuessa toisia kohteita 

”tärkeämmiksi” (esim. tutut kasvot > vieraat kasvot) (Seppänen 2004, 95-96). Ja ollessaan 

valikoiva havaitsija, ihminen valitsee ja arvottaa kuvatessaan tiettyjä kohteita ja tilanteita 

keskenään. Valokuvaaminen on ympäristön arvottamista selkeimmillään. Yksinkertaisimmillaan 

tämä arvottaminen on kohteiden etäisyyksien ymmärtämistä ja niiden tajuamista. David Marrin 
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visuaaliseen havaitsemiseen liittyvä tutkimus erottaa kolme vaihetta verkkokalvolle syntyneen 

kuvan rakentumisessa visuaaliseksi havainnoksi: 

 1) informaatio siirtyy verkkokalvoilta näköhermojen välityksellä aivoihin 

 2) aivot alkavat hahmottaa syvyyttä ja kohteiden etäisyyksiä 

 3) katsoja alkaa tunnistaa kohteita    (emt., 171-174) 

Havainnoinnissa, ja siten valokuvaamisessa, erottuvat selkeästi ympäröivien tilanteiden 

ennakoiminen ja arvottaminen. Cartier-Bressonin filosofiassa täydellistä hetkeä vaaniva 

valokuvaaja näyttäytyy pikemminkin metsästäjänä, joka tarkastelee saalistaan herkeämättä, 

ennakoiden kohteensa liikkeitä ”haukan silmällä”. Saalista on seurattava alusta loppuun, sillä 

ikinä ei voi tietää miten tilanne päättyy. Tähän metaforaan palaan myöhemmin. 

Kuvan piirtyminen verkkokalvolle merkitsee sitä, ettei katsominen pääty pelkkään silmän 

havainnointiin. Seppänen käyttää esimerkkinä elokuvaa, joka päättyessään jää muhimaan 

katsojan tajuntaan. Tässä yhteydessä ajan merkitys kuvahavainnossa korostuu. Hän kysyy 

”Milloin katsominen loppuu?” ja vetää yhteen: 

”Katsominen ei ole ohimenevä tapahtuma, se on koko ajan jatkuva ja muokkautuva 

prosessi, jossa aiemmat mielikuvat, kulttuurinen kokemus ja vuorovaikutus lomittuvat 

toisiinsa. Katsominen jatkuu vaikka silmät suljettaisiinkin.” (Seppänen 2004, 96) 

Kamera on silmä. Ja kuten silmä, myös kamera katsoo ja luo katseita kaikkialle mihin kuvaaja 

sen kohdistaa. Katse puolestaan on vahva sidos, joka luo vahvoja jännitteitä sen osapuolten 

välille. Se, miten kohde ottaa vastaan kameran linssin voimakkaan katseen, vaikuttaa myös 

vastavuoroisesti kuvaajaan ja siihen, miten hän suhtautuu kuvattavaan kohteeseen. Katse on 

Jean-Paul Sartren mukaan irtautunut silmästä ja siirtynyt esineeseen: 

”Se [katse] voi ilmetä sulkimen kevyessä avautumisessa tai ikkunaverhojen 

liikahduksessa.” (Seppänen 2004, 111). 

Kameran katsetta voidaan pitää jopa voimakkaampana kuin ihmisen katsetta, sillä kamera ei 

ainoastaan katso, vaan myös konkreettisesti tallentaa kohteensa armottoman tarkasti ja 

sellaisenaan (vrt. ihmisen muisti). Näin ollen kohde tietää olevansa sekä latautuneen katseen että 

mahdollisen tallennuksen kohteena ja varautuu siten kuvaustilanteeseen tilanteen 

jännittyneisyyden mukaisesti. Barthes kirjoittaa kohteen asemasta: 
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”[--] varsin usein (mielestäni liiankin usein) minua on valokuvattu myös niin, että olen 

ollut siitä tietoinen. Kuinka ollakaan, heti kun tunnen itseäni objektiivin läpi 

tarkkailtavan, kaikki muuttuu: asetan itseni ”poseerausasentoon”, muodostan välittömästi 

itselleni toisen ruumiin, muutun etukäteen kuvaksi.” (Barthes 1980, 16) 

On kuitenkin mahdollista, ettei kohde tiedäkään olevansa kuvattavana. Kuvaaja on piilossa 

kohteelta, jolloin kamera on itse näkymätön näkijä. Tämä epäreilu asetelma muistuttaa paljolti 

Jeremy Benthamin ideoimaa ja Michel Foucault’n esittelemää panoptikonin käsitettä. 

Panoptikonilla tarkoitetaan ideaa vankilasta, jossa sellit on sijoitettu siten että yhdestä pisteestä 

(vankilan keskustornista) on mahdollista nähdä kaikkiin selleihin, mutta mistään sellistä ei voi 

nähdä torniin. Seppäsen mukaan tällainen valvova katse myös esineellistää kohteensa (Seppänen 

2004, 113). 

Jostakin tämänkaltaisesta asetelmasta on kyse myös Cartier-Bressonin filosofiassa, jossa 

kuvaajan, ja siten myös kameran, näkymättömyys on edellytys ratkaisevan hetken ja tilanteen 

tallentamiseen sellaisena kuin se on (Things-As-They-Are). Läsnäolollaan, paljastetulla 

katseellaan, kuvaaja voi pahimmassa tapauksessa ensinnäkin pilata tarkkailemansa 

tapahtumasarjan ja toisekseen saada jalkoihinsa roikkumaan lauman innokkaita ja uteliaita 

lapsia, jolloin itse kuvaamisen voi unohtaa. Kuvaajan tehtävä on tallentaa tapahtumia, ei 

vaikuttaa niihin (Cartier-Bresson 1999, 28-29). 

Mutta tarkemmin pohdittuna kameran ja panoptikonin suhde ei ole kuitenkaan näin 

yksinkertainen, sillä panoptikonissa henkilö ainakin tietää olevansa jatkuvan katseen alaisena. 

Kadulla kävellessään henkilö ei puolestaan voi tietää varmasti kuvataanko häntä vai ei. Tässä 

mielessä suhde kameran ja kuvattavan välillä on jopa epäreilumpi. 

3.2 Kamera 
”Koska henkilö kouluttaa itsensä näkemään kameran tavoin, on ainoastaan 

tarkoituksenmukaista että hän käyttää kameraa näkemänsä taltiointiin.” 

 - Minor White 

Olevaisen vangitseminen oli ennen kameran keksimistä suunnaton, maaginen myytti, johon me 

kuolevaiset emme voineet päästä käsiksi: Antiikin taruston Cupido, rakkauden jumala, ikuisti 

kauniin nuorukaisen kuvan peiliin, keskiajan noidilla oli kyky jäädyttää ihmisen kuva veden 

pinnalle ja Intian fakiirit saivat luonnon tekemän kuvan pysyväksi (Saraste 2010, 12). Kamera, 

jolla ihminen itse saisi jäädytettyä hetken valokuvaksi, oli vain unenomainen haave. 
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Itse valokuvaus on ainoastaan yksi kameran monista sovelluksista. Kamera keksintönä on 

hyvinkin laaja ilmiö, jonka tarina alkaa jo paljon ennen valokuvan keksimistä. Se pohjautuu 

muinaiseen camera obscuran (lat. pimeä huone) ideaan, joka ei puolestaan rajoitu ainoastaan 

ajatukseen teknisestä laitteesta (Seppänen 2004, 163). Barthes vertaa camera obscuraa jopa 

teatteriin todetessaan että se on ”tuottanut yhdellä ja samalla kertaa perspektiivimaalauksen, 

valokuvauksen ja dioraaman, jotka kaikki kolme ovat näyttömön taidelajeja” (Barthes 1980, 37). 

Koko kameran historia perustuu yksinkertaiseen valoilmiöön. Kukaan yksittäinen henkilö ei 

keksinyt kameraa, vaan kuten moni muukin keksintö, se on kehittynyt vähitellen ajan myötä. 

Kamerateknologian materiaalinen historia voitaisiin tiivistää oikeastaan kolmeen toisiinsa 

törmänneeseen laajempaan osa-alueeseen; fysiikkaan, kemiaan ja optiikkaan, yhdessä camera 

obscuran idean ja hopeasuolakiteiden kanssa (Gustavson 2009, 4). 

Erikoinen valoilmiö sovellettiin edelleen laitteeksi 1500-luvulla, jolloin arabitiedemiehet 

käyttivät sitä muun muassa auringonpimennyksen tarkasteluun. Euroopassa tämä tieto unohtui 

vuosisadoiksi, johtuen keskiajan kirkon välinpitämättömyydestä näkyvään todellisuuteen. 

Kuvataiteilijat käyttivät puolestaan siirreltävää pimeää huonetta hyödykseen hankalassa 

perspektiivipiirtämisessä. Laitteen aukon kautta piirtyvää kuvaa parannettiin edelleen kuperalla 

linssillä, jonka aukkoa voitiin myös pienentää eli himmentää peittämällä linssin reunat. Tällöin 

jo hyvin paljon kameraa muistuttavassa laitteessa filmin tai kennon korvasi itse kuvataiteilija, 

joka kuvasi valon (photo-graph) vastapäiselle seinustalle asetetulle pinnalle (kuva 2) 

(Kirjavainen 2001, 6 ; Saraste 2010, 14-15). 

Camera obscuralla on ollut käytännön lisäksi kuitenkin myös merkittävä filosofinen puolensa. Jo 

Aristoteles kirjoitti 350 eaa. teoksessaan Problemata havainneensa tämän ilmiön, kun hän istui 

puun alla, samaan tapaan kuin Isaac Newton ”keksiessään” painovoiman, osittaisen 

auringonpimennyksen aikaan. Puun lehdet muodostivat pieniä aukkoja, joista valonsäteet 

kulkivat läpi muodostaen puolikuun muotoisia kuvia Aristoteleen jalkojen viereen. Aristoteleen 

lisäksi esimerkiksi John Locke, Réne Descartes ja jopa Karl Marx ovat pohtineet camera 

obscuraa. Etenkin renessanssin aikana jälleen herännyt kiinnostus cameraa kohtaan liittyi 

vahvasti vallinneeseen todellisuuden tutkimiseen. Camera obscura toimi kaivattuna apuvälineenä 

todellisuuden täsmälliseen kuvaamiseen. Taide alettiin nähdä myös tieteellisestä näkökulmasta. 

(Seppänen 2004, 163; h2g2 ; Saraste 2010, 15). 

Seppäsen mukaan historiallisesti katsoen camera obscura on ”mekaaninen laite, jossa tiede, 

filosofia ja magiikka nivoutuvat toisiinsa”. Mutta siinä vaiheessa kun valokuvaus keksittiin, tämä 
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maaginen ilmiö menetti kuitenkin lopulta mielenkiintonsa. Kamerasta tuli lopulta puhdas 

tekninen laite, pelkkä kuvan tekemisen apuväline (Seppänen 2004, 164). Kun pimeään 

laatikkoon lisättiin vielä valoherkkä materiaali, oli kehitetty jo ensimmäinen yksinkertainen 

kamera. Tällöin valotusta säädettiin ainoastaan objektiivin suojuksella, ei sulkimella. 1700-

luvulla Tiphaigne de la Roche kirjoitti mielikuvitusromaanissaan Giphantie menetelmästä, jolla 

peilikuva saataisiin kiinnittymään kankaan pintaan, jolloin lopputulos olisi kaikkia muita 

taideteoksia todentuntuisempi (Saraste 2010, 12). Ajatus kamerasta oli syntynyt. 

Teollisen vallankumouksen aikana maailman ja asenteiden muuttuessa radikaalisti ja yleisen 

hyvinvoinnin kasvaessa myös kysyntä tällaiselle muoto- ja maisematallentimelle kasvoi. 

Kamerasta saatiin sovellettua kannettava versio. Kamera kohdistui luonnon sijasta ihmiseen ja 

hänen maailmaansa. Tarkkuus ohitti viitteellisyyden. Kamera ei ollut enää tieteilijöiden saati 

mystikkojen käsissä vaan siitä oltiin kehittämässä kovaa vauhtia massatuotetta, johon melkein 

kenellä tahansa harrastelija-amatöörillä saattoi olla varaa. Sen jatkokehittämistarve oli kuitenkin 

suuri. Kameran tuli olla helppo, kätevä ja vielä kaupallisesti kannattava (Kirjavainen 2001, 6 ; 

Saraste 2010, 15-19). 

3.2.2 Suljin 
Suljintekniikan kehittyessä mahdollistettiin vähitellen yhä lyhyemmät suljinajat. Joseph 

Nicéphore Niépcen noin vuonna 1826 (vuosiluvusta ei olla täysin varmoja) aikaansaama 

ensimmäinen maaginen valokuva asfalttipinnalle vaati kahdeksan tunnin valotusajan, mutta jo 

parikymmentä vuotta myöhemmin voitiin puhua lyhyimmillään jopa kolmen minuutin 

valotusajasta. Vuonna 1900 julkaistu Kodakin Box Brownie, jolla myös Cartier-Bresson aloitti 

uransa, pystyi parhaimmillaan jo 1/50 sekunnin valotusaikaan (ks. Gustavson 2009 ; 

mconnealy.com). 

Ratkaisevan hetken kannalta tämä vaihe kamerateknologian historiassa on mielenkiintoinen: 

Voidaanko puhua silmänräpäyksellisestä ratkaisevan hetken saati liikkeen pysäyttämisestä ennen 

lyhyiden suljinaikojen (1s, 1/30s, 1/125s) kehittämistä? Tämä pohdinta johtaa edelleen 

kysymykseen, kuinka pitkä ratkaiseva hetki voi olla? Sekunnin sadasosa? Minuutti? Tunti? 

Kaksi päivää? Vai peräti kaksi vuotta? Onko ratkaiseva hetki välttämättä edes silmänräpäys? 

Valokuvaaja Harri Laakso on todennut hienosti, että valokuvaus on ”kaupankäyntiä päivän valon 

ja sen kirkkauden kanssa” (Laakso 2003, 369). Tässä mielessä kameran sulkimesta tulee ikään 

kuin valokuvaajan pensseli, jota suurentamalla tai pienentämällä valokuvaaja tekee kuvastaan 

mieleisensä, tarkemman tai epätarkemman. Päivän valo on valokuvaajan maalia ja kenno tai 
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filmi hänen kankaansa. Ratkaisevan hetken filosofian voidaan hyvin sanoa olevan samalla 

kameran sulkimen filosofiaa, ja tässä valossa se näkyy olevan ikään kuin teknologian armoilla. 

Ja mikäli valokuvauksellisen ratkaisevan hetken historia lasketaan alkaneeksi Cartier-Bressonin 

ja hänen aikalaistensa valokuvista, on selvää että kyseessä on juuri suljinnopeuden kehityksen 

aikaansaama ilmiö: Hetki on ohimenevä, eikä sitä voida ottaa kiinni pitkällä suljinajalla. 

Eräs mielenkiintoinen kuriositeetti löytyy niin sanotun tavallisen sulkimen ja valokuvaaja Petri 

Anttosen kirjassaan Ajan kosketus esittelemän liukuvan sulkimen väliltä, mitä käsittelen 

tarkemmin kappaleessa 5. Siinä missä tavanomainen staattinen suljin pysyy paikallaan, liukuvan 

sulkimen periaatteena on puolestaan sulkimen vapaa ja autonominen liikkuvuus filmin pinnalla, 

jolloin kuva muodostuu tarkasti ”kameran optisten lakien mukaisesti”. Anttonen selittää 

menetelmänsä seuraavasti: 

”Hitaasti liikkuva rako päästää filmille valoa omaa liikerataansa noudattaen. Kun 

ulkomaailman tapahtumien liikenopeus filmipinnalle projisoituneena vastaa suurin 

piirtein raon liikkeen nopeutta, syntyy vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta 

filmipinnalle ennustamaton, perinteisestä valokuvasta poikkeava, mutta yhä 

valokuvamaiseksi tunnistettava esitystavan muutos.” (Anttonen 2005, 55) 

Liukuvan sulkimen periaatteen erottaa tavallisesta sulkimesta selvästi ennakoitavuuden aspekti. 

Liukuva suljin on kehitetty palvelemaan lähinnä taidevalokuvaa, missä ennustamattomuutta, 

arvaamattomuutta tai sattumaa filmin pinnalla voidaan pitää tavoiteltavana. Kuvajournalistinen, 

cartierbressonmainen tai dokumentaristinen valokuva nojaa puolestaan vahvasti eksaktiuteen ja 

ennustettavuuteen. Kuvaaja haluaa saada näkemänsä filmille muuttumattoman tylsänä. 

Dokumentaristiselle kuvalle ei kelpaa ”valokuvamaisuus”, vaan valokuva sellaisenaan. 

3.2.3 Valta 
 

“Kamera ei voi kilpailla maalauksen kanssa niin kauan kuin sitä ei voida käyttää 

Taivaassa tai Helvetissä.” 

– Edvard Munch 

Camera obscura antoi nykyaikaiselle valokuvaamiselle silmän ja kameran välisen analogian, 

jonka käsittely on olennainen lähtökohta ratkaisevan hetken filosofiaan – on huomioitava 

kuitenkin, että camera obscuran tiukka keskeisperspektiivi sekä laajakulmaefekti poikkesivat, ja 

poikkeavat edelleen, ihmisen luonnollisesta tavasta katsella ympärilleen (Saraste 2010, 15). 
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Koko kamerateknologia perustuu tähän yksinkertaiseen ja kiehtovaan ideaan, joka ulottuu 

Aristoteleesta alkaen edelleen kaikkialle moderniin yhteiskuntaan ja infrastruktuuriin: elokuviin, 

videoihin, älypuhelimiin, valvontakameroihin ja niin edelleen. Silmiä on kaikkialla. Ja kun 

silmiä on kaikkialla, voidaan puhua jo melkoisesta vallan läsnäolosta. Kamera on instituutio. Ja 

instituutiona se on brutaalin tarkka, omnipresentti ja kaikkivoipa näkijä. Seppänen vetää yhteen 

kameran kulttuurisen voiman osuvasti: 

”Kamera on siis laite, joka mekaanisesti katsottuna perustuu silmään, mutta laajentaa 

samalla näkyvän aluetta. Kameran avulla on mahdollista tutkia Marsin maisemaa tai 

sydämen sisäpuolta. Kameralla voi pysäyttää luodin liikkeen. Kamera tuo uusia alueita 

inhimillisen kokemuksen piiriin ja toimii proteesin tavoin paikatessaan silmän puutteita.” 

(Seppänen 2004, 165). 

Cartier-Bresson itse vaikutti, kuten varmasti monet aikalaisensa, huojuvan valokuvan ja 

maalaustaiteen välimaastossa, etsien parasta tapaa ilmaista itseään ja tulkita ympäröivää 

maailmaa. John Szarkowski huomauttaa puolestaan, että siinä missä maalaus tehdään, valokuva 

otetaan (Szarkowski 2007, 6). Maalaustaide ja valokuva ovatkin olleet ainakin vuosisadan alussa 

ymmärrettävistä syistä enemmän tai vähemmän vihollisia toisilleen, mutta viimeistään 2000-

luvulle tultaessa on ollut selvää, ettei näiden kahden vertailusta ole mitään mieltä kun puhutaan 

todellisuuden tulkinnasta tai sen jäljittelystä. Sen vuoksi en ryhdykään tässä yhteydessä 

punnitsemaan pidemmälle pensselin ja kameran kykyä tulkita maailmaa, vaikka aihe tuleekin 

väkisin vastaan Cartier-Bressonin kontekstissa. Maalaustaiteella, kuten millä tahansa muullakin 

taiteella, on valtaa siinä missä kamerallakin. Eikä sovi unohtaa että kamerallakin tehdään 

taidetta, puhumattakaan siitä että valokuva sellaisena kuin me sen tänään tiedämme oli 

oikeastaan alun perin maalarin ja keksijän yhteistyön tulos. 

3.3 Valokuva 
 

”Valokuvaus on totuutta.  

  – Jean-Luc Godard 

Valokuva esittää, todistaa ja kommentoi. Kuten aiemmin todettiin, sana photograph perustuu 

valon (photo) piirtoon (graph). Valokuvaaminen on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan valon 

piirtämistä tai oikeastaan piirtymistä. Valokuva on staattinen elementti joka muodostuu 

ihmissilmälle näkyvän valon aallonpituisesta säteilystä. Tässä tutkimuksessa puhun valokuvasta 

useaan otteeseen juuri representaationa, esityksenä. 
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Roland Barthes näkee valokuvan kolmen eri toiminnan kohteena: tekeminen, kohteena oleminen 

ja katsominen. Barthesin oman sanaston mukaan valokuvaaja, valokuvan tekijä, toimii 

Operaattorina, valokuvan katsoja on puolestaan Spektaattori ja valokuvan kohteen hän nimeää 

Spektrumiksi (Barthes 1980, 15). Barthesin teoksessaan Valoisa huone (La chambre claire – 

Camera lucida) esittelemä valokuvafilosofia pyörii pitkälti näiden kolmen käsitteen ympärillä. 

Mielenkiintoiseksi tämän tutkimuksen kannalta Barthesin filosofian tekee hänen kehittelemänsä 

punctumin, eli kuvan terävän ja ärsyttävän yksityiskohdan käsite, johon palaan kappaleen 6 

lopussa. 

3.3.2 Ensimmäinen valokuva 
 

”Ihmisen joka ensimmäisenä näki ensimmäisen valokuvan (jos jätämme sivuun Niepcen 

joka teki sen), on täytynyt ajatella, että se oli maalaus: sama kehys, sama perspektiivi.” 

  – Roland Barthes 

Niépcen vuonna 1826 aikaansaama heliografia oli sisällöllisesti hyvin viitteellinen mutta sitäkin 

sensaatiomaisempi tapaus. Olevainen oli saatu materiaalisesti tallennettua sellaisenaan. Maailma 

oli pysäytetty. Hetki oli tallennettu. Camera obscuralle oli löydetty hyötykäyttöä. Tätä ennen 

Niépce oli onnistunut jo vuonna 1816 saamaan aikaan negatiivikuvan (valokohdat tummia, 

varjot vaaleita) hopeakloridilla herkistetylle paperille. Hänen tieteelliset kokeensa olivat 

luonteeltaan salaisia, sillä hänellä oli jo aavistus isosta taloudellisesta menestyksestä (Saraste 

2010, 20-22 ; Kirjavainen 2001, 6). 

Kuvaa oli yritetty tietysti tallentaa kemiallisesti jo aikaisemmin, Niépcen kokeilu vain sattui 

olemaan ensimmäinen onnistunut. Jo 1700-luvulla havaittiin, että hopeasuolat reagoivat valoon 

tummumalla. Kuva saatiin näin aikaan, mutta se oli ironisesti vain hetkensä pituinen eikä sen 

kiinnittäminen mihinkään konkreettiseen pintaan onnistunut (Kirjavainen 2001, 6). 

Valokuvasta ei siis voida historiallisesti alkaa puhua vasta kun se saatiin kiinnitettyä johonkin 

pintaan. On huomioitava, että valokuva konkreettisena materiaalina on luonnollisesti ja luonnon 

lakien mukaisesti katoava mutta myös digitaalisena bittikokonaisuutena vioittuva, ei välttämättä 

ikuinen. Niépcen vuonna 1826 ottamaa kuvaa pidetään ensimmäisenä kuvana sen vuoksi, että se 

on säilynyt meidän päiviimme asti, eikä kadonnut johonkin matkan varrella. 

Niépcen keksintö herätti niin ikään ranskalaisen maalarin Louis Jacques Mandé Daguerren 

mielenkiinnon, ja tämä ryhtyikin pian yhteistyöhön Niépcen kanssa kehittääkseen menetelmää 

eteenpäin. Lopulta Daguerre päätyi kehittämään oman huomattavasti heliografiaa paremman 
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menetelmän, dagerrotypian, joka mahdollisti valotusajan pudottamisen jo puoleen tuntiin. 

Daguerrotypia oli metallipinnasta johtuen hienopiirteisen ja peilikuvamaisen tarkka esitys, mutta 

juuri siitä syystä vaikea monistettava. Vuonna 1841 William Henry Fox Talbot patentoi edelleen 

keksintönsä kalotypian, jolloin kuvia voitiin monistaa paperille. Tarve valokuvan konkretialle ja 

etenkin monistamiselle oli suuri (Kirjavainen 2001, 6 ; Saraste 2010, 22-35). 

Valokuva oli saatu kiinnitettyä maailmasta paperille, jota voitiin edelleen monistaa eteenpäin. Se 

ei ollut enää mystinen peilikuva, vaan paperinpala joka oli helposti kaikkien nähtävillä ja 

saatavilla. Kameran yleistyessä myös valokuva yleistyi, kuten myös niiden kehittäminen ja 

levittäminen. Siitä tuli ranskalaisten oma ylpeyden kohde; ranskalaiset kehittivät sen, 

ranskalaiset ottivat sen ja ranskalaiset filosofoivat sen. 

 
3.3.3 Representaatio 
 

”Kun kameran suljin avautuu, syntyy hetkeksi kohtio. Sen toisen pään muodostaa linssin 

eteen asettuva kuvauksen kohde, vastakkaisessa päässä sijaitsee filmin valoherkkä kalvo. 

Niitä yhdistää toisiinsa valonsäteiden muodostama sidos. Kun suljin menee kiinni, sidos 

purkautuu. Valo virtaa, kuvauksen kohde jatkaa olemassaoloaan ja valottunut negatiivi 

aloittaa kiertonsa kulttuurissa.” (Seppänen 2004, 152) 

Seppänen toteaa osuvasti, ettei valokuva pelkästään esitä kohdettaan vaan on myös 

materiaalisesti osa sitä. Barthesin (1980) ajatus itse valokuvan ja sen esittämän hetken välisestä 

napanuorasta ei ole missään nimessä kaukaa haettu. Se tiivistää hyvin valokuvan ontologian, 

perusolemuksen: Valokuva on todiste kohteen läsnäolosta kuvanottohetkellä. Valokuva on 

välitön esitys, representaatio. Tilanne synnyttää valokuvan, joka lapsen tavoin muistuttaa äitiään. 

Stuart Hallin mukaan representaatiolla tarkoitetaan ”merkityksen tuottamista mielessämme 

olevien käsitteiden avulla” (Seppänen 2005, 82). Se on osa identiteetin, tuotannon, kulutuksen ja 

sääntelyn kiertokulkua kulttuurissa. Kulttuuri puolestaan on Hallin mukaan yksinkertaisesti 

sanoen ”jaettuja merkityksiä”, joita jaetaan usein kielen avulla, joka taas muodostuu edelleen 

merkeistä ja symboleista –äänistä, sanoista, nuoteista -tai kuvista. Valokuva ja kieli ovat siis 

molemmat medioita, joilla välitetään eteenpäin tunteita ja ajatuksia (Hall 1997, 1). 

Seppäsen mukaan representaation käsitteen avulla on mahdollista pohtia, millä tavoin ja kenen 

näkökulmasta erilaiset mediat kuten kieli tai valokuva esittävät ja tuottavat eli konstruoivat 

todellisuutta (Seppänen 2005, 77). Tässä kohtaa palataan jälleen valokuvan vallan ääreen. 
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Median tuottajalla – valokuvaaja, kuvatoimittaja, toimituspäällikkö, päätoimittaja – on kaikki 

valta päättää, miten todellisuus esitetään, mitä siitä näytetään ja mitä jätetään näyttämättä. 

Ratkaisevan hetken pohtimisen kannalta on mielekästä ymmärtää ne keinot, joilla esitys voidaan 

rakentaa. Koska ratkaisevassa hetkessä on kyse valokuvan kerronnallisuudesta, voidaan sen 

problematiikkaa selkiyttää pohtimalla semioottisia funktioita (ks. Seppänen 2001, 92-99). Palaan 

valokuvan kerronnallisuuteen kappaleessa 6. 

3.3.4 Semiotiikka 
 
Valokuva on kieli, jota voidaan eritellä kätevästi semioottisten käsitteiden avulla. Sitä pidetään 

totuuden takeena, lahjomattomana kuvauksena maailmasta juuri sellaisena kuin se on (Seppänen 

2005, 106). Tähän indeksiseen, metonymiseen ja ikoniseen käsitykseen tukeutuu vahvasti myös 

Cartier-Bressonin oma filosofia, jonka esittelen tarkemmin kappaleessa 4 (Things-As-They-Are). 

Edellä mainitut semiotiikan käsitteet tarjoavat välineitä ymmärtää representaation toimintaa 

(Seppänen 2005, 77). Viittaan omissa pohdinnoissani semiootikko John Fisken kirjassaan 

Merkkien kieli esittelemään semiotiikan perustermistöön. Seppäsen mukaan valokuva-analyysi 

tulisi kyllä toimeen ilman semioottisia termejä, mutta niiden hallinta on teoreettisen keskustelun 

kannalta mielekästä. En tästäkään huolimatta aio uppoutua tässä tutkimuksessa pintaa 

syvemmälle semiotiikan syövereihin, vaan esittelen muutaman tämän tutkimuksen kannalta 

olennaisen käsitteen. 

Semiotiikka on filosofinen suuntaus joka tutkii merkkejä, niiden merkitystä, yhdistelyä ja 

valintaa. Samalla tavoin kuin verbaalikielessä tehdään valintoja kirjaimista sanoihin, myös 

valokuvaaja tekee valintoja kuvatessaan ympäristöä. Valittavana on joukko merkkejä 

(paradigma) josta rakennetaan merkkien yhdistelmiä (syntagma) (ks. Fiske 1992, 81-85). 

Valokuvan kannalta tämä asetelma saattaa olla aluksi vaikeasti ymmärrettävissä, mutta 

tarkemmin ajatellen kaikki valokuvaajan ympärillä tapahtuva voidaan käsittää yhdeksi isoksi 

paradigmaksi, josta hän sitten valikoi representaatioonsa joukon merkkejä ja merkityksiä. 

Valokuva on semioottisesti ilmaistuna todellisuuden syntagma. Tässä valinnassa on kyse jo 

aiemmin mainitusta todellisuuden arvottamisesta, valikoinnista ja  rajaamisesta. 

Merkki muodostuu kielitieteilijä Ferdinand de Saussuren mukaan merkitsijästä (merkin fyysinen 

olomuoto) ja merkitystä (aineeton käsite) (Fiske 1992, 66). Valokuva on siis merkkinä itsessään 

sekä fyysinen objekti (paperi, negatiivi, tiedosto) mutta myös se, mihin se viittaa (mitä kuva 
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kertoo, mitä siitä tulee mieleen, mitä sillä halutaan sanoa). Ratkaisevaa hetkeä voidaan 

semiotiikan nojalla kutsua hetkeksi, joka merkitsee jotain –merkitsevä hetki. 

Edellä mainittujen syntagman ja paradigman lisäksi ratkaisevan hetken kannalta olennaisia 

semioottisia käsitteitä ovat konnotaatio, myytti, metafora, metonymia, indeksi ja ikoni. Kaikki 

edellä mainitut sanat voidaan ymmärtää valokuvaa kuvaavina sanoina, sen ominaisuuksina ja sen 

rakennuskappaleina, elementteinä. 

Indeksi ja ikoni 
 

Indeksisyys ja ikonisuus selittävät koko valokuvan todistusvoiman ja sen perusolemuksen. 

Valokuva ei pelkästään representaationa muistuta kohdettaan (ikonisuus) vaan on myös 

materiaalisesti osa sitä (indeksisyys). Valokuvalla on indeksimerkkinä suora, todellisuudessa 

oleva kytkös kohteeseensa, kuten Fiske on asian ilmaissut. Barthes (1980) puhuu jopa ihosta tai 

napanuorasta. Valokuvalla on kyky luoda vahva kemiallinen jännite kuvaushetken ja kuvan 

tarkasteluajankohdan välille (Fiske 1992, 71; Barthes 1980, 86 ; Seppänen 2004, 178 ja 2001, 

99). Harri Laakson mielestä indeksisyys on ”valokuvataiteen salainen kumppani, liittolainen, 

väline ja kohde” (Laakso 2003, 88). 

On hyvä muistaa että valokuva taiteena ja dokumentaationa on luonteeltaan myös fyysinen ja 

kemiallinen. Seisautettu, ratkaiseva hetki on myös tässä valossa konkreettista materiaa, ei pelkkä 

abstraktio kuvaajan silmässä tai kuvan katsojan päässä. 

     Konnotaatio 
 
Konnotaatio kuvaa ”vuorovaikutusta, joka syntyy kun merkki kohtaa käyttäjiensä tuntemukset 

tai mielenliikkeet sekä kulttuuriset arvot” (Seppänen 2004, 113). Valokuvan kohdalla voidaan 

kysyä, millaisia välittömiä tuntemuksia kuva kissasta katsojassaan synnyttää? Pelkoa? 

Ahdistusta? Lempeyttä? 

Valokuvaajalla on valta hyödyntää konnotaation voimaa työssään, sillä useat voimakkaat 

tuntemukset ovat kulttuurin sisällä jaettuja. Voisin väittää että esimerkiksi katsoessaan kuvaa 

itkevästä kerjäläisestä syntyy – ainakin länsimaissa – useimmille säälin tunne kohdetta kohtaan 

useimmin kuin vihan tai pelon. Kun kuvaaja valitsee näkökulmaa johonkin kuvitettavaan 

aiheeseen, on hänellä mahdollisuus puhutella ja jopa leikitellä konnotaatioilla. 
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     Myytti 
 
Fisken mukaan on harmillista että semiootikkona Barthes päätyi käyttämään termiä ”myytti” 

merkityksellistämisen yhteydessä, koska sillä usein viitataan väärinä pidettyihin ajatuksiin (”on 

myytti, että…”). Barthes kuitenkin viittaa itse myytillä ”kertomukseen, jonka avulla kulttuuri 

selittää tai ymmärtää luonnon tai todellisuuden joitain puolia” ja ”kulttuurin tapaan ajatella 

jotakin, ymmärtää tai käsitteellistää se” (Fiske 1992, 116). 

Jokaisella valokuvaajalla on tahtomattaan mielessä jokin käsitys siitä, millainen kissa on. Jos 

kymmenen eri kuvaajaa ottaa kuvan samasta kissasta, tuloksena on kymmenen erilaista kuvaa 

tästä eläimestä. Toinen kuvaa lähikuvan kissan naamasta mustavalkoisena, toinen värikuvana sen 

ummistaessa silmänsä ja kolmas salamalla sen haukotellessa, nukkuessa ikkunalaudalla, 

hyppäämässä kaapin päälle, mummon sylissä ja niin edelleen. Jokaisella kuvaajalla on omat 

yksilölliset konnotaationsa kissasta. 

Valokuvaaja kohtaa työssään väkisinkin myyttejä ja myytin problematiikan. Mitä on mieheys tai 

naiseus? Mitä on perhe? Mitä on yhteiskunta? Barthesin mukaan myytit ovat kunkin aikakauden 

hallitsevan yhteiskuntaluokan tuotteita. Tästä johtuen esimerkiksi teollistumisen aikakaudella 

huippunsa saavuttanut käsitys eli myytti naisista ”luonnostaan” hoivaavina kodinhengettärinä on 

jostain syystä elossa vielä tänäkin päivänä (Fiske 1992, 117-118). Valokuvaajan oman harkinnan 

varaan jää se, kuinka paljon hän seuraa myyttejä ja toisintaa niitä edelleen. Valokuvaajalla on 

kuitenkin myös oma voimakas valtansa myytin murtamisessa. 

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella itse ratkaisevan hetken olevan niin ikään jonkinlainen myytti, 

yleinen käsitys siitä millä hetkellä kuva on mielekästä ottaa. Palaan tähän pohdintaan vielä 

myöhemmin. 

     Metafora 
 
Metaforalla ilmaistaan jotain uutta hyödyntäen vanhaa. Se käyttää hyväkseen asioiden 

yhtäläisyyttä ja eroavuutta (”kaunis kuin kukka”) ja on Seppäsen sanoin ”keino ymmärtää ja 

kokea jokin asia toisen asian avulla” (Seppänen 2004, 185). 

Fisken mukaan visuaalisessa kielessä metafora on harvinaisempi, mutta hyvänä esimerkkinä hän 

mainitsee mainoskielen (Fiske 1992, 123). Seppänen kuitenkin huomauttaa, että metaforan 

synonyymi on ”kielikuva” (Seppänen 2004, 185-186). Näin ollen sen on liityttävä kuvallisuuteen 

jollain tasolla. 
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Metafora on jaettavissa kahteen subjektiin, ensisijaiseen ja toissijaiseen. Esimerkiksi metaforassa 

”neito kaunis kuin kukka” ensisijainen subjekti on ”kaunis neito” ja toissijainen ”kukka” joka 

liitetään kauneuteen. Seppäsen mukaan ensisijaisen ja toissijaisen subjektin välinen 

vuorovaikutus toimii myös kuvallisissa esityksissä. Esimerkiksi kuva sotilaista marssimassa 

niityn poikki voidaan nähdä metaforana hautausmaasta, jonne sotilaat vääjäämättä ovat 

kulkemassa. Kuvaaja voi myös tahtomattaan saada aikaan metaforisen esityksen, joka voi saada 

edelleen uusia merkityksiä ajan kuluessa ja merkitysten vahvistuessa tai muuttuessa. Jokin 

tahtomattaan aikaansaatu, ratkaisevalla hetkellä tallennettu satunnainen tilanne voi osoittautua 

nerokkaaksi kommentiksi yhteiskunnasta vaikkei se sellaiseksi olisikaan tarkoitettu. 

     Metonymia 
 
Metonymia saattaa osan edustamaan kokonaisuutta (Fiske 1992, 127). Seppänen käyttää 

havainnollistavana esimerkkinä tästä Viking Linen mainoskampanjaa, jossa yhtiön nimestä 

näkyvät vain kirjaimet NG LI (Seppänen 2004, 191). Seppänen jatkaa, että oikeastaan valokuva 

on jo itsessään metonymia, sillä se esittää aina vain osan laajemmasta kokonaisuudesta. 

Jälleen palataan valokuvaajan valinnan äärelle. Valokuvaaja tarkkailee ja valitsee ympäristöstään 

esitettäväksi vain osan siitä, minkä hän oikeasti havaitsee. Ratkaisevan hetken kannalta 

metonymia on erityisen mielenkiintoinen, sillä metonymia ei esiinny ainoastaan valokuvana 

vaan myös ”tiettynä hetkenä” kaikista tarjolla olevista hetkistä. 

Fisken mukaan valittu metonymia määrää sen, millaisen kuvan tietystä tapahtumasta 

rakennamme. Tämä on osuva ilmaus, sillä Cartier-Bressonin filosofiassa juuri yksi ratkaiseva 

kuva rakentaa koko (kuva)tarinan kokonaisuuden ja edustaa sitä. 
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4 Ratkaiseva hetki ja Cartier-Bresson 
 

Tämän tutkimuksen keskeisin aineisto on Henri Cartier-Bressonin vuonna 1952 julkaistun 

kuvaportfolion l’Images à la sauvette johdanto-osio, otsikolla l’Instant décisif, ratkaiseva hetki. 

Alkuperäinen teos on hyvin harvinainen ja sitä myydään ilmeisesti nettihuutokaupoissa satojen 

eurojen hintaan, mutta tämä sama johdanto löytyy englanniksi onneksi myös Cartier-Bressonin 

vuonna 1999 julkaistusta muistiinpanokokoelmasta The Mind’s Eye. 

Cartier-Bresson on erikoinen hahmo. Hän ei ollut tutkija eikä kirjailija. Jonkinlaiseksi filosofiksi 

häntä voidaan toki kutsua. Hän oli taidemaalari joka siirtyi valokuvaukseen, hylkäsi sitten 

valokuvauksen ja siirtyi takaisin taidemaalariksi. Häntä on kutsuttu modernin kuvajournalismin 

isäksi, salaa kuvaamisen (candid photography) mestariksi ja katuvalokuvauksen kehittäjäksi. 

Cartier-Bressonin ansiot ja erityisesti kuvat puhuvat puolestaan, mutta mitä hänen päässään 

oikein liikkuu? Vaikka tähän on mahdotonta vastata, on se samalla tämän osion tärkein kysymys. 

”Mestariin” ja hänen työhönsä on liitetty ajan mittaan jo niin paljon myös ylisanoja, että myös 

kriittisempi tarkastelu hänen ajatuksiaan kohtaan on paikallaan. 

4.1. Cartier-Bressonin tausta 
 

Henri Cartier-Bresson syntyi vuonna 1908 yhteen ”Ranskan kahdestasadasta 

aristokraattiperheestä” (Galassi 2010, 37), ja oli viidestä lapsesta vanhin. Hänen vanhempansa 

työskentelivät molemmat menestyksekkäästi tekstiilialalla ja siten Cartier-Bressonin nimellä oli 

hyvä maine jo ennen kuin Henri tuli täysi-ikäiseksi. Etuoikeutettuun maailmaan syntynyt Henri 

osasi kettuja metsästäessään käsitellä tarkka-asetta jo nuorena poikana mutta osoitti suurta 

lahjakkuutta ja innokkuutta myös kirjoihin ja yleissivistykseen. Tämä johti pian nuoren diletantin 

levottomaan vaellukseen etsien itseään ja seuraten intuitiotaan, ja pian Cartier-Bresson löysikin 

itsensä maalaustelineen edestä. Kuten moni muukin 1900-luvun alkupuolella grande bourgeoisie 

-perheeseen syntynyt taiteilija, myös Henri Cartier-Bresson haki hiljaisella isänmurhalla 

ketunmetsästykselle ja aristokratiselle järjestykselle vaihtoehtoista elämäntapaa taiteen, 

taiteilijuuden ja boheemiuden keskeltä. Montparnassen klubeilla viihtynyt nuori dandy ihannoi 

suuresti kubisteja, surrealisteja, Rimbaudin ja Lautréamontin runoutta, Hegelin ja Marxin 

filosofiaa ja jopa eksoottista buddhalaisuutta. (Galassi 2010, 23-25 ; Montier 1996, 6-7). 

Nuoresta Cartier-Bressonista on havaittavissa aikansa nuoren ihmisen maailman avautumisesta 

johtuva päänsisäinen filosofinen ja taiteellinen sekamelska. 
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Nuoren taidemaalarin kyvyt eivät saavuttaneet hänen suuria taiteellisia tavoitteitaan, joten ei ole 

ihme että Cartier-Bresson kiinnostui vähitellen uudesta marginaalisesta avant-garde –ilmiöstä, 

valokuvauksesta. Erään romanttisen suhteen päätyttyä nuori kapinallinen pakeni Afrikkaan 

kameransa kanssa, jossa hänen omien sanojensa mukaan ”ihminen ei voi pitää asioita joista hän 

välittää”: Kuuma trooppinen ilmasto ei pelkästään tuhonnut suurimman osan hänen filmeistään, 

vaan myös hänen kameransa. Maailma oli muuttumassa, ja erityisesti se miten maailmaa 

katsottiin. Tämä näkyi valokuvauksessa koruttomassa realismissa, joka kuitenkin onnistui 

olemaan runollista ja samalla taiteellisia sääntöjä rikkovaa. Sama suuntaus oli havaittavissa myös 

tuon ajan elokuvataiteessa. Pienet kätevät kompaktikamerat kehittyivät ja Cartier-Bresson 

muiden innokkaiden kuvaajien ohella oli ensimmäisenä räpsimässä ympärillään avautuvaa 

maailmaa sellaisena kuin se silmien eteen avautui. Liikkeen pysäyttämisestä tuli tärkeä 

taiteellinen teema, aikansa motivaatio ja motiivi. Valokuvaaja puolestaan saattoi kuvatessaan 

yhtäkkiä olla samanaikaisesti sekä reportteri että taiteilija, kuin näillä kahdella ei olisi mitään 

eroa (Galassi 2010, 25-34). 

Vuonna 1932 Cartier-Bresson löysi Leican, yksinkertaisen ja nopean taskukokoisen kameran 

josta tuli hänen tärkein työkalunsa, muistikirjansa ja silmän jatkeensa. Leica oli omiaan 

määrittämään Cartier-Bressonin valokuvallista filosofiaa valokuvaajan roolista näkymättömänä 

tunkeilijana ympärillä alati pyörivien tilanteiden joukossa. Leica oli aikaansa kuvaava hittituote, 

ja samaa kameraa käytti muun muassa Cartier-Bressonin aikalainen, suomalaisen 

kuvajournalismin isäksikin tituleerattu Caj Bremer. 

Peter Galassin mukaan nuoren Cartier-Bressonin valokuville oli luonteenomaista hetkellisyyden 

täydellinen hyväksikäyttö ja ”valokuvan elastisuuden äärimmilleen venyttäminen” (Galassi 

2010, 35). Vaikka kamera oli keksitty jo aikaa sitten, valokuvaaminen oli vasta lapsenkengissään 

ja Cartier-Bressonin kaltaiset intoilijat halusivat saada sen perusominaisuudesta, hetken 

pysäyttämisestä, kaiken mahdollisen irti. Jean-Pierre Montier analysoi esimerkiksi Cartier-

Bressonin Espanjan sisällisodassa otettuja kuvia odotuksen, välittömän kohtaamisen, epävarman 

odotuksessa makaamisen mutta silti hetken täydellisyyden tunnelmina (Montier 1996, 18-19). 

Valokuvan kiihkeä suhde aikaan teki tuolloin – ja tekee edelleen – valokuvasta jännittävän. 

1930-luvulla Eurooppa oli ruutitynnyri joka odotti räjähdystään. Cartier-Bressonille tämä 

latautunut ilmapiiri merkitsi hetkittäistä siirtymistä poliittisten propaganda-dokumenttielokuvien 

pariin työkumppaninaan muun muassa elokuvaohjaaja Jean Renoir. Pian Cartier-Bresson 

huomasi kuitenkin olevan luonteeltaan enemmän tarkkailija kuin tekijä eikä hän myöskään 

tehnyt selkeää eroa dokumentin ja draaman välille – seikka joka kertoo hänestä paljon 
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valokuvaajana. Vuosina 1937-39 hän työskenteli yhdessä Robert Capan ja David ”Chim” 

Seymorin kanssa Ce Soir –nimisessä kommunistijulkaisussa, joka oli hänen ensimmäinen ja 

ainoaksi jäänyt vakituinen palkkatyö. Kolme kovaa kuvajournalistia, Capa, Chim ja Cartier-

Bresson päätyivät lopulta perustamaan kuuluisan Magnum-kuvatoimiston sodan jälkeen (Galassi 

2010, 37-39 ; Montier 1996, 9). 

Cartier-Bressonin taustaa luonnehtii selvästikin jonkinlainen tasapainottelu (tai 

tasapainottomuus) maalaustaiteen, dokumentaarisen valokuvan ja taidevalokuvan välillä. Tämä 

ei ole millään tavalla erikoista, ottaen huomioon että valokuva oli 1900-luvun alkupuolella 

verrattain uusi keksintö ja se haki vielä muotoaan (ja hakee toki edelleen). Montier kutsuu 

Cartier-Bressonin töitä ”taiteettomaksi taiteeksi” (artless art). Yksi asia on kuitenkin selvää: 

Cartier-Bressonille valokuvaus ei ollut tekninen laji, vaan tapa toteuttaa omaa näkemystään 

ympäröivästä maailmasta. Kamera on työkalu, ja epäonnistuessaan huono työmies syyttää 

työkalujaan. Hän itse on sanonut unohtavansa kuvatessaan kameran samoin kuin hyvä kirjoittaja 

unohtaa kirjoittaessaan näppäimistön (Montier 1996, 25). 

Cartier-Bressonin tarina liittyy samaan jännittävään kysymykseen taidevalokuvan ja 

dokumentaarisen kuvan välisestä maastosta, jota en itse tässä tutkimuksessa käsittele tarkemmin, 

mutta josta on kirjoittanut osuvasti esimerkiksi Sanna Heikintalo (Liian taiteellinen lehtikuvaksi, 

2008). Oman käsitykseni mukaan valokuva, journalistinen tai ei, on itsessään jo luonnollisesti 

taidetta ollessaan joka tapauksessa representaatio, esitys ja kasaantuma valokuvaajan omista 

välittömistä huomioista ympäröivästä maailmasta. Tekstissään Cartier-Bresson tuo esille hyvin 

runolliseen sävyyn että valokuvauksen tehtävä ei ole tuoda yleisölle näkymää ajankohtaisista 

tapahtumista, vaan tietyn tunteen, joka syntyy kuvaajan oman sisäisen ja häntä ympäröivän 

ulkoisen maailman kohtaamisesta (Montier 1996, 141). 

4.2. L’instant décisif 
 

“[--] Heidän täytyi pakottaa käteni kirjoittamaan sen tekstin. [--] Kirjoitin sen 

nopeasti, viidessä tai kuudessa päivässä. Alusta alkaen minulla oli kaikki jo pääni 

sisällä. Eivätkä näkemykseni ole ikinä muuttuneet. Ainut asia joka minua 

valokuvauksessa kiinnostaa on se, mitä kirjoitin ‘L’Instant decisifessä’” [--]” 

  – Cartier-Bresson, 1986 
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L’instant décisif on puolimatkan merkkipaalu Cartier-Bressonin elämässä. Se julkaistiin 20 

vuotta sen jälkeen kun hän oli löytänyt tärkeimmän työkalunsa, Leica-kameran (jota ilman 

ratkaisevan hetken käsitettä ei välttämättä tässä pohdittaisi) ja 20 vuotta ennen kuin lopulta jätti 

koko valokuvauksen siirtyäkseen maalaustaiteen pariin (Montier 1996, 142-143). 

Edellisestä sitaatista käy ilmi ettei Cartier-Bressonilla ollut alun perin aikomustakaan kirjoittaa 

ajatuksiaan valokuvaamisesta ylös Images à la Sauvetten johdannoksi. ”Heillä”, jotka pakottivat 

kirjoittamaan, Cartier-Bresson viittaa Stratis “Tériade” Eleftheriadekseen sekä Dick Simoniin, 

jotka toimivat kirjan julkaisijoina. Simon ja Tériade kysyivät Cartier-Bressonilta miksi hän 

ylipäätään on kuvannut jo kaksikymmentä vuotta ja miten hänen kuvansa syntyvät, johon 

kuvaaja vastasi sen olevan ”merkityksetöntä” (Montier 1996, 134). 

Cartier-Bresson vaikuttaa olevan kaikesta huolimatta hyvin itsevarma ja vankkumaton omista 

ajatuksistaan, mikäli hän vielä 1986 – tosin palattuaan maalaustaiteen äärelle – totesi olevansa 

edelleen samaa mieltä valokuvaamisesta kuin vuonna 1952. Tämä osoittaa edelleen hänen olevan 

enemmän filosofinen kuvaaja kuin kameratekninen taituri, joka olisi kiinnostunut mahdollisista 

kennon, filmin, optiikan tai salamalaitteiston kehityksestä. Tuossa lauseessa on kuitenkin 

ristiriitaisuuden vivahde: mikäli Cartier-Bresson ei ole muuttanut käsitystään valokuvasta sitten 

vuoden 1952, kertoo se jo kaikessa maalaustaiteellisessa asenteellisuudessaan ettei hän vuonna 

1986 näe valokuvausta enää mielenkiintoisena tai tärkeänä. Filosofin lisäksi Cartier-Bressonia 

voinee hyvällä omalla tunnolla kutsua myös jääräpääksi. Kirjoittaessani kanditutkielmaani 

(2009) heräsi jatkuvasti kysymys siitä, mitä hienoa tässä jääräpäisyydessä sitten oikein oli. 

Valokuvaus kehittyy, mikset sinäkin kuvaajana? Senkö takia että et enää kuvaa? 

Jääräpäisen ihmisen tekstiä kannattaa lukea varoen, ja vaikka jääräpäisyys huokuu myös vuoden 

1952 Cartier-Bressonista, ei pidä unohtaa että hän oli tuolloin kuitenkin kokenut ja maailmaa 

idästä länteen nähnyt valokuvaaja-taiteilija-maalari-dokumentaristi arvostetun pioneerin 

saappaissa, ja siksi hänellä oli varmasti myös jotain painavaa sanottavaa. Ajatukset olivat 

ehtineet kypsyä ja sanat olivat varmasti valmiita paperille. Montierin mukaan l’Instant décisifeä 

kannattaakin lukea ikään kuin lopputyönä valokuvaajan 20 vuoden uralle ja johdantona alkavalle 

taidemaalarin uralle (Montier 1996, 143).  

Luonteeltaan muutaman tuhannen merkin pituinen l’Instant decisive on lakonisuudestaan 

huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, hieno ja ylevä näkökulma valokuvaajan työhön, joka 

toisaalta pyrkii häivyttämään itse valokuvaajan valokuvan taakse. Se on kirjoitus herkkyydestä, 

aistimuksellisuudesta ja sielukkuudesta kuvaajan silmän ja kameran välillä. Sitä ei kannata ottaa 
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varsinaisena oppaana valokuvaukseen, mutta se kannattaa lukea ikään kuin filosofisena, 

rehellisen kuvauksen manifestina ja yhtenä näkökulmana. Tekstin filosofiseen luonteeseen 

vaikuttanee vahvasti se, että Cartier-Bresson oli juuri palannut Aasian matkalta ja oli edelleen 

vahvasti idän filosofian ja buddhismin pauloissa. 

Jean-Pierre Montierin mielestä l’Instant décisif ei kuitenkaan tarjoa mitään tiettyä valokuvauksen 

filosofiaa. Hänen lähilukunsa mukaan Cartier-Bressonin teksti “ei ole kokonaisuutena todistus, ei 

metodi, ei testamentti eikä ohjelmajulistus”, ottaen huomioon että Cartier-Bresson ei itsekään 

ollut alun perin halukas edes kirjoittamaan tekstiä puhumattakaan siitä ettei hän ollut 

ammatiltaan teoreetikko. Cartier-Bressonin pidättyväisyys tässä mielessä ei ole merkki 

kieltäytymisestä tai kieltämisestä mutta Montierin mukaan se osoittaa kuinka vähän kirjoituksen 

on tarkoitus osallistua tai ylipäätään merkitä kuvajournalismin muutokselle (Montier 1996, 135-

136). Peter Galassi näkee tekstin puolestaan “älykkään, charmikkaan miehen kohteliaana 

yrityksenä tehdä parhaansa kiusallisessa tilanteessa” (Galassi 2010, 47). 

 4.2.2 Kuusi kommenttia valokuvaukseen 
 
Cartier-Bresson kommentoi valokuvausta kuudella kommentilla: kuvatarina tai kuvareportaasi 

(the picture story), kohde (the subject), sommittelu (the composition), värit (the color), tekniikka 

(the technique) ja asiakkaat (the customers). Nämä kommentit on jaettavissa kahteen isompaan 

osaan: kohde, kompositio ja tekniikka liittyvät itse valokuvaukseen ja näkemiseen kun taas muut 

osiot kuvareportaasi, värit ja asiakkaat liittyvät lähinnä kuvajournalismin bisnekseen (Galassi 

2010, 47). Montierin mukaan kirjoituksesta on havaittavissa toinenkin kahtiajako: reportaasin ja 

maalauksen välinen jännite sekä henkilökohtaisen tiedon, eräänlaisen modus vivendin ja 

tasapainon löytäminen valokuvaajan sisäisen ja ulkoisen maailman välille (Montier 1996, 142). 

     Kuvatarina/kuvareportaasi 

”Mitä tahansa kuvatarinaa pyrimmekään tekemään, olemme väistämättä 

tunkeilijoita.” (Cartier-Bresson 1999, 28) 

Ensimmäinen osio, the picture story, käsittelee Cartier-Bressonin ajatuksia kuvatarinasta tai 

kuvan merkityksestä reportaasissa, ja liittää samalla ratkaisevan hetken tarkastelun 

kerronnallisuuden kontekstiin, jota käsittelen erikseen kappaleessa 6. Kanditutkielmassani käytin 

picture storysta yksinomaan suomennosta kuvatarina, mutta jätin kokonaan mainitsematta 

kuvareportaasin joka asettaa kysymyksen juuri käytännön kuvajournalistiseen työhön. Martti 

Lintunen (1983) on puolestaan suomentanut termin ”kuvakertomukseksi”. 
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Edellinen sitaatti tiivistää hyvin Cartier-Bressonin näkemyksen kuvaajan näkymättömyyden 

tarpeesta. Kuvaaja on kuvaustilanteessa ja siten myös kuvatarinassa lähtökohtaisesti 

ylimääräinen, ei kaivattu tunkeilija, ja siksi hänen tulisi unohtaa kuvatessaan itsensä ja muuttua 

näkymättömäksi. Näin itse tarina, joka välittyy kuvan kautta, pääsee paremmin oikeuksiinsa 

kuvaajan oman persoonan, vaikutuksen ja läsnäolon ollessa piilossa kohteelta. Kohde ei poseeraa 

kameralle, vaan on sellainen kuin on ja toimii kuten toimisi ilman kameran läsnäoloa (Things-

As-They-Are). Kuvatarinaa parempi suomennos picture storysta voisi oikeastaan olla kuvan 

tarina. 

”Joskus on olemassa yksi ainutlaatuinen kuva jonka kompositio pitää sisällään 

sellaisen voiman ja rikkauden, ja jonka sisältö säteilee siitä ulospäin niin, että tämä 

yksi kuva on itsessään koko tarina.” (Cartier-Bresson 1999, 23) 

Merkityksellinen kuvatarina tai kuvan tarina rakentuu siis komposition ja sisällön kautta, jota 

valokuva itse edustaa metonymisesti, osana kokonaisuudesta. Montier huomauttaa että 

kuvareportaasilla on näin ollen kyky sekä venyttää että tiivistää aikakäsitystä. Venyttäessään 

aikaa kuvatarina tai reportaasi tarjoaa kuvan katsojalle jatkuvuuden siirtyessään yhdestä kuvasta 

toiseen, ja vastavuoroisesti yhden kuvan avulla reportaasi pysäyttää ja tiivistää koko tarinan 

tapahtumat yhteen otokseen (Montier 1996, 145). Cartier-Bresson lisää kuitenkin edelliseen, että 

näin tapahtuu todella harvoin. Hänelle tärkeää on myös että kuvaaja osaa rakentaa tarinan 

autenttisesti todellisuuden ytimestä, siitä miten asiat ovat, eikä yrittää järjestää tilannetta 

mieleisekseen, tämän ollessa silkkaa huijausta (Cartier-Bresson 1999, 23-24). Galassi toteaa 

edelliseen tylysti, että löytyi kuvien joukosta yksi tarinaa edustava kuva tai ei, tulee 

kuvareportaasille varattu tilaa täyttää edes jollain (Galassi 2010, 48). 

Cartier-Bresson huomioi, että kuvaustilanteessa ei ikinä voi tietää miten tilanne lopulta päättyy 

Tämän vuoksi kuvaajan on otettava jatkuvalla syötöllä kuvia, varomatta kuitenkin 

tukahduttamasta tilannetta ”konekiväärikuvauksella” (Cartier-Bresson 1999, 24-25). Kuvaajan 

on samalla myös itse tajuttava liikkua ja havainnoida haukan silmällä mutta silkkihansikkain 

silmiensä edessä avautuvaa tapahtumasarjaa. 

     Kohde 
 

”Onko olemassa mitään katoavampaa tai ohimenevämpää kuin ilme ihmiskasvoilla?” 

(Cartier-Bresson 1999, 31) 
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Cartier-Bressonin valokuvaajalle pienikin yksityiskohta voi tehdä kohteesta kuvaamisen 

arvoisen. Kaikki kelpaa kuvauskohteeksi, mitään ei voi tehdä olemattomaksi. Tässä kohtaa 

hänen filosofiansa kohtaa Barthesin valokuvafilosofian ja punctumin, pistävän yksityiskohdan, 

käsitteen. Ihmisen kasvot tuhansine eri variaatioineen, ilmeineen ja yksityiskohtineen ovat 

luonnollisesti kiehtoneet niin taidemaalareita kuin valokuvaajiakin, sillä kameran ja taulun takaa 

löytyy niin ikään ihminen, joka katsoo, näkee, ymmärtää ja ihmettelee. 

Cartier-Bresson puhuukin kuvauskohteen kohdalla lähinnä muotokuvauksesta (portrait) ja siitä 

kuinka ”me valokuvaajat” hyväksymme muotokuvien – tai henkilökuvien – kohdalla aiheen kuin 

aiheen toisin kuin tiettyjä yksityiskohtia halveksivat taidemaalarit (Cartier-Bresson 1999, 30). 

Hänen jääräpäinen tapansa asettaa vastakkain me-he-akselille valokuvaajat ja taidemaalarit on 

jotenkin huvittavaa ja erikoista ottaen huomioon hänen taustansa sekä tulevaisuutensa 

taidemaalarina. Taiteellisuudestaan ja taiteellisista valokuvistaan huolimatta hänellä näyttää 

olevan vaikeuksia ymmärtää tai hyväksyä valokuvan ja kuvataiteen välimaastoa. 

The subject -osio on l’Instant décisifen sekavin ja vaikeasti ymmärrettävin kohta, eikä ei 

varsinaisesti keskity muihin kuvauskohteisiin kuin ihmiseen psykologisena kohteena, tyrmää 

kuvataiteen ja lopulta kehuu passikuvia. Cartier-Bressonilla vaikuttaa olevan aika vähän 

sanottavaa kuvan kohteesta. Hän esittää kuitenkin tässäkin yhteydessä pari hienolta kuulostavaa 

ohjenuoraa kuten ”meidän tulee kunniottaa sitä ilmapiiriä, joka ympäröi ihmisen olemusta” ja 

”ennen kaikkea kuvauskohde on saatava unohtamaan kamera ja sen käyttäjä”. Tässä kohtaa 

Cartier-Bresson ei enää puhukaan näkymättömästä valokuvaajasta vaan pikemminkin 

studiokuvaajasta, jolle kohde on välittömästi edessä ja täysin tietoinen kuvaajan läsnäolosta. 

Ratkaisevan hetken hän yhdistää psykologian ohella keinoksi saattaa ihminen hänelle 

luonnolliseen tilaan kuvaustilanteessa. 

     Kompositio 
 

”Valokuvassa kompositio on samanaikaisen yhdistelmän tulos, silmän näkemien 

elementtien luonnonmukainen koordinaatio.” (Cartier-Bresson 1999, 32) 

Sommittelu nousee Cartier-Bressonin tekstin ehkä antoisimmaksi näkökulmaksi ja siitä löytyy 

monia hedelmällisiä ajatuksia, toisin kuin kuvauskohteen kohdalla. Se tuo yhteen kuvaajan 

sisäisen vision, silmän, kameran ja kuvattavan ympäristön kohteineen ja tilanteineen. Jos nämä 

kaikki elementit ovat balanssissa ja kuvaaja onnistuu samalla painamaan laukaisinta, ollaan taas 

ehkä askeleen lähempänä täydellisen komposition ja näin ollen ratkaisevan hetken mysteeriä. 

Cartier-Bressonin filosofia kuvaajan silmästä, ”mind’s eye” ei kuitenkaan ole niin 
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yksinkertainen, ja se ansaitseekin oman erillisen pohdintansa kappaleessa 4.2.4. Viittaan tällä 

”mielen silmällä” näin aluksi kuitenkin kuvaajan ei-fyysiseen silmään, pikemminkin aivoihin tai 

tarkemmin kuvaajan omaan tajuntaan ja ymmärrykseen kaikkine näkemyksineen, visioineen ja 

ennakkoluuloineen. 

Kompositiolla Cartier-Bresson tarkoittaa siis silmän näkemää ja kameran tallentamaa esityksen 

eli representaation järjestystä ihmisen tajunnassa. Kompositio lähtee ihanteellisesti ajatellen 

kuvaajan tajunnasta päätyen sellaisenaan konkreettiseen esitykseen eli valokuvan pinnalle. Näin 

ei tietenkään käytännössä käy kovin usein, sillä käsityksemme kuvaushetkestä poikkeaa usein 

merkittävästi lopputuloksesta, varsinkin jos kuvaa tarkastellaan tuntikausia tai jopa päiviä 

kuvaustilanteen jälkeen. Kompositio eli sommittelu on kuvaushetkellä kameran edessä 

liikkuvien elementtien järjestelyä, myös niiden valintaa raamien sisällä. Mitä kerrotaan, mitä 

jätetään kertomatta? 

Cartier-Bressonin mukaan valokuvaamisessa ja valokuvassa olennaista on tarkka liikkeen 

huomioon ottaminen ja vielä olennaisempaa liikehdinnän sisällä oleva tietty tasapainon hetki. 

”[--] liikkeen sisällä on olemassa yksi hetki jolloin liikkuvat elementit ovat 

tasapainossa. Valokuvauksen tulee siepata tämä hetki ja pitää sen tasapaino 

liikkumattomana.” (Cartier-Bresson 1999, 33) 

Edellisestä voidaan päätellä, että ratkaisevassa hetkessä sommittelu on harmoniassa ja kaikki 

liikkuvat elementit tasapainossa. Valo pysäyttää tämän hetken. Voisi luulla, että tässä ollaan jo 

melko lähellä mysteerin ratkaisua. Tästä ei kuitenkaan käy ilmi mitä Cartier-Bresson oikeastaan 

tarkoittaa liikkuvien elementtien tasapainolla? Sommittelun harmonia ja visuaalinen tasapaino 

kuulostavat houkuttelevan runollisilta mutta koko ajatuksesta puuttuu selkeys ja käytäntö. Se ei 

aukea lukijalle. Vaikuttaa siltä, että tässäkin on kyse Cartier-Bressonin omasta 

henkilökohtaisesta näkemyksestä ja visiosta, jonka vain hän itse voi tietää tai ymmärtää. Tämä 

näkökulma voitaisiin siten hyvin jättää analyysin ulkopuolelle, mutta silti sitä on pyritty 

analysoimaan.  

Kuvaajan näkökulmasta Cartier-Bresson huomauttaa, että hetken kokonaiskuvaan 

muodostamiseen menee silmältä suurin piirtein saman verran aikaa kuin kameran sulkimen 

painamiseen. Tätä painottaen valokuvaajalla tulisi olla haukan silmän lisäksi myös haukan 

refleksit. 
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Cartier-Bressonin valokuvaajalla on silmä joka on herkkä ja jatkuvasti arvioiva. Tämän vuoksi 

myös valokuva muuttuu aina kuvaajan kääntäessä päätään, koukistaessa polviaan, tuodessaan 

kameraa lähemmäksi tai kauemmaksi kohteesta (Cartier-Bresson 1999, 33). Kuvankäsittelyn voi 

sanoa alkavan näistä tietoisista ratkaisuista. Kuvaajan tietoisuus, sanottakoon sitä vaikka mielen 

silmäksi, pelaa alati yhdessä näkökentän kanssa joka rajaa jatkuvasti mahdollista tulevaa 

valokuvaa. Kuten kamerassa, myös kuvaajan silmissä voidaan ajatella olevan zoomaustoiminto 

katseen keskittyessä johonkin näkökentän tiettyyn yksityiskohtaan. Tällöin koko muu alue 

sumenee. Tämä toiminto perustuu juuri ihmisen vaistomaiseen aistimellisuuteen, jota käsiteltiin 

kappaleessa 3. Kun kuvaaja kohdistaa katseensa johonkin tiettyyn detaljiin, muun kuva-alueen 

informaatio häivytetään tarpeettomana ja detaljia, kiinnostavaa yksityiskohtaa korostetaan. 

”[--] mikäli suljin vapautettiin juuri ratkaisevalla hetkellä, olet vaistonvaraisesti 

muodostanut geometrisen kaavan, jota ilman valokuva olisi ollut sekä muodoton 

että eloton.” (Cartier-Bresson 1999, 33) 

Cartier-Bressonin sommittelullisen filosofian valossa ratkaisevassa hetkessä näyttäisi olevan 

kyse jopa jonkinlaisesta tarkan geometrisen mallin kaavasta. Tämä ajatus tuo mieleen 

matematiikassa ja kuvataiteessa esiintyvät kultaisen leikkauksen käsitteen sekä Fibonaccin 

lukusarjan, jotka molemmat niin ikään tavoittelevat ihmissilmälle harmonista visuaalista 

ilmaisua, ja joita hyödynnetään usein maalaustaiteen lisäksi myös julkaisujen taitossa. Tekeekö 

harmoninen geometrinen sommittelu hetkestä ratkaisevan? Miten geometria voi liittyä 

hetkellisyyteen? Tarkoittaako Cartier-Bresson että tietyn ajanjakson sisälle on tallennettava 

kerronnallisesti mielekäs tilanne, joka on samalla myös geometrisesti tasapainossa? 

Sommittelu ja täydellinen kompositio voi Cartier-Bressonin mukaan lähteä vain kuvaajan 

sisäisestä intuitiosta. Tällä hän varmasti viittaa jo edellä mainittuun mielen visioon ja sisäiseen 

maailmaan. Kaikki elementit ja hetket (fugitive moment = karkaava hetki) ympärillämme ovat 

jatkuvassa liikkeessä, jopa karkuteillä. Meidän valokuvaajien tehtävänä on intuitiomme avulla 

ottaa ne kiinni, ja ainut kompassimme tällä harharetkellä on meidän oma silmäparimme. Cartier-

Bresson puhuu jopa Kultaisesta Säännöstä, jota hän ei sen kummemmin selittele – lieneekö tällä 

jotain tekemistä kultaisen leikkauksen kanssa (Cartier-Bresson 1999, 34). 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi Cartier-Bresson on huolissaan kuvan jälkirajauksesta, joka 

pahimmillaan voi jopa tappaa harmonisen komposition kokonaan. Samalla tuhoutuu kuvan 

rehellisyys ja autenttisuus. Hänellä on tähänkin oma ohjeistuksensa: 
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”[--] ainoat pätevät kuvakulmat ovat geometrisen komposition kuvakulmia eivätkä 

niitä, jotka valokuvaaja itse muodostaa maatessaan mahallaan maassa tai tekemällä 

muita kikkoja välittääkseen omia efektejään.” (Cartier-Bresson 1999, 34) 

Edelleen herää kysymys, mitä Cartier-Bresson tarkoittaa tällä sommitelman geometrialla ja 

minkä takia sitä ei voisi muodostaa ”kikkakonsteilla”? Vaikka moni asia jää selittämättä, Cartier-

Bressonin tekstistä käy ilmi että ratkaisevassa hetkessä saattaa olla enemmän kyse visuaalisesti 

harmonisesta kuvasta kuin mitä aluksi ajattelin. Sommittelun näkökulmaa ei voida jättää 

huomiotta ratkaisevan hetken pohdinnassa, sillä kyseessä näyttäisi olevan tarinallisuuden ja 

ajallisuuden lisäksi myös tilalliset ratkaisut niin kameran etsimessä kuin sen ulkopuolella. Palaan 

tähän problematiikkaan vielä kappaleessa 5.4. 

     Väri 
 
Cartier-Bresson tarkastelee värikuvausta jokseenkin hankalana asiana. Hänen mukaansa värit 

aiheuttavat valokuvauksessa joukon ongelmia, jotka ovat vaikeasti ratkottavissa. Esimerkiksi 

väriemulsion ja värifilmin hitaus pienentää lähikuvien syväterävyyttä aiheuttaen siten sotkuisen 

taustan ja yksitoikkoisen sommittelun (Cartier-Bresson 1999, 35). Tämä sotkuinen efekti 

kuulostaa omiin korviini jopa kiehtovalta, kuten se varmasti oli myös monille tuon ajan 

valokuvauksen ystäville.  

Cartier-Bressonin huoli värikuvasta on ymmärrettävää, sillä se oli vuonna 1952 vasta 

lapsenkengissään. Värifilmi ei vastannut valoon samalla teholla kuin mustavalkofilmi, jolloin 

myös tilanteen kiinniottaminen oli hankalampaa ja hitaampaa (Galassi 2010, 47). On kuitenkin 

erikoista että hän uhraa tällekin ajatukselle kahta sivua enempää. Galassi ilmaisee, että koko 

värikysymyksen pohdinta on outoa The Decisive Moment (alkup. Les images à la sauvette) -

portfolion koostuessa ainoastaan mustavalkoisista kuvista. Cartier-Bresson kuitenkin otti paljon 

värillisiä kuvia uransa aikana 40-luvun alusta 70-luvun alkuun, joita julkaistiin säännöllisesti 

myös lehdissä. Galassin sanoin ”väri oli yksinkertaisesti osa [lehti]bisnestä” (Galassi 2010, 47). 

”On totta että kuvien värikopiot ja dokumentit ovat jo [1952] saavuttaneet tietyn 

uskollisuuden alkuperäisyyttä kohtaan; mutta kun väri jatkaa eloaan, se onkin jo 

toinen tarina.” (Cartier-Bresson 1999, 36) 

Ehkä olennaisin pointti tässä koko värikuvapohdinnassa liittyy valokuvan indeksisyyteen. 

Cartier-Bressonille valokuvan indeksisyyttä on vaalittava loppuun asti. Representaation tulee 

olla alkuperäistä kuvaushetkeä mahdollisimman täydellisesti representoiva. Valokuvan tulee 
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pyrkiä luonnollisuuteen, ja väri vaikuttaa monimutkaisena elementtinä Cartier-Bressonille 

enemmän uhkana kuin mahdollisuutena saavuttaa tämä luonnollisuus ja autenttisuus. 

Herää kysymys siitä, kenenkä näkökulmasta kuvan tulisi olla kuvaushetken näköinen. Kuvaajan? 

Kuvan katsojan? Kuvan kohteen? Jos haluamme viilata pilkkua, jokaisella meistä on erilainen 

värinäkö puhumattakaan siitä että jokainen muistaa eri tilanteet eri tavalla. Tähän voi vaikuttaa 

miljoona eri asiaa, tärkeimpänä se kuinka paljon aikaa ehtii kulua kuvaustilanteen jälkeen ennen 

kuin kuvaa käsitellään tai katsotaan. Siten alkuperäisen tilanteen täydellinen haltuunotto on 

utopia. 

     Tekniikka 
 
Cartier-Bressonin puheenvuoro tekniikasta vaatii hieman tarkennusta. Hän käyttää sanaa 

”tekniikka” kahdessa eri merkityksessä, yhtäältä kamerateknologisen kehityksen ja toisaalta 

kuvaajan oman kuvaustekniikan yhteydessä. 

”Tekniikka on tärkeää ainoastaan siihen asti että voit välittää juuri sen minkä 

näet. Oma henkilökohtainen tekniikkasi tulee luoda ja soveltaa vain saadaksesi 

oman visiosi näyttämään vakuuttavalta filmillä.” (Cartier-Bresson 1999, 38) 

Jälleen on kyse kuvaajan sisäisestä visiosta. Uudet kemialliset ja optiset sovellukset ja keksinnöt 

mahdollistavat kuvaajalle uusia toimintamahdollisuuksia ja parantavat niitä, mutta Cartier-

Bressonille tärkeämpi kysymys on, kuinka laajalti kuvaaja haluaa omaksua nämä sovellukset 

kehittääkseen itseään kuvaajana. Hän toteaa, että uusien teknisten sovellusten ympärille on 

kasautunut yllättävän paljon uskomuksia, taikuutta ja fetissejä (Cartier-Bresson 1999, 37-38). 

Tämä näkemys on selvässä yhteydessä hänen Leica-rakkauteensa, joka jo yksinkertaisena 

pröystäilemättömänä kamerana itsessään vastustaa uuden tekniikan ja kikkailun palvontaa. 

Cartier-Bresson on ainakin ajatustensa tasolla kaikkea muuta kuin välineurheilija. 

”[--] ihmiset pohtivat nykyään aivan liikaa tekniikkaa eivätkä tarpeeksi näkemistä.” 

(Cartier-Bresson 1999, 38) 

Edellisessä sitaatissa tiivistyy hyvin Cartier-Bressonin silmä-lähtöinen valokuvaamisen filosofia, 

jossa kamera ja tekniikka ovat toissijaisia. Kaiken tulee korreloida silmän kanssa. Eikö Cartier-

Bresson kuitenkaan tajua että Leica on kamera, laite, tekninen gizmo siinä missä muutkin 

kamerat? Tekeekö Leican kompaktius ja koruttomuus siitä jotenkin arvostettavamman kameran? 

Ja onko sillä mitään tekemistä loppujen lopuksi itse valokuvan, saati ratkaisevan hetken kanssa? 

Palaan tähän vielä kappaleessa 4.2.3. 
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Jean-Pierre Montierin mukaan Cartier-Bressonin käsitys valokuvaamisesta perustuukin 

mekaniikan, kemian tai fysiikan sijasta erityisesti valokuvan henkiseen työstämiseen (Montier 

1996, 204). Ainoastaan lopputuloksella on merkitystä, ei sillä, millä kuvaamisen tekniikalla kuva 

on saatu aikaan (Cartier-Bresson 1999, 38). 

     Asiakkaat 
Se, miksi Cartier-Bresson kirjoittaa niin kiivaasti valokuvauksen bisneksestä ja valokuvan 

kiertokulusta kuvaajalta toimitukseen johtuu varmasti siitä että hän oli vain muutamaa vuotta 

aiemmin perustanut Magnum-kuvatoimiston yhdessä Capan ja Chimin kanssa. Valokuvan 

toimituksellinen kohtalo kiinnosti Cartier-Bressonia henkilökohtaisesti ja ajankohtaisesti. 

Tekstissään Cartier-Bresson puhuu lähinnä kuvajournalistin vastuusta ja valokuvan kohtalosta 

toimituksellisessa työprosessissa. Isoin huoli hänelle on sen yhden olennaisen, tarinan kannalta 

ratkaisevan kuvan päätyminen roskakoriin: 

”Taittajan taito piilee hänen osaamisessaan valita valokuvien kasasta juuri se, 

joka ansaitsee koko sivun tai aukeaman tilan, sekä siinä että hän osaa asettaa 

pienen kuvan sinne, missä se toimii parhaiten tarinan välttämättömänä linkkinä.” 

(Cartier-Bresson 1999, 41) 

Cartier-Bresson korostaa, että kuvaajan on hyvä miettiä vastavuoroisesti etukäteen myös 

mahdollisimman tehokasta taittoa kuvatessaan. Kuvaajana itse koen ettei tämä kuitenkaan 

useimmiten ole päällimmäisenä mielessä kuvaustilanteessa, vaan tilanne itsessään osoittaa mihin 

kaikkeen kannattaa keskittyä ja tarkentaa. 

Cartier-Bresson jakaa saman huolen minkä moni muukin kuvajournalisti kameran keksimisestä 

tähän päivään saakka: miten kuvani esiintyy lehdessä ja mikä kuvistani tulee valituksi? Yleensä 

keikalta palattuani laitan eteenpäin toimitukseen vain ne kuvat, jotka ovat itselleni mieleisiä. 

Henkilökohtaiseen valintaan vaikuttaa kuitenkin käsitys siitä, mitä toimituksessa odotetaan ja 

luonnollisesti se, mitä he ovat pyytäneet ennen kuvauskeikkaa. Vaikka löytäisin kuvieni joukosta 

täysin annetun tehtävän mukaisen kuvan, se ei välttämättä täytä omia käsityksiäni tilanteesta tai 

omia henkilökohtaisia esteettisiä, ”mieleni silmän” vaatimuksia. Suosikkikuvien joukossa osa 

kuvista on siis mieleisempiä kuin toiset ja jotkut taas mukana ainoastaan siksi että niissä toteutuu 

toimituksen etukäteen pyytämä esitys. Silloin kun tarinan kannalta omasta mielestä olennaisin 

kuva tulee valituksi pääkuvaksi, olen toteuttanut keikan mielekkäästi. 
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Edellinen riippuu tietysti siitä kuinka paljon kuvaajalla on mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä 

taittajan tai toimituspäällikön kanssa. Yhtälailla tämä voi riippua myös kuvaajan ja taittajan 

välisestä kemiasta. Edellinen päättely näkyy parhaiten urheilukuvan kohdalla. Yleensä 

toimituksesta pyydetään ottelusta vain yksi kuva, ja tästä yhdestä kuvasta tulisi käydä parhaiten 

ilmi kyseisen ottelun luonne. Kuvia tällaisista tapahtumista tulee parhaimmillaan otettua useita 

satoja. Kuvasadon ”toimituksellinen” karsiminen alkaa jo ennen kuvausta, polvia koukistaessa, 

objektiivia valitessa ja niin edelleen. 

 4.2.3 Leica 
 

”Minulle kamera on muistikirja, spontaanisuuden ja intuition instrumentti, hetken isäntä 

joka, visuaalisilla termeillä, kyseenalaistaa ja päättää samanaikaisesti.” 

 - Henri Cartier-Bresson 

Ratkaisevaa hetkeä ei voi käsitellä puhumatta Leicasta. Tämä vuonna 1913 kehitetty 

kompaktikamera muutti ilmestyessään valokuvauksen maailman. Vuoteen 1935 mennessä siihen 

oli kehitetty sekä 35mm laajakulmalinssi sekä 135mm teleobjektiivi. ”Pieniä negatiiveja, isoja 

kuvia”, oli Leican isän, Oskar Barnackin motto (Gustavson 2009, 212). 

Cartier-Bresson löysi oman 35mm laajakulmalla varustetun Leicansa Marseillesta vuonna 1932 

ja siitä tuli välittömästi hänen omien sanojensa mukaan tärkein työkalunsa ja muistivihkonsa. 

Leica oli kuin tehty hänen visiolleen ja sen avulla Cartier-Bresson löysi vihdoin ”tasapainon 

ihon, silmän ja kätensä välille” (Cartier-Bresson & Montier 2009, 43). Myöhemmin siitä tuli 

Cartier-Bressonin selkeä tavaramerkki ja edelleen sen voidaan sanoa olevan myös symboli 

ratkaisevalle hetkelle. Leica oli isäntänsä tavoin kevyt, huomaamaton ja hiljainen. Tavallaan 

Leicaa voidaan hittituotteena verrata 2000-luvun kamerapuhelimiin, joiden tarkoitus on 

niinikään levittäytyä mahdollisimman laajalle, jolloin kenellä tahansa on kapasiteettia kuljettaa 

pientä kameraa mukanaan. Leican filosofia kuuluu Barnackia mukaillen: iso (tärkeä, hyvä?) 

kuva ei vaadi isoa kameraa. 

Siihen nähden, että Leica auttoi Cartier-Bressonia löytämään lopullisen valokuvallisen 

filosofiansa, piti hän kameraa itsessään melko arvottomasti ja epäreilusti vain visionsa 

toteuttajana. Cartier-Bressonin suhde kameraan näyttää olevan ristiriitaisesti toisaalta 

symbioottinen, toisaalta isä-renki-asetelmallinen. Clément Chéroux’n mukaan Cartier-Bressonin 

30-luvun valokuville oli tyypillistä tietynlainen kuvallinen väkivaltaisuus ja jännite, johtuen juuri 

siitä että hän käytti Leicaa ”kuin asetta” (Cartier-Bresson & Montier 2009, 46). 
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Se mikä tekee 30-luvun Leicasta erityisen ja kauniin on sen suhde 2000-luvun 

välineurheilulliseen isoon kameralaitteistoon ja ihanteeseen nachtweymaisesta valokuvaajasta 

vaaran kentillä kahden tai useamman järjestelmärungon ja 800mm:n teleobjektiivin varustamana. 

Cartier-Bressonin valokuvaaja on edellä kuvatun täydellinen vastakohta: pysäyttääkseen 

maailman ja silmien edessä avautuvan tärkeän hetken, valokuvaajan ei tule tehdä itsestään 

näkyvää, vaan päinvastoin. Taas kerran; valokuvaamisessa ei ole kyse valokuvaajasta, vaan 

valokuvasta. Kamera kysyy, päättää ja näkee mutta tehdäkseen niin sen ei tarvitse – ja 

mieluummin ei ole tarkoituskaan – olla tarpeettoman näyttävä. Kamerateknologian 

näkökulmasta edellinen johtaa pohdintaan myös kuvan tarkkuuden ja pikselimäärän 

tarpeellisuudesta. Kuvista halutaan yhä tarkempia, mikä kasvattaa kuvatiedoston kokoa, mikä 

taas vaatii yhä isompia muistikortteja, isompia kovalevyjä, parempia ohjelmia ja nopeampia 

käyttöjärjestelmiä. Kamerateknologinen kehitys voi pahimmillaan tehdä valokuvasta HD-

tarkkuuden manifestin, jättäen siten itse valokuvan sisällön varjoonsa. 

Vaikka Cartier-Bresson uskookin vahvasti valokuvaajan näkymättömyyteen ja sattuman 

voimaan, ei se tarkoita etteikö hän itse olisi kuvannut myös näkyvästi ja ei-sattuman varassa. 

Galassin mukaan Cartier-Bresson käytti toistuvasti samaa kaavaa asettaessaan usein 

kaupungeissa kuvaamansa ihmiset ikään kuin näyttelijöiksi surrealistiselle näyttämölle. Usein 

lopputuloksena oli näkymättömyydelle päinvastaisesti se, että kohteet suorastaan poseerasivat 

kuvaajalle ja improvisoivat vastauksena hänen läsnäololleen. Esimerkkinä tästä kuva Alicanten 

prostituoiduista, yksi mies ja kaksi naista jotka koristelevat kuva-alaa suureellisilla käsien 

elkeillään (kuva 4, ks. myös Galassi 2010, 35). 

4.2.4 Mielen silmä 
 
Silmän, kameran ja tajunnan problematiikka on keskeinen kysymys Cartier-Bressonin 

kontekstissa. Siinä on kyse valokuvaajan sisäisestä maailmasta suhteessa ulkoiseen maailmaan ja 

erityisesti siitä, miten valokuvaajan ”sisäinen silmä” tarkastelee ulkoista maailmaa. Tämä 

sisäinen silmä on ei-konkreettinen, abstrakti, myyttinen ja henkilökohtainen. Se edustaa 

valokuvaajan näkemyksiä, kokemuksia ja ennakko-oletuksia. Se muistaa ja ennakoi, ja edustaa 

siten muistin ja aistien ohella aivoja ja hermostoa. Se on tajunnan ja mielen oma silmä, mind’s 

eye. 

Valokuvaajan näkökulmasta ongelmana mielen silmän ja ratkaisevia hetkiä vilisevän visuaalisen 

maailman välillä on lopulta kameran rajoittuneisuus. Cartier-Bressonin mukaan kameran tulisi 

olla ainoastaan apuväline ratkaisevan hetken tallentamisessa, mutta entäpä jos kameran linssi ei 
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olekaan riittävä toteuttamaan sitä näkökenttää, minkä silmä luonnossa havaitsee? Mielen silmän 

muodostama kompositio joutuu rajoitetuksi, kun silmän ja kameran objektiivit eivät korreloi 

keskenään. Käytännössä kyse on lopulta harvemmin kameran rajoittuneisuudesta, sillä juuri 

optiikan kehitys on lähinnä auttanut ihmistä näkemään enemmän eikä vähemmän (mikroskoopit, 

kaukoputket, tele- ja laajakulmaobjektiivit). Mielen silmän on joka tapauksessa toimittava 

fyysisen silmän kautta, muuten se ei näe mitään. 

Kysymys mielen silmästä on monimutkainen. Jean-Pierre Montier arvioi että sen taustalla ovat 

jälleen Cartier-Bressonin idän vaikutteet; buddhismi ja Zen. Sisäinen näkeminen, ja näkeminen 

ylipäätään olivat Cartier-Bressonille aina tärkeämpiä kuin kamera. Tekniikalla ei ole väliä, 

kunhan kohde saadaan kiinni. Voimalla ei myöskään ole väliä, vaan keskittymisellä. Tämä 

kaikki kuulostaa kieltämättä kovin paljon idän filosofialta. Erityisen mielenkiintoiseksi tämän 

tekee tieto siitä, että Cartier-Bresson osoitti suurta kiinnostusta Zen-jousiammuntaan (Montier 

1996, 192). Tämä tuo meidät takaisin Clement Cheroux’n kommenttiin Leicasta aseena. 

Sekä valokuvaaja että jousiampuja toimivat samalla tavoin, tähtäämällä kohteeseensa ja 

arvioimalla siihen osumisen ajan ja paikan puitteissa. Montier kirjoittaa: 

”Aivan kuten nuoli yksinkertaisesti tuo fyysisen taidon huippuunsa [--] Leica 

samalla tavoin antaa hieman erilaiselle taidolle vallan organisoida kaikkea 

näkyvää ja siten hahmottaa silmän aistimaa aikaa.” (Montier 1996, 203) 

Kuten jousi, myös Leica on kevyt ja yksinkertainen ase, joka on tarkoitettu kohteen 

kiinniottamiseen, jäädyttämiseen, ei mihinkään muuhun. Se vaatii käyttäjältään tarkkuutta ja 

hengityksen pidättämistä. Cartier-Bressonin sanoin: ” Valokuvaaminen on hengityksen 

pidättämistä [--] se on pään, silmän ja sydämen asettamista samalle akselille.” (Cartier-Bresson 

1999, 16). 

Cartier-Bresson korostaa myös keskittymistä, mielen kurinalaisuutta ja herkkyyttä. 

Amerikkalainen valokuvaaja Minor White esittää hyvin samankaltaisia ajatuksia esseessään 

Kamera, mieli ja silmä (Lintunen 1983, 101-109). Hänen ajatuksiin viitaten mielen silmässä 

voisi hyvinkin olla kyse kameran käytöstä luovana, syvällisenä työvälineenä jolla ei ole sen 

kummempaa tekemistä itse käytännön tallentamisen kanssa, ikään kuin valokuvaamisesta ilman 

kameraa. 

Edellinen ajatuskulku vie meidät ikävästi pois itse valokuvasta, keskittyen lähinnä ihmismielen 

loputtomiin syövereihin. Kysymys ”mikä on mieli” johtaa kysymykseen ”mitä on järki” ja pian 
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olemmekin jo äärimmäisen filosofian puolella. Nämä kysymykset eivät ole olennaisia 

valokuvauksen kannalta. Jätänkin mielen silmän syvällisemmän pohdinnan itseäni viisaammille 

toivoen, että olen selvittänyt edes sen pinnallisemman merkityksen tajunnan kamerana. 

4.3 Magnum 
  ”Magnum on [--] perinne.”  

   - Michael Ignatieff 

Toinen maailmansota muutti ratkaisevasti koko maailmaa ja myös kuvajournalismia. Sotien 

jälkeen Eurooppa ja muu maailma alkoi kasata itseään, yritykset kasvoivat ja samalla koko 

lehtibisnes. Rajusta konfliktista selvinnyttä maailmaa haluttiin nyt tarkastella rehellisesti 

valokuvan avulla. Unkarilaissyntyinen Endre Ernö Friedmann, paremmin tunnettu nimellä 

Robert Capa, oli jo julistettu ”maailman parhaaksi sotavalokuvaajaksi” Normandian 

maihinnousun rohkeasta taltioimisesta muine ansioineen, ja pian hän tajusi että oikeuksien 

omistaminen omiin kuviinsa olisi elintärkeää. Capa halusi olla oma pomonsa, ja näin idea 

Magnum-kuvatoimiston perustamisesta alkoi kyteä (Galassi 2010, 11). 

Capan kunnianhimoinen suunnitelma merkitsi käytännössä, että maailman tapahtumia 

lähdettäisiin raportoimaan vain kourallisella valokuvaajia: Capa itse sekä Robert ”Chim” 

Seymour Euroopassa, brittiläinen George Rodger Afrikassa ja Lähi-Idässä sekä William 

Vandivert Yhdysvalloissa. Cartier-Bresson otti haltuun puolestaan Aasian (Galassi 2010, 11-12). 

Magnumin perustaminen loi pohjaa dokumentaariselle valokuvalle ja siten kuvajournalismin 

kehittymiselle. Cartier-Bressonille Magnum merkitsi lopullista siirtymistä pelkästä 

taidevalokuvaamisesta ja surrealistisen kuvaajan roolista kuvajournalismiin (Boxer 2007, 20). 

Washington Postin artikkelissa Capan kerrotaan olleen ratkaiseva henkilö tämän kuvaajaroolin 

muutoksessa. Cartier-Bresson kertoo: 

”Capa sanoi minulle: ’Älä pidä itselläsi surrealistisen valokuvaajan leimaa. Ole 

kuvajournalisti. [--] Tämä neuvo laajensi näkökenttääni.” (Bernstein 2004) 

Michelle L. Woodward on analysoinut Magnumin kuvatuotantoa erityisesti sen tyylillisestä 

näkökulmasta. Hänen mukaansa vain kaksi vuotta sodan päättymisen jälkeen vuonna 1947 

perustetun Magnumin visuaalinen tyyli sai alkunsa historiallisten olosuhteiden vaatimuksesta, 

muutti suuntaa jossain vaiheessa postmodernimpaan ilmaisuun mutta erityisesti syyskuun 11. 

päivän terrori-iskujen jälkeen palasi jälleen klassiseen reportaasi-ilmaisuun (Woodward 2002, 2). 

Historiallisten olosuhteiden vaatimuksella Woodward varmaankin viittaa toisen maailmansodan 

jälkeiseen maailmaan, jossa valokuvalla oli suuri rooli niin kulttuurisena rakentajana kuin 
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dokumentoijana. Näyttäisi siis siltä että Magnum on kokenut ikään kuin velvollisuudekseen 

välittää klassista dokumentaarista kuvamateriaalia erityisesti silloin, kun (länsimainen) maailma 

on kokenut kovia kolauksia. Toki tällaiselle kuvamateriaalille luulisi olevan tarvetta myös 

kolausten aikana, eikä vain niiden jälkeen. 

Woodwardin mukaan Magnumin tyyliä voidaan luonnehtia ”dramaattiseksi, realistiseksi, 

taiteelliseksi ja kerronnallisesti rikkaaksi representaatioksi jota tuottaa sankarillinen mutta silti 

humaani persoona” (Woodward 2002, 8). Hänen mielestään kuvatoimiston luonteeseen kuuluu 

olennaisesti kuvaajan nostaminen supertähden asemaan, yleensä uransa huipulla. Cartier-

Bressonille useiden kuukausien mittainen Aasian työmatka oli erityinen uran huippukohta, hänen 

oma tonttinsa ja jopa hänelle henkilökohtaisesti ja hengellisesti valaiseva retki (ks. esim. Galassi 

2010, 13-23). Cartier-Bresson on todennut eräässä haastattelussa seuraavasti: 

”Ei ole mitään standardia tapaa lähestyä tarinaa. Meidän tulee herättää tilanne, 

totuus. Tämä on elämän realiteettien runoutta.” (Magnumin verkkosivut, 

10.4.2009) 

Cartier-Bressonin valokuvan filosofian olennaisin teema, totuuden tallentaminen sellaisena kuin 

se on, näkyy vahvasti Magnumin kontekstissa. Palattuaan Aasiasta hän kirjoitti edellä eritellyn 

l’Instant décisif –johdannon, mistä voidaan päätellä Cartier-Bressonin esittämien näkemysten 

kuvajournalismista, kuvareportaasista ja ratkaisevasta hetkestä kirkastuneen hänelle idän matkan 

aikana. Cartier-Bresson toteaa itsekin: 

“Kuvareportaasin tekemisen idea eli kuvan kertominen kuvien sarjalla ei ikinä 

tullut mieleeni siihen aikaan (1930-luvulla). Aloin ymmärtää sitä enemmän vasta 

myöhemmin, seurattuani kollegoitteni työskentelyä.” (Cartier-Bresson 1999, 22) 

Hetkellisyyttä ja ratkaisevan hetken taituruutta ei missään nimessä voida edes Magnum-

pioneerien keskuudessa luovuttaa yksinomaan täysin Cartier-Bressonille, sanoohan hän itsekin 

ottaneen vaikutteita läheisiltä kollegoiltaan. Olen itse maininnut (2009) hyvänä esimerkkinä 

klassisesta nopean hetken pysäyttämisestä Robert Capan kuuluisan kuvan Espanjan 

sisällissodasta, Loyalist Militiaman at the Moment of Death, Cerro Muriano, September 5, 1936 

(kuva 3). Luodinnopean esityksen autenttisuudesta on kiistelty, mutta autenttisuutta tärkeämpää 

on tämänkin kuvan vaikutus kuvajournalismin perintöön – vaikka Cartier-Bresson itse 

korostaakin autenttisuutta yli kaiken. ”Moment of death” -kuva onkin mielenkiintoinen 

esimerkki ratkaisevan hetken pysäyttäneestä kuvasta, joka ei välttämättä edes esitä ratkaisevaa 

hetkeä sellaisenaan. 
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5 Ratkaiseva hetki ja Aika 
 
”Valokuvilla on erityinen suhde aikaan, sillä ne kuvaavat ainoastaan nykyhetkeä.”

  - John Szarkowski 

Päättelin kanditutkielmassani ratkaisevalla hetkellä tarkoitettavan ajanjaksoa, joka on tarinan 

kerronnan kannalta olennainen ja merkitsevä. Tämän päättelyn pohjalta eteen avautuu kaksi 

olennaista tutkimusaluetta: aika ja kerronnallisuus. Keskityn nyt aluksi aikaan. 

Kanditutkielmani otsikkona oli Aikaa pysäyttämässä. Tästähän valokuvauksessa on aina ollut 

kyse. Ihminen haluaisi kyetä seisauttamaan ajankulun – nykyhetken – ja palaamaan ajassa 

taaksepäin. Valokuvan avulla tämä on mahdollista, sillä aika on – valon ohella – valokuvan 

raaka-aine. Seuraavan kartoituksen tarkoituksena on avata valokuvan ja ajan moniulotteista 

suhdetta, ja siten saada työkaluja edelleen ratkaisevan hetken ymmärtämiseen. 

Ajan analysoiminen voi kieroimmillaan johtaa tämän tutkimuksen kannalta epäolennaisiin 

pohdintoihin muun muassa ikuisuudesta, mutta ymmärtääksemme miten aika määrittyy 

suhteessa valokuvaan, on meidän pohdittava toki aikaa itsessään. Alkuun on siten selvitettävä, 

mitä aika on, mitä siitä on sanottu ja miten eri tavoin se voidaan ymmärtää. Lähestyn ajan 

käsitettä tässä yhteydessä abstraktin kautta, kohti konkretiaa ja siten kohti valokuvaa. 

Janne Seppäsen mukaan valokuvan suhde aikaan on samalla ehdottoman voimakas ja 

ilmaisullisesti köyhä. Koska valokuvalla ei ole varsinaisesti aikamuotoja kuten tekstillä, on sen 

kyky merkityksellistää ajallisia tiloja vajavainen. Tätä Seppänen pitää paradoksaalisena, sillä 

valokuvan suhdetta aikaan pidetään juuri sen omimpana ominaisuutena (Seppänen 2001, 99). 

Tässä kohtaa valokuvan ajallisuuden problematiikka yhdistyy kerronnallisuuden 

problematiikkaan. Valokuvan on tarkoitus kertoa tarina, mutta millä hetkellä se tulisi ottaa, jotta 

saadaan aikaiseksi kerronnallisesti ja esteettisesti miellyttävä representaatio? Cartier-Bressonin 

filosofian pohjalta on todettavissa, että ratkaisevassa hetkessä saattaa olla kyse myös 

eräänlaisesta todennäköisyydestä tai ”hyvästä säkästä” täydellisen kuvan kiinniottamisen 

suhteen. Mikä on todennäköisyys sille, että saan juuri haluamani hetken kiinni? Yhtälailla 

voimme kysyä mikä on todennäköisyys sille, että saan juuri tavoittelemani bussin kiinni? 

Todennäköisyyslaskennan mukaan todennäköisyys sille, että saan bussin kiinni vielä sen 

viimeisellä mahdollisella lähtöhetkellä on valitettavasti 0%. Jos esimerkiksi yksi sekunti 

voitaisiin jakaa äärettömään ajanhetkeen, on tietyn hetken tallentamisen mahdollisuus 

matemaattisesti ilmaistuna yhden suhde äärettömään, eli nolla. 



	   38	  

5.1 ”Mitä on aika?” 
 

”Itsensä ulkopuolella olemisen negatiivisena ykseytenä aika on samalla tavoin 

abstrakti, ideelli. – Se on olemista, joka olemisessaan ei ole mutta 

olemattomuudessaan on: se on havaittu tuleminen.” (Hegel 1949, 258) 

Aika on mennyttä, nykyistä ja tulevaa, ja sitä pohtineet filosofit ovat yhdistäneet ajan tiivisti 

yhteen olemisen kanssa. Sen olemus on jatkuvaa muutosta ja liikettä, ei paikallaan oloa eikä 

pysyvyyttä (Pirilä & Kivi 2004, 155). Martin Heidegger analysoi aikaa teoksessaan Oleminen ja 

aika, ja käy keskustelua maanmiehensä Hegelin kanssa ajan tulkinnasta. Heideggerin mielestä 

Hegel ymmärtää ajan määrityksen – viitaten edelliseen sitaattiin – ”täysin tavallisen ajan 

tulkitsemistavan piirissä”, ainoastaan kokemuksellisesta ”nyt-hetkestä” käsin (Heidegger 2001, 

507). Heideggerin ajatukset ajasta ovat hyvin syväluotaavia ja moniulotteisia, enkä pyri 

avaamaan niitä tässä yhteydessä kokonaan auki. Heidegger ei myöskään päädy teoksessaan 

mihinkään varsinaiseen ratkaisuun ajan luonteesta, mutta avaa olennaisen kysymyksen ajan ja 

olemisen yhteydestä (Pihlström et al. 2000, 191).  Teoksen tärkeimpänä filosofisena antina 

voidaan pitää kahtiajakoa eksistentiaaliseen aikaan sekä kelloaikaan tai kalenteriaikaan. 

Heidegger tiivistää eksistentiaalisen ajan analyysin yhteen kysymykseen: Miten me olemme 

olemassa historiallisesti? Ihmisen olemassaolo ajassa (Dasein) on erotettava metafyysisestä 

käsityksestä, jonka mukaan aika on vain joukko ”nyt”-pisteitä yksi toisensa jälkeen (Large 2008, 

84). Mikään tässä maailmassa ei ole pysyvää paitsi muutos ja liike (Pirilä & Kivi 2004, 155). 

William Large avaa Heideggerin ajatuksia ja toteaa, ettemme voi käsittää aikaa minkäänlaisena 

mitattavana ominaisuutena, kuten esimerkiksi väri, vaan juuri olemisen kautta. Aika on olemisen 

tapa ja universumi on ajallinen siksi, koska me olemme ajallisia – eikä toisinpäin. Aika on 

eksistentiaalista, ei kategorisoitua (Large 2008, 85). Largen mukaan Heideggerin tarkoituksena 

on selittää kaksi asiaa: että oleminen on ajallista ja että tätä ajallisuutta ei voida ymmärtää 

arkipäiväisen ”nyt”-havainnon kautta. 

Ajallisuus muodostaa edelleen ajanlaskun. Ajanlaskussa koetaan puolestaan aika, joka on 

Heideggerin mukaan ajallisuuden lähin fenomenaalinen aspekti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

perinteinen ja jokapäiväinen aikakäsityksemme nojaa juuri tähän malliin (Heidegger 2001, 289). 

Ajanlaskumme perustana on maapallon pyörimisliike sekä Maan kiertoliike Auringon ympäri, 

josta olemme saaneet vuorokauden ja vuoden mitat (Whitrow 1988, 14). Brittiläinen kosmologi 

G.J. Whitrow huomauttaa, että jos asuisimme kuussa, vuorokausi olisi itse asiassa kuukauden 

mittainen. 
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Ajan käsittäminen joukkona ”nyt”-pisteitä saattaa Largen mukaan olla hyödyllistä tieteellisten 

kokeiden kannalta, mutta se ei riitä selittämään miten me koemme ajan (Large 2008, 85). 

Fyysikon näkökulmasta ajasta puhuminen erillisenä ”olentona” onkin tyhjänpäiväistä 

sanahelinää (Heiskanen et al. 1989, 172). Luonnontieteissä aika on erottamaton osa 

kolminaisuutta, jonka kaksi muuta osatekijää ovat aine ja avaruus. Aika (t) tutkii syytä (A) ja 

seurausta (B), ja määrittelee näille kahdelle samanaikaisuusrelaation (t(A)=t(B)), aikavälin 

(t(A)<t(B)) ja keston (t(B)-t(A)). Suhteellisuusteorian mukaan syyllä ja seurauksella ei taas 

välttämättä ole mitään kausaalisuhdetta, jos tapahtumien välimatka on pidempi kuin valon 

nopeudella tapahtumien aikavälillä kuljettu matka (emt., 172). Teorian kehittäjä Albert Einstein 

tavallaan sekoitti koko siihenastisen aikakäsityksen, sillä tämä uusi teoria oli ristiriidassa 

”terveen järjen” aikakäsityksen kanssa (Whitrow 1988, 214). Luonnontiede opettaa meille, että 

koska universumilla ei ole reunaa, ei myöskään ajalla voi olla alkupistettä, ensimmäistä ”syytä” 

(emt., 178). Toisaalta Stephen Hawking on todennut, että aika sai yksinkertaisesti alkunsa noin 

15 miljardia vuotta sitten tapahtuneessa alkuräjähdyksessä (Pihlström et al. 2000, 11). Edelliset 

seikat ovat omiaan kertomaan ajan analyysin ja aikakäsityksen monimuotoisuudesta ja 

monimutkaisuudesta. 

5.1.2 Miten aika on käsitetty? 
 
Antiikin kreikkalaiset jakoivat ajan kahteen kategoriaan “chronos” ja “kairos”, missä chronos 

viittaa sekventiaaliseen eli hetkien peräkkäiseen, nimensä mukaan kronologiseen aikaan tai 

ajanjaksoon ja kairos taas mahdolliseen aikaan tai hetkeen (opportune moment, the supreme 

moment) joka jää johonkin näiden peräkkäisten hetkien väliin. Näiden kahden ero on ehkä 

parhaiten selitettävissä jatkuvan kvantitatiivisen ajan (chronos) ja hetkellisen kvalitatiivisen ajan 

(kairos) välisellä erolla (Stone 2004 ; Hujanen 2011, 23 ; Savolainen 2005, 7). 

 

Hujasen mukaan Cartier-Bressonin ratkaisevan hetken filosofialla on selvä yhteys edellä 

mainitun kairologisen hetken ajatukseen. Hän toteaa osuvasti ratkaisevan hetken olevan “kuin 

pistos kronologisen ajan keskellä … pieni aukko tai avautuma eteenpäin menevässä ajassa … 

suljetun ajan avaamista uudelleen” (Hujanen 2011, 24). Cartier-Bressonin hetki on mahdollinen, 

abstrakti, fiktiivinen ja jollain tavalla myös ulkona meidän normaalista kronologisesta 

aikakäsityksestämme. 

 

Ajanlasku – ja ajan laskeminen – on puhtaasti sovinnaista. Ilman kokijaa ei ole aikaa (Heiskanen 

et al. 1989, 7). Whitrow muistuttaa että tapa, jolla mittaamme aikaa on ratkaistu aikoinaan täysin 
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mielivaltaisesti ja että koko käsitys ajasta on peräisin, Hegelin näkemyksen mukaisesti, vain 

käsillä olevan nykyhetken pohtimisesta (Whitrow 1988, 15). Jo Aristoteles määritti aikaa ja sen 

mittaamista kokemuksellisen nykyhetken kautta (Pihlström et al. 2000, 16). Käsitykset ajasta 

vaihtelevat siten radikaalisti kulttuuripiireittäin, sillä eri kulttuureissa nyt-hetki ymmärretään eri 

tavoin. Esimerkiksi Whitrow nostaa nuerit, sudanilaisheimon jolla ei ole lainkaan meidän 

”aikaa” vastaavaa sanaa. Nuerit eivät myöskään mittaa aikaa tunneilla tai minuuteilla, vaan 

ajattelevat tapahtumasarjoittain (Whitrow 1988., 21). Tällä esimerkillä Whitrow haluaa korostaa, 

että ei ole olemassa yhtä ainoaa, universaalia aikakäsitystä. Se on sovittu osa yhteistä tapaamme 

hahmottaa maailmaa (Anttonen 2005, 27). 

Aikakäsitykset vaihtelevat paitsi kulttuureittain, myös historiallisesti. Whitrow huomauttaa, että 

ihmiseltä on vaadittu suuria ponnistuksia päästä eroon luonnollisesta taipumuksestaan elää vain 

nykyhetkessä, kuten eläimet. Varhaiset luolamaalaukset osoittavat, että jo muinaisihminen käsitti 

ajan kolme aspektia (menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus) ja osasi myös hyödyntää niitä 

käytännön toimissaan. Muinaisessa Egyptissä koko infrastruktuuri oli sidottuna Niiliin, joten 

myös kaikki tärkeät tapahtumat ajoitettiin joen tulvimisen mukaan. Egyptiläiset pitivät itse aikaa 

toistuvien vaiheiden seuraantona jota mitattiin hallituskausittain, ja näkivät maailman staattisena 

ja muuttumattomana. Antiikin Kreikassa käsitys ajasta tiivistyi puolestaan Herakleitoksen 

mietelmään: ”Et voi astua kahdesti samaan virtaan.” Tätä jatkuvaa muutosta pidettiin kaikkia 

asioita hallitsevana peruslakina, ja Aikaa itse tuomarina. Parmenides puolestaan päätteli, että 

koska vain nykyhetki ”on”, siitä seuraa että menneisyys ja tulevaisuus ovat merkityksettömiä. 

Ainoa aika on jatkuva nykyisyys (emt., 35-86). 

Egyptiläiset, kreikkalaiset ja roomalaiset kokivat ajan lähinnä nykyisyytenä tai menneisyytenä, 

mutta vasta kristinuskon vahvistuminen käänsi huomion tulevaisuuteen. Kirkkoisä Augustinus ei 

nähnyt aikaa syklisenä, vaan eteenpäin liikkuvana ja jatkuvasti uusiutuvana, Jumalan 

aikaansaannoksena. Nykyinen historiankäsityksemme – ja siten ajallinen orientaatiomme – 

perustuu yhä tähän keskiajalla vakiintuneeseen kristilliseen aikakäsitykseen, kun taas ajanmittaus 

ja kalenteri ovat roomalaisten perintöä. Keskiajalla aika ei kuitenkaan vaikuttanut olevan 

kovinkaan tärkeä elementti ihmisten elämässä, johtuen juuri Jumalan vahvasta läsnäolosta. 

Keskiajan maailma oli tilapäinen Jumalaan nähden, eikä keskiajan ihminen saattanut edes tietää 

saati välittää siitä mitä vuotta elettiin (emt., 87-110). 

Ensimmäiset mekaaniset kellot kehiteltiin 1300-luvulla, ja vähitellen ajan merkitys ihmisen 

arjessa alkoi kasvaa. Yhtäkkiä aika olikin tärkeä ja kallisarvoinen tekijä. Esimerkiksi 

taidemaalarit eivät enää voineet käyttää vuosikausia maalaukseen, vaan heidän oli 
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työskenneltävä nopeasti selviytyäkseen kaikista tilauksista. Kiire asettui osaksi arkea, mikä 

enteili uudenlaista aikakautta. Työtä alettiin säädellä täsmällisesti kellon mukaan. 1800-luvulle 

tultaessa ajatus ajasta lineaarisena etenemisenä sai yliotteen, lähinnä biologisen evoluutioteorian 

ansiosta. Teollistuvassa maailmassa aika ja nopeus määrittivät yhä laajempaa osaa 

yhteiskunnassa: haluttiin päästä nopeammin paikasta toiseen, työn piti olla nopeammin valmiina 

ja viestien piti kulkea nopeammin. Viktoriaanisen työn etiikka sai aikaan ajatuksen ”vapaa-

ajasta” eli ajasta, jonka kuluessa ihminen oli vapaa tekemään mitä halusi. Luonnollisesti vapaa-

ajallekin määritettiin kesto (emt., 110-202). 

Ehkä Whitrown tärkein huomio ajasta historiallisena kohteena on sen riippuvuussuhde 

yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin vaikutteisiin. Käsityksemme ajasta sitoutuu aikansa ja 

kulttuurinsa ajatteluun. Aikakäsitys on myös fiktiivisesti muokattavissa. Esimerkiksi elokuvissa 

metrinen, kellolla mitattava, etenevä, kronologinen aika muuntuu elämykselliseksi ajaksi, jota 

voidaan venyttää tai tiivistää (Pirilä & Kivi 2004, 156). Valokuvalla on ainakin spektaattorin 

näkökulmasta tämä sama hetken ja tilanteen ”elämöittävä” kyky. 

Aikakäsityksemme on jatkuvassa evoluutiossa, ja erotamme yhä selkeämmin menneisyyden, 

nykyhetken ja tulevaisuuden välisiä eroja, ohittaen siten ikuisen ja jatkuvan nykyisyyden. 

Whitrow toteaa, että aivan kuten käsityksemme historiasta perustuu käsitykseemme ajasta, myös 

aika on historiamme seurausta (Whitrow 1988, 228 ; Anttonen 2005, 27). 

5.1.3 Hetki ja kesto 
 
Hetki on ajanjakso, joten ratkaiseva hetki on myös ajanjakso, tietyn ajan summa. Ajan, kuten 

universumin, on koostuttava jostain jotta se voi ylipäätään olla olemassa. Oikeastaan se täytyy 

pystyä laskemaan, muuten ihmisen ymmärrys ei voi käsittää sitä. Eikä ajan tai universuminen 

muuttaminen numeroiksi ja suureiksi välttämättä auta meitä tajuamaan niitä kokonaisuudessaan. 

Siksi olemme jakaneet universumin koostumaan kuvitteellisista atomeista (niitähän ei oikeasti 

ole, vaikka niitä onkin kaikkialla) eli pienimmistä mahdollisista hiukkasista – tosin atomitkin 

koostuvat vielä protoneista, neutroneista ja elektroneista. 

Luonnontiede kuten fysiikka on siitä kiehtova tieteenala, että se asettaa kaiken selkeälle ja 

kiistämättömälle matematiikan kielelle. Ajastakin on Paul A. Tiplerin ja  Ralph A. Llewellynin 

mukaan löydettävissä pienin mahdollinen laskettu ajanhetki, niin kutsuttu Planckin aika, joka on 

kestoltaan noin 5,39121(40) × 10−44 sekuntia. Tämän hetken havainnollistaminen ei ole helppoa. 

Tarkan määritelmän mukaan se on ajanjakso, joka valon nopeudella kulkevalta valohiukkaselta 

eli fotonilta kuluu puolestaan Planckin pituuden (1,6 × 10−35 metriä) mittaiseen matkaan. Tipler 
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ja Llewellyn toteavat, että liikuttaessa Planckin aikaskaalassa aika alkaa käyttäytyä jo “sumeasti 

ja kaoottisesti” eikä tätä lyhyemmistä tapahtumista voida edes saada tietoa. Tämä kuulostaa 

kiehtovalta, mutta en silti jatka tämän syvemmälle kvanttifysiikkaan. 

Whitrown mukaan 1400-luvun humanistinen renessanssi sekä 1500-luvun astronomian ja 

kosmologian kopernikaaninen vallankumous saivat länsimaiset ajattelijat näkemään 

olemassaolon nykyhetkeen perustuvana (Whitrow 1988, 210). Hetkellisyys alkoi näkyä pian 

myös maalaustaiteessa, josta esimerkkinä Whitrow nostaa Hans Holbeinin kuuluisan teoksen 

Suurlähettiläät, jossa tekijä ”pyrki kuvaamaan persoonallisen olemassaolon tuntua tietyllä 

hetkellä” (emt., 210). Samaa hetkellisyyttä tavoitteli vuosisatoja myöhemmin myös valokuvaus. 

Hetkellisyyttä pohti myös ranskalaisfilosofi René Descartes, jonka ”ajattelen, siis olen olemassa” 

–aksiooma näki olemassaolon löytyvän juuri ohimenevästä hetkestä, ei niinkään kestosta. 

Maailma ikään kuin syntyy uudelleen hetkestä toiseen (emt. 211). Tämä näkemys korreloi juuri 

Heideggerin mainitseman nyt-pisteiden sarjan kanssa. Descartesin kanssa keskustelua käy 

puolestaan hollantilaisfilosofi Baruch Spinoza, joka puhuu kestosta olemassaolon jatkumisena 

(Pihlström et al. 2000, 59). Ranskalaiselle Henri Bergsonille ajan analyysissa oli puolestaan 

keskeistä välittömän kokemisen analysointi. Perimmäinen todellisuus oli hänelle muutokseen 

liittyvässä jatkuvassa prosessissa, jota hän kutsui kestoksi (la durée) (Anttonen 2005, 46-47). 

Aristoteles otti oman aikafilosofiansa lähtökohdaksi kokemuksellisen nykyhetken, joka määritti 

että asiat ylipäätään ovat jollakin tavoin. Nykyhetken sisällön muuttuessa koemme myös hetken 

vaihtuvan. Aristoteleen filosofian pohjalta aika on siis eräänlaista hetkien välistä etäisyyttä, joka 

on sidottu liikkeeseen. Mutta toisin kuin liike, aika ei voi olla hidasta tai nopeaa. Aristoteles 

liittää ajan käsitteen liikkeen ohella muutokseen, jota ilman aikaa ei olisi. ”Virtaava nyt-hetki” 

jakaa muutokseen liittyvät tapahtumat ennen ja jälkeen esiintyviin, ja näin Aristoteles päätyy 

määrittelemään ajan ”liikkeen lukuna aikaisemman ja myöhemmän mukaan” (Pihlström et al 

2000, 11, 17).  

Nykyhetken tärkeyttä korostaa myös Sami Pihlströmin mainitsema temporaalinen solipsismi. 

Sen mukaan kaikki oleva on ontologisesti sidoksissa yksilön, minun, nykyisiin kokemuksiin. 

Todellista ovat vain tämänhetkiset, nyt-hetken kokemukset ja vain se, mikä on yksilön 

tietoisuudessa juuri nyt, on todella olemassa (emt., 203). 
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5.1.4 Mitä ajasta voidaan sanoa? 
 
Heidegger pohti aikaa suhteessa olemiseen. Mutta onko aika itsessään oleva? Kun mennyttä ei 

ole enää eikä tulevaa ole vielä, ja nykyhetkikin on vain katoava piste, herää kysymys ajan 

todellisuudesta. Onko aika lainkaan todellista? Kun aika ei ole koskaan aktuaalinen missään 

nykyhetkessä, onko se siis mitenkään olemassa? Aristoteleen mukaan ajatus nykyhetkestä 

tulevan ja menneen yhdistäjänä ja erottajana on riittävä argumentti sen puolesta, että aika on 

jotain todellisesti olevaa, reaalista. Tämän tueksi hän puhuu Fysiikka –teoksessaan myös 

liikkeestä mahdollisuuden aktualisaationa, joka merkitsee että tuleva on jotakin potentiaalisesti 

olevaa (Pihlström et al., 2000, 18). Tähän viittaa myös Hegelin kommentti ajasta ”havaittuna 

tulemisena”. 

Ilkka Niiniluodon mukaan ajan ontologian peruskysymys ”onko aika olemassa?” on jakanut 

vahvasti mielipiteitä. Ajan kieltäjiin lukeutuu muun muassa englantilaisfilosofi John McTaggart, 

joka yritti osoittaa ajan käsitteen ristiriitaisuuden, kun taas ajan myöntäjät jakautuivat kahteen eri 

ryhmään: niihin joiden mielestä aika ei ole olemassa ilman ihmistä, sekä niihin joiden mielestä 

aika esiintyy luonnossa (Pihlström et al. 2000, 246). 

Arkinäkökulmasta aika on helpoiten konkretisoitavissa sekä mitattavissa kellon avulla. 

Esimerkiksi Wikipedia antaa ajalle yksinkertaisen määritelmän: ”Aika on sitä mitä kellot 

mittaavat” (viitattu 8.9.2011). Näin ajateltuna ihmisen itsensä kehittelemät kellot määrittävät 

aikaamme, eikä toisinpäin. 

Heideggerin mukaan kello on esilläolevien nyt-hetkien moninaisuus. Hän kirjoittaa: 

”[--] ajanmittaus toteuttaa ajan julkituomista siten, että jokainen ihminen kohtaa 

ajan kulloinkin ja joka hetki niin, että se on ”nyt ja nyt ja nyt” … Ajanmittauksessa 

on olemuksellisesti välttämätöntä sanoa ”nyt”, mutta mitan saavutettuamme 

samalla unohdamme sen, mitä sellaisenaan on mitattu, niin että emme löydä mitään 

muuta kuin jakson ja luvun.” (Heidegger 2001, 492, 493). 

Heideggerin mukaan ajanmittaus antaa ajalle julkisen luonteen, joka vasta tekee meille 

tunnetuksi sen mitä oikeastaan kutsumme ”ajaksi” (emt., 494). Edmund Husserlin 

fenomenologinen näkökulma esittää puolestaan, että aika ilmenee ainoastaan läsnäolon kautta ja 

että se on vain itseymmärryksemme rakenne (Anttonen 2005, 46). Bergsonin näkökulma aikaan 

on taas – toisin kuin Husserlin – pragmatistinen ja subjektiivinen korostaessaan välittömän 

havainnon ja kokemuksen ensisijaisuutta (emt., 46-47). 
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Aika on luonteeltaan abstrakti mutta vahvasti läsnä oleva termi, jolla määritämme tarkasti omaa 

elämäämme ja jonka kautta ymmärrämme elämän kulkua. Aika on siten hankala käsite ja sen 

pohtiminen vielä hankalampaa. Whitrow toteaakin What is time –teoksensa lopussa, että on 

mahdotonta pohtia aikaa törmäämättä ihmisjärjen rajallisuuteen (Whitrow 1972, 177). Kysymys 

”Mitä aika on?” on myös sen verran monitulkintainen, ettei siihen vastaaminen välttämättä ole 

mielekästä tämän tutkimuksen kannalta.  Kysymyksen pyörittely antaa kuitenkin jonkinlaista 

käsitystä siitä, miten aika ja erityisesti sen kokeminen muotoutuvat ympäristössämme. 

Ajan kokeminen vaikuttaisi siis lähtevän vahvasti jo useaan kertaan mainitusta nyt-hetkestä. Nyt-

hetki ja hetkellisyys puolestaan ovat olennainen piirre valokuvassa, joka pysäyttää ajan. Nyt-

pisteet etenevät, aika kuluu eikä se, minkä valokuva ehti todistaa, voi enää tulla reaaliseksi 

meidän havainnossamme. Valokuva on todiste siitä, että jokin haluttu nyt-hetki on joskus ollut. 

Aika toisin sanoen tulee todistetuksi valokuvassa. 

5.2 ”Tämä-on-ollut” 
 

”Se, mitä Valokuvaus jäljentää loputtomiin, on esiintynyt vain kerran: valokuvaus 

toistaa mekaanisesti sellaista, joka ei voi enää koskaan eksistentiaalisesti toistua.” 

(Barthes 1980, 10) 

Näin kirjoittaa Roland Barthes teoksessaan Valoisa huone, johdattaen meidät valokuvauksen 

perusolemuksen äärelle: ”Tämä-on-ollut”. Kuten Janne Seppänen kirjoittaa, valokuva ei kykene 

vapautumaan imperfektistään: tämä oli, eikä koskaan palaa (Seppänen 2001, 99). Barthesin 

mielestä siinä missä muiston (mitä valokuva ei hänen mielestään ole) aikaluokka on perfekti, 

valokuvan aikaluokka on puolestaan aoristi, ehdoton perfekti. Valokuva ei ainoastaan seisauta 

aikaa, vaan jopa tukahduttaa sen väkivaltaisesti (Barthes 1980, 97). 

Valokuvan raaka-aineet ovat valo ja aika. Kunnia koko valokuvauksen keksimisestä ei täten 

kuulu vaikkapa maalaustaiteelle vaan kemialle, sillä vasta tieteellisten olosuhteiden tehtyä 

mahdolliseksi siepata kiinni valoaaltoja pystyttiin mahdollistamaan myös valokuvauksen ”Tämä-

on-ollut” –olemus (emt., 86). Barthes kirjoittaa: 

”Valokuva on kirjaimellisesti referenssin emanaatiota. Todellisesta läsnä olleesta 

ruumiista virtaa säteilyä, joka lopulta koskettaa minua, joka olen tässä [--] 

Jonkinlainen napanuora liittää valokuvatun esineen ruumiin minun katseeseeni: 

valo, vaikkakin käteen tuntumaton, on tässä ruumiillinen väline, kuin jonkinlainen 

valokuvatun kanssa jakamani iho.” (Barthes 1980, 87) 
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Valokuva kykenee siis luomaan vahvan jännitteen kuvaushetken ja kuvan tarkasteluajankohdan 

välille (Seppänen 2001, 99). Tämä jännite voidaan ymmärtää konkreettisena, jopa kemiallisena 

sidoksena, joka suorastaan pakottaa kuvan katsojan ymmärtämään että kyseinen hetki, kohde ja 

paikka ovat todellakin olleet olemassa. Valo virtaa valoherkälle kennolle. Valokuva ei näin ollen 

ole vain pelkkä esitys kohteesta, vaan materiaalisesti osa sitä (Seppänen 2004, 152). Tämä 

materiaalinen kausaalisuus onkin valokuvan indeksisyyden ydin. Valokuva ja seisautettu hetki 

ovat konkreettista materiaa. 

”[--] valokuvalla on todistusvoimaa ja … sen todistajanlausunto ei niinkään koske 

kohdetta kuin aikaa … valokuvan kyky osoittaa alkuperäiseksi on tärkeämpi kuin 

sen kyky esittää.” (Barthes 1980, 95) 

Jokainen valokuva on läsnäolon todistuskappale, todellisuus menneessä tilassa. Barthesin 

vimmainen analyysi etenee käsittämään valokuvan jopa jonkinlaisena outona oliona, 

todellisuutena jota ei enää voi koskea (emt., 94). Valokuva korreloituu tällöin vahvasti aikaan, 

jota ei myöskään enää voi kokea tai elää. Valokuva on aika, kohtaus ja mennyt (nyt-)hetki. 

Englantilainen kirjailija John Berger pohtii valokuvausta suhteessa muihin taiteenlajeihin ja 

toteaa, että siinä missä maalaus käsittelee lähinnä vastaavuuksia, kääntäen siten maailman 

omalle kielelleen, valokuvalla puolestaan ei ole omaa kieltä, vaan se operoi ja hyödyntää 

tapahtuman tai tilanteen omaa kieltä. Ja siinä missä valokuvaaja kaappaa sekunnin murto-osan 

kestävän hetken, maalari voi työstää teostaan vuosikausia (Savolainen 2005, 13; Berger 1987, 

21; Seppänen 2001, 101). Susan Sontagin mielestä siinä missä maalaus tai teksti voi olla vain 

kapea ja valikoiva näkemys jostain asiasta, valokuvan voidaan ajatella olevan kapea ja valikoiva 

läpivalaisu (Sontag 1977, 12). Bergerin sanoin ”valokuva erottaa, säilöö ja erittää ajan 

jatkumosta leikatun hetken”. Barthes puolestaan toteaa, että ”valokuvaus asettaa meidät muita 

taiteita välittömämmin läsnäoleviksi maailmaan” (Barthes 1980, 90). Ja kun olemme välittömästi 

läsnäolevia maailmassa, emmekö ole myös vahvasti läsnä ajassa? 

”Valokuva vangitsee ajan virran, jossa valokuvattu tapahtuma oli kerran olemassa. 

Kaikki valokuvat ovat menneisyyttä, mutta menneen hetki on niissä kuitenkin 

vangittu tavalla, joka toisin kuin eletty mennyt ei voi koskaan johtaa 

nykyisyyteen.” (Berger 1987, 31) 

Yksittäisen valokuvan tarkoitus ja tehtävä on yksinkertaisesti kiinnittää katsojan huomio 

johonkin erityiseen ja valittuun. Bergerin mukaan jokainen valokuva tarjoaa katsojalle kaksi 

viestiä: viestin joka liittyy itse kuvattuun tapahtumaan sekä toisen joka liittyy epäjatkumon 
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shokkiin (emt., 31). Tällä shokilla Berger tarkoittanee kuvan katsojalle syntyvää voimakasta 

tunnetta siitä, kuinka aika todellakin pysähtyi kuvanottohetkellä. Berger korostaa, että taltioidun 

hetken ja kuvan katsomisen nykyhetken välillä on pohjaton kuilu, mutta koska olemme jo 

tottuneita valokuvaukseen, meiltä jää yleensä huomioimatta tämä jälkimmäinen viesti. 

Poikkeuksena hän pitää tilannetta, jossa esimerkiksi kuvattu henkilö on meille tuttu ja on 

nykyhetkellä poissa tai kuollut. Tällöin ”valokuva on traumaattisempi kuin useimmat muistot tai 

muut muistoesineet”. Valokuvalla on Bergerin mukaan kyky vahvistaa kuoleman jälkeenpäin 

synnyttämä epäjatkumo (emt., 31). Barthes jatkaa: 

”Valokuva ei kutsu esiin menneisyyttä … Se ei saa minussa aikaan jonkin (ajan tai 

etäisyyden takia) kadonneen palautumista: se todistaa, että näkemäni asia on 

todella ollut olemassa. Mutta … valokuva aina hämmästyttää minut … en voi 

mitään sille, että valokuvauksella on jotain tekemistä kuolleista heräämisen kanssa” 

(Barthes 1980, 88). 

Barthes puhuu valokuvaajista tylysti ”Kuoleman asiamiehinä” ja toteaa että mikäli Kuolema ei 

löydy uskonnosta, täytyy sen löytyä valokuvasta, joka ”pyrkiessään säilyttämään elämää tuottaa 

Kuolemaa” (emt., 98). Hän näkee valokuvan luonteen ”arvoituksellisen epäajanmukaisuuden, 

oudon salpaantumisen, itse pysähtymisen olemuksen leimaamana” (emt., 97). 

Valokuvassa poissaoleva on läsnä (Savolainen 2005, 14). Kuollut aika herää eloon kuvan 

katsojalle. Savolaisen mukaan juuri kuvan katsoja liittää valokuvan lopulta ajallisuuteen, antaen 

sille merkityksiä. Barthes kuitenkin huomauttaa, että ”valokuva ei (välttämättä) kerro sitä, mitä 

ei enää ole, vaan ainoastaan ja varmuudella sen, mikä on ollut” (Barthes 1980, 91). Barthesin 

mukaan valokuvan olemus on vahvistaa se, mitä se esittää, ja hänelle itselleen valokuva 

näyttäytyy vankkana todisteena (”koska se oli valokuva, en voinut kieltää ettenkö olisi ollut 

paikalla”). 

Valokuvan indeksisyys ja vahva ajan todistamisen luonne kokevat kuitenkin inflaation siinä 

vaiheessa kun alamme puhua kuvan jälkikäsittelystä ja manipuloinnista, mikä voi tarkoittaa 

kaikkea kuvan rajaamisesta kuvaajan linssivalintoihin ja jopa valittuihin kuvakulmiin. Kuva voi 

todistaa, mutta voiko se myös valehdella? Tähän liittyvät myös kysymykset valokuvan ja taiteen 

välisestä rajapinnasta. Esimerkiksi Leena Sarasteen mukaan valokuva on sitä varmemmin 

taidetta, mitä vähemmän se muistuttaa todellisuutta (Saraste 1996, 140). Surrealistivalokuvaaja 

Man Ray on todennut tähän että 
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”Kunhan valokuvaus menettää kitkeryytensä, ja aika onnistuu kypsyttämään sen 

kuten Taiteen tai alkoholin, niin ainoastaan silloin se tulee Taiteeksi, eikä 

ainoastaan taiteista erääksi kuten nykyisin.” (Lintunen 1983, 62) 

Saraste huomauttaa, että valokuvaa on myös syytetty todellisuuden vääristelystä juuri sen 

hetkellisen luonteensa takia. Ajan virrasta irrotettu hetki ei hänen mukaansa välttämättä anna 

oikeaa kuvaa tapahtumien todellisesta luonteesta (emt., 157). Kuva voi siis tahtomattaankin 

irrottaa tilanteita asiayhteyksistään, mikäli se jättää huomiotta sitä edeltävät ja seuraavat 

tilanteet. Tämäkin seikka toki riippuu siitä, kuka koki tilanteen ja miten. 

”[--] oletan valokuvasta en vain kohteen poissaoloa, vaan … että tuo kohde on 

todella ollut olemassa ja että se on ollut siinä missä sen näen… tähän päivään 

saakka ei mikään esittämisen tapa ole voinut vakuuttaa minua jonkin asian 

menneisyydestä muutoin kuin välillisesti: mutta valokuvan kohdalla varmuuteni on 

välitöntä … Valokuvasta tulee siten omituinen väline, uusi hallusinaation muoto: 

valheellinen havainnon tasolla, mutta tosi ajan tasolla [--]” (Barthes 1980, 121) 

Barthes hämmentää ja hämmentyy itsekin tulkitessaan valokuvaa ja sen esittämää kohdetta 

termein ”se ei ole siinä” mutta toisaalta ”se on kyllä ollut”. Hän puhuu ylevästi valokuvan 

kohtalosta, ja toteaa että valokuva sekoittaa todellisuuden (”näin on ollut”) ja totuuden (”siinä 

hän on”). Valokuva on Barthesille hulluutta, joka lävistää ajan (emt., 109). 

Hän liittää ajan problematiikan myös keksimäänsä punctumin käsitteeseen, joka lyhyesti 

ilmaistuna tarkoittaa kuvan tiettyä, tarkastelijaa häiritsevää yksityiskohtaa, joka tekee kuvasta 

mielenkiintoisen. Tämän punctumin (Barthesin omin sanoin ”odottamaton välähdys”, joka 

leikkaa kulttuurisen kiinnostuksen kenttää) lisäksi on olemassa toinenkin punctum, aika. 

Esimerkkinä Barthes mainitsee kuvan miehestä, joka odottaa vankisellisään kuolemantuomionsa 

täytäntöönpanoa. Kuva itsessään ei saata aiheuttaa katsojassa erityisen voimakkaita tunnetiloja, 

mutta sen ajallinen punctum (”hän on kuoleva”) aiheuttaa. Valokuva voi siis kertoa kuolemasta 

futuurissa (emt., 101-102, 119-121). 

”Tämä [ajallinen] punctum, enemmän tai vähemmän nykyisten valokuvien 

runsauden ja erilaisuuden varjoon painettu, on elävästi luettavissa historiallisista 

valokuvista: niissä on aina Ajan muserrusta: tuo on kuollut, tuo taas kuolemassa.” 

(emt., 102) 
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5.3. Miten aika näkyy valokuvassa? 
 
Edellinen käsittely liittyi valokuvan kykyyn saada aikaan ajallinen kytkös kuvanottohetken ja 

kuvan katsojan välillä. Mielenkiintoista on kuitenkin myös se, miten aika näyttäytyy itse 

valokuvassa. Pirilä & Kiven mukaan monet kaksi- ja kolmiulotteiset ilmaisumuodot kuten 

veistostaide, arkkitehtuuri tai valokuva pyrkivät staattisiin ja aikaa vangitseviin olomuotoihin, 

eivätkä sisällä suoranaisesti ”neljättä ulottuvuutta”, aikaa. Pikemminkin näissä taiteissa on aina 

pyritty pikemminkin ajattomuuteen. Ajallisuus puolestaan on elokuvan, teatterin ja musiikin 

olennaisin sommittelumuoto (Pirilä & Kivi 2004, 155). 

5.3.2 Valotusaika 
 
Valotusaika eli suljinaika tarkoittaa yksinkertaisesti sitä aikaa, jonka kameran suljin on auki 

valotuksen aikana. Mitä kauemmin suljin on auki, sitä enemmän valoa virtaa valoherkälle 

kennolle. Säätelemällä valotusaikaa kuvaaja voi luoda yhteen ainoaan representaatioon 

vaikutelman joko silmänräpäyksen nopeasta ohikiitävästä hetkestä tai sitten useista minuuteista 

ikuisuuksiin kestävistä tilanteista. 

Kamera on tieteellisenä keksintönä ollut omiaan todistamaan ja paljastamaan ihmisen omasta 

aikakäsityksestä poikkeavia tapahtumia (Anttonen 2005, 45). Kysymys valotusajasta liittyy 

olennaisesti kysymykseen liikkeen jäljentämisestä ja tallentamisesta valokuvan kaksiulotteiselle 

pinnalle. Kameran avulla aikaa voidaan käsitellä teknisesti. Aikaa käsitellessään kuvaaja pääsee 

kiinni ”kairoshetkeen” ja sitä kautta spektaattorin eli yleisön tunteisiin. Amerikkalainen 

kuvajournalisti W. Eugene Smith toteaa: 

”Valitessaan teknisen lähestymistavan (joka on väline tunteiden hallintaan), 

valitessaan negatiivin reunojen sisään rajoittuvan kohteen ja päättäessään [huom!] 

täsmällisen ratkaisevan valotushetken, hän [valokuvaaja] yhdistää tulkinnan 

muuttuvat osatekijät tunnepohjaiseksi kokonaisuudeksi, joka on se perusta, jolta 

katselevan yleisön mielipiteet muodostuvat.” (Lintunen 1983, 69) 

Valotusajalla voidaan päästä kiinni inhimillisen havaitsemiskyvyn ulkopuolelle, esimerkiksi 

tallentamalla luodin osuminen omenaan tai virtaavan veden muuttuminen valkeaksi pumpuliksi 

(Saraste 1996, 158). Ensimmäiset valotusajat olivat järjestään hyvin pitkiä (Niépcen kahdeksan 

tunnin valotus huoneensa ikkunasta), ja mikäli kohde liikkui tänä aikana, kuvasi sen monistunut 

muoto itsensä ja liikkeensä lisäksi myös aika-avaruus-ulottuvuutta (Szarkowski 2009, 100). 

Tämä puolestaan antoi pontta ensimmäisille liikkeen tutkimuksille valokuvan avulla, kuten 
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esimerkiksi linnun siipien liikkeen tarkastelu eri vaiheissa (kuva 5). Muita vastaavia tarkastelun 

kohteita oli muun muassa hevosen laukka, ihmisen kasvonliikkeet, käden ja kehon eleet ja pallon 

sekä mailan kohtaaminen. Vuosina 1887-88 Ernst Mach ja August Töpler suunnittelivat 

laitteiston, jonka avulla he saivat tallennettua negatiiville ääntä nopeammin lentävän luodin 

edellä liikkuneen shokkiaallon, valotusajalla 1/800 000 sekuntia. Tarja Trygg on puolestaan 

havainnoinut solarigrafioissaan auringon liikkeitä jopa puolen vuoden valotusajalla (Anttonen 

2005, 45, 25). 

”Valokuvaaja joutuu työskentelemään usein sekuntien murto-osilla, mutta hän voi 

myös kuvata ikuisuutta. Ajan tuntu riippuu kuvan kokonaisuudesta, ei todellisesta 

valotusajasta. Valokuvaaja voi myös hakea ajatonta ja sivuuttaa hetkellisen 

kokonaan.” (Saraste 1996, 158) 

Puhuessamme hetkellisyydestä tai ratkaisevasta hetkestä mieleen tulee välittömästi nopeat, 

ohikiitävät tapahtumat, mutta on kuitenkin huomioitava ettei hetken varsinaista kestoa ole 

missään määritelty. Kuinka pitkä tai lyhyt ”ratkaiseva hetki” voi olla? Siinä missä Cartier-

Bressonin kaltaiset hetken pysäyttäjät vaalivat usein melko nopeita suljinaikoja (esim. 1/125), 

jotkut kuvaajat suosivat puolestaan pitkää valotusaikaa elämän tallentamisessa. Esimerkiksi 

italialaiset Anton Giulio ja Arturo Braglaglia kehittivät aikanaan fotodynamistisen 

taidesuuntauksen, jonka tarkoituksena oli välittää, pitkien valotusaikojen avulla, kuvissa ”elämän 

todellista värinää vastakohtana pysäytettyjen kuvien brutaalille realismille” (emt., 157). Heidän 

tuottamansa kuvat olivat tarkoituksellisesti liike-epäteräviä, melkein dematerialisoituneita. 

Tämänkaltaisen futuristisen taidevalokuvauksen tarkoitus oli tuolloin ennen kaikkea kumota 

entinen aika ja tila, ja korostaa siten modernia tulevaisuutta (Anttonen 2005, 48). 

5.3.3 Aikasarjavalokuva 
 
Petri Anttosen kehittämä aikasarjavalokuva on mielenkiintoinen esimerkki kekseliäästä 

valotusajan valjastamisesta, ja oivallinen tutkimus valokuvan ja ajan suhteesta. Kyseessä on 

kokeellinen kuvausmenetelmä, jonka avulla Anttonen on tutkinut valokuvan ajallisia piirteitä ja 

ajan muodostumista yhtenäiselle kuvapinnalle. Tämän tutkimuksen olennaisena näkökulmana on 

valokuvan ennakoimattomuus. 

”Tarkoitan [kuvaamisen] alkuvalmistelujen jälkeen avautuvia vaihtoehtoja, joita ei 

ennen kuvan ottamista ole hahmotettavissa. Tutkimuskysymykseni on, millaisia 

vaikutuksia ennakoimattomuudella valokuvan syntyprosesseille on, ja onko 
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ennakoimattomuuden avulla toteutettavissa kuvastoa, joka ei perustu valmiiksi 

muotoiltujen ennakko-oletusten yhdistelemiseen.” (Anttonen 2005, 17) 

Aikasarjavalokuvan menetelmän keskeisenä elementtinä on liukuva suljin, jonka periaatteena on 

sulkimen (tässä tapauksessa levy, jossa kapea rako) vapaa liikkuvuus filmin pinnalla. Kun 

ulkomaailman tapahtumien liikenopeus vastaa suurin piirtein raon liikkeen nopeutta, syntyy 

filmipinnalle perinteisestä valokuvasta poikkeava esitystavan muutos, ”viivanäyte”. Valotusajan 

sijasta Anttonen puhuu kuvautumisajasta, jonka ansiosta valokuvausprosessin lopputulosta ei voi 

mitenkään ennakoida (emt., 23, 55). 

Anttonen purkaa auki menetelmän ajallista filosofiaa seuraavasti: 

”Kun valokuvaan usein liitettyjen hetkellisyyden tai menneen aikamuodon sijasta 

aletaan hahmottaa vertailusuhteita, vaihtuu tarkastelutapa toiseksi. Aikamuotoihin 

dynaamisesti sidottujen menneen, nykyisen ja tulevan välisten siirtymien lisäksi 

voidaan olettaa staattisia tapahtumien välisiä relaatioita, kuten aiempi ja 

myöhempi.” 

Tämä jaottelu dynaamiseen ja staattiseen aikakäsitykseen pohjautuu aiemmin mainitun 

McTaggartin paradoksiin. Vuonna 1908 julkaistussa kuuluisassa kirjoituksessaan hän julisti, 

ettei aikaa itse asiassa ole lainkaan olemassa. Anttosen mukaan aika, ymmärrettynä joko 

todellisuuden osaksi tai ainoastaan itseymmärryksemme rakenteeksi muodostaa ajan käsitteestä 

kaksi historiassa esitettyä ristiriitaista näkemystä (emt., 27). 

McTaggart jakaa ajallisen järjestyksen kahteen sarjaan: A-sarja edustaa tarkemmin mennyttä, 

nykyistä ja tulevaa ja B-sarja ainoastaan aiempaa ja myöhempää. Hän näkee A-sarjan kuitenkin 

ristiriitaisena: A:n eri osat ovat yhteensopimattomia keskenään, sillä mikään aika ei voi olla 

esimerkiksi samaan aikaan tulevaa ja mennyttä. Kuitenkin, A-sarjan aikatilojen tulisi samalla 

olla yhteneviä, sillä tuleva aika tulee vääjäämättä olemaan sekä nykyistä että mennyttä. B-sarja 

puolestaan ei voi edustaa aikaa itsessään (ilman A-sarjaa), sillä sen elementit (aiempi ja 

myöhempi) ovat luonteeltaan pysyviä eli staattisia. Ja koska A-sarja on jo itsessään ristiriitainen, 

myös koko ajan käsite on siten paradoksaalinen eikä aika voi olla todellinen. (Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, viitattu 14.9.2011). Aikaa ei voi olla ilman muutosta, ja koska 

muutos voi tapahtua vain dynaamisesti, on sen liityttävä A-sarjaan. Ja jos ei ole olemassa oikeaa 

A-sarjaa, ei olemassa oikeaa muutosta (Anttonen 2005, 156). Tämä monimutkainen päättelysarja 

osoittaa jälleen ajan käsitteen monimutkaisuuden. 
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Anttonen huomauttaa, että McTaggartin erotteluun perustuvien aikasarjojen lisäksi on termejä 

yhdistelemällä muodostettu aikanaan myös sana valokuva (kreikan kielen fós eli valo sekä grafé 

eli kirjoitus, piirros, kuvaus) Kun nämä kaksi yhdyssanaa liitetään toisiinsa, muodostuu käsite 

aikasarjavalokuva, joka ”korostaa tapahtumaa, jossa erilaiset ilmiöt ja piirteet kohtaavat 

kuvaushetkessä” (emt., 24, 27). 

Aikasarjavalokuvassa ajallisuus voi näyttäytyä neliasteisena xyzt-koordinaatistona (leveys, 

korkeys, syvyys, aika), joka samalla osoittaa rakenteen ennen-jälkeen-suhteessa. Anttosen 

mukaan ajan hahmottaminen aikasarjavalokuvassa on kuitenkin abstraktio (emt., 141).  

5.3.4 Ennakoimattomuus ja odotuksen hetki 
 
Vaikka Anttosen aikasarjavalokuvassa on kyse taidekuvasta eikä journalistisesta kuvasta, tämän 

tutkimuksen kannalta erityisen mielenkiintoiseksi sen tekee juuri ennakoimattomuuden ja 

yllätyksellisyyden tavoittelu kuvausprosessissa. Anttonen korostaa työssään tarkoituksellista 

ennakoimattomuutta, jota ei olisi ollut mahdollista tavoittaa keinoilla, joihin hän oli 

valokuvauksessa tottunut (emt., 65). 

Anttonen viittaa Michel Tournierin käsitteisiin valokuvasta apriori ja a posteriori. Apriorinen 

kuva tarkoittaa etukäteen suunniteltua, tutkittua ja laskettua valokuvaa, kun taas valokuva a 

posteriori on puolestaan suunnittelematon, esimerkiksi hetkelliseen tilanteeseen perustuva. Tämä 

jälkimmäinen näkemys lähestyy jo Cartier-Bressonin filosofiaa ratkaisevasta hetkestä, 

yllättävästä ”silmänräpäyksestä”, joka avautuu kuvaajan eteen vaivihkaa. Anttosen tapauksessa 

aikasarjavalokuvan perusajatus on etukäteen suunniteltu, mutta työskentelyprosessin 

tarkoituksena on yllätyksellisyys (emt., 63). 

”Rakennettu tai lavastettu valokuvaus ei koske minua. [--] On olemassa niitä 

valokuvaajia jotka ottavat kuvat etukäteen sovitusti ja niitä jotka menevät ulos 

löytämään kuvan ja pysäyttämään sen.” (Cartier-Bresson 1999, 15) 

Cartier-Bressonille kamera on, omien sanojensa mukaan, ”intuition ja spontaaniuden 

instrumentti”, ja sen kunnianhimoisena tehtävänä on saada kiinni hetkiä ikään kuin verekseltään. 

Cartier-Bressonin kontekstissa ei ole tilaa ennakkosuunnittelulle. Hänen asenteensa vaatii 

kuvaajalta keskittymistä, mielen kuria, herkkyyttä ja geometrian tajua. Pään, silmän ja sydämen 

on oltava vakaasti samalla akselilla ja kuva tulee havainnoida ja ottaa kiinni sekunnin murto-

osassa (emt., 16). 
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”[--] mikäli suljin vapautettiin juuri ratkaisevalla hetkellä, olet vaistonvaraisesti 

muodostanut geometrisen kaavan, jota ilman valokuva olisi ollut sekä muodoton 

että eloton.” (emt., 33) 

Anttonen pohtii tekstissään myös ratkaisevan hetken problematiikkaa ja puhuu ”odotuksen 

hetkestä” valokuvauksessa. 

 

  ”Mitä intensiivisempi ja piinaavampi odotuksen tunne on, sitä tiheämmäksi 

muodostuu valokuvan hetkeä ympäröivä mysteerin ja mielikuvien maailma. Tämä 

korostuu esimerkiksi valokuvassa, joka on otettu juuri ennen jotain dramaattista 

tapahtumaa – hetken kuluttua se tulee muuttamaan kuvatusta kohteesta kaiken.” 

(Anttonen 2005, 131) 

 

Anttosen mukaan kuvan katsojalla on mahdollisuus liittää valokuvaan ”juuri ennen” -jännite, 

josta ilmenee odotettavissa oleva vääjäämättömyys. Olennaista on, että valokuvan tarkastelijalla 

on ainakin ”kairoottinen” mahdollisuus tietää mitä tapahtui kuvanoton jälkeen. Ratkaiseva 

kuvanottohetki ei tässä yhteydessä siis ole välttämättä itse tapahtuman kliimaksi, vaan hetki juuri 

ennen sitä. Tästä samasta hetkestä uutiskuvan kontekstissa puhuu myös Barbie Zelizer 

teoksessaan About to die. 

 

”Heijastaen uutiskuvien laajempaa universumia jotka samalla tavoin tarkentavat 

tulevaan huippuhetkeen – olla juuri (about to) voittamassa, olla juuri suutelemassa, 

olla juuri lähdössä merille, olla juuri eroamassa, olla juuri tappelemassa – tämä 

visuaalinen kielikuva antaa hyvän esimerkin uutiskuvan vahvuuksista ja 

heikkouksista, informaation ja muistin ilmaisuvälineinä.” (Zelizer 2010, 2). 

 

Zelizer lainaa saksalaista kirjailijaa Gotthold Lessingiä, joka visuaalisen esittämisen 

pohdinnoissaan päätyi käsitykseen, että ”visuaalinen [ilmaisu] voi ainoastaan käyttää vain yhtä 

toiminnan hetkeä, ja sen täytyy siksi valita kaikista raskain [pregnant = raskaana] hetki, kaikista 

viitteellisin joka merkkaa mitä on tapahtunut aiemmin ja mitä tulee tapahtumaan”. Zelizer 

huomauttaa, että samasta hetkestä puhuvat (Cartier-Bressonin lisäksi) myös Victor Burgin (”the 

pregnant moment”) ja Alfred Eisenstadt (”story-telling moment”). Myös Susan Moeller huomioi, 

että valokuva herättää katsojassaan jännitteen, ”ei ainoastaan siitä hetkestä jolloin kuva on otettu 

vaan myös niistä hetkistä jotka johtivat kyseiseen hetkeen ja niistä jotka seuraavat sitä” (emt., 2). 

Anttonen viittaa valokuvaaja John Szarkowskiin, jonka mukaan sanonta Cartier-Bressonin 
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ratkaisevasta hetkestä on väärinymmärretty. Szarkowskin mielestä ”asia, joka tapahtuu 

ratkaisevalla hetkellä, ei ole dramaattinen huippukohta vaan visuaalinen” (Anttonen 2005, 131). 

Tämän näkemyksen nojalla ainakaan Cartier-Bressonin ratkaisevassa hetkessä ei olisikaan 

varsinaisesti kyse kerronnallisesti merkittävästä, vaan pikemminkin esteettisestä ajanjaksosta. 

 

Anttosen näkemys ratkaisevasta hetkestä vaikuttaisi olevan paljolti sidoksissa kuvan katsojaan ja 

siihen, miten yksittäinen kuva välittää katsojalleen jännitteen tai ”ajallisen odotuksen tunteen”. 

Hän käyttää kirjallisuudessa käytettyä ilmaisua ”odotushorisontti” kuvaamaan tätä odotuksen 

tunnetta, koska ”horisontti on näennäinen linja, joka liikkuu kauemmas sitä lähestyttäessä” ja 

”koska odotushorisontti siirtyy kuvaan katsojan subjektiivisesta näkökulmasta” (emt., 132). 

 

”Hetki on määriteltävissä kestoltaan epätäsmällisen lyhyeksi ajaksi, tuokioksi. Se on 

yksi, abstrakti kielessä määrätty käsite, joka ilmaisee tiettyä jaksoa, esimerkiksi 

silmänräpäyksellisyyttä. Määritelty hetki loppuu uuden nykyhetken tieltä.” (emt., 

146) 

 

Hetki on Anttosen näkemyksessä subjektiivinen, riippuvainen tarkastelijasta – eli tässä 

tapauksessa kuvaajasta. Miten aikasarjavalokuvan hetki eroaa sitten perinteisen valokuvan 

representoimasta hetkestä? Anttosen mukaan aikasarjavalokuvassa menneen hetken esitys on 

vain osakuvan hetki, ei koko kuvan. Näin ollen ei voida sanoa, että aikasarjavalokuvassa olisi 

menneen hetken esitystä, ainakaan tasoon piirtyneenä (emt., 146). Tätä on kieltämättä vaikea 

ymmärtää, onhan aikasarjavalokuva kuitenkin valokuva siinä missä perinteinenkin, esitys 

menneestä. 

 

5.4 ”The Catch” - ratkaiseva hetki sommitteluna 
 
Swarkowskin näkemys ratkaisevasta hetkestä visuaalisena nostaa ratkaisevan hetken ajallisen ja 

kerronnallisen kontekstin väliin uuden näkökulman; ratkaisevan hetken puhtaasti esteettis-

harmonisessa ympäristössä. Szarkowski sivuuttaa kommentissaan kerronnallisuuden 

merkityksen korostaen visuaalista merkitystä, mutta ajallisuus pysyy. Tämä on käytännössä 

ymmärrettävä mutta teoreettisen pohdinnan kannalta hankala näkökulma. Tämä näkökulma 

liittyy puolestaan Cartier-Bressonin omaan ajatukseen sommittelullisesti täydellisestä hetkestä 

(ks. kappale 2, kohta Kompositio). Mutta miten visuaalisuudella voidaan perustella että joku 

hetki on ratkaiseva? 
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Toiset representaatiot ja niiden sisällöt voivat esiintyä ihmissilmälle harmonisempina kuin toiset, 

kuvan eri elementtien (pääasiallinen kohde, tausta) asettuessa kompositioon toisiinsa nähden 

vaikkapa kultaisen leikkauksen mukaisesti, ihmissilmää miellyttäen. Kuvaaja asettaa nämä 

elementit valokuvan raamien sisälle, jonka yleisimmin printatun vedoksen standardisuhde on 2:3 

(≈ 0,67). Tätä suhdetta noudattaa esimerkiksi erittäin yleinen 10/15 cm –postikortti. 

 

Mielenkiintoinen esimerkki kultaisesta leikkauksesta valokuvassa löytyy vuoden 1982 

amerikkalaisen jalkapallon NFL-loppuottelusta (Petapixel.com & UniWatch.com). ”The Catch” 

–nimen saanut hetki merkitsee San Franciscon 49ers -joukkueen pelaajan Joe Montanan 

täydellistä koppia, jonka ansiosta Dallas Cowboys menetti johtoasemansa ja San Franscisco 

puolestaan sai lähtösysäyksen omaan menestykseensä. Valokuvaaja Dwight Clark onnistui 

tallentamaan tämän ratkaisevan hetken (kopin kiinniottamisen kestäessä vain noin sekunnin) 

sekä asettamaan sen, joko vahingossa tai uskomattomasti tarkoituksella, juuri täydellisesti 

kultaisen leikkauksen raameihin (kuva 6). 
 

Joe Montanan juuri kiinniottama pallo asettuu juuri ”simpukan” yläosaan, jonne myös kuvan 

katsojan katse hakeutuu helposti. Kuva on kieltämättä sommittelullisesti täydellinen. Erityisen 

merkittävän kuvasta tekee myös se, että se ei pelkästään osunut kohdalleen vain esteettisesti ja 

ajallisesti, vaan myös – Szarkowskin epäonneksi – kerronnallisesti. ”The Catch” ja erityisesti 

Clarkin ottama kuva ei pelkästään saattanut San Fransciscon joukkuetta menestykseen, vaan 

myös Joe Montanan, jota on sittemmin pidetty todellisena amerikkalaisena urheilusankarina. 

Koko ”The Catchin” tarinaa luonnehtii amerikkalainen sankarillinen sävy, mutta siinä 

olemmekin jo hyvin lähellä ratkaisevan hetken koko merkitystä. Ellei ratkaisevassa hetkessä ole 

kyse ajallisesta, kerronnallisesta tai sommittelullisesta harmoniasta, on se vähintäänkin 

sankarillinen teko myös kuvaajalta. Tällöin voidaan puhua jo jonkinlaisesta taikuudesta (camera 

obscuraa pidettiin alunperinkin taikuutena), jopa myytistä. 

Vastaavia sommittelullisia tulkintoja Cartier-Bressonin kuviin liittyen on tehnyt Stuttgartin 

yliopiston Benjamin Furster. Seminaaripaperissaan Furster tulkitsee kahta Cartier-Bressonin 

kuvaa (kuvat 7 ja 8), joihin hän yhdistää tyylitellyt linjahahmotelmat erittelemään kuvissa 

selkeästi nousevia elementtejä (keinun mahdollinen liikerata, herrasmiehen monokkeli). Käsitys 

ratkaisevasta hetkestä sommittelullisena hetkenä ei siis ole täysin tuulesta tempaistu, vaan on 

käytännön tasolla hyvinkin helposti todettavissa ja visualisoitavissa. On kuitenkin muistettava, 
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että kompositio on vain yksi näkökulma ratkaisevaan hetkeen kerronnallisuuden ja ajallisuuden 

ohella, jolla on toisaalta myös kyky yhdistää nämä kaksi näkökulmaa toisiinsa, kuten käy ”The 

Catch” esimerkistä ilmi. 

Lisäksi on tärkeää huomata, ettei kultainen leikkaus ole todellakaan ainut sommitelmallinen 

suhde tai näkökulma valokuvaan. Kuten taidemaalaukseen, myös valokuvaan on liitettävissä 

joukko erilaisia suhdelukuja ja sääntöjä (kolmanneksen sääntö, hahmolait, symmetria ja niin 

edelleen). Edellinen esimerkki tarjoaa kuitenkin osaltaan yhden hyvän esimerkin siitä, että 

ratkaisevaan hetkeen on mahdollista liittää myös puhtaasti esteettinen näkökulma. Tämän 

analyysin vieminen eteenpäin vaatisi kaikesta kiinnostavuudestaan huolimatta huomattavasti 

syvempää tarkastelua ja perehtymistä kuva-analyysin laajaan välineistöön, jolle ei tässä 

tutkimuksessa ole tilaa. 

Hankalaksi tämän näkökulman tarkastelun tekee myös se, että sommittelu näyttäytyy ainakin 

Cartier-Bressonin kontekstissa lopulta hyvinkin henkilökohtaisena näkemyksenä siitä, mikä on 

harmonista ja mikä ei. Cartier-Bressonilla, valokuvaajilla ja valokuvan katsojilla on kaikilla 

varmasti omat näkemyksensä kompositiosta ja sen harmonisesta kokonaisuudesta. 
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6 Ratkaiseva hetki ja kerronnallisuus 
	  

”… tämä väistämätön kohtalo (ei valokuvaa ilman jotakin tai jotakuta) johtaa 

valokuvauksen kohteiden, kaikkien maailman kohteiden, suunnattomaan 

sekasortoon; miksi valita (valokuvattavaksi) tämä kohde, tämä hetki eikä jokin 

muu.” 

  - Roland Barthes 

Kuva kertoo tarinan. Kuten Janne Seppänen toteaa kirjoituksessaan Millainen kieli, sellainen 

kertomus, puhki kulunut sanonta ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” antaa ymmärtää, että 

valokuva olisi jotenkin kerronnallisesti tehokkaampi väline verrattuna vaikka puhuttuun tai 

kirjoitettuun kieleen (Seppänen 2001, 92). Tässä osiossa lähestyn ratkaisevan hetken käsitettä 

valokuvan kerronnallisen luonteen kautta. Pohdin ja erittelen aluksi narratologiaa eli 

kertomusten rakenteiden teoriaa ja siihen liittyviä olennaisia käsitteitä sekä elementtejä, jonka 

jälkeen etenen valokuvan ja kerronnallisuuden suhteeseen, ja siten ratkaisevan hetken 

narratologiseen kontekstiin. 

Cartier-Bressonin teksteissä esiintyy toistuvasti ylevä ajatus sekunnin murto-osassa –

silmänräpäyksessä – tapahtuvasta prosessista, jonka aikana valokuvaaja havainnoi, havaitsee ja 

kaappaa kohteensa kuin jousiampuja metsäkauriin. Kuvaushetkellä valokuvaaja ei kuitenkaan 

ajattele; sen hän tekee ennen ja jälkeen kuvaushetken. Kuvaajan edessä avautuvan 

tapahtumasarjan eli tarinan ytimen kaappaaminen vaatii ”aivojen, silmien ja sydämen 

yhteistoimintaa, silkinpehmeää kättä ja haukan silmää” (Cartier-Bresson 1999, 23-29). 

Kuvakertomuksen ydintä, jota Cartier-Bresson siis kutsuu ratkaisevaksi hetkeksi, on lähestytty 

muistakin näkökulmista. Gotthold Lessing totesi vuonna 1776 kirjoittamassaan esseessä, että 

”visuaalinen (taidemaalaus, kirj.huom.) voi käyttää vain yhtä toiminnan hetkeä, ja sen täytyy 

siksi valita se raskain hetki, joka viittaa siihen mitä on juuri tapahtunut ja mitä on tapahtumassa 

seuraavaksi”. Lessingin tavoin myös Victor Burgin puhuu ”raskaasta hetkestä” (pregnant 

moment), Alfred Eisenstadt ”tarinankerronnan hetkestä” (story-telling moment) ja Petri 

Anttonen ”piinaavan odotuksen hetkestä”. Kaikkia näitä näkökulmia yhdistää ajatus 

kerronnallisen virran sisällä jäädytetystä hetkestä, joka pysäyttää lukijan tai näkijän pohtimaan ja 

tekemään johtopäätöksiä näkemästään (Zelizer 2010, 2 ; Anttonen 2005, 131). 

Yksittäisellä valokuvalla on vajavainen kyky merkityksellistää ajallisia tiloja (Seppänen 2001, 

99). Hetken jäädyttäminen still-kuvan muotoon muuttaa kuitenkin Zelizerin mukaan dynaamisen 
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tapahtumasarjan staattiseksi kohtaukseksi, jossa tila itsessään (space) korvaa tai jopa edustaa 

aikaa. Jäädyttäminen tiivistää toiminnan yhteen kuvaan, jota yleensä pidetään jonkinlaisena 

tapahtuman huippuhetkenä, kliimaksina. Kuvasta tulee tällöin Susan Moellerin mukaan 

kiistämätön todiste, ei pelkästään kuvan representoimasta tilanteesta, vaan kaikista niistä hetkistä 

jotka johtivat kyseiseen hetkeen, ja niistä jotka seuraavat tätä hetkeä (Zelizer 2010, 2). Cartier-

Bresson viittaa juuri tähän korostaessaan, että valokuvaajan on oltava valppaana sekä ennen 

kuvaushetkeä että sen jälkeen, sillä ”et voi etukäteen olla täysin varma siitä, kuinka tilanne, 

kohtaus, edelleen kehittyy”. 

Edellä mainittuun szarkowskilaiseen visuaaliseen, sommittelulliseen tai jopa esteettiseen hetkeen 

viittaa myös Roland Barthes puhuessaan “oikeasta silmänräpäyksestä, halun kairoshetkestä” 

ihmisen ruumiin kuvaamisessa (Barthes 1980, 64-65). Anttosen aikasarjavalokuva-filosofiassa 

ratkaiseva kuvanottohetki näyttäytyy puolestaan pikemminkin hetkenä, joka tapahtuu juuri ennen 

tarinallista kliimaksia (Anttonen 2005, 131). 

Keskustelu valokuvan narratiivisuudesta kiteytyy keskusteluun yksittäisen valokuvan ja 

kuvasarjan suhteesta. Myös ratkaisevan hetken tutkimuksen kannalta olennainen kysymys on: 

voiko yksittäinen still-kuva kertoa tarinan? Tästä ongelmasta oli kyse Kevin Halliwellin ja 

Manuel Alvaradon välisessä keskustelussa 1980-luvun alussa, jota olivat pohjustaneet Barthesin 

omat narratologiset pohdinnat. Valokuvan narratiivisuutta ei voida myöskään käsitellä 

puhumatta valokuvan kielestä ja valokuvan semiotiikasta (Seppänen 2001, 92). 

Tämä tutkimus asettaa valokuvan ja ratkaisevan hetken osaksi teoreettista narratologista 

pohdintaa. Käytännön kuvajournalismin kannalta valokuvan narratologinen analyysi tarjoaa 

kuitenkin joitakin mielenkiintoisia kysymyksiä: Millä hetkellä valokuva tulisi ottaa? Mikä kuva 

tulisi valita julkaisuun edustamaan jotain tiettyä (uutis)tapahtumaa? Toisin sanoen; mikä kuva 

edustaa tapahtuman luonnetta parhaiten? En aio etsiä vastausta näihin kysymyksiin, ainakaan 

tutkimuksen tässä vaiheessa, mutta edellä mainitut on joka tapauksessa hyvä pitää mielessä 

tulevaa pohdintaa varten. 

6.1 Mitä on kerronnallisuus? 
	  

Päästäksemme käsiksi ratkaisevan hetken narratologiseen kontekstiin, tulee aluksi selvittää mitä 

kerronnallisuudella eli narratologialla tarkoitetaan, ja mitä se pitää sisällään. Tämän jälkeen 

olennaiseksi kysymykseksi nousee: Mitä narratologialla on tarjottavanaan valokuvan 

tutkimukselle? 
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6.1.2 Narratologia ja sen rikkoutuminen 
	  

Narratologia tutkii kertomuksia eli narratiiveja, niiden rakenteita, eroavaisuuksia, yhtäläisyyksiä 

ja vaikutuksia. Hankalan narratologian käsitteestä tekee sen moniulotteisuus: eri teoreetikoilla on 

erilaisia näkemyksiä ja termejä samalle ilmiölle (ks. esim. Hägg et al. 2009, Britannica, 

Wikipedia, Introduction to narratology). Hägg et al. mukaan se on ”eräänlainen kokeilun kenttä, 

jolla käydään vuoropuhelua yleisen mallin ja sen sovellusten välillä”. Tällä halutaan viitata 

narratologian kykyyn reflektoida omaa historiaansa ja käsitteistöään. Narratologialle on 

ominaista pyrkimys rakentaa loogisia, deduktiivisesti johdettuja käsitejärjestelmiä, jotka kattavat 

kerronnan kokonaisuudessaan (Hägg et al. 2009, 8, 15). 

Varsinaisen termin narratologia (la narratologie) esitteli filosofi Tzvetan Todorov vasta vuonna 

1969, mutta sen alkuperä on löydettävissä jo huomattavasti aiemmista kerronnan, näkökulman ja 

juonen analyyseista. Termi on jaettavissa klassiseen ja jälkiklassiseen narratologiaan, joista 

jälkimmäistä edustaa muun muassa 1950-luvun Barthes ja ranskalainen strukturalismi. Siinä 

missä klassinen narratologia tutkii kertomusta paneutuen formaalisti tekstin rakenteisiin, 

jälkiklassinen puolestaan yhdistelee eri tieteenalojen näkökulmia, kuten esimerkiksi feminististä 

tai psykologista teoriaa. Tästä johtuen 2000-luvulle tultaessa on ollut havaittavissa joukko 

erilaisia narratologioita, kuten sosio- ja psykonarratologia, jälkistrukturalistinen narratologia, 

elokuvanarratologia, hypertekstien narratologia ja niin edelleen. Jälkiklassinen narratologia 

rikkoo klassisen narratologian, kritisoi, tarkastelee ja testaa sen mahdollisuuksia ja rajoja, 

pyrkien tuottamaan siten uusia tulkintoja eri tekstityypeistä (emt., 8-13). 

Edellisestä johtaen voidaan päätellä, että jälkiklassinen narratologia on luonteva työkalu myös 

valokuvan kerronnallisuuden ja kertomusten analysoimiseen. Erityisesti jälkiklassisen 

narratologian piiriin kuuluva ranskalainen strukturalismi ei kohdistanut mielenkiintoaan 

pelkästään teksteihin, vaan se saattoi ottaa kohteekseen minkä tahansa kulttuurituotteen, kuten 

valokuvan. Tämän kiinnostuksen taustalla oli suuntauksen kytkennät semioottisiin 

merkkijärjestelmiin sekä myyttitutkimukseen. Tämän ansiosta narratologian menetelmiä on 

pystytty käyttämään myös television ja elokuvan tutkimuksessa (Hägg et al. 2009, 15 ; Salo 

2000, 133). 

Roland Barthes tarttui aikanaan valokuvan narratiivisuuden ongelmaan esseessään Introduction 

to the Structural Analysis of Narratives, jota seurasi valokuva-analyyttinen Camera Lucida, 

Valoisa huone. Jotain jälkiklassisen narratologian avoimesta luonteesta kertoo, että Barthes itse 

näki narratiivin seuraavissa muodoissa: myytti, legenda, satu, novelli, eepos (taru), historia, 
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tragedia, komedia, pantomiimi, maalaus, tahraiset ikkunalasit, elokuva, sarjakuvat, uutiset ja 

keskustelut (Barthes 1982, 79 ; Alvarado 1979, 5). Seppäsen mukaan Barthes antaa ymmärtää, 

että pysähtynyt kuva (fixed image) olisi kerronnallinen siinä kuin mikä tahansa muu 

kulttuurituote (Seppänen 2001, 100). Se, miksi valokuvaa ei kuitenkaan ole mainittu edellisessä 

listassa, jää epäselväksi. 

6.1.3 Narratiivi 
 
Barthesin mukaan kertomus eli narratiivi on ”kansainvälinen, ylihistoriallinen, ylikulttuurinen: 

se yksinkertaisesti vain on olemassa, kuin elämä itse” ja lisäksi se on “läsnä jokaisella 

aikakaudella, joka paikassa ja jokaisessa yhteisössä”. Jälkiklassisen narratologian hengen 

mukaisesti Barthesin kertomusanalyysi on deduktiivista (yleisestä teoriasta kohti kertomusten 

käytäntöjä) ja se testaa omia rajojaan käsitellessään kertomuksia (Barthes 1982, 79 ; Seppänen 

2001, 100). Hän näkee narratiivissa kuitenkin dilemman: kertomus voi olla joko ainoastaan 

rönsyilevä hetkien kokoelma tai sitten se jakaa muiden kertomusten kanssa yhteisen rakenteen. 

Ensimmäisessä tapauksessa kertomuksen analyysi on joutavaa, sillä silloin voidaan viitata 

ainoastaan tekijän taiteelliseen näkemykseen tai visioon, kun taas jälkimmäisessä kertomus on 

avoin analyysille. Narratiivia on Barthesin mukaan mahdoton muodostaa viittaamatta tiettyihin 

merkkisääntöihin (Barthes 1982, 80). 

 

Puhuttaessa uutisvalokuvan kaltaisesta dokumentaarisesta, todellisuusperustaisesta kuvauksesta 

on huomioitava, että rakenne jäsentää tällöin todellisuudesta peräisin olevaa ainesta, fabulaa, 

kertoviksi teksteiksi eli tarinoiksi (Salo 2000, 133). Jo Aristoteleen Runousopissa esiintyy ajatus 

kerronnasta todellisuuden jäljittelynä (mimesis), jossa vain välineet, kohteet ja tavat vaihtelevat. 

Ihmiselle jäljittely on luontainen nautinnon lähde ja lisäksi ihminen tuntee oppimisen iloa 

havaitessaan samankaltaisuuksia asioiden välillä (Aristoteles 1997, 159). Aristoteleen mukaan 

kerrontaa voi olla kolmenlaista: tragediaa, komediaa ja epiikkaa. Tragedia ja epiikka saivat 

alkunsa korkea-arvoisempien ihmisten jäljittelystä, kun taas komediassa jäljiteltiin 

vähempiarvoisia, ”kehnompia” ihmisiä (emt., 159-164). 

6.1.4 Kerronnan elementtejä 
	  

6.1.4.2 Klassisen narratologisen analyysin välineistö 
	  

Klassisen narratologian kultakauden (1970-80 –lukujen taite) keskeisissä oppikirjoissa esiteltiin 

narratologisen analyysin välineistö: kertoja, yleisö, henkilöhahmo, sisäistekijä, sisäislukija, ääni 
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ja näkökulma (fokalisaatio), tarina ja juoni, kerronnan aika ja järjestys sekä teksti ja lukeminen 

(Hägg et al. 2009, 11). Merja Salo jättää puolestaan mainitsematta yleisön, äänen, näkökulman 

sekä lukemisen. Sen sijaan hän puhuu paikasta eli näyttämöstä (johon Hägg et al. ei viittaa) sekä 

tapahtumista (Salo 2000, 133, ks. myös Rimmon-Keenan 1991, 9). Edellisistä olen itse jättänyt 

pois tässä yhteydessä lukemisen sekä ajan käsitteen, jota käsittelin jo kappaleessa 5. 

Klassisen narratologian tehtävänä oli, kuten edellä mainittu, tarkastella tekstejä formaalista eli 

rakenteellisesta näkökulmasta – lähestymistapa, jota jälkiklassinen narratologia sittemmin 

kritisoi. Edellä mainitut käsitteet otettiin uudenlaisen reflektion kohteeksi (Hägg et al. 2009, 12). 

Rohkeasti olettaen että valokuva on kuitenkin kertomus siinä missä kaunokirjallinen teksti, 

tulevat edellä mainitut käsitteet kyseeseen myös valokuvan analyysin kohdalla. 

	   	   	   	   	   Kertoja 

Teoksessa on aina joku, joka kertoo tapahtumat. Kertojan luonnollisena tehtävänä on kertoa 

tarina, narratiivi, joko kertomuksen ulkopuolelta tai sen sisältä, yhtenä henkilöistä. Kertoja ei siis 

ole (välttämättä) sama henkilö kuin teoksen tekijä (esim. kirjailija), vaan kirjailijan luoma hahmo 

tai ääni. Millainen ääni tai hahmo kertoo narratiivin? Kenen näkökulmasta kertoja tarkkailee 

narratiivin tapahtumia? Onko kyseessä niin sanottu kaikkitietävä kertoja, minä –kertoja vai hän-

kertoja (third person narration)? (Salo 2000, 133 ; Mikkola et al.1998, 246 ; Tammi 1992, 16-

17) 

Tammen mukaan kertojan käsite on ongelmallinen, sillä vaikka sen avulla ”viitataan omat 

persoonalliset piirteensä omaavaan fiktiiviseen ’henkilöön’”, samalla puhutaan kuitenkin 

rakenteellisesta kategoriasta eli kirjallisista keinoista, joiden avulla teksti on ylipäätään tuotettu. 

Tammen omassa tutkimuksessa kertoja asettuu yhdeksi kolmesta kerronnallisesta agentista, 

joista kaksi muuta ovat henkilöt (dramatis personae) ja teksti. Henkilöt ovat alisteisessa 

suhteessa kertojaan nähden, sillä kertoja voi kertoa henkilöistä, mutta henkilöt eivät voi edes 

havaita kertojaa (romaanikerronnan sääntöjen mukaan) (Tammi 1992, 9-13). 

Entä kuka kertoo valokuvan, vai kertooko valokuva itsensä? Kysymys ei ole aivan 

yksinkertainen ja siksi palaankin kertojan problematiikkaan vielä erikseen kappaleessa 6.2.3. 

	   	   	   	   	   Yleisö 
	  

Keijo Kettunen on määritellyt yleisön käsitteelle kaksi perustapausta: ”yleisö, joka kuuluu 

selvästi samaan fiktiiviseen maailmaan kuin kertoja itse” sekä ”lukijakunta, jota rajataan, ei 
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nimeämisen, vaan tiettyjen reagointi-, uskomus- ja tulkintavaatimusten kautta”. Kettusen 

mukaan yleisö on mielikuvituksellinen konstruoitu hypoteettinen hahmo, joita kertoja voi luoda 

samanaikaisesti useampia (Laine 2002, 40). Tämä narratologinen käsitys yleisöstä ei-todellisena 

tai ei-historiallisena abstraktiona lähenee monellakin tapaa sisäislukijan käsitettä, jonka 

käsittelen erikseen. 

Valokuvan yleisönä voidaan pitää Barthesin sanastoon tukeutuen Spektaattoria, kuvan katsojaa. 

Kuvaa ei välttämättä ole osoitettu millekään tietylle kohderyhmälle, vaan sen kauniina 

oletuksena voidaan pitää sitä, että kuva kertoo katsojalleen aina jotain, riippumatta siitä kuka sen 

katsoja on. Spektaattori liittää kuvaan aina omat henkilökohtaiset merkityksensä ja 

konnotaationsa. Siten myös jokaisella kuvan katsojalla on erilainen käsitys siitä, miten ratkaiseva 

hetki näkyy yksittäisessä valokuvassa, jos ollenkaan.	  

	   	   	   	   	   Henkilöhahmo(t) 

	  

Narratiivin henkilöhahmoista voidaan kysyä seuraavaa: Kuka on teoksen päähenkilö, kuka 

sivuhenkilö? Kehen tarinassa keskitytään? Mitä asioita lukija voi saada selville henkilöistä, ja 

mitä heistä voidaan päätellä (narratiivin kautta)? Miten henkilöt muuttuvat tarinan edetessä? 

(Mikkola et al. 1998, 245 ; Salo 2000, 142) Henry James kysyy puolestaan: ”Mitä on 

henkilöhahmo, paitsi tapahtuman seuraus? Ja mitä on tapahtuma, paitsi henkilöhahmon 

illustraatio? (Rimmon-Keenan 1991, 36) 

Rimmon-Keenan esittelee henkilöhahmojen kahtiajaon ’ohuisiin’ (flat) ja ’täyteläisiin’ (round) 

hahmoihin. Siinä missä ohuet, yhteen ideaan perustuvat, tarinan kannalta kehittymättömät 

hahmot voidaan kuvailla puhtaimmillaan vain yhdellä lauseella, pyöreät useamman piirteen 

omaavat hahmot puolestaan kehittyvät ja jäävät siten helpommin lukijan mieleen (Rimmon-

Keenan 40-41, Salo 2000, 142). 

Henkilöt ja henkilöhahmot ovat kuvareportaasissa usein pääaiheena nykyjournalismissa, jonka 

on väitetty muutoinkin henkilöityneen eli yhä useammin asiat kerrotaan ja konkretisoidaan 

ihmisten kautta. Kuvareportaasit, joissa keskitytään yhteen päähenkilöön pyrkivät usein luomaan 

henkilöstä edellä mainitun ’täyteläisen’ henkilöhahmon. Hahmojen esittämiseen ja 

rakentamiseen voidaan hyödyntää myös tyypin ja roolin käsitettä, jolloin henkilö määräytyy 

suhteessa toimintaan (sankari, roisto, yksityishenkilö, julkinen rooli) (Salo 2000, 142). 
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Yksittäisessä valokuvassa ei kuitenkaan välttämättä esiinny lainkaan henkilöhahmoja, vaan 

joskus miljöö itsessään kertoo tarinan. Miljöön tai siinä tapahtuvien asioiden ollessa kuvan 

fokuksena, henkilöillä voi olla tarinaa tukeva rooli. Vaikka kuvareportaasi seuraisikin usein juuri 

ihmistä, voi mielenkiintoinen kuvareportaasi tai yksittäinen valokuva keskittyä myös siihen, mitä 

ihmisen ympärillä on, tai mitä ihminen on saanut aikaan. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii 

esimerkiksi Tiina Somerpuron vuoden 2011 kotimainen kuvareportaasi Sotkamon Talvivaaran 

kaivoksesta, josta henkilöt on häivytetty lähes kokonaan. Ratkaiseva hetki ei vaadi 

henkilöhahmoja toteuttaakseen mielekkään tarinan. 

Sisäistekijä / sisäislukija 

Seppänen (2001) soveltaa narratologisessa tutkimuksessa paljon käytettyä 

sisäistekijä/sisäislukija-erottelua avaamaan lehtivalokuvan merkityksiä. Sisäistekijällä viitataan 

kirjallisuustieteissä kaunokirjallisesta tekstistä hahmottuvaan tekijään. Seppänen viittaa 

kirjallisuustieteilijä Tammeen, jonka mukaan fiktiota luettaessa lukija joutuu ”tekemisiin tekstien 

kanssa, joiden todellista tekijää emme useinkaan tunne.” Tämän vuoksi lukijan on pääteltävä 

tekijän ominaisuudet  ainoastaan tekstin perusteella. Sisäistekijä on tällöin kuvitteellinen 

konstruktio, ei tekstin kirjoittaja (Seppänen 2001, 106). 

Kertomuksen sisäislukijalla tarkoitetaan puolestaan ominaisuuksien joukkoa, joihin lukeutuvat 

Tammen mukaan lukemisen onnistumisen kannalta välttämättömät ”tekstin edellyttämä 

kielitaito, kulttuuritausta ja kirjallinen kompetenssi”. Kirjallisella kompetenssilla Tammi viittaa 

lukijaan, joka tuntee teosta edeltäneen kirjallisen perinteen ja joka ”kykenee näkemään 

lukemansa uudistavan luonteen”. Sisäistekijän kaltaisesti myös sisäislukija on kuvitteellinen, ei 

todellinen tai historiallinen. Jokainen teksti sisältää Tammen mukaan oletetun lukijan ja tekijän, 

sillä teksti ”ennakoi aina määrättyä lukemiskykyä” (Seppänen 2001, 106 ; Tammi 1992, 116-

117). Kysymys sisäistekijästä ja sisäislukijasta liittyy olennaisesti kysymykseen valokuvan 

kertojan roolista. 

Seppänen viittaa käsiteparia narratologiseen uutistutkimukseen soveltaneeseen Seija Ridelliin, 

jonka mukaan ”sisäistekijä voidaan määritellä aktuaalisen tekijän ja tekstin väliin sijoittuviksi 

kirjoittamisen geneerisiksi konventioiksi (tavoiksi, kirj.huom.), sisäislukija taas aktuaalisen 

lukijan ja tekstin väliin sijoittuviksi lukemisen geneerisiksi konventioiksi ja odotuksiksi.” Ridell 

huomioi, että tällä tavoin sovellettu käsitepari selittää niitä tapoja, ”joilla kussakin erityisessä 

tekstikäytännössä on opittu ja totuttu tuottamaan merkityksiä”. Seppänen huomauttaa puolestaan, 
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että Ridell on muodostanut tämän ajatuksen oletukselle, että siirryttäessä välineestä toiseen myös 

genren säännöt voivat muuttua (Seppänen 2001, 107-108). 

Kuvajournalismissa sisäistekijä on kuvan tuottamisen kannalta eräänlainen kuvajournalismin 

käytäntöihin suhteutuva mielikuva kuvan asemasta ja tarkoituksesta. Kuvaaja saattaa asettaa 

kuvalleen näin ollen liikaakin painoarvoa suhteessa siihen, mikä kuvan merkitys lopulta on. 

Merkittävä hetki ei välttämättä olekaan niin merkittävä kuvaajalle itselleen, vaan hän kuvittelee 

sen olevan merkittävä vaikkapa yhteiskunnallisesti. Spektaattorin kannalta sisäistekijä merkitsee 

niitä odotuksia, joita hän katsoessaan kuvaa asettaa kuvajournalismille. 

Kuvaajan sisäislukija-rooli pitää sisällään puolestaan niitä oletuksia yleisöstä (spektaattorista), 

kuten odotuksia, uskomuksia tai arvoja. Kuvaajana voin helposti olettaa minkälaista 

kuvamateriaalia vaikkapa lehden lukijat haluavat nähdä. Vastavuoroisesti spektaattori saattaa 

olettaa, että minulla on valokuvaajana jokin oletus hänestä kuvan tarkastelijana (emt., 107). 

Ääni, näkökulma (fokalisaatio) 

	  

Teoksen tapahtumat kerrotaan aina jostain näkökulmasta. Kertojalla on mahdollisuus esittää 

tapahtumat joko omin silmin nähneenä, jonkun muun henkilöhahmon kautta tai vaihtelemalla 

havaintopistettään (Mikkola et al. 1998, 247). Klassisen strukturalistin Gérard Genetten 

kehittämä fokalisaation käsite tarkastelee juuri tätä kertojan näkökulmaa suhteessa narratiiviin. 

Genette jakaa fokalisaation sisäiseen, ulkoiseen sekä nollafokalisaatioon. Sisäisessä 

fokalisaatiossa kertoja ja kohde (henkilöhahmo) tietävät yhtä paljon, ulkoisessa fokalisaatiossa 

kertoja tietää narratiivin ulkopuolisena tarkastelijana vähemmän kuin kohde, kun taas 

nollafokalisaatiossa kertoja on kaikkitietävä ja kaikkialla läsnä (ks. esim. The living handbook of 

narratology) 

Genette puhuu fokalisaation ohella myös ’äänestä’, ja kysyy: ”Kuka näkee?” (eli kenen kautta 

kerronta on fokalisoitu?) sekä ”Kuka puhuu?” (kenen ääni lausuu kertovan esityksen?) Tammen 

mukaan vain ensimmäiseen kysymykseen voidaan vastata analysoimalla narratiivin näkökulmaa 

(Tammi 1992, 15-16). Kenan huomauttaa, että siinä missä kertoja voi olla ainoastaan tekstin 

kertoja tai puhuja, itse kirjoittaja (author) on äänetön (Rimmon-Kenan 1991, 87). 

Valokuvan kohdalla voidaan yhtälailla kysyä, kenen ääni kuvassa kuuluu. Onko kyseessä 

valokuvaajan omaan tyyliin ja keinoihin nojaava ääni, joka peittää alleen itse esittämänsä 

kohteen äänen tai sanoman? Kohteella voi usein olla enemmän sanottavaa, kuin mitä kuvasta käy 
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ilmi. Isompi kysymys kuuluu: Onko kuvajournalimissa kyse valokuvaajan tyylin esittämisestä 

vai itse aiheesta? Tämä kysymys on tullut vastaan ainakin itselleni toimitustyössä, jossa yleensä 

kaivataan hyvin paljon informatiivista materiaalia, sanomaa ylitse kuvaajan oman ”taiteellisen 

näkemyksen”. Jostain syystä toimituksessa piilee oletus, ettei kuvaaja voisi yhdistää näitä kahta 

ääntä toisiinsa kokonaisuudeksi. 

Fokalisaation käsite liittyy vahvasti siis kuvaajan omiin näkemyksiin ympäröivästä maailmasta 

ja tapahtumista. Näin ollen myös mahdollinen ratkaiseva hetki on liitoksissa kuvaajan omiin 

konnotaatioihin, oletuksiin ja havaintoihin tapahtumasarjasta sekä siten hänen omaan tapaansa 

valokuvata tarinaa. 

 Tarina, juoni, tapahtumat 
 

”Draama on elämää, josta tylsät kohdat on leikattu pois.”  
  – Alfred Hitchcock 

	  

Mistä teos kertoo eli millainen tapahtumasarja teoksessa käydään läpi? Ennen kuin voidaan 

pohtia tapahtumasarjoja, on toki tiedettävä mikä on itse tapahtuma. Rimmon-Kenan määrittelee 

(Oxford Dictionaryn kautta) tapahtuman (event) yksinkertaisimmillaan ”asiaksi, joka tapahtuu” 

(”thing that happens”). Hän lisää tähän määritelmään kuitenkin, että ”kun jotain tapahtuu, tilanne 

yleensä muuttuu”. Tapahtuma (tilanne, event) on tällöin ymmärrettävissä siis muutokseksi asian 

yhdestä tilasta toiseen (emt., 15). Tapahtumasarja puolestaan on yhtä kuin tarinan juoni. Tarina 

eli fabula puolestaan on (elokuvatutkimuksen näkökulmasta) venäläisten formalistien 1920-

luvulla tekemän jaottelun mukaan katsojan rekonstruktio (elokuvan) tapahtumista (Vacklin et al. 

2008, 71).  

Myös Herkman määrittelee kertomuksen rakenteellisella tasolla juuri muutoksen kuvaukseksi. 

Herkmanin sanoin: ”kertomus koostuu erilaisista ajallisesti toisiinsa liittyvistä tapahtumista, 

joiden avulla kuvataan asiantilojen muutoksia”. Hän mainitsee, että monissa narratiivin 

teorioissa on erotettu erilaiset ydintapahtumat (bartheslaisittain nuclei) toissijaisista tapahtumista 

(catalyser): ydintapahtumissa tarina keskeisesti muuttuu, johtaen siten vääjäämättä uusiin 

tapahtumiin kun taas toissijaisten tapahtumien funktiona on täydentää näiden ydintapahtumien 

merkityksiä (Herkman 1998, 93-94 ; Barthes 1977, 93). 

Edelleen draaman ja elokuvan tutkimusta mukaillen narratiivin juoni voidaan erotella muun 

muassa pää- ja sivujuoniin, konflikteihin, suunnitelmiin, esteisiin ja yhtenäisyyksiin (ks. esim. 
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Vacklin et al. 2008, 73-39). Kuvareportaasissa tapahtumakeskeisyys voi olla yksi rakentamisen 

strategia jota käytetään action-vaikutelman aikaansaamiseksi. Kuvareportaasin tarinan (story) 

kannalta olennainen käsite on myös koherenssi, jolla viitataan kuvakertomuksen eri osien 

visuaaliseen yhteyteen, joka voi olla esimerkiksi harmonista, ristiriitaista, varioivaa tai toistavaa. 

Toinen olennainen käsite on reportaasin tapahtumien välittämän tarinan sanoma, jonka tekijä 

haluaa teoksestaan välittää. Ratkaiseva hetki itsessään näyttäytyy juuri sanomana, jonain 

erityisenä ja merkittävänä yksittäisenä tilanteena, joka metonymisesti edustaa jotain tärkeää, jopa 

historiallista tapahtumaa ja muutosta (panssarivaunut Tiananmenin aukiolla, Berliinin muurin 

murtaminen). 

Paikka, näyttämö, ympäristö, miljöö 
 

Eräs hyvin laaja kerronnallinen käsite, jota ei jostain syystä mainita klassisen narratologian 

välinearsenaalissa on Merja Salon esiin nostama kertomuksen paikka. Yhdistän sen tässä 

yhteydessä käsitteisiin näyttämö, ympäristö sekä miljöö, jotka kaikki kuvailevat tapahtumien 

sijoittumista johonkin tilaan. 

Siinä missä käsitteet paikka ja ympäristö luovat konnotaatioita jostain konkreettisesta 

henkilöhahmoja ympäröivästä tilasta (physical surrounding - kaupunki, talo, olohuone), 

näyttämö ja miljöö viittaavat selkeämmin konkreettisen tilan lisäksi sosiaalisiin tiloihin, 

esimerkiksi yhteiskunnan kerroksiin (human environment – perhe, aateliset, köyhälistö) 

(Rimmon-Kenan 1991, 67 ; Mikkola et al. 1998, 246). Valokuvassa ja kuvareportaasissa paikka 

voi pysyä koko kertomuksen ajan samana tai vaihtua, jolloin puhutaan matkasta ja matkan 

metaforasta. 

6.1.4.3 Kerronnan malleja 
	  

Vacklin et al. (2008) mukaan kaikki tarinat noudattavat periaatteessa samankaltaista rakennetta, 

jossa yleensä päähenkilö vedetään mukaan omasta maailmastaan kohti seikkailua, jonka jälkeen 

jokin vastavoima estää häntä saamasta haluamaansa ja lopulta päähenkilö joko saavuttaa 

tavoitteensa tai ei. Tähän perinteiseen ja erittäin pelkistettyyn, niin kutsuttuun Smileyn-

Thompsonin malliin kuuluvat seuraavat vaiheet: 

päähenkilön maailman esittely 

päähenkilön esittely 

häiriö 
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suunnitelma 

yllätys 

este 

tarinan syvin hetki 

tarinan huippukohta 

tarinan ratkaisu. 

Tätä pelkistettyä mallia on käytetty usein työkaluna käsikirjoittajille (Vacklin et al. 2008, 80-81). 

Toinen elokuvatutkimuksessa paljon käytetty yleinen ja yksinkertainen tarinan malli on 

Freytagin malli, joka jakautuu viiteen peräkkäiseen osaan: 

 1) Ekspositio, esittely (johdatus) 

  a) Henkilöiden esittely 

  b) Miljöön esittely 

  c) Lähtötilanteen esittely 

 2) Nouseva toiminta, kiihottava momentti. 

  a) Peruskonflikti ilmaantuu 

  b) Sankarin ja vastustajan ratkaiseva toiminta. 

  c) Nouseva toiminta = protagonisti (päähenkilö) hallitsee tapahtumia 

 3) Komplikaatio, kehittely 

  a) Tilanteen monimutkaistuminen 

  b) Ristiriitojen kärjistyminen 

 4) Kliimaksi (huippukohta) tai kriisi (kukkula) 

  a) Laskeva toiminta kohti katastrofia 

  b) Laskeva toiminta = antagonisti (vastustaja) hallitsee tapahtumia 

  c) Traaginen momentti, sisältää juonikäänteen 

  d) Viimeinen jännitysmomentti 

5) Loppuratkaisu tai katastrofi 

                         a) Peruskonflikti ratkeaa 

 

(Vacklin et al. 2008, 389) 
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Vacklin et al. esittelevät Freytagin mallin lisäksi joukon muita rakennemalleja, jotka ovat 

enemmän tai vähemmän muunnelmia Freytagin rakennemallista (emt., 387-395). 

Rakenne itsessään on Vacklin et al. mukaan ”kehys, jonka sisälle henkilöt, tarinat, juonet ja ideat 

on jäsennetty”. Viitaten Aristoteleen Runousoppiin, eheässä tragediassa on oltava alku, 

keskikohta ja loppu, joka on perusta draaman jakamiseen kolmeen näytökseen. Näiden kolmen 

näytöksen muodostama kokonaisuus voi olla rakenteeltaan monenlainen, mutta siinä on aina 

mukana esittely, kehitttely ja ratkaisu. Aristoteles jatkaa ”oikein rakennetun draaman” ajatusta, ja 

mainitsee että draaman tulisi herättää katsojassaan pelkoa ja sääliä, mutta lopulta tuottaa 

puhdistuminen (katharsis) näistä tunteista. Tämä perustuu ajatukseen pelkoon liittyvästä toivosta 

ettei vaara tai uhka toteudu. (emt., 80) 

Tässä vaiheessa on huomioitavaa, että ajatus tarinan (dramaattisesta) kliimaksista on tullut 

vastaan jo useampaan otteeseen. Viitaten ja palautuen Zelizeriin, ajan virrasta jäädytetty hetki on 

koettu monesta näkökulmasta tarinan kliimaksina; tosin Szarkowski näki että dramaattinen 

huippukohta ei kuitenkaan ole sama asia kuin tämä ratkaisevaksi hetkeksikin mainittu jäädytetty 

hetki. Freytagin mallissa tämä kliimaksi koetaan tarinan neljännessä vaiheessa, johon lukeutuu 

traaginen momentti, joka puolestaan sisältää tarinan draamallisen juonenkäänteen. Nousee 

kysymys: Voimmeko olettaa narratiivin dramaattisen kliimaksin olevan verrattavissa (tai 

yhdistettävissä) ajan virrasta jäädytettyyn hetkeen ja edelleen Cartier-Bressonin ratkaisevaan 

hetkeen? Lisäksi on huomattava, että edelliset esimerkkimallit pitävät sisällään oletuksen siitä, 

että mukana on aina henkilöhahmoja (joita ei välttämättä kuvassa esiinny), joille tämä 

dramaattinen huippukohta tapahtuu. Voimme kuitenkin myös yhtä hyvin olettaa, että tarinan 

ratkaiseva hetki voi olla jokin muukin kuin sen draamallinen huippuhetki, kuten vaikka tarinan 

loppuratkaisu tai konfliktin ilmaantuminen tai, Anttosta lainaten, hetki juuri ennen kliimaksia. 

Aristoteleen mukaan ”tärkeitä tragedian rakennepiirteitä ovat käännekohdat eli peripeteiat, joissa 

päähenkilön onni kääntyy ja tämä joutuu kokemaan erehdyksensä vääjäämättömät seuraukset” 

(Aristoteles 1997, 237). Näissä, kuten ratkaisevassa hetkessä, on kyse jonkinlaisesta hetken 

tarinallisesta raskaudesta. 

6.2 Kertomus valokuvassa 
	  

Janne Seppänen kysyy artikkelissaan Millainen kieli, sellainen kertomus, mitä narratiivisuuden 

käsitteen uudelleen tulkinnat (vrt. jälkiklassinen narratologia) ja niistä versoneet tutkimukset 

voivat antaa valokuvan tutkimiselle? (Seppänen 2001, 104). Ottaen huomioon että jälkiklassinen 
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narratologia pitää sisällään lukuisia eri näkökulmia tekstien ja kulttuurituotteiden 

analysoimiseen, tähän kysymykseen vastaaminen kattavasti vaatisi valtavasti eri osiin jaettua 

tutkimuksellista tilaa. 

Hyödyntäen kuitenkin edellä läpi käytyjä narratologisia käsitteitä ja näkökulmia tavoitteenani on 

seuraavassa tarkastelussa käydä läpi narratologian ja valokuvan välistä suhdetta ja sen 

problematiikkaa. Tällä tarkastelulla toivon vastaavani edellä mainittuun kysymykseen edes 

joiltakin osin. 

Koko keskustelu valokuvan narratiivisuudesta perustuu siihen yksinkertaiseen oletukseen, että 

valokuva on kertomus, ja että valokuvaaja on kertoja. Tähän oletukseen nojautuen ja luottaen 

valokuvaa voidaan myös analysoida kertomuksena ja valokuvaajaa kertojana. Seppänen (2001) 

huomauttaa kuitenkin itse puhuvansa valokuvasta juurikin yksittäisenä, kontekstista irrallaan 

olevana kuvana, joka ei ole osa kollaasia (Seppänen 2001, 216). Tämän nojalla voidaan kysyä, 

voiko kirjallisuustieteen kertoja/tekijä-asetelmaa sittenkään soveltaa valokuvaan? Onko 

valokuvaaja sittenkään kertoja? 

Seppänen nostaa artikkelissaan esiin suomalaisia tutkijoita (Noponen, Ridell ja Pietilä), jotka 

ovat paneutuneet narratologian ja journalismin väliseen suhteeseen, ja jotka näin ollen voivat 

tarjota välineitä valokuvan narratiivisuuden analyysiin. 

Sami Noponen analysoi artikkelissaan Kuvien taustat uutisvalokuvaa osana genrejärjestelmää, 

pohtien samalla myös kuvan narratiivisuuden ongelmaa (Seppänen 2001, 104-105). Noposen 

mukaan valokuvan sisältöä voidaan analysoida hyödyntämällä narratologian käsitteitä. Hän jakaa 

kuvan sisällön, pohjautuen Genetten teoriaan ja termistöön, story-tason elementeiksi (esim. 

henkilöhahmot eli kuvan objektit ja toimijat) sekä discourse-tason varsinaiseksi esitykseksi 

(valokuvaajan kerrontakeinot kuten valotuksen hetki, kuvan rajaus, kuvakulma ja optiikka) 

(Noponen 1994, 23 ; Seppänen 2001, 105). 

Noposen mukaan valokuvan kohdalla ero story-tason ja discourse-tason välillä on vain 

analyyttinen; valokuvan diskurssi sulautuu suoraan tarinan elementteihin, sillä valokuva ”on” 

todellinen kohteensa (huom. ikonisuus) ja luo siten todellisuusilluusion. Hänen mukaansa 

voidaan myös ajatella, että kuvan katsoja pystyy luomaan jo yhden kuvan perusteella mielessään 

tapahtumaketjun (johon kuvan esittämä tilanne sijoittuu), jolloin storysta tulee tapahtumaketju. 

Erottelu on kuitenkin ongelmallinen, sillä valokuvan tarina ja sen kerronta menevät tällä tavoin 

myös päällekkäin (Noponen 1994, 23 ; Seppänen 2001, 105). 
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Uutisvalokuva edustaa Noposen mukaan nk. Screen-teorian suosimaa ”klassista realistista 

kertomusmuotoa” (histoire), joka peittää alleen itse kertojan roolin. Sen kuuluessa 

uutiskontekstiin on se jäsennettävissä kerrontaan, joka on jo itsessään realistista. Veikko Pietilän 

mukaan tämä uutisdiskurssi asettuu ylimmän kertovan diskurssin asemaan, mikä toimii 

huomaamattomasti antaen ”todellisuuden vain ilmetä”. Histoiressa ei ole enää kertojaa, vaan 

tapahtumat kertovat itse itsestään. Todistajakertojan tarina pyrkii realistisuuden kautta asioiden 

näyttämiseen, mimesiksen kautta diegesikseen (vrt. kairos). Kertova, ylin uutisdiskurssi määrittää 

tällöin ikään kuin huomaamatta tekijöiden ja lukijoiden välistä sopimusta ja suhdetta, jossa tekijä 

(kertoja) häivytetään. (Salo 2000, 134 ; Pietilä 1993, 52-53) 

Pietilä huomauttaa kuitenkin, että tämä asetelma on muuttumassa ottaen huomioon mm. tabloid-

uutisoinnin, jossa tekijää (toimittaja tai kuvaaja) ja hänen läsnäoloaan pikemminkin korostetaan 

tehokeinona ”uskottavuuden ja samaistumisen” lisäämiseksi (Pietilä 1993, 52-53 ; Noponen 

1994, 23). 

6.2.2 Debatti valokuvan narratiivisuudesta 
	  

Valokuvan narratiivisuuden pohdinnan voidaan katsoa alun perin lähteneen Roland Barthesilta, 

joka Seppäsen mukaan antaa ymmärtää jo aiemmin mainitun, vuoden 1966 Introduction to the 

Structural Analysis of Narratives -esseensä alussa, että pysähtynyt kuva (still-kuva, kirj.huom.) 

olisi yhtälailla kerronnallinen kuin mikä tahansa kulttuurituote (Seppänen 2001, 100). Valokuvan 

narratologinen pohdinta on, luonnollisesti kuvallisen aineiston lisääntyessä, tullut 2000-luvulla 

yhä suositummaksi. Samoin muun muassa journalismin, elokuvat, sarjakuvat, 

historiankirjoitukset, sairaskertomukset ja oikeussalinarratiivit ovat tulleet narratologisen 

analyysin kohteeksi. Hägg et al. kysyvät tässä yhteydessä: voidaanko näitä kaikkia mahduttaa 

enää saman narratologian piiriin? (Hägg et al. 2009, 19). 

Kysymys valokuvan kerronnallisesta voimasta näyttäisi kiteytyvän kysymykseen yksittäisen 

kuvan ja kuvasarjan suhteesta, ja näiden kyvystä ilmaista ajallisia tiloja, tapahtumien järjestystä 

ja siten kokonaista tarinaa -esimerkiksi Rhode & McCall (1961, 198) ovat vakaasti sitä mieltä 

että ”kuvasarja kertoo paljon enemmän kuin yksittäinen kuva”. Barthesin jälkeen tämän 

kysymyksen nosti uudelleen esille Manuel Alvarado Screen Education –lehdessä vuonna 1979 

artikkelissaan, johon toinen tutkija Kevin Halliwell reagoi vastineella vuotta myöhemmin (ks. 

Seppänen 2001, 100-104). Tärkeästä keskustelun avauksesta huolimatta Alvaradon ja 

Halliwellin välinen kiista ei Seppäsen mukaan antanut kuitenkaan konkreettisia välineitä 
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valokuvatutkimuksen jatkokehittämiselle, sillä he eivät menneet dialogissaan edes narratologisen 

analyysin peruskäsitteisiin saati konkreettisiin esimerkkeihin (emt., 103-104). 

Alvaradon ja Halliwellin kiistassa oli lyhyesti ilmaistuna kyse seuraavasta asettelusta: Alvarado 

näki, että pelkästään yksittäisen valokuvan omasta informaatiosta on pääteltävissä valokuvan 

implikoimien tapahtumien järjestys, kun taas Halliwellin mielestä ajallisuus ei näy yksittäisessä 

kuvassa, vaan se vaatii ympärilleen kuvasarjan (ks. Alvarado 1979 & 1980 ja Halliwell 1980). 

Aiemmin mainittu ajatus tapahtumien virrasta jäädytetystä hetkestä (vrt. Cartier-Bressonin 

ratkaiseva hetki) toimi pohjana Alvaradon ajatukselle. Tämän ajatuksen mukaan ”kuvaajan on 

osattava valita juuri oikea ajankohta saadakseen aikaiseksi täysipainoisen ja asetelmallisesti 

tyydyttävänä valokuvan” (Seppänen 2001, 101). Tämä käsitys täysipainoisesta ja asetelmallisesti 

tyydyttävästä representaatiosta lähenee Szwarkowskin käsitystä ratkaisevasta hetkestä eritoten 

sommittelullisena, ei narratiivisena ”harmoniana”. 

Alvarado avaa siis keskustelun ja määrittelee kaksi puutteellista osa-aluetta: 1) kirjoitukset 

valokuvista, jotka eivät ota huomioon kerronnallisuutta ja 2) kirjoitukset kerronnallisuudesta, 

jotka eivät ota huomioon valokuvaa. Halliwell ei puolestaan halua puhua narratiivista still-kuvan 

kohdalla, vaan pikemminkin ”storysta” (Halliwell 1979, 79 ja 82). Se, mikä Halliwellin mielestä 

erottaa narratiivin käsitteen (narrative) ja storyn, jää tässä yhteydessä kuitenkin epäselväksi. 

Halliwell perustelee yksittäisen kuvan heikkoutta edustaa tarinaa – tai todellista maailmaa – 

pelkästään sillä, että se voidaan irrottaa omasta asiayhteydestään ja käyttää helposti jossain 

toisessa yhteydessä, esimerkiksi mainoskuvassa (emt., 84-85). Hän tarjoaa seuraavanlaista 

ajattelumallia: 

”Sen sijaan että kysyisimme yksittäiseltä kuvalta ”mitä se kertoo”, meidän tulisi 

kysyä valokuvalta ja tarinalta ”miten ne toimivat” ja ”mitä tapahtuu kun ne 

yhdistetään?” (emt., 85) 

Alvarado korostaa heti oman tekstinsä alkuun, että narratiivisuudelle on keskeistä ajan 

representoiminen, ja että valokuvan voimakas suhde ajan käsitteeseen on myös yleisesti 

omaksuttu, Barthesia lainaten, valokuvan perusolemuksena ”tämä-on-ollut” (Alvarado 1979, 5 ; 

Barthes 1980, 82). Barthes takertuu ajallisuuden ja narratiivisuuden suhteeseen: 

”Onko olemassa jokin ajaton (atemporal) logiikka kaiken tarinan ajallisuuden 

takana? Aristoteles itse … oli antamassa etusijaa loogiselle eikä kronologiselle.” 

(Barthes 1977, 82) 
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Alvarado näyttää olevan suivaantunut siitä, että valokuvaus on jätetty huomiotta 

kulttuurituotteiden narratiivisessa analyysissa (edes Barthes ei testannut malliaan valokuvaan, 

jättäen määrittelemättä valokuvan narratologian rajoja –ks. Seppänen 2001, 100). Hän viittaa 

Phillip Drummondin sanoihin, joissa mainitaan narratiivisuuden olevan elokuvan lisäksi 

ominaista myös kattavalle osalle muuta mediaa, kuten kirjallisuudelle, teatterille, 

maalaustaiteelle ja ”joillekin musiikin ja journalismin osa-alueille”. Valokuva jää mainitsematta 

(Alvarado 1979, 5). 

Alvarado johtaa pohdinnoistaan kaksi linjaa, joihin narratiivisen analyysin tulisi keskittyä: 1) 

valokuvan implikoimien tapahtumien järjestys (the order of events implied by the photograph) 

sekä 2) valokuvan tuotannon, kierron ja kulutuksen instituutioiden tarkastelu (the actual history 

of the production, circulation and consumption of the photograph) (Seppänen 2001, 101 ; 

Alvarado 1979, 8). Näiden pohjalta hän nostaa esiin kaksi narratiivista kysymystä valokuvasta: 

 1) Millainen tilanne oli? 

 2) Millainen tilanne olisi voinut olla? 

Halliwell vastasi Alvaradolle, että ”semioottisella (merkkien) tasolla, narratiivit voidaan rakentaa 

ainoastaan merkitsijöiden sarjalla (sequence of signifiers)”, viitaten merkitsijän korreloivan 

valokuvan kanssa. Hän jatkaa syväluotaavasti: ”Yksittäinen kuva ei merkitse kronologiaa ja siksi 

se ei määritä samaa aika-paikka-akselia mikä narratiivissa muodostuu kerronnalliseksi ajaksi ja 

paikaksi” (Halliwell 1979, 79). 

Halliwell myöntää kuitenkin, että yksittäisellä valokuvalla on erityinen suhteensa aikaan, mutta 

se ei silti eroa millään tavalla hänen mielestään mistään muusta staattisesta kuvituksesta (esim. 

maalaus). Yksittäinen still-kuva on vajavainen mitä tulee ajan representoimiseen ja ajallisten 

tilojen merkityksellistämiseen (ks. myös Seppänen 2001, 99). Hänelle narratiivisuuden 

ehdottomat edellytykset rakentuvat 1) tapahtumien virrasta, 2) kronologisuudesta ja 3) 

päämäärästä (telos). Yksittäinen valokuva ei täytä edellä mainittuja kriteerejä, mutta 

kuvasekvenssi täyttää (Seppänen 2001, 103). 

Täten: Halliwellin mukaan yksittäinen still-kuva saa bartheslaisen narratiivisen voimakkuutensa 

vasta sitten kun se asetetaan osaksi sarjaa, kronologiseen virtaan. Hänen mukaansa still-kuvan 

narratiivinen analyysi vaikeutuu, kun otetaan huomioon että jokaisella still-kuvalla on oma 

spesifi suhteensa aikaan. Yksittäinen kuva voi kyllä kuvailla, muttei kertoa. (Halliwell 1979, 80). 



	   72	  

Siinä missä Alvarado näki tapahtumien järjestyksen “ennen” ja “jälkeen” määrittävän valokuvaa 

(ja todistavan sen narratiivista luonnetta), Halliwell ei pitänyt näitä termejä lainkaan merkittävinä 

valokuvan kannalta. Hän jopa veti Cartier-Bressonin mukaan kysyen, kuinka tärkeä “mennyt” 

oikeastaan oli Cartier-Bressonille itselleen. Loppukaneetiksi Halliwell totesi tylysti: 

“Jos yksittäinen kuva voisi kertoa jotain, siitä ei tarvitsisi kysyä kysymyksiä.” 

(emt., 81). 

Samana vuonna Alvarado vastasi vielä takaisin Halliwelille, että hän halusi vain painottaa 

“tapahtumasarjan olevan sisällytettynä yksittäiseen still-kuvaan…sillä jos se ei olisi, miten 

voisimme määritellä (valokuvan) konnotaation?” Alvarado ei ollut lainkaan samaa mieltä 

opponentinsa kanssa siitä, että semiotiikka olisi narratiivisuuden ehto (Halliwell 1979, 85 ; 

Seppänen 2001, 103). 

 6.2.2.2 Semiotiikka ja narratiivisuus 
	  

Pysähdyn mielenkiinnosta hetkeksi halliwelliläisen narratiivisuuden semiotiikka-kriteerin 

äärelle. Seppänen huomioi että valokuvan kerronnallisuuden problematiikkaa voidaan selkiyttää 

pohtimalla semioottisia funktioita, mikäli halutaan vertailla valokuvaa suhteessa verbaalikieleen 

(Seppänen 2001, 92-). 

”Indeksisyys johtaa helposti ajatuksiin, että valokuva on vankka todiste esittämiensä 

kohteiden olemassaolosta.” (emt., 93) 

Tästä päätellen myös valokuvan kerronnallinen voima perustuu pohjimmiltaan sen 

indeksisyyteen (ja ikonisuuteen). Seppäsen ajatuksista käy ilmi, että valokuva on muutenkin 

semioottisesta näkökulmasta voimakkaasti kerronnallinen; indeksisyyden ja ikonisuuden lisäksi 

sillä on vahva denotatiivinen, konnotatiivinen, paradigmaattinen, syntagmaattinen, metonyminen 

ja jopa metaforinen ulottuvuus. Narratiivisen johdonmukaisuuden nimissä valokuvasta voidaan 

erottaa (semiotiikan tapaan) toisistaan ilmaisulliset ja sisällölliset tekijät (Seppänen 2001, 95-98; 

Salo 2000, 146 ; ks. myös Fiske 1992). 

Seppänen toteaa, että ”mikäli tarinan kertomisen kyky on yhtään riippuvainen kielen 

semioottisista funktioista, valokuvalla ei pitäisi olla hätää verbaalikielen rinnalla”. Valokuva voi 

kantaa merkityksiä ajoittain jopa paremmin kuin verbaalikieli, vaikka onkin vajavainen 

esimerkiksi juuri edellä mainittujen ajallisten tilojen esityksessä. Tällainen semioottinen 

narratiivisuuden ongelman tarkasteleminen ei Seppäsen mukaan kuitenkaan johda kuin 
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kerronnallisuuden pintapuoliseen tarkasteluun (Seppänen 2001, 98-99). Kaikesta edellisestä 

päätellen Halliwellin semioottinen kriteeri ei kuitenkaan ole vailla järkeviä perusteluja. 

 6.2.2.3 Debatin jälkipyykki 
	  

Seppänen näkee edellä kuvaillun kiistan “tyypillisenä tieteellisenä kiistana” jossa “kumpikin 

ymmärtää valokuvan suunnilleen samalla tavoin, mutta ovat erimielisiä siitä, millä tavoin 

narratiivisuuden käsitettä pitäisi käyttää” (Seppänen 2001, 103). Puhuessaan yksittäisestä 

kuvasta “vain hypoteesina, joka virittää kysymyksen tapahtumista ennen ja jälkeen” Seppänen 

itse asettuu kiistassa Halliwellin puolelle. Hänen mielestään emme voi päätellä yksittäisestä 

valokuvasta mitään varmaa tapahtuman kulusta (emt., 102). 

Keskustelun jälkimainingeissa myös Szarkowski ryhtyi halliwelliläiseksi todetessaan, että 

(yksittäinen) valokuva ei kerro tarinaa, vaan antaa ”hajanaisia ja vihjailevia johtolankoja”. 

Hänen mielestään still-kuva ”antaa aistimuksen paikasta mutta pidättää sen kertovan 

merkityksen”. Valokuvia ei Szarkowskin mukaan voi lukea tarinoina, mutta ne voidaan kyllä 

lukea symboleina (Salo 2000, 82) 

”Valokuvaus ei ole ikinä onnistunut kertomisessa, se on itse asiassa harvoin yrittänytkään 

sitä.” –Szarkowski (1966, 3) 

Burginin mielestä yksittäisellä valokuvalla on kerronnalista voimaa, mutta se on ”lakonista, 

hiljaisuuteen ja ajattomuuteen liittyvää” (Salo 2000, 82). Salon mukaan tämä lakoninen ja 

neutraali kerrontatapa liitetään narratologiassa muutenkin juuri kameraan: 

”Kamerapositio merkitsee äärimmäistä etäisyyttä kertojan ja kertomuksen välillä eli 

asetelmaa, jossa tilanteet ja asiat ”vain tapahtuvat” neutraalin, suljin auki rekisteröivän, 

niihin puuttumattoman kamerasilmän edessä” – Salo (2000, 82) 

Juuri tämä neutraali, puuttumaton ja lähes näkymätön kamerapositio on perustana Cartier-

Bressonin ratkaisevan hetken filosofiassa. 

6.2.3 Kuvaaja kertojana 
 

Miten kertoja näkyy valokuvassa? Tässä(kin) yhteydessä herää väkisin kysymys, voinko 

edelleen soveltaa kirjallisuustieteen narratologista tutkimusta, joka keskittyy lähinnä fiktioon? 

Onko tämä ongelmallista? Ja toisaalta, onko sillä tässä vaiheessa väliä, sillä tarkoituksenani on 

keskittyä nimenomaan narratologiaan? Herkmanin mukaan kertojan havaittavuuden aste, eli se 
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kuinka kertoja näkyy tekstissä, on ollut yksi narratologian keskeisiä tutkimuskohteita. Seppänen 

huomauttaa, että siinä missä esimerkiksi fokalisaation tai kirjallisen esityksen muodot (suora, 

epäsuora esitys) eivät sidottuina verbaalitekstiin sovellu välttämättä valokuvan tutkimiseen, 

kertojan ja toimijoiden (henkilöhahmot) diskurssien erittely sekä näkökulman käsite voivat avata 

lehtivalokuvan analyysille kiinnostavia mahdollisuuksia (Herkman 1998, 138-139 ; Seppänen 

2001, 105).	  

Sami Noponen selvittää fiktiivisen representaation ja lehtivalokuvan (uutiskuvan) eroa ja toteaa, 

että fiktiivisestä esityksestä poiketen ”katsoja tietää uutiskuvassa, että kuvaaja ei kontrolloi kuva-

alan tapahtumia”. Uutiskuvassa kuvaaja eli kertoja on siis häivytetty, näkymätön, ei millään 

lailla tärkeä. Valokuva otetaan vastaan realistisena (indeksisenä), objektiivisena ja 

muokkaamattomana esityksenä todellisuudesta. Noponen huomauttaa, että valokuvaa on 

kuitenkin muokattu jo alkaen kuvakulman valinnasta (Noponen 1994, 23). Kuvaaja rakentaa 

kertojan diskurssia tehdessään valintoja kuvaan tulevista kuvakulmista, perspektiivistä, 

linssivalinnoista ja niin edelleen. Tähän kerronnallisuuteen vaikuttavat myös Alvaradon 

mainitsemat reunaehdot ja prosessit. Kertojan rakennetusta diskurssista on kyse myös silloin, 

kun puhutaan kuvaajan ”omasta ilmaisukielestä” (Seppänen 2001, 105 ; 122 ; Salo 2000, 134 ; 

ks. myös Szarkowski 1966). 

Sarjakuvaan perehtynyt Herkman toteaa että kuvia tarkastellaan tavallisesti tarinaan 

kuulumattoman, ulkopuolisen silmin. Valokuvassa kuvaajan voidaan tavallaan olevan kuitenkin 

ylin kertoja, samoin kuten piirtäjä sarjakuvassa, mutta viitaten edelliseen, kertoja on pyritty 

häivyttämään. Mutta onko asetelma tosiaan aina tällainen? Eikö kuvaajan kertojan rooli muka 

näy kuvassa millään tavalla? Eikö juuri Noposen ja Seppäsen mainitsemat kuvakulman valinnat, 

linssivalinnat ynnä muut ole kuvaajan vahvaa kontrollia ja kerrontaa kuva-alalla? 

Salon mukaan juuri aiemmin mainittu lakoninen kamerapositio on äärimmäisin ulkopuolisen 

kertojan rooli. Tällöin kuvaaja ei puutu tai dramatisoi tapahtumaa millään tavoin. 

Sisäiskertojana valokuvaajan rooli saa lisää autenttisuutta ja arvostusta, mutta samalla hän 

kohtaa eettisiä journalistisia ongelmia. Salo kysyy ”voiko kuvaaja olla mukana (tilanteessa) ja 

kuvata, jos hänen kohteensa esimerkiksi syyllistyy rikokseen?” Hän painottaa, että moni kuvaaja 

on saanut anteeksi tirkistelevän roolinsa juuri sillä, että hän kuuluu itse kohteen piiriin 

(esimerkiksi alkoholistiperhe, teinit, mafia) (ks. Salo 2000, 133-135). Tärkeä kysymys: millä 

tavoin kuvaaja oikeastaan on sisäiskertojana? 
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Aikaisemmin mainittujen Tammen esittämien kolmen agentin – henkilöt, kertoja ja teksti – 

kohdalla vasta itse tekstin tuottanutta agenttia voidaan kutsua ”tekijäksi”. Tammen mukaan 

”fiktion (huom! vrt. dokumentaarinen valokuva) välittyminen edellyttää kolmenlaista toimintaa: 

havaitsemista, kertomista ja esittämistä. Henkilöt havaitsevat (fiktiivisen) maailman, kertoja 

kertoo, että henkilöt havaitsevat ja teksti esittää, kuinka kertoja kertoo, että henkilöt havaitsevat” 

(Tammi 1998, 10-11). 

Tammen mukaan on kuitenkin tehtävä seuraavat tarkennukset: 

 1) myös henkilöt voivat kertoa, tällöin he omaksuvat kertojan (vrt. kuvaajan) roolin 

 2) kertoja havaitsee, tällöin on huomioitava ns. kaikkitietävä kertoja tai minä-kertoja 

 3) kertojan yläpuolelle oletetaan vielä itse kertomisen aktin esittävä teksti (tämä on 

välttämätöntä fiktiolle, ei-fiktiivisestä kertomuksesta [valokuva] tämä taso puuttuu) 

Lisäksi Tammi huomauttaa, että kirjailija ei voi romaanissaan varsinaisesti ’kertoa’ mitään, vaan 

hän voi ainoastaan muodostaa tekstin, joka ”esittää kuinka fiktiivinen kertoja kertoo” (emt., 12). 

Otetaan käyttöön kerronnan näkökulman ja fokalisaation käsitteet, eli toisin sanoen kertojan 

näkökulma kertomukseen, olettaen että valokuvaaja olisi kuvan kertoja. Olisiko valokuvan 

kohdalla tällöin kyse sisäisestä, ulkoisesta vai nollafokalisaatiosta? Tietääkö kuvaaja enemmän, 

vähemmän vai yhtä paljon ympäröivistä tapahtumista kuin kuvatarinan henkilöt? Cartier-

Bresson itse on todennut melko runollisesti, että ”(kuvaajan) tila alkaa meidän jokaisen omista 

silmistä, avautuen näkökulmana, joka jatkuvasti laajenee kohti ääretöntä”. Kerronnan 

näkökulmaa on käytetty mm. elokuvatutkimuksessa kuvaaman henkilöhahmon perspektiiviä, 

joka on kertomuksessa vallitsevin sekä vuorovaikutusprosessia, jossa katsojat tulkitsevat 

elokuvaa (Herkman 1998, 140, 147). Herkmanin mukaan monet narratologit ovat kritisoineet 

käsitettä siitä, että se viittaa liikaa pelkkään visuaaliseen havaitsemiseen eli näkemiseen. Tämän 

vuoksi käsitteen rinnalle on nostettu paljon abstraktimpi fokalisaation käsite, johon sisältyy 

(kertomakirjallisuudessa) paitsi “se, joka näkee” myös “se, joka puhuu” (Tammi 1992, 15 ; 

Herkman 1998, 141). Valokuvan ja esimerkiksi ratkaisevan hetken filosofian kohdalla olennaista 

ei kuitenkaan ole se, joka puhuu vaan nimenomaan se, joka näkee, se joka katsoo. 

Sarjakuvan analyysissa on olennaista pohtia, kuka on katsoja ja kuka on katseen kohde 

(Herkman 1998, 141). Sama pätee luonnollisesti myös valokuvaan, sillä kuvaaminen, kuten 

myös kuvattavana oleminen, on katsomista (ks. esim. Seppänen 2004). Herkmanin sanoin: ”Jos 

(sarjakuva)hahmo katsoo jotakin, joka sitten näytetään seuraavassa ruudussa, pyrkii sarjakuvan 
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kuvallinen kerronta tällä tavoin asemoimaan myös lukijan (vrt. katsojan, bartheslaisittain 

Spektaattorin) katsovan hahmon positioon (Herkman 1998, 141). 

Tarinan kertojalla on valta koodata kertomukseensa ennalta määrättyjä merkityksiä ja 

näkökulmia, mutta Herkmania lainaten olisi ”yksisilmäistä uskoa, että näkökulmat pakottaisivat 

kaikki erilaiset (elo)kuvan katsojat aina määrättyihin tulkintoihin”. Merkitysten muodostuminen 

riippuu vahvasti lopulta kertomuksen, kertojan ja tulkitsijan kulttuurisesta kontekstista, sillä 

”valokuvien merkitykset ovat kulttuurisia, aikaan ja paikkaan sidottuja” (Seppänen 2005, 89). 

Olennaiseksi kysymykseksi kuvaajan kertojaroolissa ja ratkaisevan hetken analyysissa nousee 

viime kädessä kuvaajan näkymättömyyden aspekti: kuvaaja on perusluonteeltan ”aina” 

näkymätön, ulkopuolinen ja neutraali tungettelija (intruder, kysymys: kuinka tungettelija voi olla 

neutraali?), mutta sen näkyvyyttä voidaan myös lisätä, kuvallisten valintojen kautta. Onko 

puuttumattomuus siis yksi kerrontatekniikka? (Seppänen, graduseminaari 3.11.2011 ; Salo 2000, 

82, 133-134 ; Lintunen 1983, 87 ; Cartier-Bresson 1999, 28). 

Entä mitä tämä ulkopuolisuus tarkoittaa tarinan kerronnan kannalta? Se asettaa kuvaajan ulos 

tilanteesta ainoastaan tarkkailijan asemaan, jolloin tarina oikeastaan kertoo itse itseään, ei 

kuvaaja. Kuvaaja ainoastaan tallentaa tämän tilanteen. Tässä valossa kuvaajalle ei voida antaa 

krediittiä tarinan kertomisesta. Kuvaaja kyllä voi kertoa halutessaan jotain, mutta näin ollen 

puuttumattomuus ei tekniikkana ole ainakaan kovin voimakas. Näyttäisi siis siltä, että kuvaaja 

pikemminkin rakentaa kertojan äänen valokuvaan, kuten kirjailija rakentaa kertojan romaaniin. 

Valokuvan näkymättömällä sisäiskertojalla ei näin ollen tarkoiteta valokuvaajaa. 

 

6.3 Narratiivisuus ja ratkaiseva hetki 
	  

”Kuvaajan on ajateltava ennen ja jälkeen kuvauksen, ei koskaan juuri kuvaushetkellä … 

seikka jota tulee eniten pelätä, on keinotekoinen järjestely, elämän vastakohta.” 

  - Henri Cartier-Bresson, 1961 

Ratkaisevan hetken filosofiassa, kuten valokuvaamisessa yleensä, on kyse ajan virran 

pysäyttämisestä. Tämä filosofia on saanut osakseen monia eri termejä, käsityksiä ja näkemyksiä, 

kuten kappaleessa 1 havaittiin. 

Alvaradon mielestä todetessaan valokuvan jäädyttävän liikkeen ja siten pysäyttäen ajan virran 

Cartier-Bresson kieltää valokuvalta sen narratiiviset mahdollisuudet. Täten Alvaradon mielestä 
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saadaan vaikutelma siitä, että valokuva olisi jotenkin vähemmän konstruoitu kuin esimerkiksi 

maalaus, elokuva tai kirjallinen teksti. Hän tiivistää: ”…tällaiset käsitykset … estävät 

analysoimasta valokuvien odotuksia, toimintaa, loppulosta, ratkaisuja.” Alvarado viittaa omassa 

näkemyksessään siihen, että valokuva on kyettävä näkemään osaksi tapahtumaketjua (ks. 

Alvarado 1979 ; Seppänen 2001, 101). 

Alvarado toteaa, että valokuvan narratiivi ilmenee vain keyvenä jälkenä (trace) ja katseena 

(look). Hän viittaa Susan Sontagiin, jonka mukaan valokuvan irrottaessa ja jäädyttäessä tämän 

yhden hetken, todistaa se (kaikkien valokuvien tavoin) ”ajan säälimättömän sulamisen”. 

Alvarado korostaa että tässä mielessä tarvittaisiin analyysimalli, joka vapauttaisi tämän 

jäädytetyn hetken käsitteen; toisin sanoen valokuvan narratiivisuuden tutkimiseksi olisi 

pystyttävä hahmottamaan ensin se tapahtumien virta, josta yksittäinen still-kuva on irrotettu (ks. 

Alvarado 1979, 5-7; Seppänen 2001, 101 ; Sontag 1977). Cartier-Bresson jatkaa: 

”Joskus on olemassa yksi ainutlaatuinen kuva jonka kompositio pitää sisällään 

sellaisen voiman ja rikkauden, ja jonka sisältö säteilee siitä ulospäin niin, että tämä 

yksi kuva on itsessään koko tarina.” (Cartier-Bresson 1999, 23) 

Cartier-Bresson myöntää kuitenkin, että tällainen kuva on harvinainen (ja ehkä juuri siksi niin 

arvokas kerronnallisesti). 

Ratkaisevan hetken metsästämisessä Cartier-Bresson korostaa jatkuvasti kuvaajan herkkyyden, 

näkymättömyyden ja valppauden merkitystä. Ratkaisevan hetken kiinniottamisen edellytyksenä 

on ”aivojen, silmien ja sydämen yhteistoiminta”, jonka tavoitteena on ”kuvailla jonkin 

kehkeytymässä olevan tapahatuman sisältö ja välittää siitä vaikutelmia”. Tilannetta on 

lähestyttävä joka suunnalta, ja sitä on tarkkailtava etukäteen ja jälkikäteen, herkeämättä. 

“…et voi etukäteen olla täysin varma siitä, kuinka tilanne, kohtaus, edelleen 

kehittyy… ollessaan vielä tapahtuman keskellä kuvaajan täytyy olla ehdottoman 

varma, ettei hänen työhönsä ole jäänyt aukkoja, että hän todella on ilmaissut 

tapahtuman koko merkityksen” (emt., 85) 

Kuvaajan työllä voidaan ymmärtää tässä tarkoitettavan tarinaa, ja siten on olennaista että 

tarinassa ei ole kerronnallisia aukkoja. Cartier-Bresson korostaa tekstissään jatkuvasti, että 

tilannetta ei voida jälkikäteen saada takaisin eikä tarinaa voi siten “paikkailla” tai kuvata 

uudestaan. 
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Mutta mitä Cartier-Bresson tarkoittaa “tapahtuman koko merkityksellä”? Mielestäni tässä piilee 

ratkaisevan hetken filosofian ydinajatus: yksittäisen valokuvan, eli ajan virrasta varastetun 

hetken tulisi (metonymisesti) edustaa koko tapahtumaa, ja sen merkitystä. Voiko yksittäiselle 

valokuvalle kuitenkaan asettaa tällaista taakkaa? 

Ratkaisevan hetken sisältävässä representaatiossa on selvästi kyse siis todella harvinaisesta, 

mutta kerronnallisesti onnistuneesta esityksestä. Yksi mahdollinen näkökulma tähän ongelmaan 

voi löytyä metaforan käsitteestä. Seppänen toteaa, että “monet onnistuneet valokuvat ovat 

onnistuneita juuri metaforisuutensa vuoksi”. Esimerkkinä tähän hän käyttää tunnettua kuvaa 

Kekkosesta tervehtimässä kansaa parvekkeelta Ranskan vierailun aikaan, toinen käsi 

takinliepeessä Napoleonin tapaan (Seppänen 2001, 95-96). Tässäkin tapauksessa voidaan pohtia, 

oliko kuvaaja itse “oikeassa paikassa, oikeaan aikaan” vai halusiko Kekkonen antaa tietoisesti 

kuvaajille humoristisen tai intertekstuaalisesti muulla tavoin arvotetun kuvan itsestään. 

Voidaanko tämän seikan valossa puhua valokuvan “metaforisesta hetkestä”? 

Palaan lopuksi vielä Barthesiin, jonka pohdinnan “juuri tästä hetkestä” nostin esiin heti 

tutkielman alussa. Valoisassa huoneessa (1980) Barthesin puheet kohtaavat Cartier-Bressonin 

kanssa monessakin kohtaa, mutta eri tavalla. Siinä missä Barthes puhuu valokuvaajasta, 

esityksen luojasta Operaattorista, puhuu Cartier-Bresson kuvaajan mielen silmästä (mind’s eye, 

ks. Cartier-Bresson 1999). Operaattori katsoo, rajoittaa, rajaa ja perspektivisoi pienen aukon, 

sténopén, kautta sitä, minkä hän haluaa yllättää eli siepata (Barthes 1980, 15). Tämä ajatus kuvan 

sieppaamisesta tulee vastaan myös Cartier-Bressonin filosofiassa useaan otteeseen. 

Barthes puhuu myös siitä, kuinka ollessaan kuvattavana hän (kohde) muuttuu jo etukäteen 

kuvaksi. Cartier-Bressonin filosofiaan suhteutettuna tällainen kohteen muuttuminen kuvaksi jo 

etukäteen on pahinta mitä kuvaajalle voi tapahtua, sillä kuvaajan tulee olla näkymätön, 

ulkopuolinen tarkkailija, kertoja. Kuvaajan ei tule vaikuttaa edessä avautuvaan tarinaansa 

millään tavoin. Tähän liittyy olennaisesti myös ajatus katseen kohteena olemisesta (ks. Seppänen 

2004). 

Edelliseen liittyen Barthes näkee Operaattorin toiminnassa oleellisimpana seikkana yllättämisen 

taidon. Hän luettelee liudan “yllätyksiä” (jotka hänen mukaansa ovat valokuvaajan näkökulmasta 

“esityksiä”): 

1. yllätys: harvinaisuus 

2. yllätys: numen, maalaustaiteen keino kuvata jotain, joka on “juuri tapahtunut”, 

valokuva puolestaan silmänräpäyksellistä toimintaansa hyödyntäen “pysäyttää nopean 
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kohtauksen juuri sen ratkaisevalla hetkellä” 

3. yllätys: saavutus 

4. yllätys: tekniikan mahdollistamat kummallisuudet 

5. yllätys: onnekas löyty (sattuma) 

(ks. Barthes 1980, 38-39) 

Cartier-Bressonin kontekstissa erityinen huomio kiinnittyy siis toiseksi mainittuun yllätykseen, 

joka mielestäni korreloi pitkälti myös viidennen yllätyksen kanssa. Valokuva voi pysäyttää 

ratkaisevan hetken joko taidokkaasti ennakoiden, tai sattuman kautta, “hyvällä säkällä”. 

Barthes toteaa, että valokuvasta tulee yllättävä (ja mielenkiintoinen) silloin, kun ei tiedetä miksi 

se on otettu (emt., 40). Hän jatkaa tätä ajatusta todeten, että “alkuaikoina valokuvaus 

yllättääkseen kuvasi kaikkea merkittävää” ja teki täten myös “merkittäväksi kaiken kaiken, 

minkä kuvasi”. Edelleen jatkaen tätä ajatusta valokuva on mielenkiintoinen, silloin kun se on 

yllättävä, ja se on yllättävä silloin kun se on merkittävä. Äsken nostin esille valokuvan 

“metaforisen hetken”; voimmeko nyt puhua myös valokuvan “merkitsevästä hetkestä” tai 

“yllättävästä, satunnaisesta hetkestä” suhteessa aiemmin mainittuihin (ratkaisevaan, kylläiseen, 

raskaaseen, jäädytettyyn ja niin edelleen)? 

Barthes kuitenkin huomauttaa tylysti, että “jokainen kuva on satunnainen ja siten merkityksen 

ulkopuolella”. Tähän vaatisin itse tarkempaa selitystä. Miten niin satunnainen kuva on 

merkityksen ulkopuolella? Tarvitseeko kuvan olla Barthesin mielestä harkittu, ei-satunnainen 

merkitäkseen jotain? Tässä yhteydessä on kuitenkin huomautettava, että Barthesin 

suhtautuminen semiotiikkaan ja merkitysten analyysiin muuttui radikaalisti 1950-luvun lopulta 

Valoisan huoneen ilmestymiseen 1980. Siinä missä 50-luvun Barthes saattoi pohjustaa 

ajatuksiaan semiotiikan säännöillä, Valoisan huoneen Barthes puolestaan irrottaa valokuvan 

merkityksestä, kohti satunnaista. 

Satunnaisuuteen liittyy vahvasti Barthesin kuuluisa punctumin käsite (“se, joka pistää minua”). 

Tämä punctum on Barthesille jokin esityksen kiinnostava yksityiskohta, jota vertasin 

kandityössäni Cartier-Bressonin ratkaisevaan hetkeen. Kuten ratkaiseva hetki, myös punctum on 

metonyminen (emt., 51) ja siihen liittyy käsitys “ajattelevasta silmästä”, joka “lisää kuvaan 

jotain” (vrt. mind’s eye). Lisäksi sillä on kyky “täyttää koko kuva”, samalla tavoin kuin 

kerronnallisesti vahva tarinan hetki täyttää representaation kerronnallisella merkityksellä ja tekee 

siitä katsomisen arvoisen. 
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Barthes liittää punctumin “oikeaan silmänräpäykseen” (emt., 65), johon viitattiin aiemmin 

kappaleessa 5. Samaan tapaan Cartier-Bresson puhuu silmänräpäyksestä oikealla hetkellä. Mutta 

siinä missä punctum näyttäytyy näkymättömälle, ulkopuoliselle kuvaaja-kertojalle vain sattuman 

kautta, ratkaiseva hetki on kuvaajan näkökulmasta kiinniotettavissa myös taidokkaan 

ennakoinnin kautta – onnekkaan sattuman lisäksi. Tämä liittää ratkaisevan hetken punctumia 

vahvemmin ajallisuuteen.	  	  
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7 Tulkinnat 
 

”Oop! Se hetki! Heti kun kadotat sen, se on poissa ikuisesti.” 

  - Henri Cartier-Bresson 

 

du Chemin on todennut osuvasti että valokuvaaja on vain ottamiensa kuvien arvoinen, ei niiden 

jotka jäi ottamatta. Hän puhuu käänteisesti ratkaisemattomista hetkistä (indecisive moment), 

joita tulee ja joita saa tulla. Niillä ei ole väliä sillä kukaan ei tule näkemään niitä kuvia joita et 

ottanut, vaan ne jotka otit. Se, että ratkaisevia hetkiä on vaikea saada kiinni voi toki perustua 

valokuvaajan omaan epäröintiin tai valmistautumattomuuteen, mutta on ymmärrettävä että usein 

nämä hetket menevät ohi silmänräpäyksessä. duCheminin mukaan juuri näiden hetkien 

ohikiitävä luonne tekee näistä hetkistä arvokkaita (duChemin 2009, 20-22). 

Olen samaa mieltä duCheminin kanssa. Samalla tuntuu että puhuessani ratkaisevista hetkistä 

puhun niistä kuin hyttysistä jotka tulee saada hengiltä. Olen nyt tutkinut ratkaisevaa hetkeä 

kolmesta eri näkökulmasta, ja tullut siihen tulokseen että käytännön tasolla ratkaisevan hetken 

nappaaminen vaatii kuvaajaltaan paljon, mutta ei liikaa. Siinä yhdistyy kuvaajan ennakoinnin, 

intuition, tarkkuuden, spontaaniuden, halukkuuden ja kärsivällisyyden lisäksi puhdas sattuma, 

mahdollisuus, kairos-hetki.  

Kappaleessa 4 esitetyistä Cartier-Bressonin omista ajatuksista päätellen ratkaiseva hetki liittyy 

vahvasti silmänräpäykselliseen ohikiitävään hetkeen (aika), ja esitys tästä ratkaisevasta hetkestä 

on sekä kerronnallisesti ”merkittävä” (kerronnallisuus) että visuaalisesti ”harmoninen” 

(sommittelu). Käytän nyt lainausmerkkejä, sillä mielestäni niin merkittävyys kuin harmonisuus 

ovat edelleen kiisteltäviä seikkoja. Mikä tarinassa on oikeasti merkittävää? Mikä tekee kuvan 

elementeistä harmonisen? Cartier-Bresson puhuu esimerkiksi liike-elementtien tasapainosta, 

mutta ei selitä tätä pidemmälle. Tällöin spektaattorille jää ainoastaan arvailuja siitä, mitä 

tällaisella balanssilla voidaan tarkoittaa. Ehkä liike-elementtien harmonia on Cartier-Bressonin 

omaa harmoniaa, ja me voimme kuvaajina tai kuvien katsojina päätellä omat harmoniamme. 

Ajan kontekstissa ratkaiseva hetki näyttäytyy mahdollisuutena. Tähän liittyy olennaisesti 

muinaisten kreikkalaisten ajatus kairoksesta. Ratkaiseva hetki on mahdollinen, sattumanvarainen 

ajanjakso, kairos-hetki. Kairos-hetki liittyy Barthesin mukaan vahvasti ”oikeaan 

silmänräpäykseen”, jopa yllätykseen (Barthes 1980, 64-65, ks. myös kpl 6.4). Ratkaiseva hetki 

on niin kuvaajalle kuin katsojallekin yllätys. 
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Jean Baudrillard on sitä mieltä, että valokuvauksen tehtävä on ”tavoitella poikkeuksellisia kuvia, 

joissa objektin valo tulee siepatuksi pysähtyneisyydessään, hiljaisuudessaan, jännitettynä” 

(Laakso 2003, 194). Tämä ajatus selventää kairos-ajan ja ratkaisevan hetken suhdetta todella 

hyvin. Aika pysähtyy valokuvassa, hetki syntyy ja se synnytetään uudestaan eloon, se jää eloon 

eikä kuole kronologisen ajan murskaavassa otteessa. Valokuva pitää ratkaisevan hetken elossa 

ikuisesti (ks. myös Cartier-Bresson & Montier 2009, 58-). 

Ratkaisevan hetken kerronnallinen puoli on vahvasti kiinni sen ajallisen puolen kanssa, sillä 

molemmissa tapauksissa kyse on sattumasta. Niin ajassa kuin tarinassakin tapahtuu sattumia, 

yllättäviä käänteitä, joita on hankala ennakoida. Spektaattori ei sitä tiedä, eikä kuvaaja. Kuvaajan 

tehtäväksi jää tarkkailla ja seurata tarinaa. Näin ollen kuvaaja itse on Spektaattori suhteessa 

edessä vilisevään tarinaan. Kuvaaja ei ikinä saa omittua tarinaa itselleen, eikä hänelle voida 

antaa krediittiä sen kertomisesta, joka kuuluu selvästi itse tarinalle. Ratkaiseva hetki ei siis myös 

kerro kuvaajan tarinankerronnallisesta taidosta yhtään mitään, vaan pikemminkin taidosta nähdä 

tämä tarina ja tapahtuma. Siinä on kyse yhtälailla hienosta taidosta. 

Szarkowskin mukaan Cartier-Bressonin ratkaisevasta hetkestä ei tee kuitenkaan ratkaisevaa itse 

tapahtuma, kuten pallon osuminen mailaan, vaan muotojen ja kuvioiden balanssi, niiden selkeys 

ja järjestys (Szarkowski 2009, 100). Tämä näkökulma jättää kerronnallisuuden sikseen ikään 

kuin itsestäänselvyytenä, korostaen siten hetken esteettisyyttä ja harmoniaa. Esityksen tai hetken 

kerronnallista voimaa ei kuitenkaan tule väheksyä, sillä mitä järkeä valokuvassa tai ratkaisevassa 

hetkessä muuten olisi. Eikö ratkaisevaa hetkeä voisi käsittää esityksenä joka on sekä 

kerronnallisesti merkittävä että visuaalisesti näyttävä? Tuleeko sen olla molempia ollakseen 

ratkaiseva? Tuleeko sen asettua kultaisen leikkauksen tai vastaavan matemaattisen harmonian 

kehyksiin ollakseen edes visuaalisesti ja esteettisesti ratkaiseva? 

En ole ikinä pohtinut valokuvaa tai valokuvaamista näin tarkasti. On kuitenkin hienoa huomata, 

kuinka tässä tutkimuksessa läpikäydyt asiat ovat toistuneet ja toistuvat kerta toisensa jälkeen 

omassa kuvaamisessani. Kun kuvaan, en ajattele, vaan tarkkailen, olen vaistojeni varassa. Tällä 

kertaa en ota esimerkiksi urheilukuvausta, joka vaikuttaa olevan nykyisistä toimituksellisista 

kuvaustehtävistä niitä harvoja joissa tapahtuu jatkuvasti jotain aidosti yllättävää ja ennalta 

arvaamatonta. Nyt puhun teatterikuvauksesta, jossa harvemmin luulisi saavan mahdollisuuden 

kokea jotain sattumanvaraista, onhan esitys moneen kertaan etukäteen harjoiteltu ennen kuin 

kuvaaja taltioi sen. Näyttämöllä kuitenkin tapahtuu, ja kamera voi olla osa tapahtumaa, 

vuorovaikutusta. 
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Tämä kuva (kuva 9) on yksi henkilökohtaisista suosikeistani siksi, että se merkitsi itselleni suurta 

oivallusta. Se on kuva Gogolin reviisorista, joka osoittaa suoraan kameraan sormellaan ja 

katseellaan. Tämä katse puhutteli minua, ja se puhuttelee myös kuvan katsojaa. Tampereen 

yliopiston näyttelijäntyön laitoksen Reviisori –näytelmän harjoitus oli käynnissä, ja minut oli 

kutsuttu kuvaamaan se. Kyseisessä kohtauksessa reviisori (näyttelijä Lauri Tanskanen) pitää 

monologia, jonka hän yllättäen osoitti myös kameralle. Aivan! Eihän kamera vain tallenna, se on 

mukana. Cartier-Bressonin muuri näkymättömän kuvaajan ja autenttisen tilanteen välillä oli 

rikottu, jopa näyttämöllä. Kamera vaikutti kohteeseensa, ja toisinpäin. Kaiken tämän 

oivaltamisen lisäksi sain jopa tilanteen tallennettua, mikä sillä hetkellä vaikutti toissijaiselta. 

Ratkaiseva hetki oli minulle henkilökohtainen, oivaltamisen hetki. Kuvaan oivaltaakseni. 

Cartier-Bresson kuvaa myös oivaltaakseen: 

”Minulle valokuvaus on sekä samanaikaista sekunnin murto-osassa tapahtuvaa 

jonkin tapahtuman merkityksen tajuamista, että niiden muotojen täsmällistä 

järjestelyä, jotka ilmaisevat tuon merkityksen parhaiten.” 

Totesin ”The Catchin” kohdalla, että sulkien tahallisesti pois ajallisuuden ja kerronnallisuuden 

sommittelullisesta harmoniasta, voidaan sen nähdä olevan vähintäänkin kuvaajan sankariteko, 

eeppinen onnistuminen joka johtaa joko kohteen tai kuvaajan sankarimyyttiin. Tarkemmin 

ajateltuna koko ratkaisevan hetken pohdinnassa on kuitenkin kyse kahdesta isosta valokuvaan 

asetetusta myytistä: ajasta ja tarinasta. En voi sulkea niitä pois! 

 

 1. myytti: ”Kuva pysäyttää ajan.” 

 2. myytti: ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.” 

Minä kysyn: ”Miten niin?” 

”Miten niin?” viittaa puolestaan kahteen alussa esitettyyn kysymykseen: 

 1. Mikä on ratkaiseva hetki? 

 2. Miten ratkaiseva hetki on valokuvassa? 

Vastaan: ratkaiseva hetki on myytti, joka näkyy valokuvassa kerronnallisesti merkittävänä tilanteena. 

Parhaimmassa tapauksessa tämä merkittävä tilanne on saatu jopa harmoniseen kompositioon. Se ei 

kuitenkaan vaadi tätä. 
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Vaikka ratkaiseva hetki onkin myytti, se ei mielestäni vaadi myyttisiä sankaritekoja. Tämä hetki on 

täysin kiinniotettavissa (tiedän koska olen saanut sellaisen kiinni) mutta sen kanssa ei pidä kiirehtiä. 

Cartier-Bresson ei itsekään väitä että tietyt hetket olisivat jotenkin parempia kuin toiset, vaan ainoastaan 

että jotkut hetket osuvat, usein sattumalta ja yllätyksenä kohdalle niin kerronnallisesti kuin visuaalisesti. 

Tällöin kuvaaja tietää saaneensa kiinni jotain erityistä. Tiedän itsekin tuon tunteen, kuten varmasti moni 

muukin valokuvaaja, kun tietää saaneensa ”Sen Kuvan” talteen muistikortille. Itse voisin sanoa sitä 

vaikka ”Jes!”-hetkeksi. 

Yhden asian olen oppinut varmasti Cartier-Bressonilta: minun pitäisi lähteä useammin ulos 

kameran kanssa. Katsomaan ja tarkkailemaan. Rohkeasti, mutta kiireettä. Vailla päämäärää, 

valmiina yllättymään.	  
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