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Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

 

  

Tästä Kirjoittajan VinkkiPiiloon →

 

Käytössäsi myös
kaikki aiemmat
kurssikirjeet
VinkkiPiilo on avoinna Kirjoita
Paremmin -kurssilaisille 24/7

Muista salasanasi author1
 

 

 

  

Mikä valaisuteoria?
Tämä yksinkertainen mutta tehokas teoria on
ahkerassa käytössä draamakäsikirjoittajien
työkaluna.

Kirjailija Henry James kehitteli tämän
näppärän teorian kirjoittajien hyödyksi. Kukin
keskushenkilön tunteva tai tapaava henkilö
valaisee jonkin uuden puolen tästä. Se voi

olla vaikkapa luonteenpiiirre, käytöstapa tai joku maneeri tai salattu tieto menneisyydestä.

 Kirjoita Paremmin toukokuun KURSSIKIRJE toukokuu 2022 

 

Kurssikirjeen aihe: valaisuteoria dialogin
kirjoittamisessa ja henkilökuvauksessa
Hei ja kiitos sinulle, kun olet mukana maksuttomalla Kirjoita Paremmin -
kurssilla :)

Tavoitteeni on, että opit uutta ja kirjoitat paremmin. Jaan tärppejä ja työkaluja
paremman tekstin tuottamiseen - uskon, että kirjoittamisen ilo ja inspiraatio
löytyy onnistumisten kautta. Hienoa, että olet mukana tällä matkalla!

Tällä kertaa aiheena on valaisuteoria

Olen sivunnut Valaisuteoriaa aiemmassa Henkilökuvaus-kurssikirjeessäni. Nyt
opettelemme tämän simppelin ja hyödyllisen kirjoittajan työkalun kolmen eri harjoituksen
avulla!

 

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/ToqeAxU6erNE/MjM5OTgyODkyfDQ4Mjc5MnwxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac3/Q1ZtSC/MjM5OTgyODkyfDQ4Mjc5MnwxNTIyOTJ8NjgxMw%3D%3D
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Keskushenkilö voi myös käyttäytyä eri sivuhenkilöiden kanssa erilaisena: vihollisen kanssa
kovana, rakastetun kanssa pehmeänä. Valaisuteoria auttaa myös kuvaamaan sivuhenkilöä:
hahmojen vertaaminen keskushenkilöön auttaa sinua kirjoittajana lisäämään heihin kontrasteja
ja vivahteita.

Katso kuvaa: päähenkilösi seisoo keskellä huonetta. Häntä ympäröi kolme eri sivuhenkilöä.
Miten sivuhenkilöt näkevät päähenkilösi? Todennäköisesti eri tavoin: äiti näkee lapsensa
luonteen ja käytöksen eri tavoilla kuin rakastettu tai päähenkilöäsi epäilevä poliisi.

Huomaa katseilta piiloon jäävä musta alue: meissä kaikissa on pimeä nurkka, jonne kukaan ei
näe. Mikä se on päähenkilösi tapauksessa?

(voit lukea lisää valaisuteoriasta kirjasta Käsikirjoittamisen taito, s.65-66 / Vacklin, Rosenvall)

Mihin kaikkeen valaisuteoriaa voi käyttää?

kun haluat heittää jonkin henkilön ylle epäilysten varjoja - esimerkiksi dekkarin syylliseksi
epäiltävät henkilöt
kun haluat näyttää lukijalle keskushenkilöstä uusia puolia, ilman että henkilö joutuu
selittämään itsenään
kun haluat syventää henkilökuvausta - tehdä yksiulotteisesta henkilökuvasta
moniulotteisen
kun haluat kuvata sivuhenkilöitä tarkemmin - millaisia puolia keskushenkilö saa esiin
sivuhenkilöissäsi?

 

 

  

 

Sinun vuorosi - opi
harjoitteiden avulla
1. Kuvittele tilanne, jossa
päähenkilösi ei ole läsnä, ja kaksi
tarinallesi muuta keskeistä henkilöä
keskustelee hänestä. Molemmilla
henkilöillä on oman kokemuksensa mukaan täysin eri käsitys päähenkilön
jostain tietystä luonteenpiirteestä, vaikkapa rehellisyydestä. Kirjoita dialogiin
konflikti ja anna lukijan nähdä eri puolia päähenkilöstäsi!

2. Aseta kolme henkilöä puhumaan päähenkilöstä - edelleen niin, ettei tämä
ole läsnä. Kirjoita vuoropuhelu niin, että kukin kolmesta paljastaa
vuorollaan päähenkilöstä jotain, jota kaksi muuta keskusteluun
osallistuvaa eivät tienneet. Ehkä jotain, joka tulee heille täydellisenä
yllätyksenä. Tämä on muuten hyvä tapa saada päähenkilö vaikkapa
epäilyksen alaiseksi, jos kirjoitat vaikka dekkaria tai murhamysteeriä.

3. Kehitä edellistä harjoitusta edelleen: kirjoita itsellesi auki kuvan musta
viipale, joka jää kaikilta piiloon. Mitä päähenkilösi salaa, mikä on hänen
haavansa jota kukaan muu ei tiedä, mitä hän ei ole kertonut kenellekään? Voi
myös olla, että hän itsekään ei tiedosta sitä, jos kyseessä on esimerkiksi
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tukahdutettu muisto.

 

  

Joko olet käynyt Kirjoittajan
AarreAitassa? →

 

Kesäkuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin -
kurssikirje!

  

Välillä muistan sinua seuraavilla

BlogiKimara: jokaisen kuukauden lopussa hyödyllisiä blogiartikkeleita luettavaksesi,
valmiiksi teemoittain koottuna
VinkkiViestejä: vinkkaan vapaista paikoista alkavilla kirjoituskursseilla
Kampanjaetuja: vain Kirjoita Paremmin -kurssilaisille

Hmmmm... kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! Luvassa lisää tärppejä ja työkaluja.

Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne
 

 

 

Kirjoita Paremmin -palveluilla Avainlippu
Kirjoita Paremmin -palveluille on myönnetty suomalaisen työn Avainlippu - se on osoitus siitä,
että olen valinnut ja valitsen edelleen yhteistyökumppaneikseni ja työkaluikseni ensisijassa
kotimaisia vaihtoehtoja ja näin osaltani vaikutan siihen, että saamme työtä Suomeen :)

 

  

 Kirjoita Paremmin -palveluilla on nyt Avainlippu :)  

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  
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Ota yhteyttä!

Askarruttaako jokin? Haluatko lisätietoja?
Ota rohkeasti yhteyttä!
anne@kirjoitaparemmin.fi
GSM 050 4656 305 / Anne Lukkarila

 

Kotisivut
Päivitä yhteystietosi
Kerro kaverille

 

    

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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