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Tiivistelmä: Tutkimuksen aiheena on kerronnalliset tekniikat subjektiviteetin rakentumisen ja
vuorovaikutuksen esittämisen välineinä David Mazzucchellin sarjakuvaromaanissa Asterios Polyp
(2009). Tarkastelen teoksen kerrontaa ja kuinka se kuvaa henkilöhahmojen subjektiviteettia ja
hahmojen välistä vuorovaikutusta. Tutkin teoksen visuaalisia ja kielellisiä piirteitä niiden kerronnallisten
merkitysten kannalta. Tarkastelen miten visuaalisuus ja kielellisyys toimivat kerronnallisesti fiktiivisten
hahmojen mielten ja dialogisten suhteiden rakentamisessa.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytän Kai Mikkosen teosta The Narratology Of Comic Art
(2017). Mikkosen sarjakuvatutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kautta tarkasteluna
sarjakuvaromaanin kerronnallisuus perustuu visuaalisten ja kielellisten osa-alueiden erilaisille
funktioille. Lisäksi sarjakuvaromaanin kontekstissa tekijän tyyli määrittää teoksen fiktiivisen maailman
rakentumista ja erilaisten visuaalisten ja kielellisten ominaisuuksien roolia.
Nykynarratologian ja kirjallisuudentutkimuksen valossa sarjakuvatutkimuksen teoreettinen viitekehys
tarjoaa runsaasti välineitä erilaisten sarjakuvateosten tarkasteluun. Mazzucchellin sarjakuvaromaani
hyödyntää runsaasti erilaisia kerronnallisia tekniikoita, joiden avulla hahmojen mieliä ja
vuorovaikutusta kuvataan. Fiktiivisten hahmojen mielten, kokemusten ja suhteiden esittäminen
sarjakuvaromaanin lajin kontekstissa osoittautui laaja-alaiseksi kokonaisuudeksi, jossa Mazzucchellin
teos toimi hedelmällisenä tutkimuskohteena. Teoksen kerronnan tarkastelu tarjosi näkökulmia
visuaalisuuden ja kielellisyyden kerronnallisiin kytköksiin, joiden tutkiminen on sarjakuvatutkimuksen ja
narratologian kontekstissa alati ajankohtainen kerronnallinen sidos. Mazzucchellin teos tarjoaa
runsaasti materiaalia jatkotutkimukselle ja erilaisille lähestymistavoille.
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1. Johdanto
Kuluneen vuosikymmenen aikana kirjallisuudentutkimuksen alueella on entistä enemmän
suunnattu huomiota vähemmän tutkittuihin muotoihin, jotka rikkovat konventionaalisia rajaaitoja kirjallisen ja visuaalisen ilmaisun välillä. Kirjalliset muodot, jotka aiemmin ovat
mielletty populaareiksi tai viihteellisiksi ovat ajan saatossa huomattu taiteellisesti
merkittäviksi. Edellä mainittua kehityskulkua noudattaa muun muassa sarjakuvatutkimus,
joka on muuttunut entistä keskeisimmäksi sarjakuvalajin kehittyessä ja ansioituneiden
taiteilijoiden noustessa esiin aiemmin aliarvostetun tai muutoin sivuutetun taiteenlajin kautta.
Sarjakuvantekijät, jotka käyvät kentän sisällä jatkuvaa keskustelua taideapparaatin
mahdollisuuksista ja keinoista, ovat lyhyen aikavälin sisällä valjastaneet sarjakuvan keinot
osaksi alati kehittyvää taiteellista kenttää, jonka seuraaminen tutkimuksellista näkökulmasta
tuskin vaatii enää perusteluja: muoto, joka yhdistää visuaalista ja tekstuaalista ilmaisua
mahdollistaa mielenkiintoisia kysymyksenasetteluja, joiden avulla voidaan tutkia
omaleimaisella tavalla niin itse välineen kuin teosten sisältöjäkin koskevia aihepiirejä.
Kuitenkin palkitut ja kunnianhimoiset teoksetkin voivat jäädä huomiotta, jos niiden ympärillä
käytävä keskustelu rajoittuu taiteilijoiden, kriitikoiden ja alan harrastajien välille. Tämän
johdosta sarjakuvaromaanin muodon omaksuminen akateemisen kohteeksi vaatii jatkuvaa
vuorovaikutusta sarjakuvaromaanin kentällä taiteellisesti ansioituneimpien teosten kanssa,
sekä aiemmin huomiotta jääneiden teosten nostamista tutkimuksen kohteeksi.

1.1 Tutkimuskysymys ja tutkimuksen motivointi
Tutkielmassani tarkastelen yhdysvaltalaisen sarjakuvataitelija David Mazzucchellin vuonna
2009 ilmestynyttä teosta Asterios Polyp. Tutkimukseni pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä,
millä tavoin Mazzucchellin teoksen kerronta rakentuu ja millä tavoin teos rakentaa ilmentää
henkilöhahmojen toimintaa ja ajatuksia. Pyrin tutkimaan teoksen kerrontaa ja analysoimaan
niitä tekijöitä, jotka toimivat keskeisinä osina teoksen nimikkopäähenkilön identiteetin ja
henkilöhahmojen subjektiviteettien rakentamisessa. Mazzucchellin teos hyödyntää laajaalaisesti kompleksista sarjakuvakerrontaa, jossa visuaaliset ja tekstuaaliset keinot sekoittuvat
toisiinsa, muodostaen ilmaisutyylin, jonka tarkastelu vaatii laaja-alaisesti erilaisia
sarjakuvatutkimuksen työkaluja.
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Sarjakuvaromaani taiteellisen ilmaisun välineenä edustaa kirjallista muotoa,
jonka akateeminen tutkimus ja teoreettinen tarkastelu ovat jatkuvassa kehityksessä.
Omaleimaisena ja jokseenkin omalakisena kerronnallisen median osa-alueena
sarjakuvaromaanin (graphic novel) teoreettinen määrittely ja alueen rajaaminen on usein alan
tutkijoiden keskuudessa kiivaasti väitelty, minkä lisäksi erilaiset tutkimusmenetelmät johtavat
hyvin toisistaan erilaisten tutkimuksellisten metodien kirjoon alan sisällä. Tämän johdosta
tutkimus, joka kohdistuu toistaiseksi vielä vähän tutkittuihin nykykirjailijoihin ja –teoksiin
voi hyödyntää hyvin laaja-alaisesti erilaisia taiteen- ja kulttuurintutkimuksen teorioita ja
metodeja. Useassa yhteydessä tunnustetun ja palkitun Mazzucchellin sarjakuvateoksen
huomioiminen myös sarjakuvatutkimuksen kontekstissa on ollut toistaiseksi vielä jokseenkin
vähäistä, minkä takia teoksen tarkastelu nykypäivänä on edelleen ajankohtaista. 10 vuotta
julkaisunsa jälkeenkin taiteellisesti poikkeuksellisen Asterios Polypin analyysi tarjoaa
inspiroivia kysymyksenasetteluja sekä toimii mielenkiintoisena tutkimuskohteena erilaisille
sarjakuvakerrontaa koskeville hypoteeseille.
Sarjakuva ilmaisumuotona on kehittynyt vähitellen monialaiseksi taiteenlajiksi
kevyestä comic-viihteestä, ja nykyisen sarjakuvaromaanimuodon kautta monet
sarjakuvataiteilijat käsittelevät monimutkaisia temaattisia kokonaisuuksia sekä taiteellisesti
tunnustetusti että laajoja yleisöjä lähestyttävästi (Hescher 2016, 19-22). Visuaalisen
kerronnan ja tekstin vuorovaikutus muodostaa poikkeuksellisen kokonaisuuden, jolla on
suurenmoinen voima käsitellä kompleksisia aihepiirejä taiteellisesti moniulotteisilla tavoilla.
Hahmojen kokemuksia ja ajatuksia voidaan kuvata erilaisilla visuaalisilla ratkaisuilla, ja
erilaisia juonen ja tapahtumien käännekohtia voidaan ilmentää näiden keinojen avulla.
Mazzucchellin teos ilmentää sekä sarjakuvaromaanin muotoa että sarjakuvakerrontaa omalle
lajilleen poikkeuksellisen ansiokkaalla tavalla, mikä motivoi teosta koskevan tutkimuksen
tekemistä. Teoksen poikkeuksellisuus ilmenee sarjakuvakerronnallisten ansioidensa ja
erityispiirteidensä kautta, joihin lukeutuvat muun muassa erilaiset tasot teoksen tavassa
ilmentää hahmojen dialogisia suhteita sekä hahmojen aiempien kokemusten vaikutukset
heidän toiminnassaan. Kyseisten piirteiden tarkempi analyysi tutkimuksen lähtökohtana
puolustaa paikkaansa sarjakuvatutkimuksen kontekstissa.
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1.2. Asterios Polyp: teoksen lyhyt esittely
Asterios Polypia pidetään sarjakuvataiteilija David Mazzucchellin pääteoksena. Mazzucchelli
työsti teosta lähes 10 vuoden ajan ja ilmestyessään se sai laaja-alaisesti tunnustusta niin
sarjakuva-alan palkintoraadeilta, kirjallisuuskriitikoilta kuin lukijoiltakin. Teoksen juoni
kohdentuu nimikkopäähenkilön elämään ja ihmisiin hänen ympärillään päähenkilön eri
elämänvaiheissa. Teos käsittelee teemoja, jotka liittyvät tunteisiin, aikaan, rakkauteen ja
itsensä löytämiseen. Teoksen tapahtumia kuvataan epätahtisessa aikasuhteessa, menneen ja
nykyisyyden vuorottelulla. Erilaisten takaumien ja kohtauksien kautta päähenkilö kokoaa
yhteen elämäänsä, arkkitehtiuraansa ja epäonnistunutta avioliittoaan. Asterioksen elämä
menestyneenä arkkitehtina kiteytyy hänen lahjakkuutensa suunnitella arvostettuja malleja,
joita ei kuitenkaan rakenneta. Mallit edustavat hänen modernismin muotoihanteitaan mutta
samat ihanteet heijastuvat myös hänen työn ulkopuoliseen elämäänsä, jossa Asterios toimii
usein tunnekylmästi ja puhtaan analyyttisesti. Sarjakuvaromaanin kehityskertomus kuvaa
Asterioksen elämänpituista matkaa nähdä oman egonsa ulkopuolelle ja kuunnella muiden
ihmisten näkemyksiä. Teoksen aikana Asterios tutustuu laitoksellaan työskentelevään
Hanaan, jonka kanssa hän menee naimisiin ja myöhemmin eroaa. Asterioksen ja Hanan
hahmojen kautta teos käy vuoropuhelua kahden erilaisen maailman kokemuksen välillä, mikä
on myös keskeinen osatekijä päähenkilön kehityskertomuksen ja teoksen juonen rakentajana.
Hahmojen väliset persoonalliset erot suoran ja täsmällisen sekä vivahteikkaan ja
emotionaalisen maailmankokemuksen välillä muodostavat jännitteen, joka ilmenee hahmojen
vuorovaikutuksessa. Kyseistä jännitettä New York Times-lehden toimittaja Douglas Wolk
kuvaa arvostelussaan seuraavasti:
The tension between formalist rigor and emotional subtlety is not
just the theme (and method) of the cartoonist David Mazzucchelli’s decade-in-the-making
opus; it’s basically the plot. (New York Times, 23.7.2009)
Jännite erilaisten maailman kokemusten välillä muodostaa keskeisen osan teoksen juonesta ja
kyseistä aihepiiriä Mazzuchelli ilmentää niin piirrostekniikoiden kuin kerronnan tasolla.
Tekniikan, teeman ja juonen erottaminen toisistaan onkin Asterios Polypin tarkastelussa
haastavaa sillä Mazzuchellin piirrostyylissä ja kerronnassa kyseiset tekijät nivoutuvat
toisiinsa. Mazzuchelli hyödyntää runsaasti erilaisia piirrostekniikoita, jotka toimivat teoksessa
henkilöhahmojen persoonien muodostajina ja heidän tunteidensa ilmentäjinä. Kuitenkin tästä
syystä näen teoksen poikkeuksellisena sarjakuvalajin edustajana. Piirrostyylin nivoutuminen
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osaksi kerrontaa ja henkilöhahmojen kokemusmaailmaa tarjoaa mielenkiintoisen lähtökohdan
kerronnan ja fiktiivisten mielten esittämiselle. Teoksen teoreettisessa tarkastelussa edellä
mainittujen yksityiskohtien purkaminen vaatii näin ollen useamman monipuolista analyysia.
Teoksen erilaiset osatekijät ja teemat, kuten dialogiset suhteet, aikatasot ja menneen vaikutus
nykyhetkeen voidaan samanaikaisesti lukea eri temaattisten elementtien merkitsijöiksi.
Kuitenkin teoksen juonen kokonaisuuden kannalta eri tekniikat ja yksityiskohdat pyrkivät
kohti samaa päämäärää: kuvaamaan Asterios Polyp -hahmon ja häntä ympäröivien
henkilöhahmojen vuorovaikutusta.

1.3. Tutkimuksen eteneminen
Tutkielman seuraavassa luvussa käsittelen Asterios Polypin analysoinnissa hyödyntämiäni
sarjakuvatutkimuksen metodeja ja menetelmiä. Nostan esille erikseen kerrontaa, fokalisaatiota
ja subjektiviteettia käsitteleviä huomioita, jotka liittyvät sarjakuvaan ja kyseisen median
visuaalisen kerrontaan. Kuten teoksen sarjakuvailmaisun ja juonen yksityiskohdista ilmenee,
useamman teoreettisen välineen hyödyntäminen tarkastelussa on vaatimus teoksen muodon ja
temaattisten tekijöiden purkamisessa. Hyödynnän keskeisimpinä lähteinäni Achim Hescherin
teosta Reading Graphic Novels: Genre and Narration sekä Kai Mikkosen teosta The
Narratology of Comic Art. Kyseiset teoriateokset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden
sarjakuvaromaanin muodon ja tekniikoiden analyysille.
Kolmannessa luvussa tarkastelen tarkemmin teoksen kerrontaa, muotoa ja
Mazzucchellin piirrostekniikkaa. Teoksen kerronnan analyysissa käsittelen kahdessa
erillisessä osiossa henkilöhahmojen dialogia ja toimintaa sekä teoksen tapaa hyödyntää
erilaisia piirrostyylejä ja typografioita. Kolmannen luvun viimeisessä osiossa analysoin
tarkemmin niitä teoksen kohtauksia, joissa kuvakerronta, henkilöhahmojen äänet ja sekä
päähenkilön ajatukset nivoutuvat yhteen.
Tutkielman neljännessä luvussa analysoin kolmannessa luvussa esille nousseita
kohtauksia subjektiviteetin ja intersubjektiivisen vuorovaikutuksen kannalta. Pyrin
analyysissäni vastaamaan tutkimukseni ydinkysymyksiin, jotka koskevat erityisesti sitä mitä
Asterios Polyp pyrkii muoto- ja kerrontaratkaisuillaan sanomaan. Pyrin osoittamaan, kuinka
teos muodostaa oman omaleimaisen tapansa ilmentää henkilöhahmojen tuntemuksia sekä
rakentamaan tavan ilmentää sosiaalista vuorovaikutusta tavalla, jossa ajatukset ja identiteetit
muuntautuvat tekniikoiden ja tyylien kautta. Yleisesti ottaen olen kiinnostunut niistä
piirteistä, joiden kautta Mazzuchellin teosta voidaan lukea sarjakuvakerronnan rikastuttajana
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sekä siitä, miten kerronta ja henkilöhahmojen kokemukset voidaan ilmentää tavalla, jossa
kumpikin osa-alue täydentää toistaan.
Luvussa viisi tuon tarkasteluni aikani tehdyt havainnot yhteen selkeiksi
lopputuloksiksi. Tutkimukseni lähtökohdan pohjalta esitän, että Mazzucchellin teos toimii
sarjakuvaromaanina esimerkkinä siitä, kuinka erilaiset kerronnalliset tekniikat ja keinot voivat
ilmentää henkilöhahmojen persoonia taiteellisesti omaleimaisella tavalla. Analyyttisen
tarkastelun yhtenä tavoitteena on osoittaa ja nostaa esille teoksen keinoja kuvata
henkilöhahmojen subjektiviteetteja ja toimia niiden välisen vuorovaikutuksen esittäjänä.
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2. Teoreettinen viitekehys
Kuten aiemmin on tullut ilmi, Asterios Polyp hyödyntää monenlaisia tekniikoita, joiden
tarkastelulle on tarpeellista tuoda yhteen laaja-alaisesti erilaisia kuvan ja kerronnan analyysin
metodeja. Pyrin tällä tavoin rakentamaan teoreettisen pohjan Mazzucchellin teoksen
tarkastelulle. Tutkielmani lähtökohdan kautta tarkasteltuna Mazzucchellin teos pyrkii
kuvaamaan subjektiviteetin ja intersubjektiivisen vuorovaikutuksen ilmenemistä
sarjakuvakerronnallisessa tilassa. Tämän johdosta esittelen molemmat osa-alueet,
subjektiviteetin ja intersubjektiivisuuden erillisinä kokonaisuuksinaan, jotta niiden myöhempi
yhteen tuominen olisi johdonmukaisesti pohjustettua.
Osiossa 2.1. käsittelen sarjakuvatutkimuksen lähtökohdasta keskeisimpiä
kerronnan ja esittämisen menetelmiä kuvaa ja tekstiä yhdistävässä ilmaisussa. Keskeisimpinä
lähteinäni hyödynnän Hescherin ja Mikkosen 2010-luvulla ilmestyneitä teoriateoksia, jotka
käsittelevät osittain samoja menetelmiä. Heidän näkökulmansa ovat monessa suhteessa
samankaltaisia sekä tuovat huomioita, jotka yhdessä tarjoavat kokonaisvaltaisen teoreettisen
pohjan sarjakuvakerronnan lukemiselle ja analyysille.
Osiossa 2.2. esittelen sarjakuvatutkimuksen subjektiviteettiteorian käsitteitä,
jotka näen keskeisiksi Mazzucchellin teoksen analyysin kannalta. Käsittelen tässä osiossa
sekä subjektin itsenäisen toiminnan että subjektienvälisen, intersubjektiivisen
vuorovaikutuksen teorioita. Pyrin rakentamaan pohjan Mazzucchellin teoksen toiminnan ja
vuorovaikutuksen muotojen syvemmälle analyysille, jossa sarjakuvaa on mahdollista
tarkastella tutkimuskysymykseni keskeisestä lähtökohdasta - subjektin ja subjektienvälisen
vuorovaikutuksen esittämisestä. Tuon lisäksi esille Mikkosen näkemyksiä fiktiivisten mielten
rakentamisen tekniikoista, joiden avulla henkilöhahmojen ajatuksia ja tunnetiloja voidaan
visuaalisessa kerronnassa esittää.

2.1. Sarjakuvatutkimuksen keskeiset lähestymistavat tutkimuksen kannalta
Sarjakuvan lukeminen tapahtuu visuaalis-kielellisessä tilassa, jossa liikkuminen riippuu
monesta eri yksittäistekijästä. Karin Kukkonen esittelee konventionaalisen sarjakuvan
lukutavan, jossa lukijan katse liikkuu sarjakuvan sivulla paneelista ja tekstialueesta
vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan. Kuvien sekä tekstinä esitetyn puheen ja
ajatusten eteneminen noudattaa useimmiten tätä järjestystä, mikä vastaa näin ollen myös
kaunokirjallisessa proosatekstissä liikkumisen konventionaalista muotoa (Kukkonen 2013,
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22-24). Tämä esitystapa muodostaa lineaarisen tekstissä etenemisen mallin, jonka keinoja
sarjakuvataiteilijat voivat käyttää hyödyksi kuvien ja tekstien sijoittelulla. Kiinnittämällä
lukijan huomio eri kuva- ja tekstielementteihin niiden sijoittelun, koon ja muodon avulla voi
mahdollistaa erilaisia vaikutelmia, joissa voidaan korostaa tiettyjä sarjakuvaruutuja, lauseita
ja näiden yksityiskohtia. Lisäksi Kukkonen korostaa, että perspektiivin vaikutelman
luomisella voidaan tuoda esille erilaisia toisilleen kommunikoivia kuvia hyödyntämällä
piirtotyyliä, jossa tietyt asiat on etu- tai taka-alalla suhteessa toisiinsa (Kukkonen 2013, 25).
Sarjakuvapaneelien kautta esitetty informaatio on harvoin staattista ja kerronta, joka
hyödyntää dynaamisesti keskenään kommunikoivia, korosteisia tai hälvennettyjä kuva- ja
tekstielementtejä on yksi monipuolisen sarjakuvakerronnan edellytys.
Puheen, ajatusten ja dialogin esittäminen sarjakuvakerronnassa rakentuu edellä kuvatun
konvention päälle. Henkilöhahmojen ajatukset ja vuorosanat esitetään useimmiten
tekstuaalisina elementteinä, jotka sijoittuvat tai voivat olla sijoittumatta puhe- tai
ajatuskuplien sisään. Teksti sarjakuvassa voi olla kuitenkin myös jotakin muuta kuin tekstiä,
kuten kuvia tekstin sisällä tai symboleja (Hescher 2016, 144-145). Tämän seurauksena
jaottelu joka perustuisi kuvan ja tekstin erottamiselle toisistaan ei puolusta paikkaansa
sarjakuvakerronnan konventiossa. Ann Miller jaotteleekin tekstin viiteen eri osa-alueeseen:
1.) peritekstiin, joka merkitsee kansisivua tai muuta kertomuksen maailman ulkopuolista
tekstiä 2.) kertomiseen tai resitaatioon, 3.) puheen tai puhekuplien muodossa esitettyyn
dialogiin, 4.) ääniefekteihin tai –merkkeihin ja 5.) mihin tahansa fiktiivisen teoksen
maailmassa esiintyvään tekstiin (Miller 2008, 97). Näin ollen kompositio ja se miten teksti
sijaitsee suhteessa kuvaan muodostavat yhdessä tekstuaalisen esitystavan. Esimerkiksi
vaikutelma laulavasta henkilöhahmosta voidaan saavuttaa lisäämällä henkilöhahmon
puhekuplaan nuottiavaimia merkitseviä symboleja1. Dialogin esittämisessä on suuri merkitys
sillä, minkälaisessa tilassa puhekuplat tai niiden ulkopuoliset lauseet on esitetty.
Henkilöhahmojen välinen vuorovaikutus tapahtuu sarjakuvaruutujen sisällä, ja muun muassa
puhekuplan suuruus, muoto ja väri voivat vaikuttaa siihen, miten henkilöhahmon suhteutuu
dialogin muihin osapuoliin: esimerkiksi vaikutelma yhtaikaisesta puheesta voidaan saavuttaa
yhdistämällä kahden dialogi-osapuolen puhekuplat yhdeksi päällekkäiseksi kuplaksi 2.
Hescher näkee, että koska puheen esittäminen on näin ollen samaan aikaan sekä kuvaa että

1
2

Ks. esimerkiksi Clowes 1998, 21
Ks. Clowes 1998, 23
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tekstiä 3 puhekuplat ja teksti on johdonmukaista mieltää sarjakuvakerronnassa
kuvankaltaisesti eteneväksi elementiksi, jota voidaan hyödyntää kuvakerronnan keinoja
vastaavilla tilallisilla sijoitteluilla. Tunnistettavimmassa muodossaan esitetty puhekupla on
sekä verbaalinen että diegeettisesti toimiva kuvallinen elementti, jonka äänilähde kuvataan
pienellä puhujaan liittyvällä osoittajalla (Hescher 2016, 150).
Asterios Polypissa puhekuplien ja tekstin hyödyntäminen osana kerrontaa toimii suhteessa
laajempaa kuvakompositioon. Mazzucchellin tapa esittää tekstiä sekä puhekuplien sisällä että
niiden ulkopuolella riippuu siitä onko kyseessä dialogista koostuva kohtaus vai abstraktimpi
henkilöhahmon ajatus- ja tunnemaailmaa ilmentävä kohtaus (ks. kuva 1). Näiden toisistaan
eroavien tekstin ja puheen esitystapojen tarkastelulle keskeistä on se, että Mazzucchelli
hyödyntää niitä erilaisten tunnetilojen ja vaikutelmien välittämiseen ja lukijalle piirtyy heti
alussa vaikutelma tekijän omasta tyylistä. Koska Mazzucchelli hyödyntää erilaisia tekstin
esittämistapoja, on niitä tarpeellista tarkastella myös suhteessa kohtaukseen ja
kuvakompositioon, sillä niistä koostuva kokonaisuus vaikuttaa tekstin sävyyn. Teoksessa
teksti toimii usein sekä diegeettisenä kerronnan välittäjänä että kuvakompositiota ja tilaa
rakentavana osatekijänä.

3

Tästä eteenpäin käytän tarvittaessa käsitettä teksti-kuva, joka etenkin Mazzucchellin teoksen tarkastelussa
havainnollistaa kuvan ja tekstin toisiinsa nivoutuvaa yhteyttä.
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Sarjakuvakerronta ei välttämättä vaadi puhujaa tai verbaalista kommunikoijaa.
Koska informaation esittäminen on sarjakuvassa enimmäkseen kuvallista, eivät tapahtumien
kuvaaminen ja kertomuksen kuljettaminen vaadi verbaalisen esittäjän tai kertojan sijoittamista
osaksi tapahtumia. Hescherin mukaan sarjakuvakerronta on pohjimmiltaan kuvallisen
informaation näyttämistä: Sarjakuvan kommunikatiivinen metodi voidaankin rinnastaa
elokuvan tai muun visuaalisen muodon kerrontaan, joka perustuu kohtauksessa toisiinsa
liittyviin kuviin. Lisäksi kerronnan sellaiset ominaisuudet, jotka ilmenevät suhteessa
kuvalliseen akseliin voivat toimia itsenäisesti ilman selkeästi osoitettua kertojan ääntä.
Sarjakuvan kuvat ovat tässä mielessä valmiiksi annettuja kokonaisuuksia, eivätkä samalla
tavalla fiktiivisiä kuten kertoja, mikä johtaa siihen, että dikotominen jaottelu näyttämisen ja
kertomisen välillä ei ole aina kelvollinen sarjakuvakerronnan tutkimukseen. Kuitenkin kun
halutaan tutkia näyttämisen ja kertomisen eroavaisuuksia, voidaan tätä jaottelua hyödyntää.
Sarjakuvaromaaneissa näyttäminen on pääosin itsenäinen suhteessa kertojaan ja kertovaan
tekstiin (Hescher 2016, 108-110; 115). Huolimatta edellä kuvatusta osittain jännitteisestä
vuorovaikutuksesta kuvan ja tekstin välillä, sarjakuvakerronnan tekstuaalinen ulottuvuus on
silti syytä huomioida omana esteettisesti tärkeänä komponenttinaan. Teksti voi myös kertoa
jotain sellaista informaatiota, joka vuorovaikutteisesti kuvakerronnan kanssa antaa lukijalle
myös kuville merkityksen. Miodragin mielestä teksti, joka toimittaa dialogia tai ekspositiota
ei toimisi yksinään, jos se irrotettaisiin erilleen kuvista joiden kanssa se on esitetty (Miodrag
2013, 70).
Asterios Polypin kerronnan ja subjektiviteettien tutkimuksen kannalta yksi
keskeisimmistä lähestymistavoista on fokalisaatio ja sen tarkastelu. Kysymys fokalisaatiosta
on yksi laajimmin keskustelluista käsitteistä sarjakuvaromaanin kerronnan kontekstissa.
Erilaiset tutkijat ovat esittäneet toisistaan eriäviä mielipiteitä muun muassa siinä suhteessa,
välittyykö fokalisaatio sekä kuvan että tekstin välityksellä, vai pelkästään toisen kautta.
Kahden fokalisaation tason samanaikainen esiintyminen voi vaikeuttaa niiden lähteiden
tarkkaa paikantamista teoksessa, mutta kuten muun muassa Hescher, Kukkonen ja Kai
Mikkonen ovat esittäneet, tekstuaalinen ja kuvallinen akseli voivat toimia sekä itsenäisinä että
toisistaan riippuvaisina osa-alueina, joten fokalisaation kysymys koskee olennaisesti sitä,
miten fokalisaatio toimii kunkin yksittäisen sarjakuvateoksen kokonaisuudessa (Hescher
2016, 118). Kysymys voidaan näin ollen laajentaa koskemaan kerronnan
kokonaisperspektiiviä ja minkälaisia kerronnallisia ratkaisuja kukin sarjakuvateos tekee
fokalisaation ilmentämiseksi. Esimerkiksi kuvassa esitetty toiminta, joka kuljettaa kerrontaa
ei välttämättä vastaa automaattisesti hahmoa, joka on teoksen tapahtumien keskeisin
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fokalisaation välittäjä. Lisäksi kertoja-henkilöhahmon toiminta voi tapahtua sarjakuvaruudun
tai kuvan ulkopuolella mutta hänen tekstinsä tai puhekuplansa kautta esitetty kerronta voi
osoittaa hänet silti tapahtumien fokalisaation lähteeksi4. Kuitenkin Hescher korostaa, että
sarjakuvien tapa esittää näkökulmakerrontaa ei toimi klassisen narratologian määrittelemän
fokalisaation tavoin, koska sarjakuvien henkilöhahmojen kertojaäänet eivät itsenäisesti tuota
yksittäisten kuvien tai kuvasekvenssien ilmentämää kerrontaa (Hescher 2016, 119-120).
Sarjakuvatutkimuksessa fokalisaation tarkastelulle on keskeistä pyrkiä siis selvittämään mitä
kuvassa näytetään ja kuka on visuaalisen kerronnan keskiössä. Henkilöhahmojen
näkökulmien kuvaaminen ja kerronta voi vaihtua sarjakuvapaneelista ja –ruudusta toiseen,
mikä edellyttää niiden elementtien tarkastelua, jotka paljastavat keitä ja mitä lukijalle
näytetään. Lisäksi kuvallis-tekstuaaliset ainekset, jotka liittyvät tilan ja juonen kulun
esittämiseen, ohjaavat lukijaa huomioimaan tiettyjen henkilöhahmojen kerronnalliset äänet
vahvempina kuin toisten. Näin ollen fokalisaation muodostuminen ja ilmeneminen on
prosessi, joka voi koskea sekä yksittäistä sarjakuvaruutua kuin laajempaa teoskokonaisuutta.
Kuvan ja tekstin erottelusta kumpuaa tärkeä kysymys, joka koskee kuvakerrontaa, eli kuinka
näyttäminen ja näkeminen toimivat sarjakuvakerronnassa. Lisäksi kuvallisessa esittämisessä
voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä katsoja näkee tai mihin hänen huomionsa
kiinnittyy. Hescher esittää huomion, että sarjakuvakertomuksissa se mitä henkilöhahmot
näkevät voi olla jotakin mitä ei näytetä kuvassa: Hahmojen katse voi olla kiinnittynyt
johonkin asiaan, joka ei ole näkyvissä empiiriselle sarjakuvan lukijalle. Lisäksi lukijan
katseelle voidaan esittää vaihtelevista perspektiiveistä rakennettuja kuvallisia sekvenssejä,
joiden rakentuminen ei välttämättä aina määräydy hahmon tai kertojan sijainnin mukaan
(Hescher 2016, 122-123). Nämä piirteet ovat tärkeitä kuvissa esiintyvien subjektien
havainnoinnin perusteella tehtyihin huomioihin. Subjektien havaintoja ei voida aina
johdonmukaisesti perustella suoraan niillä tekijöillä, jotka koskevat subjektien sijaintia
suhteessa kuvaan: esimerkiksi subjektien tekstin ja puheen sijaitseminen osana kohtausta on
tässä yhteydessä vain yksi osatekijä, joka muodostaa havainnon vaikutelman.
Asterios Polypin kerronnassa näkökulman esittäminen välittyy moninaisilla
keinoilla ja Mazzucchelli voi ilmentää äkillistä näkökulman vaihdosta tai konfliktia
varioimalla piirrostyyliään. Analysoin teoksen fokalisaatiota myöhemmissä luvuissa mutta
alustavasti esitän hypoteesin, että teoksen fokalisaatiota on tarkasteltava sekä
kokonaisperspektiivistä että kunkin henkilöhahmon kohdalla erikseen. Mikkonen esittää,
4

Ks. Pallasvuo 2015, 8. Jaakko Pallasvuon sarjakuvateoksen Pure Shores kohtauksessa hahmon fokalisoitu
puhe ilmenee osana kohtausta vaikka hahmo ei ole fyysisesti läsnä kohtauksen tapahtumissa.
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huomion, että koska visuaalinen kertomus voi hyödyntää monia erilaisia fokalisaation
tekniikoita, Asterios Polypissa fokalisaatio rakentuu kunkin henkilöhahmon kohdalla eri
tavalla. Jokaiselle hahmolle on annettu oma tekstifontti, määrittävä väriskeema ja visuaalinen
tyyli (ks. kuva 2). Näin ollen kaikki nämä tekijät toimivat fokalisaation rakentajina
(Mikkonen 2017, 154). Koska fokalisaatio toimii teoksessa sekä visuaalisella että
tekstuaalisella tasolla, on kerrontaa ja subjektiviteettia tarkasteltava näillä eri tasoilla. Kukin
fokalisaation ulottuvuus toimii teoksessa erilaisen informaation välittäjänä ja eri osatekijänä
subjektiviteetin muodostumisessa. Kokonaisuuden tarkastelun kannalta on ennen kaikkea
välttämätöntä tiedostaa sarjakuvafokalisaation moniulotteisuus ja Asterios Polypin
monialainen fokalisaatiotekniikoiden hyödyntäminen.
Hescher esittää huomion ja ehdotuksen, että näyttämiseen ja kuvan
rakentamiseen liittyvät tekniikat vastaavat hyvin pitkälti elokuvataiteen mise-en-scèneesillepanoa. Useat kuvassa ilmenevät mise-en-scénen yksityiskohdat kuten kuvakulma, väri,
valaistus ja hahmojen etäisyys toisiinsa luovat yhdessä komposition, jonka sisällä
henkilöhahmojen toiminta tapahtuu (Hescher 2016, 128). Vaikka mise-en-scène kattaa
muitakin osa-alueita kuin edellä mainitut yksityiskohdat Hescherin ehdotus on tässä
yhteydessä hyödyllinen piirrosteknisen analyysin jaottelu. Elokuvataiteen visuaalisista osaalueista voidaan sarjakuvan yhteydessä erottaa erikseen keinot kuten varjojen ja kuvakulmaperspektiivien hyödyntäminen. Koska henkilöhahmot sijoittuvat myös osaksi mise-enscène:a, on heidän subjektiivisten havaintojensa tarkastelussa huomioitava minkälaisessa
asetelmassa heidät on esitetty laajemman kuvakomposition osana. Esimerkiksi kuvasekvenssi,
jossa etäältä kuvattua objektia kohti lähestytään asteittain, voi ilmentää joko kohdetta
lähestyvää subjektia – sekvenssi kuvaa näkökulmaperspektiivistä kohdetta lähestyvää
henkilöhahmoa 5– , tai kuvakerronnan siirtymistä kohti toista kohdetta, jossa aiemmin kuvattu
subjekti ei ole enää läsnä. Hescherin huomio nostaa esille kuvakerronnan keskeisen luonteen,
sillä vaikka kerronta ei olisi verbaalista tai vaikka kuvasekvenssissä ei olisi lainkaan
puhekuplia ja vuorosanoja, henkilöhahmojen osuus mise-en-scéne-kompositiossa voi viestiä
hyvin paljon heidän roolistaan kyseisessä kuvassa tai kuvasarjassa. Asterios Polypissa
kuvakompositiot noudattavat useissa kohdin Hescherin ehdottamaa mallia: Teoksen
kohtaukset tapahtuvat usein tiloissa, jotka mukautuvat henkilöhahmojen senhetkisiin
mielentiloihin ja muuttuvat värit ja piirrostyylit heijastavat hahmojen toimintaa ja kyseisissä
5

Asetelma, joka vastaa hyvin paljon elokuvateknistä efektiä, jossa kohteeseen aluksi kohdentamalla, katsojalle
paljastetaan myöhemmin asetelman olleen näkökulmaperspektiivistä havainnoivan hahmon silmin kuvattu,
hahmon ilmaantuessa näyttämölle osaksi kuvasarjan viimeistä kuvaa.
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kohtauksissa. Tämän johdosta, vaikka misé-en-scene-esillepano ei olekaan perinteisesti
omaksuttu sarjakuvakerronnan tarkastelun malli, koen sen soveltuvan juuri Mazzucchellin
teoksen tutkimusvälineeksi. Aiemmin mainittu Asterios Polypin erityislaatuisuus
sarjakuvalajin kontekstissa kohdentuu suurilta osin juuri värien ja piirtotyylin
hyödyntämiseen osana kohtausten ja kerronnan rakentamista.
Huomiot fokalisaation problemaattisesta luonteesta ja sekä henkilöhahmojen
esittämisestä suhteessa kompositioihin ja kuvasekvensseihin johtavat tutkielmani aiheen
kannalta keskeiseen kysymykseen, hahmojen subjektiviteetin esittämiseen sarjakuvassa.
Subjektiviteetin osa-aluetta hahmottelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa mutta nostan
fokalisaatioon liittyen vielä huomion sarjakuvateoksen tyylistä. Hescher nostaa esille
määrittävän piirrosteknisen yksityiskohdan, joka koskee sitä miten hahmo on sarjakuvassa
piirretty. Viivat, niiden värit ja muodot voivat kuvastaa hahmon luonnetta ja mielialaa, minkä
lisäksi ne luovat vaikutelmia sekä henkilöhahmon että puhekuplien esitystyyleissä (Hescher
2016, 183). Hahmojen suhde mise-en-scenènessa ja kuvasekvensseissä voi ilmentää
henkilöhahmojen kuvitelmia tai ajatuksia, minkä kautta sarjakuva voi kommunikoida lukijalle
hahmon unelmia, toiveita tai ylipäätään mitä tahansa mitä sarjakuvataiteilija ei halua esittää
tekstuaalisen eksposition kautta. Lisäksi kuvat ja sekvenssit, jotka ovat henkilöhahmon
kuvitelmaa voivat rakentaa vaikutelman, jossa kertomukselle muodostuu useita erilaisia
ajallisia tasoja, joihin esimerkiksi takaumat lukeutuvat. Hahmojen liike ja toiminta
kuvasekvenssissä voi ilmentää heidän tunnetilojaan, mitä voidaan korostaa erilaisilla keinoilla
tietyn intensiteetin saavuttamiseksi. Nopeasti etenevät, toisiaan seuraavat kuvat voivat
kommunikoida hermostuneesta ja hätääntyneestä toiminnasta, kun vuorostaan hitaasti etenevä
kuvasekvenssi voi ilmentää hahmon rauhallista olotilaa, jossa hahmon läsnäolo osana tilallista
kompositiota ei ole kyseenalaistettu. Subjektiviteetin ilmentäminen heijastuu aiemmin
mainittuun kunkin teoksen fokalisaatioon, jonka tarkastelu edellyttää teoskokonaisuuden
käsittelemistä näihin seikkoihin vaikuttavat eri yksityiskohdat huomioiden.

2.2. Subjektiviteetti ja mieli
Pystyäkseni tarkastelemaan Asterios Polypin kerrontaa, on aluksi tarkemmin määriteltävä
miten subjektiviteetin esittäminen sarjakuvakerronnassa muodostuu. Sarjakuvassa
subjektiviteetin ilmeneminen välittyy monien erilaisten keinojen yhdistelmänä. Yleisesti
voidaan erottaa toisistaan teoksen tekijän (author) ja teoksen sisäisen maailman kertojan

12

(narrator) subjektiviteetti, joiden tarkasteluissa voidaan soveltaa erilaisia välineitä.
Tarinamaailman sisäinen subjektiviteetti voidaan havaita kerronnan erilaisilla tasoilla mutta
kuten Mikkonen nostaa esille, tekijän subjektiviteetti voi välittyä myös osana tarinamaailmaa
muun muassa tyylin kautta (Mikkonen 2017, 109-110). Lisäksi hän nostaa esille, että vaikka
esitystapa mahdollistaa monisyisiä tapoja esittää henkilöhahmojen kokemuksia ja maailmaa,
tekijän tyyli on jotain sellaista mikä on osa tekijää, eikä maailmaa, jota tyyli pyrkii
kuvaamaan (Mikkonen, 2013, 111-112). Piirrostyylin käsittely yhtenä perspektiivikerrontaan
vaikuttava osatekijänä sekä korostaa graafis-tekstuaalisen esitystavan monia osatekijöitä että
nostaa esille sarjakuvataiteilijoiden kullekin ominaisia ratkaisuja kunkin yksittäisen teoksen
tarkastelun kontekstissa. Visuaaliset tyyliratkaisut toimivat osana teoksen sisäisen maailman
rakentamista ja signifioivat informaatiota henkilöhahmojen mielentiloista ja ajatuksista.
Asterios Polypin kohdalla Mazzucchellin visuaaliset ratkaisut näin ollen edustavat
samanaikaisesti sekä teoksen tekijän henkilökohtaista taiteellista tyyliä ja ääntä että
ilmentävät kerronnan tasolla ilmeneviä subjektiviteetin tasoja. Jotta teosta voidaan tarkastella
kerronnallisten ratkaisujen kautta on syytä huomioida subjektiviteetin ilmeneminen näillä
tasoilla. Kuitenkin, koska Mazzucchelli on sekä piirtänyt että käsikirjoittanut 6 teoksensa,
Asterios Polypin teoksen tekijän subjektiviteettia voi tarkastella samanaikaisesti sekä
visuaalisen että tekstuaalisen tason kautta.
Visuaalisen tyylin merkitys voi olla hyvin merkittävässä roolissa fiktiivisten
mielten esittämisessä. Mikkonen nostaa esille huomion, että tietyt kertomuksen käännekohdat
ja henkilöhahmojen mielten muutokset voidaan esittää visuaalisten käänteiden avulla. Näin
ollen voidaan puhua mielenrakentamisen tekniikoista (mind style), jotka välittävät
informaatiota henkilöhahmojen mielten kehkeytymisestä kertomuksessa (Mikkonen 2017,
119-120). Vastaavan näkemyksen esittää myös Jan-Noël Thon. Hänen mielestään sarjakuvat
voivat hyödyntää sekä kerronnallisia että ei-kerronnallisia tekniikoita henkilöhahmojen
mielten esittämisessä, mikä vaikuttaa hahmojen mielten ilmenemiseen teoksessa (Thon 2016,
248). Voi olla haastavaa perustella tiettyjen sarjakuvateoksen visuaalisten tekniikoiden
kerronnallista merkitystä, mutta mikäli voidaan nähdä, että tekniikat toimivat osana
fiktiivisten mielten rakentamista, voidaan niitä myös tarkastella tästä näkökulmasta käsin.
Asterios Polypissa henkilöhahmojen tunnetiloja ja ajatuksia esitetään sekä visuaalisilla että
kielellisillä tekniikoilla. Ne molemmat toimivat teoksen sisäistä maailmaa rakentavassa
6

Usein esiintyvä käytäntö sarjakuvaromaanien tekemisessä on, että teoksella on kaksi tekijää, piirtäjä ja
kirjoittaja. Näiden teosten kohdalla voidaan tarkastella kahden eri tekijä-subjektiviteetin ilmenemistä sekä
tekstin että kuvan tasoilla. Esimerkiksi kirjoittaja Alan Mooren teokset ovat syntyneet tämänkaltaisen kirjailijan
ja sarjakuvapiirtäjän yhteistyön kautta.
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roolissa, mutta visuaalisen tyylin merkitys kerronnan välittäjänä on moniulotteisempi juuri
edellä esitettyjen huomioiden johdosta. Henkilöhahmojen mieltä rakentavat tekniikat voidaan
nähdä Asterios Polypissa kerronnallisessa roolissa mutta ne tarjoavat myös monitulkintaista
informaatiota henkilöhahmojen välisessä vuorovaikutuksessa ja intersubjektiivisissa
suhteissa. Yksittäiset fiktiiviset mielet vaikuttavat siihen, kuinka teoksen kokonaismaailma
rakentuu sillä kerronnallinen perspektiivi välittyy Asterios Polypissa erityisesti visuaalisten
tekniikoiden ja muutosten kautta. Visuaalisuudella on teoksessa myös metaforallisia
funktioita, joiden tulkinta nousee oleelliseksi myöhemmissä käsittelyluvuissa. Perustellusti
voidaan kuitenkin esittää, että Asterios Polypin fiktiivisiä mieliä rakentavat tekniikat vaativat
analyysin tueksi sekä sarjakuvatutkimuksen että kertomusteorian lähestymistapoja.
Eräs sarjakuvakerronnalle olennainen piirre on sen tapa esittää subjektiivisia
kokemuksia osana subjektiivisen ja objektiivisen perspektiivin välillä vaihtelevaa kuvaa ja
tilaa. Mikkonen esittää, että kerronta voi hyödyntää vaihtelevanasteista etäisyyttä näyttämisen
ja kertomisen välillä. Tässä kerronnassa huomionarvoista on lisäksi kertojaääni ja hänen
paikkansa teoksen maailmassa ja todellisuudessa (Mikkonen 2017, 215).
Mikäli kerronta esittää havaintoja, jotka rakentavat kuvaa tarinamaailmasta, on arvioitava
mihin yksittäistekijään ne kiinnittyvät. Sarjakuvan visuaalisessa kerronnassa voidaan
tarkastella, onko havainto kertojaäänen subjektiivista havainnointia siitä mitä hän näkee tai
kokee vai onko kyseessä objektiivista ympäristöä muodostava kuva. Toisin sanoen, kenelle
tarinamaailmassa esiintyvään henkilöhahmoon ja kenen havaintoon kuvat voidaan liittää.
Tämä ei usein ole itsestään selvää ja visuaalinen kerronta voi rakentua usean hahmon
intersubjektiivisesta vuorovaikutuksesta. Asterios Polypissa useat kohtaukset ovat
visuaaliselta kerronnaltaan tässä suhteessa ambivalentteja sillä ne koostuvat usean henkilön
samanaikaisesta kokemuksesta, jotka ovat myös usein konfliktissa keskenään. Teoksen
hallitsevat kerronnan muodot ovat yksikön kolmas persoona ja vapaa epäsuora kerronta,
joskin sarjakuvan diskurssissa näitä käsitteitä on syytä problematisoida.
Mikkonen näkee, että vaikka visuaalisessa kerronnassa lukija näkee mielen jostain
fokalisoidusta perspektiivistä, sarjakuvakerronnan näkökulma on usein liukuva ja alati
vaihtuva, minkä lisäksi kerronta ei välttämättä edellytä subjektiivista näkökulmaa
informaation välittämiseksi (Mikkonen 2017, 217). Visuaalinen kerronta koostuu
diegeksiksen lisäksi viivan, värin ja kuvakomposition vuorovaikutuksessa, minkä johdosta
fokalisaation esittäminen lukijalle näyttäytyy alati kehkeytyvänä. Lisäksi kerronnan ja
kertojan luotettavuuden arviointi voi tästä näkökulmasta olla haastavaa, koska visuaalisesta
tilasta esitetyt havainnot voivat olla vaikeaa kohdistaa tiettyyn kertoja-subjektiin. Kerronnan
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luotettavuutta voidaan toki arvioida osana Mazzucchellin kerronnan tarkastelua mutta
tutkimuskysymykseni kannalta näen oleellisemmaksi sen, miten subjektiviteetit esitetään.
Tästä näkökulmasta käsin näen, että Asterios Polypin kerrontaa on syytä tarkastella laajaalaisesti. Erityisen keskeistä on ottaa huomioon ne elementit, joiden kautta vaikutelma
subjektiivisesta kokemuksesta ja mielestä välittyy lukijalle. Erilaiset visuaaliset tekniikat
tarjoavat mahdollisuuksia monille tulkinnoille ja fokalisaation tarkastelu on tältä kannalta
myös olennaista. Teoksen kerrontaa on syytä tarkastella niin fokalisaation kuin Mazzucchellin
visuaalisen tyylin näkökulmista, joiden välinen vuorovaikutus on tutkimuskysymykseni
keskiössä.

3. Asterios Polyp ja sarjakuvaromaanin kerronnan tekniikat
Tässä osiossa siirryn analysoimaan Asterios Polypin kerronnan tekniikoita edeltävässä
luvussa hahmoteltujen teoreettisten lähtökohtien pohjalta. Kuten olen nostanut esille,
Mazzucchellin teoksen kerronta perustuu laajalle erilaisten tekniikoiden ja merkitsijöiden
vuorovaikutukselle.
Osiossa 3.1 tarkastelen teoksen piirrosteknisiä ja typografisia tyylikeinoja.
Nämä tyylikeinot toimivat merkittävässä roolissa subjektiviteettien rakentamisessa ja
henkilöhahmojen mielen ilmentämisessä. Osiossa 3.2 henkilöhahmojen välistä dialogia ja
toimintaa kerronnan roolissa. Tutkimuskysymykseni kannalta olennaisessa roolissa on miten
edellä mainitut seikat toimivat intersubjektiivisen vuorovaikutuksen kannalta. Osiossa 3.3
tarkastelen tarkemmin tekstin ja kuvan suhdetta teoksen fokalisaatioon. Hyödynnän
analyysissä aiemassa luvussa esille nostettuja Mikkosen huomioita sarjakuvakerronnan ja
fokalisaation suhteesta ja erityisluonteesta.

3.1. Piirrosteknisten ja typografisten tyylikeinojen esittely
Kuten aiemmassa luvussa nostin esille, Asterios Polypissa jokaiselle keskeiselle
henkilöhahmolle on annettu oma dominantti piirrostyyli ja fontti. Elementit pyrkivät
kuvastamaan hahmojen ominaisuuksia, tunnetiloja ja näkemyksiä. Näin ollen ne toimivat
Mikkosen hahmotteleman mielenrakentamisen keinoina. Visuaalisen tyylin analyysissa
voidaan esittää, että tiettyjen elementtien korostamisella sarjakuvapiirtäjä voi tuoda esille
tiettyjä hahmojen mielten ja näkemysten piirteitä. Piirrosjäljen, värin, viivan ja muodot
15

toimivat kerronnallisessa roolissa, jos niiden kautta voidaan lukea suoraa informaatiota, joka
rakentaa lukijalle kuvaa hahmosta.
Esimerkiksi Asterios-hahmon pyrkimystä järjestelmällisyyteen ja jokseenkin
suoraviivaiseen asioiden jaotteluun Mazzucchelli korostaa antamalla hahmolle geometrisen ja
symmetrisen ulkomuodon. Asterioksen hahmon kulmikas ulkonäkö, pukeutuminen ja
käyttäytymisen maneerit vastaavat hänen näkemyksiään maailmasta, mitä korostetaan
esittämällä hahmo piirrosjäljellä, joka suosii suoria viivoja ja muotoja. Vuorostaan Hanahenkilöhahmon herkkää ja pehmeää luonnetta, mitä Mazzucchelli korostaa haaleammilla
väreillä ja pehmeämmällä piirrosjäljellä. Hanan hahmo on piirretty pyöreillä viivoilla, minkä
lisäksi Mazzucchelli on antanut Hanalle muista teoksen hahmoista poiketen silmät, jotka ovat
suuremmat ja elliptiset.
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Edellä mainittujen hahmojen esitystavassa on hyödynnetty myös erilaisia dominantteja värejä,
I

It

jotka vastaavat hahmojen persoonallisuuksia ja tietyissä teoksen katkelmissa myös ilmentävät
]I'F
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hahmojen tiettyjä tunnetiloja. Tätä piirrettä käsittelen perusteellisemmin tulevissa luvuissa,
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joissa keskityn tarkastelemaan tiettyjä yksittäisiä teoksen kohtauksia, mutta tässä kohtaa on
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syytä nostaa esille huomio värin käytöstä osana teoksen keinopalettia. Eri piirrostekniset
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keinot nivoutuvat yhteen hahmojen esitystavoissa ja kerronnassa mutta tietyissä kohtauksissa
väreille ja sen käytölle on annettu erityinen rooli ja painoarvo.

1
((

Typografian tasolla edellä mainittuja hahmoja kuvataan samanlaisilla
t-

piirrosteknisillä eroilla. Asterioksen hahmon puhekuplissa teksti on esitetty kapiteeleilla, kun
taas Hanan teksti on esitetty tekstauskirjoitusta tavoittelevalla typografialla, jossa on sekä
isoja että pieniä kirjaimia. Kautta teoksen kulun lähes jokaiselle eri hahmoille on annettu

il

erilainen piirrostekninen ja typografinen esitystyyli mutta tässä kohtaa mainitsen Asterioksen
ja Hanan typografiset dominantit erikseen, sillä kyseisten hahmojen vuorovaikutus on
tutkimuskysymykseni kannalta keskeisin. Muiden hahmojen määrittäviä tyylikeinoja nostan
esille mikäli sille ilmenee tarvetta tiettyjen kohtausten lähiluvun kannalta.
Kuten Mikkonen esittää, sarjakuvateoksen sisältämiä muototeknisiä ominaisuuksia voidaan
hyvin tarkastella formalistisen taideanalyysin avulla mutta kerronnallisesta näkökulmasta
käsin on syytä tarkastella teoksen tyyliä suhteessa sen kerronnallisiin merkityksiin (Mikkonen
2017, 112). Mazzucchellin teoksessa edellä mainituille piirrosteknisille ja typografisille
keinoille on kerronnallista painoarvoa. Erilaiset jäljet ja viivat muodostavat vaikutelmia
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hahmojen persoonallisuudesta, mikä ilmenee osana teoksen visuaalisuutta erilaisena tasona
kuin hahmojen toiminnan esittäminen. Hahmojen välisille vuorovaikutukselle muodostuu
kontrasteja jo erilaisen visuaalisen esittämisen tasolla, mikä ohjaa lukijaa muodostamaan
käsitystä hahmojen toimintalogiikasta jo ennen puhekuplien ja tekstin lukemista. On
kuitenkin syytä korostaa, että tekstuaalinen ja visuaalinen ulottuvuus ovat kytköksissä
toisiinsa eivätkö irrallisia kokonaisuuksia sarjakuvaromaanin kontekstissa mutta niitä voidaan
tarkastella myös omina osa-alueinaan, minkä avulla voidaan havainnollistaa niiden erilaisia
rooleja teoksen sisäisessä logiikassa ja kerronnan esitystavoissa.
Huomionarvoisena tekijänä on syytä nostaa esille Asterios Polypin tapa esittää
kerrontaa niin, että edellä kuvatut tyylikeinot nivoutuvat toisiinsa, jotta lukijalle syntyisi
vaikutelma tietystä tunnetilasta henkilöhahmojen välisessä vuorovaikutuksessa. Marie-Laure
Ryan esittää, että lukijan emotionaalinen vaikutelma teoksen sisäisiin tapahtuu on oltava
samaistuttavissa ja perusteltavissa teoksen sisäisen maailman logiikan avulla. Lukijan asema
kerronnan seuraajana on moniselitteisempi kuin pelkän tarkastelun läpi tapahtuva
vastaanottaminen. Tiettyihin vaikutelmiin on oltava kohdennettavissa oleva agentti, johon
lukija voi asettua ja jonka kautta vaikutelma ja tunnetila ilmenevät (Ryan 2001, 149-150).
Asterios Polypissa hahmojen toiminta ja puhe esitetään johdonmukaisen kerrontalogiikan
avulla, jossa lukija pystyy selkeästi seuraamaan kenelle kuvapaneeleissa ja puhekuplissa
ilmenevä puhe kuuluu. Mazzucchelli pyrkii näin esittämään teoksen hahmojen attribuutit
selkeinä kokonaisuuksina, joiden kautta lukijan on johdonmukaista ymmärtää miksi kukin
hahmo toimii tietyllä tavalla. Hahmojen leimalliset piirrostyylit ja typografiset dominantit
korostavat tämänkaltaisen lähestymistavan tärkeyttä Mazzucchellin tavassa rakentaa
henkilöhahmoja ja esittää dialogia edellä kuvatun menetelmän avulla.
Asterios Polypin piirrosteknisten menetelmien ja typografisten keinojen analyysi
on ensiarvoisen tärkeää teoksen kerronnan tarkemmassa tarkastelussa. Kuten olen tuonut
esille, Mazzuchelli hyödyntää johdonmukaista tyylikeinojen kokonaisuutta, jonka kautta
hahmot ja kerronta ilmenevät. Visuaalisen ja tekstuaalisen kerronnan suhde rakentuu
sarjakuvakerronnalle ominaisesti teoksen eri kohtauksissa erilaisilla tavoilla. Kuten Mikkonen
tuo esille, tekijän on mahdollista luoda eri keinojen välille jännitteisiä suhteita, jossa
visuaalisten ja tekstuaalisten keinojen avulla esitetään erilaisia tunnetiloja teoksessa, mitä
lukijan on mahdollista hyödyntää kerronnan tulkinnassa (Mikkonen 2017, 239). Mazzucchelli
lähtökohtaisesti hyödyntää visuaalisuutta ja tekstuaalisuutta eri hahmojen tunnetilojen ja
piirteiden esittämiseen mutta Asterios Polypissa tietyt kohtaukset ovat korostuneesti
visuaalisia tai tekstuaalisia. Näin ollen on syytä tarkastella näitä kokonaisuuksia myös omina
18

osa-alueinaan, jotta on mahdollista saada parempaa ymmärrystä siitä minkälaisia merkityksiä
kuvalle ja tekstille on kussakin kohtauksessa asetettu. Siirtyessäni tarkastelemaan dialogin ja
toiminnan suhdetta teoksen kerronnassa, viittaan teoksen typografisiin ja piirrosteknisiin
keinoihin sillä lähtökohdalla, että ne rakentuvat sen logiikan mukaan, jolla ne on aiemmin
mainituissa esimerkeissä esitetty.

3.2. Dialogi ja henkilöhahmojen toiminta kerronnan tasoina
Asterios Polypin keskeinen kerronnan tekniikka on dialogisen tekstin ja visuaalisen toiminnan
esittäminen suhteessa toisiinsa. Puran näiden piirteiden suhdetta käsittelemällä teoksen
kerronnan tasojen ohella myös laajemmin visuaalisuuden ja tekstuaalisen kerronnan eroja
sarjakuvamediumissa.
Dialogin ja puheen esittäminen kerronnallisena välineenä luo vuorovaikutteisen
suhteen puheen ja sen esittäjien välille. Kertoja-subjektien tai hahmojen, jonka kautta dialogi
esitetään, kuvataan usein säännönmukaisesti puhekuplilla, jotka etenevät lineaarisessa
järjestyksessä. Puhekuplien sijoittelu kuvapaneelissa ja -sekvenssissä muodostaa jatkumon,
jonka kautta dialogi etenee ja jota lukija tässä määrätyssä järjestyksessä vastaanottaa. Kuten
Mikkonen esittää, puhekuplia voidaan myös hyödyntää niin, että eri puhekuplien välisellä
etäisyydellä ja sijoittelulla toisiinsa tai toisiin kuvapaneeleihin voi olla kuvasekvenssiä ja
dialogin tiettyä intensiteettiä vahvistavia vaikutelmia (Mikkonen 2017, 233-234).
Asterios Polypissä dialogi hyödyntää edellä kuvatun mallin kaltaisia keinoja
useissa kohtauksissa. Kuten olen tuonut ilmi, hahmojen dominanttien fonttien ja kuvakuplien
avulla luodaan tunne tietyistä hahmolle kuuluvista ominaisuuksista, kuten
järjestelmällisyydestä ja sentimentaalisuudesta ja nämä piirteet tulevat keskeisiksi myös
puhekuplien sijoittelussa, jossa eri puhekuplille annetaan erilaisia intensiteettejä riippuen siitä
kenen puhekupla ja puhe on dialogissa etualalla. Alla olevassa dialogi-esimerkissä Asterioshahmon puhe saa suuremman roolin, koska hänen puheensa kirjaimellisesti valuu Hanahahmon puhekuplan päälle. Hanan pehmeämpi puhekupla peittyy osin Asterioksen
suorakulmaisen puhekuplan alle, joka korostaa hahmojen välisen dialogin ja
vuorovaikutussuhteen epäsuhtaa. Asterios vie kirjaimellisesti tilaa Hanalta.
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Tämän esimerkin myötä tulee ilmi, että teos hyödyntää dialogin esittämiseen sekä
tekstuaalisia että visuaalisia tehokeinoja. Dialogi välittää puhekuplien ja niiden sisältämän
tekstin avulla samanaikaisesti informaatiota hahmojen persoonallisuuksista, hahmojen
välisestä vuorovaikutuksesta ja kulloisenkin kohtauksen dynamiikasta. Mikkosen esittämän
huomion mukaan muutokset ja suhteet verbaalis/tekstuaalisen ja visuaalisen kerronnan välillä
voidaan teoskohtaisesti rinnastaa eri diegeettisen kerronnan tasoihin (Mikkonen 2017, 238).
Näin ollen Asterios Polypin hahmojen puhekuplien ja niiden sisältämän tekstin vuorovaikutus
voi samanaikaisesti toimia erilaisina diegeettisinä tasoina dialogisen kerronnan kontekstissa.
Lineaarisessa dialogin etenemisessä lukijalle välittyy näin ollen samanaikaisesti informaatiota
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siitä, mitä hahmojen välinen dialogi käsittelee kohtauksessa, minkä lisäksi puhekuplien,
fonttien ja dominanttien tyyppien avulla ilmenee hahmojen syvempi vuorovaikutussuhde,
joka ei välttämättä tule suoraan ilmi kirjaimellisen dialogin tasolla.
Asterios Polypissa hahmojen toimintaa voidaan tarkastella näin ollen sekä
tekstuaalisten välineiden, kuten puhekuplien ja muun tekstin avulla esitetyn kerronnan kautta,
että visuaalisten konventioiden kuten ilmeiden, liikkeiden ja hahmojen sijoittelun avulla.
Kuten toin aiemmin esille hahmojen puhekuplat voivat toimia kohtauksissa erillisinä
kerronnan visuaalisina merkitsijöinä. Kohtauksissa puhekuplat voivat pitää sisällään myös
niihin upotettuja kuvia, jotka toimivat takaumina, kuvitelmina tai muina ajallisen kerronnan
visuaalisina manifestaatioina. Nostan tästä esimerkin alla olevan kohtauksen avulla.
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Kuvassa Hana-hahmon unta ilmentävä puhekupla on kuvattu hänelle ominaisella
väridominantilla, minkä lisäksi Mazzucchelli on piirtänyt puhekuplan rajat häilyviksi,
korostaakseen vaikutelmaa unen tilallisesta luonteesta. Hahmot esiintyvät tilassa, jossa ei ole
selkeitä rajoja, minkä lisäksi hahmojen kehot on kuvattu suhteessa heidän toimijuuteensa, eli
minkälainen rooli heille määräytyy toiminnan tasolla. Asterioksen hahmo on piirretty
korostuneesti niin, että hänen kasvonsa piirteet on mustattu pois näkyvistä, minkä lisäksi
hänen käsivartensa on piirretty korostuneen vahvasti. Vuorostaan Hana on kuvattu pienenä
suhteessa Asteriokseen ja hänen ääriviivansa ikään kuin lainehtivat. Tämä kuvastaa hänen
alisteista toimijuuttaan suhteessa Asterioksen dominoivaan ja kirjaimellisesti tukehduttavaan
toimintaan kohtauksen sisällä.
Tämän esimerkin kautta voidaan nähdä kuinka hahmojen toimijuutta määrittävät useat tekijät.
Teoksen luonteelle ominaisesti on olennaista se, minkälainen väri määrittää kuvapaneelia, tai
tässä tapauksessa puhe/ajatuskuplaa. Sen kautta välittyy käsitys siitä, kenen hahmon
näkökulman kautta kohtaus on kuvattu. Lisäksi hahmojen toimijuutta voidaan tuoda esille
korostamalla tiettyjä piirrosteknisiä ja visuaalisia merkitsijöitä. Kuvaamalla Asterioksen
hahmo olennaisesti pelkkänä tukehduttavana käsivartena ja Hanan hahmo uhrina, jonka
ääriviivat mukautuvat kohtauksen tapahtumiin, Mazzucchelli tuo esille runsaasti
kerronnallista informaatiota verrattain pienellä määrällä visuaalisia merkitsijöitä.
Edellä nostettujen esimerkkien avulla pyrin näyttämään teoksen tavan yhdistää hahmojen
välistä dialogia ja toimintaa erilaisten sarjakuvakerronnan konventionaalisia keinoja
sekoittamalla. Puhekuplien tapa signifioida hahmojen toimijuutta dialogikohtauksessa tuo
niille tekstin esittämisen lisäksi erityisen roolin mitä on syytä tarkastella osana teoksen
kerrontaa ja hahmojen kuvaamisen tapaa. Visuaalisten merkitsijöiden roolia on syytä
tarkastella kullekin kohtauksille spesifisesti, mutta nostamalla esimerkiksi Hanan
unikohtauksen pyrin osoittamaan tavan, jolla Mazzucchelli hyödyntää värejä ja viivoja
kuvaamaan kohtausten näkökulmakerrontaa ja hahmojen välisiä suhteita.

3.3. Kuvan ja tekstin suhde
Miljöön, ja hahmojen piirteiden kuvailu niiden näyttämisen avulla on useimmille
sarjakuvateoksille leimallista ja sen avulla voidaan välittää informaatiota, jonka esittäminen
tekstin tai diegeettisen kerronnan avulla ei olisi välttämättä mahdollista. Kerronnan erilaisista
diegesiksen tasoista Julia Round on esittänyt huomion, että diegeettisessä määrittelyssä
perinteinen ensimmäisen, toisen ja kolmannen persoonan kerronta ei täysin sovellu
22

sarjakuvakerronnan kontekstiin sovitettavaksi. Sarjakuvakerronnan kerronnalliset tavat
hyödyntävät hänen mukaansa näitä kaikkia tasoja dynaamisesti, mikä edellyttää laaja-alaisen
diegeettisen kerronnan ja tekijän tyylin tarkastelun (Round 2007, 327). Tästä syystä erityisesti
Asterios Polypin diegeettistä kerrontaa on syytä tarkastella tavalla, joka ottaa huomioon
Mazzucchellin tavan hyödyntää sekä kuvallisia että tekstuaalis-verbaalisia keinoja esittää
hahmojen toimintaa ja ajatuksia. Nostan seuraavaksi esille tiettyjä esimerkkejä, joissa ja
visuaaliset ja tekstuaaliset keinot nivoutuvat osin yhteen, millä pyrin rakentamaan pohjan,
jonka kautta myöhemmin tarkastelen lähiluvun avulla tarkemmin yksittäisiä hahmoja ja
heidän kehitystään teoksessa.
Kuten Mikkonen tuo ilmi, visuaalista näyttämistä ei voida redusoida pelkästään
kerronnalliseen funktioon: Asioiden näyttämisen ei välttämättä tarvitse kuljettaa teoksen
tarinaa eteenpäin, vaan ennemmin esittää kuvailevia piirteitä teoksen maailmasta (Mikkonen
2017, 74). Näen Asterios Polypin kohdalla tämän kerronnallisen funktion toimivan
maailmanrakentamisen 7 keinona. Kuten aiemmissa luvuissa olen tuonut esille, teoksen
hahmojen käsitykset ja näkemykset maailmasta ovat selkeästi toisistaan eroavia, minkä
kuvaaminen ilmenee esittämällä maailma visuaalisesti eri tavalla riippuen siitä kenen
henkilöhahmon näkökulmasta kyseistä maailmaa kuvataan. Mazzucchelli tuo esille
esimerkiksi Asterios-henkilön näkemyksen maailmasta järjestelmällisenä ja kylmän loogisena
kuvaamalla hänen mieltään visuaalisesti niin, että se korostuneesti tuo esille nämä piirteet.
Vuorostaan Hana-henkilön sisäinen maailma kuvataan vastakohtana Asteriokselle kirkkailla
värisävyillä, mikä luo pohjan kontrasteille kyseisten hahmojen välisissä suhteissa.

7

Philip K. Dick: fiktiivisen maailman rakentaminen jonkin idean kokeilemisen tarkoitukseen;
”maailman pienoismalli” voi toimia spekulatiivisten mahdollisuuksien tarkasteluun. Mahdollisuus
kuvitella ja kokea jokin maailma toisenlaisena kuin se todellisuudessa on (Roine, 2019). Asterios
Polypin kohdalla tällä menetelmällä on mahdollisuus myös kuvitella jonkun toisen maailma sellaisena
kuin se hänelle näyttäytyy.
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Asterioksen ja Hanan välillä tapahtuvissa vuorovaikutuksellisissa kohtauksissa hahmojen
väliset eroavaisuudet on pohjustettu lukijalle ja heidän visuaalisten maailmojensa kautta.
Tämän seurauksena Mazzucchellin visuaalisen kerronnan tyyli mahdollistaa hahmojen
sisäisen maailman esittämisen jo pelkän visuaalisen informaation kuten värien avulla. Tämän
ansiosta lukijan on mahdollista tulkita hahmojen tekstuaalista kerrontaa näiden visuaalisten
ominaisuuksien läpi, niin että hahmojen kokemusten kerronnassa tekstillä ja kuvalla voi olla
erilaisia funktioita: värit ja puhekuplat muodostavat erilaisen kerronnan tyylin.
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On huomionarvoista ymmärtää, kuinka sarjakuvamediumissa on useita
kerronnallisia keinoja esittää samanaikaisesti useita erilaisia näkökulmia. Mikkonen tuo esille,
että visuaalisessa esittämisessä on mahdollisuus näyttää havaintoja maailmasta, joiden
näkökulma ei ole eksplikoitu suoraan. Useiden samanaikaisten näkökulmien esittämisen ja
tarkastelun haasteet liittyvät kaikkiin niihin tekijöihin, joiden kautta lukijalle välittyy käsitys
siitä kenen näkökulmaa teos pyrkii esittämään (Mikkonen 2017, 211-212). Asterios Polypin
tarkastelussa on näin ollen haasteena se, että vaikka väri- ja fonttidominantit ilmentävät
tietyissä kohtauksissa suhteellisen suoraviivaisesti kenen hahmon näkökulma on kyseessä,
monissa dialogikohtauksissa näkökulmakerronta ei ole yhtä eksplisiittistä kuin esimerkiksi
edellä kuvatuissa kohtauksissa. Dialogissa näkökulma voi vaihdella riippuen siitä
minkälainen kyseisen kohtauksen intensiteetti on ja miten puhekuplat ilmentävät hahmojen
välistä dynamiikkaa. Alla olevassa kohtauksessa toistuu aiemman esimerkin asetelma, jossa
Asterioksen puhekupla peittää Hanan puhekuplan mutta kohtauksen värien avulla lukijalle ei
muodostu suoraa käsitystä tietystä kerronnan näkökulmasta. Koska molempien hahmojen
värit ovat läsnä, huomio kohdentuu hahmojen väliseen dialogiin.
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Tämän esimerkin kautta voidaan esittää, että vaikka teos hyödyntää värejä tietyn näkökulman
kerronnassa, on myös mahdollisuus että dialogikohtauksissa näkökulma voi vastata
kolmannen persoonan diegesistä. Tämä voidaan havaita sen kautta, että hahmojen välinen
dialogi kuvataan eksplisiittisesti puhekuplilla ja kohtauksen visuaalinen kompositio ei muutu
kesken kohtauksen. Värien määrittelemän näkökulmakerronnan kontekstissa kyseistä
kohtausta ei voida tarkastella niin, että se kuvaisi yhden tietyn hahmon näkökulmaa, mutta on
huomionarvoista korostaa puhekuplien merkitystä, jonka kautta Asteriokselle annetaan
kohtauksessa enemmän tilaa. Näin ollen näkökulmakerrontaa on syytä tarkastella, kun
kohtaus antaa sille perustellusti edellytyksiä, erityisesti värit ovat tässä yhteydessä olennaisia.
Hahmojen välisessä dialogissa voidaan tarkastella puhekuplien roolia, mikäli niiden kautta
voidaan saada informaatiota kohtauksen vuorovaikutuksesta ja siitä minkä hahmon puheelle
annetaan enemmän tilaa.

4. Asterios Polyp ja subjektiviteetin muodostuminen
Tässä luvussa tarkastelen tarkemmin niitä yksittäisiä Asterios Polypin kohtauksia, joissa
ilmenevät subjektiviteetin, intersubjektiivisuuden ja identiteetin kehkeytymisen piirteet.
Kuten olen edeltävissä luvuissa tuonut esille, teoksen kerronnalliset tekniikat ilmentävät
erilaisia hahmojen ajatusten, toiminnan ja tunteiden piirteitä, ja tässä luvussa tarkastelen
lähilukemisen kaltaisesti tiettyjä kohtauksia tarkemmin tältä kannalta. Pyrin näin rakentamaan
kuvan siitä, mitkä Mazzucchellin teoksen kerronnan tekniikoiden vahvuudet ovat, ja
minkälaista roolia ne toteuttavat osana teoksen juonta ja hahmojen esittämistä.
Luvussa 4.1. tarkastelen Asterioksen ja Hanan henkilöhahmoja, kyseisten
hahmojen subjektiviteettia ja subjektien välistä vuorovaikutusta. Kuten esittelin aiemmassa
luvussa, näiden kahden hahmon välillä tapahtuva vuorovaikutus toimii esimerkkinä teoksen
kerronnallisista tekniikoista. Tässä luvussa laajennan hahmojen tarkastelua ja pyrin tuomaan
ilmi mitä hahmojen välinen vuorovaikutus pyrkii ilmentämään subjektitasolla. Lisäksi pyrin
tarkastelemaan ja tulkitsemaan miten tietyt hahmojen tunteet näyttäytyvät osana hahmojen
kerrontaa ja subjektien välisessä vuorovaikutuksessa. Luvussa 4.2. keskityn analysoimaan
teoksen juonen kulkua ja hahmoja suhteessa aikaan. Asterioksen ja Hanan hahmojen välinen
vuorovaikutus muodostaa hypoteesini mukaan ajallisen janan, jossa erityisesti Asterioksen
hahmo läpikäy muutoksia hänen näkemyksessään ja kokemuksestaan maailmasta. Tämä on
seurausta niistä intersubjektiivisista kohtaamisista, joissa eri hahmojen väliset tunnemaailmat
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asettuvat vastakkain. Pyrin tarkastelemaan luvussa niitä kohtauksia, jotka näen tämän
subjektin ajallisen kehkeytymisen kannalta olennaisimmiksi. Molemmissa tämän osion
luvuissa palaan teoksen kerronnallisiin menetelmiin, ja koska olen esitellyt nämä menetelmät
jo aiemmassa luvussa pyrin rakentamaan sen päälle lisäksi omakohtaista tulkintaani, joka
hyödyntää aiempien lukujen havaintoja ja huomioita.

4.1. Asterioksen ja Hanan subjektiviteetit ja intersubjektiivisuus
Kuten luvussa 3 pohjustin, Asterioksen ja Hanan henkilöhahmojen väliset eroavaisuudet
tulevat ilmi ja lähtökohtaisesti siinä tavassa millä heidät on teoksessa esitetty, niin
piirrosteknisten piirteiden kuin heidän välisen vuorovaikutuksen tasolla. Asterioksen ja Hanan
välinen ihmissuhde rakentuu teoksessa pintapuolisesti kertomuksena, jossa heidän välinen
romanssi ja rakkaussuhde kohtaavat haasteita, koska hahmojen välinen vuorovaikutuksensa ei
ole vastavuoroista. Seuraavaksi tarkastelen kuinka yksittäiset kohtaukset esittävät hahmojen
subjektiivisia kokemuksia. Näitä ilmennetään erilaisilla kerronnallisilla tekniikoilla, jotka
esittelin luvussa 3. Tästä lähtökohdasta käsin tarkastelen syvemmin minkälainen kuva
Asterioksesta ja Hanasta rakennetaan, minkä jälkeen tarkastelen subjektienvälistä
vuorovaikutusta, joka rakentuu näiden subjektiviteettien välisestä kohtaamisesta.
Asterioksen hahmo on kokenut traumaattisen, identiteettiä syvästi
fragmentoivan kokemuksen, jossa hänen syntymässään menehtynyt identtinen kaksonen
Ignazio on jättänyt häneen jäljen. Tämän trauman seurauksena hän kokee olevansa kahden
samanarvoisen subjektin välinen, eloonjäänyt kommunikoija.
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Tulkitsen tämä asetelmaan niin, että kyseinen traumaattinen kokemus vaikuttaa Asterioksen
hahmoon niin, että hän kokee itsensä irrallisena subjektienvälisistä puhetilanteista ja
vuorovaikutuksesta. Ignazion kuolema on katkaissut hänen kykynsä kohdata toisia
vastavuoroisina kommunikoijina, mitä teoksen hahmojen visuaalinen ja typografinen erottelu
korostaa. Koska Asterios on teoksen nimikko-päähenkilö teoksen maailman lainalaisuudet
määrittyvät näin ollen hänen kokemuksensa pohjalta. Vaikka muille hahmoille annetaan
osassa kohtauksista heidän omat subjektiiviset perspektiivinsä, määrittyvät ne lähtökohtaisesti
tämän erottelun pohjalta: Asterioksen mieli muodostaa kehikon teoksessa tapahtuville
intersubjektiivisille tilanteille. Tämän väitteen tueksi näen erityisesti sen, että heti teoksen
alussa Mazzucchelli kuvaa Asterioksen ajatusten kautta miten todellisuuden hahmottaminen
värittää kunkin subjektin kokemusta maailmasta: Asterios hahmottaa muut henkilöt
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lähtökohtaisesti erilaisina olentoina. Lisäksi, koska teoksen lähtöasetelma on Asterioksen
kokemus hänen todellisuudestaan, voidaan esittää, että teos rakentuu tälle oletukselle. Näiden
kahden tekijän välinen interaktio on subjektiviteetin kuvaamisen lähtökohta Asterios Polypin
kerronnassa.

Kuten Alan Palmer nostaa esille, teoksen lukijan täytyy lukea jokaisen
teoksessa viitattavan hahmon mielensisäistä esitystä. Näin ollen hahmon nimeäminen viittaa
myös hänen mielensisäiseen maailmaansa, eikä pelkästään hänen esittämäänsä puheeseen tai
tekstiin (Palmer 2004, 181). Asterios Polypin kontekstissa näin ollen kuvatessaan Asteriosta,
Mazzucchelli kuvaa tosiasiassa hänen mielensisäistä maailmaansa ja sen värittämiä havaintoja
ja käsityksiä muista henkilöhahmoista. Mikkonen nostaa samankaltaista asetelmaa
käsitellessään huomion siitä, että lukijan kyky lukea ja tulkita teoksen hahmojen mieliä
riippuu siitä miten kyseinen laji esittää hahmoja, ja minkälaista hahmojenvälisen
vuorovaikutuksen tulkintaa teos edellyttää (Mikkonen 2017, 218). Edeltävän kuvaesimerkin
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kautta Asterios Polypissa lukijalle esitetään lähtökohtaisesti teoksen tapa kuvata hahmojen
mieliä kuvan ja tekstin vuorovaikutuksella. Asettamalla Asterioksen tapa hahmottaa maailmaa
subjektien eroavaisuuksien kautta, Mazzucchelli rakentaa eksplisiittisen lähtökohdan teoksen
fiktiivisten mielten ja subjektiviteetin kuvaamiselle. Teoksen subjektiviteetin kuvaamisen
lähtökohdan ja Asterioksen mielen ja todellisuuden hahmottamisen mallin kautta voidaan
tarkastella teoksen toisen keskeisen hahmon, Hanan subjektiviteettia. Vaikka Hanan kokemus
maailmasta eroaa merkittävästi Asterioksesta, hänen osuutensa on olennainen teoksen kulussa
ja Asterioksen hahmon subjektiviteetin kehityksessä. Molempien hahmojen tarkastelu on
edellytys sille, että myöhempänä voidaan analysoida heidän välistä vuorovaikutustaan.
Vaikka edeltävissä kappaleissa toin esille, että teoksen tapa esittää
mielensisäisiä maailmoja on Asterioksen hahmon kokemuksen määrittelemää, se ei vie pois
muilta hahmoilta heidän omaa kokemustaan maailmasta tai, että heidän subjektiviteettinsa
olisivat Asterioksen kokemukselle alisteisia. Eri hahmot esittävät omia näkemyksiään, ja
Hanan ja Asterioksen suhteessa heidän vuorovaikutuksensa perustuu ensisijaisesti hahmojen
omaehtoisille kokemuksille. Tästä lähtökohdasta käsin tarkastelen Hanaa itsenäisenä
subjektina teoksen kerronnassa.
Kuten aiemmassa osiossa toin lyhyesti esille, Hanan hahmo kuvataan
punertavan väridominantin avulla ja hänen puheensa esitetään pyöreällä fontilla. Nämä
piirteet ilmentävät hänen kokemustaan maailmasta moniulotteisena ja erilaisten
ominaisuuksien yhtälönä, joka muodostaa kokonaisuuden joka on enemmän kuin osiensa
summa. Hänen kokemuksensa on Asteriokselle vastakkainen, mikä aiheuttaa hahmojen välillä
konflikteja, joissa erilaiset näkemykset maailmasta asettuvat ristiin. Tästä esimerkkinä
dialogikohtaus, jossa Hana esittelee Asteriokselle männynkäpyä, jossa yhdistyy hänen
mielestään luonnon monisyisyys.
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Hahmojen välistä eroavaisuutta korostaa lisäksi se, kuinka he kokevat muiden ihmisten
näkemykset suhteessa omiinsa. Hana arvostaa muiden henkilöiden kokemuksia ja tietämystä,
kun taas Asterios pyrkii asettamaan itsensä aina tapahtumien ensisijaiseksi subjektiksi. Tämä
asetelma kiteytyy kohtauksessa, jossa Hana ja Asterios riitautuvat vierailtuaan säveltäjä
Kalvin Kohoutekin luona. Asterios vähättelee ja sivuuttaa Kalvinin tietämyksen musiikista ja
sävellystekniikoista, minkä seurauksena Hana arvostelee Asterioksen näkemyksiä muiden
ihmisten näkemyksistä.
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Tässä kohtauksessa erityisen huomionarvoista on siinä kuinka Mazzucchelli kuvaa hahmojen
välisen konfliktitilanteen kehkeytymistä. Hahmojen dominantit väri-ja piirrostyylit korostuvat
siinä määrin, että kohtaus pitää sisällään kaksi täysin erilaista visuaalista maailmaa. Toisistaan
eroavat näkemykset ja subjektiviteetit laajenevat dialogin tasolta visuaalisen esittämisen
tasolle, missä kulminoituu hahmojen välisen vuorovaikutuksen kaksi kokemuksellista
todellisuutta. Asterios ja Hana asuttavat kahta erilaista visuaalista maailmaa, ja vaikka he
dialogin tasolla puhuvat toisilleen, hahmojen välinen särkynyt visuaalinen yhtenäisyys viestii
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siitä, että heidän välinen kommunikaatioyhteys on katkennut. Edeltävien
esimerkkikohtauksien dialogissa ja visuaalisessa esittämisessä olennaisinta
tutkimuskysymykseni kannalta on juuri katkeava vuorovaikutus. Hahmoja ei esitetä
samankaltaisina subjekteina, mikä korostaa Asterioksen älyllisen ja Hanan emotionaalisen
kokemuksen eroavaisuuksien vaikutusta kommunikaatioyhteyden säilyttämisessä.
Mazzucchelli tuo esille hahmojen välisiä merkityksellisiä eroja teoksessa aluksi dialogin
tasolla, ja hahmojen suhteen kehittyessä nämä erot eskaloituvat visuaalisen representaation
tasolle. Tämä ajallisen kehkeytymisen taso on käsittelyni tarkempana kohteena seuraavassa
luvussa, mutta intersubjektiivisuuden kannalta on olennaista huomioida. Hahmot eivät ole
staattisia kokonaisuuksia vaan heidän kerrontaansa vaikuttavat erilaiset
vuorovaikutustilanteet, jotka muovaavat hahmojen välisten suhteiden dynamiikkaa teoksen
aikana.
Asterioksen ja Hanan suhteen kannalta merkitykselliseksi teoksessa nousee
koreografi Willy Iliumin hahmo. Ilium tarjoaa Hanalle työpaikan erään Iliumin tanssiteoksen
lavasteiden suunnittelijana, mikä luo Asterioksen ja Hanan välille kitkaa, koska hahmojen on
työpaikan vuoksi asuttava eri kaupungeissa. Lisäksi Iliumin ja Hanan välillä on erityinen
emotionaalinen yhteys, koska he näkevät asioiden ominaisuudet monimuotoisina: Ilium näkee
Hanan taideteoksissa samanlaista monimuotoisuutta mitä Hana näki aiemmin
männynkävyssä. Tämä havainnollistaa sitä eroa, joka aiemmin esille tulleessa kohtauksessa
kiteytti Asterioksen ja Hanan väliset erot maailman hahmottamisessa. Lisäksi Mazzucchelli
korostaa hahmojen välistä yhteyttä puhekuplien tasolla antamalla Iliumille samanlaisen
pyöreän puhekuplan kuin Hanalla.
Hahmojen välinen yhteys syventyy kerronnan tasolla myöhemmässä kohtauksessa, jossa
Hana, Ilium ja Asterios viettävät yhdessä aikaa ravintolassa. Mazzucchelli on kuvannut
ravintolan hämärän valaisun Hanaa signifioivalla väridominantilla, joskin tässä kohtauksessa
punainen väri on saanut tummemman ja syvemmän sävyn. Tätä sävyeroa voidaan tulkita
ensinnäkin siltä kannalta, että kohtaus ilmentää korostuneesti Hanan mieltä. Lisäksi
Tummempi sävy ilmentää pinnallisella tasolla ravintolan hämärää valaistusta mutta
samanaikaisesti voidaan tulkita, että Hanan ennen kirkkaampi punainen väridominantti on
kyseisessä kohtauksessa himmentynyt, koska hän seuraa vierestä kahden hänen elämässään
tärkeän ihmisen, Asterioksen ja Iliumin välistä vuoropuhelua. Hana ikään kuin tarkastelee
omasta perspektiivistään hänen ympärillään tapahtuvaa konfliktia.
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On huomionarvoista tarkastella kyseisiä kohtauksia teoksen visuaalisen kerronnan tasolla,
sillä sen kautta lukijalle välitetään tietoa Hanan ja Iliumin välisistä yhtäläisyyksistä, ja heidän
ja Asterioksen välisistä eroista. Asterios ei kykene saamaan syvempää
kommunikaatioyhteyttä Iliumiin, sillä hänen näkemyksensä maailmasta ovat jyrkästi erilaiset,
minkä lisäksi hän kokee Iliumin vaikutuksen Hanaan uhkaksi omalle suhteelleen, sillä hän
kykenee saamaan Hanaan sellaisen yhteyden mihin Asterios ei itse kykene. Visuaalisen
kerronnan tasolla voidaan havaita dynamiikka, jossa kolmen hahmon välisessä
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vuorovaikutustilanteessa Asterios jää ulkopuoliseksi. Hänen puhekuplansa erottuu selkeästi
dialogin intensiteettiä rikkovana, sillä lukija pystyy suoraan havaitsemaan vastavuoroisuuden
Hanan ja Iliumin intersubjektiivisuuden välillä, sekä heidän puhekuplissaan että hahmojen
välisissä kokemusperissä. Käsillä oleva kolmen hahmon välinen intersubjektiivinen
vuorovaikutus on usealta kannalta merkittävä. Yhtäältä se on juonen tasolla eräänlainen
käännekohta, joka korostaa Asterioksen ja Hanan välisen suhteen ongelmakohtia, ja näin
ollen kiihdyttää heidän välistä jo olemassa olevaa jännitteisyyttä. Toisaalta, kyseessä oleva
kohtaus esittelee visuaalisen kerronnan tasolla monisyisen kolmen hahmon välisen
vuorovaikutuksen, jossa Mazzucchelli tuo esille kahden hahmon välisiä samankaltaisuuksia ja
yhden hahmon eroavaisuuksia suhteessa näihin. Teoksessa Asterioksen ja Hanan välinen
intersubjektiivisuus ilmenee pääosin heidän kahdenvälisenä dialogina mutta edellä esille
tuodussa kohtauksessa kuvataan, miten intersubjektiivisuus voi ilmetä kerronnassa
rinnastamalla kolmen hahmon väliset eroavaisuudet. Tässä tilanteessa Asterios joutuu
asettumaan altavastaajaksi ja kyseenalaistamaan omia näkemyksiään, kun hän kohtaa
ihmisen, joka ymmärtää paremmin Hanaa kuin hän itse.
James Phelan ja Peter Rabinowitz esittävät, että kontrastoimalla tiettyjä
osatekijöitä, voidaan korostaa hahmojen välisten ominaisuuksien merkittävyyttä kerronnassa
(Phelan & Rabinowitz 2012, 85). Tässä valossa Mazzucchelli asettaa Asterioksen, Hanan ja
myöhemmin Willy Iliumin tietyt ominaisuudet ja näkemykset korostuneesti esille, ja
edesauttaa sitä vaikutelmaa miten hahmojen vuorovaikutus ilmenee Asterios Polypin
kerronnassa. Korostamalla Asterioksen hahmon suoraviivaisuutta ja Hanan emotionaalisuutta,
näiden hahmojen välinen intersubjektiivinen vuorovaikutus rakentuu näiden määrittävien
attribuuttien väliselle vuoropuhelulle. Lisäksi hahmojen subjektiiviset kokemukset asettavat
tiettyjä kehyksiä, joille heidän toimintansa perustuu. Dialogiset suhteet määrittyvät teoksessa
sille oletukselle, että lukijalla on käsitys hahmojen ominaisluonteista ja –piirteistä, mikä
yhtäältä edesauttaa psykologisesti uskottavien henkilöhahmojen kerrontaa ja toisaalta
visuaalisesti yhtenäisen kerronnan mallin hahmottamista. Kohdentamalla teoksen
subjektiviteetin ja intersubjektiivisuuden tarkastelu Asterioksen ja Hanan hahmoihin, ja
heidän väliseen suhteeseen, voidaan havainnollistaa Mazzucchellin kerronnallisten
tekniikoiden merkitystä. Edellä kuvatuissa kohtauksille ilmenee, kuinka tietyt tunteet ja
kokemukset ovat elimellisiä sen kannalta miten hahmojen dialoginen suhde muodostuu.
Hahmojen subjektiivisten mielten, kokemusten ja kommunikaation tarkastelu edellyttää ennen
kaikkea Mazzucchellin tyylin ja teoksen visuaalisen kerronnan ymmärtämistä
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kokonaisvaltaisena tapana esittää subjektit itsenäisiä visuaalisina alueina, joiden välinen
dynamiikka määrittää sitä miten teoksen intersubjektiivisuus näyttäytyy.

4.2. Teos kehityskertomuksena: ajan merkitys
Mikkonen korostaa, että teoksen tiettyjen kertojahahmojen ominaisuuksien analyysin sijaan
on usein merkityksellisempää tutkia hahmon puhetta ja ajatuksia suhteessa kerronnan
ajalliseen tilanteeseen. Tämä on erityisen merkityksellistä, kun kyseessä on kerronnan tapa,
joka rakentaa vaikutelmaa hahmojen ominaisuuksista (Mikkonen 2017, 179). Asterios
Polypissa keskeistä on kerronnan ajallisen roolin merkitys. Kuten edeltävässä luvussa toin
esille, kerronnassa pohjustetaan tiettyjä hahmojen attribuutteja, jotka myöhemmin
osoittautuvat tärkeiksi yksittäistekijöiksi, jotka määrittävät hahmojen välistä vuorovaikutusta.
Asterioksen ja Hanan väliset näkemykselliset erot nousevat keskiöön teoksen aikana, kun
tarkastellaan heidän suhteensa kehittymistä ajallisesta perspektiivistä. Seuraavaksi analysoin
tarkemmin mitä ajallinen taso merkitsee teoksen juonen ja hahmojen kannalta, ja
minkälaisilla keinoilla Mazzucchelli ilmaisee sitä kerronnassaan.
Päällimmäisenä on syytä tuoda ajallisessa kontekstissa esille Asterioksen ja
Hanan ihmissuhteen kehittyminen. Hahmojen väliset erimielisyydet ja konfliktit vähitellen
kumuloituvat pisteeseen, jossa heidän väliset eroavaisuudet ovat liian suuria, jotta hahmot
voisivat enää onnistuneesti kommunikoida keskenään. Juonen pintapuolisella tasolla voidaan
havainnoida selkeä lineaarinen sarja, jossa aluksi Asterios ja Hana tutustuvat toisiinsa,
lähentyvät, menevät naimisiin ja konfliktien jälkeen eroavat. Mazzucchelli kuvaa
konfliktitilanteet ajallisesti siten, että hahmojen piirrostyylit erkaantuvat toisistaan kun
kohtauksissa tapahtuu särö, joka toimii käännekohtana kommunikaation katkeamisessa.
Myöhempänä teoksessa Mazzucchelli kuvaa ajallista kehkeytymistä useina tapahtumia, jotka
asetettuna kuvasarjan muotoon muodostavat jatkumon, joka kehystää Asterioksen ja Hanan
ihmissuhteen luonteen. Alla olevassa kuvasarjassa
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voidaan nähdä, että kerronnan perspektiivi on eräänlainen yhdistelmä Asterioksen kuolleen
Tästä esimerkistä voidaan nostaa esille kaksi erilaista huomionarvoista seikkaa. Ensiksi
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veljen näkökulmasta kerrottuja ajatuksia traagisten tapahtumien luonteesta. Kuten aiempana
nostin esille, teoksen kerronnan perspektiivin tarkka määrittely ei ole yksiselitteistä, mitä
kyseinen esimerkki puoltaa. Huomionarvoista on, että kohtauksessa Ignazio puhuu veljestään
ikään kuin hän tuntisi hänet. Asterioksen kuolleen veljen vaikutus hänen identiteettiinsä
mahdollistaa Ignazion havaintojen lukemisen Asterioksen ajatuksina, jotka on esitetty
kuolleen veljen suulla. Asterios siis käsittelee teoksen aikana tapahtuneita asioita
menneisyytensä ja traumaattisen taustansa lävitse. Esittämällä hänen subjektiviteettinsa
kuolleen veljen havaintojen kautta, voidaan argumentoida, että Asterioksen ja hänen veljensä
subjektiviteetit yhdistyvät tässä kohtauksessa. Katkelma on siis yhdistelmä Asterioksen
mielensisäistä pohdintaa ja hahmon kuvaamista hänen itsensä ulkopuolelta. Kerronnallinen
ratkaisu korostaa sitä, että vaikka Asterios kokee olevansa teoksen tapahtumien keskipiste,
hänen ja Hanan välisessä ihmissuhteessa myös hän joutuu tarkastelemaan itseään yhtenä
osana tapahtumia. Hän joutuu ottamaan vastuuta teoistaan ja subjektiviteetin
fragmentaarisuus ja jälleenrakentuminen korostavat ajallisen jatkumon merkitystä.
Ihmissuhdetta kuvaavassa kohtauksessa yhdistyy näin kaksi teokselle keskeistä dialogista
suhdetta: Asterioksen ja Hanan välinen ihmissuhde, jonka kautta Asterios oppii asettumaan
itsensä ulkopuolelle, ja Asterioksen ja hänen kuolleen veljensä välinen mielensisäinen dialogi,
jossa sisäistyy Asterioksen menneisyyden ja hänen identiteettinsä reflektointi.
Lopuksi tarkastelen sitä mihin Asterioksen ja Hanan ihmissuhde kulminoituu ja
minkälainen on teoksen loppuratkaisu näiden hahmojen välisen vuorovaikutussuhteen
kannalta. Asterios ja Hana ajautuvat siis avioeroon, koska eivät kykene löytämään yhteistä
kommunikaation tapaa hahmojen erilaisten maailmannäkemysten takia. Teoksen
loppupuolella tätä tarkastellaan suhteessa aikaan ja muistiin. Alla olevassa katkelmassa
esitetään huomio, että jokainen muisto tapahtuu hetkessä tai ”nykyisyydessä”, jossa se
tuodaan esiin henkilön mielessä.
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Jokainen muisto on siis tapahtuman rekonstruktio, ei toisinto. Tässä valossa teoksen
tapahtumat voivat olla ajallisessa jatkumossa tapahtuvia hahmojen muistoja, joiden
asettaminen tiettyyn järjestykseen mahdollistaa uudenlaisen ymmärryksen muodostamista.
Kuten Mikkonen korostaa, ajallisuuden vaikutelmaa vahvistavat toisiaan tukevat visuaaliset,
verbaaliset ja tyylilliset osatekijät. Lisäksi on olennaista miten kuvien kerronnallinen sisältö
ilmenee suhteessa näihin (Mikkonen 2017, 64). Tämän valossa kohtauksen tekstuaalisen
kerronnan ja kuvien suhteen tarkastelu tuo esille useita huomionarvoisia seikkoja
Asterioksesta ja teoksen ajallisesta luonteesta. Katkelmassa yhdistyvät muistot Asterioksen
vanhemmista ja Hanasta asettavat rinnakkain ne tavat, joilla Asterios muistaa omat nämä
henkilöt hänen elämässään. Teoksen ajallisessa identiteetin kehkeytymisessä voidaan lisäksi
esittää, että tämänkaltaisessa esitystavassa yhdistyvät Asterioksen ja kuolleen Ignazio-veljen
ajatukset, toisin sanoen uudenlainen Asterioksen identiteetti, jossa hän on kykeneväinen
näkemään muut henkilöt tavalla, johon hän ei ollut kykenevä asioiden tapahtumahetkellä.
Kohtauksen avulla korostetaan identiteetin ajallinen kehkeytymisen teemaa, missä muistot ja
menneisyyden tapahtumat muodostavat ”nykyisyyden”, tai hetken jossa subjekti tarkastelee
itseään kuluneiden tapahtumien valossa.
Seuraava esimerkki ilmentää teoksen juonen päätepistettä, kohtausta jossa
Asterioksen ja Hana löytävät yhteisen sovinnon aiempiin konflikteihin. Teoksen viimeisillä
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sivuilla Asterios ja Hana jälleennäkevät pitkän ajan jälkeen ja käyvät läpi yhteistä
menneisyyttään. Hanan asunnon sohvalla keskustellessaan kahden hahmon väliset yhteen
punoutuvat tapahtumat kulminoituvat dialogin tasolla alla olevassa esimerkissä.

Kyseisen kohtauksen merkittävin yksittäistekijä on viimeisen sarjakuvaruudun yksittäinen
puhekupla. Molempien hahmojen dominantit puhekuplamuodot asettuvat päällekkäin ja mikä
merkittävintä, kuplan sisällä oleva teksti on kuvattu Asterioksen äidin puheen dominantilla
fontilla. Tässä kohtaa voidaan nähdä, että hahmot viimein löytävät sen yhteisen kielen, joka
heiltä on puuttuvat aiemmissa vuorovaikutustilanteissa. Antamalla heidän yhteiselle kielelle
Asterioksen äidin fontin, tällä yhdistelmällä on ainutlaatuinen emotionaalinen syvyys. Dialogi
mukailee tekstin tasolla aiemmassa esimerkissä kuvattua Asterioksen äidin sananlaskua, jolla
on samanaikaisesti fataalinen ja toiveikas viesti. Näillä samoilla attribuuteilla voidaan näin
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ollen kuvata Asterioksen ja Hanan ihmissuhdetta ja sitä vuorovaikutusta, jonka
kulminaatiopiste tässä kohtauksessa esitetään. Heidän välisensä konfliktit ovat olleet
vääjäämätöntä seurausta hahmojen persoonallisuuksien ja menneisyyksien muodostamista
haasteista, mutta loppujen lopuksi kaikilla näillä konflikteilla on ollut erityisesti Asterioksen
subjektiviteettiä ja kasvua edesauttava vaikutus. Tämä kohta on ainoa esimerkki teoksessa
kun kahden hahmon erilaiset puhekuplat asettuvat kohdakkain niin, etteivät ne vie tilaa
toiselta hahmolta. Asterios ja Hana saavuttavat vastavuoroisuuden ja toisiaan tukevan
kommunikaation, mitä sarjakuvaruudun symmetrinen hahmojen asettelu korostaa.
Sijoittamalla puhekupla täsmälleen heidän välilleen, visuaalinen esitys viestii siitä, että
hahmot ovat balanssissa keskenään.
Alan Palmer esittää Mihail Bahtinia mukaillen, että fiktiivisen hahmon mieli ei pelkästään
käänny kohti itseään ja sisäistä reflektiota, vaan on myös vuorovaikutuksessa toisen mielen
kanssa. Näin ollen jokainen hahmon läpikäymä kokemus on sisäsyntyisesti myös dialoginen
ja toiseen yksilöön kohdistuva (Palmer 2004, 153). Samankaltaista asetelmaa mukailee
Asterioksen ja Hanan välinen ihmissuhde. Jokainen heidän kokemuksensa on osallisena siinä
kokonaisuudessa, josta heidän välinen vuorovaikutuksensa muodostuu. Hahmojen
menneisyydet, traumat, epäkohdat ja vahvuudet, jotka muodostavat sen mielen minkä avulla
hahmo ilmentää toimintaansa on aina dialoginen ja suhteessa niihin muihin subjekteihin, jotka
ovat osallisena hahmojen välisen vuorovaikutuksessa. Teoksen viimeisen kohtauksen
kulminaatiopiste on ajallisesti näiden erilaisten hahmojen mielten kehitykseen ja
kehkeytymiseen vaikuttavien asioiden lopputulema ja kerronnan tasolla kliimaksi Asterioksen
ja Hanan epävarmuuden ja ahdistuksen värittämälle ihmissuhteelle.

5. Lopuksi
Sarjakuvakerronta on erilaisten visuaalisten ja tekstuaalisten yksittäistekijöiden yhteen
nivoutuva kokonaisuus, jonka tarkastelu on aina kiinteästi sidottu eri teosten juonellisiin
elementteihin ja tekijän tyyliin. Sarjakuvateokset haastavat lukijaa ja tutkijaa vastaanottamaan
ja tulkitsemaan moninaisia kerronnan tapoja, ja tulkitsemaan visuaalista informaatiota rinnan
teosten tekstuaalisten sisältöjen ja olemassa olevien lukutapojen ja konventioiden kautta.
Asterios Polyp on kerronnaltaan monisyinen ja rikas nykysarjakuvan edustaja, ja sen
tarkastelu hahmojen välisen vuorovaikutuksen ja nykynarratologian konteksteissa on
hedelmällinen lähtökohta näiden tutkimuksellisten lähtökohtien näkökulmasta. Teoksen
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kerronta hyödyntää useita niitä yksittäisiä piirteitä, jotka tekevät sarjakuvamediumista
omaleimaisen kerronnan lajin, minkä lisäksi se toimii ansiokkaana mediuminsa edustajana
siltä osin kuinka sen kautta voidaan tarkastella visuaalisuuden ja tekstuaalisen välistä
suhdetta.
Sarjakuvateoksen esitysvälineiden kautta ilmennettyjen fiktiivisten mielten
analysointi on haasteellinen tehtävä kun tarkastellaan kaikkia niitä eri osatekijöitä, joita
Mazzucchelli käyttää hyödykseen kuvatakseen toisistaan eroavien mielten ja
maailmanhahmotustapojen monisyistä verkostoa. Kuitenkin asettamalla erilaiset mielet
vastakkain ja vuorovaikutukseen toistensa kanssa, hänen kerrontansa ilmentää niitä
vahvuuksia, joita intersubjektiivisuuden kautta tapahtuvalla hahmojen kerronnalla voi olla.
Mikäli hahmoja tarkasteltaisiin pelkästään heidän subjektitasolla tapahtuvan toiminnan kautta,
jäisi näkemättä paljon sellaista kerronnallista aineistoa, jolla on painoarvoa sekä teoksen
juonen että hahmojen mielten representaatiossa. Asterioksen ja Hanan hahmojen välinen
vuorovaikutus ilmentää Mazzucchellin tekemien kerronnallisten ratkaisujen vahvuutta siinä
määrin, että kuvallinen ja tekstuaalinen ilmaisu luo onnistuneesti vaikutelmia monisyisesti
kuvattujen identiteettien ja mielten välisestä vuorovaikutuksesta: Hahmot kehittyvät ja
kehkeytyvät suhteessa toisiinsa, ympäristöönsä ja kokemuksiinsa, ja teoksen kerronnan keinot
tukevat tätä vaikututelmaa. Sarjakuvaromaanin lajin ja kertovan fiktion kontekstissa teoksen
hahmot ovat tämänkaltaisen kerronnan ansiosta psykologisesti kompleksisia ja heidän välinen
interaktionsa uskottavasti kuvattua. Tämän lisäksi teos puolustaa paikkaansa sarjakuvan
tutkimuksellisten lähtökohtien suunnannäyttäjänä kun pyritään tarkastelemaan visuaalisen
kertovan fiktion konventioita ja uusia suuntaviivoja.
Asterios Polyp ilmentää sarjakuvaromaanin lajin kerronnallisten keinovarojen
rikkautta kuvaamalla fiktiivisiä hahmoja ja heidän vuorovaikutustaan ja sen tavat hyödyntää
olemassa olevia konventioita ja lajin vahvuuksia nostavat sen merkityksen näiden
vahvuuksien edustajaksi. Teoksen kerronta, hahmojen kuvaaminen ja dialogisten suhteiden
kehkeytyminen ovat kytköksissä teoksen tekijän tyyliin ja ilmaisuun. Teoksen visuaalisuus ja
tekstuaalisuus täydentävät toisiaan, ja teoksen hahmot luovat näiden elementtien välille
jännitteisen ja mielenkiintoisen suhteen. David Mazzucchelli on onnistuneesti luonut
esikoisteoksessaan persoonallisen kerronnallisen tyylin, minkä kiehtovuus pohjaa
sarjakuvaromaanin lajin moninaisuuden ja syvällisyyden ideaaleille, ja näissä ideaaleissa
piilevät kokonaisen kyseisen lajin vahvuudet ja omaleimaisuus.
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