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Kaukana tulevaisuudessa ihmisiä ei enää 
ole ja Maata kansoittavat muut elämän-

muodot. Kuunsirpin muotoisella saarella asu-
va jalokivikansa elää lempeän johtajansa Kon-
goo-sensein suojeluksessa. Taivaasta paraati-
maisissa saattueissa hyökkäilevä salaperäinen 
kuukansa pyrkii kuitenkin sieppaamaan heitä 
mukaansa.

Kongoo-sensei on pyrkinyt löytämään kulle-
kin 27 muusta jalokivestä oman tehtävän. Mo-
net toimivat taistelupareina ja partioivat ympä-
ri saarta hyökkäysten varalta. Myös lääkärille, 
vaatturille ja tutkijalle on tarvetta. 

Jalokivistä nuorin, Fosfofylliitti eli Fos, on kat-
raan hauraimpia jäseniä. Siksi hän ei sovellu tais-
teluun vaikka siitä unelmoikin. Tarinan alussa 
hän on myös kärsimätön ja kömpelö ja keskittyy 
lähinnä haaveiluun, eikä sopivaa tehtävää tun-
nu löytyvän. Lopulta Fos päätyy tekemään luon-
nontieteellistä tietokirjaa, vaikka ei oikein tiedä, 
mistä lähteä liikkeelle.

Fos myös keksii itselleen toisen tavoitteen 
tutustuessaan Sinooperiin, joka on erittämänsä 
myrkyllisen elohopean vuoksi eristäytynyt muista 
yksinäiseen ja turhaan yöpartiointiin, vaikka kuu-
kansa ei koskaan hyökkää öisin. Fos lupaa etsiä 
skeptiselle Sinooperille paremman työn.

Hiomaton timantti
Haruko Ichikawan manga Land of the Lustro-
us ja sen tuore animesovitus ovat molemmat 
omalla tavallaan erikoisia teoksia. Ichikawa on 
äärimmäisen kunnianhimoinen visuaalinen ta-
rinankertoja, joka saa rakennettua sarjan jokai-
sesta sivusta elämyksen kokeilevaisen ja tyyli-
tellyn kuvakerronnan ansiosta.

Manga hyödyntää voimakkaasti valolla ja 
varjolla leikittelyä. Jokaisessa kohtauksessa on 
selvä valonlähde, joka valaisee sitä kohti kään-
netyt kasvot ja jättää poispäin suunnatut kasvot 
varjoon. Auringonsäteet heijastuvat jatkuvasti 
jalokivihahmojen hiuksista, ja valon ja varjon 
muodostamat voimakkaat kontrastit muodos-
tavat paikoin hyvin painostavan ja unenomai-
sen tunnelman.

Vaikka sarjan taide on huikean komeaa, hah-
mokuvaus rapean ilmaisuvoimaista ja visuaalinen 
ilme kihelmöivän ainutlaatuinen, myös Ichikawan 
kokemattomuus mangakana paistaa sivuilta lä-
pi. Hän antaa usein taiteellisen kunnianhimonsa 
paahtaa ohi kerronnallisen selkeyden. Toisinaan 
ruutuja on tuijotettava pitkäänkin ja kohtausta 
luettava useita kertoja, että tapahtumista saa sel-
vän. Tästäkin huolimatta manga yrittää sarjaku-
vateknisesti niin monenlaista, että sitä on aina 
mielenkiintoista lukea.

Kodansha Comicsin mangajulkaisu on muu-
ten oivallinen, mutta siitä on jätetty täysin pois al-
kuperäisjulkaisun kansikuvakikkailu. Japanilaisten 
irtokansien alla on kansikuvasta vaihtoehtoinen 
versio, joka peilaa pokkarin tapahtumia pahaen-
teisesti. Irtokannettoman jenkkijulkaisun kansiku-
vista on myös rajattu kokonaan pois irtokannen 
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läppä, jonka alla Sinooperi aina piileksii. On suuri 
pettymys, ettei vaihtoehtoisia kansikuvia ja koko 
versioita kansikuvista ole sisällytetty englannin-
kieliseen julkaisuun millään tavalla. 

Kokeiluja
Animesovituksessa herätti huomiota erityisesti 
se, että se on suurelta osin 3D-animoitu. Koska 
hahmot eivät ole ihmisiä vaan jo valmiiksi vähän 
erikoisia olentoja, ne taipuvat 3D-animaatioon hy-
vin. Tämän takia 3D-animaation liiallinen sulavuus 
tuntuu kuuluvan asiaan, ja hahmojen hiuksiin 
on saatu juuri oikeanlainen läpikuultava kimalle.

Tuotannossa on myös osattu yhdistää taita-
vasti 3D- ja 2D-elementtejä. Hahmojen ilmeet 
on animoitu usein 2D:nä 3D-mallien päälle, 
samoin kuin monet yksityiskohdat, kuten lähi-
kuvat käsistä. Myös taustat on maalattu käsin. 
Animessa 3D-tuotantoja häiritsevät usein muo-
visuus ja liikkeiden epäluontevuus, mutta Land 
of the Lustrousin kohdalla 2D-animaation hyö-
dyntäminen 3D-mallintamisen tukena etenkin 
hahmokerronnan tärkeimmissä yksityiskohdissa 
häivyttää näitä ongelmia onnistuneesti.

Sarja ottaa kaiken irti 3D-animaation hyö-
dyistä. Jaksot ovat täynnä komeita kamera-ajo-

ja, ja hahmot liikkuvat paljon sekä toiminta-
kohtauksissa että arkisempien hetkien aikana. 
Tämä lisää varsinkin taistelukohtausten dynaa-
misuutta ja vaikuttavuutta sekä antaa mahdol-
lisuuden käyttää hahmonrakennuksessa ante-
liaasti kehonkieltä. Taiteellinen suunnittelu on 
muutenkin erinomaista, ja monesti kohtauksen 
valaistuksen väri määrittyy hienovaraisesti sen 
mukaan, kenen läsnäolo hallitsee kohtausta.

Sekin on animetuotannoille erikoislaatuista, 
että sarjan repliikit on äänitetty ennen animoin-
tia, jolloin animaatio on istutettu ääninäyttelyyn 
sopivaksi pikemminkin kuin toisin päin. Myös 
tämä lisää hahmojen eloisuutta ja luo etenkin 
huumoriin spontaaniuden ja tuoreuden tuntua. 
Anime myös esittää monet sarjan kohtaukset ja 
konseptit mangaa selkeämmin.

Uusi uljas maailma
Sekä manga että anime tarjoavat erikoisilla tuo-
tannollisilla ja taiteellisilla otteillaan ehdotto-
man mielenkiintoisen kehyksen tarinalle. Sar-
jan hahmokeskeinen ydin itsessään on myös 
kiehtova, joten kumpikaan versio ei jää pelkäksi 
nätiksi ulkokuoreksi.

Kuolemattomat jalokivet saavat energiaa au-
ringonvalosta, ja nuorimmatkin ovat satoja vuosia 
vanhoja. He eivät syö, eikä heillä ole sukupuolta. 
Heidän kehoillaan on erilaiset kovuudet ja kes-
tävyydet, ja jos valtaosa rikkoutuneen jalokiven 
sirpaleista on tallella, hänet on mahdollista koota 
uudestaan lukemattomia kertoja.

Tarinan tyhjän oloisessa maailmassa jalokivi-
hahmoilla on vain toisensa ja loputtomat arkiru-
tiininsa. Fosin hahmonkehitys ja muodonmuutos 
ovat sarjassa keskiössä, ja niiden kautta tarkas-
tellaan sarjan melko synkeitä keskeisiä teemoja.

Sarjan edetessä helposti rikkoutuva Fos 
menettää kaikki neljä raajaansa. Ne pystytään 
korvaamaan vahvemmilla aineilla, jotka teke-
vät hänestä kyvykkäämmän taistelijan, mutta 
menetetyn massan mukana katoaa myös aimo 
annos muistoja. Kun Fos pääsee vihdoin havit-
telemaansa partiointitehtävään ja ottamaan yh-
teen kuukansan kanssa, hän ei kuitenkaan osaa 
olla siitä enää yhtään innoissaan.

Yksin yhdessä
Fosin virheet johtavat toistuvasti siihen, että hä-
nen toverinsa joutuvat vaaraan. Syyllisyys alkaa 
kalvaa häntä heti ensimmäisestä taistelusta läh-
tien, eikä hän ole yksin. Lempeä Timantti kokee 
olevansa hyödytön lahjakkaan ja ankaran Bortin 
rinnalla. Keltatimantti tuskailee sitä, miten on me-
nettänyt usean partiokumppanin kuukansalle, ja 
kuukansatietoudesta intoileva Aleksandriitti yllä-
pitää tutkimuksillaan vihaansa toverinsa vieneitä 
tunkeilijoita kohtaan.

Kukin hahmo on menettänyt jonkun ja 
kamppailee siksi saman syyllisyyden sekä yk-
sinäisyyden kanssa. Hahmot eivät kuitenkaan 
pitkästä iästään huolimatta osaa luoda yhte-
yksiä keskenään tai auttaa toisiaan surussaan. 
Muista eristäytynyt Sinooperi kiroaa sitä, ettei 
hän kelpaa edes kuukansalle. Matalan sulamis-
pisteen Antarktiitti on kiinteässä muodossa vain 
talvisin, kun muut nukkuvat talviunta. Fos taas 
alkaa itse etäännyttää itseään muista epäilles-
sään, että Kongoo-senseillä on luultua lähei-
sempi suhde kuukansaan.

Yksinäisyyden ja syyllisyyden ympärille kier-
tyvä tematiikka seuraa Fosin kehitystä kyllästy-
neestä häseltäjästä karismaattiseksi mutta sa-
malla onnettomaksi keskushahmoksi. Tarinasta 
tekee karvaan surumielisen se, että Fos kasvaa 
henkilönä menettämällä ruumiinosiaan, läheisi-
ään ja muistojaan.

Hurmaavat jalokivihahmot erottuvine persoo-
nallisuuksineen jaksavat kuitenkin kannatella sar-
jan synkeitäkin vaiheita. Juuri oikeankokoinen ri-
paus melankolista ja välillä mustaakin huumoria 
pitää tarinan tunnelman korkealla mutta antaa 
samalla tilaa vaikeille teemoille ja mietteliäälle 
tunnelmalle. Kaikkiaan Land of the Lustrous on-
kin herkullisen kunnianhimoinen ja kiehtova teos. 
– Maaret Stepanoff
----------------------------------------------------------------

TEOS: ANIME:  MANGA: 
Omalaatuinen tarina hahmoista ja niiden tun-
teista on yksi viime aikojen mielenkiintoisimmis-
ta kokemuksista sekä mangana että animena.
----------------------------------------------------------------

JULKAISU: MANGA: 
Kodanshan julkaisu on muuten hyvä mutta jää 
vaillinaiseksi, kun alkuperäisjulkaisun erityinen 
kansitaidekikkailu on jätetty kokonaan pois.


