
Käsitykseni on, että suosituin näytteli-
jä ristikoissa on edelleenkin ranskalainen 
Jacques Tati (1908–1982). Hän teki suo-
malaisille laatijoille todella huikean pal-
veluksen, kun muutti alkuperäisen suku-
nimensä Tatischeff muotoon Tati. Tämän 
paljon myös ohjanneen koomikon läpimur-
to oli elokuva Riemuloma Rivieralla, jossa 
hän loi päähenkilönsä, Monsieur Hulotin.

Tatin kanssa samassa suosiotasossa oli 
pitkään Stan Laurel (1890–1965), kuulun 
koomikkoparin ohukainen. Hänkään tus-
kin olisi esiintynyt ristikoissa oikealla ni-
mellään Arthur Stanley Jefferson. Stan 
Saanilan tulo kuvioihin on huomattavasti 
vähentänyt kaima Laurelin suosiota.

Alan on tiuhaan ristikoissa esiintyvä nimi. 
Aika tasaveroisia näyttelijöitä on useam-
pia. ”Alkuperäinen” oli Alan Ladd (1913–
1964), seikkailuelokuvien suosittu tähti, 
kuuluisimpana filminään Etäisten laakso-
jen mies. Myöhemmin mukaan ovat tulleet 
Alan Alda (1936–), joka hänkään tuskin 
esiintyisi ristikoissa alkuperäisellä nimel-
lään Alphonso Joseph D´Abruzzo, Alan Ar-
kin (1934–) ja Alan Rickman (1946–2016).

Ranskalaisista näyttelijöistä esiintyy tasai-
seen tahtiin Tatin lisäksi myös Alain Delon 
(1935–). Hän oli 1960-luvulla yksi Euroo-
pan arvostetuimpia näyttelijöitä, häntä oh-

jasivat monet nimekkäimmistä ohjaajista.

Sean taipuu hyvin ristikoihin. Suosituim-
muusjärjestyksessä tulee mieleen Sean 
Connery (1930–) , parhaana James Bondi-
na ja Skotlannin suurimpana elävänä kan-
sallisaarteena pidetty artisti, Sean Penn 
(1960–), kahden Oscar-pystin omistaja 
ja arvostettu luonnenäyttelijä sekä Sean 
Bean (1959–), lukuisten elokuva- ja televi-
sioroolien esittäjä.

Viime vuonna kuollut egyptiläisnäytteli-
jä Omar Sharif jatkaa esiintymistään ris-
tikoissa, joissa kilpailee aika tasapuolises-
ti Omar-kermakaramellien kanssa. Tänä 
vuonna (9.12.) 100 vuotta täyttävä Kirk 
Douglas (oikealta nimeltään Issur Danielo-
vitch) pitää myös pintansa. Sukunimel-
lään ristikoissa esiintyy toisinaan Robert 
de Niro (1943–).

Menneistä suuruuksista esiintyy molem-
milla nimillään James Dean (1931–1955). 
Nykysuuruuksista tarvitaan sekä Cruise 
(1962–)(Thomas Cruise Mapother IV) että 
Hanks (1956–), jotta saadaan kasaan vas-
taussana Tomit. Nykysuuruuksista myös 
Brad Pitt (1963–) esiintyy usein.

Loppuun yksi kuriositeetti. Jack Elam 
(1920–2003) esiintyy edelleen ristikois-
sa passelin sukunimensä tähden, vaikka ei 
huipputähteyteen yltänytkään.
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