
Ristikoissa useasti esiintyvät ulkomaiset 
elokuvat noudattavat tuttua kaavaa: ni-
men vokaali/konsonatti-jakautuman pitää 
olla kohdallaan, samoin kirjaimien yleisesti 
ristikoissa esiintyviä.

Ristikoissa suositumpi kuin elokuvissa on 
Alamo (1960), John Waynen esikoisoh-
jaus, jossa hän näytteli myös yhden pää-
osista, Davy Crockettin roolin. Elokuva 
kertoo v. 1836 käydystä taistelusta, jos-
sa puolustettavana oli legendaarinen Ala-
mon linnake.

Alamon kanssa samana vuonna sai ensi-il-
tansa Psyko, yksi elokuvahistorian merk-
kifilmeistä. Uskoisin, että Psyko on ollut 
elokuvissa suositumpi kuin ristikoissa, kir-
jainjakautuma ei ole paras mahdollinen.

Vuosi 1979 oli hyvä vuosi ristikkoelokuvil-
le. Tuon vuoden kovasta kolmikosta ensim-
mäinen on kauhuklassikko Alien, Ridley 
Scottin mestarillisesti ohjaama. Tämä elo-
kuva myös lopullisesti nosti pääosaa näy-
telleen Sigourney Weaverin supertähdeksi. 
Vuonna 1979 Roman Polanski ohjasi eloku-
van Tess, joka edelleen esiintyy ristikoissa 
jatkuvasti (Tessiä näytteli Nastassja Kins-
ki). Vuoden 1979 täydentää Milos Forma-
nin ohjaama Hair, joka toki oli saanut valta-
van suosion jo vuonna 1968, jolloin se ensi 
kerran nähtiin musikaalina Broadwaylla.

Ranskalaisista ristikoissa esiintyvistä elo-

kuvista tulee mieleen kaksi. Varhempi niis-
tä on Luc Bessonin 1994 ohjaama Leon. 
Sillä on tosin erittäin kova kilpailija kirjai-
lijapiireissä, monia tiiliskiviromaaneja kir-
joittanut Leon Uris. Jean-Pierre Jeunetin 
ohjaama Amelie (2001), jonka pääosassa 
nähdään Audrey Tautou, on toinen rans-
kalaisedustaja.

Lolita on Vladimir Nabokovin kuuluisin kir-
ja ja juuri ”Nabokovilta” on ehkä useim-
miten Lolitan vihjeenä. On olemassa kui-
tenkin kaksi samannimistä elokuvaa. 
Ensimmäisen ohjasi itse Stanley Kubrick 
vuonna 1962 (Lolitana Sue Lyon), toisen 
Adrian Lyne vuonna 1997 (pääosassa Do-
minique Swain).

Disneyn lukuisista piirroselokuvista Mu-
lan (järjestyksessä 36. Disneyn kokoil-
lan piirroselokuva) esiintynee ristikoissa 
useimmin. Disneyn pääsi siis vasta 1998 
varsinaisesti ristikoissa suosioon. Maail-
manhittejä oli ollut vaikka kuinka, mutta 
nimet, kuten Bambi ja Dumbo, eivät olleet 
otollisia ristikoille.

Lopuksi 2000-luvun suurin elokuvahit-
ti ja myös ristikkosuosikiksi yltänyt Ava-
tar. Tämä James Cameronin ohjaus nousi 
kaikkien aikojen eniten tuottaneeksi elo-
kuvaksi, kun se ohitti Titanicin, sekin Ja-
mes Cameronin ohjaus. Tähän mennessä 
Avatar on tuottanut jo yli 2 miljardia dol-
laria.
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