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SISSEJUHATUS 

Meid ümbritsevas ühiskonnas on palju vaenu, viha, kurjust ja kurbust kuid üks korralik, 

rõõmupisarad silma toov, pahvakas naeru vaigistab hetkeks kogu negatiivse. Huumor ja 

naermine on inimesi ühendav universaalne jõud. Maailma vaatamine läbi huumoriprisma 

aitab säilitada kainet mõistust ning lihtsustab rasketest olukordadest ladusamalt väljumist. 

Sellest ajendatuna seon lõputöös positiivset meeleolu loova absurdihuumori ning 

negatiivsust ja kurjust täis noir’i.  

Koomiksi “COOL” loomisel tehtavate otsuste põhjendamiseks uurin esmalt, mis on 

klassikalist noir’i ehk film noir’i žanrit iseloomustavad omadused. Seejärel kirjeldan žanri 

neo-noir tekkimist ja toon erinevaid žanrit tutvustavaid näiteid filmimaailmast. Samuti 

uurin absurdihuumori arengut ning jõujooni. Esimese osa kirjalikust poolest võtan kokku 

eelnevalt mainitud žanreid sünteesides.  

Teises osas avan telgitagused oma koomiksimaailma loomise protsessi. Selgitan, millised 

mõtted mind idee arenguetappide erinevates osades kimbutasid, millised mitte ning kuidas 

toimus progress. Seejärel kirjeldan karakterite loomise protsessi ja sellega seonduvaid 

nüansse. Lisaks selgitan otsuseid, mida langetasin koomiksimaailma keskkonda välja 

mõeldes. Juttu tuleb ka tehnikast, stiilist ja vahenditest, mida erinevate etappide 

lõpuleviimiseks kasutasin.  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1. AJALOOLIS-TEOREETILINE TAUST 

1.1 Film noir ja selle omadused 

Film noir tähendab prantsuse keelest tõlgituna sünget filmi. Termini juured ulatuvad 

aastasse 1946, kui prantsuse filmikriitikud Nino Frank ja Jean-Pierre Chartier kirjeldasid 

film noir’ina Teise maailmasõja lõppedes riiki jõudnud Hollywoodi kriminaalfilme.  1

Termini väljakujunemisele aitasid kaasa prantsuse kriitikud Raymond Borde ja Etienne 

Chaumeton, kes andsid 1955. aastal välja raamatu “A Panorama of American Film Noir”. 

Kriitikud leidsid, et mitmete ameerika filmide stsenaariumid on võetud neilegi tuttavatest 

detektiivilugudest ja kriminaalromaanidest. Peamiste autoritena toodi välja Raymond 

Chandler, Dashiell Hammet ja James M Cain. Meeste loomingut ühendas see, et 

Prantsusmaal avaldati nende töid Serie-Noir’i kirjastuse alt.  Kui Frank ja Chartier 2

kasutasid film noir’i pigem omadussõnana, et kirjeldada Teise maailmasõja järgseid 

Hollywoodi kriminaalfilme, siis Borde ja Chaumeton kasutasid film noir’i kui žanrit 

iseloomustavat terminit, mis omakorda defineeriti kindlate kriteeriumite ja omadustega. 

Alljärgnev võtab kokku film noir’i neli peamist omadust. Kirjeldus põhineb Borde ja 

Chaumetoni raamatul ning teiste žanrit uurinud autorite käsitlustel. 

Esimese tähtsa omadusena kirjeldasid kriitikud film noir’i puhul vaatenurka, mille läbi 

lugu jutustatakse. Klassikaline noir film sunnib vaataja kriminaalsesse miljöösse. 

Sündmustik areneb läbi kurjategija silme või viib protagonisti tegevus ta kuritegelikku 

olustikku.  Teise maailmasõja järgsel perioodil oli see detektiivilugudele täiesti uudne 3

vaatenurk kuna film noir’ile eelnenud kriminaalfilmid pakkusid vaatajale heroilist 

politseinikku, kes tänu heale uurimistööle ning kahtlusaluste ja pealtnägijate küsitlemisele 

tabas kurjategijad nii, et nende perspektiivist lugu isegi ei näidatud.  

 Flory, Dan. (2008). Philosophy, Black Film, Film Noir. Pennsylvania: Penn State University Press, lk 17-191

 Keesey, Douglas. (2010). Neo-Noir. Harpenden: Oldcastle Books, lk 5-72

 Borde, Raymond & Chaumeton, Etienne. (2002). A Panorama of American Film Noir (1941-1953). San 3

Francisco: City Lights Publishers, lk 6-8
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Teiseks film noir’i illustreerivaks omaduseks on klassikaliste karakteri arhetüüpide 

lõhkumine, mille tulemina ei ole protagonistid alati head ja antagonistid tingimata halvad. 

Selle asemel on detektiivid korrumpeerunud, omakasupüüdlikud ja ebamoraalsed ning 

kurjategijatele omistatakse omakorda sümpatiseerivaid omadusi, mistõttu saab vaataja ka 

antagonistiga samastuda. Headus ja kurjus seatakse kahtluse alla ning kombates teineteise 

piire muutuvad nad nii mõnelgi juhul äravahetamiseni sarnasteks. Lisaks öeldakse film 

noir’is lahti mitmest stigmaks muutunud karakterite kujutamise viisist. Noorest, ilusast, 

õilsat eesmärki taga ajavast protagonistist saab vananev, alkoholilembuses olev, 

massohistlike kalduvustega tõeline “ment”, kes laveerib õigluse ja kurjuse vahel, sattudes 

ohtlikesse olukordadesse, millest ta alati võitjana ei välju. Samuti muudeti kardinaalselt 

naiste osakaalu ning rolli filmis. Kui eelnevalt oli naiskarakter kriminaalfilmides 

kõrvaltegelasena protagonisti romantiline kõrvalepõige või hädine kannatanu, kes vajas 

päästmist, siis film noir’is kujutati naist femme fatale’na ehk saatusliku naisena. Femme 

fatale oli suurema rolliga kõrvaltegelane protagonisti ja antagonisti vahel või lausa filmi 

peamine antagonist, kelle ümber kogu lugu keerles.  4

Kolmandaks muutusid narratiivid keerukamaks. Nimelt olid vaatajad harjunud võrdlemisi 

lihtsalt jälgitavate ja arusaadavate lugudega, kus oli kindlalt määratletud algus, keskosa ja 

lõpp. Sellele aitas kaasa eelnevalt mainitud karakterite lihtsus - kindlad head ja halvad 

tegelased. Film noir’i puhul ei ole lugu enam aga lineaarne jutustus vaid kompleksne, 

erinevatest moraalsetest metakihtidest koosnev, hekseldatud narratiiv. Karakterite motiivid 

seati kahtluse alla, nende omavahelised suhted olid segased ja tegevused vastuolulised.  5

Fakt, et kino külastajatele esitati moraalselt vastandlikke olukordi, mis tekitasid vaatajas 

ebamugavust ja ängi, oli enne film noir’i teket pretsedenditu. Lisaks hakati filmides 

näitama rohkem vägivalda - enam ei toimunud võitlus võrdsete vahenditega, vaid igal 

 Borde, Raymond & Chaumeton, Etienne. (2002) lk 9-124

 Borde, Raymond & Chaumeton, Etienne. (2002) lk 12-135
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hetkel võisid tegelased ootamatult ja brutaalselt külmaverelise mõrtsuka käe läbi oma lõpu 

leida.  6

Neljandaks toimusid muudatused kaameratöös. Peamiseks uuenduseks loetakse suurte 

kontrastide kasutamist, mille tulemiks oli mäng valguse ja tugeva varju vahel.  Varjudest 7

tekkinud kujundid, mis karakteritele peale langevad, sarnanevad trellidele või 

ämblikuvõrgule (vt. Lisa 1).  Sääraste võtete eesmärgiks on tekitada klaustrofoobilist 8

olekut, mis justkui vangistaks karakteri ja tekitaks vaatajas ängistava tunde. Kadreeringud 

on tsentrist välja aetud ja kasutatakse nurga all filmitud kaadreid ehk Dutch tilt meetodit, 

tänu millele muutuvad kompositsioonid tasakaalutuks (vt. Lisa 2). Lisaks Ducth tilt’ile 

kasutatakse palju ka ülalt alla ja alt üles filmitud kaadreid ning ülisuuri ja detail plaane. 

Ülalt alla filmitakse peamiselt kõrgelt võetud kaadreid, kuvades vaatajale ohtu kujutavaid 

olukordi, kus filmitegelased sellest ise teadlikud pole.  Antud kadreeringut kasutatakse 9

tänapäevalgi karakterite haavatuse näitamiseks. 

Kirjeldatud omadusi kasutasin nii koomiksimaailma loomise protsessi ajal stsenaristiliste 

küsimuste lahendamisel kui ka koomiksi paneelide kompositsioone välja mõeldes ning 

hiljem neid joonistades ja värvides.  

1.2 Neo-noir’i kujunemine ja näited 

Film noir’i ajastu tinglik lõpp 1950ndate teises pooles avas tee neo-noir’i tekkeks. 

Täpsemalt rajati selle jaoks alus juba 1940ndatel, kui mitmed teiste filmižanrite viljelejad 

asusid laenama film noir’i elemente, mille abil tekitati žanrite hübriide nagu näiteks noir 

 Borde, Raymond & Chaumeton, Etienne. (2002) lk 9-106

 Place, Janey & Peterson, Lowell. (1974). Some Visual Motifs of Film Noir. Film Comment, 10/1, 30. New 7

York: Film Society of Lincoln Center

 Keesey, Douglas. (2010) lk 5-68

 Hirsch, Foster. (1981). The Dark Side of the Screen: Film Noir. New York: Da Capo Press, lk 71-759
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westernid ja noir muusikalid.  Need filmid polnud aga otseselt neo-noir’i žanrist kuna ei 10

suudetud tabada film noir’i ideelist kontseptsiooni ning kasutati pigem noir’i stilistilist 

matkimist.  Seda tehti peamiselt film noir’i populaarsuse tõttu. Matkimisest tingituna 11

leidsid film noir’i erinevad omadused tee uute žanrite juurde ning kinnitasid seal kanda. 

Neo-noir tekkis tänu nende žanrite ja stiilide omavahelisele lõimumisele.  

Filmikriitikud hakkasid eraldiseisva žanri kirjeldamiseks väljendit neo-noir kasutama 

1970ndatel.  Vahe seisnes selles, et kui klassikaline film noir keskendus pigem karakteri 12

sisemisele võitlusele (moraalne versus ebamoraalne käitumine), siis uue aja noir lahkas 

pigem ühiskondlike korrapäratusi ning oli justkui vastupanuliikumine tolle aja poliitilisele 

maastikule. Ameerika neo-noir’i autorid nägid suurima vastasena riigi valitsust, kelle 

survel tõttu tootis Hollywood just neile meelepäraste temaatikatega filme. Vietnami sõja ja 

tsiviilvabaduste lõhestavates tingimustes toodeti riikliku propaganda mõjul filme, mis 

sisaldasid pereväärtusi, sõjaväge, valitsust ja religiooni – nende temaatikate käsitlus oli 

tugevalt reglementeeritud, et rahvale ette sööta optimistlikku maailmapilti.  Peale 1968. 13

aasta reeglite lõdvenemist tekkisid filmitegijatele võimalused luua linateoseid vabamalt 

ning ühiskonnakriitilisemalt. Mitmed filmid, mida peetakse uue noir’i teerajajateks, 

peegeldasid Külmast sõjast tingitud inimeste pessimismi ja umbusaldust autoriteetide 

vastu.  Üheks musternäiteks on neo-noir’i esimese generatsiooni meistriteos “Chinatown” 14

(1974). Roman Polanski suutis ideaalselt järgida klassikalisi film noir’i võtteid, mille 

tulemiks oli justkui koloriseeritud versioon film noir’i kuldajast.  15

 Keesey, Douglas. (2010) lk 10-1210

 Keesey, Douglas. (2010) lk 10-1111

 O’Callaghan, Paul. (2016). Where To Begin With Neo-Noir. Kasutatud 23.04.2019,  12

http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/fast-track-fandom-where-begin-neo-noir

 Arnett, Robert. (2006). Eighties Noir: The Dissenting Voice in Reagan's America. Journal of Popular Film 13

and Television 34/3, 124. Washington, D.C: Heldref Publications

 O’Callaghan, Paul. (2016) 14

 O’Callaghan, Paul. (2016)15
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Tänapäevaks on neo-noir’ist saanud žanr, mida üheti iseloomustada on keeruline. 

Aastatega on tekkinud olukord, kus neo-noir’i alla võib liigitada peaaegu iga detektiivi- ja 

kriminaalfilmi, mis välja antakse.  Tulenevalt sellest on žanr üleküllatud filmidest, mis 16

üritavad film noir’i parodeerida, jäljendada või kasutavad üksikuid elemente algupärasest 

materjalist ja stilistikast. Neo-noir’i filmide ja sarjade kogumist on siiski võimalik välja 

filtreerida need, mis on suutnud hoida film noir’i ideelist kontseptsiooni. 

Sajandivahetusel loodud sarjad on pööranud algupärased film noir’i käsitlused uude 

võtmesse, selle asemel, et üritada žanri tänapäevaste vahenditega kopeerida. Sarjad 

“Dexter” (2006-2013) ja “The Sopranos” (1999-2007) on viimase kahe dekaadi ühed 

mõjukamad neo-noir’i esindajad.  Esimeses neist on peategelane kriminaalekspert, kes 17

osutub sarimõrvariks. Konflikt peitub karakteris endas ning tekitab häguse piiri tagaajaja ja 

tagaaetava vahel, mis on üks klassikalise film noir’i iseloomustavatest joontest. Teises 

sarjas on protagonistiks antikangelasest maffiaperekonna liider Tony Soprano, kelle õlul 

lasub kohustus teha suurte tagajärgedega keerulisi moraalseid otsuseid, püüdes samal ajal 

säilitada oma inimlikkust. Selles eetiliselt keerulises probleemipüstituses peitub film noir’i 

üks peamisi omadusi. 

Eelnevalt mainitud näited on käsitlenud kriminaalset temaatikat sarnasemalt film noir’ile 

kui näiteks “Blade Runner” (1982), “The Matrix” (1999) või “The Dark Knight” (2008). 

Sellele vaatamata omavad need kolm filmi marginaalset väärtust neo-noir’i ajaloos. “Blade 

Runner” ja “The Matrix” on lähitulevikus toimuvad ulmefilmid, kus lokkab film noir’ile 

omane pessimism ning tänu tehnoloogilistele arengutele on muutunud maailm 

düstoopiaks.  Mõlema filmi peategelased on endaga konfliktis, üritades aru saada, kes nad 18

on ning milline on nende eesmärk antud ühiskonnas. Christopher Nolani filmis “The Dark 

Knight” üritas kättemaksuhimuline Batman kättemaksuhimulise Jokeri tegutsemise vastu 

astuda. Probleemiks oli aga see, et tänu kättemaksuhimule ei olnud ta enam see mees, kes 

 O’Callaghan, Paul. (2016)16

 Keesey, Douglas. (2010) lk 1217

 Keesey, Douglas. (2010) lk 13, 26, 4218
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kord Gothami päästis. Oma tegevuse käigus oli Batman sunnitud murdma endale 

kehtestatud moraalireegleid, mis muutsid ta Jokerist raskesti eristatavaks.  

Omaette neo-noir’iks võib lugeda ka vendade Cohenite filme, mille lipulaevaks võib tuua 

“Fargo” (1996). Filmist leiab noir’ist ära tuntavaid elemente – nii sisulisi kui ka filmimise 

tehnilise poole pealt ja kadreeringutest, kuid eriliseks muutub film just keskkonna, 

karakterite ja huumori tõttu. Nimelt ei toimu tegevus sünges Los Angeleses või muus 

metropolis, vaid talviselt valges maakohas keset Ameerikat. Samuti pole detektiiviks 

alkohoolikust keskealine mees. Selle asemel on protagonistiks raseduse lõppstaadiumis 

olev naine, kelle argipäev ei hõlma tavaliselt mõrvade uurimist.  Cohenid on lisanud filmi 19

palju absurdihuumorit, mille kasutamine noir filmides on pigem harv. Järgnevalt võtamegi 

vaatluse alla absurdihuumori arengu ja jõujooned. 

Kõikidest eespool mainitud näiteid lahkasin asjaloo tõttu, et need on minu lõputöö 

praktilist osa tehes üht- või teistpidi aidanud. Seda nii loo jutustamise võtmes, 

stsenaristiliste võtete poolest, heade karakteriarengu näidetena ja eriliste 

probleemipüstituste pärast.  

1.3 Absurdihuumori areng ja jõujooned 

Huumor on inimeste üks väljendusviisidest, mida kasutavad ja tunnetavad enamik meist. 

Sellega seotud tunnetus ehk huumorisoon on aga personaalne, mis ajab üht naerma ei 

pruugi teist inimest mitte kuidagi mõjutada.  Minu huumorisoone aktiveerib erinevatest 20

huumori žanritest absurdihuumor, mistõttu see ka lõputöös nii tugevalt figureerib.  

Absurdihuumori lahkamiseks tuleb taaskord alustada minevikust. Suurt rolli huumori liigi 

väljakujunemisel mängis taaskord sõda. Kui film noir’i puhul aitas kaasa II Maailmasõda 

 Keesey, Douglas. (2010) lk 54-5619

 Goldstein, Jeffery H. (1972) The Psychology of Humor: Theoretical Perspectives and Empirical Issues. 20

Cambridge: Academic Press, lk 4-6 
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ja selle lõpp, siis absurdihuumori arengusse panustas I Maailmasõjast tingitud ühiskondlik 

maailmavaadete muutus. Peale sõja õudust hakkasid inimesed aru saama, et institutsioonid 

nagu valitsus, sõjavägi, kirik jt, mida nad usaldanud olid, ei ole kunagi olnud 

loomupäraselt õiglased.  Olukorrast ajendatuna hakkasid kunstnikud tegema kunsti, mis 21

vastandus kõigele, mida enne neid tehti ning tekkis dadaism, millest omakorda arenes välja 

sürrealism. Mõlemad voolud jagasid ideed, et sotsiaalne ja poliitiline radikaalsus peaksid 

olema seotud kunstilise innovatsiooniga.  Lisaks sellele ei olnud kunagi kindel, mida 22

voolu viljelejatelt järgmiseks oodata võib. Nende taotluseks oli see, et kunst muutuks 

ebakorrapäraseks, suvaliseks ja rabavaks. Võideldes vastu kõigele, mis oli eelnevalt olnud 

normaalne, suutsid nad raputada kunsti ja ka traditsiooniliste kunstnike tõsiseltvõetavust. 

Samal ajal kasvas nende enda populaarsus, kuna nad olid lihtsalt nii uudsete ideede ja 

mõtetega, julgedes paljudele tabu teemadele tähelepanu pöörata ja ka kohati “keskmist 

sõrme näidata”.  Kunstnikud kombineerisid ja kasutasid pealtnäha suvalisi võtteid/23

objekte, omistades neile tihtilugu tähendusi, mida tavapäraselt keegi ei teeks. 

Absurdihuumor tänapäevases võtmes kasvas välja sürrealismi ja dadaismi populaarsusest. 

Siinkohal peab mainima, et ma ei väida seda, et absurdihuumorit eelnevalt ei tehtud. 

Dadaistid ja sürrealistid rakendasid huumorit voolu siseselt kuid nende taotlus ei olnud 

teha huumorit. Absurdihuumor oli justkui kõrvalprodukt, mis kunstnike huvitava 

maailmapildiga kaasnes.  Sellegipoolest oli huumor tähtsal kohal mõlemas ning kuna 24

voolud olid nii populaarsed levis absurd tänu dadaistidele ja sürrealistidele teatrimaailma, 

filmindusse, edasistesse vooludesse kunstis, muusikasse, kirjandusse ja teistesse 

valdkondadesse.  

 Hoins, Megan. (2016) “Neo-Dadaism”: Absurdist Humor and the Millennial Generation. Medium, 23. 21

veebruar. Kasutatud 29.04.2018, https://medium.com/@meganhoins/neo-dadaism-absurdist-humor-and-the-
millennial-generation-f27a39bcf321

 Hopkins, David (2004) Dada and Surrealism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University 22

Press, lk 22

 Hoins, Megan. (2016)23

 Gaudin, Madeleine. (2018) Call it fake, call it Neo-Dada: Absurdist internet humor is an artistic 24

movement. The Michigan Daily, 12 september. Kasutatud 25.04.2019, https://www.michigandaily.com/
section/arts/call-it-fake-call-it-neo-dada-absurdist-internet-humor-artistic-movement
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Kõige tabavamalt on minu jaoks absurdihuumori idee kokku võtnud Monty Pythoni looja 

John Cleese, öeldes, et absurdihuumor on vahend nendele, kes ei suuda maailma tõsiselt 

võtta, kuna nad on aru saanud, et maailm on niigi katki ning sellesse pole midagi parata.  25

See võib põhjendada, miks absurdihuumor on tihti loogikavastane ja paradoksaalne. 

Absurdihuumor on inimestele, kes aduvad seda, et meid ümbritsev maailm on täis lollust, 

millest ei julgeta avalikult rääkida, kuna üritatakse igas küsimuses pakkuda tarkasi 

vastuseid, isegi kui teema kohta teadmised puuduvad. Seetõttu tekitab absurdihuumor 

olukordasi, mis ratsionaalselt mõeldes on nii rumalad ja seosetud, et ajavad su lihtsalt 

naerma. Tekitades meelega absurdseid koomilisi situatsioone, ei teki inimesel kartust, et ta 

peab mingist sügavalt sisukast mõttest aru saama ning ta saab end vabaks lasta ja nautida 

nalja oma ehedas vormis.   26

Omaduste poolest on absurdihuumori puhul suur rõhk ootamatusel. Nimelt ei oled vaataja 

või kuulajana absurdi puhul alati teadmatuses.  Sulle presenteeritakse midagi, millest teed 27

sa omad järeldused, eeldades kuhu nali edasi viib, kuid nali ei lähe kunagi selles suunas, 

mis sa eeldanud olid. Sedasorti ootamatus tõmbab inimese huumorisse sisse, kuna himu 

teadmise järele saada, mis siis ikkagi juhtub, on paratamatu. Ootamatu loo käiguga on alati 

hiilanud joonisfilmi sari South Park, kus iga osa algab võrdlemisi lihtsast situatsioonist/

probleemist, mis episoodi arenedes üha absurdsemaks muutub. Samuti kasutab South Park, 

nagu ka mitmed teised absurdihuumoriga seotud sarjad ja filmid, palju musta huumori 

elemente. Ei võeta tõsiselt surma, haigusi, sõda ja teisi keerulisi teemasid käsitletakse 

triviaalse lõbususega.  Näiteks võib tuua Eesti Rahvusringhäälingu käest rahastust saanud 28

Kreisiraadio, kes tegid ühes oma sketšis nalja Ku Klux Klani liikme vaatenurgast 

mustanahaliste inimeste üle. Absurdihuumori idee on vaatajaid šokeerida ja antud sketš 

seda ka tegi.  

 Cleese, John. (2014) Autori intervjuu. Seattle, 25 november25

 Hofman, Dan. (2015) Absurdist Comedies. Penn State University, 23 september. Kasutatud 10.05.2019, 26

https://sites.psu.edu/hofmanpassion/2015/09/23/absurdist-comedies/

 Stockwell, Peter. (2016) The Language of Surrealism. London:Red Globe Press, lk 17727

 Hoins, Megan. (2016)28
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1.4 Absurdihuumori ja neo-noir’i süntees 

Absurdihuumor ja neo-noir on käsitluse poolest küllaltki erinevad. Sellele vaatamata leiab 

neis aga ühiseid jooni. Nimelt on mõlemad žanrid kujunenud välja žanrilisest eelkäijatest, 

kellelt on võetud üle mõningaid omadusi ja lisatud uuema aja temaatikaid. Ajaloo poolest 

on mõlemal juhul eelkäijateks olevad žanrid oma alguse saanud sõjajärgsest ühiskondlikust 

madalseisust, dadaism I Maailmasõja ja film noir II Maailmasõja järgsest perioodist.  

Ideed, mida žanrid endas kannavad on samuti märkimisväärselt sarnased. Mõlemal juhul ei 

olda rahul oldud ühiskonnas toimuvaga ning omamoodi on püütud sellele lahendus leida. 

Ühelt poolt huumori abil, näidates, kuidas ühiskond ongi katki ning sellest nalja leidmist, 

teiselt poolt tekitatakse vaatajas vastakaid emotsioone eetiliselt kompleksete karakterite ja 

tõsiste situatsioonidega. Need on kaks erinevat meetodit, kuid õiget ega valet nende vahel 

valida ei saa ja tegelikkuses ei ole ka selleks vajadust, kuna nad suudavad koos eksisteerida 

ning teineteist isegi täiustada. Sarnaseks jooneks võib pidada ka ootamatuse tähtsust. 

Mõlemas žanris üritatakse püsida võimalikult ootamatuna, et kulminatsiooni ajal 

maksimaalselt vaatajat üllatada.  

Erinevate žanrite kombineerimine ei ole mitte mingit pidi uus fenomen, kuid 

taustauuringuid tehes jõudsin järeldusele, et absurdihuumorit ja neo-noir’i on kokku 

pandud võrdlemisi vähe. See andis omakorda tuge praktilise töö tegemiseks, sest teha 

midagi, mida varem väga praktiseeritud pole, on põnev väljakutse. Järgnevalt kirjeldan 

oma praktilise osa tööprotsessi ja meetodeid, kuidas erinevate lahendusteni jõudsin.  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2. KOOMIKSIMAAILMA LOOMISE METOODIKA 

2.1 Idee taust ja areng 

Idee luua oma koomiksimaailm tuli lapselikust armastusest koomiksite vastu. Noore 

poisina alustasin helgetest Miki Hiire koomiksitest, millele järgnesid Lucky Luke’i kauboi 

koomiksid. Vanaema tõi need Soomest ning kuna ma ise soome keelt ei osanud, sain 

rakendada loovat mõtlemist ning genereerisin ise dialooge. Seejärel rauges mõneks ajaks 

huvi koomiksite vastu kuna televiisorist oli palju kergem multikaid vaadata. Siiski ei 

jooksnud see mööda külge maha ning televiisori vahedusel leidsin oma tänini lemmikud 

koomiksitegelased – Teismelised Ninjakilpkonnad. Kui teismelisena tundus koomiksite 

kogumine tabu, siis täiskasvanuks saades mõistsin, et see nii pole ning alustasin taas 

koomiksite kollektsioneerimist.  

Lõputööks ajendas mind koomikseid tegema fakt, et kuigi olen suur antud meediumi fänn, 

ei ole ma ise ühtegi koomiksit teinud. Neljanda kursuse sügissemestril sain oskusi juurde, 

kuna toimus erialase joonistamise kursus, mille raames harjutasime karakterite loomist. 

Lisaks tehniliste oskuste lihvimisele julgustas õppejõud Anna Ring ka rohkem katsetama ja 

proovima. Peamiselt viitas ta, et kõik ei pea olema anatoomiliselt perfektne ja loogiline. 

Koomiksites võib kõike tunde järgi võimendada. Saadud innustuse ja sooviga tundmatus 

kohas vette hüpata jõudsin järeldusele, et oma koomiks on ainuõige valik. Samuti 

otsustasin, et ei soovi luua digitaalset koomiksit, mis on hetkel küllaltki populaarne 

koomiksite presenteerimise meetod. Austusest koomiksite ajaloo vastu teadsin, et minu 

koomiksist tuleb igal juhul trükitud versioon.  

Seejärel toimus erinevate lugude genereerimise periood. Filtreerisin läbi mitmeid ideesid, 

millest ükski ei tundunud “see õige”. Peamiseks muutus küsimus, milline on lugu, mis 

teistest koomiksitest igal juhul erineb. Tudengile kohaselt leidsin vastuse sõpradega 

märjukest nautides. 
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Eelneval suvel filmisime sõpradega absurdihuumorist pakatava lühifilmi “COOL” neljanda 

järje “COOL IV”. See on projekt, mida alustasid minu kolm sõpra ligikaudu 10 aastat 

tagasi. Osade vahele on alati jäänud mõned aastad, kuid lugu ketrab alati samast kohast 

edasi, kus varem pooleli jäi. Igas osas on ka uued karakterid, kuna oma sõprusringkonna 

jaoks saavutasid lühifilmid kultuse, millest soovisid kõik osa saada. Üheks neist olin ka 

mina ning tänu meediaosakonna taustale võtsin üle operaatori rolli ja monteerimise poole. 

Viimast lisandust seeriasse asusime vaatama ühel talvisel õhtupoolikul. Peale osa nägemist 

tabas mind heureka moment – nagu multifilmides, kui tegelasel lambipirn pea kohal 

põlema läheb. Jõudsin järeldusele, et antud lugu on nii absurdne, et sellist, heas mõttes 

rumalust, ei ole keegi koomiksiks teinud. 

Järgmise faasi fookuseks oli uudse vaatenurga leidmine. Isiklikult on mind koomiksite 

puhul paelunud superkangelaste, fantaasia ja ulme žanr. “COOL” ei ole aga ükski neist. 

Inspiratsiooni leidmiseks pöörasin pilgu hoopis filmimaailma. Uurisin erinevat sorti 

detektiivide ja kriminaalse maailmaga seotud filme kuni jõudsin film noir’i juurteni. Antud 

žanri puhul meeldis mulle see, et ta vastandub igas aspektis absurdihuumorile. Lisaks 

märkasin võimalust ära kasutada film noir’i poolt populariseeritud huvitavaid 

kompositsiooni ja kadreeringu elemente ning tugevat kontrastide mõju valguse ja varju 

näol. Siiski ei kasuta ma oma töös puhtal kujul film noir’i elemente vaid pigem võtan sealt 

šniti, mis tähendab, et liigituselt on see neo-noir. Neo-noir’i ja absurdihuumori sümbioosist 

tekib koomiks “COOL”. 

2.2 Karakterite loome 

Karakterite puhul jätsin suures osas kõrvale oma sõprade välimuse, kes lühifilmides rolle 

kehastasid. Seda peamiselt vanuse tõttu, kuna kõik tegelased oleksid muidu samas eas. 

Küll aga kasutasin mõningaid detaile, mis üht või teist karakterit iseloomustasid. 

Peamiseks pidasin karakteriloome puhul, et iga tegelane oleks visuaalset eriline ja millegi 

poolest veidi veider.  
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Kui esmalt puudus kindel järjekord kuidas mingit karakterit luua, siis mõne ajaga kujunes 

välja kindel rutiin, mis tagas võrdlemisi kiire ja produktiivse tulemi. Nimelt liigitasin enda 

jaoks karakteri loome erinevateks osadeks, mille puhul oli lihtne ühe karakteri juurest teise 

hüpata. See oli peamiselt uitmõtete pärast, mis alguses protsessi venima ajasid. Kui puudub 

kindel süsteem, on palju raskem mitme karakteri vahel laveerida, sest ununeb, mille juures 

pooleli olid jäänud.  

Alustasin esmalt nägudest, kuna lisaks kehakujule, on see üks tähtsamaid visuaalseid 

eristamise viise. Hea nipi sain Marcos Mateu-Mestre raamatust, milles soovitatakse 

karaktereid välja mõeldes teha eraldi joonistus ka ainult pea siluetist.  Järgides nõuannet 29

üritasin igat karakterit välja mõeldes pöörata suurt rõhku just huvitavale peakujule, mis 

mängib noir’i puhul erilist rolli (vt. Lisa 3). Süžees tuleb ette mitmeid olukordi, kus 

kasutan vaid siluetti ning sellisel juhul peab karakter olema lihtsasti defineeritav, et vältida 

lugejas segaduse tekkimist.  

Esmalt tegin kiireid visandeid vastavalt sellele, milline minu kujutelmas iga karakter oli. 

Nende visandite mõte ei olnud esteetilisel ilul, vaid kiire erinevate variantide 

läbiproovimine, et näha, mis võiks töötada.  

Kui teatud variant meeldima hakkas, liikusin teise etapi juurde, mis kujutas endast 

täpsemat sketši. Tihtipeale tuli ka neid mitu erinevat varianti, mille detaile omavahel veel 

eraldi kombineerisin, muutsin või vahetasin (vt. Lisa 4).  

Juhul kui nägu ja pea olid piisavalt huvitavad liikus karakter kolmandasse etappi, ehk keha, 

riietuse ja detailide omasse. Selles etapis otsisin internetist referentse, et mis kehatüübiga ja 

milliste riietega keegi olla võiks ning proovisin neid läbi. Protsess oleks iga kord läbi 

 Mateau-Mestre, Marcos. (2010) Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers. Los 29

Angeles: Design Studio Press, lk 96-99
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joonistades rohkesti aega võtnud ning seetõttu joonistasin käsitsi läbi vaid ideid, mis mulle 

esmalt digitaalselt kokku kombineerituna meeldisid.  

Neljandaks etapiks oli karakteri mingisse poosi panemine ning temast karakterit tutvustava 

pildi tegemine. Antud etapis kogusin taaskord ideid poosidest interneti kaudu. Erilise rõhu 

asetasin karakteri iseloomule, et pildist õhkaks karakterile omast emotsiooni. 

Kokku lõin ma 12 unikaalset karakterit. Igale neist mõtlesin juurde ka taustalood, mida 

küll koomiksis ei presenteeri kuid need on vajalikud tuleviku osade jaoks. Mikrolugude 

välja mõtlemine aitas kaasa ka loo jutustamisele, kuna seda tehes muutub selgemaks, 

millised on erinevate karakterite motivatsioonid ja miks nad teatud otsuseid vastu võtavad.  

Esimeses koomiksi “COOL” väljaandes ei ole kõiki karaktereid presenteeritud, kuna mõte 

on tutvustada protagoniste Lidži ja Pudži. Ülejäänud karakterid on kõik üht või teist pidi 

antagonistid. Üritasin põgusalt mainida ja näidata karaktereid, kes tuleviku osades 

muutuvad loos olulisteks, et tekiks osade vaheline järjejutu tunne (vt. Lisa 5). Taustal 

olevatele tegelastele, kes loo mõttes tähtsal kohal pole, kindlaid nägusid ma välja ei 

mõelnud. Lisasin neid tunde järgi stseenidesse, kus tekkis nende vastu vajadus ning nad 

koosnesid peamiselt siluettidest.  

Karakteri loomise tervikliku protsessiga tutvumiseks vaata Lisa 6.  

2.3 Keskkond 

Keskkond on meie elu üks paratamatu osa. Elades melu täis linnas või inimtühjas looduses, 

ümbritseb meid alati mingit sorti keskkond. Seega on keskkonnal ka väljamõeldud lugude 

puhul tähtis roll kanda. Sellele annab tunnistust fakt, et kui koomiksikangelasest Black 

Pantherist tehti 2018. aastal film, sai üleöö tuntuks ka keskkond, kus enamik tegevusest 

toimus, ehk Wakanda. Enne filmi ilmumist teadsid Wakandast vaid koomiksifännid kuid 
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peale esilinastust levis fiktsionaalse riigi kultus üle maailma nagu kulutuli. Wakanda 

tervitust “Wakanda forever” koos käte x-kujuliseks risti panemisega kasutasid mitmed 

kuulsused.  Wakandast on aga populaarsem fiktsionaalne koht nimega Gotham, kus on 30

juba aastaid tegutsenud koomiksikangelane Batman. Gothamist kui linnast on saanud 

Batmani koomiksites justkui tegelane, millele on omistatud oma identiteet. Lisaks sellele 

on Gotham ka väga detailse ajaloo ja täpse linnaplaaniga. Viimasele aitas suuresti kaasa 

1998. aastal uut Batmani lugu luues tehtud ulatuslik taustatöö. Nimelt oli ühe kunstniku 

ülesandeks kogu linnast detailne planeering välja mõelda. Kaardil pidid olema 

transpordiliinid, tööstusrajoonid, pargid, tähtsad linnaga seotud majad ja muu vajalik, mis 

tekitaks tunde nagu eksisteeriks Gotham päriselt.  Koomiksi tegemise ajal ma küll kahjuks 31

nii kaugele ei jõudnud, et nii suurt eeltööd teha ja linnaplaan välja mõelda, kuid see on 

tulevikus plaanis.  

Oma koomiksit luues pean keskkonna all silmas aegruumi, kus tegelased ringi liiguvad ja 

mil tegevus toimub. Koomiksi “COOL” üheks keskkonna osaks on, Batmani koomiksitest 

inspireerituna, linn. Linna loomise protsessi algses faasis olin võrdlemisi kindel, et 

koomiksi “COOL” tegevus toimub mingis kindlas päriselt eksisteerivas linnas, mida ma 

siis veidi oma äranägemise järgi kohendan. Esimesteks valikuteks olid Miami või Los 

Angeles. Kui jõudsin stsenaariumiga punkti, kus tegevus oli selgemaks saanud, mõistsin, et 

selline ameerika linna kasutamine ei töötaks. Seda asjaloo tõttu, et mul pole nende 

linnadega piisavalt kokkupuudet, mistõttu oleks nende kujutamine justkui minu tõlgendus 

sellest, mida ma läbi televisiooni ja interneti näinud olen.  

Olles sellest aru saanud, tekkis idee lugu rahvusvahelisest kokaiiniärist tuua Eesti pealinna 

Tallinna. Siinsest olustikust oleks võimalik luua väga hea pilt linna mõistes. Kus mingi 

tegevus toimub, miks ta seal toimub ning lisaks oleks saanud kasutada päevakajalisi 

 Weaver, Hillary. (2018) The “Wakanda Forever” Symbol Is Showing Up Everywhere. Vanity Fair, 12. 30

märts. Kasutatud 10.05.2019, https://www.vanityfair.com/style/2018/03/the-black-panther-wakanda-forever-
symbol-is-showing-up-everywhere

 Stamp, Jimmy. (2014) The Cartographer Who Mapped Out Gotham City. Smithsonian Magazine, 29. mai. 31

Kasutatud 10.05.2019, https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/cartographer-gotham-city-180951594/?
no-ist
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referentse, mis absurdihuumori võtmes on alati asjakohased. Siiski tundus mulle ka see 

valik halvana. Loodud karakterid ei hakanud kuidagi Tallinnaga suhtlema, stilistika ei 

klappinud ja ka ajastu määratlus muutus segaseks, mis tekitas tunde nagu oleks see 

pealesunnitud ühendus.  

Tahtsin, et suhe karakterite ja keskkonna vahel oleks naturaalne, mistõttu otsustasin luua 

oma fiktsionaalse linna – Mephisto. Nimeni jõudmine on omamoodi huvitav lugu – nimelt 

tegin oma parasjagu kooli kõrval olevas lokaalis Barlova aega parajaks ning võtsin 

kehakinnituseks paninit. Valikuks langes Mephisto nimeline vürtsikas panini. Seletamatul 

kombel jäi see nimi mind kummitama ning otsustasin uurida sõna tausta. Peale otsinguid 

jõudsin huvitava avastuseni, mis andis kinnituse, et see on fiktiivsele linnale ainuõige 

valik. 

Nimi Mephisto on lühend Mephistophelesest, kes on deemon saksa legendist Faust. Mind 

intrigeeris sõna tõlgenduslik tähendus, mis kreeka keelest tuletatuna on järgmine: µή (mḗ) 

ehk eitus, φῶς (phō̃s) ehk valgus ja φιλις (philis) ehk armastav – kokku panduna “valgust 

mitte armastav”.  See sobis minu koomiksi linna nimeks suurepäraselt, kuna joonistan 32

noir’i elemente kasutades ehk on palju varju ja pigem vähe valgust. Samuti toimub enamik 

tegevusest ööpimeduses, mille puhul aitab sünge ajalooga nimi atmosfääri tekitamisele 

hästi kaasa. Lisaks oli Mephisto Faustis tegelane, kes ei soovinud mehi korrumpeerida vaid 

kogus juba nurjatud hingi.  Koomiks “COOL” ongi justkui nurjatud hingede kogum, kus 33

õilsa eesmärgiga tegelasi tihti ei kohta.  

Geograafilise poole pealt ei olnud mul soovi Mephistot ühegi päris riigi piiridesse 

paigutada. Linn asub abstraktses võtmes kuskil meie planeedil. Vaatamata sellele on 

leidnud oma tee Mephistosse erinevatest, päriselt eksisteerivatest paikadest tulnud 

 Black, Joseph., Connolly, Leonard., Flint, Kate., Grundy, Isobel., LePan, Don., Liuzza, Roy., …Waters, 32

Claire. (2010) The Broadview Anthology of British Literature Volume 2: The Renaissance and the Early 
Seventeenth Century. Peterborough: Broadview Press, lk 416-417

 Farnham, Willard. (1969) Twentieth Century Interpretations of Doctor Faustus. New Jersey: Prentice-Hall, 33

Inc., lk 6
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karakterid nagu näiteks mehhiklased Papa Cabron ja El Hesus, vennad Oliver Šnitsel ja 

Olaf Šnitsel Saksamaalt, Albaania juurtega hollandlasest palgamõrvar Joon Viik, slaave 

esindav relvaärikas Kutsi Main ja maarjamaa jõujurakas Tanker Mingus. 

Mephisto on välimuse poolest segu mitmete linnade huvitavatest omadustest. Arhitektuur 

kesklinnas sarnaneb New Yorkile ja Chicagole – kõrghooned, pimedad nurgatagused ja 

kahtlased lokaalid. Ranniku äärne ala on aga pigem Miami ja Los Angelese stiilis – palmid, 

ilus jahisadam ja räpane tööstussadam. 

Ajastu, mil tegevus toimub on Mephistos loodud keskkonnas segu 80-datest, 90-datest ja 

tänapäevast. Kindlat aastat ei ole kordagi mainitud, kuna tundsin, et see on loo mõttes 

kasutu. Lisaks annab see võimaluse luua huvitavaid uusi ühendusi uue ja vana vahel nii 

karakterite maailmavaadete, esemete kui ka tehnika vaatenurgast.  

2.4 Stiil, tehnika ja vahendid 

Kunsti presenteerides häirib mind see, et enamasti räägitakse lõplikust teosest ning teostus 

jääb tahaplaanile. Mind on alati paelunud erinevate kunstnikute tööprotsessid ning 

vahendid, mida kasutatakse kunsti tegemiseks. Stiil, tehnika ja vahendid on 

koomiksimaailma loomeprotsessi lahutamatuks osaks, mida aitab kokku panna hea teostus.  

Kolmest eelnevalt mainitud elemendist on kõige raskem kirjeldada just stiili. Seda asjaloo 

tõttu, et stiil on neist kõige tunnetuslikum. Minu joonistamise stiil on kujunenud välja 

viimaste aastate jooksul. Enne Kõrgemasse Kunstikooli Pallas tulemist puudus mu 

joonistustel, ühtne väljanägemine. Joonistasin iga kord erinevalt. Peale paari aastat koolis 

märkasin aga, et joonistused on muutunud sarnasemaks. Isegi kui pildi sisu ja temaatika on 

erinevad. Minu stiil on ilustamata, karm ja konkreetse joonega. Koomiksis kasutan 

värvidest vaid musta ja valget, et rõhuda maksimaalsele kontrastile. Nägudes on detailsust 

pigem vähem kui rohkem ning realismile liigselt rõhku ei pane. 
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Tehnika ja vahendid on minu jaoks omavahel väga tihedalt seotud. Vahendite all pean 

silmas füüsilisi esemeid, mis aitasid mul lõputööd valmistada aga ka programme. Erilise 

tänu saavad markerid, valgendaja, meediaosakonna valguslaud ja skänner, Adobe 

Photoshop, Procreate, iPad koos iPenciliga ning minu ustav Macbook Pro. Tehnikast 

rääkides mõtlen aga protsessi, mille käigus erinevate töövahendite vahel laveerisin neid 

üksteisega sidudes.  

Peaaegu igat protsessi, mis hõlmas endast joonistamist alustasin käsitsi pliiatsi või 

markerite seltsis. Suurema osa joonistusi tegin valguslaual, kuna seda kasutades saab kõige 

kiiremini asju kopeerida ning see mõjutab stiili kõige vähem (vt. Lisa 7). Lisaks meeldib 

mulle markerite eripära, mida on hiljem Procreate’s üle joonistades huvitav jäljendada.  

Kui olin saavutanud paneeli või karakteriga sobiva tulemi, läksin üle programmi Procreate. 

Procreate on iPadi peal töötav digitaalse joonistamise programm, mida kasutasin käsitsi 

tehtu ümberjoonistamiseks (vt. Lisa 8). See andis eelise käega joonistamise üle näiteks 

karaktereid luues kui peamine kuju oli juba selge aga tekkis soov katsetada väikeste 

detailidega, et mida lisada või ära võtta. Adobe Photoshopi võtsin mõnel juhul kasutusele 

kui paneelid juba valminud olid. Seda peamiselt Procreate rakenduse mõningate 

puudujääkide tõttu, mille puhul oli väikeseid parandusi ja muudatusi Photoshopis lihtsam 

lahendada. 

Viimase osa protsessist moodustas trükifaili loomine. Koostasin selle programmis Adobe 

InDesign. Eelnevalt olin ma küll programmiga tuttav, kuid kuna olen tööalaselt üritanud 

InDesignist võimalikult palju kõrvale hoiduda, tuli mitmeid nippe vanadest 

loengumaterjalidest meelde tuletada. Peamine osa protsessist InDesignis koosnes valmis 

paneelide õigesse järjekorda paigutamisest ning jutumullide lisamisest. Kui muidu on 

trükifaile koostades üheks suurimaks probleemiks värvikorrektsioon, siis minul antud mure 

puudus, kuna kasutasin vaid musta ja valget.  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KOKKUVÕTE 

Film noir murdis filmimaailma harjumuse luua linateoseid, kus heroiline protagonist 

lahendab kriminaalseid juhtumeid tänu oma nutikusele ja antagonistide lollusele. Selle 

asemel näidati kriminaalse maailma teist poolt, kus lood pakatasid negatiivsusest ja 

moraalselt keerukatest situatsioonidest. Vaatajad tõmmati välja oma mugavustsoonist ning 

piir hea ja halva vahel hägustus. Kasutusele võeti uusi ja huvitavaid kadreeringuid, mis 

manasid vaatajatele harjumatult põnevaid visuaalseid kompositsioone.  

Samu võtteid ning omadusi hakkasid kombineerima järgmise põlvkonna filmiloojad teiste 

žanritega, moodustades erinevaid noir’i hübriide. Üks neist on näiteks neo-noir, mida on 

tänu oma laiale ampluaale üheselt raske defineerida. Seetõttu analüüsisin neo-noir’i filme, 

mis on suutnud hoida film noir’ist tuttavat ideelist kontseptsiooni, pöörates selle uude 

võtmesse. Valitud filmid olid mulle suureks inspiratsiooniallikaks oma koomiksimaailma 

loomisel. 

Inspiratsiooni pakkus ka absurdihuumor, mis kujunes välja sarnaselt film noir’ile 

sõjajärgsest perioodist, mil muutus inimeste vaade neid ümbritseva ühiskonna suhtes. Kui 

noir on oma olemuselt tõsine, siis absurdihuumori puhul on olukord täielikult vastupidine. 

Absurdihuumor pakub paradoksaalselt naeruväärseid seiku, mis justkui mõnitaks elu liiga 

tõsiseltvõtmist. Sellest tulenevalt on absurdihuumor ootamatu, mis omakorda põhjustab 

himu saada teada, kuidas areneb nali ning milline on selle kulminatsioon.  

Oma koomiksimaailma loomise puhul oli mulle kõige olulisem idee, millesse uskuda. 

Minu ideeks oli teha koomiks lühifilmi seeriast, mida oleme sõpradega omal käel aastaid 

arendanud. See lugu seob absurdihuumori ja neo-noir’i moodustades koomiksi “COOL”. 

Usun, et kõige efektiivsema progressi saavutamiseks on oluline luua tööprotsessi algfaasis 

süsteem. Minu puhul kujunes süsteem küll üsna kiiresti välja, kuid mitte teadlikult, vaid 

katse-eksitusmeetodi abil. Esimeseks etapiks visuaalse poole pealt oli karakterite loome, 

sest karakterid on need, kes loole elu sisse puhuvad. Selleks, et tegelased usutavalt 
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mõjuksid, mõtlesin neile välja taustalood. Järgmiseks lõin keskkonna, kus karakterid 

tegutsevad ning milline on sellega kaasnev õhkkond. Koomiksimaailma luues katsetasin 

oma töövahendite erinevaid võimalusi ning kombineerisin mitmeid meetodeid. Koomiksi 

“COOL” loomine aitas mul leida oma keelt uues meediumis, arendada oma stilistilist joont 

ja tehnilisi oskusi. Minu jaoks muutus koomiksite tähendus palju suuremaks, kui oli see 

eelnevalt – kui varem meeldisid koomiksid mulle ilusa stiliseeringuga pildiridade ja 

paeluvate lugude tõttu, siis nüüd ärkasid karakterid minu peas justkui päriselt ellu. 

Koomiksi loomine tekitas mulle võimsa tunde olla alternatiivse universumi looja. 

!22



SUMMARY 

Film noir broke the habit of writing movies where the heroic protagonist solves criminal 

cases thanks to one’s wittiness and antagonist’s ineptitude. Instead, the criminal world is 

presented in stories full of negativity and morally complicated situations, the line between 

evil and good is blurred and the audience’s comfort zone is breached. Additionally, new 

framing techniques create visually compelling compositions to be observed by consumers. 

The same methods and characteristics are used by the next generation movie writers, which 

creates several noir hybrids. A good example would be neo-noir, which thanks to its wide 

variety of samples is difficult to define. That is why I will be analysing neo-noir movies 

that have managed to keep the film-noir’s familiar concept, showing it from a different 

angle. The selection of movies is the base inspiration for my comic. 

Absurdist humour is another notable source of inspiration, which developed during the 

period after the First World War where people’s perspective of society surrounding them 

changed dramatically. In comparison to noir, which is serious by default, absurdist humour 

is the exact opposite. It offers paradoxically ridiculous cases that mock the idea of taking 

life too seriously. This makes absurdist humour unanticipated, which feeds the observer’s 

desire to know how the joke develops and what is the culmination of it. 

The most important thing for me while creating my comic was the idea in which I could 

actually believe. Thus the idea for me was to create a comic based on a short-film series I 

have been working on with my friends for years. The story integrates absurdist humour and 

neo-noir into one – creating the comic “COOL.” I believe that the most effective way to 

achieve effective progress is by creating a system at the beginning of the entire 

development process. For me, the system established itself quite early, but via trial and 

error, rather than by method. The first step was to create characters, because they are the 

individuals that bring my story to life. To make the character appear plausible, a backstory 

was created for each of them. The next step was to provide the character with context 
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where they take action and define overall atmosphere. During this phase, I experimented 

with my selected tools’ capability and combined different techniques. Creating the comic 

“COOL” allowed me to find my way in a new medium, but also develop my individual 

style and technical capacity. For me the definition of comic changed into something greater 

than just a collage of intriguing illustrations and a fascinating story, as the characters now 

seem to actually come to life in my head. Creating a comic allowed me to feel like a 

creator of an alternative universe. 
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LISAD 

LISA 1. Kaader filmist “I Wake Up Screaming” (1941) Twentieth 

Century Fox 
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LISA 2. Kaader filmist “Pickup on South Street” (1953) Twentieth 
Century Fox 
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LISA 3. Näited koomiksi “COOL” karakterite peade siluettidest  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LISA 4. Detailide katsetamise protsess Kutsi Maini näitel  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LISA 5. Näited koomiksi “COOL” esimese väljaande peamistest 
tegelastest 
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LISA 6. Karakteri loomise protsess Dr. Gannibal Viktori näitel 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LISA 7. Protsess valguslaual  
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LISA 8. Käsitsi tehtud visandid vs Procreate’s loodud paneelid
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