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Kiitokset

Tämä työ kasvoi omasta taiteellisesta tuotannos-
tani ensin tutkimukseksi, sitten näyttelyksi ja viimein 
kirjaksi. Jokaisessa vaiheessa olen saanut tekemiseeni 
apua ja tukea, jota ilman tämä tutkimus ei olisi 
koskaan valmistunut. Kiitos työni ohjaajille, profes-
sori Merja Salolle, dosentti Kristoffer Albrechtille, 
professori Harri Laaksolle ja professori David Batelle 
luottamuksesta ja kärsivällisyydestä. Kiitos myös 
tutkimuksen taiteellisen osion esitarkastajille, Mika 
Hannulalle, Niko Luomalle ja Harri Laaksolle sekä 
väitöskirjan tarkastaneille Johanna Frigårdille ja Tuula 
Närhiselle. Kaikilta teiltä opin paljon työskentelystäni 
ja tutkimusaiheestani. 

Haluan kiittää lämpimästi abstraktioperhettäni, 
eli jokaista tutkimukseni taiteilijaa ja heidän perikun-
tiaan, kaikkia haastateltaviani ja minulle tietoa välit-
tänyttä tahoa. Kiitos kuuluu myös kaikkien läpikäy-
mieni arkistojen ja museoiden henkilökunnalle kärsi-
vällisyydestä ja avusta. Monista teistä tuli vuosien 
myötä ystäviä ja työtovereita. Samoin haluan kiittää 
kaikkia tutkimukseni taiteellisen produktion galle-
rianäyttelyissä minua auttaneita ihmisiä, erityi-
sesti Helinä Kuuselaa, jonka näpeissä pora ei lipsu. 
Suomen valokuvataiteen museon johtajaa Elina 
Heikkaa kiitän mahdollisuudesta esittää tutkimuk-
seni kuvat Abstrakti! Vuosisadan ilmiö 1917–2017 
-näyttelyssä. Vaikka kokonaisuus ei kuulukaan tutki-
mukseni varsinaiseen sisältöön, se antoi minulle 
mahdollisuuden konkretisoida keräämääni tietoa ja 
jakaa sitä muiden kanssa.

Laajan ja pitkäkestoisen tutkimuksen rahoittami-
sesta kiitän Jenny ja Antti Wihurin säätiötä, Alfred 
Kordelinin säätiötä, Börje ja Dagmar Söderholmin 
rahastoa Taiteen keskustoimikuntaa ja Suoma-
lais-ruotsalaista kulttuurirahastoa. Aalto-yliopistoa ja 
sen henkilökuntaa kiitän kaikesta saamastani avusta 
näitten vuosien varrella, työtiloista ja -välineistä, 
työskentelystä palkattuna tohtorikoulutettavana, 
tutkimukseen liittyvien työmatkojen taloudellisesta 
tukemisesta sekä tämän teoksen kustantamisesta. 
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Tiivistelmä

6 Abstraktin aika

Viime vuosina abstraktia valokuvataidetta on 
tuntunut olevan kaikkialla, kaikkein kalleimmista 
gallerioista aina omaehtoisimpiin näyttelytiloihin 
saakka. Uusia tekijöitä putkahtelee esiin ja jo 
etabloituneet, aiemmin esittävässä ilmaisussa 
pitäytyneet taiteilijat työstävät nyt abstrakteja 
teoskokonaisuuksia. Lukuisat valokuvalehdet 
ovat käsitelleet aihetta omistaen sille kokonaisia 
teemanumeroita. Mistä ilmiössä on kyse? Mitä 
abstrakti valokuvaus tarkalleen ottaen on? Ja 
onko näiden kahden käsitteen, valokuvauksen 
ja abstraktion, yhdistäminen edes mahdollista 
tai mielekästä? Näihin kysymyksiin pyrin tässä 
tutkimuksessa vastaamaan kokoamalla yhteen 
valokuvateoksia yli sadan vuoden ajalta sekä 
perehtymällä abstraktien valokuvien tekijöiden 
motiiveihin haastattelujen kautta.

Käsitteinä valokuvaus ja abstraktio saattavat 
tuntua toisilleen vierailta. Abstraktilla viitataan 
perinteisesti epäesittävään kuvataiteeseen, kun 
taas valokuvaus koetaan nimenomaan esittävänä 
ilmaisumuotona.

Epäesittävien valokuvien haltuunottoa vaikeut-
tavat myös niistä käytettävien määritelmien 
vaihtelu sekä se, että abstraktien valokuvateosten 
tuottamiseen liittyvät teoriat ja valmistustekniikat 
ovat moninaisia. 

Yhteistä kaikille valokuva-abstraktion määri-
telmille kuitenkin on, että puhutaan valokuvauk-
sesta, jossa kuvan kohdetta ei voi tunnistaa, tai 
sen tunnistaminen on vaikeaa. 

Valokuvallisissa abstraktioissa toistuvia teemoja 
ovat tutkimuksellisuus, kokeellisuus, työprosessia 
painottava tekemistapa ja valokuvauksen teknisten 
uudistusten kommentointi. Mediallinen itsetutki-
muksellisuus on olennaista; valokuvauksen historia, 
ominaispiirteet ja sen omat materiaalit ovat usein 
abstraktion aiheena. Voikin sanoa, että valoku-
va-abstraktion tärkein aihe on koko sen olemas-
saolon ajan ollut valokuvaus itsessään. Abstrakti 

valokuvataide on myös usein vaikeasti sanoitet-
tavaa ja epänarratiivista. Tämä ei tosin tarkoita, 
etteikö abstrakti teos voisi olla julistava tai poliit-
tinen, päinvastoin. Abstraktion avulla on sen 
historian aikana otettu toistuvasti kantaa erilaisiin 
taidekentän ja yhteiskunnan piirteisiin, asenteisiin 
ja muutoksiin. 

Historiansa aikana valokuvallinen abstraktio 
on toistuvasti haastanut valokuvauksen perin-
teiset ilmaisu- ja tuotantotavat ja toiminut 
mediumin uudistumista ylläpitävänä moottorina. 
Abstraktioissa heijastuvat valokuvauksen sadan 
viime vuoden historialliset muutokset ja valo-
kuvakentän kunkin ajan olennaiset kysymykset. 
Ne tuovat näkyviin valokuvauksen tekniset 
muutokset, mutta myös valokuvan suhteen sitä 
ympäröiviin asioihin, kuten esimerkiksi tieteeseen 
tai muihin taiteisiin. 

Suomessa nykypäivän valokuva-abstraktio 
kiertyy takaisin kohti 1800-luvun tieteellistä valo-
kuvausta, 1920-luvun avantgardistisia fotogram-
meja ja liiketutkielmia. Uusien tekijöiden myötä 
sisältö kuitenkin päivittyy joka vuosikymmenellä 
uudelleen. Yhteistä kaikille abstraktiosta kiinnos-
tuneille on halu rikkoa valokuvan esittävyys ja 
tutkia ennakkoluulottomasti valokuvan erilaisia 
ominaisuuksia. Valokuva-abstraktio vaatii teki-
jältään aina tietoisen päätöksen työskennellä 
valokuvan normiston vastaisesti. Abstraktio on 
rohkeaa ajattelua.

×
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7Johdanto

In recent years, no follower of photographic 
art can have avoided coming into contact with 
abstract photography. It seems to be everywhere, 
from the most expensive galleries to the smallest 
independent exhibition spaces. New makers 
emerge, and established artists who previously 
confined themselves to representational art are 
now working on abstract works. Numerous photo-
graphy magazines have covered it, dedicating 
entire issues to the theme. What is it all about? 
And what exactly is abstract photography? Then 
there is the question of whether combining 
photo graphy and abstraction is even possible 
or meaningful? To answer these questions this 
research gathers together over 100 years of 
abstract photography and approaches photo-
graphers and artists about their practice through 
interviews.

As concepts, photography and abstraction seem 
to be almost opposites. The concept of abstract is 
usually used specifically to refer to non-representa-
tional art and photographic medium is tradition-
ally described as a medium of exact representation. 
Interpreting non- representational images is further 
complicated by the variety of definitions used. The 
thought patterns and manufacturing techniques 
involved in producing abstractions are manifold. 
However, what all the definitions have in common 
is that they refer to photography with unrecognis-
able or hard-to-recognise subjects. 

Other recurring themes in abstract photo-
graphic art include an investigative orientation, 
experimentalism, a focus on the working process, 
and commentary on technical reforms. Medium-
related self-referentiality is key: the subjects of 
abstraction often include the history and char-
acteristics of photography, and the materials 
of the medium. Throughout its existence, the 
main subject of photographic abstraction has 
been photography itself. Furthermore, abstract 

photographic art is pictorial, non-narrative, and 
non-verbal. However, this does not mean that 
abstract photographic art could not be political. 
Throughout its history, abstract photography has 
been used as a means to criticise the features and 
changes of the art world and society in large.

Time after time, abstraction challenges the 
traditional forms of expression and methods of 
photography, and functions within this medium 
as a force promoting renewal and vitality. 
Abstraction reflects the historical changes in 
photography over the past century. It highlights 
the technical changes in photography, but also 
the relationship between photography and the 
issues surrounding it, such as science or other art. 
The history of abstraction reflects the essential 
questions in the field of photography in each era. 
Finnish contemporary photographic abstraction 
returns to 19th-century scientific photography, 
1920s avant-garde photograms, and studies of 
motion. With the emergence of new artists, 
however, each decade sees a change in content. 
What all abstractionists have in common is a 
desire to break the representational character 
of photography and to boldly study different 
aspects of photography. Makers of photographic 
abstractions are always required to con sciously 
work against the norms of photography. 
Abstraction is bold thinking. 

×
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1. Laura Nissinen, Aleatory Variable (water damage) I, 2014
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9Johdanto

Tämä tutkimus sai alkunsa halustani ymmärtää 
laajemmin omaa taiteellista työskentelyäni sekä 
turhautumisestani siihen ymmärtämättömyyteen, 
jolla abstraktia valokuvaa mielestäni usein lähesty-
tään. Olen aina ollut kiinnostunut epäesittävästä 
taiteesta ja muistan jo hyvin varhaisella iällä 
epäilleeni taideopetuksen painotusta näkemämme 
tarkkaan jäljentämiseen. Tämän perusteella onkin 
hieman outoa, että juuri valokuvaus valikoitui 
ilmaisutavakseni. Valokuvaus aiheutti minussa 
kuitenkin alkujaan niin suuren hämmästyksen, 
etten ole vieläkään täysin toipunut siitä. Ehkä 
näiden seikkojen johdosta olen päätynyt työstä-
mään ja tutkimaan valokuvan abstraktiota, aihetta, 
jota pidän yhtenä mediumin keskeisimmistä ja 
antoisimmista ristiriidoista. 

Tutkimukseen sisältyy taiteellinen produktio, 
johon kuuluvat eri tavoin toteutetuista abs t-
rakteista valokuvateoksista koostuvat näytte-
lyni Aleatory Variable (2014) ja This One’s for 
You, Andy (2016). Oman taiteellisen produktion 
tuominen mukaan tutkimukseen oli valinta, jota 
mietin pitkään. Ymmärsin jo ennen työn aloitta-
mista, että näyttelyt pidentäisivät tutkimusmatkaa 
ja siihen käytettyä aikaa merkittävästi. Tuntui 
kuitenkin väärältä jättää omat teokseni tutki-
muksen ulkopuolelle. Ne olivat kuitenkin perim-
mäinen syy koko työn aloittamiselle ja mahdol-
listivat taiteellisen tulkinnan tuomisen osaksi 
kokonaisuutta.

Sataviisikymmentä vuotta kattavassa tutkimuk-
sessa käsittelen kaikkiaan 32 suomalaisen valo-
kuvaajan ja taiteilijan valokuvatuotantoa. Lisäksi 
mukana on useita ulkomaisia kuvaajia ja taiteili-
joita sekä varhaisia valokuvaa käyttäneitä eri alojen 
kotimaisia ja ulkomaisia tieteilijöitä. Tavoitteenani 
oli koota yhteen mahdollisimman paljon tietoa 
suomalaisen abstraktin valokuvataiteen histo-
riasta ja nykypäivästä, pohtia syitä ilmiön olemas-
saololle ja tarkastella, miten siihen on eri aikoina 

suhtauduttu. En hämmästynyt, kun luin vuonna 
1929 julkaistusta valokuvausoppaasta Vilho Setälän 
surumielisen huomion, että hänen abstrak-
teille valokuvilleen ei tuntunut löytyvän ymmär-
täjiä. Ei niitä aina ole löytynyt seuraavallakaan 
vuosituhannella. 

Aloittaessani tutkimuksen vuonna 2012 en 
tiennyt, olisiko siihen tarvittava kuva-aineisto 
olemassa. Ensimmäiset vuodet kuluivat kuvia ja 
niiden tekijöitä paikantaen. Valokuvalehdistä, 
-kirjoista ja arkistoista vihjeitä etsiessäni koin välillä 
olevani hiljaisten kuiskausten keräilijä, välillä taas 
kovapintainen valokuvasalapoliisi, joka jäljittää 
kadonneita kuvaajia ja heidän teoksiaan. August 
Strindbergin Celestografeja 1 lukuun ottamatta 
kohtasin fyysisesti kaikki aineistoni valokuvat, mikä 
oli niiden ymmärtämisen kannalta tärkeää. Kuvien 
tekotavat ja -materiaalit ovat usein olennainen 
osa teoksia, eikä niihin perehtyminen olisi ollut 
mahdollista digitaalisten replikoiden perusteella, 
vaikka sellaiset olisivat olleetkin olemassa. 

Pyrin myös tapaamaan ja haastattelemaan 
kaikki tutkimukseen kuuluvien teosten tekijät tai 
heidän läheisensä. Aina se ei ollut helppoa tai 
edes mahdollista. Välillämme saattoi olla monia 
vuosikymmeniä, eikä ajallisen etäisyyden rikko-
minen ole helppoa. Kaikki haastattelut ja asiasta 
käydyt keskustelut kuitenkin auttoivat eteenpäin 
syventämällä teoksiin liittyvää kokemusta ja laajen-
tamalla ymmärrystäni ilmiöstä. Myös jokainen 
uusi kuva muutti tutkimusta jollakin tavalla. Työn 
edetessä määritelmäni valokuvan abstraktiosta 
muovautui yhä uudelleen. Pian ymmärsin, että 
vastaus siihen mitä abstrakti valokuva tarkoitti, 
oli aina ainakin osittain subjektiivinen. Ei ollut 
olemassa yhtä, tietyllä tavalla tehtyä abstrak-
tiota. Tutkimukseni kohteena oli elävä ilmiö, joka 
oli sadan vuoden aikana päivittynyt monta kertaa 
valokuvallisen ajattelun, kuvien valmistusmateriaa-
lien ja -tekniikoiden muuttumisen myötä. 

1.
Tukholmassa sijait-
sevassa Kungliga 
biblioteketissä 
olevat alkuperäiset 
Celestografit eivät 
ole tutkijoiden 
nähtävissä.

Johdanto



10 Abstraktin aika

Tutkimuksen kuva-aineisto
Tutkimuksen keskeinen käsite abstrakti valokuvaus 
on nimitys erilaisille valokuvan esittävyyttä rikko-
ville ja sitä haastaville valokuville. Käytän työssä 
samassa tarkoituksessa myös termiä valokuvallinen 
abstraktio. Tutkimus liikkuu enimmäkseen valoku-
vauksen alueella. Valokuvauksen ja muun taiteen 
abstraktioiden vertailu ei ole tämän tutkimuksen 
aihe, vaikkakin teen rinnastuksia taidemuotojen 
välillä sellaisten teosten kohdalla, joissa valoku-
vausta on yhdistetty muihin taidemuotoihin tai 
jossa taiteen eri välineiden käyttö on osa töiden 
tekoprosessia.

Tutkimuksen taiteellisen produktion ulkopuoli-
nen kuva-aineisto koostuu pääasiallisesti Suomessa 
vuosina 1880–2019 tehdyistä valokuvista ja valo-
kuvateoksista. Muuta kuin suomalaista kuvastoa 
työssä on huomioitu erityisesti ilmiön historian 
1800–1900-lukujen vaihteeseen sijoittuvien alku-
vuosien osalta. Tutkimusta tehdessäni etsin myös 
Suomessa tutkimusjakson aikana esitettyjä tai 
suomalaisissa alan lehdissä julkaistuja abstrakteja 
valokuvateoksia, mutta niiden määrä ennen nyky-
päivää on ollut hyvin pieni.

Tutkimuksen kuva-aineiston määrittelyssä on 
kansallisten kriteerien lisäksi käytetty laadullisia ja 
ajallisia rajauksia. Kuva-aineiston laadullinen rajaus, 
eli tutkimukseen kuuluvien valokuvien valinta, oli 
työn keskeisin ja vaikein tehtävä. Käytin arvioin-
nissa apunani abstraktista valokuvauksesta sen 
olemassaolon aikana tehtyjä määritelmiä ja aihetta 
käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Keskustelin 
aiheesta myös useimpien tutkimushaastateltavieni 
kanssa. Lopullinen päätös tutkimukseen kuuluvista 
teoksista on kuitenkin täysin omani. 

Aineiston maantieteellinen rajaaminen 
Suomeen johtui pitkälti siitä, ettei aiheesta ollut 
täällä tehty aiempaa tutkimusta. Suomalaisia abst-
rakteja valokuvateoksia myös löytyi tarpeeksi 
tutkimusta varten. Tutkimuksen ajallisen keston 
puolestaan määritteli halu tarkastella valokuvallista 
abstraktiota mahdollisimman holistisesti. Halusin 
selvittää, miten ilmiö oli muuttunut olemassa-
olonsa aikana, minkälaisia erityispiirteitä siihen 
mahdollisesti sisältyi ja mitkä asiat valokuvallisen 
abstraktion aiheisiin olivat vaikuttaneet. Näiden 
asioiden tutkiminen edellytti nykyajan lisäksi 
ilmiön historian ja sen kehittymiseen vaikuttaneen 
varhaisen tieteellisen valokuvauksen läpikäyntiä. 
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Valokuvasalapoliisin muistelmat
Tutkimuksen taiteellisen produktion ulkopuolinen 
kuva-aineisto koostuu valokuvaajien, taiteilijoiden 
ja heidän omaistensa sekä erilaisten julkisten 
arkistojen hallussa olevista valokuvista ja valoku-
vateoksista. Aineiston kokoaminen kesti vuosia 
ja sen haltuunotto oli sen sisällön monimuotoi-
suuden takia sekä haastavaa että kiinnostavaa. 
Koska kuva-aineiston sisältö ja määrä eivät tutki-
musta aloittaessa olleet tiedossa, olen pyrkinyt 
lähestymään kokonaisuutta mahdollisimman 
avoimesti ilman ennalta määrättyä suuntaa. 
Aineistolähtöinen tutkimukseni on niin kutsutun 
”grounded”-menetelmän mukainen, jossa tulkin-
toja rakennetaan tiiviisti aineistosta käsin. Tutkijan 
tehtävänä on käyttää aineistoa tutkimusteo-
rian tuottamiseen toisin kuin menetelmissä, joissa 
aineistoa tutkitaan jonkin teorian kautta. (Eskola 
& Suoranta 2014, 146.) 

Kerätyn kuva-aineiston tarkastelussa hyödynsin 
taiteellisen tutkimuksen lisäksi myös valokuva-
tutkimuksen suuntauksia pyrkien huomioimaan 
formalistisen, kriittisen ja kontekstualisoivan 
lähestymistavan. 

Kyseisissä tutkimustavoissa aineistoja tulkitaan 
eri lähtökohdista, mutta ne eivät ole toisiaan 
poissulkevia. Esimerkiksi Iina Kohonen, jonka 
väitöskirjan Gagarinin hymy (2012) tutkimuskoh-
teena olivat Neuvostoliitossa vuosina 1957–1969 
julkaistut avaruutta kommentoivat valokuvat, piir-
rokset ja maalaukset, lähestyi aineistoaan kaikkien 
kolmen tutkimussuunnan kautta. Kohonen 
pe ruste li ratkaisuaan valokuvan moniroolisuudella. 
(Kohonen 2012, 42.)

Formalistisen valokuvatutkimuksen keskiössä 
ovat valokuvauksen ominaisluonne, erityispiirteet, 
identiteetti ja historiallinen alkuperä. Kriittinen 
valokuvatutkimus puolestaan painottaa valokuvan 
moninaista asemaa yhteiskunnassa ja kulttuu-
rissa, eli sen ”käytäntöjen sosiaalisen rakentu-
misen tarkastelua”. (Frigård 2008, 15; Kohonen 
2012, 50–52; Batchen 1997, 5–21.) Suuntauksella 
on myös muita nimityksiä. Tutkija, professori 
Janne Seppänen käyttää kriittisen valokuvatutki-
muksen sijaan termiä antiessentialistinen kritiikki 
väitöskirjassaan Valokuvaa ei ole (2001) ja valo-

kuvahistorioitsija Geoffrey Batchen on puoles-
taan nimittänyt suuntausta postmoderniksi kritii-
kiksi (Batchen 1997, 5–21.) Tutkimustavan keskeisiä 
käsitteitä riippumatta sen vaihtelevasta nimityk-
sestä ovat ”ideologia, subjekti, valta ja diskurssi”. 
(Kohonen 2012, 40–41; 50–52.) 

1990-luvulla valokuvatutkimuksen keskiöön 
noussut kontekstualisoiva tutkimus puolestaan 
huomioi aiemmin mainittuja laajemmin valokuvan 
käyttöyhteyden ja sitä ympäröivän tekstiaineiston 
sekä niiden vaikutuksen valokuvan vastaanottoon. 
Kotimaisten, julkaistujen alastonkuvien historiaa 
väitöskirjassaan Alastomuuden oikeutus (2008) 
tutkineen Johanna Frigårdin mukaan kontekstuaa-
linen tutkimustapa yhdistää aiemmat, valokuvan 
suhdetta todellisuuteen ja sen tulkintaan painot-
taneet suuntaukset. Se ottaa kuitenkin myös 
huomioon ”valokuvaluonteen” vuorovaikutuksel-
lisuuden, eli sen, että myös valokuva muokkaa 
ympäristöä, jossa se esitetään. (Frigård 2008, 
15–18; Batchen 1997, 5–21.)

Halusin siis lähestyä kuva-aineistoani mahdol-
lisimman monelta suunnalta erilaisia kysymyksiä 
esittäen. Tutkija-taiteilijana olin kiinnostunut 
aineistoni kuvista ainutkertaisina yksilöinä mutta 
samalla osana valokuva- ja taidehistoriaa. Halusin 
selvittää, miten kuvat oli tehty, mitä materiaaleja 
niissä oli käytetty, missä ne oli julkaistu tai esitetty 
ja millä tavalla ne oli aikanaan vastaanotettu. 
Kuvien teko- ja esittämistapoja selvittäessäni 
huomioin tekijöiden teknisten valintojen lisäksi 
teoksiin mahdollisesti vaikuttaneet ideologiset 
painotukset. Tutkimustiedon eri alueiden yhteen 
liittäminen auttoi minua hahmottamaan abst-
raktin valokuvan asemaa eri vuosikymmeninä ja 
sijoittamaan teokset ja niiden tekijät oman aikansa 
valokuva- ja taidemaailmaan sekä laajemmin osaksi 
valokuva-abstraktion historiallista kehystä. 

Tulkintaa varten sen kohteet piti kuitenkin 
ensin pöyhiä esiin. Tutkimukseen käytettävissä 
olleesta ajasta suurin osa kului sen keskeisen 
aineiston, eli valokuva-abstraktioiden, jäljittä-
miseen. Aloittaessani työn löysin ensimmäiset 
aineistoon kuuluvat kuvat suomalaisen valo-
kuvahistorian perusteoksesta. Jukka Kukkosen, 
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Tuomo-Juhani Vuorenmaan ja Jorma Hinkan 
toimittama kirja Valokuvan taide (1992) sisältää 
Eino Mäkisen vuonna 1930 julkaistun artikkelin 
”Uusi suunta”, sekä lisäksi muutamia esimerkkejä 
hänen 1920–1930-lukujen vaihteessa kuvaamas-
taan Harjoitelmia-sarjasta. Kirjassa oli myös yksi 
teos Heikki Paaerin neliosaisesta sarjasta Liikkeen 
omakuva 1950-luvun alusta sekä varhaisia koti-
maisia tieteellisiä valokuvia 1890-luvulta, esimer-
kiksi Benjamin Frosteruksen mikroskooppikuvia 
ja Anders Donnerin tähtitieteellisiä valokuvia. 
Muutamia varhaisia kotimaisia abstraktioita 
ja taustatietoa niiden tekijöistä löysin lisäksi 
Kukkosen ja Vuorenmaan toimittamasta kirjasta 
Valoa (1999), Leena Sarasteen kameraseurojen 
1950-luvun toimintaa ja kuvastoa tutkineesta 
väitöskirjasta Valo, muoto vai elämä (2004) ja Kati 
Lintosen kirjasta Valokuvan 70-luku (1988).

Tärkeäksi tietolähteeksi kuva-aineistoni kokoa-
misessa muodostuivat kotimaiset valokuvalehdet, 
jotka olivat omana aikanaan olennaisia tiedotus- 
ja keskustelukanavia. Tutkimukselle olennaisimpia 
valokuvalehtiä olivat vuosina 1926–1931 ilmes-
tynyt Helsingin amatöörivalokuvaajainyhdistyksen2 
Valokuvaus-lehti, vuodesta 1950 alkaen julkaistu 
Suomen kameraseurojen liiton Kameralehti sekä 
1921–1955 julkaistu Suomen ammattivalokuvaajain3 
lehti Suomen Valokuvaaja. Se muuttui vuonna 
1968 nimeltään Valokuvaajaksi ja sittemmin 
vuosina 1972–1997 julkaistuksi Suomen valokuvajär-
jestöjen keskusliiton Finnfoton Valokuva-lehdeksi. 
Vuosina 1996–1997 lehteä julkaistiin nimellä 
(Valo)Kuva ja sen viimeisinä ilmestymisvuosina 
1998–2000 nimellä Kuva. 

Lisäksi tutkimukseni lehtiaineistoon kuuluivat 
1901 ja 1903–1905 julkaistu Fotografiskt Allehanda 
ja vuonna 1990 perustettu Musta Taide, jonka 
julkaisuihin sisältyvät yksittäisten valokuvaajien 
teosten lisäksi kotimaisen valokuvauksen vuosikir-
jat. Valokuva-alan lehtien lisäksi tutkimukseeni kuu-
luvien kuvaajien ja taiteilijoiden näyttelykritiikkejä 
sekä valokuvataideaiheisia artikkeleita on julkaistu 
useissa kotimaisissa sanomalehdissä sekä jonkin 
verran aikakauslehdistössä. 

Löydettyäni kiinnostavan kuvan tai viitteen 
aloin etsiä tietoa tekijästä. Henkilöitä paikan-
taessani kävin läpi valokuvakirjojen henkilöha-
kemistoja ja tein nimihakuja eri tietokannoissa, 
kuten Suomen valokuvamuseon ylläpitämässä 
Kuka kuvasi? -valokuvaajatietokannassa ja koti-
maisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhtei-
sessä Finna-hakupalvelussa. Näiden sinällään 
arvokkaiden tietokantojen heikkous oman tutki-
mukseni kohdalla oli niiden ajallinen painottu-
minen. Esimerkiksi Kuka kuvasi? -palvelu sisältää 
tietoa vain ennen vuotta 1950 toimintansa aloit-
taneista kuvaajista, mikä jätti pois ison osan tutki-
mukseni valokuvaajista. Toimivan ja ajantasaisen 
kotimaisten valokuvaajien rekisterin puuttuessa 
itselleni tuntemattomien kuvaajien tai heidän 
omaistensa löytäminen onnistui yleensä parhaiten 
nettihakujen, puhelinnumeropalveluiden ja sosiaa-
lisen median kautta. Sain apua myös muilta valo-
kuvaajilta ja kentän toimijoilta. Miltei aina löytyi 
joku, joka tunsi etsimäni henkilön. Saatuani 
yhteyden kuvaajaan tai tämän omaisiin pyrin 
järjestämään haastattelutapaamisen mahdolli-
simman pikaisesti. 

Henkilöiden lisäksi olennaista oli paikantaa 
heidän valokuvatuotantonsa. Oli hämmästyt-
tävää huomata, miten vähän tutkimukseni valoku-
vaajien teoksia oli missään arkistoissa tai kokoel-
missa. Suurin osa kuva-aineistostani onkin peräisin 
taiteilijoiden ja näiden perikuntien omista, kotona 
olevista arkistoista. Niistä löytyi teosten lisäksi 
usein kuvaajien keräämiä lehtileikkeitä ja muita 
dokumentteja kuten näyttelytekstejä, joiden 
perusteella pystyin tekemään lisähakuja arkis-
toista, valokuva-alan lehdistä ja kotimaisista 
sanoma-ja aikakauslehdistä. 

Tekijöiden tai heidän omaistensa kotiarkistot 
olivat kuvasalapoliisin työn kannalta monella 
tavoin mukavia paikkoja. Niistä puuttui instituu-
tioiden hierarkkisuus, eikä aineistoja ollut yleensä 
hajotettu tai karsittu. Kohtaamisiin liittyi myös 
paljon iloa, kun varastoituja teoksia kaivettiin esiin 
yhteistuumin. Samalla koin kuitenkin käyväni jo 
osin hävittyä taistelua aikaa vastaan. Useat tutki-

2.
Myöhemmin 
Kameraseura.

3.
Julkaisijana Suomen 
valokuvaajien liitto 
vuosina 1921–1927, 
jolloin lehden 
nimenä oli Suomen 
valokuvaaja, ja 
vuosina 1928–1955 
Suomen valoku-
vaajain Oy, jolloin 
lehden nimi oli Valo-
kuvaaja. Vuonna 
1992 ammatti-
järjestöt jättäy-
tyi vät pois ja lehden 
kustantajaksi vaihtui 
osakeyhtiö Postva-
lokuva Oy, joka 
perustettiin lehden 
kustantamista 
varten. Lehden 
myöhemmistä 
vaiheista (Valo)
Kuva ja Kuva-leh-
tenä tarkemmin 
Jaakko Uotin 
Helsingin yliopis-
toon tekemässä 
pro gradu-tutkiel-
massa (Valo)Kuva 
ja Kuva-lehtien 
visuaalisen kult-
tuurin diskurssit 
(2014).
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mukseni tekijöistä olivat varsin iäkkäitä ja monet 
heidän teoksistaan olivat joko kadonneet tai 
tuhoutuneet.

Tutkimukseni kuva-aineistoa sisältäneistä julki-
sista arkistoista tärkeimmät olivat Suomen valo-
kuvataiteen museo, Kansallinen audiovisuaalinen 
arkisto ja Helsingin yliopiston museo. Myös arkis-
toissa olevien teosten jäljittäminen osoittautui 
mutkikkaaksi. Suurin osa niiden hallussa olleista 
tutkimukseni kuvista ei ollut ollut esillä tai tutki-
muskäytössä koko arkistointiaikanaan, mikä saattoi 
tarkoittaa useita kymmeniä vuosia. Tästä johtuen 
vain pieni osa tutkimukseni kuvista oli luetteloitu, 
eli numeroitu ja tuotu osaksi museoiden tietojär-
jestelmää, ja vielä pienempi osa niistä oli digitoitu. 
Pahimmassa tapauksessa teokset olivat hukassa tai 
niiden katsomista joutui muista syistä odottamaan 
kuukausitolkulla. 

Suomen valokuvataiteen museon kuva-aineis ton 
läpikäynnin aloitin Vilho Setälän arkistosta. Kaik-
kiaan Setälältä vuonna 1970 lahjoituksena museolle 
tullut kokonaisuus käsittää noin 70 0000 yksikköä 
negatiiveja, vedoksia ja jonkin verran muuta 
kuin kuvallista aineistoa, kuten muistiinpanoja ja 
sekalaista tekstiaineistoa, sekä Reijo Porkan 1970-
luvun lopulla tekemät nauhoitetut haastattelut ja 
kaitafilmit. 

Tutkimukseni kannalta olennaisimman osan 
arkistosta muodostivat Setälän 1920–1930-luvuilla 
kuvaamat kinonegatiivit, joihin sisältyi esimerkiksi 
vuonna 1928 kuvattu Sähkökruunu, varhaisin koti-
mainen valokuva-abstraktio. 

Negatiivikokonaisuudesta on olemassa Setälän 
muistiinpanojen pohjalta tehty kirjallinen listaus, 
johon on merkitty jonkin verran kuvien tausta-
tietoja. Listauksesta käy ilmi muun muassa kuvaus-
vuosi ja Setälän kuvilleen antamat teosnimet. 
Negatiivien läpikäyminen oli hidasta ja vaikeaa, 
sillä ne olivat edelleen alkuperäisessä säilytysmuo-
dossaan, eli koottuna pieniksi rulliksi numeroitujen 
pahvikoteloiden sisälle. Pahasti käpristyneiden 
negatiiviliuskojen aukominen oli vaikeaa ja hidasta, 
ja osa negatiiveista oli erittäin huono kuntoisia 
tai jo tuhoutuneita. Aineistosta on digitoitu vain 
muutamia ruutuja. 

Setälän jälkeen vuorossa oli Eino Mäkisen 
arkisto, jossa keskityin erityisesti Mäkisen 
1920–1930-lukujen vaihteessa kuvaamaansa 
Harjoitelmia-sarjaan. Sen negatiivit ja vedokset 
jakautuvat toisen aikalaiskuvaajan, Erik Blombergin, 
lailla Suomen valokuvataiteen museon ja 
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kesken. 
Mäkisen kuvakokonaisuus oli KAVIssa luetteloitu 
ja järjestetty, Suomen valokuvataiteen museon 
arkisto oli hajanaisempi ja osittain luetteloimaton.4 

Erik Blombergin KAVIssa oleva aineisto oli sitä 
tutkiessani vielä luetteloimatta ja järjestämättö-
mänä pahvilaatikoissa. KAVIn aineistosta tärkein 
löytöni oli Blombergin valokuvaopintojen aikainen 
kokeellinen valokuvavedossarja. Myös valokuvatai-
teen museon Blombergin kuva-aineisto oli tutki-
mushetkellä suurelta osin luetteloimatta. Se sisälsi 
Blombergin 1930-luvun alussa tekemiä kamerat-
tomia kuvia, muun muassa teoksen Opettajan 
puhe. Lisäksi museon arkistossa oli Blombergin 
samalta ajalta oleva leikekirja sekä ajoittamaton 
perhekuva-albumi. 

Setälän, Mäkisen ja Blombergin jälkeen 
seuraavat abstraktit kotimaiset kuvaajat löytyivät 
1950-luvulta. Ajanjakson tutkimukselleni merkit-
tävin kokonaisuus oli Suomen valokuvataiteen 
museoon sijoitettu maamme vanhimman kame-
raseuran, Amatörfotografklubbenin arkisto, joka 
sisältää kuvia seuran perustusvuodesta 1889 
alkaen. AFK:n arkistossa oli abstrakteja kuvia 
Robin Hackmanilta, Lars von Haartmanilta, 
Per-Olov Janssonilta, Allan Grönvallilta ja Fredrick 
Hackmanilta, jonka valokuvatuotanto on osin 
hänen puolisollaan Nina Hackmanilla. Näiden 
lisäksi museossa oli tutkimukseni varhaisem-
paan kuva-aineistoon kuuluvia teoksia Trond 
Hedströmiltä ja Otso Pietiseltä. Molempien 
ammattikuvaajina työskennelleiden miesten 
osalta keskityin heidän taiteelliseen tuotantoonsa 
1960–1970-luvuilta. 

Suomen valokuvataiteen museossa olevista 
tutkimukseni teoksista suurin osa oli saatu lahjoi-
tuksina tai otettu vastaan näyttelykorvauksina, 
kuten Riitta Säkön kaksi teosta sarjasta Lennä, 
uneksi (1983). Ostoja oli vähän. Hankinnoista 

4.
Kuvatoimittaja Kai 
Vase kokosi KAVIssa 
olevasta Mäkisen 
kuva-aineistosta 
kirjan Maan valo 
ja muisti (2008) 
ja kuratoi näyt-
telyn Valokuvia ja 
elokuvia (2010–2011) 
Ateneumin taidemu-
seoon.
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varhaisimpia olivat Heini Höltän kaksi kuvaa 
sarjasta Kaupunki minussa (1985). Muita museon 
ostamia tutkimukseni teoksia olivat Pertti Kekarai-
sen kolme kuvaa sisältävä Dokument Movement 
-sarja (1994), Annikki Luukelan hologrammi New 
York no 5 (1995), Nanna Hännisen taidekirja 
Recordings (2007), Timo Kelarannan Juego-sarjan 
seitsemän teosta vuodelta 2009 sekä viimeisim-
pänä vuonna 2017 hankittu Noora Sandgrenin Fluid 
Being. Dialogue 15.10.2015 (30 min) (2015).5 

Valokuvateosten lisäksi kävin läpi kotimaista 
1800–1900-lukujen vaihteen tieteellistä kuva- 
aineistoa. Sen kohdalla keskeinen lähde oli 
Helsingin yliopistomuseo, jonka kuva-arkistosta 
löytyivät sekä maamme varhaisimmat röntgen-
kuvat että tähtitieteelliset valokuvat. 1880-
luvulle sijoittuvat, maamme vanhimmat koti-
maiset mikroskooppikuvat, olivat tutkimushetkellä 
Geologisen tutkimuskeskuksen kuva-arkistossa6 
lukuun ottamatta geologi W.W. Wilkmanin harvi-
naista, Autochrome-tekniikalla toteutettua väril-
listä kivimikroskooppikuvaa, joka kuului Helsingin 
kaupungin museon kuva-arkistoon. 

Tieteelliset valokuvat eivät ole abstrakteja 
kuvia, saati taidetta, mutta niiden vaikutus valo-
kuvataiteen ja laajemmin kuvataiteen abstrak-
tion alkuhistoriaan on olennainen. Tieteellisen 
kuvas ton lisäksi myös tieteen kuvien tuotantotavat 
ja -tekniikat vaikuttivat – ja vaikuttavat edelleen 
– moninaisesti abstraktien valokuvataiteilijoiden 
työskentelyyn. Tieteen merkitys myös omaan 
taiteelliseen työskentelyyni on ollut suuri. Toisin 
kuin esimerkiksi Ranskassa tai Iso-Britanniassa, 
jossa tieteellinen valokuvaus on ymmärretty osaksi 
valokuvahistoriaa jo jonkin aikaa, on kotimaista 
tieteellistä valokuvausta tutkittu varsin vähän. 
Vaihtoehtoja oli oikeastaan vain yksi, tutkia asiaa 
itse. Kaarros osoittautui hyödylliseksi ja varsin 
opettavaiseksi. Ilman sitä en ymmärtäisi täysin 
yhtä valokuva-abstraktion olennaisista, koko ilmiön 
olemassaolon ajan seuranneista piirteistä.

Edellä mainittujen lisäksi käyttämiäni arkistoja 
olivat Tampereella sijaitsevan Vapriikin kuva- 
arkisto, jossa oli Juhani Riekkolan lahjoittamia 
negatiiveja ja vedoksia, Otava-Median arkisto, 

jossa oli Heikki Paaerin neljän kuvan sarja Liikkeen 
omakuva7 ja Aalto-yliopiston arkisto, josta 
löysin Timo Kelarannan opiskeluaikaisia, kame-
rattomasti tehtyjä vedoksia. Näiden lisäksi 
tutustuin Alvin Langdon Coburnin arkistoon 
Iso-Britannian National Media Museumissa8 ja 
August Strindbergin arkistoon Tukholman Kungliga 
biblioteketissä.

Taidemuseoiden kokoelmissa olevien tutkimuk-
seeni kuuluvien valokuvateosten lukumäärä oli 
pieni. Marko Vuokolan teos On the Spot I (1999–
2000) ja Jaana Maijalan teos Grünevald (2011) 
olivat Kansallisgalleriassa, jonne oli 2000-luvulla 
hankittu jonkin verran myös vanhempia tutki-
mukseeni kuuluvia teoksia, kuten Keijo Kansosen 
Reinogrammi-sarja vuodelta 1987 ja Timo 
Kelarannan Hiljainen järvi-sarjan teoksia vuosilta 
1980–1986. Helsingin kaupungin taidemuseon 
kokoelmissa olivat puolestaan Joonas Ahlavan teos 
86411 from the series Thought Patterns (2007) ja 
Pekka Niittyvirran Unexpected End-of-File Was 
Encountered (2007), Vantaan taidemuseon koko-
elmissa Noomi Ljungdellin teoksia sarjasta One 
Thousand Steps (2004), Wäinö Aaltosen museossa 
Riitta Säkön kaksi teosta sarjasta Lennä, uneksi 
(1983) ja Imatran taidemuseossa Sami Luukkasen 
valokaappiteos Green (1996).

5.
Lähteenä on 
käytetty Suomen 
valokuvataiteen 
museon selvitystä 
teosostoista vuosina 
1980–2018.

6.
GTK:n kuva-ar-
kisto on sittemmin 
siirretty osittain 
Museovirastoon ja 
osittain Suomen 
valokuvataiteen 
museoon. 
 
7.
Paaerin kuvasarja on 
sittemmin siirtynyt 
Museovirastoon.

8.
Coburnin arkisto 
siirtyi Victoria & 
Albert Museumiin 
vuonna 2017.
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Hukatut abstraktiot 
Julkisissa arkistoissa ja museoissa olevien valo kuva-
abstraktioiden vähäisen määrän perusteella voi 
todeta, että maamme taidehistoriassa on aukko. 
Suomalaiset valokuva-arkistot hyvin tuntevan 
valokuvatutkija Jukka Kukkosen mukaan tilanne 
on yleinen. Monia keskeisiä kotimaisen valokuvan 
aineistoja on jäänyt keräämättä. 

Valokuvan status on ollut matala, eikä 
julkista painetta hankintoihin ole ollut. 
Perinteisesti journalistisen ja dokumen-
taarisen kuvan arvo on ollut maassamme 
taidekuvaa suurempi. Informaatio on 
määritellyt kuvan arvon. Myös valoku-
vatutkimuksen traditio on puuttunut. 
Valokuvakokonaisuuksia puuttuu arkis-
toista eikä niiden olinpaikkaa ole selvitetty. 
(Kukkonen, Jukka 19.2.2018.)

Julkisissa kokoelmissa olevat abstraktit valokuva-
teokset ovat satunnaisia tekijälahjoituksia ja yksit-
täisiä ostoja, joista suurin osa on tehty 2000-
luvulla. Tätä selittää osittain se, että ennen 1990-
lukua valokuvataidetta ei kotimaassa kerännyt 
yksikään taiteen julkinen instituutio Suomen valo-
kuvataiteen museota lukuun ottamatta. Kun 
valokuvateoksia sitten alettiin hankkia kokoel-
miin, oli pääpaino aikalaistaiteessa. Aikaisempien 
vuosikymmenien valokuvateoksia ei myöskään 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ole 
hankittu taidekokoelmiin myöhemmin. Abstraktio 
on kuitenkin harvinaisuus myös Suomen valokuva-
taiteen museon kokoelmissa. 

Museon hankintapolitiikka sai alkunsa vuonna 
1996 museojohtaja Asko Mäkelän aloittaessa 
työnsä. (Kukkonen 19.2.2018.) Toimintansa alku-
vaiheessa vuonna 1969 perustettu museo otti 
vastaan kaiken sille lahjoitetun materiaalin. 

Valokuvien kohdalla ei tehty linjanvetoa, 
aineistoon suhtautuminen oli ennen 
kaikkea kulttuurihistoriallinen. Museo 
kantoi mukanaan aikakaudelle ominaisen 
ajatuksen, jonka mukaan valokuvataidetta 
oli kaikki valokuvaus. (Lintonen 1988, 66.) 

Kuvalahjoituksista suurin osa tuli museon perus-
tajilta, eli kotimaisilta valokuvajärjestöiltä, joiden 
kuvamateriaalista museon kokoelma tänäkin 
päivänä pääosin koostuu. Perustajajärjestöjä 
olivat Suomen Mainosvalokuvaajat, Suomen 
Kameraseurojen Liitto, Suomen Lehtikuvaajat, 
Suomen Valokuvaajain Liitto ja Kamerataiteen 
Yhdistys. Perustajajärjestöt, muun muassa Suomen 
Kameraseurojen Liitto, olivat edustettuina valo-
kuvataiteen museon hallituksessa vuoteen 2010 
asti. Niiden vaikutusaika kattaa siis kaikkiaan 
museon 40 ensimmäistä toimintavuotta. 

On vaikea arvioida ilman perusteellista tutki-
musta, kuinka paljon abstraktien valokuvateosten 
vähäisyyteen Suomen valokuvataiteen museon 
kokoelmissa on vaikuttanut sen perustajajäsenistö, 
tai saman jäsenistön pitkä valtakausi museon halli-
tuksessa. Tutkimukseni kuitenkin viittaa siihen, 
että museoon lahjoitettu aineisto on alkujaan 
valikoitu siten, että on painotettu valokuvauksen 
muita kuin taiteellisia arvoja, jolloin esimerkiksi 
abstraktia valokuva-aineistoa on saattanut jäädä 
pois kokonaisuudesta. Perustajajäsenten pitkä 
toimintakausi hallituksessa on oletettavasti vaikut-
tanut myös museon myöhempään toimintaan ja 
arvomaailmaan.

Valokuva-arkistojen toimintaa ja niiden 
muotoutumista on tutkittu kansainvälisestikin 
arvioituna vähän. Englantilainen valokuvahisto-
rioitsija Elizabeth Edwards on huomioinut, että 
arkistoja ja niiden muotoutumista tarkastellaan 
harvoin kokonaisuuksina. Sen sijaan arkistotyö 
on usein keskittynyt yksittäisiin, kanonisoituihin 
mestariteoksiin ja -tekijöihin.

Se mikä toistaiseksi puuttuu, on yksityis-
kohtainen tieto arkistoista itsenäisinä koko-
elminaan. Miten ne ovat muodostuneet, 
mitä niille on tapahtunut niiden saavuttua 
museoihin ja kuinka niiden arvo on mahdol-
lisesti muuttunut niiden institutionaalisen 
elämän aikana. (Edwards 2015, 4.) 
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Arkistotyön keskittymistä selittävät osittain 
museoiden rajoitetut resurssit. Kukkonen 
kuitenkin nostaa resurssipulan sijaan kuvatutki-
muksen pahimmaksi esteeksi töiden priori-
soinnin, kokoelmapolitikan ja museoiden sisäisen 
tiedonhallinnan. 

Museot eivät tunne edes omia arkistojaan. 
Arkistotyössä on lähdetty liikkeelle yksit-
täisistä kuvista, jotka ovat olleet painet-
tuja tai kameraseurojen toimijoille tuttuja. 
Digiaika on tuonut jonkin verran lisää 
tietoa, mutta kontekstit ja kokonaisuudet 
ovat edelleen vaikeita. (Kukkonen 19.2.2018.) 

Kuvien elämän jatkamisen kannalta keskeisiä 
perusasioita ovat luettelointi ja digitointi. Nämä 
toimenpiteet vaikuttavat suoraan siihen, mitkä 
kuvat ovat tutkijoiden käytettävissä. (Kukkonen 
19.2.2018.) Kaiken kaikkiaan digitoitujen koti-
maisten valokuva-aineistojen määrä on edelleen 
hyvin pieni. Suomalaisten museoiden kokoel-
missa olevista 20 miljoonasta kuvasta sähköisesti 
luetteloituja on 9,9 prosenttia ja digitoituja 5,6 
prosenttia. Kaikkiaan 90–95 prosenttia maamme 
historiallisesta valokuva-aineistosta on siis tiedon-
haun ulottumattomissa. (Lipsonen 2011, 7.)

Tutkimusote
Heti tutkimusta aloittaessani oli selvää, että 
halusin oman kuvallisen tuotantoni lisäksi perehtyä 
mahdollisimman kattavasti myös muuhun abst-
raktiin valokuvataiteeseen. Taiteilija-tutkijana olin 
erityisen kiinnostunut aineistoni valokuvateosten 
tekijöistä, kuviin liittyvästä ajattelusta, tekopro-
sesseista ja -olosuhteista. Valokuvaajan ammatti-
taitoni ja aiempi oma taiteellinen työskentelyni 
valokuva-abstraktioiden parissa olivat tutkimuk-
seni tässä kohdassa vahvuus, joka auttoi kommuni-
koimaan siihen kuuluvien tekijöiden kanssa samalla 
kielellä. 

Tekijälähtöinen tutkimuspositio on tyypillistä 
taiteellisessa tutkimuksessa, johon tämäkin työ 
sijoittuu. Tutkijuus mahdollistaa taiteelliseen työs-
kentelyyn liittyvän tiedon keräämisen, käsit-
telyn ja julkaisun, sekä taitelijan perinteistä roolia 
laajemman toimintakentän: ”Yksin ateljeessa 
tietyllä materiaalilla työskentelevän taiteilijan ovat 
monissa tapauksissa korvanneet taiteilijan roolit 
organisaattorina ja välittäjänä” (Wallenstein 2001, 
40–41). Myös minulla oli tätä työtä tehdessäni 
valokuvaajan ja tutkijan kaksoisagenttirooli, joissa 
käytin ristiin sekä tieteen että taiteen välineistöä 
ja käsitteitä. 

Ulkopuolisen tarkkailijan sijaan olin taiteilija- 
tutkijana aiheeni sisällä, ”tutkin taiteessa” (Lampela 
Agon 2/2017). Tilanne oli samanaikaisesti sekä 
antoisa että potentiaalisesti ongelmallinen. 
Valokuvaajan koulutuksesta ja työkokemuksesta oli 
hyötyä tutkimuksen laajan kuva-aineiston ymmär-
tämisessä ja hallinnassa. Likeisyys tutkittavaan 
aiheeseen voi kuitenkin myös sokeuttaa. On vaikea 
arvioida miten tehtyyn työhön vaikuttaa se, että 
tutkii ystäviensä, opiskelutoveriensa tai monien 
saman taiteellisen ympäristön jakavien taiteili-
joiden työtä ja teoksia.

Päätin lähestyä tilannetta tutkimuskäsityö läi-
syyden näkökulmasta. Kyseessä on sosiologi C. 
Wright Millsin kirjassaan Sosiologinen mielikuvitus 
(1982, alkuperäinen 1959) esittelemä käsite, joka 
kuvaa tutkimusta elämäntapana, johon kuuluvat 
”leikinomaisuus ja uppoutunut asenne” (Suoranta 
& Ryynänen 2014, 113). Tutkimuskäsityöläisyydessä 
olennaista on kaksisuuntainen, demokraattinen 
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yhteys tutkimuksessa mukana oleviin ihmisiin 
ja tutkittavaan ilmiöön (Suoranta & Ryynänen 
2014, 111). Ulkopuolisen tarkkailijan sijaan tutkija 
muodostaa tutkimukseen kuuluvien yksilöiden 
kanssa yhteisöllisen tutkimustilan, johon tekijän 
lisäksi tuottavat tietoa kaikki tilan jakavat henkilöt.9 

Taiteellinen tutkimus perustuu usein tekijän 
kokemukseen, joka on tietoa omasta alasta, sen 
materiaaleista, toimijoista, historiasta ja sään-
nöistä. Kokemus ei kuitenkaan ole pelkkä tunne 
vaan tutkimuksen väline, jota pitää voida myös 
tarkastella. ”Tutkijan on selvitettävä […] mitä 
kokemus hänelle on, mitä se on silloin kun hän 
tekee ja kokee taidetta ja mitä se on silloin kun 
hän tekee ja kokee tieteellistä tutkimusta.” (Vadén 
2001, 97.) Mika Hannula on nähnyt taiteellisessa 
tutkimuksessa yhteneväisyyttä hermeneutiik-
kaan, jossa tulkinta on olennaista ja jossa tulkit-
sija ja tulkinnan kohde ovat vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa. Tämä vuorovaikutus vaatii tulkit-
sijaa tunnistamaan ja kertomaan avoimesti oman 
suhteensa tutkimaansa kohteeseen. Olennaista 
on historiallisuus, eli menneisyyden tapahtumien 
vaikutus nykyisyyteen ja niiden suhteen tarkas-
telu. (Hannula 2001, 70.) Hermeneuttiseen tutki-
mustapaan kuuluu myös erilaisten ajatteluta-
pojen ja mielipiteiden hyväksyminen ja niiden 
kanssa keskustelu pikemminkin kuin yhden oikean 
totuuden etsiminen. Taiteellisen tutkimuksen 
kohdalla tämä tarkoittaa ”suhteiden hahmotta-
mista ja aukipurkamista” ennemmin kuin kohteen 
täydellistä ymmärtämistä. (Hannula 2001, 80.)

Kohtaamiset
Taiteilija-tutkijaroolini painottui erityisesti teke-
missäni tutkimushaastatteluissa. Tavoitteenani oli 
tavata kaikki elossa olevat valokuvaajat ja taitei-
lijat, joiden teoksia kuului tutkimuksen aineis-
toon. Edesmenneiden valokuvaajien osalta olin 
yhteydessä perheenjäseniin, ystäviin ja kollegoihin. 
Taiteilijoiden ja heidän omaistensa lisäksi haastat-
telin eri alojen asiantuntijoita, kuten geologeja, 
tähtitieteilijöitä, kuraattoreita ja kriitikoita. 
Kaikkiaan haastattelin neljäkymmentä 25–96-
vuotiasta henkilöä, joista osan tapasin useampaan 
kertaan. Taltioin haastattelut nauhoittamalla, 
minkä jälkeen litteroin ne olennaisin osin. Otin 
aina myös kuvia tapaamistani henkilöistä.

Haastattelumetodiksi valitsin kirjallisuuden 
tutkimuksesta vaikutteita saaneen narratiivisen, 
eli kerronnallisen haastattelutavan, joka on yksi 
laadullisen tutkimuksen haastattelutekniikoista. 
Kyseessä on menetelmä, jossa tutkija kerää aineis-
tokseen kertomuksia, eli yksilön kokemuksia 
jostain asiasta. Kertomuksellisen tutkimuksen 
metodeja on olemassa useita (Hyvärinen 2014, 90), 
mutta keskeistä haastatteluissa on, että haastat-
telija ”pyytää kertomuksia, antaa tilaa kertomuk-
sille ja esittää sellaisia kysymyksiä, joihin olettaa 
saavansa vastaukseksi kertomuksia.” (Hyvärinen & 
Löyttyniemi 2005, 191.) 

Perinteisen kysymys-vastausmallin sijaan haas-
tateltava ja haastattelija keskustelevat vapaasti 
etukäteen sopimistaan, molemmille tutuista 
aiheista. Analysoinnin kohteena ovat kerto-
mukset, joissa ihminen yksin ja yhdessä toisten 
kanssa ”esittää, tulkitsee, rakentaa ja välittää 
todellisuuttaan haastattelutilanteissa” (Aaltonen 
& Leimumäki 2014, 119). Kertomuksellisuus 
liitetään usein erityisesti muutosten ja prosessien 
kuvailuun, ja se antaa haastateltavalle mahdolli-
suuden kertoa tuntemuksistaan ja kokemuksistaan 
(Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189). 

9.
Myös Foucault 
kirjoittaa tiedosta 
tilana, johon 
subjekti ”voi aset-
tautua puhuakseen 
kohteista, joiden 
kanssa hän on 
diskurssissaan teke-
misissä” (Foucault 
2005, 236–237).
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Taiteellisen tutkimuksen muotona kerronnal-
linen haastattelu mahdollistaa uuden tiedon tuot-
tamisen eri tavoin kuin etukäteen laadittuihin 
kysymyksiin perustuvat haastattelutekniikat, jotka 
toimivat ennemminkin jo olemassa olevan tiedon 
vahvistajina. (Hannula ym. 2014, 43–44.) 

Kerronnallinen haastattelu sopii hyvin keskus-
teluihin taiteellisesta työskentelystä, joka on usein 
luonteeltaan henkilökohtaista ja kulultaan epäli-
neaarista. Haastattelussa pyrkimys on kohti demo-
kraattista ja tasavertaista kohtaamista, johon 
sekä haastateltava että haastattelija osallistuvat 
vaihtaen mielipiteitä ja tietoa. 

Tarkoituksena on korostaa, että ei ole 
olemassa ennalta asetettua totuutta tai 
varmaa tietoa, joka olisi etsittävissä tai 
löydettävissä. Sinun ei odoteta juoksevan 
jonkin, mikä se sitten onkaan, perässä, 
vaan sinua, kuten myös toista tähän 
antamisen ja ottamisen leikkiin osallistuvaa 
tahoa, pyydetään liikkumaan eteenpäin 
ja jättämään aiempi sijaintisi, jonka jo 
tunnet ja tiedät, ja joka siksi on turvallinen. 
Molempia osapuolia pyydetään astumaan 
pois tunnetusta kohti tuntematonta ja 
samalla kohti toisiaan. (Hannula ym. 2014, 
44.)

Kerronnallinen haastattelutekniikka ei kuitenkaan 
ole aina helppoa haastattelijalle. Pitkät keskus-
telut ja vuosikymmenien välillä poukkoilevien tari-
noiden kuuntelu vaativat kärsivällisyyttä ja paneu-
tumista. Välillä tunteita ja yksilön näkökulmia voi 
olla vaikea vastaanottaa. Aktiivista keskustelua 
ei myöskään synny, mikäli haastattelija ei tunne 
henkilöä tai tämän töitä. Tilannetta helpottaak-
seni päädyin tekemään monet haastatteluista 
kaksiosaisina, jolloin ensimmäisellä kerralla tavoit-
teena oli pelkästään haastateltavan henkilöhisto-
rian ja hänen taiteellisen työskentelynsä perus-
teiden hahmottaminen. Toisella haastattelukerralla 
etenimme teoksiin ja niihin liittyvään ajatteluun. 

Haastatteluja tehdessäni huomasin, että 
teosten tai niitä esittävien kuvien läsnäolo auttoi 
haastateltavaa pysymään aiheessa ja syvensi 
keskusteluja. Teokset lisäsivät haastatteluiden 
kerrottavuutta, eli käytännössä muokkasivat 
kertomuksista yksityiskohtaisempia ja kiinnosta-
vampia (Hyvärinen 2014, 95). Teosten vaikutusta 
voi verrata visuaalisen tutkimuksen tapaan käyttää 
”triggereitä”, eli kertomuksen laukaisijoita ja virit-
täjiä. ”Kun haastattelija ja haastateltava tutkivat 
yhdessä samaa objektia tai kuvaa, voi käyty 
keskustelu saavuttaa syvemmän tason ja aiheet, 
joita tavanomaisemmassa haastattelussa ei ehkä 
löydettäisi” (Buchanan 2008, 228).

Haastattelukertomusten analysointi ja liittä-
minen osaksi tutkimusta vaatii puhutun aineiston 
muuttamisen tieteelliseksi, kirjoitetuksi tekstiksi. 
Tutkijan tehtävänä on säilyttää tekstissä kerto-
muksellisuus, joka ”avaa oven tarinaan, jossa henki-
löhahmot kommunikoivat keskenään” (Aaltonen & 
Leimumäki 2014, 129). Haastattelemieni valokuvaa-
jien ja taiteilijoiden teoksistaan käyttämä kieli oli 
usein käytännönläheistä ja arkista. Myös tutkimuk-
sessani halusin kirjoittaa aiheesta mahdollisimman 
selkeästi ja ymmärrettävästi, mikä ei abstraktien 
kuvien kohdalla kuitenkaan ole aina helppoa. 
Abstraktioiden kuvalliselle sisällölle ei välttämättä 
ole olemassa suoria kirjallisia vastineita. 
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Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen pitkähkön ajanjakson vuoksi sen 
sisältö on järjestetty kronologisesti. Koska 
tutkimus lähestyy abstraktiota ennen kaikkea 
ilmiönä, ei kronologisuus kuitenkaan ollut kaikilta 
osin toimivin tai selkein jaottelutapa. Asia on 
ratkaistu yhdistämällä kronologista ja valokuva- 
abstraktion omaa historiallista aikaa tavalla, jota 
voisi kutsua kronologis-ilmiölliseksi. Historiallisen 
ajan käsite on lainaus tutkija Juho Saarelta, joka 
käyttää sitä ilmentämään tutkittavan asian oman 
historian aikaa ja siihen sisältyviä tapahtumia. 
”Jotkut historialliset ajanjaksot ovat jonkin valitun 
teeman kannalta ’tiiviimpiä’ tai merkitykselli-
sempiä kuin toiset. Näin ollen historiallista aikaa 
eivät rytmitä pitkän aikavälin analyyseissa pelkäs-
tään kalenterivuodet.” (Saari 2006, 16.) Myös abst-
raktin valokuvauksen historiassa on jaksoja, jotka 
eivät rakennu menneestä nykypäivään edeten tai 
tietystä pisteestä eteenpäin kehittyen, vaan sisäl-
tävät liikettä moneen eri suuntaan.

Tutkimuksen valittu jäsentely seuraa tapaa, 
jolla olen alkujaan järjestänyt sen kuva-aineiston.10 
Jaottelu mahdollistaa sekä jokaisen tutkimukseen 
kuuluvan vuosikymmenen lähemmän tarkastelun 
että eri aikoihin sijoittuvien valokuvallisten tuotan-
tojen rinnastuksen. Eri vuosikymmeninä tehtyjen 
kuvien ryhmittelyn kriteereinä on käytetty niiden 
tekijää, tekoaikaa, -tapaa, materiaaleja, sisältöä ja 
aihetta. Järjestelmä ei ole hierarkkinen tai yleis-
pätevä, vaan tapauksia on lähestytty yksilöllisesti. 
Tutkimuksen aineiston laajuus olisi mahdollistanut 
myös muunlaisten temaattisten kokonaisuuksien 
rakentamisen.

Kokonaisuudessaan tutkimus etenee siten, 
että valokuva-abstraktion historiaa, teoreet-
tista kehystä ja nykypäivää selvittävän luvun 1, 
”Abstrakti valokuvataide”, jälkeen työ etenee 
1800-luvun loppuvuosikymmenien tieteellisiä 
valokuvia ja niiden suhdetta abstraktioon tarkas-
televaan lukuun 2, ”Näkymättömät voimat”. Tässä 
luvussa käydään läpi myös tutkimuksen taiteellista 
produktiota ja sen suhdetta tieteeseen.

Tämän jälkeen käsittelyyn tulevat abstraktin 
taiteen alkuvuosikymmenet 1910–1930 luvussa 3, 
”Ennennäkemätön abstraktio”, jossa suhteutetaan 

10.
Käytin samaa jaot-
telutapaa kuratoi-
massani näyttelyssä 

”Abstrakti. Vuosi-
sadan ilmiö 1917–
2017”, joka oli esillä 
Suomen valokuva-
taiteen museossa 
2017–2018.

valokuva-abstraktioita ajan kuvataiteen ilmiöihin 
samoin kuin seuraavassa luvussa 4, ”Subjektiivinen 
abstraktio”, jossa tarkastellaan toisen maailman-
sodan jälkeisiä, kotimaisen abstraktin taiteen 
kannalta kiivastempoisia vaiheita 1970-luvulle 
saakka. Viimeisenä on 1980-luvulta alkava, nyky-
päivään asti kestävä suomalaisen valokuvatai-
teen kehittymisen kannalta olennainen jakso, josta 
kertova luku 5 on nimeltään ”Abstraktin aika”. 

Kaikissa luvuissa, mukaan luettuna abst-
raktin taiteen edeltävää aikaa esittelevä osa, on 
kuitenkin käsitelty myös niiden kronologista aikaa 
myöhäisempiä teoksia riippuen siitä, mihin ilmiön 
historialliseen aikaan kuvat viittaavat. Niinpä 
esimerkiksi vuosikymmeniin 1910–1940 keskitty-
vässä luvussa 3, ”Ennennäkemätön abstraktio”, 
esitellään liikkeen avulla tuotettuja abstraktioita 
vuosilta 1928, 1950, 1995 ja 2005 sekä kamerattomia 
kuvia vuosilta 1929, 1987 ja 2017. Selvyyden vuoksi 
jokaisen luvun alusta löytyvässä johdannossa 
käydään lyhyesti läpi siinä käsiteltävä ajanjakso 
ja siihen kronologisesti ja temaattisesti liittyvät 
tapahtumat ja ominaispiirteet. 

×
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Historia

Abstraktin kuvataiteen kehittymisen syistä ja 
ilmiön taustoista on olemassa erilaisia teorioita. 
Yleisimmin siihen vaikuttaneiksi asioiksi mainitaan 
kaupungistuminen, teollistuminen, tieteen 
keksinnöt, uudenlaiset henkiset uskomukset, 
Freudin psykoanalyysiteoria, kansainvälistyminen 
ja tiedonvälitys. Olennainen osansa oli myös valo-
kuvauksella, joka toi taiteeseen uudenlaisen kuva-
kielen ja mahdollisti ihmisen näkökyvyn ulkopuo-
lelle jäävien asioiden tallentamisen ja visuaalisen 
todentamisen. (Dickerman 2012, 19; Krauss 2002, 
103–137; Pasanen 2004, 63.) 

Varmasti tiedetään, että ilmiö kehittyi samaan 
aikaan eri maissa (Dickerman 2012, 18). Venäläiset 
Wassily Kandinsky (1866–1944), Kasimir Malevitš 
(1879–1935), Varvara Stepanova (1894–1958) ja 
Vladimir Tatlin (1885–1953), tsekkiläinen František 
Kupka (1871–1957), ranskalainen Robert Delanay 
(1885–1941), hollantilainen Piet Mondrian (1872–
1944) ja ruotsalainen Hilma af Klint (1862–1944) 
työstivät kaikki 1910–1920-luvuilla epäesittävän 
taiteen ideaa lähes samanaikaisesti, vaikkakin 
hieman eri näkökulmista (Dickerman 2012, 13–15; 
Jäger 2004, 120; Pasanen 2004, 55; Rexer 2009, 15).11 

Maalaustaiteessa alkunsa saanut abstraktio 
saavutti pian kaikki kuvataiteen alueet. Valokuva-
abstraktion alkuvaiheet olivat osa 1910-luvulla 
käynnistynyttä valokuvauksen muutosta, ja sen 
aiheita olivat piktorialistien suosimien seesteisten 
maisemien ja muotokuvien sijaan modernin 
ihmisen maailma, eli ”autot, junat, puhelimet, 
sähkövalo, kaikki koneet, hissit ja metrot” (Frizot 
1994, 388).

Ensimmäisenä abstraktin valokuvan käsitettä 
käytti Lontoossa asunut yhdysvaltalainen valo-
kuvaaja Alvin Langdon Coburn (1882–1966), joka 
vuonna 1916 julkaistussa artikkelissaan ”Piktoriaali-
sen valokuvauksen tulevaisuus” kehot ti valokuvaajia 
uudistamaan ajatteluaan ja valokuviaan.

Uudeksi aluksi suositan näyttelyn ”Abstrakti 
valokuvaus” järjestämistä; ja jo ilmoittau-
tumiskaavakkeessa lukee selkeästi, että 
ainoakaan sellainen kuva ei kelpaa, jossa 
aihe merkitsee enemmän kuin kiinnostus 
epätavalliseen. (Coburn 1983, 47.)

Coburnin ehdottamaa näyttelyä ei järjestetty, 
mutta varhaisimmat abstraktit valokuvateokset 
nähtiin kuitenkin jo helmikuussa 1917 hänen 
Lontoon Camera Clubilla pitämässään näyttelyssä 
Vortographs and Paintings (Roberts 2014, 61).

Coburnin ohella toinen merkittävä valoku-
va-abstraktion kehittäjä oli unkarilainen, taide-
maalarina uransa aloittanut László Moholy-Nagy 
(1895–1946), joka esitteli vuonna 1925 julkaistussa 
kirjassaan Malerei Fotographie Film (Maalaus 
valokuvaus elokuvaus) kehittämänsä kamerat-
toman valokuvailmaisun, fotogrammin, idean. 
Varhaisiin, ilman kameraa tehtyihin abstraktei hin 
valokuvateoksiin kuuluivat myös saksalaisen 
Christian Schadin (1894–1982) Schadogrammit ja 
Pariisissa asuneen yhdysvaltalaisen kuvaajan Man 
Rayn (1890–1976) Rayogrammit.

11.
Laajemmin abst-
raktin taiteen kehit-
tymisestä kirjassa 
Dickerman, Leah 
(toim.) Inventing 
Abstraction 1910–
1925 (2012).
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Ensimmäisiä valokuva-abstraktioiden tekijöitä 
yhdisti toiminta taiteen avantgarde-ryhmissä, joita 
syntyi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä eri puolelle 
Eurooppaa. Coburn oli tekemisissä englantilaisten 
vortisistien kanssa, Schad kuului dada-taiteilija-
ryhmään, Moholy-Nagyn tausta oli konstrukti vis-
missa ja Man Ray oli surrealisti (Roberts 2014, 58; 
Batchen 2016, 19–21; Frizot 1994, 444). Suuntauksilla 
oli taiteen avantgardea tutkineen Irmeli Hauta-
mäen mukaan kullakin oma ”taiteellinen että poliit-
tinen ulottuvuutensa, jotka korostuivat eri taitei-
lijoille ja eri liikkeissä eri tavoin.” (Hautamäki 2003, 
11.) Yhteistä avantgarde-taideryhmille oli kuitenkin 
se, että aiemmin kuvataiteilijoilta teknisyydestään 
moitteita saanut valokuvaus hyväksyttiin niissä 
osaksi uutta taiteellista ilmaisua. 

Suomalaisessa taiteessa abstraktio oli vielä 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä harvinaisuus, 
mikä johtui ainakin osittain sen saamasta vastaan-
otosta. Esimerkiksi 47 vuoden ajan Helsingin 
Sanomien kriitikkona toiminut Edvard Richter 
kutsui maalari Edwin Lydénin vuonna 1922 
Helsingissä pitämän näyttelyn epäesittäviä 
teoksia ”merkillisiksi kommervenkeiksi” ja arveli 
tämän saaneen ”juutalais- kubistisen tartunnan 
Saksasta” (Karjalainen 1990, 26). Arvostelun kirjoit-
tanut Richter ei ollut kuka tahansa satunnainen 
taiteesta kirjoittaja, vaan arvostettu alansa 
ammattilainen, joka kriitikon työn ohella opetti 
taidehistoriaa Suomen Taideakatemian koulussa ja 
Taideteollisessa korkeakoulussa 1950-luvulle saakka 
sekä toimi aktiivisesti monissa kuvataiteen kansal-
lisissa organisaatioissa (Karjalainen 1990, 26).

Kokonaisuudessaan maamme kuvataiteen 
modernisaatio oli aihetta tutkineen Tuula Karja-
laisen mukaan ”hidas ja katkelmallinen prosessi”, 
jonka seurauksena abstraktio yleistyi ja tuli hyväk-
sytyksi vasta 1950-luvun loppupuolella. 1900-
luvun alkuvuosikymmeninä Suomen kaltaisessa 
nuoressa valtiossa kansainväliset, avantgardistiset 
liikkeet ja niihin liittyvä abstrakti ilmaisu nähtiin 
uhkana kotimaiselle taidekehitykselle. Tärkeäksi 
koettuja arvoja olivat kansallisen identiteetin 
vahvistaminen ja kulttuurin kansantajuistaminen. 
(Karjalainen 1990, 24–25.)

Kotimaisen valokuvauksen modernisoituminen 
käynnistyi 1920-luvun lopulla nimellä Uusi suunta. 
Sen edustajat seurasivat kansainvälisiä valokuva-
teorioita ja leikittelivät kuvakulmilla, kaksois-
valotuksilla ja fotogrammeilla. Modernismi toi 
mukanaan myös abstraktioiden tekijät, joista 
varhaisimpia olivat helsinkiläiset valokuvaajat Vilho 
Setälä (1892–1985), Eino Mäkinen (1908–1987) ja Erik 
Blomberg (1913–1996). Talvisota ja sitä edeltänyt 
taloudellinen taantuma kuitenkin keskeyttivät 
kokeilut. Epäesittävä valokuvaus yleistyi Suomessa 
monen muun Euroopan maan tavoin vasta toisen 
maailmansodan jälkeen 1950–1960-luvuilla. 
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Abstraktin tuntu
Toisen maailmansodan syttyminen vuonna 
1939 katkaisi avantgarde-taiteen kehittymisen 
Euroopassa. Useat avantgarde-suuntauksiin 
kuuluneista taiteilijoista, mukaan lukien Moholy-
Nagy ja Man Ray, muuttivat Yhdysvaltoihin. 
Abstraktin valokuvataiteen kannalta olennaiseksi 
instituu tioksi muodostui New Yorkin modernin 
taiteen museo MoMA, joka käsitteli aihetta 
useissa laajoissa kansainvälisissä näyttelyis-
sään. Varhaisimpia museon abstraktia valokuvaa 
huomioineista kokonaisuuksista oli keväällä 1936 
avautunut Cubism and Abstract Art. Museon 
johtajan Alfred H. Barrin kuratoimaan näyttelyyn 
kuului maalauksia, veistoksia, elokuvia, teatteria, 
arkkitehtuuria, huonekaluja ja julisteita. Abstraktia 
valokuvaa edustivat amerikkalaisen Francis 
Bruguièren teos Abstraction, Moholy-Nagyn 
Fotogrammi sekä kolme Man Rayn Rayogrammia 
(MoMA 1936.) Myös museon vuonna 1948 järjes-
tämä valokuvanäyttely In and Out of Focus – 
A Survey of Today’s Photography sisälsi muutamia 
abstrakteja teoksia (MoMA 1948). 

Ensimmäinen täysin valokuva-abstraktioon 
keskittynyt näyttely Abstraction in Photography 
avautui MoMAssa keväällä 1951. Museon valokuva-
osaston johtajan Edward Steichenin kuratoima 
kokonaisuus sisälsi kaikkiaan 150 kuvaa 75 eri valo-
kuvaajalta. Näyttelyn tiedotteen mukaan kokonai-
suus esitti ”useita kysymyksiä modernin taiteen 
näkyvästä vaikutuksesta jopa kaikkein realisti-
simpaan valokuvaukseen, samoin kuin modernin 
tieteen ja tekniikan suhteesta kaikkiin nykytaitei-
siin”. (MoMa 1951.)

Näyttelyssä oli esillä jo tunnettuja teoksia 
Coburnilta, Moholy-Nagylta ja Man Raylta, mutta 
se esitteli myös uudempia töitä muun muassa 
Yhdysvaltoihin 1930-luvun lopulla muuttaneilta 
saksalaistaustaiselta Lotte Jacobilta (1896–1990) 
ja unkarilaiselta György Kepesiltä (1906–2001). 
(MoMA 1951.) Täysin epäesittävien valokuva-
teosten ohella kokonaisuuteen kuului valokuvia, 
joiden aihe käsitteli abstraktiota, kuten Paul 
Strandin muototutkielma Abstraction (1917) ja 
Alfred Stieglitzin pilviä kuvaava sarja Equivalents 
(1924–1935). Mukana oli myös tieteellisiä valokuvia, 

3. Museum of Modern Art, Sense of Abstraction -näyttely, 1960



24 Abstraktin aika

esimerkiksi ranskalaisen fysiologi Étienne-Jules 
Mareyn (1830–1904) kronofotografisia liike-aika-
tutkielmia, sekä kuvia, joiden tekijät ”tulkitsevat 
tieteellisiä aiheita”. (MoMA 1951.) 

MoMAn seuraava abstrakti valokuvanäyttely, 
The Sense of Abstraction in Contemporary 
Photography (1960), oli edeltäjäänsä puolet isompi 
teosten lukumäärän noustessa jo 300 kuvaan. 
Edward Steichenin, Grace Mayerin ja Kathleen 
Havenin kuratoima kansainvälinen kokonaisuus 
esitteli sen tiedotteen mukaan ”nykyvaloku-
vauksen merkittävimmän suuntauksen”. (MoMA 
1960.) Näyttelyn kuvista suurin osa oli 1950-luvulta, 
mutta edelleen mukana oli myös Moholy-Nagyn 
töitä 1920-luvulta sekä Coburnin Vortogrammeja 
vuodelta 1917. Man Rayltä puolestaan oli esillä 
uusia kuvia sarjasta ”Unconcerned Photographs”, 
jotka hän oli ”kuvannut heiluttaen polaroid- 
kameraansa sattumanvaraisesti ympäri Pariisin 
työhuonettaan” (Baker 2018, 94). 

Kuvien valmistustekniikoiksi tiedotteessa 
kerrotaan kondensaatio eli tiivistymä (joka 
tässä yhteydessä tarkoittanee läheltä otettua 
valokuvaa), solarisaatio, valokuvamontaasi, 
fotogrammi ja päällekkäisvalotus. Kokonaisuus 
sisälsi täysin abstraktien kuvien lisäksi esittäviä, 
niin sanottuja ”suoria” valokuvia, joiden aihe 
koettiin abstraktiksi, kuten Edward Westonin teos 
Cabbage (1931). Kaikkiaan kuvat jaoteltiin teko-
tapansa mukaan kolmeen eri ryhmään:

Kokonaisuus jakaantuu kolmeen luokkaan: 
valokuvaajiin, jotka työskentelevät 
pelkästään kokeellisen tai avantgarden 
parissa, ”satunnaiset” abstraktiot, jotka 
on tehty stimuloivana harjoituksena, sekä 

”suunnittelemattomat” abstraktiot, joiden 
tyylinä on vahva muotokieli.

Kuvien valmistustavat eivät tiedotteen mukaan 
sinällään olleet uusia. Olennaista teoksissa oli 
niiden tekotavan sijaan ”tuttujen valokuvatyöka-
lujen käyttäminen sellaisten teosten tuottamiseksi, 
joiden ainoa tehtävä on miellyttää tai vihastuttaa”. 
(MoMA 1960.) 

Nykypäivä
2010-luvulla valokuva-abstraktion saama huomio 
on epäesittävien teosten määrän myötä kasvanut 
ja aihetta on käsitelty useissa taide-ja valokuva-
julkaisuissa. Taide- ja valokuvalehdistä valokuvan 
abstraktiolle kokonaisen numeron ovat omistaneet 
esimerkiksi Exit (14/2004), Frieze (syyskuu 2009) ja 
Artforum (3/2010), British Journal of Photograhy 
(4/2015), Photographies (kesä 2016) ja Blow 15/2017. 
Myös monet taiteen instituutiot ovat huomioi-
neet ilmiön näyttelyohjelmistossaan. 

Lontoon Tate Modernissa avautui vuonna 
2018 näyttely Shape of Light, jonka aiheena oli 
valokuvan ja abstraktin taiteen suhde. Madridissa 
sijaitseva Fundacion Mapfre järjesti vuodenvaih-
teessa 2014–2015 Alvin Langdon Coburnin laajan 
retrospektiivin ja Pariisin Centre Pompidoussa 
oli syksyllä 2017 näyttely Photographisme, joka 
keskittyi William Kleinin (1928) abstraktiin tuotan-
toon 1950-luvulla. Kotimassa aihe oli esillä kuratoi-
massani, pääosin kotimaisia valokuva-abstraktioita 
esitelleessä näyttelyssä Abstrakti! Vuosisadan 
ilmiö 1917–2017, joka avautui Suomen valokuva-
taiteen museossa lokakuussa 2017.

Valokuvan abstraktiota käsittelevää tutkimus-
kirjallisuutta on kuitenkin sen muuhun näkyvyy-
teen verrattuna saatavilla melko niukasti. Keskeiset 
teokset ovat saksalaisen valokuvataiteilija ja 

-tutkija Gottfried Jägerin toimittama The Art of 
Abstract Photography (2002) ja yhdysvaltalainen 
taidekriitikko Lyle Rexerin The Edge of Vision. 
The Rise of Abstraction in Photography (2009). 
Aihetta sivuavia kirjoja ovat lisäksi kameratto-
maan valokuvaukseen keskittyvät Martin Barnesin 
Shadow Catchers (2010) ja Geoffrey Batchenin 
Emanations (2015) sekä valokuvan olemusta ja 
sen muutosta käsittelevät Carol Squiersin toimit-
tama What is a Photograph? (2014) ja Charlotte 
Cottonin toimittama Photography is Magic (2015).

Jäger ja Rexer käyvät teoksissaan läpi ilmiön 
historiaa ja nykypäivää esittelemällä kansainvälisen 
kokoelman abstrakteja valokuvateoksia. Tekijöiden 
teoreettisessa suhtautumisessa aiheeseen 
on kuitenkin eroja. Rexerin mukaan valokuva- 
abstraktiossa olennaista on tekijän lähestymis-
tapa ja asenne. Abstraktioon tähtäävää työsken-
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telyä Rexer kuvaa tutkimukseksi, jonka aiheena 
on  ”uudenlainen näkemisen tapa, visio jostain, 
jota ei vielä ole nähty, tutkiva tai salainen valo-
kuvaus.” (Rexer 2009, 11–12.) Jäger puolestaan 
keskittyy abstraktien valokuvien erityispiirteisiin 
ja kytkee teoriaansa modernin maalaustaiteen 
käsitteitä sekä semiotiikkaa. 

Termi tarkoittaa tiettyä valokuvauksen 
tapaa ja taidemuotoa, jossa todellisuutta 
jäljentävän valokuvauksen korvaavat 
valokuvan generatiivisen tuotantotavat. […] 
Kyse ei ole reproduktioista (ikonit) eikä alle-
gorisista kuvista (symbolit), vaan struktu-
roiduista kuvista (merkki, viite, indeksisyys), 
jotka ovat abstraktin valokuvauksen loppu-
tuloksia. Nämä kuvat ovat siis itse asiassa 
valokuvallisia objekteja. (Jäger 2002, 34.)

Jäger ja Rexer molemmat jakavat valokuvalliset 
abstraktiot kolmeen eri ryhmään niiden teko-
tapojen ja lopputuloksen esittävyyden perusteella. 
Jägerin ensimmäinen ryhmä on nimel tään näkyvän 
abstrahointi, ja siihen kuuluvat esimerkiksi kak-
soisvalotukset ja makrokuvat. Toinen ryhmä on 
näkymättömän visualisointi, ja tähän Jäger sijoit-
taa tieteelliset ja taiteelliset valokuvat, jotka tuovat 
kameran avulla näkyviin ihmissilmälle muutoin 
näkymättömät asiat, kuten esimerkiksi nopean 
liikkeen. Kolmannen ryhmän nimi on täyden 
visuaalisuuden materialisaatio. Ryhmään sisälty-
vät valokuvataiteen abstraktiot, joiden aiheita ovat 
esimerkiksi kuvien tekoprosessien tai materiaalien 
tutkimus. Ominaista kuville on Jägerin mukaan 
valokuvan sisäisen viittausjärjestelmän käyttö eli se, 
että ne ulkopuolisen kohteen sijaan viittaavat joko 
itseensä, toisiinsa, valokuvauksen ominaisuuksiin 
tai sen historiaan. (Jäger 2002, 33–34.)12

Rexerin jaottelu seuraa väljästi Jägerin mallia, 
mutta jättää kokonaan pois tieteen kuvaston ja 
keskittyy ainoastaan valokuvataiteen esimerk-
keihin. Rexerin ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 
kuvat on tehty kameran avulla mutta kuvattu 
siten, että niiden aihe on muuttunut tunnistamat-
tomaksi. Toisen ryhmän kuvat ovat jälkiä kemialli-

sista tai digitaalisista prosesseista, joiden aiheina 
tai osatekijöinä ovat valokuvan keskeiset elementit 

”aika, valo, sattuma ja toiminta”. Kolmanteen 
ryhmään kuuluvat puolestaan kuvat, jotka käsitte-
levät valokuvausta tai sitä ympäröivää kulttuuria. 
(Rexer 2009, 19–20.) 

Oma tutkimukseni huomioi sekä Jägerin että 
Rexerin jaottelun, mutta ei noudata teosten 
esittävyyden arvioinnissa tai niiden ryhmittelyssä 
kumpaakaan. Itse pidän merkittävinä monia 
muitakin teoksia yhdistäviä tai erottavia tekijöitä, 
kuten esimerkiksi tekijän intentiota, teosten 
ajallista sijoittumista sekä niiden mahdollisia 
viittauksia aiempiin valokuva-abstraktioihin, mitä 
ei ole otettu lainkaan huomioon Jägerin ja Rexerin 
kategorioinnissa. Ylipäätään erittäin moninaisen 
aineiston luokittelu kolmeen kategoriaan niiden 
epäesittävyyden perusteella olisi oman tutkimuk-
seni kohdalla ollut varsin yksioikoinen ratkaisu.

Rexer ja Jäger ovat yhtä mieltä siitä, että 
täysin epäesittävä valokuva-abstraktio on 
itsenäinen, itseensä viittaava kuva, joka jonkin 
asian esittämisen sijaan tuottaa uutta visuaalista 
sisältöä. ”Äärimmillään ne ovat oman konkreettisen 
materiaalisuutensa ilmentymiä, eivätkä viittaa 
mihinkään muuhun kuin itseensä” (Jäger 2004, 188; 
Rexer 2009, 11). Samankaltaisesta tapahtumasta on 
kirjoittanut myös saksalainen semiootikko Winfried 
Nöth, joka käyttää maalaustaiteen maaleihin 
yleensä liitettyjä termejä transparent (läpinäkyvä) 
ja opaque (läpinäkymätön) abstraktin valokuvan ja 
esittävän valokuvan viittaussuhteen vertaamiseen. 

Nöthin läpinäkyvä, eli esittävä kuva, on kerron-
nallinen merkki ja jälki esittämästään asiasta. 
Abstrakti, läpinäkymätön valokuva, sen sijaan 
kääntää viittaussuhteen itseensä. ”Abstrakti 
valokuva ei viittaa tyhjyyteen tai ei-mihinkään. 
Kuvan ulkopuolisen maailman sijaan se viittaa 
itseensä ja omaan merkkijärjestelmäänsä, eli 
muotoon, heijastukseen, valoon ja varjoon.” (Nöth 
2003, 28.) Jäger nimittää näitä itseensä viittavia 
kuvia konkreettiseksi valokuvaukseksi, valoku-
vaamisen tavaksi, jossa kamera ei ota kuvia vaan 
tuottaa niitä (Jäger 2004, 188–189).13

12.
Termit englanniksi: 
1) Abstraction of the 
Visible 2) Visualiza-
tion of the Invisible 
3) Materialization of 
the Pure Visibility.

13.
Konkreettisen valo-
kuvan lisäksi Jäger 
on varhemmissa 
teksteissään käyt-
tänyt myös gene-
ratiivisen valoku-
vauksen käsitettä. 
(Jäger 2004, 190.)
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Valokuvaus muuttuu itsensä peilikuvaksi. 
Se katsoo itseään ja tuottaa itsereflek-
tion ja oman järjestelmänsä kautta itse-
näisiä objekteja, jotka esittävät puhdasta 
valokuvausta, mediumin omaa todellisuutta, 
valokuvia valokuvauksesta. (Jäger 2003, 168.) 

Jägerin konkreettisen valokuvan käsite ei ole 
täysin uusi asia vaan kertausta abstraktin taiteen 
teo rioista, jotka ulottuvat ilmiön alkuvuosiin 
saakka. Käsite perustuu hollantilaisen taitei-
lijan Theo van Doesburgin konkreettisen taiteen 
määritelmään, jonka hän esitteli Art Concret-
lehdessä vuonna 1930 julkaisemassaan manifes-
tissa. Siinä Van Doesburg kirjoitti konkreettisen 
taiteen olevan universaalia, anti-impressionistista, 
täysin epäesittävää ja keskittyvän todellisiin, konk-
reettisiin asioihin, kuten väriin ja pintaan. (Centre 
Pompidou. Art Concret 1/1930; Pasanen 2004, 107.)

Van Doesburgin manifesti mukaili toisen hollan-
tilaisen taiteilijan, Piet Mondrianin, ideaa uusplas-
tisesta taiteesta. Mondrianin uusplastisen taiteen 
teoria puolestaan juontuu taiteilijoiden 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä suosimasta teosofisesta ajat-
telusta, jonka kannattajat uskoivat, että ”aine on 
tiivistynyttä henkisyyttä ja että näkyvän maailman 
peitteen alla on muuttumaton ja ajaton todellisuus, 
joka on täsmällisesti organisoitu ja matemaattisesti 
määriteltävissä” (Pasanen 2004, 72.)

Toinen Jägerin abstraktin maalaustaiteen 
historiasta lainaama käsite on puhtaus. ”Konkreet-
tisten teosten kautta valokuvaus on vapauttanut 
itsensä ikkunan tehtävästä ja siitä on tullut puhdas 
muoto.” (Jäger 2004, 190.) Puhdas muoto, samoin 
kuin Jägerin toisaalla käyttämä termi puhdas 
valokuvaus, on viittaus maalaustaiteen 1950-
luvun modernismiin ja erityisesti yhdysvaltalaisen 
taidekriitikon Clement Greenbergin teksteihin. 
Greenberg tunnetaan amerikkalaista, toisen 
maailman sodan jälkeistä abstraktia ekspressio-
nismia, esimerkiksi Jackson Pollockia, Willem de 
Kooningia ja Mark Rothkoa käsittelevistä kirjoituk-
sistaan.

Esseessään ”Kohti uudempaa Laokoonia” (1940) 
Greenberg kirjoitti mediumin puhtaudesta, eli eri 
taidemuotojen pitäytymisestä omien ilmaisukei-
nojensa sisällä. ”Taiteellinen puhtaus tarkoittaa 
hyväksyntää ja halua hyväksyä taidemuotojen 
omien ominaisuuksien rajoitteet.” (Greenberg 
1986, 32.) Puhtaassa taiteessa kuvien tekemi-
seen käytettiin vain kunkin ilmaisumuodon omia 
ominaisuuksia ja välineistöä, joita esimerkiksi 
maalaustaiteelle olivat väriaine ja kaksiulotteinen 
pinta. Lisäksi puhdas taide oli abstraktia, eikä 
siihen kuulunut todellisuuden jäljittely tai narra-
tiivisuus. (Hautamäki 2003, 79.) 

Modernistista puhtauden käsitettä ja sen 
käyttöä taideteoriassa on kritisoinut muun 
muassa yhdysvaltalainen kirjoittaja ja taidekriitikko 
Rosalind Krauss, joka on Greenbergin edustaman 
formalistisen taiteen teorian sijaan korostanut 
yksilöllistä taiteen kokemusta ja tunteen merki-
tystä. Kraussin kritiikki nivoutuu modernismia 
seuranneeseen postmodernismiin, jonka tyypil-
liset piirteet kuten intertekstuaalisuus, parodia, 
prosessi ja performanssi, määrittyivät vastareak-
tiona modernistisiin arvoihin. (Krauss 1986; 
Kukkonen 2014, 24.)

Modernistinen välineen ’puhtaus’ on myös 
abstraktin taiteen nykyteoriassa kyseenalaistettu 
käsite. Esimerkiksi New Yorkin modernin taiteen 
museon abstraktin taiteen alkuvuosikymmeniin 
keskittyneen Inventing Abstraction 1910–1925-
näyttelyn kuraattori Leah Dickerman on kirjoit-
tanut, että abstraktille taiteelle ominaista on sen 
historiassa ollut pikemminkin eri taidemuotojen 
sekoittuminen kuin eriytyminen.

Uusia kuvantekemisen tapoja etsineiden 
abstraktin taiteen pioneerien kertomukset 
ilmiön kehittymisestä kuvaavat abstrak-
tion kehittyneen hedelmällisestä mediumien 
risteyttämisestä pikemminkin kuin niiden 
eriyttämisestä. (Dickerman 2012, 25.)
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Epämääräinen abstraktio
Suomessa valokuvataiteilija ja -tutkija, professori 
Marjaana Kella kommentoi valokuva-abstrak-
tiota väitöskirjassaan Käännöksiä (2014). Kella 
suhtautuu aiheeseen kriittisesti ja kyseenalaistaa 
abstraktio-käsitteen käytön valokuvauksen yhtey-
dessä. Hänen mukaansa valokuvan representaation 
täydellinen torjuminen on vaikeaa, sillä abstrak-
teinkin teos viittaa aina johonkin, kuten esimerkiksi 
tekijäänsä, tekemisessä käytettyyn välineeseen ja 
taiteen eri konteksteihin. (Kella 2014, 148.) 

Kellan mielestä käsitettä käytetään myös 
liian monitulkintaisesti, mikä hänestä kertoo 
siitä, että abstraktio ei ole käyttökelpoinen 
termi valokuvauk sessa. ”Tunnistamattomuuden 
ohella abstrakteiksi kutsuttuja valokuvia ei sitten 
näytäkään yhdistävän mikään sisällöllinen piirre – 
paitsi käsitteellinen epämääräisyys.” (Kella 2014, 
156.) Kellan tavoin taidehistorioitsija Briony Fer 
(1956) pitää abstraktin taiteen käsitettä vaikea-
selkoisena ja monitulkintaisena. Kirjassaan On 
Abstract Art (2000) hän kuitenkin toteaa, että 
kyseessä on ongelmallisuudestaan huolimatta 
vakiintunut termi, jonka korvaaminen on vaikeaa.

Käsitteenä abstraktin taiteen termi on liian 
kattava. Monilla siihen kuuluvilla teoksilla ja 
taidehistoriallisilla periodeilla ei ole muuta 
yhteistä kuin esittävyydestä kieltäyty-
minen. Toisaalta termi on liian yksioikoinen 
ja antaa väärän kuvan siihen liitetyistä 
teoksista. Se saa kuitenkin kelvata, koska 
abstraktiolla on oma elämäntarinansa 
ja historiansa. Se on nykyään yleisesti 
käytetty nimitys taidemuodolle, jota ei voi 
tulkita sen esittämän asian kautta, kuten 
muotokuvia tai asetelmia. (Fer 2000, 5.)

Abstraktin valokuvan käsite on hankala myös 
osalle valokuvaajista, joita haastateltiin 
tutki mukseen.14 

Ea Vasko (1980) puhuu mielummin abstra-
hoidusta valokuvauksesta, Per-Olov Jansson 
(1920–2019) absurdista valokuvasta ja Matti 
Uusi-Hongon (1936–2017) teokset ovat puoles-
taan todellisia abstraktioita. He kaikki ajattelevat 

kuviensa olevan, vaikkakin ilmaisultaan epäesit-
täviä, suoria jälkiä jostain tapahtuneesta ja siten 
luonteeltaan pikemminkin dokumentaarisia.

Dokumentaarinen ja abstraktio vaikuttavat 
toistensa vastakohdilta kuitenkin vain, jos doku-
mentaarisuuteen liitetään esittävyyden vaatimus. 
Lyle Rexerin mukaan abstrakti valokuva voi olla 
dokumentaarisen kaltainen todiste, mutta eri 
tavoin kuin esittävä valokuva. 

Toisin kuin Roland Barthesin valokuva, joka 
on muisto siitä mikä joskus oli, epäesit-
tävä valokuva suuntautuu kohti jatkuvaa 
olemassaoloa tai tulevaisuutta. […] 
Abstrakti valokuva voi tallentaa ja rekiste-
röidä, mutta ei todista muuta kuin omaa 
menneisyyttään. […] Se ei ole vapaa, mutta 
se on taakaton. (Rexer 2009, 195.)

Valokuvan totuudellisuutta on usein perusteltu 
valokuvan indeksisyydellä, eli valon valokuvama-
teriaaliin jättämällä jäljellä.15 Visuaalisen viestinnän 
tutkija, professori Janne Seppänen kuitenkin 
toteaa kirjassaan Levoton valokuva (2014), että 
indeksisyys ei takaa ikonisuutta, eli kaltaisuutta.

Sanottakoon, ettei indeksisyys välttä-
mättä edellytä ikonista suhdetta kuvauksen 
kohteen ja sen jättämästä jäljestä tuotetun 
valokuvan välillä. Indeksisyys myös sallii sen, 
että materiaalinen jälki voidaan tuottaa 
hyvin monenlaisilla tekniikoilla. (Seppänen 
2014, 85.) 

14.
Myös esimerkiksi 
taiteilija Walead 
Beshty käyttää 
valokuvateoksistaan 
mieluummin käsi-
tettä konkreettinen 
(Bedford Frieze 
1.9.2009).

15.
Valokuvan semioot-
tisesta luennasta 
esim. Elkins, James 
(toim.) Photography 
Theory (2007) tai 
Salo, Merja (2000) 
Imageware.
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Seppänen huomioi myös, että valokuvan kohdalla 
indeksisyyden liittäminen esittävyyteen on 
opittua.

Vaikka indeksisyys ei edellytä ikonisuutta, 
se kuitenkin herättää halun ikonisuuteen, 
koska juuri indeksisyytensä vuoksi valokuva 
on kuva jostain kuvaushetkellä olleesta enti-
teetistä. Indeksisyys siis viettelee katsojaa 
hakemaan valokuvasta figuratiivisuutta, se 
puhuttelee katsojan halua nähdä selväpiir-
teisesti jotain, vapautua epäselvyydestä ja 
epätarkkuudesta. (Seppänen 2014, 89–90.)

Samoin valokuvan identiteettiä väitöskirjassaan 
Valokuvan Medium (2005) tutkinut Mika Elo on 
todennut, että ”valon kuvautumisen yhdisty-
minen totuuteen on ajattelutradition varassa” 
(Elo 2005, 49).

Fyysisen jäljen tulkitsemisen sijaan valokuva-
tutkija, professori Harri Laakso on ehdottanut 
valokuvan indeksille sen perinteisten tehtävien, 
osoittimen ja jäljen, ohelle kolmatta toiminta tapaa, 

jossa huomio siirtyy kuvien kokemiseen. ”Indek-
sisyys on väkevä voima, ei kohteitaan pyyhkivä ja 
valikoiva katse” (Laakso 2003, 114). Laakson kuvai-
lemassa kokemus- tai kosketusindeksissä (Laakso 
nimittää tätä indeksimuotoa mustelmaksi) tarkas-
teltavana on kuvan tekijän, kuvan ja sen katsojan 
välinen suhde (Laakso 2003, 128). ”Tapahtumana 
ja suhteena ymmärrettynä valokuva ei ole väline, 
pikemminkin yhdistin (medium), joka yhdistää.” 
(Laakso 2003, 414.) 

Laakson tulkinnassa kuvan totuudellisuuden tai 
fyysisen viittaussuhteen arvioinnin sijaan huomio 
siirtyy valokuvan kokemisen tapahtumaan, joka 
kiinnittää siihen liittyvät tahot toisiinsa. Laakson 
kuvaaman indeksisen tapahtuman osapuoliksi 
voisikin ehdottaa myös valokuvan tekemiseen tai 
katseluun käytettyjä erilaisia välineitä ja materiaa-
leja, tai ehkäpä jopa vieläkin epämateriaalisempia 
asioita, kuten kuvien valmistustapaa tai valokuval-
lista kategoriaa. 

Kellasta valokuva-abstraktion monitulkintai-
suuden lisäksi käsitteen läheisyys maalaustaitee-
seen on ongelmallinen. ” ’Abstrakti’ on lähtökoh-
taisesti maalaustaiteen traditiolla raskautettu 
käsite. Kun tämä käsite liitetään valokuviin […] ne 
kytkeytyvät samalla maalaustaiteen menneisyy-
teen ja tulevat tulkituiksi sen kautta.” (Kella 2014, 
161–162.) Valokuvan irrottaminen muista taiteista ja 
sen tarkastelu omana, greenbergiläisen puhtaana 
mediuminaan on kuitenkin vaikeaa, kuten esimer-
kiksi taidekriitikko Timo Valjakka on huomioinut: 

”Nykytaiteessa maalaus ja valokuva ovat kietoutu-
neet toisiinsa erottamattomasti ja tavalla, jossa 
kumpikin ruokkii toista.” (Valjakka HS 4.11.2010.)

Ristiriitaiset mielipiteet valokuvan ja taiteen 
suhteesta eivät ole uusi ilmiö, vaan asiasta on 
keskusteltu 1800-luvulta saakka. Ranskalainen 
kirjailija Charles Baudelaire esitti jo vuonna 
1859, että valokuva korruptoi taiteen, mikäli sen 
annetaan toimia taiteen tavoin. Baudelairen 
mielestä valokuvan tehtäväksi sopi muiden 
taiteiden ja tieteen palveleminen ja dokumen-
tointi, ei imaginäärisen tavoittelu. ”Jos valo-
kuvauksen sallitaan toimia taiteen edustajana 

4. Laura Nissinen, A Lucio I, 2014
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16.
Luminogram on 
valoon ja sen 
ominaisuuk-
siin keskittyvä 
kameraton kuva, 
chemigram puoles-
taan erilaisilla 
kemiallisilla aineilla 
valokuvapaperille 
tehty kameraton 
valokuva, joita on 
tehnyt tunnetuksi 
belgialainen Pierre 
Cordier (Jäger 2002, 
298–299). Rhytmo-
grameja, heilurin 
avulla tehtyjä 
liikeabstraktioita, 
kuvasi 1950-luvulta 
lähtien saksalainen 
Heinrich Heiden-
sberger (Heiders-
bergerin nettisivu, 
2020).

joissakin taiteen toiminnoissa, ei vie kauaa, kun 
se jo on kieroillut sivuun tai korruptoinut koko 
taiteen.” (Baudelaire 1984, 38.) 

Meksikolainen taiteilija Marius De Zayas 
(1880–1961) puolestaan nimesi vuonna 1913 julkais-
tussa tekstissään ”Valokuvaus ja taidevalokuvaus” 
valokuvan kaksi erilaista luonnetta valokuvaukseksi 
(photography) ja taidevalokuvaukseksi (artistic- 
photography). Hän määritteli valokuvauksen 
pyrkivän totuuteen ja taidevalokuvauksen taas 
idean tai tunteen välittämiseen: ”Ensimmäisessä 
ihminen yrittää esittää jotain, joka on hänen 
itsensä ulkopuolella. Toisessa hän yrittää esittää 
jotain, joka on hänessä itsessään.” (De Zayas 1980, 
130.) Lopuksi De Zayas toteaa, että nämä kaksi 
valokuvauksen puolta ovat erilaiset, ja siksi niiden 
arviointi on vaikeaa. (De Zayas 1980, 132).

Kellan tavoin tutkija ja valokuvataiteilija Juha 
Suonpää on kiinnittänyt huomiota valokuvan 
taiteistumiseen, jota hän kritisoi kirjassaan 
Valokuva on in (2011). Valokuvan taiteistumisen 
yhtenä piirteenä hän näkee abstraktion, joka 
Suonpään mukaan ”peittää” valokuvan esittä-
vyyden ja siirtää vastuun kuvan tulkitsemisesta 
katsojalle. Abstrakteihin kuviin liittyvissä teks-
teissä toistuvat Suonpään mukaan ”taidepuheen 
avainsanat”, kuten esimerkiksi complex, concept, 
perception ja process (monitahoinen, käsite, 
havainto ja tapahtumasarja).

Abstrahoiden aihettaan lähestyvät 
valokuvat esittävät kutsuhuudon, joka 
tuottaa asiantuntijoiden kirjoittamien 
tekstien avulla tapahtuvan merkitysten 
rajattoman kierrätyksen ja valokuvan 
taidelegitimaatiota tukevan esteettisen 
palomuurin. Vierasperäisten tai teoreet-
tisten käsitteiden käyttäminen suojaa 
valokuvaa arkitulkinnoilta tuottaen erään-
laista savolaispuhetta, jossa tulkintavastuu 
jätetään vastaanottajalle. (Suonpää 2011, 
142–143.)

Suonpään arvostelema ”taidepuhe” on osittain 
varmastikin ansainnut kritiikkinsä, mutta abst-
raktin valokuvan yhteydessä käytetyn kielen voi 
nähdä myös valokuvan tulkinnallisuutta lisäävänä 
ja laajentavana asiana. Taidehistorioitsija ja kuraat-
tori Ruth Horak on huomioinut, että valokuvallista 
abstraktiota on vaikea kuvailla esittävän valokuvan 
termeillä ja että sanastoa siksi lainataan esimer-
kiksi kuvataiteen modernismista, semiootikoilta 
ja filosofiasta. Hän muistuttaa, että valokuva on 
olemassaolonsa aikana muuttunut monella tavalla, 
ja siksi myös siihen liitetty ajattelu ja sanasto 
muovautuvat yhä uudestaan: ”Pian huomaamme, 
että meidän on puhuttava aivan eri tavalla valo-
kuvauksesta, joka ei enää täytä sen aiempia vaati-
muksia.” (Horak 2003, 112.) 

Abstraktiin taiteeseen on aina liittynyt paljon 
erilaisia sanallisia määritelmiä ja tekstejä, joita ovat 
tuottaneet sekä taiteilijat, kriitikot että taiteen 
tutkijat. ”Abstraktit kuvat esiintyvät harvoin, jos 
koskaan, ilman sanoja. Teosnimet, manifestit, julis-
tukset, selitykset, katalogit, luennot ja kritiikit 
ympäröivät niitä kiertoratojen tavoin.” (Dickerman 
2012, 32–33.) Jo pelkästään abstraktin taiteen 
nimistöä on paljon. Erilaisiin abstraktin taiteen 
suuntauksiin kuuluvat esimerkiksi suprematismi, 
konstruktivismi, uusplastisuus, konkretismi, infor-
malismi, minimalismi ja abstrakti ekspressionismi. 
Abstraktia taidetta on kutsuttu muun muassa 
non-objektiiviseksi, non-figuratiiviseksi, formalisti-
seksi ja konkreettiseksi. 

Myös valokuvauksen abstraktiot ovat saaneet 
useita erilaisia nimityksiä. 1910–1920-luvuilla syntyi-
vät vortogrammit, fotogrammit, schadogrammit 
ja rayogrammit, 1950-luvulla puolestaan kamerat-
tomasti tehdyt luminogrammit ja chemigrammit, 
sekä kameran pitkää valotusaikaa ja liikettä hyö-
dyntävät rhytmogrammit (Jäger 2002, 298–299).16 
Kotimaisesta abstraktista valokuvataiteesta 
löytyy muun muassa 1960–1970-luvuilla tehtyä 
fotografiikkaa ja fotokonstruktioita, 1980-luvun 
reinogrammeja ja 2010-luvun skanogrammeja.
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1800-luvun tieteellinen kuvasto laajensi ihmisten 
käsitystä näkemisen mahdollisuuksista osoittamalla, 
että valokuva pystyi esittämään paitsi näkyvää, 
myös ihmissilmälle näkymätöntä maailmaa. Tiede 
ja sen ihmeelliset havainnot innoittivat monia 
abstrakteja valokuvateoksia tehneitä taiteilijoita 
ja valokuvaajia, jotka seurasivat aikansa tieteellistä 
tutkimusta, lainasivat sen käytäntöjä ja tekivät 
viittauksia tieteen kuvastoon. Tähän joukkoon 
kuului muun muassa ensimmäisten tunnettujen 
abstraktien valokuvateosten kuvaaja Alvin Langdon 
Coburn (1882–1966), joka haltioitui mikroskooppi-
kuvista: ”Se rakenteellinen kauneus, jonka mikros-
kooppi tuo esiin, vaikuttaa minusta puhtaasti 
kuvalliselta kannalta loistavalta löytöretkeilymaas-
tolta” (Coburn 1983, 47).17 

Coburnin tavoin ruotsalainen kirjailija ja taiteilija 
August Strindberg (1849–1912) seurasi tiiviisti 
aikansa tieteen saavutuksia. Hänen kamerattomasti 
tekemäänsä taivaskuvasarjaan, celestografeihin, 
vaikuttivat erityisesti tähtitiede ja röntgenkuvaus. 
X-säteet, joiksi röntgensäteitä keksinnön alkuvai-
heessa nimitettiin, tunkeutuivat abstraktiin valo-
kuvataiteeseen myös seuraavina vuosikymmeninä. 
László Moholy-Nagy (1895–1946) kuvaili kirjassaan 
Malerei Fotografie Film (1925) sammakon ”valon 
läpäisemän ruumiin”, eli röntgen kuvan, olleen 
hänen elämänsä vaikuttavimpia visuaalisia koke-
muksia (Moholy-Nagy 1967a, 69). 

Varhaiset tieteelliset valokuvat eivät kuitenkaan 
rajoitu pelkästään luonnontieteisiin, vaan valoku-
vausta käytettiin myös humanistisissa tutkimuk-
sissa. Esimerkiksi professori Eemil Setälän (1864–
1935) ugrilaisiin kieliin keskittyneistä, Inkerinmaalle 
ja Liivinmaalle vuosina 1909 ja 1912 tekemistä 
tutkimusmatkoista on Suomen valokuvataiteen 
museon ja Museoviraston arkistossa Setälän pojan 
Vilho Setälän (1892–1985) kuvaama, noin 400 lasi-
negatiivia sisältävä aineisto (Punkari 1982, 62–63; 
Haikarainen 1992, 7). Sittemmin maamme varhai-

simpiin abstrakteihin valokuvaajiin kuulunut Vilho 
Setälä kuvasi nuoruusvuosina myös muita tieteel-
lisiä kuvia. Näistä Suomen valokuvataiteen museon 
kokoelmiin on säästynyt muun muassa kuvia 
auringonpimennyksestä, magneettikentistä ja 
sähköpurkauksista.

Kotimaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäneisiin 
kuvaajiin kuuluun myös geologista mikroskooppiku-
vausta kokeelliseen värivalokuvaukseen yhdistänyt 
turkulainen Matti Uusi-Honko (1936–2017), joka 
osallistui vuoden 1963 värivalokuvista koostuneella 
näyttelykokonaisuudellaan ”Todellisia abstraktioita” 
paikoitellen kiivaaseenkin suomalaisen kuvataiteen 
abstraktiokeskusteluun. Keskustelu käynnistyi laa-
jamittaisena 1950-luvulla ja jatkui koko 1960-luvun 
ajan. (Karjalainen 1990, 67.) Näyttelynsä manifes-
tissa hän mietti epäesittävän taiteen suhdetta 
todellisuuteen ja kysyi, oliko ”abstraktinen taide 
sittenkään edennyt paljon yli toden rajan” (Uusi-
Honko Todellisia abstraktioita 1963).

Nykytaiteilijoista Marko Vuokolan (1967) ja 
Mikko Sinervon (1981) valokuva-abstraktiot ovat 
saaneet vaikutteita tieteestä, erityisesti tähtitie-
teellisestä kuvastosta. Sen moninainen kuvasto 
innoitti myös omia aiempia töitäni, joista suurin 
osa sisältyi vuonna 2007 Taideteollisen korkea-
kouluun tekemääni valokuvataiteen maisteri-
lopputyöhön Mustalla kirjoitettu. Teoksissa ja 
teossarjoissa Piirros kuulla (piste), Piirros kuulla 
(viiva), Aurinkoja ja Taivas (itä) tutkin erityisesti 
valoa ja sen erilaisia kuvallisia esittämismahdolli-
suuksia. Epäesittävyyden lisäksi varhaisempia ja 
uudempia töitäni yhdistää käsitteellisyys, teko-
prosessin kokeellisuus ja läheisyys tieteen tutki-
mustapoihin ja kuvastoihin. 

17.
Alkuperäinen 
artikkeli ”Future 
of Pictorial Photo-
graphy” julkaistiin 
kirjassa Photograms 
of the Year 1916. The 
Annual Review of 
the World’s Pictorial 
Work.
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Tieteellisyys sijoittuu nykyisessä työskente-
lys säni ennen kaikkea kuvieni tekoprosesseihin, 
joille on leimallista tietynlainen analysoiva 
suhtau tuminen niissä käytettäviin asioihin. Tutki-
muksen taiteellisen produktion muodostavat kaksi 
näyttelyä, joista Galleria Huuto Jätkäsaaressa esillä 
ollut Aleatory Variable (2014) koostui poltetuista, 
viillellyistä ja vesivahingon muokkaamista negatii-
veista tehdyistä kuvista. Galleria Huuto Uuden-
maankadulla olleen This One’s for You, Andy 
(2016) kokonaisuuden valokuvat kehitin omassa 
virtsassani. 

Ensimmäiset jäljet
Varhaisista luonnontieteiden tutkimusvälineistä 
valokuvaukselle läheisin oli mikroskooppi, joka oli 
keskeinen myös valokuvamediumin kehittymisessä. 
Mikroskooppikuvaustutkimukset alkoivat heti valo-
kuvauksen keksimisen jälkeen ja lisääntyivät 1800-
luvun loppua kohti valokuvateknisen kehityksen 
myötä (Jardim & Peres 2014, 313). Varhaisen valoku-
vauksen värittömyys tuotti kuitenkin ongelmia tut-
kimusten visuaalisessa esittämisessä, ja piirtämistä 
pidettiin pitkään 1900-luvulle saakka valokuvaa 
luotettavampana tapana tallentaa mikroskooppi-
tutkimuksen tuloksia (Troufléau- Sandrin 2008, 29).18 
Varhaisella mikroskooppikuvastolla oli tieteilijöiden 
lisäksi laaja epätieteellinen yleisö. Jo 1800-luvun 
alussa teknisesti hyvätasoisia mikroskooppeja sai 
hankittua melko edullisesti, ja niitä käytettiin ylei-
sesti visuaalisena viihdykkeenä. (Keller 2008, 28). 

Ensimmäinen tunnettu mikroskoopin ja valo-
kuvauksen yhdistäjä oli englantilainen Thomas 
Wedgwood (1771–1805), joka teki valokuvakokei luja 
1700–1800-lukujen vaihteessa valottamalla lasille 
tehtyjä piirroksia hopeanitraattiliuoksessa käsitel-
lyille materiaaleille, kuten paperille ja nahalle (Frizot 
1994, 19; Overney & Overney 2011, 2). Wedgwood 
kokeili myös laittaa esineitä suoraan käsiteltyjen 
materiaalien päälle valotuksen ajaksi, sekä heijastaa 
valoherkistetyille materiaaleille kuvia valomikros-
koopin avulla (Wedgwood 1802, 172). Hän kirjoitti 
kokeiluistaan vuonna 1802 julkaistussa Journals 
of the Royal Institution-lehden artikkelissa ”An 
Account of a method of copying Paintings upon 
Glass, and of making Profiles, by the agency of 
Light upon Nitrate of Silver”.

Näiden prosessien seurauksena olen 
havainnut, että aurinkomikroskoopin kautta 
heijastettujen pienten kohteiden kuvia 
voidaan kopioida vaikeuksitta käsitellylle 
paperille. Todennäköisesti tämä on mene-
telmän käyttökelpoinen soveltamistapa. 
Jotta sitä voidaan käyttää onnistuneesti, 
on kuitenkin välttämätöntä, että paperi 
asetetaan lähelle linssiä. (Wedgwood 
Journals of the Royal Institution 1802, 173.)

18.
Esimerkiksi luonnon-
tieteellisen museon 
eläintieteellisessä 
yksikössä tallen-
nettavat mikros-
kooppitutkimukset 
piirrettiin 1970–1980 
luvuille saakka 
paperille (Talman 
27.10.2016).

6. Mikko Sinervo, Surface I, 2017
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Wedgwood ei onnistunut kiinnittämään kuviaan 
valotuksen jälkeen, joten ne tummuivat nopeasti 
tunnistamattomiksi (Frizot 1994, 19). Kului 36 
vuotta ennen kuin seuraava valomikroskooppia 
käyttänyt englantilainen valokuvauksen varhainen 
kehittäjä, Henry Fox Talbot (1800–1877), löysi 
keinon valotettujen kuvien tallentamiseen.

Kokeilunsa vuonna 1837 aloittanut Talbot 
onnistui kahden vuoden työskentelyn jälkeen 
tallentamaan mikroskooppikuvia hyönteisistä, 
kasveista ja polarisoidulla valolla valotetuista kris-
talleista (Frizot 1998, 275). Kuultuaan Ranskan 
tiedeakatemian käsitelleen Louis Daguerren (1787–
1851) valokuvakeksintöä tammikuussa 1839 Talbot 
kiirehti esittelemään omaa tuotantoaan Englannin 
luonnontieteiden akatemialle, Royal Societylle. 
Ensimmäisten Talbotin julkaisemien valokuvien 
joukossa oli muun muassa valomikroskoopin ja 
camera obscuran avulla valotettuja suurennoksia. 
Talbot luetteli kuviensa aiheita kirjeessä akatemi-
alle alkuvuonna 1839:

Valomikroskoopin avulla tehtyjä kuvia, 
esimerkiksi läpileikkaus puusta monen 
kertaiseksi suurennettuna, jossa näkyy 
kahdenlaisia huokosia, toiset paljon toisia 
pienempiä ja monilukuisempia. Toinen 
mikroskooppikuva esittää hyönteisen siiven 
verkkokuviota. (Talbot 30.1.1839.)

Louis Daguerren kehittämän dagerrotyypin 
mahdollinen hyöty tieteelliselle tutkimuk-
selle ymmärrettiin heti keksinnön alkuvaiheissa. 
Ranskalainen fyysikko ja astronomi François Arago 
arvioi Ranskan valtion Daguerrelle myöntämää 
eläkettä käsittelevässä puheessaan noin kuukausi 
ennen keksinnön julkaisua heinäkuussa 1839 valo-
kuvauksen olevan ”suuri palvelus tieteelle”.19 Paitsi 
arkeologian ja mikroskooppitutkimuksen, hän 
toivoi erityisesti tähtitieteen hyötyvän uudesta 
keksinnöstä. 

19.
Ranska julkaisi 
keksinnön 19.8.1839.

Koskaan aikaisemmin eivät kuunsäteet – 
emmekä tarkoita tässä niitä niiden luonnol-
lisessa olotilassa vaan suurimpien linssien 
ja tai suurempien peilien kokoamina – 
kyenneet saamaan aikaan mitään havait-
tavaa fyysistä vaikutusta. Herra Daguerren 
valmistamat levyt vaalenevat kuitenkin 
sopivasti käsiteltyinä siinä määrin samojen 
säteiden vaikutuksesta, että toivomme 
voivamme valmistaa valokuvakartan tuosta 
kuuseuralaisestamme. […] Jos on tarpeen, 
tämä sama valokuvauslevy tarjoaa […] 
häikäisevien auringonsäteiden jäljet, kolme-
sataatuhatta kertaa heikompien kuunsä-
teiden jäljet tai tähtien valon jäljet. (Arago 
1984, 24.)

Miltei neljäkymmentä vuotta Aragonin puheen 
jälkeen maailmaan avautui jälleen uusi kuvallinen 
ulottuvuus, kun fyysikko Wilhelm Conrad Röntgen 
teki ensimmäiset havaintonsa X- eli röntgensäteistä 
saksalaisessa Würtzburgin yliopistossa marras-
kuussa vuonna 1895. Tiiviin työskentelyjakson 
jälkeen, 28. joulukuuta, Röntgen luovutti yliopis-
tolle tiedonannon havainnoistaan sekä röntgen-
säteillä valotetun kuvan vaimonsa vasemmasta 
kädestä. Muutama päivä myöhemmin, 1. tammi-
kuuta vuonna 1896, hän lähetti tutkimustuloksensa 
ja kopioita kuvasta kollegoilleen ympäri maailmaa. 
Röntgenkuvauksesta muodostui aikansa sensaatio, 
josta vain vuoden kuluttua keksinnön julkaisemi-
sesta oli jo julkaistu viisikymmentä kirjaa ja yli tuhat 
artikkelia. (Keller 2008, 169; Batchen 2016, 15.) 
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20.
1800–1900-lukujen 
vaihteessa mainit-
semieni geologien 
lisäksi mikros-
kooppikuvauksia 
tekivät tutkimuk-
sieni mukaan myös 
Wilhelm Ramsay, 
Hugo Berghell, Otto 
Trüstedt ja Victor 
Hackman.

21.
Tähtitieteen 
dosentti Tapio 
Markkasen käyttämä 
suomennos, mm. 
Markkanen 2015, 167.

22.
Tapio Markkasen 
arvio. Koko Carte 
du Ciel -ohjelman 
kuvattujen lasinega-
tiivien määräksi arvi-
oitiin hankeen alussa 
22 000 kappaletta. 
(Markkanen 1.9.2015.)

7. Jakob Johannes Sederholm, kivimikroskooppikuva, 1890

Suomen varhaisimmat tieteelliset valokuvat ovat 
geologien Benjamin Frosterus (1866–1931), Johannes 
Sederholm (1863–1934) ja Wanold Wilkman (1872–
1937) kuvaamat mikroskooppikuvat kivinäytteistä.20 
Mustavalkoisia, vuodesta 1889 alkaen kuvattuja, 
13×18 cm:n kokoisia lasi negatiiveja on säilynyt Geo-
logian tutkimuskeskuksen kuva -arkistossa kaikkiaan 
135 kappaletta. Niistä jokaiseen on kiinnitetty 
kansilehti, josta löytyvät tarkat kuvaajatiedot sekä 
kuvatun kivinäytteen aika-, paikka- ja sisältötiedot. 
Negatiiveista pinnakkaisina vedostetut pyöreät 
kuvat on koottu kansioiksi negatiivinumeroinnin ja 
-tietojen mukaisesti. 

Miltei samanaikaisesti geologien mikroskoop-
pikuvausten kanssa käynnistyi toinen kotimainen 
tieteellinen valokuvaprojekti, jonka tavoitteena oli 
maaperän tutkimisen sijaan valloittaa avaruus. Suo-
malainen tähtitieteellinen valokuvaus sai alkunsa 
Helsingin yliopiston tähtitieteen professorin 
Anders Donnerin (1854–1938) päätöksestä osallistua 
Ranskan tiedeakatemian koolle kutsumaan kan-
sainväliseen tähtitieteilijöiden kokoukseen Pariisissa 
16. huhtikuuta 1887. Kokouksen tarkoituksena oli 
yhdistää maailman tähtitieteilijät kuvaamaan noin 
2,5 miljoonaa tähteä ja tuottamaan valokuvista 
ja niistä saatavista tiedoista koko taivaan kattava 
kartasto ja tähtiluettelo, Carte du Ciel. (Markka-
nen 2015, 161.)

Helsingin observatorion osuus Carte du Ciel 
-projektista, Catalogue photographique du ciel. 
Zone Helsingfors, julkaistiin kaksitoistaosaisena 
teoksena vuosina 1903–1937. Se sisälsi kaikkiaan 
120 000 tähden sijainnin taivaalla. Määrä oli 
valtava, sillä sijaintien määrittäminen oli työlästä. 
Valokuvauksellisen taivaankarttaohjelman21 arviolta 
5000–8000 lasista valokuvanegatiivia on talletettu 
Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tähtikella-
riksi kutsuttuun arkistoon Helsingin Kumpulaan.22 
Negatiivien käyttö oli vähäistä aina vuoteen 2013 
saakka, jolloin Euroopan avaruusjärjestö käynnisti 
Gaia-tutkimusprojektin. Sen tavoitteena on kuvata 
noin miljardi tähteä ja tuottaa niistä kolmiulot-
teinen kartta galaksistamme. 
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Gaia-projektia varten koko Carte du Ciel 
-ohjelman negatiiviaineisto kuvataan uudelleen 
digitaalisesti. Kun negatiiveja verrataan Gaia-
teleskoopin kuvaamien tähtien paikka- ja kirk-
kaushavaintoihin, voidaan niiden kautta arvioida 
kuvattujen tähtien ja edelleen koko Linnunrata-
galaksimme liikkumista avaruudessa. Gaian tieteel-
lisenä johtajana työskentelevän tähtitieteilijän 
Timo Prustin mukaan kyseessä on myös kulttuuri-
historiallinen tehtävä: ”Tuntuu, että on velvollisuus 
viedä tämä työ loppuun” (Prusti 19.12.2016).

Paitsi kaukaisiin tähtiin, valokuvaus vei ihmisen 
myös syvälle itseensä. Helsingin Kirurgiseen 
sairaalassa, vain muutaman sadan metrin päässä 
Tähtitorninmäeltä, otettiin vuonna 1897 käyttöön 
Suomen ensimmäinen röntgenkuvauskone 
(Michelsson 1988). Röntgenkuvaus oli aikansa 
sensaatio, joka sai 1.1.1896 tapahtuneen julkaisunsa 
jälkeen paljon huomiota myös Suomessa.

Kuka ei muistaisi sitä mielten kohua, mikä 
kolmatta vuotta sitten syntyi sanoma-
lehdistössä, aikakauskirjoissa, tieteelli-
sissä yhdistyksissä ja yksityisissä seuroissa 
professori Röntgenin kuuluisan keksinnön 
johdosta. Olihan löydetty valo, joka tunki 
läpinäkymättömien esineiden läpi, loihti 
esiin kuvia, joita vain vilkas mielikuvitus 
ennen oli uneksinut. (Löfqvist, Reguel. 
Duodecim 3/1898, 97.)

Valokuvaus ja röntgenkuvaus jakoivat keksinnön 
lääketieteellisen kehittämisen alussa paljon 
yhteistä, ja ilmiötä selitettiinkin lehdistössä 
ihmisen sisäpuolen valokuvaamisena. ”Kättä valo-
kuvatessa ei näkynyt ollenkaan pehmeitä osia, 
vaan yksin luut; laatikossa olevat painot voitiin 
valokuvata vaikka kansi oli kiinni” (Uusi Suometar 
14.1.1896). ”Niinpä voi esim. valokuvata ihmisen 
’sisällisesti’ s. o. ainoastaan luut” (Uusimaa 
4.2.1896). ”Grozin kaupungissa on eräs sanoma-
kirjailija suostunut antamaan valokuvata pääkal-
lonsa. Kuvasta tuli niin luonnollinen, että kun hän 
sen sai nähdä, kauhistui hän niin ettei kolmeen 
yöhön saanut unta” (Aamulehti 30.1.1896).

8. Anders Donnerin työryhmä, Plejanderna 4.12.1894
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9. Richard Faltin ja Anna Lönnbäck, röntgenkuvia, 1898
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Varhaisimmat tätä tutkimusta varten löytämäni 
kotimaiset röntgenkuvat ovat Helsingin yliopisto-
museon arkistossa olevat kuusi vedosta 1890-luvun 
lopulta. Ne ovat ilmeisesti olleet opetus- tai 
muussa esittelykäytössä, sillä negatiiveina tarkas-
teltavia röntgenkuvia ei yleensä vedostettu. 
Kuvista kahteen on merkitty tiedot, eli kyseisen 
röntgenkuvan numero, potilaan diagnoosi ja vuosi 
1898. Toiseen kuvista (no 63) on kuvattu murtunut 
käsivarsi ja toiseen (no 195) läheltä nilkkaa murtu-
neet jalan luut (Kaila 11.12.2018). Helsingissä lasiset 
röntgennegatiivit arkistoitiin sairaaloiden ullakoille, 
jotka määrättiin tyhjennettäväksi pommitusten 
uhan takia syksyllä 1939 (Hares 1994).23 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun kotimaiset röntgen-
negatiivit ovatkin todennäköisesti tuhoutuneet. 

On oletettavaa, että Helsingin yliopisto mu se-
ossa olevat röntgenkuvat on otettu Kirurgisessa 
sairaalassa maamme ensimmäisellä röntgenku-
vauskoneella, jonka vastuulääkärinä toimi kirurgi 
Richard Faltin (1867–1952). Saksassa lääketiedettä 
opiskellut Faltin oli harrastajavalokuvaaja ja muiden 
varhaisten tiedekuvaajien tavoin kameraseura 
Fotografiamatör klubben i Helsingforsin jäsen 
(Unnérus ym. 1974, 17). Faltinin kanssa Kirurgisen 
sairaalan röntgenkonetta käytti sairaanhoitaja Anna 
Lönnbäck24 (1856–1920), jonka Faltin koulutti tehtä-
vään (Pakkala Sairaanhoitaja 55/1979, 29).

Todellisia abstraktioita
Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
valokuvaajana työskennelleen 26-vuotiaan Matti 
Uusi-Hongon (1936–2017) näyttely Todellisia 
abstraktioita avautui Lempi Santasen taide-
kaupassa Turussa 29. maaliskuuta vuonna 1963. 
Näyttelyn nimi juontui siitä, että kuvat olivat 
Uusi-Hongon mukaan samanaikaisesti sekä todelli-
suutta esittäviä että abstrakteja. Näyttelyssä esillä 
olleiden värikuvien kohteita olivat mikroskoopin 
läpi kuvatut kiteet, esimerkiksi valokuvan kiinnitys-
kemikaalien suolakiteet, sekä mikroskoopin kautta 
polarisoidussa valossa kuvatut erittäin ohuet 
kivinäytteet, eli hiet, joita pystyi valottamaan 
negatiivin tavoin. Mikroskooppikuvaustutkimuksiin 
Uusi-Honko oli tutustunut opiskellessaan 1950-
luvulla luonnontieteitä Turun yliopistossa. (Uusi-
Honko 19.3.2015.) 

Näyttelytekstissään Uusi-Honko kirjoitti, 
että kyseessä oli manifesti:

Nykyinen kuvataide pyrkii monesti abst-
raktioon. Tämän pyrkimyksen lähtökohta 
on yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan 
kuvitteellinen maailma. Luova värikuvaus on 
osunut osaksi myös abstraktioiden pariin, 
vaikkakin toisia teitä. Ero on lähtökohdassa. 
Valokuvauksessa se on todellisuuspohjainen, 
tuloksena ”tosi abstraktio”. Esillä olevat 
kuvat ovat eräänlainen manifesti. Toisaalta 
ne tukevat abstraktisten taiteilijoiden pyrki-
myksiä, mutta toisaalta asettavat kyseen-
alaisiksi, onko abstraktinen taide sittenkään 
edennyt paljon yli toden rajan. (Uusi-Honko 
Todellisia abstraktioita 1963.)

Näyttelyssä kävi jo ensimmäisten päivien aikana 
lähes tuhat ihmistä ja se sai paljon huomiota 
lehdistössä. Turun Sanomat, Aamulehti, Åbo 
Underrättelser, Uusi Aura, Turkulainen ja Salon 
Seudun Sanomat julkaisivat näyttelystä ennak-
kojutun tai kritiikin. Lisäksi Uusi kuvalehti, Viikko-
Sanomat, Katso ja Suomen valokuvaaja esitteli-
vät näyttelyn teoksia värikuvina. Lehtikirjoituksissa 

23.
Helsingin yliopis-
tomuseon lääketie-
teellisen arkiston 
varhaisimmat rönt-
gennegatiivit ovat 
vuodelta 1915. Tutki-
mukseni mukaan 
suurin osa arkiston 
varhaisimmista rönt-
gennegatiiveista on 
1920-luvulta eteen-
päin. 

24.
Arkistolähteissä 
nimi kirjoitettu 
myös Lönnback ja 
Lönback.
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10. Matti Uusi-Honko näyttelyssään Todellisia abstraktioita, 1963



392. Näkymättömät voimat

pohdittiin abstraktion, valokuvan ja taiteen 
suhdetta sekä taiteen, tieteen ja valokuvauksen 
välisiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia. 

Uusi-Hongon teoksia tarkastellaan ja 
arvostellaan niin kuin maalaustaiteen 
modernistien töitä, mutta arvostelulta 
putoaa pohja, kun tiedetään että kaikki 
kuvat perustuvat sataprosenttisesti todelli-
suuteen. […] On vaikea sanoa, onko kysymys 
taide- vai valokuvanäyttelystä, sillä valoku-
vaaja Uusi-Honko on suorittanut alueval-
tauksen abstrakteilla värivalokuvillaan. […] 
[Näyttely] herättää poikkeuksellista mielen-
kiintoa ei vain valokuvauksellisessa mielessä 
vaan myös lisänä kuvataiteeseemme. 
(Selänne Aamulehti 2.4.1963.) 

Uusi Aura-lehden toimittaja koki Uusi-Hongon 
teokset tieteen ja taiteen yhdistymisinä ja tutki-
mustuloksina artikkelissaan ”Taiteelle avautuvat 
uudet mahdollisuudet”.

Voin kyllä hyväksyä sen, että taitei-
lija käyttää teknillisiä kojeita vangitak-
seen suhteita ja ulottuvuuksia, jotka tajun-
nassamme hahmottuvat taideteoksiksi. […] 
Kun tavoitetaan uusia maailmoja, syntyy 
uudenlaista taidetta. […] Maailmassa on 
paljon teknillisin välinein saavutettavaa 
materiaalia, jonka käyttäminen taiteen 
aineksena on täysin mahdollista. […] Uusi-
Hongon näyttely on siemen uuteen ja 
vapaampaan taidekäsitykseen koska se ei 
perustu todistamattomiin aksiomeihin, vaan 
luonnon tieteelliseen tutkimukseen. (Salmela 
Uusi-Aura 7.4.1963.)

Turkulaisen artikkeli oli puolestaan otsikoitu 
”Maalauksia kameralla”. 

Kun katsoo Matti Uusi-Hongon tauluja, on 
kuin katsoisi abstraktisia maalauksia. Ero 
on siinä, että niillä on todellisuuspohja ja 
vain värit ovat tekijän oman mielikuvituksen 
tuotteita” (Turkulainen 5.4.1963). 

Näyttely sai aikaan vilkasta keskustelua lehdistön 
lisäksi myös turkulaisissa taiteilijapiireissä. Osa 
taidemaalareista koki Uusi-Hongon näyttelyn 
kritisoivan abstraktia taidetta. Uuden kuvalehden 
artikkelissa ”Luoja teki nykytaidetta” vihjataan, että 
”yhdellä ja toisella maalarilla tuntuu olevan jotakin 
hampaankolossa herra Uusi-Honkoa vastaan”. 
(Uusi kuvalehti 16/1963, 44–45.) Lempi Santasta, 
Santasen taidekaupan omistajaa, uhkailtiin jopa 
näyttelyboikotilla (Uusi-Honko 19.3.2015). Ilmeisesti 
tämä ei Santasta haitannut, sillä haastattelussa hän 
kertoi ostaneensa itselleen yhden Uusi- Hongon 
teoksista heti näyttelyn auettua. 

Niin kauan kuin näitä abstraktioita on 
tehty, ostajat ovat sanoneet, ettei tuom-
moisia ole olemassakaan. Mutta tästä 
lähtien voin näyttää heille, että abstrakti-
otkin esittävät todellista maailmaa. Nämä 
ovat nimittäin valokuvia, ja valokuva ei 
valehtele! (Uusi kuvalehti 16/1963, 44–45.)

Todellisia abstraktioita oli paitsi myös Suomen 
ensimmäinen abstrakti valokuvanäyttely, myös 
mahdollisesti maamme varhaisin valokuvataide-
näyttely, joka sisälsi pelkästään värivalokuvia. 
Näyttelyn aukeamisvuonna 1963 värivalokuvaus 
oli vasta yleistymässä Suomessa, ja tekniikka oli 
käytössä lähinnä mainoskuvauksessa (Salo 1999, 
163). Turun Sanomien artikkeliin ”Värikuvaus voittaa 
alaa – materiaalia on runsaasti” haastateltu Uusi-
Honko ennusti, että väri tulee lyömään ”itsensä 
läpi kaikkialla” ja että ”värikuvaus on tulevaisuuden 
kuvausta”. Valokuvauksessa oli hänen mukaansa 
menossa ”taistelu” värikuvauksen ja vanhan musta-
valkoisen suuntauksen välillä. Suomessa musta-
valkoinen valokuvaus oli vielä selvästi etusijalla, 
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11. Wanold Wilkman, grå muskovitrik 
gr. gneis, Ilomantsi, 4.3.1914

Saksassa tilanne oli ”fifty-fifty” ja Yhdysvalloissa jo 
95 prosenttia myynnistä oli värimateriaalia. (Turun 
Sanomat 29.3.1963.)

Uusi-Honko oli opetellut värikuvien kehittä-
misen omatoimisesti ja vedosti itse näyttelyn 
kaikki 23 teosta. Hän nimitti työskentelyään 
”luovaksi värikuvaukseksi” ja painotti, ettei vääriä 
värejä ollut olemassakaan. Värejä ei kuitenkaan 
Uusi-Hongon mukaan voinut vain keksiä omasta 
päästään, vaan ne muodostuivat osana teko-
prosessia. (Uusi-Honko 19.3.2015.) Uusi-Honko 
käytti pimiötyöskentelyssään Agfan värinegatiivi-
filmin ja -paperin lisäksi ”omia reseptejään ja omaa 
prosessikehittelyään”. Hän koki, että kuvaajien piti 
osata tehdä itse omat värikuvansa. ”Ainoastaan 
itse voi rullan kehittää haluamallaan tavalla ja 
säätää haluamansa värisävyt. Tärkeimmät välineet 
ovat kuitenkin kello ja lämpömittari.” Uusi-Honko 
kuitenkin varoitti, että ”värivalokuvan valmista-
minen tällaista tietä on erittäin pitkä ja monivai-
heinen prosessi”. (Turun Sanomat 29.3.1963.)

Värivalokuvaukseen Uusi-Honkoa johdattivat 
hänen opiskeluaikaiset kokemuksensa geologisesta 
mikroskooppitutkimuksesta. Uusi-Honkoa kiinnos-
tivat erityisesti mineraalien optiset interferenssi-
värit, joita hän hyödynsi myös näyttelykuvissaan. 
(Uusi-Honko 19.3.2015.) Polarisoidun valon avulla 
näkyviin saatavat interferenssivärit ovat olen-
naisia geologisessa mikroskooppitutkimuksessa, 
sillä niiden perusteella mineraalit voidaan erottaa 
toisistaan ja luokitella. (Väätäinen 3.2.2017.) 
Interferenssivärien toistaminen geologisten tutki-
musten julkaisuissa oli ennen värivalokuvauksen 
yleistymistä ongelma, sillä ilman värejä mineraa-
lien tunnistaminen oli vaikeaa tai jopa mahdotonta 
(Kinnunen 2.2.2017).

Tiettävästi ensimmäinen interferenssivärien 
valokuvallista toistamista kokeillut kotimainen taho 
oli harrastajakuvaaja ja geologi Wanold Wilkman 
(1872–1937), joka pyrki ratkaisemaan ongelman 
käyttämällä aikansa valokuvallista uutuutta, 
vuonna 1907 ensimmäisenä kaupallisena väri-
valokuvausmenetelmänä markkinoille tullutta 
autochrome-tekniikkaa. Vuonna 1913 julkaisemas-
saan oppaassa Värivalokuvaus Autochromlevyillä, 
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12. Matti Uusi-Hongon Todellisia abstraktioita -sarjan kuvia Viikkosanomissa, 17.5.1963
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Färgfotograferin med Autochromplåtar, Wilkman 
kävi läpi autochrome-kuvan aiheen valintaan, 
valottamiseen ja kehittämiseen liittyviä asioita. 
Wilkmanin autochrome-tuotannosta on säilynyt 
kaikkiaan 38 kuvaa, jotka ovat Helsingin kaupun-
ginmuseon arkistossa. Todellinen harvinaisuus 
on aineiston kivimikroskooppikuva vuodelta 1914. 
Hyvin säilyneestä autochrome-kuvasta voi erottaa 
harmaata graniittia, valkoista kvartsia, tummaa 
maasälpää ja kiillemineraali muskoviittia, joka 
kimaltelee kuvassa kaikissa sateenkaaren väreissä 
(Nironen 16.1.2017). 

Todellisia abstraktioita-näyttelyn kuvista 
suurin osa tuhoutui Uusi-Hongon työhuoneen 
vesivahingossa 1970-luvulla (Uusi-Honko 19.3.2015). 
Säilyneiden vedosten värien haalistumisesta 
johtuen niiden alkuperäisestä väriloistosta saa 
parhaan kuvan Viikko-Sanomien artikkelista ”Tämä 
ei ole mielikuvitusta”, jonka yhteydessä julkais-
tiin kuusi näyttelyn teoksista. Julkaistut teokset 
olivat nimeltään Revontulet, Kidekukko, Prismoja, 
Keskitys, Räjähdys Venuksessa ja Kivinen 
puutarha (Viikko-Sanomat 17.5.1963).25 

Todellisia abstraktioita jäi Uusi-Hongon 
ainoaksi yksityisnäyttelyksi. 1960-luvun ajan 
ammattikuvaajana työskennellyt Uusi-Honko oli 
aktiivisesti mukana kameraseuratoiminnassa sekä 
Suomen valokuvaajainliiton johtokunnassa. Hän 
osallistui esittävillä kuvillaan kameraseurojen liiton 
näyttelyihin ja ulkomaisiin valokuvauskilpailuihin 
ja julkaisi vuonna 1962 Paavo Kallion kanssa Kevon 
kansallispuistosta kertovan värikuvakirjan Kevo. 
Lapin luonnon tutkimuspaikka. Samana vuonna 
hänelle myönnettiin valokuvaajien arvonimi 
Associateship of the Royal Photographie Society 
-arvonimen (ARPS), jonka myöntää Britannian 
kuninkaallinen valokuvaajayhdistys (The Royal 
Photographic Society of the Great Britain). 
(Uusi-Honko 19.3.2015.) Seuraavalla vuosikym-
menellä Uusi-Honko muutti Kanadaan ja siirtyi 
valokuvaajasta kalankasvattajaksi. Myöhemmin 
Suomeen palattuaan hän perusti perheensä kanssa 
Turun lähelle Taivassaloon pioneihin keskittyneen 
myyntipuutarhan Pionien koti, jossa Uusi-Honko 
tunnettiin ”pionivaarina” (Uusi-Honko 19.3.2015).

25.
Uusi-Honko luovutti 
kaksi säilyneistä 
teoksista, Revon-
tulet ja Lumenviipy-
mäpaikka, Suomen 
valokuvataiteen 
museon kokoelmiin 
vuonna 2015.

26.
Strindberg käyttää 
sanaa ”bokhungern”.

Celestografit
Talvella 1893–1894 kirjailija August Strindberg 
(1849–1912) asui maaseudulla Itävallan Dornachissa 
ja oli ”kirjannälkäinen” (Strindberg 29.12.1893), 
eli pitkästynyt.26 Strindberg oli hiljattain mennyt 
naimisiin toisen vaimonsa Frida Uhlin kanssa, ja 
pari oleskeli taloudellisten syiden takia tämän 
vanhempien luona (Hemmingsson 1963, 89). Talven 
aikana Strindberg teki erilaisia valokuvakokeiluja, 
joihin kuului muun muassa hänen Celestografeiksi, 
eli taivaskuviksi, nimeämänsä sarja. Niiden valmis-
tustapa oli yksinkertainen. Strindberg valotti 
lasiset valokuvanegatiivit ja valokuvapaperit sellai-
senaan öisen tähtitaivaan alla.

Minulle jäi vain tähtitaivas. Ja eräänä 
kirkkaana yönä, jolloin kuu tai muut valot 
eivät häirinneet, kohdistin laattani kohti 
Orionia, joka on taivaiden joukoissa paha-
maineisin. Parin minuutin valotuksen jälkeen 
laskin laatan kehitteeseen ja sain välit-
tömänä tuloksena hämyisen pinnan, joka 
oli täynnä erikokoisia vaaleita pisteitä. 
(Strindberg 1894.) 

Osaan Celestografeista Strindberg lisäsi valo-
tuksen jälkeen kuvan taakse selityksen niiden 
valmistustavasta. Esimerkiksi Celestograf I-nimisen 
kuvan takana lukee ranskaksi Strindbergin käsialla 
kirjoitettuna: ”Täysikuu. Ilman laitetta. Valotus: 1 
minuutti ja puolitoista. Ei kiinnitetty!” (Strindberg 
Celestograf I, 1894).

Valokuvaus oli maalaamisen ohella Strindbergin 
keskeinen kuvallinen ilmaisumuoto, johon hän 
tutustui jo nuorena (Hemmingsson 1963, 16). 
Celestografit tehdessään Strindberg oli muuta-
mien vuosian ajan keskittynyt kaunokirjallisuuden 
sijaan luonnontieteisiin, maalaamiseen ja valo-
kuvaukseen. Kirjallisesti kuivaa kautta kutsutaan 
Strindbergin tuotannossa ”infernokriisiksi”, viitaten 
hänen vuonna 1892 julkaistuun kirjaansa Inferno. 
(Söderberg 1989, 32–33.) Infernon julkaisuvuonna 
rahapulassa ollut Strindberg kirjoitti kirjeessään 
kollegalleen Ola Hanssonille, että vaikka olikin 
jo myynyt joitain taulujaan, arveli hän tilanteen 
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paranevan nimenomaan valokuvaamalla. ”Ajatella, 
tulla valokuvaajaksi pelastaakseni lahjakkuuteni! 
Kirjailijana!” (Strindberg 13.9.1892).

Strindbergin valokuvallinen tuotanto sisältää 
Celestografien, värivalokuvakokeilujen ja muiden 
vuosina 1892–1896 tehtyjen kamerattomien valo-
kuvien lisäksi perhekuvia, laajan omakuvaston 
sekä hänen okkultistista ajatteluaan heijastelevat 
sarjat Psykologiska porträtt ja Återkommande 
molnformationer. Psykologiska porträtt-sarjassa 
Strindbergin tavoitteena oli tallentaa isokokoi-
siin valokuvamuotokuviin kuvatun ihmisen sielu. 
Hän uskoi myös voivansa kommunikoida telepaat-
tisesti kuvien kautta niitä esittävien henkilöiden 
kanssa. Valokuvaaja Herman Anderssonin kanssa 
toteutetussa pilvikuvasarjassa Återkommande 
molnformationer Strindberg tallensi kuviin pilvi-
muodostelmaa, jonka hän uskoi seuraavan häntä ja 
ilmestyvän toistuvasti samaan paikkaan. (Höök & 
Lalander 1995, 74–76.)

Strindbergille valokuvaus oli tapa tallentaa ja 
tutkia todellisuutta. Strindbergin todellisuutta kui-
tenkin värittivät mielikuvitus, okkultismi ja magia, 
mikä näkyi hänen kuviensa tekoprosesseissa ja niitä 
käsittelevissä kirjoituksissa. (Söderström 2013, 30.) 
Celestografit Strindberg näki ennen kaikkea tie-
teellisiä dokumentteina. Hän lähetti kuvia sarjasta 
sekä projektia kuvailevan tekstin ranskalaiselle 
tähtitieteilijälle Camille Flammarionille, Ranskan 
astronomisen seuran (Société Astronomique de 
France) perustajalle. Kuvat eivät vakuuttaneet 
Flammarionia, mutta Strindberg kutsuttiin 
Ranskaan kertomaan niistä lisää. Esiintymispelosta 
kärsinyt Strindberg kuitenkin kieltäytyi kutsusta. 
(Hemmingsson 1963, 103–104.)

Celestografien lisäksi alkemiasta kiinnostunut 
Strindberg teki vuosina 1892–1896 toisen kame-
rattoman valokuvasarjan, jossa hän tutki neste-
mäisten aineiden kiteytymistä. Näidenkin kuvien 
valmistustapa oli yksinkertainen. Strindberg 
kaatoi suolaliuosta lasinegatiivien päälle ja valotti 
liuoksen kiteydyttyä negatiiveista suoravedoksen 
valokuvapaperille. (Hemmingsson 1963, 108.) Hän 
varioi prosessia kokeilemalla erilaisia lämpö- ja 
valotusolosuhteita ja liuoskoostumuksia.

13. August Strindberg Celestograf I, 1893–1894
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Jatkoin: ryhdyin kristallisoimaan suola-
liuoksia lasilevyillä; lämmössä, pakkasessa, 
auringonvalossa, kuunvalossa. Ja havaitsin 
monta ihmeellistä asiaa. Havaitsin, että 
aineet aggregaateissa usein paljastivat 
sisäisen suhteen, jonka yksittäiset kris-
tallit kiistivät: että jako kolloidoiviin ja kris-
tallisoiviin ei lainkaan ollut jako eikä se 
ainakaan muodostanut kuilua epäorgaa-
nisen ja orgaanisen välille eivätkä metallit 
olleet erityisen epäorgaanisia, sillä esimer-
kiksi rautakloridi ja kaliumdikromaatti kolloi-
doivat ennen kuin ne kristallisoituivat. 
(Strindberg 1894.)

Strindberg työskenteli usein ilman kameraa, koska 
hän koki kameran objektiivien vääristävän nähtyä 
todellisuutta. Hän ajatteli, että ihmiset näkevät 
maan ja auringon pyöreinä pupillien muodon takia. 
Kameran, tai ainakin sen objektiivin poistaminen, 
voisi korjata illuusion ja mahdollistaisi maailman 
todellisen näkemisen valokuvan kautta. (Lalander 
2012b, 20.) 

Vuonna 1892 Strindberg rakensi itselleen objek-
tiivittoman kameran, jota hän kutsui nimellä 
”wunderkameran”, eli ihmekamera (Lalander 
2012b, 18). Strindbergin kirjailijaystävä Adolf Paulin 
mukaan wunderkameran oli tehty helposti saata-
villa olleista materiaaleista: ”Hän oli itse tehnyt 
laitteen vanhasta sikarilaatikosta. Siinä ei ollut 
linssiä, vaan se oli vain pahvilaatikko, jossa oli 
reikä” (Paul 1930, 40). Strindberg kirjoitti wunder-
kameralla työskentelystä kirjeessään kuvanveistäjä 
Per Hasselbergille:

14. August Strindberg Celestograf I, kääntöpuoli, 1893–1894
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Kyllä, olen työskennellyt koko viikon mitä 
epäsuotuisimpien olosuhteiden valli-
tessa: ensimmäisenä päivänä valmistin 
itse itselleni kameran, etten myöhästyisi 
alusta; tein sitten työtä vanhojen kelvot-
tomien levyjen kanssa; sain kemikaa-
leja jo ennestään haavoja täynnä oleville 
käsilleni. […] Epäonnistuneet tulokset ovat 
kumminkin hyödyttäneet minua. Olen esim. 
valokuvannut ilman linssiä ja tehnyt optisia 
havaintoja. Viikko on kuitenkin opettanut 
minua ponnistelemaan vahinkoja vastaan 
ja tekemään työtä ilman voimavaroja. 
(Strindberg 19.8.1892) 

Strindbergin valokuvat ja maalaukset nähtiin 
pitkään hänen kirjallisen tuotantonsa sivujuon-
teena, eikä niiden koettu olevan taidetta tai 
kuuluvan valokuvahistoriaan (Campany 2005, 113). 
Hänen kuvansa alkoivat herättää kiinnostusta 
vasta viisikymmentä vuotta taiteilijan kuoleman 
jälkeen (Dahlström 2012, 8). Nykypäivänä 
Celestografien ja Strindbergin muiden kokeellisten 
valokuvien jäljennökset kiertävät maailman taide-
museoissa ihastuttamassa yleisöä. Ruotsin kansal-
liskirjastoon, Kungliga biblioteketiin, talletettua 
16 alkuperäistä Celestografia kohdellaan kansal-
lisaarteina, joita vihkiytyneinkään tutkija ei pääse 
tarkastelemaan.

27.
Suomeksi kefeidi, eli 
keltainen jättiläis-
tähti.

Valokuvataiteen avaruus
Mikko Sinervon (1981) taiteellisen työskentelyn 
lähtökohtia ovat erilaiset avaruuden ilmiöt, tähti-
tieteellinen tutkimus ja kuvasto. ”Työskentelyni 
kurottaa avaruuteen. Teosteni kautta rakennan 
omaa valmistumatonta kosmoksen kartastoa, 
jonka avulla pohdin avaruudellisten ilmiöiden 
moni-ilmeisyyttä.” (Abstrakti! 2017). Kuvat raken-
tuvat tieteellisen materiaalin ja omakohtaisten 
kokemusten yhdistämisestä. ”Kaikkiin teoksiini 
löytyy suora tieteellinen vastine, mutta olen kuvit-
tanut aihetta omalla tavallani” (Sinervo 12.10.2015). 
Valmistellessaan avaruusaiheisia näyttelyitään Do 
the Stars Look the Same on the Other Side of 
the World (2011) ja Unfinished Map of Cosmos 
(2017) Sinervo katseli NASAn tuottamia valokuvia 
tähdistä ja avaruudesta sekä perehtyi tutkimuksiin 
mustista aukoista ja pimeän aineen olemuksesta. 
Sinervoa kiehtoivat myös August Strindbergin 
Celestografit, joita hän pitää valokuvahistorian 
mielenkiintoisimpina kokeiluina (Sinervo 2010, 10). 

Näyttelyidensä kuvat Sinervo teki työhuoneel-
laan, jota hän kutsuu ”taiteilijan observatorioksi” 
(Sinervo 2017). Kuvien valmistamisessa hän käytti 
päällekkäisvalotusta, liike-epäterävyyttä, värillisiä 
kalvoja sekä erilaisia valoa muotoilevia muotteja. 
Valomuottien raaka-aineena Sinervo käytti 
ohkolevyä, johon hän teki erilaisia reikiä ja viiltoja. 
Esimerkiksi teokset Cepheid Variable I (s. 30) ja 
Cepheid Variable II27 on valotettu muottien läpi, 
joihin Sinervo oli pistellyt harpilla mahdollisimman 
säännöllisiä kuvioita. 

Sinervo työskentelee ilman kameraa, valottaen 
teokset suoraan filmille erilaisia valonlähteitä 
käyttäen. Hän käytti valomuotteja ensimmäistä 
kertaa sarjassaan Spaces in Between (2007), johon 
kuuluvien kuvien tekemisen hän aloitti neulan-
reikäkameralla. Pian hän kuitenkin päätti jättää 
kameran pois ja käyttää kuvaamiseen ainoastaan 
laakafilmikasettia ja valmistamaansa valomuottia. 
Muotin avulla filmiin valotettu jälki oli Sinervosta 
vaikuttava. ”Olin löytänyt tavan hajottaa kuva.” 
(Sinervo 2010, 19.)
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Pyrkimykseni oli tarkan kuvan sijaan päätyä 
lopputulokseen, joka on visuaalisesti orgaa-
nisempi ja lähempänä siveltimen jättämää 
jälkeä. Aloin siirtää objektiivina toimivaa 
reikää ja filmin pintaa lähemmäksi toisiaan. 
[…] Tarkka kuva alkoi häilyä. Tarkan kuvan 
sijaan filmin pinnalle piirtyi valon jättämä 
tunnistamaton jälki. (Sinervo 2010, 19.) 

Vuonna 2010 taiteen maisteriksi Taideteollisen 
korkeakoulun valokuvataiteen koulutusohjelmasta 
valmistunut Sinervo aloitti valoon ja väriin perustu-
villa maisemilla vuonna 2006. Sitten ”aihe tiivistyi” 
ja Sinervo siirtyi abstraktiin ilmaisuun. (Sinervo 
12.10.2015.) Sinervon varhaisimpia abstrakteja 
teoskokonaisuuksia Spaces in Between (2007), 
Afterimage (2008–2009) ja Traces of Time (2009) 
yhdisti ”ajan ja valon keskinäinen suhde sekä 
näiden luomien ilmiöiden tarkastelu” (Sinervo 
2010, 4). Esimerkiksi Afterimage-sarjan kuvat saivat 
alkunsa auringon silmiin jättäneestä jäljestä. 

Sarjan kuvia työstäessään Sinervo piirsi 
auringon silmiin polttaman jäljen ensin muisti-
kirjaansa ja sitten uudelleen digitaalisesti tieto-
koneella. Sen jälkeen hän kuvasi tietokonepiir-
rokset analogisesti filmille, jotta ”kuvapintaan 
syntyisi silmin kosketeltavaa rakennetta” (Sinervo 
2010, 23). Valmiit teokset olivat valokuvia havain-
nosta tehdystä piirroksesta.

Kaikki alkoi yhdestä aamusta, kun 
aurinko osui silmään. […] Valon kirkkaus 
oli huumaavaa ja vaistonvaraisesti 
suljin silmäni. Verkkokalvolle oli piirtynyt 
pyöreä jälki auringosta. Hämmennyin 
alati muuttuvan jälkikuvan voimakkaista 
väreistä, jotka tuntuivat häilyvän verkko-
kalvolla pitkän aikaa. […] Palasin mieles-
säni aamuun, jolloin aurinko häikäisi silmäni. 
Hain samankaltaista tunnetta ja odotin 
hetkeä, jolloin kohtaisin kirkkaan auringon 
uudelleen. […] Suljin silmäni ja annoin jälki-
kuvan liikehtiä verkkokalvollani. Kuvan 

15. Marko Vuokola, Moon (Sharpen), 2014

16. M. M. Henry, Photographie Lunaire, 27.3.1890
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28.
Suomeksi vuorovesi-
lukkiutuminen.

keskellä oleva piste alkoi laajentua samaan 
aikaan, kun värit sykkivät vaihtelevasti. (…) 
Avasin silmäni ja tein muistikirjaani merkin-
töjä kokemasta. (Sinervo 2010, 20–21.)

Sinervo on myöhemmissäkin näyttelyissään 
esittänyt valokuvaa muistuttavia tai valokuvauk-
seen viittaavia teoksia, joiden valmistusproses-
sissa ei varsinaisesti ole hyödynnetty valokuvatek-
niikkaa. Esimerkiksi Unfinished Map of Cosmos-
näyttelyssä ollut kuva Tidal Locking (Europa)28 
oli tehty polttamalla paperiin pyöreitä jälkiä 
(Sinervo 13.4.2017). 

Samoin kuin Sinervon, myös Marko Vuokolan 
(1967) teokset kyseenalaistavat valokuvan määri-
telmän. Vuokola on Kuvataideakatemiasta vuonna 
2001 valmistunut taiteilija, jonka työskentelyn 
keskiössä on jo kotona lapsena opittu valo kuvaus. 
”Hänen tärkein työkalunsa on kamera, jonka tuot-
taman tiedon hän rinnastaa ihmisen tapaan katsoa 
ja tulkita maailmaa.” (Valjakka HS 21.2.2013.) 

Vuokola valmisti tähtitiedettä, valokuvausta ja 
abstraktia taidetta kommentoivat työnsä Venus 
(Sharpen) (2012) ja Moon (Sharpen) (2014) muok-
kaamalla Kuusta ja Venus-planeetasta ottamiaan 
digitaalisia valokuvia tietokoneen kuvankäsitte-
lyohjelmalla. Vuokola ”zoomasi”, eli suurensi kuvia 
tietokoneruudulla niin kauan, että kuvista oli 
enää näkyvissä vain joitain kymmeniä pikseleitä. 
Sen jälkeen hän käsitteli pikseleitä muun muassa 
terävöittämällä niitä Photoshop kuvankäsittely-
ohjelman sharpen-toiminnolla. 

Kuvasin digikameralla täysikuun. 
Kuvankäsittelyohjelmassa zoomasin sisään 
tiedostoon, kohti Kuuta. Zoomatessa 
kuvan rakenneosat (pikselit) korostuvat 
ja kun tiedostoa sitten terävöitetään 
(sharpen), niin pikselit saavat lisää väriä. 
Lopputuloksena on kuva Kuusta kiteyty-
neenä 81 pikseliin. (Abstrakti! 2017.) 

Purjehdusta harrastava Vuokola kuvasi Venus 
(Sharpen) -teoksen yöllä Turun edustalla olevalla 
saarella. 

Kuvasin Venus-planeetan yöllä Jurmossa. 
Meillä on [Pertti] Kekaraisen kanssa puoliksi 
sellainen iso [digitaalinen] jytky Hasselblad, 
jossa on potentiaalia vaikka mihin. Otin 
sillä sen alkuperäisen kuvan ja sitten olen 
pikkuisen väärinkäyttänyt sitä kameran 
potentiaalia ja ottanut siitä tiedostosta 
vaan hyvin pienen osan, eli zoomannut 
Photoshopissa sinne Venukseen. […] Minua 
kiehtoi siinä se distanssijuttu, jonkinlainen 
avaruusmatka. (Vuokola 19.8.2015.)

Vuokolan mukaan hänen pikselikuviensa voi sanoa 
olevan yhtä hyvin printterin tekemiä maalauk sia 
kuin valokuvia. ”Pigmenttituloste on koneen 
maalama. Hyväksyn sen tekemät muutokset. Ne 
pikselikuvat ovat vaan väriä, pigmenttiä paperilla.” 
Pikselien lopullista väriä Vuokola on valmiissa 
teoksissa muokannut vain terävöittämällä kuvaa 
sharpen-komennolla.

Tykkään noista väreistä. Jos maalaisi 
tuollaisen maalauksen niin saa olla 
aivan pähkähullu, että sekoittaisi nuo 
värit. Ne ovat niin kreisejä värejä. 
Täysin kaheleita. Miten joku pinkki vähän 
muuttuu tuossa, se on ihan pimeää. […] 
Kauheita, hirveen rumia ruskeita. Aika 
monet maalarit ovat ihan innoissaan 
noista kyllä, yllättäen. Tämän tekotavan 
kautta saa äärimmäisen skarppeja pintoja, 
maalarinteipin kanssa ei saa ikinä tehtyä 
näin tarkasti. (Vuokola 19.8.2015.)
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17. Laura Nissinen, Piirros kuulla (piste), 2007
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Neliönmuotoiset pikseliruudut muistuttivat 
Vuokolasta huvittavasti abstraktia taidetta: 
”Nauratti, että ne näyttävät nykytaiteelta.” 
(Vuokola 19.8.2015.) Vuokola käytti pikselityösken-
telymetodia myös teoksissaan Flora (Sharpen) 
(2012) ja Tammerkoski Triptych (2012), joihin hän 
kuvasi avaruuden sijaan liikkuvaa vettä. Teokset 
olivat mukana Vuokolan vuonna 2013 Trondheimin 
taidemuseossa pitämässä näyttelyssä, johon kuva-
taiteilija Jyrki Siukonen laati katalogitekstin. 

Tekstissään Siukonen kiinnitti huomiota kuvien 
mittakaavaan kirjoittaen, että ”Marko Vuokola on 
katsonut mikroskooppiin ja tulkinnut havaintojaan 
teleskooppisesti, tai toisin päin”. Siukonen nimitti 
teoksia ”uusiksi luonnon tallentamisen muodoiksi” 
ja vertasi niitä abstrakteista maalauksistaan 
tunnetun Paul Kleen (1879–1940) tuotantoon.

Vuokolan teokset tuovat mieleen Kleen väri-
karttamaalaukset. […] Hän ajatteli taiteen 
olevan transformoitu kuva luonnosta. On 
selvää, että Marko Vuokolan halu kuvata 
nopeasti liikkuvan veden muotoa on 
läheinen varhaisille abstrakteille teoksille. 
(Siukonen 2012, 14.)

Siukonen viittasi kirjoituksessa Kleen vuonna 1924 
alun perin puheeksi laatimaan tekstiin ”Modernista 
taiteesta”, jossa Klee käy läpi teostensa suhdetta 
esittävyyteen, todellisuuteen ja luontoon. Kleelle 
luonto oli taiteen lähtökohta ja innoittaja, mutta 
hän piti tärkeänä taiteilijan omaa näkemystä 
kokemastaan. ”Taideteos ei ainoastaan esitä nähtyä 
uudelleen enemmän tai vähemmän temperamen-
tikkaasti vaan se tekee näkyväksi salaisia näkymiä 
(Klee 1987, 57). Kleen mielestä taiteilijan tehtävä 
oli edetä ”esikuvasta perikuvaan”, eli havainnosta 
tulkintaan (Klee 1987, 55), ja jatkaa työskentelyä, 
kunnes ”luonto syntyy uudelleen” (Klee 1987, 25). 

18. Laura Nissinen, Sininen aurinko, 2007
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mutta olin lumoutunut, ihastunut ja rakas-
tunut, vahinko oli jo tapahtunut enkä 
pystynyt enää palamaan takaisin. (Nissinen 
Kirje no 3, 2007.)

Auringon jälkeen siirryin kuvaamaan kuuta, jota 
tähtitieteilijä Tapio Markkanen valloittavasti kutsuu 
”aurinkoiseksi maisemaksi” (Markkanen 1992, 372). 
Kuu-aiheiset työt kuvasin Ranskan matkaa seuran-
neena talvena 2005–2006 kotitaloni parvekkeelta 
Helsingin Punavuoressa. Parveke oli merelle päin, 
joten kuvauksia häiritsevää valosaastetta oli vain 
vähän. Kuvaaminen itsessään oli aikaa vievä ja 
kylmä projekti. Se kesti kuukausia, koska halusin 
operoida vain pilvettömän täysikuun aikaan. 
Onneksi naapurini tottuivat pian öisin rappu-
käytävässä vaeltavaan, vilttiin kääriytyneeseen 
hahmoon. Kaikkiaan valmiissa kuuteoksissa oli kum-
massakin yhteensä 400 kuvaa täysikuusta. Piirros 
kuulla (piste) -teoksessa kuut pysyivät paikoillaan, 
Piirros kuulla (viiva) -teoksessa olen liikuttanut 
kameraa valotuksen aikana. 

Tähtitiede ei sellaisenaan ole enää uusimpien 
teosteni aihe, mutta yhteys aiempaan työs-
kentelyyni on vahva. Esimerkiksi Aurinko-sarjan 
tekemisen yhteydessä kokemani oivallus lämmön 
vaikutuksesta filmin värien vaihteluun oli yksi 
lähtökohdistani myös väitöstutkimukseni taiteelli-
seen produktioon kuuluvien teosten työstämi-
sessä. Näiden aikaisempien teoskokonaisuuk-
sien valmistaminen opetti myös paljon kokeellisen 
prosessin ennakoimattomuuden ja hallitsematto-
muuden tärkeydestä sekä valokuvamateriaalien 
väärinkäytön potentiaalista. 

Piirros kuulla 
Tähtitieteelliset kuvat ovat innoittaneet myös 
omaa taiteellista työskentelyäni. Teokset Piirros 
kuulla (piste), Piirros kuulla (viiva) ja Polaroid-
filmille kuvattu Aurinko-sarja muodostivat osan 
Taideteolliseen korkeakouluun vuonna 2007 teke-
mästäni valokuvataiteen lopputyöstä Mustalla 
kirjoitettu, joka oli esillä helsinkiläisessä galleria 
Sinnessä vuonna 2007. Kuvia tehdessäni pohdin 
erityisesti valon ominaisuuksia ja sen alkuperää. 
Myös NASAn Hubble-teleskoopin kautta otetut, 
taidokkaasti väritetyt kuvat tekivät minuun suuren 
vaikutuksen. 

Aurinko-sarja koostuu sadoista polaroid- 
filmille otetuista kuvista, jotka kuvasin kevään 
2005 aikana opiskellessani Etelä-Ranskassa sijait-
sevassa Arléssa. Alueen erityispiirteisiin kuuluu 
pohjoisesta puhaltava voimakas Mistral-tuuli, joka 
pitää taivaan pilvettömänä lähes ympäri vuoden. 
Kylmän tuulen ja kirkkaalta taivaalta paistavan 
auringon yhdistelmä oli minusta jännittävä, ja 
halusin tehdä siitä kuvia.

Käteni tärisivät avatessani polaroidia. 
Valtava joki virtasi vieressä välittämättä 
minusta tai mistään muustakaan. Taivas 
oli huimaava, aurinko poltti muttei lämmit-
tänyt, tuuli pyöritti hiekkaa silmiini. Olin 
polvillani kivisen kaiteen vieressä, yritin 
pakoon tuulelta, pidin kyynärpäälläni jalus-
talla olevaa kameraa pystyssä. […] Avasin 
silmäni ja katsoin. Kuva ei esittänyt mitään, 
ja silti kämmenelleni mahtuvassa suora-
kaiteen muotoisessa palasessa oli koko 
maailma. Vähän väriä, muutama piirto ja 
tihentymä. Valo oli siirtänyt itsensä kuvaan, 
minä olin vain tarjonnut sille reitin, avannut 
sulkimen, päästänyt mustaan tyhjään 
laatikkoon jotain elävää ja sulkenut sen 
sinne. Valo purkautui ainoaan paikkaan 
johon se pääsi, filmin pintaan, tarrautui 
siihen eikä päässyt enää irti. Katsoin 
aurinkoa ja tajusin yrittäväni omistaa 
jotain, jota en voisi koskaan edes koskea, 
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Hullu tiedenainen
Opiskelijakollegani Wilma Hurskainen määrit-
teli minut eräällä yhteisellä maisterikurssillamme 
hulluksi tiedenaiseksi, joka häärää huuruisten 
patojensa äärellä hurmioituneena aikaansaamis-
taan merkillisyyksistä. Koin arvion varsin ilahdut-
tavana ja tarkkanäköisenä. On täysin selvää, että 
vaikka teoksissani on tiettyjä yhtäläisyyksiä tieteen 
kuvastoon, niin ne eivät ole tiedettä. Pikemminkin 
ne ovat hieman vinksahtaneita taiteellisia 
kokeiluja, joissa on joitain viitteitä luonnontieteel-
liseen tutkimukseen. 

Kuten aiemminkin, myös tutkimukseni taiteel-
liseen produktioon kuuluvien kahden näyttelyn 
teokset syntyivät intuitiivisten ja tiiviiden työs-
kentelyjaksojen aikana, joita olin pohjustanut 
miettimällä tiettyjä teemoja ja töiden mahdol-
lisia toteuttamistapoja etukäteen. Aloittaessani 
en yleensä päätä mitä tarkalleen ottaen haluan 
lopputulokselta, vaan jätän työskennellessäni 
paljon tilaa prosessille. Yllättyminen, ihastu-
minen ja pettyminen kuuluvat mielestäni kaikki 
taiteellisen työskentelyn luonteeseen, enkä 
halunnut poistaa epäonnistumisen mahdollisuutta 
myöskään väitöskirjan taiteelliselta produktiolta. 

Olin kuitenkin kiinnostunut seuraamaan, millä 
tavalla väitöskirjaprosessi vaikuttaisi tekeillä oleviin 
töihin ja niiden työstämiseen. Tiesin jo entuu-
destaan, että tutkimuksellisuus, mukaan lukien 
teoreettisen tiedon läpikäynti, oli itselleni luonnol-
linen tapa lähestyä kiinnostavina pitämiäni aiheita. 
Olen aina kasvattanut omaa tekemistäni lukemalla 
ja tutustumalla teoksiin museoissa ja näyttelyissä. 
Väitöskirjatyöskentelyn mukanaan tuoma uusi 
elementti olivat tutkimusta varten tekemäni taitei-
lijahaastattelut, jotka nekin koin taiteellisen työs-
kentelylle antoisina ja inspiroivina. Oli suorastaan 
helpottavaa löytää itselleni likeisten taiteilijoiden 
yhteisö, joille abstraktin ja valokuvauksen yhteys 
oli yhtä luonnollinen ja antoisa kuin itselleni. 

Itse työskentelyssä pyrin leikillisyyteen, 
vapauteen ja mahdollisimman pieneen ekologi-
seen jälkeen. Halusin myös hyödyntää abstrak-
tien valokuvien tekemiseen liittyvää asennetta, 
joka on usein tutkiva, kokeileva, leikillinen ja ympä-
ristöään reflektoiva. Ympäristöksi voi tässä yhtey-

dessä lukea kuvien fyysisen tekopaikan, työskente-
lyilmapiirin tai laajemmin valokuva- ja taidekentän. 
Keskityin siihen, minkälaisia voimia valokuvan 
erilaisiin materiaaleihin on sitoutunut ja millaisia 
kuvia niiden avulla voisi tuottaa. Tarkoituksenani 
oli löytää uusia tapoja tehdä valokuvia ja haastaa 
selitysmalli, jonka mukaan valokuva on valon avulla 
syntynyt kuva. Oli kiintoisaa havaita, miten valoku-
vamateriaalit reagoivat valon lisäksi myös muuhun 
sähkömagneettiseen säteilyyn kuten lämpöön, 
sekä erilaisiin kemiallisiin aineisiin, esimerkiksi 
fosfori- ja rikkihappoa sisältävään virtsaan. 

Kaikissa teoksissani tutkin nimenomaisesti 
valokuvan ominaisuuksia, mitä halusin painottaa 
tuotantoprosesseista kertovilla teosnimillä sekä 
teoksista löytyvillä, valokuviin viittaavilla kuvallisilla 
vihjeillä. Näitä olivat esimerkiksi A Lucio-teosten 
reunoilla olevat, laakanegatiiveille tyypilliset 
kehityskehikon kiinnityskohtien jättämät jäljet, 
Aleatory Variable (water damage) ja Thinking 
of Laila-teoksista löytyvät negatiivien numerot 
ja kuvaruutujen reuna- ja filmin valmistajan 
merkinnät sekä teoksissa 19–20.4.2015 ja 9.6.2015 
(Ilford HP4 35 mm developed in artist urine) 
näkyvät filmin reunaperforoinnin jättämät jäljet.

Taiteen ja luonnontieteen risteyksessä työsken-
televä kuvataiteilija Tuula Närhinen (1967) käsitteli 
Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan vuonna 
2016 tekemässään tohtorityössä Kuvatiede ja 
luonnontaide taiteellisen ja tieteellisen tutki-
muksen yhdistämistä ja sitä, minkälaisia saman-
kaltaisuuksia hän on noissa kahdessa tutkimus-
alueessa omalla kohdallaan havainnut. 

Sekä taiteilijan että luonnontutkijan työ 
perustuu esittämisen konventioiden kyseen-
alaistamiseen. Jonkin ennalta tunnetun 
jäljentämisen sijaan todellisuuden esittä-
minen edellyttää, että tarkastelun kohteet 
luodaan joka hetki uudelleen katsomalla, 
kuvaamalla tai kirjoittamalla. Mahdollisia 
todellisuuksia on etsittävä olemassa olevia 
representaatiotapoja kehittämällä ja 
uudistamalla. Tämä koskee yhtä lailla niin 
tiedettä kuin taidetta. (Närhinen 2016, 15.)
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Närhinen kokee valokuvauksen, samoin kuin 
muidenkin tieteessä ja taiteessa käytettävien 
”linssipohjaisten teknologioiden” suhteen taitee-
seen olevan kaksivuoroinen (Närhinen 2016, 14–15). 
Tieteen merkitys kuvantamisen välineiden synty-
misessä on olennainen, toisaalta ne ovat muovan-
neet tapaa, jollaisena näemme maailman. Välineen 
merkitys on olennainen, sillä ”luonto ei muutu 
kuviksi itsestään”. Kuvallinen esitys sisältää aina 
jälkiä sekä tekotavastaan että tekijästä. (Närhinen 
2016, 15.) 

Erona tieteen ja taiteen kohdalla on suhtautu-
minen välineeseen ja sen käyttäjään. Siinä missä 
tieteessä tutkijan läsnäolo pyritään häivyttämään 
erottamalla kohde ja sen tarkastelija toisistaan 
”optisen objektiivisuuden” nimissä, halutaan 
taiteessa sen sijaan tuoda ”maailman ja havaitsijan 
välinen vuorovaikutus näkyväksi.” (Närhinen 2016, 
357.) Närhiselle itselleen kuvaaminen on läheisen 
kontaktin ottamista ja jonkin ”radikaalin toisen” 
kohtaamista, olipa kyseessä sitten aine, eläin tai 
materiaali. (Närhinen 2016, 14.) 

Taiteen kontekstiin tehtyjä, luonnontieteisiin 
viittavia teoksiaan Närhinen kuvaa ”leikittelynä”, 
mutta myös vakavasti otettavina kokeiluina, joissa 
järki ja järjettömyys kohtaavat tuottaen kokemuk-
sellista tietoa (Närhinen 2016, 17; 358). Hänelle 
kokeellinen työskentely sekä luonnontieteissä että 
taiteessa tarkoittaa läheistä, jopa intiimiä suhdetta 
tutkimuskohteeseen: ”Kokeellisessa työssä tarvit-
tava huomiokyky, taito ja aistiherkkyys muistut-
tavat mielestäni monessa suhteessa maalaamista, 
piirtämistä tai veistämistä” (Närhinen 2016, 14). 
Luonnontieteen rajoja ja mahdollisuuksia monilta 
kannoilta pohtivissa teoksissaan Närhinen on 
tutkinut muun muassa tuulta, sadetta, merivettä 
ja aaltoja, sekä työstänyt kuvia yhteistyössä eläin-
maailman kanssa. (Närhinen 2016, 17.)

Närhisen työskentelyn yksi keskeisistä 
välineistä on valokuvaus, jonka avulla toteutet-
tuihin teoksiin kuuluvat esimerkiksi Tuulipiirturit 
(2000), Aaltomaisemat (2011) ja Pluviogrammit 
(2013). Valokuvia ja piirroksia sisältävässä sarjassa 
Tuulipiirturit (2000) Närhinen tuotti kuvia tuulen 
liikuttamien puun oksien avulla. Oksaan kiinnitetty 
kynä tai pieni polttimo tallensivat paperilehtiöön 
ja filmille graafisen esityksen liikkeestä. (Närhinen 
2016, 259.) Aaltomaisemat-sarjassa (2011) Närhinen 
valotti, tai ehkä pikemminkin vesitti, värivalokuva-
paperia merivedessä: ”Pinnan alla vesikasvit ja 
pohjakivet muodostivat paperille varjon, joka 
näkyi negatiivissa vaaleampana alueena. Kaikissa 
sarjan kuvissa häämöttää sama pieni kivi kuvan 
ala reunassa.” (Närhinen 2016, 42.) Pluviogrammit 
(2013) puolestaan ovat värivalokuvapaperiliuskoja, 
joille Närhinen keräsi sadetta pimiöissä käytettä-
vien koeliuskojen tapaan (Närhinen 2016, 98).

 Altistin valottamattoman 8 × 80 cm:n 
kokoisen paperiliuskan sateelle asteittain. 
Aluksi annoin koko liuskan kastua sateessa 
esimerkiksi 15 sekunnin ajan. Sen jälkeen 
peitin yhden neljäsosan paperista, ja odotin 
toiset 15 sekuntia, kunnes jälleen peitin 
neljänneksen. Tuloksena oli ruutu ruudulta 
kumuloituva 15, 30, 45 ja 60 sekunnin 
sadenäyte. (Närhinen 2016, 98.)
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19–22. Laura Nissinen, Aleatory Variable (burning b&w sheet film) I–IV, 2014
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Sattumanvarainen muuttuja
Ensimmäinen kahdesta tutkimukseni taiteellisen 
osion muodostavasta näyttelystä, Aleatory 
Variable (Sattumanvarainen muuttuja), oli esillä 
Helsingissä Galleria Huuto Jätkäsaaressa 27.3–
13.4.2014. Näyttelyn nimi oli viittaus työskentely-
tapaani, jossa pyrin säilyttämään sattuman yhtenä 
lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä. Kaikkiaan 
kokonaisuus sisälsi yhteensä yksitoista teosta, 
jotka nimesin mahdollisimman selkeästi niiden 
tekotavan tai taiteilijoiden mukaan, jotka koin töille 
läheisiksi. Teoksissa käyttämäni filmit ja negatiivit 
olivat niiden lopullista esittämismuotoaan lukuun 
ottamatta suurelta osin kierrätettyjä ja peräisin 
omista arkistoistani, ystävien pakastimista sekä 
filmilaboratorioiden roskiksista. 

Näyttelyteosten valmistusprosesseja olivat 
polttaminen tulella ja salamavalolla sekä negatii-
vien viiltely. Mukana oli myös ullakkomme vesi-
vahingossa tuhoutuneista negatiiveista valmistet-
tuja kuvia. Kaikkia tekotapoja yhdisti materiaalien 
fyysinen muokkaamisen ja uudelleenmuotoutu-
misen tutkiminen. Halusin myös kokeilla valoku-
vamateriaalien työstöä veistostaiteen prosesseja 
mukaillen ja tuoda fyysisen kosketuksen yhdeksi 
valmistustavoista. 

Sarja Aleatory Variable (burning b&w sheet 
film) koostui neljästä 110 × 90 cm:n kokoisesta 
teoksesta. Valmistin sarjan kuvat polttamalla 
mustavalkoista laakafilmiä tulitikulla ja skannaa-
malla filmit polttamisen jälkeen kehittämättä niitä. 
Kuvien värit määräytyivät niiden vastaanottaman 
lämmön mukaan. Vihreitä kohtia poltin lyhyemmän 
aikaa pitämällä tikkua kauempana filmin pinnasta, 
punaiset kohdat saivat eniten kuumuutta. 
Mustavalkoinen filmi toistaa värejä kiinnittämi-
seensä saakka, joskin eri tavoin kuin värifilmi, jonka 
värit on optimoitu toimimaan tietyllä tavalla. 
Mustavalkoisen filmin värisävyjä ei ole tarkoitettu 
esittämään jonkin tietyn kohteen heijastamaa 
väriä, ja näin ollen ne ovat yllätyksellisempiä, 
arvaamattomampia ja monin tavoin vähemmän 
kuormitettuja, kuin värifilmien aikaansaamat värit. 

Värifilmit ja edelleen niiden pohjalta kehitetyt 
digitaalikameran sensorit esimerkiksi toistavat 
paremmin vaaleita kuin tummia sävyjä, mikä on 
helppo todentaa kuvaamalla ihonsävyltään erilaisia 
ihmisiä. 

Aihetta käsittelivät taiteilijapari Adam 
Broomberg ja Oliver Chanarin valokuvaprojektis-
saan To Photograph The Details of a Dark horse 
in a Low Light (2012), jonka nimi juontuu Kodakin 
vuonna 1997 markkinoille tuomasta Kodak Gold-
värifilmistä. Sitä mainostettiin lanseerauksensa 
yhteydessä ensimmäisenä erityisesti tummien 
sävyjen tallentamiseen tarkoitettuna filminä. 
Filmi tuli tunnetuksi mainoslauseestaan ”voit 
valokuvata mustan hevosen hämärässä valossa”. 
(Dillon Aperture 19.4.2013.) Kotimaisista taitei-
lijoista Minna L. Henriksson on pohtinut värifil-
mien poliittisuutta teoksessaan Sensitometrinen 
koe Polaroidilla (2012) (Suomen valokuvataiteen 
museo). Molemmat teoskokonaisuudet osoit-
tavat selkeästi filmien vaaleita kohteita suosivat 
ominaisuudet. 

Teoksen Aleatory Variable (burning colour 
sheet film) valmistusprosessissa poltin mustaval-
koisen sijaan värilaakafilmiä. Värifilmi reagoi tuleen 
eri tavoin kuin mustavalkofilmi, ja sitä saattoi 
polttaa kauemmin ja kovemmalla kuumuudella. 
Värifilmistä ei saanut yhtä mielenkiintoisia värie-
fektejä kuin mustavalkoisesta filmistä, mutta sen 
värikerrokset tuottivat yhteen sulaessaan mielen-
kiintoisia jälkiä. Skannasin myös nämä värifilmikuvat 
digitaalisiksi tiedostoiksi filmejä kehittämättä. 

Samankaltaista filmin värikerrosten yhteen-
sulattamista toteutin myös sarjassa Film burned 
with camera flash (short history of flash 
photography), joka koostuu yhteensä kahdesta-
kymmenestä yksittäisestä kuvasta. Niissä oleva 
jälki on tehty filmiin täydellä teholla olleella käsi-
salamalla. Salaman tuottama valovälähdys on 
tarpeeksi voimakas sulattamaan jäljen filmin 
emulsioon, mikäli salamaa pitää aivan kiinni filmin 
pinnassa. Kuvia tehdessäsi halusin valon fyysisen 
voiman lisäksi käsitellä valokuvasalaman historiaa 
ja sen väkivaltaiseksi kokemiani ominaisuuksia. 
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29.
Olin Lontoossa 
sijaitsevassa 
University of 
Westminste-
rissä vierailevana 
jatko-opiskelijana 
vuosina 
2012–2013.

Salama on yksi valokuvausta vahvasti muo-
kanneista keksinnöistä, joka mahdollisti pimeässä 
kuvaamisen lisäksi liikkeen pysäyttämisen. 
Varhaisimmat salamakokeilut tehtiin jo vuonna 
1839 kalkkikiveä polttamalla, mutta varsinaisesti 
salamavalokuvaus yleistyi vasta 1880-luvulla magne-
siumin hinnan laskettua (Frizot 1994, 285). Salaman 
välähdyksen tuottamiseen tarvittavat aineet olivat 
vaarallisia räjähteitä ja aiheuttivat niitä valmistus-
vaiheessa käsitelleiden henkilöiden, valokuvaajien 
ja kuvattavien loukkaantumisia ja kuolemia (Flint 
2017, 26). Nykyisin käytössä olevat salamat ovat 
turvallisia, mutta niiden toimintaan liittyy edelleen 
tiettyjä potentiaalisesti vahingoittavia piirteitä, 
kuten kyky sokaista hetkellisesti.

Polttamisen lisäksi käsittelin valokuvamate-
riaaleja leikkaamalla. A Lucio ja Thinking of Laila 
-sarjoissa käytin materiaalinani kehitettyjä, mutta 
kuvattomiksi jonkin virheen takia jääneitä laaka- ja 
keskikoon värinegatiiveja, joita löysin University of 
Westminsterin29 pimiötilojen roskiksista. Koululla 
oli laajat pimiötilat ja oma filmilaboratorio, ja opis-
kelijat käyttivät edelleen paljon analogista filmi-
materiaalia. Sarjan teosten esikuvia olivat italia-
lainen, Argentiinassa syntynyt taiteilija Lucio 
Fontana (1899–1968) ja suomalainen kuvanveistäjä 
Laila Pullinen (1933–2015). Heidän tuotannossaan 
minua kiinnostivat erityisesti kokeelliset, väkivaltai-
siksi luonnehdittavissa olevat työskentelytavat. 
Fontana työsti Spatial Concept -sarjan teoksiaan 
silpomalla ja lävistämällä maalauspohjia, Pullinen 
taas käytti räjähteiden lisäksi asetta 1960-luvulla 
tekemiensä, informalististen kupariveistostensa 
valmistamisessa. (Chilvers & Glaves-Smith 2015; 
Reinikka 2006, 54.) 

Molempien taiteilijoiden kohdalla olin kiinnos-
tunut paitsi visuaalisesta lopputuloksesta, myös 
omaa työskentelyäni muistuttavista tekoproses-
seista. Olennaista oli tuottaa tapahtuma, jossa 
erilaiset materiaalit kohtaisivat toisensa siten, 
että tapahtumasta jäisi tarkasteltavissa oleva 
jälki. Valitsin A Lucio -sarjaa varten työvälineik-
seni kehitetyn, kuvattoman jätefilmin ja erittäin 
terävän, paperityöskentelyyn tarkoitetun veitsen. 
Tarkoituksenani oli leikata negatiiveihin aukkoja, 25. Laila Pullinen, Kuuma kuoppa, 1966

24. Laura Nissinen, Thinking of Laila, 2014
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jotka eivät muistuttaisi mitään. Tämä osoittautui 
yllättävän vaikeaksi. Vaikka kuinka koetin leikata 
negatiiveja nopeasti tai niihin katsomatta, sain 
useimmista aukoista mieleeni esittäviä asioita. 
Tiedostin, että aukkojen esittävyyden ja epäesittä-
vyyden suhde olisi varmasti ollut erilainen jollekin 
toiselle katsojalle, mutta halusin niiden olevan 
lähtökohtaisesti abstrakteja juuri minulle. 

Saadessani aikaiseksi muodon, jonka koin 
epäesittävänä jatkoin kuvan työstämistä etsimällä 
sille kiinnostavia pareja. Viiltelyn jälkeen skannasin 
negatiivit päällekkäin kaksi tai kolme kerrallaan, 
jolloin leikatut kohdat asettuivat hieman eri tasoihin 
ja kohtiin. Käyttämäni negatiivit olivat eri filmi-
merkeiltä ja niiden pohjavärit poikkesivat hieman 
toisistaan. Osa oli selkeästi sävyltään keltaisempia, 
osa taas punertavia tai ruskeita. Sävyerot olivat 
mielestäni lähtökohtaisesti kiinnostavia ja toivat 
kuviin vaihtelua.

Alun perin laajemmaksi suunniteltu kokonaisuus 
jäi kuitenkin vain kahteen teokseen valmistuspro-
sessin ja materiaalien haastavuuden ja työskente-
lyyn tarkoitetun ajan huvetessa.

Näyttelyä varten A Lucio-sarjan 160 × 130 cm:n 
kokoiset kuvat printattiin liimapintaiselle valokuvatu-
lostuspaperille, jota käytetään esimerkiksi kauppojen 
ikkunoiden mainosteippauksissa ja valokuvatape-
teissa. Halusin tehdä kuvista mahdollisimman suuret, 
jotta niiden sisällä oleva ”reikä”, eli valkoisena näkyvä 
alue, olisi mahdollisimman selkeästi havaittavissa ja 
mittakaavaltaan sellainen, että siitä voisi kuvitella 
voivansa kulkea läpi. Printit kiinnitettiin niiden 
levyisen, valkoisen irtoseinän molemmille puolille 
siten, että ne muodostivat ison kuvallisen tilan, 
jonka itse koin myös kuvaveistoksena. 

26. Laura Nissinen, 
Thinking of Laila, 2014
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Käsitteellinen tilan avaaminen kuvan taakse tai 
läpi oli samalla viittaus Fontanan maalauspohjaan 
tekemiin viiltoihin, joiden yhtenä tarkoituksena oli 
haastaa maalaus- ja veistotaiteen normeja ja käsit-
teitä. (Chilvers & Glaves-Smith 2015).

Materiaalien muokkaamista ja valokuvan ja veis-
totaiteen yhdistämistä jatkoin edelleen teoksessa 
Thinking of Laila, joka koostui kahdesta poltetusta 
negatiivista ja niiden piirtoheittimien kautta 
seinälle heijastetuista kuvista. Työtä valmistaessani 
mielessäni oli erityisesti Pullisen Kansallisgallerian 
kokoelmaan kuuluva, kuparilevystä räjäyttämällä 
valmistettu veistos Kuuma kuoppa (1966). Poltetut, 
kokoon käpristyneet keskikoon värinegatiivit oli 
asetettu osittain tummennettujen piirtoheitti mien 
päälle, joiden kautta kuvat heijastettiin isokokoisina 
vierekkäisille seinille. Teosta pystyi siis tarkastele-
maan yhtäaikaisesti sekä negatiivina ja positiivina 
että objektina ja kuvana. 

Pullinen teki veistoksensa Kuuma kuoppa 
valmistautuessaan Montréalin vuoden 1967 maail-
mannäyttelyyn. Itse maailmannäyttelyssä Pulliselta 
oli esillä 4 × 9 metrin kokoinen kuparireliefi Aurinko 
tunturissa (1967), joka esitettiin lattialle asetettuna 
siten, että veistoksen toinen pää nousi katsojan 
silmien tasolle.30 Taitelija toteutti molemmat kupa-
riteoksensa yhteistyössä metalliteollisuusyritys 
Outokumpu Oy:n kanssa, jonka louhoksilla 
valmiiksi muotoon leikattujen kolmen millimetrin 
paksuisten kuparilevyjen päällä räjäytettiin kivien 
halkomisessa käytettyjä aniittipommeja. Ne ilmen-
sivät Pullisen mukaan luonnonvoimien liikettä 
informalismin keinoin. (Reinikka 2006, 54.) 

Pullisen käyttämä pronssi ja omat jätema-
teriaalina löytämäni kehitetyt mutta kuvat-
tomat negatiivit muistuttivat hauskasti toisiaan. 
Niiden punertava sävy oli miltei sama, ja negatiivi 
käpristyi, kohosi ja kurtistui kokoon samankaltai-
sesti kuin Pullisen työstämät pronssilevyt. Erona 
oli negatiivien läpinäkyvyys, joka mahdollisti niiden 
esittämisen seinälle heijastettuina kuvina. Kuvien 
samankaltaisuus negatiiveihin oli kiinnostavaa. 
Valkoiselle seinälle heijastettuina kuvat säilyt-
tivät negatiivien oranssin värin. Lisäksi kuumuuden 

johdosta epätasaiseksi muokkaantunut negatiivi 
tuotti mielestäni kolmiulotteisen vaikutelman 
myös ”litteänä” kuvana.

Aleatory Variable -näyttelykokonaisuuteen 
kuului eri tavalla poltettujen ja viilleltyjen kuvien 
lisäksi vesivahingossa vaurioituneista negatiiveista 
valmistettuja teoksia. Aleatory Variable (water 
damage) -sarjassa käytin lähtökohtana tärvelty-
neitä keskikoon värinegatiiveja, joille olin kuvannut 
Sunderlandin yliopistoon tekemäni valokuvauksen 
kandilopputyön vuosina 1997–1998. Negatiivit oli 
talletettu ullakkokomeroon, johon oli päässyt tip-
pumaan vettä katon reiän kautta. Ullakkokomero 
oli kesäisin kuuma, joten oletettavasti negatiivit 
olivat ensin kastuneet, sitten lämmenneet, ja 
lopuksi läpikäyneet jonkinlaisen kehittymistä vas-
taavan kemiallisen reaktion. Löytäessäni negatiivit 
ne olivat sulaneet ja käpertyneet möykyksi muovi-
suojineen kaikkineen. 

Möykkynegatiivit olivat ne löytäessäni mieles-
täni hyvin jännittäviä, ja päätin kokeilla, miltä ne 
näyttäisivät positiiveina. Aloittaessani työsken-
telyn irrottelin ensin varovasti negatiiviliuskat 
toisistaan ja skannasin sitten negatiivit, joissa vielä 
oli emulsiopintaa jäljellä. Negatiivit olivat osin 
hapertuneet hyvin ohuiksi ja skannasin niitä myös 
päällekkäin. Kuvien aiheita ei enää voinut erottaa, 
mutta värit olivat yllättävän vahvoja. Ne olivat 
myös muuttuneet kiinnostavasti prosessin myötä. 
Kuviin oli muodostunut lisäksi hienoja liukumia, 
läikkiä ja koloja.

Kuvat toivat mieleeni englantilaisen kirjailijan 
Oscar Wilden teoksen Dorian Grayn muotokuva 
(1906, alkuperäinen 1890). Siinä tarinan päähenkilö 
tekee sopimuksen paholaisen kanssa säilyttääk-
seen nuoren, kauniin ulkomuotonsa. Päähenkilön 
sijaan hänestä maalattu muotokuva vanhenee, 
ja sitä säilytetään piilossa ullakolla salaisuuden 
säilymiseksi. Kuvaa muokkaavat myös päähen-
kilön vuosien varrella tekemät pahat teot. Lopuksi 
salaisuus paljastuu, ja päähenkilö muuttuu kuolles-
saan muotokuvansa kaltaiseksi hirviöksi. 

30.
Teos oli tällä tavalla 
esillä vuonna 2017 
Helsingin taide-
museon Modernia 
elämää -näyttelyssä. 
Olen nähnyt työn 
aikaisemmin myös 
Helsingin lento-
kentän kansain-
välisten lentojen 
alueella ripustettuna 
seinälle. 
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27–28. Laura Nissinen, Aleatory Variable (water damage) II–III, 2014
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29. Laura Nissinen, A Lucio II, 2014
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30. Laura Nissinen, Aleatory Variable (burning colour sheet film), 2014
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Valokuvan iho
Tutkimukseni taiteellisessa osiossa halusin tarkas-
tella valokuvausta laajemmin kuin vain katseen 
kautta tehtävänä tai kohdattavana asiana. Tutki-
musta aloittaessani olin työskennellyt pitkään 
digitaalisen valokuvauksen parissa. Olin istunut liian 
kauan paikoillani haalean valon hohteessa ruutua 
tuijottaen ja kaipasin viileiden valokuvamateriaalien 
kosketusta, kemioiden kitkerää tuoksua ja musta-
valkopimiön salaperäistä punahehkuista maailmaa. 
Tietokoneen lisäksi jätin pois myös kameran ja 
työstin sarjoja käyttäen mahdollisimman paljon 
muitakin aisteja kuin näkökykyä. Näyttelyn 
Aleatory Variable-teoksia valmistaessani keskityin 
erityisesti tuntoaistiin ja ranskalaisen fenomenologi 
Jean-Luc Nancyn ajatukseen siitä, että valokuvalla 
voisi olla nähtävissä ja kosketeltavissa oleva iho 
(Nancy 8.2.2005). Halusin kokeilla, voisinko 
koskettaa tuota ihoa, tunkeutua sen alle ja nähdä 
valokuvan sisälle. 

Paitsi kuvien tekemisestä koskettamalla, olin 
kiinnostunut myös valokuvan kehollisesta koke-
misesta. Valokuvatutkimuksessa valokuvan taktii-
lisen tai muun aistillisen kokemuksen tarkastelu 
ei ole valtavirtaa, mutta muutamia esimerkkejä 
on kuitenkin olemassa. Valokuvateorian klassikko-
teoksessa, Valoisassa huoneessa (1985), ranska-
lainen kirjallisuudentutkija, semiootikko Roland 
Barthes asetti kehonsa lähtökohdakseen kysyen: 
”Mitä ruumiini tietää valokuvauksesta?” (Barthes 
1985, 15). Voimakasta kehollista valokuvakokemusta 
hän nimitti punctumiksi: ”Valokuvan punctum 
on se sattuma, joka pistää minua (mutta myös 
ruhjoo ja kirvelee sisälläni).” (Barthes 1985, 33.) 
Myös amerikkalainen kirjailija Susan Sontag on 
kirjoittanut valokuvan aiheuttamasta kivusta. 
Kirjassaan Valokuvauksesta (1983), kuvaillessaan 
Bergen-Belsenin keskitysleiriä esittäneiden kuvien 
näkemistä, hän kirjoitti: ”Mikään, mitä olen nähnyt 
– valokuvissa tai tosielämässä – ei koskaan ole 
satuttanut minua yhtä terävästi, syvästi, välittö-
mästi.” (Sontag 1978, 20.) 

31. Lucio Fontana, 
Concetto Spaziale, Attese, 1959
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Elokuvatutkimuksessa aiheeseen on paneu-
duttu valokuvatutkimusta enemmän. Jennifer 
M. Barkerin teos The Tactile Eye (2009) kertoo 
elokuvan kokemisesta taktiilisesti, eli tuntoaistin 
avulla. Barkerin mukaan elokuvan tunnusteleminen 
ei tapahdu minkään tietyn ruumiinosan, kuten 
ihon kautta, vaan siihen osallistuu koko keho. 

Elokuvan taktillisuus avaa mahdollisuuden 
tutkia elokuvaa intiiminä kokemuksena. 
Sen avulla voimme pohtia suhdettamme 
elokuvaan läheisenä yhteytenä ennemmin 
kuin etäisenä havainnointina, mikä usein 
liitetään elokuvan kaltaiseen, visuaaliseen 
mediumiin. Elokuvan kyky liikuttaa meitä 
tarkoittaa, että sillä on merkitystä meille, 
että se tulee meitä lähelle, että se kirjaimel-
lisesti täyttää meidät. Me jaamme asioita 
elokuvan kanssa; tekstuurin, tilallisuuden, 
ajallisuuden, rytmin, elinvoiman. (Barker 
2009, 2.)

Kirjassaan Touch (2002) elokuvatutkija Laura U. 
Marks pohtii erilaisten aistikokemusten välitty-
mistä elokuvan ja kuvan kautta. Marksin mukaan 
kuvallista mediumia voi tarkastella sen tuottaman 
kosketus- tai hajukokemuksen kautta, koska ”kuva 
sitoo itseensä myös olfaktorista ja taktiilia, jopa 
gustatorista tietoa” (Laakso 2003, 137). Kuvasta voi 
siis katseen avulla saavuttaa myös siihen liittyviä 
haju- tai makuaistimuksia. 

Myös saksalainen taiteilija Marco Breuer (1966) 
kokee, että valokuvamateriaaleihin sitoutuu 
enemmän ominaisuuksia kuin mitä yleensä ajatel-
laan. Hänestä materiaalien ominaisuuksien tutki-
minen onnistuu parhaiten, kun niitä käyttää 
vastoin niiden alkuperäistä tarkoitusta. 

Valokuvapaperi on väline, joka pystyy paljon 
muuhunkin kuin vain valon tallentamiseen ja 
negatiivien toistamiseen. Tavallisen kaupoista 
saatavan valokuvapaperin määritelmä 
rajoittaa sen vain mustavalkoisten kuvien 
tekemiseen, mutta todellisuudessa se toistaa 
värejä, ne pitää vain pakottaa esiin. Samoin 
valokuvaperin määritelmässä lukee valo-
herkkää, mutta itse asiassa se reagoi monen-
laisiin voimiin, kuten kuumuuteen ja painee-
seen, sekä muihinkin niiden kaltaisiin asioihin. 
(SFMOMA, 9.12.2016.)

Breuerin tuhoamista lähentelevä valokuvalli nen 
työskentely sisältää muun muassa raapimista, 
viipalointia, rei’ittämistä ja polttamista. Työsken-
telyvälineinään hän on käyttänyt muun muassa 
”hiekkapaperia, laminointikonetta, teräsvillaa, 
tulitikkuja, soihtuja, partakoneenteriä, ja jopa omia 
hampaitaan”. (King Art in America 1.11.2014.) 

Lindsay Seers (1966) on puolestaan tarkas-
tellut tekijän ja kohteen kehollista suhdetta 
muuttamalla itsensä kameraksi ja kuvaamalla 
suullaan. Projektissaan Human Camera (On 
becoming a camera) (1996) hän asetti pienen 
mustavalko paperin palan valottumaan suuhunsa, 
ja käytti sitten huuliaan sulkimen tavoin. Seers 
on verrannut projektissa tapahtunutta ihmisten 
kuvaamista heidän syömiseensä.

Muodostan huulillani suukon muodon, ja 
nyt epäselvä kuva sinusta on kurkussani. 
Suu on kuin silmä, se on samanlainen aukko, 
ja sinä olet siellä ylösalaisin ja minä olen 
valmis nielaisemaan sinut. Teko muistuttaa 
kannibalismia. (Tateshots 11.8.2018.)
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Tekijänä koin, että taktiilinen ja aistillinen lähes-
tyminen sopi hyvin kamerattomaan, abstrak tiota 
tavoittelevaan työskentelytapaani. Kamerattomuus 
vapautti minut vastuusta tuottaa jotakin tiettyä 
asiaa esittäviä kuvia ja ohjasi käyttämään muita 
aisteja kuin näköä. Kameran mukana työskentelystä 
poistui myös hallintaa, mikä oli sekä ilahduttavaa 
että turhauttavaa. Kuvien tekemiseen liittyi paljon 
epävarmuutta, kun materiaalit eivät vastanneet 
käsittelyyn toivomallani tavalla. Toisaalta kokeel-
linen työskentely tuotti kuvallisia hämmästyksiä, 
joita en olisi kyennyt suunnittelemaan etukäteen. 
Yllättävää oli myös huomata, että yleensä herkkinä 
ja hauraina pidetyt valokuvamateriaalit olivat 
todella sitkeitä. Monesti kuvan aikaansaaminen 
vaati materiaalien rikkomista ja ainakin osittaista 
tuhoamista.

32. Laura Nissinen, 9.6.2015 (Ilford HP4 35 mm 
developed in artist urine), Galleria Huuto, 2016

Sinulle, Andy
Toinen tutkimuksen taiteellisen produktion 
näyttelyistä, This One’s for You, Andy, oli avoinna 
Helsingissä Galleria Huuto Uudenmaankadulla 17.8–
4.9.2016. Näyttelyssä oli esillä kahdeksan teosta. 
Katosta alas laskeutuvat 19–20.4.2015 (Ilford HP4 
35 mm developed in artist urine) ja 9.6.2015 (Ilford 
HP4 35 mm developed in artist urine) koostuivat 
kumpikin kahdeksasta 40 × 350 cm:n kokoisesta 
valokuvatulosteesta. Teosnimien päivämäärät 
kertovat filmien kehitysajankohdat. Seinälle ripus-
tettu sarja This One’s for you, Andy I–VI (Ilford 
Merit Multigrade RC glossy paper developed 
in artist urine) sisälsi kuusi 70 × 19 – 70 × 22 cm:n 
kokoista Diasec-pohjustettua valokuvaa. Kaikki 
näyttelyn teokset oli valmistettu kehittämällä 
mustavalkoista filmiä tai -paperia virtsassa. 

Ajatus virtsan käytöstä sai alkunsa etsiessäni 
tapaa tehdä valokuvia mahdollisimman suoraan 
kehoni avulla. Päättelin, että ruumiin happamat 
nesteet tai eritteet voisivat reagoida valoku-
vamateriaalien kanssa ja tuottaa kuvia. Filmin 
syöminen oli houkutteleva mutta hieman riski-
alttiilta tuntuva vaihtoehto. Sitäkin on kuitenkin 
ilmeisen menestyksekkäästi kokeiltu. Vuonna 2012 
Kingstonin yliopiston valokuvaopiskelijat Luke 
Evans ja Josh Lake valmistivat lopputyö projektinsa 
syömällä ja sitten ulostamalla mustavalkoista 
filmiä. Prosessin jälkeen he kiinnittivät filmit ja 
skannasivat negatiivit. Lopputuloksena esitetyt 
kuvat olivat perin mielenkiintoisia ja jännittävän 
kolmiulotteisia. (Zhang Petapixel 1.6.2012.)

Ennen siirtymistä virtsaan tein muutamia kokei-
luja myös hiellä ja syljellä. Ne eivät erilaisista yri-
tyksistä huolimatta jättäneet mielestäni tarpeeksi 
voimakkaita jälkiä filmille. Myös hien käytöstä on 
kuitenkin olemassa taiteellinen ennakkotapaus. 
Taiteilija Antti Laitinen valmisti kamerattomia 
valokuvia omalla hiellään performanssiteoksessaan 
Sweat Work (2004). Näyttelykontekstissa järjestä-
mässään performanssissa hän ensin juoksi itsensä 
hikeen hamsterin juoksupyörää muistut tavassa 
laitteessa ja asettui sitten alastomana makaamaan 
oman vartalonsa kokoisen, eli 240 × 100 cm, valo-
kuvapaperin päälle. Valmiit ”hikigrammit”31 hän 
ripusti suoraan näyttelyn seinälle. Hien vaikutus 

31.
Oma nimitykseni.
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33. Laura Nissinen, 19–20.4.2015 (Ilford HP4 35 mm developed in artist urine), 2016
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35–40. Laura Nissinen, This One’s for You, Andy I–VI, 2016
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pysyi näkyvänä kuvissa noin kahden viikon ajan. 
Kuvallisten jälkien kadottua Laitinen valmisti uudet 
versiot teoksista. (Laitinen 2004.)

Virtsasta sain nopeasti lupaavia tuloksia. Pissa 
oli myös muutoin helppo materiaali, koska omaa 
virtsaani oli vaivattomasti ja ilmaiseksi saatavilla 
lähes rajattomasti. Teosten valmistusmateriaa-
leiksi valitsin varastoistani vanhentunutta, kino-
kokoista mustavalkoista Ilford HP4-filmiä sekä 
Aalto-yliopiston pimiöstä löytämiäni mustaval-
koisen valokuvapaperin palasia. Kokeilin myös väri-
negatiivi- ja väridiafilmiä, mutta niiden kohdalla 
tulokset jäivät vähäisiksi. Filmien ja paperien kehit-
täminen oli yksinkertaista. Työskentelin koko 
prosessin ajan kylpyhuoneen keinovalossa. Pissasin 
kannelliseen astiaan, johon laitoin sopivan kokoi-
siksi leikatut mustavalkoiset filmipalat tai paperin 
kappaleet kehittymään. Käytin kehitteenä aamu-
virtsaa, sillä se on koostumukseltaan voimakkainta. 
Kehitysajat vaihtelivat tunneista muutamaan 
päivään. Kehityksen jälkeen pesin negatiivit ja 
paperit vedellä ja kuivasin ne. Lopuksi skannasin 
kuvat niitä muutoin kehittämättä. Negatiiveja 
skannatessani huomasin, että saman kehitysajan 
läpikäyneet, saman valmistajan yhtä vanhat filmit 
värjäytyivät prosessin aikana eri tavoin, mikä ilmei-
sesti johtui virtsan koostumuksen vaihtelusta. 

Näyttelyä varten valitsin katosta alas roikkuvien 
teosten (Ilford HP4 35 mm developed in artist 
urine) 19–20.4.2015 ja 9.6.2015 esitysmateriaaliksi 
saksalaisen taide- ja valokuvapaperivalmistaja 
Hahnemülen tulostettaville valokuville tarkoite-
tun bambupaperin, joka sisältää 90 prosenttia 
bambukuitua ja 10 prosenttia puuvillakuitua. 
Tuotantosertifikaatin omaava bambupaperi on yksi 
ympäristöystävällisimmistä markkinoilla olevista 
valokuvatulostemateriaaleista. Saatavilla olevien 
tutkimusten mukaan kaikkein vähiten ympäristöä 
kuormittaa kierrätetystä puuvillasta tuotettu 
valokuvapaperi, mutta se oli omiin teoksiini liian 
paksua. Valokuvatulostepaperien ympäristö-
ystävällisyyteen vaikuttaa suuresti niissä käytetyn 
muovin määrä. Eniten muovia on pinnoitetussa, 
kiiltävässä valokuvapaperissa. (Zammit-Lucia 2008; 
Humberg 2015.)

Päätin esittää teokset (Ilford HP4 35 mm 
developed in artist urine) 19–20.4.2015 ja 9.6.2015 
katosta lattiaan roikottaen, koska halusin säilyttää 
niissä yhteyden negatiiviliuskoihin ja niistä 
tehtäviin pinnakkaisiin, joiden elokuvallisuudesta 
olen aina pitänyt. Pitkät, kapeat paperikuvat toivat 
mieleeni myös ph-testipaperien erilaiset värjäy-
tymät, jotka ovat minusta aina olleet jännittäviä. 
Teosten esittämiseen pitkinä, katoista roikkuvina 
printteinä sain innoitusta myös amerikkalaisen 
Mariah Robertsonin työskentelystä. Robertson on 
esittänyt kamerat to masti valmistamiaan teoksia 
muun muassa isoina, laskostettuina valokuva-
paperikasoina ja katosta laskeutuvina aaltoina. 
Haastattelussaan hän kyseen alaistaa valokuvan 
perinteiset esittämismuodot:

Kuka sanoi, että kuva pitää esittää kehys-
tettynä? Miksi sitä ei voisi ripotella lattialle, 
seinille ja kattoon? Miksi leikata valokuva-
paperi aina tietyllä tavalla, kun sen paras 
osa voivat olla sen epäsäännölliset reunat? 
(Saatchi Gallery 2010.)

This One’s for You, Andy -sarjan kuvissa käytin 
Aalto-yliopiston Arabian kampuksen valokuva-
taiteen osaston pimiöstä löytämiäni mustaval-
koi sen valokuvapaperin palasia. Ilmeisesti kyseessä 
olivat joltain pimiökurssilta ylijääneet, valotuksen 
koe lius koiksi leikatut paperit. Palasten oudot ja 
säännöttömät muodot olivat mielestäni hienoja, 
ja ne toivat mieleeni Carolus Enckellin vanerille 
maalatut, veistokselliset teokset. Enckell mieles-
säni valitsin sarjan esittämismuodoksi valokuvan 
objektimaisuutta ja kolmiulotteisuutta korostavan 
Diasec-pohjustuksen, jossa valokuvaprintti puris-
tetaan akryylin ja alumiinikomposiittilevyn väliin ja 
leikataan sitten muotoonsa. 

Pohjustustavan heikkous oli sen ympäristökuor-
mitus, joka johtuu siinä käytettävistä materiaa-
leista, alumiinista ja muovista. Valokuvavedoksen 
liimauksessa käytetään silikonia, jonka pääraa-
ka-aine on sama kuin lasilla, eli kvartsihiekka. 
Materiaali on ilmeisesti ympäristöystävällisempää 
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kuin muovi, mutta silikonilla on todettu olevan 
haitallisia vaikutuksia esimerkiksi vesistöihin. 
(Zammit-Lucia 2008; Humberg 2015.)

Teosten valmistaminen Diasec-pohjustuksella 
oli myös haastavaa, koska kuvat olivat epäsymmet-
risiä ja vinoja, ja niissä oli hassuja kulmia. Erityisesti 
leikkaaminen tuotti ne valmistaneelle Artproofille 
ongelmia, sillä Diasec-menetelmä on optimoitu 
säännöllisille, suorakaiteen tai neliön muotoi-
sille kuville. Kuvat piti leikata käsin, mikä puoles-
taan aiheutti kuvien akryylipäällysteeseen rikkou-
tumisia. Lopulta teokset saatiin kuitenkin valmiiksi, 
joskin viimeinen kuva ripustettiin paikoilleen puoli 
tuntia näyttelyn avajaisten alkamisen jälkeen. 

Pissataidetta
Näyttelyn nimi This One’s for You, Andy oli 
viittaus amerikkalaisen kuvataiteilija Andy Warholin 
(1928–1987) 12-osaiseen teossarjaan Oxidations 
and Abstraction (1978). Myös nimellä Piss 
Paintings -tunnettu sarja on toteutettu virtsaa-
malla kuparimaalilla maalattujen kuvien päälle. 
Kuvien vihertävät muodot syntyivät ph-arvoltaan 
happaman virtsan aiheuttamasta kuparin hapet-
tumisesta. Warholin teokset olivat kommentti 
Yhdysvalloissa 1950–1960-luvuilla suosituksi 
nousseiden toimintamaalarien32 työskentelytavalle, 
jossa maalaus tehtiin ripotellen tai heitellen maalia 
maalauspohjan päälle (Greene 1999). Ajan tunnet-
tuihin toimintamaalareihin kuuluivat esimerkiksi 
Jackson Pollock (1912–1956) ja Willem de Kooning 
(1904–1997).

Suomessa pissaa nähtiin tiettävästi ensimmäisen 
kerran osana taideteosta Tuula Arkion kuratoimassa 
Ars 95-näyttelyssä Ateneumissa, jossa tanskalaisen 
Henrik Plenge Jakobsenin (1967) teoksen Valkea 
rakkaus tehosekoittimissa pyöri virtsan lisäksi verta 
ja spermaa. Samassa näyttelyssä esillä olleen brit-
tiläisen Helen Chadwickin (1953–1996) Pissakukat 
-teoksen aiheena olivat eri sukupuolten lumeen 
pissaamat jäljet. (Yli-ojanperä YLE 6.4.2011.) 

Näyttely sai aikaan paljon keskustelua. Helsingin 
Sanomien mielipidepalstalla näyttelyn nimeksi 
ehdotettiin ”Pers 95” (Paussu HS 28.2.1995) ja sen 
taiteilijoita syytettiin ”häiriintyneestä infantiili-
suudesta” (Tiililä HS 14.3.1995). Toisaalta teosten 
nähtiin symboloivan ”aikamme ja tulevaisuutemme 
kovuutta” (Peronius HS 8.3.1995) ja siten kuvaavan 
todellisuutta. Puolustajiakin löytyi: ”Uskon kyllä, 
että joidenkuiden ihmisten on vaikea kestää maail-
mamme vajavaisuutta, ristiriitaisuutta ja rumuutta. 
Heidän täytynee tyytyä lukemaan Pupu Tupunaa.” 
(Lång & Korpak HS 22.3.1995.)

32.
Englanniksi action 
painting.
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33.
Havaintoni perustuu 
siihen, että valvoin 
näyttelyni osin itse.

Warholin lisäksi toinen amerikkalainen virtsaa 
teoksissaan käyttänyt taiteilija on valokuvaaja 
Andres Serrano (1950), jonka virtsaan upotettua 
krusifiksia esittävä Piss Christ (1987) sai Yhdys-
valloissa 1980-luvun lopulla aikaan laajan yhteis-
kunnallisen keskustelun taiteen julkisesta tuesta. 
Serranoa syytettiin säädyttömyydestä ja uskonnon 
halventamisesta ja hänelle myönnettyjä apurahoja 
vaadittiin perittäväksi takaisin. (Seppä HS 29.1.2001). 

Serranon Tennispalatsin taidemuseossa vuonna 
2001 olleessa retrospektiivissä oli Piss Christ 
-teoksen lisäksi esillä verta, spermaa ja ruumiita 
esittäviä valokuvia. Tennispalatsin vieraskirjan kom-
menteissa taiteilijan materiaaleja sekä kauhisteltiin 
että ihasteltiin. ”Hassua, että näin rumiakin asioita 
pidetään taiteena. […] Veri- ja spermakuvat olivat 
hienoja ja jos ei olisi tiennyt mistä ne oli tehty, voisi 
ne jopa ripustaa seinälle.” (Sirén HS 13.4.2001.)

Virtsateoksiin liittyvää inhoreaktiota voi selittää 
Julia Kristevan kirjassaan Kauhun voimat (1980) 
esittelemän abjektitaiteen käsitteen kautta. Sillä 
tarkoitetaan taidetta, jossa käsitellään yleisesti 
paheksuttavia, likaisia tai ällöttäviä asioita, kuten 
kehon eritteitä. Abjektin kokemus on sekä henki-
lökohtainen että yhteinen, ja siihen vaikut-
tavat yhteiskunnalliset sopivuuden määreet. 
Valokuvateoksessa abjektin kokemiseen liittyy 
ajatus siitä, että valokuvan esittämä asia on totta. 
Siten valokuvallinen abjekti voi olla potentiaa-
lisesti vahvempi, kuin esimerkiksi maalauksen 
herättämä tunne vastaavasta aiheesta. (Tammi 
2017, 248–249.) 

Omassa näyttelyssäni virtsalla valmistetut 
teokset huvittivat ja kiinnostivat katsojia, mutta 
aiheuttivat melko vähän pahennusta.33 Teoksissa 
virtsa ei ollut suoraan näkyvissä vaan ainoastaan 
osa tekoprosessia, mikä todennäköisesti vaikutti 
niiden vastaanottoon. Mahdollinen paheksunta 
ei ollut minulle teoksia valmistaessani välteltävä 
asia, mutta tekijänä olin ennemmin kiinnostunut 
epäkonventionaalisen materiaalin tuomisesta 
taiteen piiriin ja sen mahdollisesta kyvystä tuottaa 
valokuvia. Näyttelykävijöiden teosten vastaanotto, 
ainakin mitä tulee niiden mahdollisesti aiheutta-
maan ällötykseen, oli toissijaista.

34. Andy Warhol, Oxidation Painting, 1978
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Teoksissaan pölyä, ihokarvojaan ja ystävänsä 
pureksimia nikotiinipurukumeja käyttänyt kuvan-
veistäjä Timo Heino (1962) tutki tohtorin opinnäyt-
teessään ”Aineen olemuksesta materian muun-
tumiin” (2016) arkisten tai epämiellyttävien mate-
riaalien käyttöä taiteessa. Myöskään Heino ei 
tavoittele materiaalivalinnoillaan ”shokeeraa-
vuutta”, vaan on pikemminkin kiinnostunut siitä, 
mitä nuo materiaalit tarkoittavat ihmisille.

Tutkimuksessani kysyn, mitä aineet, aines-
yhdistelmät ja niistä koostetut esineet 
voivat tuoda ilmi, kun niitä tarkastellaan 
sosiaalisten arvo- ja normijärjestelmien, 
rajattujen päämäärien ja tavanomaisten 
käyttötarkoitusten ulkopuolella. […] Kyse on 
lähinnä syvälle iskostuneiden, usein tiedos-
tamattomien tai arkipäiväisiksi itsestään-
selvyyksiksi muuttuneiden kategorisointien, 
asenteiden ja arvostusten esiin nostami-
sesta. (Heino Tahiti 31.3.2017.) 

Taiteellisten esikuvien lisäksi virtsan valinta teosten 
valmistusmateriaaliksi perustui mielestäni kiinnos-
taviin tieteen tutkimuksiin, joiden mukaan typpeä 
ja fosforia sisältävä ihmisvirtsa voisi olla tehokas 
ja ympäristöystävällinen lannoite. Virtsan käyttö 
lannoitteena helpottaisi jätevesien käsittelyä ja 
vähentäisi vesistöihin päätyvän fosforin määrää, 
joka puolestaan aiheuttaa esimerkiksi merien rehe-
vöitymistä. Vesistöihin fosforia päätyy eniten teol-
lisista lannoitteista, joihin sitä tuotetaan maaperää 
kaivamalla. Maaperän fosforin arvioidaan kuitenkin 
loppuvan 50 vuoden sisällä. (YLE 13.10.2009.) 

Aiheesta vuonna 2010 väitelleen Surendra 
Pradhanin mukaan virtsalannoitus lisää satoa yhtä 
paljon kuin teolliset mineraalilannoitteet. ”Yhden 
ihmisen vuotuisella virtsamäärällä, 500 litralla, 
voitaisiin lannoittaa 6 300 tomaatin tainta ja saada 
2,41 tonnia tomaatteja” (YLE 26.3.2010). Tutkimusta 
testattiin Tampereen ammattikorkeakoulun 
toteuttamassa ja ympäristöministeriön rahoitta-
massa Biourea-hankkeessa, jossa virtsalla lannoi-
tettiin ohraviljeltyjä peltoja Kangasalla ja Iittalassa 

vuosina 2016–2018. Hankkeessa käytetty virtsa 
kerättiin erilaisista musiikkitapahtumista. Isoimmat 
määrät saatiin Helsingissä järjestetyltä Weekend-
festivaalilta. (Mansikka YLE 17.2.2016.) Hankkeen 
tutkijoiden mukaan virtsa oli oikein käsitel-
tynä turvallinen ja lannoiteteholtaan väkilannoit-
teen veroinen, mutta sen laajempi käyttöönotto 
viljelyssä vaatisi muutosta ihmisten asenteessa. 
(Viskari ym. 2017, 54.)

×
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41. Vilho Setälä, Sähkökruunu, 1928
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Varhaisin tunnettu abstrakteja valokuvia tehnyt, 
esittänyt ja niistä kirjoittanut henkilö oli yhdysval-
talainen, sittemmin Iso-Britanniassa asunut valo-
kuvaaja Alvin Langdon Coburn (1882–1966). Vuonna 
1916 julkaistussa artikkelissaan ”Piktoriaalisen 
valokuvan tulevaisuus” hän kehotti valokuvaajia 
hyväksymään ”nykymuotoisuuden”.

Miksei valokuvaus voisi katkaista perin-
teisen toistamisen kahleitaan ja kokeilla 
jotakin tuoretta ja iskemätöntä? […] Miksi, 
kysyn kaikessa vilpittömyydessäni, tulisi 
meidän jatkaa arkipäiväisiä pieniä valo-
tuksiamme aiheista, jotka ovat lajitelta-
vissa ryhmiin, kuten maisemakuvat ja alas-
tonmallitutkielmat? Ajatelkaapa sitä iloa, 
minkä uuden ja määritelmiin sopimattoman 
luominen tuottaa, tai kuvaajan päästessä 
kertomaan, kumpi on ala- ja kumpi 
yläreuna. […] Toiveenani on, että valoku-
vaus lunastaisi paikkansa muiden taiteiden 
joukossa, ja loppumattomien mahdollisuuk-
siensa puitteissa saisi aikaan oudompia 
ja ihastuttavampia tuloksia kuin mieliku-
vituksellisimmatkin unemme. (Coburn 1983, 
47–48.)34

Seuraavan vuoden alussa, helmikuussa 1917, 
Coburn ripusti Lontoon Camera Clubin seinille 
valokuvahistorian varhaisimmat tunnetut abstraktit 
teokset, Vortogrammit. Coburn sai pian seuraajia. 
Vuonna 1919 syntyivät saksalaisen, Sveitsiin ensim-
mäistä maailmansotaa paenneen dadaisti Christian 
Schadin (1894–1982) Schadogrammit, vuonna 1922 
amerikkalaisen, Pariisissa työskennelleen surrealisti 
Man Rayn (1890–1976) Rayogrammit sekä unka-
rilaisen, Saksassa työskennelleen László Moholy-
Nagyn (1895–1946) Fotogrammit. (Roberts 2014, 
60; Batchen 2016, 19; Frizot 1994, 444.)

34.
Alkuperäinen 
julkaisu kirjassa 
Photograms of 
the Year 1916. The 
Annual Review of 
the World’s Picto-
rial Work, jossa 
artikkelin otsikko oli 

”Future of Pictorial 
Photography”. 

Ensimmäiset suomalaiset abstraktit valoku-
vateokset tehtiin 1920–1930-lukujen vaihteessa, 
kymmenen vuotta Vortogrammien jälkeen. 
Tuolloin kotimaisen valokuva-abstraktion ytimen 
muodostivat helsinkiläiset valokuvaajat Vilho 
Setälä (1892–1985), Eino Mäkinen (1908–1987) ja 
Erik Blomberg (1913–1996). Varhaisin kolmikon abst-
raktioista on Vilho Setälän vuonna 1928 kuvaama 
Sähkökruunu, jonka modernissa ilmaisussa yhdis-
tyivät aikansa uutuudet, kinokokoinen Leica-
kamera ja sähkövalo. Tekotapansa puolesta 
Sähkökruunu on liikeabstraktio, eli sen esittävyys 
on rikottu pitkän valotusajan ja liikkeen avulla. 
Kyseessä on yksi vakiintuneista tavoista tuottaa 
valokuvallisia abstraktioita, jonka historiallinen 
alkuperä on Eadweard Muybridgen ja Étienne-
Jules Marey 1800-luvun lopulla kuvaamissa liike-
tutkimuksissa. Setälän lisäksi liikeabstraktioita ovat 
myöhemmistä kotimaisista valokuvataiteilijoista 
tehneet Heikki Paaer, Pertti Kekarainen ja Nanna 
Hänninen. 

Toisin kuin Setälä, Mäkinen ja Blomberg toteut-
tivat abstraktionsa valokuvamodernismin Uuden 
näkemyksen teoriaa seuraten ilman kameraa. 
Sota-aika kuitenkin katkaisi lupaavasti alkaneen 
taiteellisen työskentelyn ja kamerattomien kuvien 
tekemisestä tuli suosittua uudelleen vasta 1950-
luvulla Amatörfotografklubbenin kapinallisten 
subjektivistien keskuudessa. Sittemmin kamerat-
tomia abstraktioita ovat tuottaneet nykyvaloku-
vaajat Reijo Porkka, Keijo Kansonen, Kira Leskinen 
ja Noora Sandgren.
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Vortogrammi
Näyttelynsä Vortographs and Paintings avajaisissa 
Lontoon Camera Clubilla 5.2.1917 Alvin Langdon 
Coburn kertoi yleisölle valokuvauksen siirtyneen 
uuteen, vielä tuntemattomaan maahan, ja vertasi 
teoksiaan Paul Cézannen ja Henri Matissen 
maalauksiin sekä Igor Stravinskyn ja Alexander 
Scriabinin musiikkiin (Newhall 1998, 43). 13 abstrak-
tista maalauksesta ja 18 abstraktista valokuvasta, 
vortogrammista, koostunut näyttely sai hämmen-
tyneen vastaanoton (Roberts 2014, 60–61). 

Näyttelyn avajaisten aikaan Coburn oli vasta 
35-vuotias, mutta kokenut ja kansainvälisesti 
tunnettu valokuvaaja, jota Alfred Stieglitz nimitti 
jo kymmenen vuotta aiemmin alan ”nuorimmaksi 
tähdeksi” (Newhall 1998, 23). Piktorialistina uransa 
aloittanut Coburn hylkäsi 1910-luvulla aiemman 
tyylinsä ja keskittyi aikansa uuden valokuvaajan 
tavoin todellisuuteen ja urbaaniin elämään. 
Vuosikymmenen alussa Coburn teki myös hänen 
valokuvalliseen ajatteluunsa syvästi vaikutta-
neet kuvausmatkat Grand Canyoniin ja Yosemite 
Valleyyn. (Roberts 2014, 45.)

Vuonna 1912 Coburn kuvasi valokuvasarjan 
New York from its Pinnacles (New York huipuil-
taan), jonka tunnetuimmaksi teokseksi muodostui 
Metropolitan Tower-pilvenpiirtäjän katolta tallen-
nettu näkymä The Octopus. 

Suurten korkeuksien, kuten Wilsonin 
vuorelta ja Grand Canyonilta avautuvien 
näkymien innoittamana kuvasin seuraa-
vana vuonna yhtä kiehtovia, vaikkakin 
erilaisia ihmisen tekemiä maisemia New 
Yorkin pilvenpiirtäjien huipuilta. ”The 
Octopus” on kuvattu Metropolitan Towerin 
katolta Madison-aukiolle päin kohdasta, 
jossa polkujen kuvio muistutti merenelävää. 
Tuolloin kuvaa pidettiin melko hulluna ja 
vielä tänä päivänäkin siitä kysytään, että 
mikä se on. Vastaus on, että se on sommit-
teluharjoitus, jonka aiheena on suorakai-
teen muotoisen tilan täyttäminen kaare-
villa linjoilla. Kuva oli vallankumouksellinen 
vuonna 1912, koska sen aiheena oli muoto. 
(Coburn 1978, 84.) 

42. Man Ray, Rayogram, 1923
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43. Erik Blomberg, Opettajan puhe, 1930-luku



76 Abstraktin aika

Lontooseen vuonna 1913 pysyvästi muuttanut 
Coburn tutustui pian brittiläiseen avantgardis-
ti seen taiteilijaryhmään, joka kutsui itseään 
Vortisisteiksi.35 Ryhmä muistutti ideologialtaan 
Italian futuristeja. Molemmat ihannoivat yhteis-
kunnallista uusiutumista, koneita ja sotaa, sekä 
kokeellista ja abstraktia taidetta. (Cork 1976, 20.) 
Coburn kuvasi ryhmän jäseniä ja heidän teoksiaan 
ja alkoi pian itsekin tehdä taiteellisia kokeiluja. 

Vuonna 1914 Wyndham Lewis perusti avan-
tgarde-ryhmän, jonka yhdysvaltalainen 
taidemaalari ja kirjailija nimesi Vortisisteiksi 
ja joka sai vaikutteita futuristeilta ja kubis-
mista. Mielestäni oman välineeni ei ollut 
syytä jäädä modernin taiteen kehityksen 
jälkeen, joten pyrin tekemään abstrakteja 
kuvia myös kameralla. (Coburn 1978, 104.)

Coburnin varhaisimmat vortisistiset teokset olivat 
amerikkalaiskirjailija Ezra Poundin ja meksikolaisen 
taiteilijan Marius de Zayasin monivalotuksella 
tehdyt muotokuvat vuodelta 1914. Ensimmäistä 
kertaa näyttelyssä vuonna 1916 esillä olleiden 
teosten vastaanotto ei ollut rohkaiseva. Current 
Art Notes-lehden näyttelyarvostelussa niihin 
viitattiin ”taiteellisina piloina”. 

Herra A. L. Coburn osallistui näyttelyyn 
vortisistisilla muotokuvillaan herroista 
de Zayas ja Ezra Pound, jotka oli ilmei-
sesti tehty monivalottamalla sama 
negatiivi kolmeen kertaan. Vaikkakin hyviä 
huijauksia, kuvat eivät onnistuneet paro-
dioimaan vortisistisia maalauksia, koska 
kohteet olivat täysin tunnistettavissa. 
(The Connoisseur 183/1916.) 

Coburn jatkoi kokeellista työskentelyään ja 
kuvasi vuosien 1916–1917 aikana sarjan abstrak-
teja valokuvia, joita hän nimitti vortogrammeiksi. 
Niissä kristallit, puupalat ja muut työhuoneesta 
löytyneet sopivat kohteet kuten ikkuna, kään-

35.
Ryhmän englan-
ninkielinen nimi oli 
The Vorticists. Nimi 
juontuu sanasta 
Vortex, eli pyörre.

The Octopus oli esillä Coburnin vuonna 1913 
lontoolaisessa Goupil Galleryssa pitämässä näyt-
telyssä, jonka arviossa siitä kirjoitettiin valoku-
vauksen uutena mahdollisuutena.

Toinen aihe, joka todistaa kameran olevan 
mahdollinen väline futuristisille näkemyk-
sille, on New Yorkin puistoa esittävä kuva, 
joka on otettu hyvin korkean rakennuksen 
katolta alaspäin, kuin lentokoneesta tai 
kuumailmapallosta. Vaikutus on hyvin outo 
ja ihmeellinen, kiistämättä ilmeikäs ja omin-
takeinen. (Glasgow Weekly Herald 13.10.1913.)

Coburn ei ollut ensimmäinen valokuvaaja, jota 
kiinnosti kuvaaminen korkeuksista. Varhaisimmat 
ylhäältä ilmasta otetut valokuvat kuvattiin 
kuumailmapalloista jo 1850-luvulla. Suosituksi 
korkealta ylhäältä alaspäin otetut kuvat tulivat 
kuitenkin vasta 1920-luvulla. Niiden yleistymi-
seen vaikuttivat kameroiden muuttuminen entistä 
kevyemmiksi, korkeita rakennuksia suosinut arkki-
tehtuuri, lentokoneiden yleistyminen sekä ensim-
mäisen maailmansodan aikaan alkanut lentoko-
neista toteutettu ilmakuvaus. Ilmakuvat vaikut-
tivat myös abstraktiin maalaustaiteeseen. Yhteys 
on nähtävissä esimerkiksi venäläisen Kazimir 
Malevitšin teoksissa Suprematist Composition: 
Airplane Flying (1915) ja Sensation of Flight (1920). 
Bauhasin vuonna 1927 julkaisema Malevitšin 
suprematismia esittelevä taideteoreettinen kirja 
Die Gegenstandlose Welt (The Anti-Objective 
World) oli kuvitettu ilmakuvilla ja valokuvilla lento-
koneista. Myös László Moholy-Nagyn, El Lissitzkyn 
ja Alexander Rodchenkon kuvakielen arvellaan 
saaneen vaikutteita ilmakuvista (Frizot 1994, 
391–394.)
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tyivät abstrakteiksi Coburnin kehittämän, kameran 
linssiin kiinnitettävän vortoskoopin36 avulla. 
(Roberts 2014, 60.) 

Suunnittelin vortoskoopin loppuvuodesta 
1916. Instrumentti koostuu kolmesta peilistä, 
jotka yhteen kiinnitettyinä muodostavat 
kolmion muistuttaen jonkin verran kaleidos-
kooppia, jonka monet meistä varmaan 
muistavat ihastuttavana tieteellisenä 
leluna. Peilit toimivat prismojen tavoin 
jakaen linssin muodostavan kuvan osiin. […] 
Kuvien kohteina olivat yleensä puun palat 
ja kristallit. (Coburn 1978, 104.)

Ensimmäistä kertaa vuonna 1917 esillä olleet vorto-
grammit eivät myöskään saavuttaneet tekijän esit-
tävien kuvakokonaisuuksien kaltaista menestystä, 
vaan suurin osa arvosteluista vaihteli huvittuneista 
vähätteleviin (Roberts 2014, 61). Elämäkerrassaan 
Coburn itse muisteli, että suhtautuminen muuttui 
alun jälkeen myönteisemmäksi.

Valokuvaajat eivät selvästikään tienneet 
mitä ajatella, ja olin erittäin ilahtunut 
heidän hämmingistään. Näyttelyn 
loppua kohti he kuitenkin alkoivat pitää 
vortogrammeista niiden omituisuudesta 
huolimatta. (Coburn 1978, 104.)

Vortogrammit on myöhemminkin nähty vähemmän 
merkittävänä osana Coburnin tuotantoa. Esimer-
kiksi Coburnista teoksen Alvin Langdon Coburn: 
A Symbolist Photographer (1990) kirjoittanut valo-
kuvahistorioitsija Mark Weaver on todennut, että 
”vortogrammit ovat täysin mielenkiinnottomia ja 
kääntävät huomion pois Coburnin hienosta työs-
kentelystä valokuvaajana”. (Weaver 1986, 68.) 
Coburnille itselleen vortogrammit olivat tärkeitä. 
Omaelämäkerrassaan 84-vuotias Coburn kertoi 
oman suhtautumisensa niihin syventyneen ajan 
myötä.

Luulen, että vortogrammeja arvostaakseen 
niitä on nähtävä useampia, ja toivonkin 
voivani jonain päivänä julkaista kirjasen 
näistä abstrakteista valokuvista vahvis-
taakseni ajatukseni. Niiden kiehtovat 
muodot jaksavat viehättää minua, 
vuosien myötä tunne on vain vahvistunut. 
Valokuvauksen viehättävyys riippuu sen 
rakenteesta, heleydestä ja kirkkaudesta, ja 
vortogrammien muotoa voi säätää oman 
halunsa mukaisesti. (Coburn 1978, 104.)

Vortographs and Paintings jäi Coburnin ainoaksi 
abstraktiksi kokonaisuudeksi. Näyttelyn jälkeen 
hän vetäytyi hiljalleen valokuvamaailmasta ja 
muutti lopulta pysyvästi maaseudulle Walesiin. 
Vapaamuurareihin kuulunut Coburn oli laajasti 
kiinnostunut erilaisista hengellisistä suuntauk-
sista kuten astrologiasta, teosofiasta, magiasta ja 
druidismista, ja vuodesta 1923 alkaen uskonnolli-
sesta yhteisöstä The New Order muodostui hänen 
elämänsä keskipiste. (Roberts 2014, 65–66.) 

Coburn lahjoitti valokuvallisen tuotantonsa 
pääosin amerikkalaiselle valokuva- arkisto George 
Eastman Houselle. Pienemmän erän omia ja 
keräämiään valokuvia, muun muassa teoksia 
Edward Steichenilta, Alfred Stieglitziltä, Julia 
Margaret Cameronilta, Peter Henry Emersonilta, 
David Octavius Hilliltä ja Robert Adamsonilta, hän 
luovutti Iso-Britannian National Media Museumille. 
George Eastman House sai lähes 20 000 yksikköä 
sisältäneen lahjoituksen, National Media Museumin 
osuus oli noin 1 000 yksikköä. Lahjoituksiin kuului 
negatiiveja, vedoksia, kameroita, käsikirjoituksia, 
kirjeenvaihtoa, lehtiä ja muistoesineitä. (Booth 
31.5.2013.) Coburnin Iso-Britanniaan jäänyt arkisto 
on sittemmin siirtynyt Victoria & Albert-museoon. 

36.
Coburn kertoi 
omaelämäkerras-
saan, että hän 
lahjoitti vortos-
koopin (Vortoscope) 
Royal Photographic 
Societylle. Sieltä 
Coburnin aineisto, 
mukana kolme 
vortogrammia, 
luovutettiin Iso-Bri-
tannian National 
Media Museumille. 
Museon tiedoissa 
näkyy, että laite 
on vastaanotettu, 
mutta sittemmin 
se on ilmeisesti 
kadonnut. Sitä 
ei ole etsinnöistä 
huolimatta löydetty 
museon aineistoista. 
(Booth 31.5.2013.)
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Schadogrammi, 
rayogrammi ja fotogrammi 
Christian Schad (1894–1982) aloitti vuonna 1919 
schadogrammeillaan kamerattomien valokuva- 
abstraktioiden kauden, johon Man Ray (1890–
1976) ja László Moholy-Nagy (1895–1946) liittyivät 
rayogrammeillaan ja fotogrammeillaan 1920-
luvun alussa. Kaikkia kolmea tekijää yhdisti kame-
rattoman valokuvatyöskentelyn lisäksi tausta 
maalaustaiteessa ja toiminta erilaisissa taiteen 
avantgarde-ryhmissä. 

Kameraton valokuvatyöskentely oli 1910–1920-
lukujen vaihteessa perinteisestä valokuvauksesta 
selvästi poikkeava tekniikka, joka mahdollisti 
kokeellisuuden ja taiteilijan omakätisen ilmaisun. 
Kameran korvaaminen tekijällä tuotti ainutkertaisia 
kuvia, joiden käsityömäinen tekotapa oli monella 
tavalla muuta valokuvausta lähempänä vanhoja 
taidemuotoja, maalaamista ja piirtämistä. 

Saksalainen valokuvaaja ja taidekriitikko Franz 
Roh kuvaili vuonna 1929 Foto-Auge-kirjassa julkais-
tussa tekstissään ”Mekaniikka ja ilmaisu” kamerat-
toman ilmaisun mahdollisuuksia.

Fotogrammi häilyy jännittävästi abstraktien 
geometristen muotojen ja esineiden kaiun 
välillä, mikä tuottaa usein omalaatuisen, 
lumoavan jännitteen. Nämä kuvat on tehty 
ilman kameraa, valottaen erilaisia esineitä 
ja valoherkkää paperia. Tämä menetelmä 
käyttää lyhyttä tai pitkää valotusta, pientä 
tai suurta etäisyyttä ja suoraa tai heijas-
tettua keinotekoista valoa muokatak-
seen kohteiden väriä, ääriviivoja ja muotoa 
siten, että ne kadottavat ominaisuutensa 
ja muuttuvat osiksi ihmeellistä, hohtavaa 
abstraktia maailmaa. Läpikuultavimmat 
sävyt saavutetaan kulkemalla lumival-
keasta tuhannen harmaasävyn kautta 
jyrkimpään mustaan, erottamisen ja yhdis-
tämisen kautta puolestaan luodaan tila, 
jossa kohtaavat sekä kaikkein kaukaisimmat 
etäisyydet että likeisimmät läheisyydet. 
(Roh 1980, 159–160.) 

44. Christian Schad, Schadogram, Dadaphone 7/1920
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Vaikka teoksissa oli paljon yhtäläisyyksiä, oli 
Schadilla, Man Raylla ja Moholy-Nagylla kaikilla 
oma tapansa tehdä kamerattomia valokuvia. Schad 
valotti pienikokoiset, epäsymmetrisen muotoiset 
schadogramminsa työhuoneensa ikkunalaudalla 
suorassa päivänvalossa. Hänellä oli käytössään 
kaduilta ja roskiksista löytämiään materiaaleja, 
kuten kankaan-, paperin- ja sanomalehtien palasia, 
jotka hän asetti valotuksen ajaksi suoraan valo-
kuvapaperin päälle. Teosten valottamisen jälkeen 
Schad leikkasi kuvien reunat epäsäännöllisiksi 
”vapauttaakseen” ne suorakulmion muodosta. 
(Batchen 2016, 19.) 

Teossarjan nimesi tiettävästi dada-ryhmään 
kuulunut kirjoittaja, taiteilija Tristan Tzara. Nimeen 
on mahdollisesti vaikuttanut tekijän nimen lisäksi 
sanayhdistelmä ”shadow gram”, eli varjokuva. 
Kaikkiaan Schadin valokuvallinen tuotanto jäi 
määrältään Man Rayta ja Moholy-Nagya pienem-
mäksi hänen siirryttyään takaisin maalaami-
seen pian schadogrammien tekemisen jälkeen. 
Schadogrammien merkitys seuraavien kamerat-
tomasti työkennelleiden taiteilijoiden, lähimpänä 
Man Rayn ja Moholy-Nagyn, valokuvalliseen 
tuotantoon oli kuitenkin suuri. (Batchen 2016, 23.)

Pariisiin Yhdysvalloista kesällä 1921 muuttanut 
Man Ray näki ensimmäisen schadogramminsa 
vain vuosi niiden tekemisen jälkeen dadaistien 
Dadaphone-julkaisussa maaliskuussa vuonna 
1920.37 Varhaisimmat rayogrammit valmistuivat 
kaksi vuotta myöhemmin, keväällä 1922 (Frizot 
1994, 444).38 Niistä neljä esiteltiin saman vuoden 
marraskuussa Vanity Fair-lehden jutussa otsikolla 
”Uusi menetelmä valokuvauksen taiteellisten 
mahdollisuuksien toteuttamiseksi”. Artikkelissa 
julkaistujen teosten nimet olivat:

1. Asetelma asioista, jotka on valittu 
molemmat silmät suljettuina. 2. Revitty 
kirje, rautalankarulla ja taskukellon riipus. 3. 
Hyrrän sisälle menevä kampa 4. Nuppineulan 
avulla suurennoslasilla tehty gyroskoopin 
jäljitelmä. (Cocteau Vanity Fair 3/1922, 50.)

Kuvien ohessa julkaistussa tekstissä ranskalainen 
taidekriitikko Jean Cocteau kuvasi rayogrammien 
olevan salaperäisiä, merkityksettömiä mestari-
teoksia.

Nämä ovat merkityksettömiä mestari-
teok sia, jotka on etsattu kaikkein aistil-
lisimmasta sametista. Kukaan koskaan 
aiemmin ei ole kyennyt tuottamaan tämän 
kaltaista, itseensä uppoavien varjojen, tai 
ehkä puolivarjojen, mustuutta. Hän [Man 
Ray] vapauttaa maalauksen uudelleen. 
Hänen salaperäiset teoksensa ovat ehdot-
tomasti parempia kuin mitkään taval-
liset asetelmat, jotka pyrkivät valloitta-
maan litteän kankaan sameilla väreillään. 
(Cocteau Vanity Fair 3/1922, 50.)

Moholy-Nagy puolestaan tutustui Man Rayn rayo-
grammeihin ensimmäistä kertaa konstruktivistien ja 
dadaistien Saksan Weimarissa pitämässä kokouk-
sessa vuonna 1922 (Batchen 2016, 21).39 Konstruk-
tivistisena taidemaalarina uransa aloittanut 
Moholy-Nagy siirtyi valokuvaukseen, koska koki sen 
teknisenä mediumina sopivan maalausta paremmin 
kuvaamaan modernia maailmaa (Frizot 1994, 
462–463). Moholy-Nagy oli laajasti kiinnostunut eri-
laisista valokuvan ominaisuuksista ja käyttötavoista, 
mutta erityisesti kameraton valokuvaus muodostui 
hänen työskentelyssään keskeiseksi tekniikaksi 
ja tavaksi yhdistää kuvallisesti tila, muoto ja valo 
(Molderings 2009, 16).

Tietyistä yhtäläisyyksistä huolimatta Man Rayn 
ja Moholy-Nagyn teokset erosivat toisistaan sekä 
kuvakieleltään että niihin liittyvältä ajattelultaan. 
Moholy-Nagyn työskentelyn keskeisenä ajatuk-
sena oli kuvien tuottaminen valon avulla ilman 
minkäänlaista esittävää yhteyttä, kun taas Man 
Rayn tarkoituksena oli vieraannuttaa kuvatut 
esineet niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta 
(Frizot 1994, 444). 

Moholy-Nagyn kamerattomassa työskentelyssä 
erityistä oli hänen tapansa valottaa kuvat eri 
tasoissa olevien asioiden läpi, jolloin kuvaan 
valottuvat jäljet muodostuivat pehmeäreunaisiksi 

37.
Schadogrammit teki 
laajasti tunnetuiksi 
vasta vuonna 1936 
pidetty New Yorkin 
modernin taiteen 
museon, MoMan, 
näyttely Fantastic 
Art, Dada and 
Surrealism (Batchen 
2016, 23). 

38.
Geoffrey Batchenin 
mukaan Man Ray 
aloitti työsken-
telyn rayogrammien 
parissa jo vuonna 1921 
(Batchen 2016, 21). 

39.
Mohol-Nagy oli jo 
tutustunut kamerat-
tomiin valokuvatek-
niikoihin jo aiemmin 
samana vuonna 1922 
vieraillessaan Lohe-
landin taidekou-
lussa, jossa Bertha 
Günther opetti 
kamerattomien 
valokuvien teke-
mistä (Molderings 
2009, 18).
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ja tunnistamattomiksi. Man Ray puolestaan asetti 
käyttämänsä esineet ja asiat suoraan valotettavan 
paperin päälle luoden jyrkkiä kontrasteja ja teräviä 
ääriviivoja. (Molderings 2009, 22.) Ranskalainen 
valokuvahistorioitsija Michel Frizot on osuvasti 
kirjoittanut, että siinä missä Moholy-Nagy muotoili 
valoa, olivat Man Rayn rayogrammit puolestaan 
”kohteen varjo, negatiivikuva, eli valon vähenemä” 
(Frizot 1998, 444). 

Muotiin ja muotokuviin erikoistuneena valoku-
vaajana taiteellisen työnsä ohessa toimineen Man 
Rayn teosten sisältöön vaikuttivat todellisuuden 
ylittävät (sur-réal) asiat, kuten unet ja alitajunta, 
joita pystyi lähestymään esimerkiksi automaatti-
kirjoituksen avulla.

[Man Ray 20.2.1921:] Yritän tehdä valokuvia 
automaattisesti – haluan käyttää 
kameraani kuten kirjoituskonettani. Ajan 
myötä saavutan tämän ja silti vältän sen 
epäolennaisen, johon tieteellisillä instru-
menteilla on vahva taipumus. Pyrin työsken-
telemään totuudellisesti ja välttämään 
liiallisuuksia. (Martin 1982, 7.) 

Moholy-Nagy sai työskentelyynsä vaikutteita 
tieteellisestä valokuvauksesta, jossa kameraton 
kuvantamistapa oli ollut käytössä jo pitkään 
(Batchen 2016, 15). Hänelle merkittävä oli etenkin 
röntgenkuvaus, jota taiteilija itsekin kokeili vuonna 
1925 (Molderings 2007, 101). Röntgenkuvien vaikutus 
Moholy-Nagyn tuotantoon on nähtävissä erityi-
sesti hänen ”kehollisissa fotogrammeissaan”, eli 
tekijän tavassa käyttää kuvissaan omaa kehoaan, 
esimerkiksi kasvojaan ja käsiään (Batchen 2016, 22). 

Opettajana Saksan Weimarissa sijainneessa Bau-
haus-taidekoulussa vuosina 1923–1928 toimi  neen 
Moholy-Nagyn tunnetuin teos on vuonna 1925 
julkaistu kirja Malerei Fotografei Film (Maalaus 
valokuvaus elokuvaus), jossa hän esitteli aikanaan 
radikaalin teorian valokuvasta, elokuvasta ja kineet-
tisistä valoveistoksista uusina taidemuotoina (Frizot 
1998, 462). Valokuvaajien keskuudessa erityisen tär-
keäksi nousi Moholy-Nagyn kirjassaan esittelemä 
teoria uudesta näkemyksestä,40 jonka keskeisenä 

ajatuksena oli muuttaa valokuvaus ”jäljentämisen 
tekniikasta tuottavaksi ilmaisukeinoksi” (Lintunen 
1984, 76).

Moholy-Nagyn mukaan kameraa oli aiemmin 
käytetty ”toisarvoisesti”, eli ymmärtämättä sen 
kaikkia mahdollisuuksia. Hänestä olennaista oli 
kuvan tai sen esittämien asioiden sijaan keskittyä 
valokuvauksen omiin ominaisuuksiin ja välineisiin, 
eli kameraan ja valoherkkiin valokuvamateriaaleihin. 

Alkuaikojen valokuvaus jätti täysin 
huomiotta sen, että kemiallisesti valmistettu 
pinta (lasi, metalli, paperi selluloidi jne.) oli 
perustavanlaatuinen elementti valokuvaus-
menetelmässä. Tätä pintaa ei milloin-
kaan asetettu yhteyteen minkään muun 
kuin perspektiivin lakeja tottelevan camera 
obscuran kanssa, jota käytettiin yksittäisen 
kohteiden erityisominaisuuksien taltioin-
tiin (kopiointiin) valon heijastajina tai sen 
itseensä imijöinä […] Sillä jos ihmiset olisivat 
olleet perillä näistä mahdollisuuksista he 
olisivat kyenneet valokuvauskameran avulla 
saattamaan näkyviksi ilmiöitä, joita ei voi 
havainnoida tai tallentaa optinen väli-
neemme silmä: toisin sanoen, valokuvauska-
mera voi joko kokonaistaa tai lisätä optista 
välinettämme silmää. (Moholy-Nagy 1984, 
77–78.)

40.
Alkuperäinen termi 
Das Neue Sehen, 
englanniksi New 
Vision, suomessa 
Eino Mäkinen käytti 
tekstin varhaisim-
massa käännöksessä 
vuonna 1929 termiä 
uusi suunta.
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45. László Moholy-Nagy, Malerei Fotografei Film, 1967
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Silmälle näkymättömiksi mutta kameralle näkyviksi 
asioiksi Moholy-Nagy listasi liikettä tutkivat kuvat, 
mikroskooppi- ja röntgenkuvat, tähtitieteelliset 
valokuvat sekä kuvat, joille oli tallennettu kameraa 
varten tuotettuja valoesityksiä.41

Jos haluamme uudelleenarvioida valo-
kuvausta niin, että sitä voidaan käyttää 
luovasti, meidän on hyödynnettävä sen 
alustan valoherkkyyttä (hopeabromidi): 
kiinnittämällä sille valoilmiöitä (hetkiä 
valoesityksistä), jotka olemme itse tuot-
taneet (peilien tai linssien, läpinäkyvien 
kiteiden, nesteiden jne. kautta). Näiden 
teosten esikuvina voidaan pitää tähtitie-
teellisiä valokuvia, röntgenkuvia ja salama-
valokuvia. (Moholy-Nagy 1967, 31.)

Valoherkälle pinnalle tallennetun valoilmiön kuvaa 
Moholy-Nagy nimitti fotogrammiksi,42 joka saatiin 
aikaan valottamalla valokuvafilmiä tai valoherkkää 
paperia eri tavalla valoa läpäisevien asioiden läpi 
tai muuten varjostamalla valotettavaan kohtee-
seen pääsevää valoa. Tärkeää oli ymmärtää valo 
kuvallisena materiaalina.

Tämä johtaa sellaisten valoteosten mahdol-
lisuuteen, joissa valoa käsitellään itsenäi-
senä, uutena luovana ainesosana, kuten 
väriä maalaustaiteessa tai ääntä musii-
kissa. Kutsun tämänkaltaisia valoteoksia 
fotogrammeiksi. (Moholy-Nagy 1967, 32)

Maalaus valokuvaus elokuvaus -kirja oli kuvitettu 
74 esimerkkikuvalla, joiden joukossa oli kirjoituk-
sessa käsiteltyjä valokuvatyyppejä kuten fotogram-
meja, röntgen- ja mikroskooppikuvia, tähtitieteel-
lisiä kuvia, perspektiivivääristymiä ja heijastuksia, 
vinosti ylös ja alaspäin otettuja kuvia, liikettä 
ilmentäviä kuvia kuten hyppäävä ihminen, kilpa-
ajaja, lentokonelaivue ja lintuparvi, sekä pitkällä 
valotusajalla otettuja kuvia liikkuvista autoista ja 
junista. Lisäksi mukana oli kuvayhdistelmiä ja eri 
tavoin käsiteltyjä kuvia (esimerkiksi teos nimeltä 
Loputon hevonen, jossa kuvan hevosesta oli tehty 

hyvin pitkä), kaksoisvalotuksia ja erilaisia muoto-
kuvia. Kirjassa esiteltiin myös muita teoksia, kuten 
tekstiä, ääntä ja valokuvaa taitollisesti yhdis-
tänyt 14-sivuinen ”typophoto”-teos Metropolin 
dynaamisuus, Viking Eggelingin43 animaatio 
Diagonaalinen sinfonia sekä telegrafikuvia, eli 
sähkösanomana lähetettyjä valokuvia. 

Maalaus valokuvaus elokuvaus levisi julkai-
sunsa jälkeen nopeasti ja siitä muodostui yksi 
laajimmin taiteilijoihin vaikuttaneista opetus-
kirjoista maailmassa. Kirjan lisäksi Moholy-Nagyn 
teokset tulivat 1920–1930-luvuilla tunnetuiksi 
kameratonta valokuvaa esitelleistä, Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa kiertäneistä näyttelyistä ja julkai-
suista (Batchen 2016, 23). Mittavin molempien, 
Moholy-Nagyn ja Man Rayn, teoksia sisältäneistä 
varhaisista näyttelyistä oli Stuttgartissa touko-
kuussa 1929 avautunut Film und Foto, jonka ripus-
tuksen Moholy-Nagy suunnitteli. Eurooppalaista, 
amerikkalaista ja venäläistä valokuvaa esitelleessä 
valtavassa näyttelyhankkeessa oli esillä arviolta 
tuhat valokuvaa. Valokuvataiteen lisäksi edustet-
tuina olivat kuvajournalismi ja tieteellinen valo-
kuvaus. Näyttely jatkoi Stuttgartin jälkeen kier-
rostaan Müncheniin, Wieniin, Berliiniin, Tokioon 
ja Osakaan. Näyttelyn ohessa sen kuvista julkais-
tiin pienen katalogin ohella kirjat Foto-Auge… Oeil 
et photo… Photo-Eye (1929) ja Es kommt der neue 
Fotograf! (1929). (Haus & Frizot 1994, 466.)

Vuonna 1939 alkanut toinen maailmansota 
keskeytti abstraktin valokuvataiteen ensimmäisen 
vaiheen, ja pakotti Moholy-Nagyn ja Man Rayn 
muuttamaan monen muun eurooppalaisen tai 
Euroopassa työskennelleen taiteilijan tavoin 
Yhdysvaltoihin, johon kehittyi sotavuosien jälkeen 
uusi taiteen keskus. Moholy-Nagy toimi opettajana 
Chicago School of Designissa ja jatkoi fotogram-
mien tekemistä kuolemaansa, vuoteen 1946 saakka. 
Man Ray työskenteli sodan aikaan maalarina ja 
valokuvaajana Los Angelesissa ja New Yorkissa ja 
muutti takaisin Pariisiin 1950-luvun alussa, jossa 
hän kuoli vuonna 1976. Schad jäi Saksaan, jossa 
hänen taiteellinen uransa oli vaikea. Schad kuoli 

41.
Moholy-Nagyn 

”valoesityksiin” voi 
laskea fotogram-
mien lisäksi myös 
hänen valmista-
mansa Lichtspiel-ly-
hytelokuvat ja niissä 
käytetyt Licht-Raum 
Modulator-nimellä 
tunnetut kineettiset, 
valoa hyödyntäneet 
veistokset (Heyne 
2009, 199).

42.
Saksaksi Das foto-
gramm, englannin-
kielisessä versi-
ossa photogram. 
Varhaisin tunnettu 
suomennos sanasta, 
fotogrammi, on 
Eino Mäkisen kirjoi-
tuksessa ”Uusia 
näkemyksiä”, joka 
julkaistiin Valoku-
vaus-lehdessä no 
2/1929. Ranskalaisen 
valokuvahistorioit-
sija Michel Frizot’n 
mukaan termi tulee 
sanojen valokuva 
(foto) ja telegrammin 
yhdistelmästä, ja 
juontuu Moho-
ly-Nagyn puhelin-
kuvan (telephone 
picture) ajatukseen 
(Frizot 1994, 444).

43.
Viking Eggeling 
(1880–1925) oli ruot-
salainen, Berliinissä 
asunut taiteilija ja 
kokeellisen elokuvan 
edelläkävijä.
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vuonna 1982. (Frizot 1994, 445; Molderings 2009, 
103; Batchen 2016, 23.) Ensimmäinen kaikki varhai-
simmat abstraktin valokuvataiteen teokset – vor-
togrammit, schadogrammit, rayogrammit ja foto-
grammit – yhdistänyt näyttely avautui 35 vuotta 
Alvin Langdon Coburnin ehdotuksen jälkeen 
toukokuussa 1951 New Yorkin modernin taiteen 
museossa nimellä Abstraction in Photography 
(MoMa 1951).

Ultra moderni
1920-luvun alussa kotimaista valokuvausta hallitsi-
vat pehmeät piktorialistiset asetelmat, maisemat 
ja muotokuvat (Uimonen 1988, 25). Modernismin 
vaikutteet tulivat Suomeen vuosikymmenen 
lopussa pääosin Saksasta kirjojen ja valokuvalehtien 
välityksellä. Uuden ajan aatteiden myötä kuvien 
aiheet päivittyivät luonnosta urbaaneiksi. Kes-
keisiksi nousivat kaupunki ja koneet, sähkövalolla 
valaistut yöt ja liike. (Uimonen 1992, 385.) Samalla 
kuvakulmat uusiutuivat ja noudattivat Moholy- 
Nagyn uuden näkemyksen teoriaa, joka kehotti 
kuvaamaan rohkeasti suoraan ylös tai alaspäin. 
Vaihtoehtoisesti kuvaaja nousi uuden, kevyen 
kinofilmikameransa kanssa kaupungin ylle, kiipesi 
kerrostalojen katoille ja parvekkeille (Frigård 2008, 
27). 

Paitsi aiheet ja kuvaustapa, myös itse valoku-
vaaja ja tämän asenne kuvaukseen muuttuivat. 
”Harmonian ja luonnontunteen sopusuhteisuuden 
tavoittelun sijasta modernia ammattikuvaajaa 
luonnehti levoton etsintä, kaiken kokeilu ja kaiken 
epäily” (Frigård 2008, 24). Suomalainen valokuvaus 
päivittyi myös suhteessaan muuhun ympäröivään 
kulttuuriin, popularisoitui ja sen harrastajakunta 
kasvoi. ”Herraseurojen harrastuksesta tuli myös 
laajan harrastajapiirin huvi ja populaarin kuvakult-
tuurin kulmakivi.” (Frigård 1999, 81.) 

Merkittävä osa ajanjaksoa oli itsenäisen Suomen 
valokuvauskentän järjestäytyminen. Suomen 
Ammattivalokuvaajien liitto perustettiin vuonna 
191944 ja sen lehti Suomen Valokuvaaja45 alkoi 
ilmestyä seuraavana vuonna. Suomen valokuvaus-
kauppiaiden yhdistyksen ja vuonna 1921 perustetun 
Helsingin Amatöörikuvaajien46 Valokuvaus-lehden 
ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 1926. 
Valokuvaajien kannalta olennainen tekijänoikeuslaki 
astui voimaan vuonna 1927. 

Valokuvaseurat, kuten pääkaupunkiseudulla 
toimineet Helsingin Amatöörikuvaajat ja Amatör-
fotografklubben i Helsingfors, toimivat aktiivisesti 
ja järjestivät kilpailuja, näyttelyitä ja kursseja. 

Ensimmäinen kotimainen valokuvakoulutusoh-
jelma käynnistyi Taideteollisessa keskuskoulussa47 
10. syyskuuta vuonna 1934. Sen ensimmäiselle kurs-
sille hyväksyttiin viikon kestäneen valinta prosessin 

44.
Vuodesta 1925 
Suomen Valokuvaa-
jain Liitto.

45.
Vuodesta 1926 
Valokuvaaja.

46.
Vuodesta 1929 
Helsingin Kamera-
seura.

47.
Nykyisin Aalto- 
yliopiston taiteiden 
ja suunnittelun 
korkeakoulu.
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jälkeen kolmestakymmenestä hakijasta ”15 valo-
kuvaajaa, 3 graafillisen työntekijää ja 2 amatööriä”. 
Kurssin opettajina toimivat muun muassa valoku-
vaajat Tyyne Savia, Vilho Setälä ja Björn Soldan. 
Oppiaineita olivat optiikka, kemiallinen työskentely, 
valonarat aineet, värioppi, väriherkkyys ja suodat-
timet, negatiivitekniikka, kuvanottotekniikka ja 
korjailu, käsivarapiirustus, sommittelupiirustus ja 
perspektiivioppi. (Valokuvaaja 5/1934, 89–90.) 

Valokuvateknisesti ajan suurin muutos oli kino-
filmikameroiden kehittyminen. Ensimmäinen kino-
kamera Leica tuli Saksassa myyntiin vuonna 1924. 
(Uimonen 1988, 6.) Aiempaa kevyemmät kamerat 
mahdollistivat kuvaajan liikkumisen kameran 
kanssa, jalustat jätettiin perinteistä kuvailmaisua 
suosineille piktorialisteille (Frigård 1999, 89). 
Pienkamerat muuttivat myös valokuvailmaisun 
vaatimuksia. Aiemmin painotettuja piirteitä, kuten 
tarkkuutta ja sävykkyyttä, merkittävämmäksi 
koettiin kuvan sisältö ja moderni ilme. (Heikka 
2014, 51; Kukkonen & Vuorenmaa 1999, 90.) 

1920–1930-luvuilla valokuvien julkaiseminen 
lisääntyi sekä mainonnassa että mediassa, kuva-
journalismi syntyi ja ammattikuvaajien määrä 
kasvoi. Uudet työskentelytavat ja toimijat saivat 
aikaan keskustelua valokuvakentällä. Valokuvaaja 
Tyyne Savia otti kantaa uudistuksiin Valokuvaaja-
lehdessä kirjoittaessaan tutustumismatkastaan 
Göteborgin kansainväliseen valokuvanäyttelyyn.

Mielestäni Göteborgin kansainvälisessä 
valokuvausnäyttelyssä oli annettu pääarvo 
aiheen nopeaan ja erikoisesti aikaisem-
mista aiheista poikkeaviin motiiveihin 
nähden, jota vastoin vanha hyvä potretti 
oli hymähtäen sivuutettu. Jotta ei jäisi 
epäselväksi minkälaisia ovat nämä uuden-
aikaiset kuvat niin saanen sanoa että esim. 
kultaplaketan arvoisiksi oli katsottu kuvat, 
joissa aiheina oli joku pihamaalla kuivava 
pyykki, lautatarhassa alhaalta kohti 
taivasta kuvattu ristikkoinen lautapino ja 
pari paistinpannussa höyryävää paistettua 
munaa. Kuvat 18 × 24 kokoa, kopioidut kiil-
tävällä paperille ja pohjustetut kellahta-

valle kartongille! Tosiaan ultra modernia, 
mutta jokalaista muodossa tai toisessa me 
valokuvaajat emme voi esittää asiakkail-
lemme. (Savia Valokuvaaja 5/1931, 8–9.)

Valokuvataide itsenäistyi maailmansotien välisinä 
vuosikymmeninä erkanemalla klassisen maalaustai-
teen kriteereistä. Olennaista oli myös erottautua 
alati kasvavasta valokuvan populaarikuvastosta. 
(Frigård 1999, 84.) Valokuvataiteen kehittymistä 
tuki sen tärkeä osa taiteen uusissa suuntauk-
sissa, Bauhausissa, venäläisessä avant gardessa, 
surrealismissa ja futurismissa (Heikka 2014, 51). 
Avantgardisteille valokuvaus oli uusi taidemuoto 
ja aikansa utopioiden tulkki, joka ”yhdisti taiteen 
hengen ja totuuden” (Frigård 1999, 90) ja johon 
liittyi ajatus ”mekaanisesta, objektiivisesta ja 
demokraattisesta taiteesta” (Heikka 2014, 51).

Valokuvauksen taideluonteesta keskustel-
tiin taajaan ajan valokuvalehdissä. Nimimerkki 
J.K. kirjoitti Valokuvaaja-lehden vuoden 1934 
joulukuun numerossa otsikolla ”Sananen taiteesta 
ja taidevalokuvauksesta”.

Onko valokuvaus taidetta, tai voidaanko 
valokuvausta käyttää taiteellisena ilmai-
sumuotona? Valokuvauskone ei ole taitei-
lija, eikä sitä ole mikään valokuvauksellinen 
menetelmä tai systeemi. Taidetta pystyy 
luomaan vain taiteilija, ihminen, henkilö, 
jolla on kylliksi kulttuuria ja herkkä henki 
tajuamaan kauneuden lakeja. Jumalaisilla 
luomislahjoilla armoitettu indiviidi, taiteilija, 
alistaa välineensä, olivatpa ne mitä laatua 
tahansa, palvelijoikseen. Esim. mitään 
unversaalikameraa ei ole olemassa, eikä 
sitä edes keksitäkään. […] Kamera, aiheen 
valinta, kuvaushetki, ei vielä tee taidetta. 
Tarvitaan valaistus, viivasommittelu, plastil-
linen muovailu, asianmukainen kemiallinen 
käsittely ja paljon muuta. Sekä jokaisessa 
työn vaiheessa hengen kaikkinäkevä argus-
silmä aina avoinna, hermoherkkänä krii-
tikkona seuraamassa työn kehitystä. Näin 
tehden voi, jos jumalat suovat, joskus saada 
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töihinsä sitä ” jotakin”, jota ei voi täysin 
selittää eikä määritellä. Se on kauneutta, 
sopusointua, se on taidetta. Sisäinen tuli 
se on, joka inspiraation hetkellä murtaa 
tiensä läpi materian, yhdistää hengen ja 
aineen aistimin havaittavaksi. Todellisessa 
taiteessa on aina jotain intuitiivista, 
ylimaallista. Taide on kotoisin hengen 
hetteistä, eikä viihdy ahtaissa karsinoissa. 
(J.K. Valokuvaaja 6/1934, 101–102.)

1920-luvulla Suomeen syntyi uusi, nuori kulttuuri-
sukupolvi, joka toi mukanaan kansainvälisyyttä ja 
uusia ajatuksia. Kaupunkielämän ja tekniikan inno-
vaatioiden lisäksi kiinnostuksen kohteina olivat 
autot, lentäminen ja ruumiinkulttuuri. (Kukkonen & 
Vuorenmaa 1999, 91–92.) Tunnetuin ajan taiteilija-
ryhmistä oli Nuoren voiman liiton kirjallisuus piiristä 
alkunsa saanut Tulenkantajat. Ryhmä toimi aktii-
visesti 1920-luvun ajan ja julkaisi vuoteen 1930 
saakka lehteä Tulenkantajat, jossa esiteltiin myös 
valokuvauksen uusia tuulia. 

Ryhmä koostui kirjailijoista, taiteilijoista ja 
muusi koista. Sen jäsenistöön kuuluivat esimerkiksi 
Uuno Kailas, Olavi Paavolainen, Katri Vala ja Mika 
Waltari (Saarenheimo 1966, 10). Valan vuonna 1930 
julkaistussa runossa Tänään kuuluvat ryhmän 
suosimat urbaanit koneromantiikan teemat.

Uusi puutarha 
tuoksuu bentsiiniltä ja asfaltilta. 
punaiset, siniset, keltaiset lasikukat 
riippuvat betooniseinillä, 
kiitävät katuja, 
leimuavat silminä 
säteilevien muurien välissä. 
Ihmisiä, autoja, raitiovaunuja, 
Kohinaa. 
valoja, valoja, valoja, 
naurua.48 
(Vala 2001, 258–259.)

Tulenkantajien toiminnan päämääränä oli uudistaa 
heidän mielestään kansainvälisestä kehityksestä 
jälkeen jäänyttä kotimaista taidetta (Uimonen 
1992, 385). Paavolainen kirjoitti vuonna 1929 julkais-
tussa Nykyaikaa etsimässä-teoksessaan, että 
Suomesta puuttui ”kosketus kokonaiseen taide-
kauteen” (Paavolainen 1990, 20).

Arvostelumme ja taiteemme ovat pysyneet 
täysin vieraana juuri eilispäivälle, sille 
suurelle päivälle, jolloin pilvenpiirtäjiä, 
dynamoja, vetureita, täytekyniä, lasku-
koneita, sähköä, suurkaupunkeja ja 
Eiffeltornia ylistämällä tuotiin ihmiskunnan 
nähtäväksi uusi maailmankuva, uuden 
taiteellisen näkemyksen ja psykologian 
perusta. (Paavolainen 1990, 28–29.)

Kuvataiteiden avantgarde-liikkeet, mukaan 
luettuna abstrakti ilmaisu, tulivat pysyväksi osaksi 
suomalaista taidekenttää vasta 1950-luvulla, eli 
moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna 
vuosikymmeniä myöhemmin. Taiteen normisto 
ei kuitenkaan säädellyt taidekentän ulkopuolella 
toimineita, kansainvälisiä esikuvia seuranneita valo-
kuvaajia. Onkin mahdollista, että ajan valokuvauk-
selta puuttunut taidestatus ei hidastanut, vaan 
pikemminkin vauhditti mediumin modernisaatiota. 

48.
Lyhennelmä. Runo 
julkaistiin ensim-
mäistä kertaa 
vuonna 1930 koko-
elmassa Maan 
laiturilla. 
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Sähkökruunu 
Varhaisimman kotimaisen valokuva-abstraktion, 
Vilho Setälän vuonna 1928 kuvaaman Sähkö-
kruunun, kuva-alan täyttävät tummaa pohjaa 
vasten kulkevat kaarevat valojuovat. Kaarista 
voi päätellä, että teos on kuvattu liikuttamalla 
kameraa edestakaisin valaisimen edessä, joka on 
koostunut useasta lähekkäin olevasta lampusta. 
Valotusaika ei ole ollut kovin pitkä, muuten 
kuvassa näkyisi viitteitä valaisimesta tai kuvan 
taustalla olevasta tilasta.

Setälä julkaisi Sähkökruunun vuonna 1929 
Pieni kuvakirja valokuvauksen harrastajille 
-nimisessä oppaassa, joka jaettiin Otavan julkai-
seman Elokuva-Aitta-lehden numeron 6/1929 
välissä. Opas oli Setälän kirjoittama ja taittama, 
ja se muistutti ulkoasultaan saksalaisen Bauhaus-
taidekoulun modernia tyyliä. Oppaassa Setälä 
rohkaisi lukijoita kokeilemaan ja etsimään omaa 
ilmaisua: ”Vapaudu vanhoista kaavoista, katsele 
ilmiötä omin silmin, ja koeta kiinnittää hopea-
liivatekalvolle näkemyksesi” (Setälä 1929, 82). 
Sähkökruunun kohdalla Setälä kuitenkin varoitti 
liiasta optimismista.

Ja lopuksi ”otamme kuraasin49 päällemme” 
ja esitämme jotakin, josta kukaan ihminen 
ei tiedä, mitä se on. Ja nyt, ystäväni, kun 
koetat avata silmäsi näkemään näke-
mättömiä, niin valmistaudu pettymyksiin. 
Ystäväsi eivät sinua ymmärrä ja toimitukset 
hylkäävät parhaat kuvasi. (Setälä 1929, 14.)

Setälä oli kirjailija ja kääntäjä Helmi Krohnin ja 
kielitieteilijä ja kansanedustaja Emil Setälän poika, 
joka aloitti valokuvaamisen 14-vuotiaana, saatuaan 
ensimmäisen kameransa syntymäpäivä lahjaksi. 
Jo muutamia vuosia myöhemmin, 17-vuotiaana, 
hän toimi valokuvaajana isänsä Inkerinmaalle ja 
Liivinmaalle vuosina 1909 ja 1912 tekemillä tutki-
musmatkoilla. Vuonna 1911 Setälä aloitti opinnot 
Teknillisen korkeakoulun konerakennuslinjalla mutta 
siirtyi kahden vuoden päästä Helsingin yliopistoon 
opiskelemaan matematiikkaa ja fysiikkaa, josta 
hän valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1922. 
(Punkari 1982, 62–63; Haikarainen 1992, 7.) 

49.
Kuraasi tarkoittaa 
tässä yhteydessä 
rohkeutta.

46. Vilho Setälä, Sähkökruunu-teoksen viereinen filmiruutu, 1928
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47–48. Vilho Setälä, 
Pieni kuvakirja valokuvauksen harrastajille, 
1929
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Setälä kuvasi myös opiskelujensa aikana, joskin 
hänen kuva-aineistoaan tunnetaan noilta vuosilta 
vain vähän. Setälän teknisten opintojensa aikaan 
vuosina 1911–1912 laboratorio-olosuhteissa kuvaa-
miaan sähköpurkauksia, magneettikenttiä ja spekt-
rografisia, eli valoa mittaavia asteikkoja esittäviä 
laakakokoisia lasinegatiiveja, on säilynyt 14 kappa-
letta. Magneettikenttäkuvista on olemassa myös 
kolme pinnakkaisvedosta. Lisäksi Suomen valo-
kuvataiteen museossa olevassa Setälän arkis-
tossa on kolme lasinegatiivia, jotka esittävät 
auringonpimennystä. 

Kuvat on otettu mitä todennäköisimmin 
17.4.1912, jolloin Suomen eteläosissa oli osittainen 
auringonpimennys (NASA). Pimennys jäi aikalaisten 
mieleen matkustajalaiva Titanicin haaksirikon takia, 
joka tapahtui vain kaksi päivää aiemmin. Vilho 
Setälän täti, tuolloin Pariisissa asunut kirjailija Aino 
Kallas, kirjasi tapahtuman päiväkirjaansa 17.4.1912: 
”Titanicin perikato järkytti minua – kulki ohi 
kuin kylmä viima kuten tänään auringon pimen-
nyksen aikana, jolloin linnut ja ihmiset värähtivät” 
(Kallas 1953, 270).

Ammattikuvaajaksi Setälä siirtyi 1920-luvun 
lopulla, jolloin hän aloitti työskentelyn omassa 
valokuvaamossaan ja liittyi Helsingin kame-
raseuraan. Vuonna 1928 hän perusti viiden 
nuoren valokuvaajan kanssa edistyksellisen ja 
modernia ilmaisua kannattavan ABISS-ryhmän, 
johon kuuluivat Setälän lisäksi Heikki Aho, Hans 
Brückner, Heinrich Iffland ja Brjörn Soldan. Ryhmä 
nimettiin jäsentensä alkukirjaimien mukaan. 
Nuorten valokuvamodernistien tapaamisissa 
esiteltiin kuvia ja keskusteltiin valokuvauksesta. 
Vuonna 1930 ABISS järjesti uuden suunnan valo-
kuvausta esittelevän näyttelyn Strindbergin 
taidesalongissa. (Haikarainen 1992, 8.) Näyttely 
herätti kiinnostusta, mutta sai myös kritiikkiä 
erityisesti ”vanhan polven valokuvaajilta ja suppea-
katseisilta ammattilaisilta” (Punkari 1982, 62).

Modernin kuvaajan tärkeä työväline oli kino-
kokoinen kamera. Aikansa tunnetuin kinokamera, 
Leica I kiinteällä Leitz Anastigmat 50 mm f/3.5- 
objektiivilla, esiteltiin ensi kertaa yleisölle Saksan 
Leipzigissa toukokuussa 1925 (Wade Shutterbug 

49. Vilho Setälä, kuva magneettikentistä, 1911–1912

50. Vilho Setälä, kuva sähköpurkauksesta, 1911–1912
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13.7.2015). Setälä kirjoittaa muistiinpanoissaan, että 
hankki verhosulkimella varustetun uutuuden heti, 
kun niitä Suomesta sai:

Vuonna 1927 sain ylimääräisen palkkion 
Otavalta, koska olin valvonut puhelinkes-
kuksen asennustöitä. Olin nähnyt jossain 
ulkolaisessa julkaisussa kerrottavan pieniko-
koisesta kamerasta. Menin jälleen Nyblinin 
myymälään. Minulle esiteltiin Leica kamera. 
Ihastuin ja ostin sen. (Setälä 1977.)

Uusi kamera muokkasi Setälän työskentelyä 
monella tavalla. Hän kirjoitti Leican vaikutuksesta 
kuvaamiseensa Nuoren voiman liiton kultamerkki-
anomuksessa vuonna 1931.

Uusi kausi valokuvaharrastuksessani alkoi 
v. 1927, jolloin hankkimani Leican tarjoamat 
mahdollisuudet innostivat minua ahkeraan 
työskentelyyn, joka samalla määrätietoi-
sesti suuntautui ns. luovaan eli taiteelliseen 
valokuvaukseen (Setälä 1931).

Paitsi itse kamera, myös siinä käytettävä filmi-
materiaali päivittyi lasinegatiivista asetaattifilmiin. 
Kinokokoiselle rullafilmille saattoi kuvata enemmän 
kuin yhden kuvan kerrallaan, mutta filmin laatu ja 
kehittäminen tuottivat ongelmia. Setälä muisteli 
85-vuotishaastattelussaan kinofilmien alkuaikojen 
hankaluuksia.

Vaikeutena oli kamerassa käytettävä eloku-
vafilmi, se oli karkearakeista, eikä silloin ollut 
saatavissa hienoraekehitteitä kaupoista, 
ne oli itse kokeiltava. Filmi kehitettiin kieto-
malla se lasisen sylinterin ympärille, kalvo-
puoli ulospäin. (Kovanen 1977, 19.)50 

Setälän pienkamerakäyttö ärsytti aikalaisauktori-
teetteja, joille hyvä valokuva merkitsi sävykästä, 
terävyydeltään täydellistä ja sommitelmaltaan 
harmonista otosta (Haikarainen 1992, 8). Kritiikin 
vaikutusta Setälään on vaikea arvioida, mutta 
ainakin hän kirjoitti vuonna 1940 julkaistussa kirjas-

50.
Setälän negatiivi-
aineistoa tutkiessa 
varhaisen kino-
filmin ongelmat ovat 
selviä. Negatiivit 
ovat melko kontras-
tittomia verrattuna 
aikansa lasinegatii-
veihin tai myöhem-
piin asetaattine-
gatiiveihin. Niissä 
on myös jonkin 
verran emulsio-
vaurioita. Mate-
riaalin rajoitteita 
ei ole aina ymmär-
retty, ja Setälän 
tuotantoa on jopa 
pidetty teknisesti 
heikkotasoisena 
sen pehmeäpiirtei-
syyden ja tietyn-
laisen sameuden 
vuoksi. Aineistoa 
läpikäydessä on 
kuitenkin kiistatonta, 
että Setälä oli asian-
tunteva vedostaja 
ja valokuvatekniikan 
erinomaisesti hallit-
seva kuvaaja.

51.
Alkuperäinen teksti 
vuonna 1940 julkais-
tussa Setälän kirjassa 
Valokuvaus tieteenä 
ja taiteena. Suomen 
valokuvataiteen 
museon uusintajul-
kaisu Valokuvauksen 
taide on vuodelta 
1982.

saan Valokuvaus tieteenä ja taiteena,51 että kaikki 
eivät ymmärrä muunlaisia kuvauskohteita, kuin 
kauniita maisemia ja valokuvausasennossa seisovia 
ihmisiä. Samassa tekstissä hän myös varoitti, että 
luovan valokuvaajan asema ei aina ole helppo.

Kyllästyminen tällaisiin kuviin saattaa olla 
se taitekohta, joka johtaa valokuvaa jan 
uusille urille. Hänen silmänsä ehkä 
avartuvat näkemään jotakin, jonka 
olemassaoloa ei ennen ole aavistanutkaan, 
ja nyt hän asettaa askartelulleen 
kokonaan uudet päämäärät. Näppäilijästä 
tulee luova valokuvaaja. Mutta luovan 
valokuvaajan tie on kivinen ja kaita. Eikä 
liiaksi valoisakaan. (Setälä 1940, 435.)

Setälä ei arvostelusta huolimatta luopunut 
Leicastaan, vaan jatkoi erityisesti liikkeeseen 
kohdistuneita kinokamerakokeilujaan. Setälän liike-
kuviin kuuluivat muun muassa ”hyppäävä, tanssiva, 
voimisteleva ihminen; ohi kiitävä auto, juna, polku-
pyörä tai koskessa pauhaava vesi.” (Haikarainen 
1992, 9.) Idean liikekuviinsa Setälä sai saksalaisesta 
valokuvalehdestä. 

Leican pieni koko ja suuri laukaisu nopeus 
innostivat minua valokuvaus kokeiluihin. 
Näin jossain saksalaisessa valokuva-
julkaisussa kehnon kuvan, joka oli otettu 
pitkähköllä valotusajalla. Kameralla 
kohdetta seuraten saadaan tausta tois-
tumaan epäterävinä viivoina ja pääkohde 
toistuu suhteellisen terävänä. Kokeilin tätä 
tekniikkaa liikkuviin kohteisiin ja onnis-
tuinkin mielestäni varsin mukavasti. Kuvasin 
kilpa-autoja Eläintarhan ajoissa 1934 ja 
kilpapyöräilijöitä. Muistan käyttäneeni 
1/2–1/8 sekunnin valotusaikoja. (Setälä 1977.) 

Setälän liikekuviin vaikutti myös elokuvaus, joka 
oli valokuvauksen ohella hänen pitkäaikainen 
kiinnostuksensa. Setälä työskenteli nuoruudes-
saan paikannäyttäjänä elokuvateatterissa ja osal-
listui 1920-luvun lopulla liikkuvan kuvan tekniikan 



90 Abstraktin aika

hyvin tunteneen, ABISS-ryhmään kuuluneen Björn 
Soldanin valokuvauskursseille, jossa hän tutustui 
ainakin jossain määrin myös elokuvaustekniikkaan 
(Porkka 1979). Valokuvaus tieteenä ja taiteena-
valokuvausoppaan luvussa ”Liike ja liikunta” Setälä 
kirjoitti liikkeen sarjallisesta, eli ”elokuvamaisesta” 
esittämisestä.

Liikkeen kuvaamiselle luonteva valokuvauk-
sellinen keino on myös elokuvamainen 
kuvasarja. Tämä keino kuuluu pienkameran 
erikoisalaan – mutta sen vaikeudesta 
puhuu hyvien sarjojen harvinaisuus. (Setälä 
1982, 33.) 

Hyvin elokuvamainen oli myös kuvasarja, jonka 
Setälä toteutti Helsingin keskustassa 1920–
1930-lukujen vaihteessa. Siinä Setälä kävelee 
Leicansa kanssa pitkin keskustan katuja ja ilmei-
sesti tervehtii vastaantulijoita samalla kuvaten, 
sillä kuvissa ihmiset vastasivat kuvaajan terveh-
dykseen hymyllä, kättään heilauttaen tai miehet 
hattuaan nostaen. Samaa elokuvamaista esittä-
mistä Setälä hyödynsi valokuvaamotyössä käyt-
tämässään luonnehtivan valokuvauksen kuvaus-
metodissa, jonka tarkoituksena oli saada kuvat-
tavasta henkilöstä mahdollisimman elävä ja aito 
muotokuva (Punkari 1982, 63). Helsingissä vuosina 
1932–1945 toimineen valokuvaamonsa esitteessä 
Setälä kertoi elokuvien mahdollistavan uuden 
kuvallisen ilmaisun tavan.

Elokuvat ovat vaikuttaneet yleiseen katso-
mukseemme enemmän kuin luulemme-
kaan. Ei sillä hyvä, että käymme ajankuluksi 
ja taidenautinnonkin vuoksi niitä katso-
massa. Elokuvat puhuvat meille ikään kuin 
uutta kuvakieltä, missä jokainen näkemys 
herättää määrätyn mielikuvan, jonka 
sisältö riippuu ennen nähdyistä kuvista ja 
kuvasarjoista. Tämän uuden kuvakielen 
oppiminen on painanut leimansa monelle 
alalle. (Setälä 1930-luku.)52

52.
Esitteessä ei ole 
vuosilukua mutta 
oletan, että se on 
tehty kuvaamon 
toiminnan alussa.

53.
Muita kuin valoku-
vausaiheisia teoksia 
on runsaasti. Niistä 
esimerkkeinä Seit-
semän veljestä 
käännettynä espe-
rantoksi (1946) ja 
Kodin taitosanakirja 
(1930). 

Käytännössä luonnehtiva valokuvaus toteutet tiin 
pienkameralla ilman salamaa ja jalustaa. Kuvaus-
tapa muistutti läheisesti elokuvakuvaamista, jossa 
liikkuvia kohteita seurataan staattisella tai liikku-
valla kameralla. Kuvattavia henkilöitä ei aseteltu 
paikalleen vaan he saivat liikkua mielensä mukaan. 
Kuvauksen aikana kohteesta otettiin useita otoksia 
hänen liikkeitään seuraten. Realistisuus oli tärkeää, 
eikä kuvia retusoitu jälkeenpäin. Radikaali metodi 
erosi aikalais studioit ten jäykästä, poseeraamiseen 
perustuvasta kuvaustavasta ja herätti hämmen-
nystä sekä kuvattavissa että Setälän kuvaajakol-
legoissa. Toisaalta se myös houkutti kuvaamon 
asiakkaiksi taiteilijoita ja yliopistoväkeä, joita Setälä 
tunsi jo perhetaustansa kautta. (Punkari 1982, 93.)

Setälän aktiivisimmat valokuvausvuodet 
sijoittuvat 1920–1940-luvuille. Hän jätti ammatti-
kuvaamisen vuonna 1945 ollessaan 53-vuotias, 
mutta seurasi alaa ja oli Kameraseuran aktiivijäsen 
koko ikänsä. Setälä lahjoitti laajan negatiivi- ja 
vedos kokonaisuutensa Suomen valokuvataiteen 
museoon vuonna 1970 (Haikarainen 1992, 9; Punkari 
1982, 64). Valokuvaamisen lisäksi Setälä toimi valo-
kuvauksen opettajana, kirjailijana ja keksijänä. Hän 
opetti Taideteollisuuskeskuskoulussa 1934–1940 ja 
Nuorten voiman liitossa 1929–1959. Lisäksi Setälä 
piti useiden vuosien ajan valokuvauksen kirjekurs-
seja. (Haikarainen 1992, 7; Frigård 2008, 145.)

Setälän kirjallinen tuotanto keskittyy erilaisiin 
valokuvausoppaisiin, joihin kuuluvat Valokuvauksen 
taito (1929), Pieni kuvakirja valokuvauksen 
harrastajille (1929) Oman kameran opas 
(1936), Valokuvaus tieteenä ja taiteena (1940), 
Valokuvaajan työkirja (1941), Valokuvauksen 
sanastoa (1944) ja Suomen kieli valokuvauksen 
kuvastimessa (1963).53 Kirjoja varten hän kehitti 
suomenkielistä valokuvatermistöä, josta osa on 
edelleen käytössä. Setälälle myönnettiin vuonna 
1972 valtion kirjailijaeläke ja vuonna 1973 valokuva-
taiteen valtiopalkinto. (Punkari 1982, 62–63.)
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Tärkeä osa elämäntyötä oli myös työskentely 
erilaisten kojeiden parissa. Setälän kehittämiin 
valokuvausaiheisiin keksintöihin sisältyivät hänen 
omien sanojensa mukaan muun muassa:

a) valotusautomaatti
b) Leican filmien kehityskone
c) valokuvien huuhtelukoje
d) elokuvausta varten suunnittelemani ja 

rakentamani ns. trikkikone. (Setälä 1931.)

Hätkähdyttävin kojeista oli kuitenkin Nuorten 
Voiman Liiton talvipäivillä Viipurissa vuonna 
1931 esitelty Herra Koneihminen. Setälän 
operoima ”robotti” oli rakennettu Helsingin 
Puhelinyhdistyksen käytöstä poistetuista releistä. 
Se teki mikrofonin kautta annettujen ohjeiden 
mukaisia tehtäviä, kuten sytytti valot mainostau-
luihin tai käynnisti imurin tai perämoottorin. Herra 
Koneihminen nautti debyytistään lähtien suurta 
yleisön suosiota ja vieraili talvipäivillä vuoteen 1934 
saakka. Nykypäivän tutkijat ovat nähneet Herra 
Koneihmisen yhdistäneen useita aikakauden 
teemoja. Sen on kuvailtu olleen ”modernin ajan 
demonstraatio” (Frigård 2008, 152) ja ”esimerkki 
modernista koneesta ja modernista ihmisestä”. 
(Suominen 2003, 41.) 

Liikeabstraktio
Liikkeen tallentaminen pitkän valotusajan avulla 
on 1900-luvun alkuvuosikymmenistä asti ollut 
yksi suosituimmista tavoista tehdä abstrakteja 
valokuvia. Kyseessä on liikeabstraktioksi nimit-
tämäni valokuvallinen ele, jonka aikana kamera 
”kerää hetkeä” toisella tavalla kuin yhden ratkai-
sevan hetken valokuva ja mahdollistaa liikkuvien 
kohteiden esittämisen ”epämääräisinä hahmoina 
tai vauhtiviivoina” (Luukkonen 2017, 240). Ismo 
Luukkonen käytti väitöksessään Valokuvan 
ajallisuus (2017) valotukseen käytetystä ajasta 
nimitystä ”valokuvan hetki”.

Valokuvan hetki on ajanjakso, jota määrit-
tävät ajankohta ja kesto. Sen aikana 
optinen projektio tarttuu valonherkälle 
pinnalle. Se voi kestää miljoonasosa-
sekunnin tai kolme vuotta, yleensä jotakin 
siltä väliltä. […] Valokuvan hetkellä on aina 
kestonsa, ja sen aikana tapahtuu jotakin. 
Tapahtuma on mikä tahansa muutos 
suhteessa aikaan. (Luukkonen 2017, 224.)

Valokuvan kyky todistaa omasta aikakäsitykses-
tämme poikkeavia tapahtumia, kuten ihmissilmän 
näkökykyä nopeampaa tai hitaampaa liikettä, on 
muokannut oleellisesti käsitystämme ajasta ja 
omien havaintojemme rajallisuudesta (Anttonen 
2005, 4). Valokuvauksen alkuhistoriassa esittä-
vyyden suttaava liike oli virhe, jota välttääkseen 
kuvaajat pysäyttivät mallinsa epämukaviin asen-
toihin suoraselkäisten tuolien ja päätukien avulla. 
Nopean liikkeen kuvaaminen mahdollistui vasta 
1800-luvun lopulla, jolloin aiempia menetelmiä 
valoherkemmän kuivalevytekniikan ja kameran 
sulkimen kehittyminen lyhensivät valotusaikoja 
oleellisesti. Teknisten muutosten myötä kamerasta 
muodostui aikaa ja liikettä tutkiva väline, jonka 
avulla pyrittiin erilaisten teorioiden visualisoimi-
seen ja todentamiseen. (Anttonen 2005, 4–6.)

Tunnetuin varhaisista liikevalokuvaajista oli 
Yhdysvalloissa asunut englantilainen valoku-
vaaja Eadweard Muybridge (1830–1904), joka 
aloitti yhdysvaltalaisen laukkahevosia kasvatta-
neen rautatiemiljonääri Leland Standfordin palk-
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kaamana liikekuvakokeilunsa ratkaistakseen kiistan 
siitä, olivatko hevosen kaikki neljä jalkaa yhtä-
aikaisesti irti maasta sen laukatessa vaiko eivät. 
Kalifornian kirkkaan auringon ja kehittämänsä 
monikamera tekniikan avulla Muybridge onnistui 
vuonna 1872 tai 1873 tallentamaan laukan liitovai-
heen, jossa kaikki Occident-hevosen jalat olivat 
hetkellisesti yhtäaikaisesti ilmassa (Adam 2014, 
10). ”Pohdittuaan asiaa hän yhdisti kaiken tietonsa 
kemiasta ja optiikasta, koetti, ja onnistui tallenta-
maan ensimmäisen sumuisen ja epätarkan kuvan 
laukkaavasta Occidentista.” (Muybridge San 
Francisco Examiner 6.2.1881.) 

Muybridge erikoistui paljon huomiota herättä-
neen laukkaprojektinsa jälkeen eläinten ja ihmisten 
liikkumisen kuvaamiseen ja julkaisi vuonna 1887 
kirjan Animal Locomotion. Teoksessa esitettiin 
aikasarjavalokuvina mitä moninaisimpia liikkuvia 
kohteita. Aiheittensa mukaan nimettyjä kuvia 
olivat esimerkiksi Kumartuminen ja nenäliinan 
nosto, Puutarhajyrän veto, Muulin erilaiset 
esiintymistavat ja Kävelevä elefantti. Valmis teos 
sisälsi 781 kuvaa, joissa oli kaikkiaan 19 347 yksit-
täistä ruutua. Projektissa kuvattujen lasinegatiivien 
määräksi on arvioitu noin 100 000 kappaletta. 
(Adam 2014, 21.) 

Toinen tunnettu liikekuvaaja oli Muybridgen 
työskentelystä innoittunut ranskalainen fysiologi 
Étienne-Jules Marey (1830–1904). Muybridgen 
käyttämän monikameratekniikan sijaan Marey 
tallensi liikkeen monivalotuksena samalle negatii-
ville. Hänen kehittämänsä ”valokuva-ase” kykeni 
ottamaan peräti 12 kuvaa sekunnissa (Frizot 1994, 
248–249.) Marey kuvaili keksintöä kirjeessään 
äidilleen vuonna 1882:

[Marey 3.2.1882:] Minulla on valokuva-ase, 
jolla ei voi tappaa mitään, mutta jolla voi 
tallentaa lentävän linnun tai juoksevan 
eläimen alle 1/500 sekunnin valotusajalla. 
En tiedä, voitko kuvitella, miltä tuo nopeus 
näyttää, mutta se on ällistyttävää. (Frizot 
1994, 248.) 

Valokuva-aseesta ei ollut pitkä matka Mareyn 
ensimmäiseen elokuvaan, jonka hän julkaisi heinä-
kuussa 1889. Sen aiheena oli avautuva ja sulkeutuva 
käsi (Frizot 1994, 250). 

Paitsi tieteeseen, liikevalokuvilla oli suuri 
vaikutus myös taiteeseen. Aikalaistaiteilijoista 
muun muassa Auguste Rodin ja James Whistler 
käyttivät Muybridgen kuvia teostensa malleina. 
(O’Toole 2009, 204.) Tunnetuin liikevalokuvia 
mukaileva maalaustaiteen esimerkki lienee 
Marcel Duchampin maalaus Nude Descending a 
Staircase, No 2 (1912), joka esittää ihmisen liikkeet 
tämän laskeutuessa portaita Mareyn ”kronofoto-
grafien”, eli aikavalokuvien, mukaisesti. 

Myös italialaiseen taiteen avantgarderyhmä 
futuristeihin kuuluneet veljekset Anton Giulio 
(1890–1960) ja Arturo Bragaglia (1893–1962) aloit-
tivat liikevalokuvakokeilut Muybridgen ja Mareyn 
kuvien innostamina. Heitä kiinnosti lisäksi rans-
kalaisen filosofi Henri Bergsonin aikaa käsittelevä 
teoria, jossa elokuvaa käytettiin ajallisen keston, 
”duréen”, analogiana. (Lista 2001, 21.) Bragaglian 
veljesten fotodynaamisen, eli ”liikkeen transsen-
dentaalisen valokuvauksen” tavoitteena oli liikkeen 
pysäyttämisen sijaan sen aistimisen esittäminen. 
Veljesten hieman tavallista pidemmällä valotus-
ajalla tallentamat kuvat tehtiin huolellisen suun-
nitelman mukaan studiossa. Käytössä oli kolme 
valoa, musta tausta, sekä halutun liikkeen tai 
eleen tekevä ihmismalli. (Lista 2001, 22.) Kuvattu 
keho venyi liikkeen mukana ja kadotti äärivii-
vansa hajoten lähes tunnistamattomaksi. Tekijät 
itse kuvailivat valokuviaan ”oudoiksi, kummalli-
siksi tai jopa hirvittäviksi” (Lista 2001, 23). Veljesten 
kuuluisia fotodynaamisia teoksia ovat muun 
muassa Change of position (1911), Typist (1913) 
ja Movement of the head (1914). 
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51–52. Heikki Paaer, sarjasta Heilahduksen omakuva, 1950-luku

Heilahduksen omakuva
Tutkimusaineistossani on kaikkiaan neljän koti-
maisen kuvaajan liikeabstraktioita. Varhaisin on 
Setälän Sähkökruunu (1928), muut kolme sarjallista 
kokonaisuutta ovat Heikki Paaerin Heilahduksen 
omakuva (noin 1953), Pertti Kekaraisen Document 
Movement (1994) ja Nanna Hännisen New 
Landscapes (2004–2006). 

Heikki Paaerin (1925–1969) sarjan Heilahduksen 
omakuva muodostaa neljä todennäköisesti 
uniikkia valokuvaa. Ilman kameraa työskennel-
leen Paaerin kuvissa liike tallentui suoraan valo-
kuvapaperille valonlähteen avulla. Niissä liikkuva 
tekijä ei ole kuvaaja, vaan johdossa roikkuva kirkas, 
pieni valo. Paaer kirjoitti kuvien tekoprosessista 
Taidelehti Kuvassa vuonna 1953.

Kun heilahdus piirtää itsensä valonsäde 
piirtimenään, kuulostanee tämä melko 
oudolta asialta. Niin on kuitenkin käynyt 
oheisten kuvien syntyessä ja tapahtuman 
tekee havainnolliseksi seuraavat olosuhteet: 
pimeään huoneeseen on asetettu johdon 
varassa riippuva lamppu, joka on pimen-
netty niin, että vain valopiste lankeaa 
siitä alapuolella olevaan valokuvauspa-
periin. Kun lamppu joutuu heiluvaan liik-
keeseen, piirtää piste valonaralle pinnalle 
heilahduksen radan ja liikkeen hitaasti 
pienentyessä jää paperille rata toisensa 
viereen, kunnes kuva on valmis: heilah-
duksen piirtämä kuva itsestään. Oheisten 
kuvien muodoista ilmenee, etteivät 
modernit taidekäsitykset ole mitään uutta 
luonnolle ja ettei taidemaalarin pää ole 
ainoa abstrak tisten muotojen syntymäsija. 
(Paaer Taidelehti Kuva 9/1953, 25.)

Vastaavanlaiset heilurin avulla tallennetut kuvat 
olivat suosittuja 1950–1960-luvuilla ainakin Saksassa 
ja Ranskassa. Esimerkiksi saksalainen arkkitehtuuriin 
erikoistunut valokuvaaja Heinrich Heidersberger 
(1906–2006) rakensi vuosina 1953–1955 heilurin lailla 
liikkuvan monimetrisen kojeen, jonka avulla hän 
valotti rhytmogrammeiksi kutsumiaan liikeabstrak-
tioita (Heidersberger Institut). 
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54.
Mdf on lyhennys 
sanoista 

”medium-den-
sity fibreboard”. 
Kyseessä on siis 
ohut puusta valmis-
tettu levy.

53. Pertti Kekarainen, Dokument Movement, 1994

veri ja elämä. Ja se on kuitenkin aktii-
vinen väri. Sinisenä kuvat muistuttaisivat 
liikaa jotain viivakoodia. Minä olen kokeillut 
sinisten lisäksi monivärisiä. Ne taas muistut-
tavat liikaa maalauksia. (Koskinen Valokuva 
5/1995, 12.)

Dokument Movement -sarjan kolme mdf-levylle54 
pohjustettua teosta olivat ensimmäistä kertaa 
esillä Kekaraisen yksityisnäyttelyssä Galleria 
Artekissa vuonna 1995. Kuvien ripustustapa ja 
koko korostivat niiden ”fyysisyyttä, materiaali-
suutta ja suhdetta tilaan”. Kuvat oli tehty ”ihmisen 
korkuisiksi” (190 × 120 cm), jotta ne vaikuttaisivat 
katsojaan kehollisesti. Teosten alalaitaan jätetty 
valkoinen alue oli puolestaan viittaus Polaroid-

44-vuotiaana kuolleesta Paaerista ja hänen 
valokuvallisesta tuotannostaan on olemassa vali-
tettavan vähän tietoa. Heilahduksen omakuva 
-sarjan lisäksi olen löytänyt Paaerilta vain yhden 
valokuvateoksen, joka on Taidelehti Kuvan 
10/1953 takakannessa julkaistu, myöskin kame-
rattomasti valmistettu kasviaiheinen kuva. 
Taideakatemiassa opiskellut helsinkiläinen Paaer 
teki kamerattomien valokuvakokeilujen lisäksi 
kirjojen kansia ja kuvituksia sekä kuntien vaaku-
noita. Hänen isänsä oli graafikko Germund Paaer, 
joka opetti Taideteollisessa keskus koulussa 
vuosina 1926–1950 ja toimi piirtäjänä muun 
muassa Kustannusosakeyhtiö Otavassa. (Suomen 
valokuva taiteen museo.)

Tutkimuksen seuraavat liikeabstraktiot, Pertti 
Kekaraisen (1965) sarja Dokument Movement (1995), 
kuvattiin reilut kolmekymmentä vuotta Paaerin 
heilahdusten jälkeen. Hämärän huoneen sijaan 
Kekarainen seisoi Kampissa ja kuvasi sekunnin 
valotusajalla busseja, joiden kyljissä oli punaista 
tekstiä (Kekarainen 4.6.2015.) Kekarainen kertoi 
vastavalmistuneesta kuvasarjasta haastattelussaan 
vuonna 1995:

Uusimmat kuvani, punavalkoraitaiset 
kuvat olen kuvannut ohikiitävistä busseista 
[…] Kuvat voivat muistuttaa viivakoodia 
tai kaasuspektriä. Toisaalta ne ovat 
hyvin lähellä abstraktia maalausta […] 
En halua erityisesti alleviivata sitä, että 
kuvissa on bussi. Kuvaustapa on kuitenkin 
mutkaton, sillä en ole itse tehnyt raitoja. 
Myös käytännön syistä bussi on hyvä. Sen 
pituus on sopivassa suhteessa sen vauhtiin. 
Kuvausolosuhteetkin ovat tärkeät. Pitää 
olla harmaa päivä. Monta päivää on 
hurahtanut bussiaseman liepeillä punaval-
koisia busseja odotellessa. Olen saattanut 
vahtia jotain tiettyä Lahdesta tulevaa 
bussia. Juuri, kun se saapuu, joku kävelee 
linssin edestä. Punainen on hyvä väri. Olen 
kokeillut myös sinisiä busseja, mutta sininen 
on liian massiivinen väri. Punaiseen liittyy 
jotain inhimillisyyttä, siitä tulee mieleen 
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kuvien estetiikkaan. Työt esitettiin pystysuuntai-
sesti lattialla seinään nojaten, sillä vaakatasossa ne 
olivat liian ”maisemallisia”. (Kekarainen 4.6.2015.)

Kekarainen vedosti sarjan teokset itse, sillä 
halutun kokoisia värivedoksia ei 1990-luvun puoli-
välissä ollut mahdollista teettää Suomessa. Kuva-
taideakatemiassa yhtä aikaa opiskelleet, väripimiön 
Kaapelitehtaalla ja sittemmin Sörnäisissä jakaneet 
taiteilijat Pertti Kekarainen, Marko Vuokola ja Jussi 
Niva, rakensivat isojen värikuvien vedostamista 
varten itse käsin pyöritettävän kehitysrummun 
jäteputkista. Laite takasi sillä tehtyjen kuvien 
autenttisuuden, sillä ”ei niillä vehkeillä voinut saada 
aikaan kahta samanlaista”. (Kekarainen 4.6.2015.)

Kekaraisella oli Artekin näyttelykokonaisuu-
dessa esillä Dokument Movement -sarjan lisäksi 
myös monokromaattisia valokuvia, jotka oli tehty 
alusta loppuun asti väripimiössä. Teokset oli 
nimetty niiden esittämien värien mukaan. Mukana 
olivat Pinkki, Suklaanruskea, Vaaleankeltainen ja 
Harmaanvioletti. Tärkeintä oli, että kuvien värit 
olivat ”epävärejä”, eli eivät viitanneet mihinkään 
itsensä ulkopuoliseen asiaan, kuten luontoon. 
(Kekarainen 4.6.2015.)
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Lähden liikkeelle käyttämällä kehitettyä, 
valottamatonta negatiivia. Sen avulla 
tuotan valokuvapaperille valokuvan esteet-
tisiin konventioihin viittaavaa rakeisuutta 
sekä värin, joka on synnytetty valokuvaa-
misen sijaan väripään suodatuksia muutta-
malla. (Kekarainen 2007, 64.)

Väriteokset oli päällystetty kirkkaalla laminaatilla, 
jotta ne heijastaisivat voimakkaasti. Kekarainen 
halusi luoda heijastusten kautta katsojan ja 
teoksen välisiä kohtaamisia, joissa valokuvan 
tapahtuma muodostuisi katselutilanteen aikana. 
”Minulle näissä teoksissa aihe on se heijastus, oli 
se sitten katsoja tai sitten se tila, jossa se teos 
on, joka kuvasta peilautuu.” (Kekarainen 4.6.2015.) 
Heijastukset tekivät teoksista ”avautuvia”, eli 
valokuvia, jotka kommunikoivat ympäristönsä 
kanssa dialogisesti ja muuntuvat esittämispaikan 
ja katsojien mukaan. 

”Sulkeutuvia” kuvia, joita suurin osa valoku-
vista on, voi sen sijaan siirtää muuttumatto-
mina paikasta toiseen. ”Sulkeutuvalla valokuvalla 
tarkoitan teosta, joka ei luo yhteyttä ympäröivään 
tilaan vaan pitäytyy itsessään kuin tyhjiöitynä.” 
(Kekarainen 2007, 34.) Ylipäätään Kekarainen ei 
halua kuviinsa perinteistä ajallisuuteen sitou-
tuvaa valokuvallista kerronnallisuutta, vaan vertaa 
teoksiaan mieluummin minimalistiseen kuvan-
veistoon. Hänelle ”valokuva on litteä veistos”. 
(Kekarainen 4.6.2015.)

Näyttelyissään Kekarainen yhdistää tietoisesti 
abstraktia ja esittävää ilmaisua. ”Asettamalla 
visuaalisesti varsin erilaisia teoksia vierekkäin tai 
vastakkain pyrin kommentoimaan tilan ymmärtä-
misen sekä havainnon muodostumiseen liittyviä 
konventioita ja lainalaisuuksia.” (Kekarainen 2007, 
40.) Hänestä esittävän ja epäesittävän rajat ovat 
kiinnostavia, joskin abstraktio on käsitteenä moni-
tulkintainen. ”Abstraktion käsitettä käytetään usein 
löperösti. Sana abstrakti sisältää monta lukutapaa. 
Minulle se on tunnistamattoman kaltainen.” 
(Kekarainen 4.6.2015.)

Nanna Hännisen (1973) sarja New Landscapes 
(2004–2006) sai alkunsa vuonna 2000, kun aiemmin 
studiossa työskennellyt Hänninen halusi tehdä 
jotain erilaista. Liike tuli aluksi kuviin vahingossa. 
Matkallaan New Yorkissa Hänninen kuvasi kaupun-
kia pilvenpiirtäjä Empire State Buildingin katolta, 
ja painava kamera sattui liikahtamaan valotuksen 
aikana. Kaupungin valot piirsivät kuviin kiinnos-
tavia viivoja, ja Hänninen päätti tehdä ”valosta 
itsestään aiheen”. Hän käveli öisiä katuja painavaa 
palkkikameraa sylissään kantaen, ja aukaisi kameran 
sulkimen kiinnostavien valoaiheiden kohdalla. 
Pitkien valotusten aikana Hänninen koki tekevänsä 
”pikku performansseja tai elokuvia”. (Hänninen 
26.6.2015.) 

New Yorkin jälkeen Hänninen kuvasi eri puolilla 
maailmaa olevia kaupunkeja, niihin vieviä teitä ja 
muita rakennettuja ympäristöjä. Kuvauspaikkojen 
mukaan nimettyihin teoksiin kuuluvat esimerkiksi 
Manhattan (2004), Zürich City (Breathing) (2006), 
30 km on the Road Towards Rovaniemi City 
(2006), Airport of Ponta Delgada (Açores) (2005), 
Autobahn A5 (2005), Düsseldorf and River Rhein 
(2006). 

Hänninen käytti kuvatessaan hyväkseen kävelyn 
lisäksi myös muuta kehonsa liikettä. ”Jokainen teos 
muodostuu pitkän valotusajan, kuvaajan liikkeen ja 
hengityksen, sydämen sykkeen, naurun, puheen ja 
kävelyn tuottamien rytmisten valokuvien sarjaksi.” 
Teokset ovatkin Hänniselle ennen kaikkea oman 
kokemuksen tallenteita. ”Subjekti on vahvasti 
läsnä, kun taas kuvan kohde on etäällä ja näin se 
muuttuu helpommin käsiteltäväksi, turvallisem-
maksikin.” (Abstrakti! 2017.)

Hän kertoo muistavansa hyvin jokaisen 
teoksen valotuksen ja siihen liittyvän henkilö-
kohtaisen tapahtuman tai tunteen. Esimerkiksi 
teos Jyväskylä Skyline #1 (Laughing) (2006) on 
kuvattu Jyväskylän kaupungin lähellä sijaitsevan 
Laajavuoren päältä, kun Hänninen oli onnel-
linen. Diptyykin Basel from Sankt Anton (2006) 
hän kuvasi Pyhän Antonioksen kirkon korkeasta 
tornista: ”Torniin veivät jyrkät pienet portaat, 
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54. Nanna Hänninen, Basel from Sankt Anton Diptych, 2006
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jotka nousin ylös korkeanpaikankammosta kärsivän 
saksalaisgalleristini kanssa. Kävelin koko tornin 
ympäri valotuksen aikana” (Hänninen 26.6.2015). 

The New Landscapes-sarjaan kuuluu kaikkiaan 
19 isoa Diasec-pohjustettua teosta, joiden koot 
vaihtelevat 110 × 140 ja 110 × 280 cm:n välillä. 
Hänninen on työstänyt sarjan kuvista näyttely-
vedosten lisäksi Kojodi Pressin julkaiseman taide-
kirjan Recordings (2007) sekä neljä julkista teosta. 
Julkisista teoksista kaksi, Electric Power Plant 
of Kuopio: Version in Red ja Jungle (2006), ovat 
Hännisen kotikaupungissa Kuopiossa sijoitettuna 
kaupungin työvoimatoimiston sisäseiniin. Kaksi 
muuta ovat Tukholmassa. 

Walks from Dusk till Dawn (2008) ja Vertical 
Landscape (2013) toteutettiin osana Ruotsin 
Kulturrådetin rahoittamaa kutsukilpailua. ”Nämä 
olivat tosi rohkeita ja kalliita projekteja, vaikei-
takin, kun piti ottaa huomioon kaikki rakennus-
materiaalien ominaisuudet.” (Hänninen 6.8.2015.) 
Tukholman keskustassa sijaitsevan Central post-
husetin sisäpihalla olevan lisärakennuksen ulko-
pintaan sijoitettu Walks from Dusk till Dawn 
-teoksen nimi on peräisin sen kuvaamisen ajan-
kohdista. Sitä kuvatessa Hännisen työaika 
määräytyi hänen lastensa yöunien mukaan aurin-
gonlaskun ja -nousun välille. Muutaman kilometrin 
päästä Tukholman keskustasta sijaitseva Vertical 
Landscape puolestaan laskeutuu alas pitkin kuusi-
kerroksisen asuinkerrostalon parvekkeita. Teoksen 
korkeus on huikeat 17,6 metriä. 

Käsitetaiteeseen ja minimalismiin tuotantonsa 
sijoittavalle Hänniselle abstraktio on tietoisesti 
valittu muotokieli ja yksityiskohta, jonka kautta voi 
tarkastella ”koko universumia”. Hän kokee kuviensa 
olevan kuitenkin niiden epäesittävästä muoto-
kielestä huolimatta ennen kaikkea dokumentaa-
risia tallenteita todellisuudesta: ”Jokainen kuvista 
tallentaa ainutkertaisen tapahtuman, jota ei voi 
sellaisenaan toistaa.” (Hänninen 26.6.2015.)

Hännisen ajattelutapa liikeabstraktioista muis-
tuttaa toimintamaalauksia (action painting), jotka 
ovat taiteilijan fyysisen teon suoria tallenteita 
ennemmin kuin kuvia jostain tietystä aiheesta. 
Abstraktiin ekspressionismiin liitetty toiminta-

54. Nanna Hänninen, Vertical Landscape, 
2013, Tukholma
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maalaus kehittyi Yhdysvalloissa toisen maailman-
sodan jälkeen. Suuntauksen tunnettuja taiteili-
joita ovat muun muassa Lea Krasner (1908–1984), 
Jackson Pollock (1912–1956) ja Willem de Kooning 
(1904–1997). Toimintamaalauksen käsitettä käytti 
tiettävästi ensimmäisenä amerikkalainen taidekrii-
tikko Harold Rosenberg vuonna 1952 kirjoittamas-
saan tekstissä ”American Action Painters”.

Maalauskangas oli näille amerikkalaisille 
taiteilijoille tapahtumanäyttämö ennemmin 
kuin tila, jossa todellista tai kuviteltua 
aihetta esitettiin, tarkasteltiin tai ilmais-
tiin. Maalaukseen tallentui kuvan sijaan 
tapahtuma. Maalari ei enää käyttänyt väli-
neitään vain tuottaakseen niillä mielessään 
olevan kuvan vaan teki niistä osan teosta. 
Kuva oli tulos kohtaamisesta. (Rosenberg 
1952, 22.)

Toimintamaalauksia ja valokuvan liikeabstraktioita 
yhdistää tapahtumallisuus. Taiteilijan ele jättää 
suoran ja peruuttamattoman jäljen kuvapintaan, 
oli kyseessä sitten filmi tai maalauspohja. Erona on 
se, että maalari näkee työskentelynsä jäljet saman-
aikaisesti niiden tuottamisen kanssa. Kuvaaja on 
digitaalisen kamerankin käyttäjänä kuvan latentti-
suuden armoilla. Kuvan näkee vasta, kun toiminta 
loppuu. 

Eri tyylin kameramiehet
Setälän ohella varhaisimpia kotimaisia abstrak-
tien kuvien tekijöitä olivat valokuvaaja, eloku-
vaaja Eino Mäkinen (1908–1987) ja valokuvaajana 
uransa aloittanut, sittemmin elokuvaohjaajana, 
tuottajana ja käsikirjoittajana työskennellyt Erik 
Blomberg (1913–1996). Mäkinen ja Blomberg olivat 
ystäviä ja työtovereita, jotka tutustuivat Helsingin 
Kameraseurassa 1920-luvun lopulla Blombergin 
ollessa vasta yläkouluikäinen (Harkimo 1982). 

Mäkisen mukaan Blomberg oli erittäin taitava 
muotokuvaaja ja filmikameran käyttäjä (Rista 
1983, 65). Blomberg puolestaan luonnehti Mäkistä 
itseään seesteisemmäksi kuvaajaksi. ”Olimme 
aivan eri tyylin kameramiehiä. […] Minä rynnin 
nopeasti kamerani kanssa tilanteissa, kun taas 
Eino oli rauhallinen ja puntaroi tarkkaan. […] Hän 
löysi kauneutta ja sisältöä poroaidan seipäästäkin.” 
(Tykkyläinen 2008, 20.) 

Blomberg aloitti uransa viisitoistavuotiaana 
työskentelemällä kesän 1929 kehittäjänä ja 
suurentajana Bögelundin valokuvausliikkeessä. 
Haastattelussaan 69-vuotias Blomberg muisteli 
ensimmäistä ottamaansa valokuvaa. 

Katos, sisareni oli päässyt uimamaiste-
riksi. Hän teki komean hypyn sitten näissä 
promootiouinneissa siellä vanhalla Ursinin 
lautauimalaitoksella ja minä otin hänen 
kamerallaan kuvan siitä, joka sattumoisin 
onnistui ihan suurenmoisesti, ihan tuuri-
pelillä tietysti. Siitä innostuin ja jatkoin 
kaikenlaista kuvankehittämistä ja muuta 
tuollaista hommaa, joka oli hyvin jännää 
keskikoululaiselle. (Harkimo 1982.)
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Seuraavina kesinä Blomberg toimi apulaisena 
Helanderin ja Owésenin valokuvaamoissa sekä 
vapaana jalkapallo-otteluihin erikoistuneena lehti-
kuvaajana. Vuonna 1932 Blomberg aloitti ase pal-
veluksensa ilmavoimien valokuvausyksikössä ja 
vuonna 1934 hän lähti opiskelemaan valokuvausta 
Lontooseen, The Regent Polytechnic -korkea-
kouluun.55 (Toiviainen 1983, 9–10.) Blomberg 
pitkästyi kuitenkin jo ensimmäisenä opinto-
vuonnaan ja muutti Pariisiin, jossa hän toimi 
apulaisena valokuvaamoissa ja filmistudioilla.

Opettajat olivat aivan liian perusteellisia 
ja minusta tuntui, että opetus kulki vuosia 
jäljessä. Ehkä olin turhan hätäinen, mutta 
minusta tuntui, että opetus oli liian hidasta 
minulle. […] en toki voi väittää, etten olisi 
koulussa saanut lisäoppia, mutta minulla 
oli kuitenkin sisäinen pakko pyrkiä mahdol-
lisimman nopeasti eteenpäin. (Toiviainen 
2008, 10.)

Hieman yli vuoden ulkomailla opiskelun ja työs-
kentelyn jälkeen Blomberg kutsuttiin valo- ja 
elokuvaajaksi Suomi-Filmiin Risto Orkon ohjaa-
maan, salakuljettajista kertovaan elokuvaan VMV 
6 (1936) (Toiviainen 1983, 11). Elokuvan myötä 
Suomi-Filmistä tuli Blombergin työpaikka, jossa 
hän tutustui aikansa nuoriin elokuvatähtiin, 
Regina Linnanheimoon, Valentin Vaaraan ja Teuvo 
Tulioon. Sittemmin Blomberg kuvasi kolme Tulion 
ensimmäistä elokuvaa, mukaan luettuna klassikko 
Nuorena nukkunut (1937). Blomberg teki yhteis-
työtä myös Tulenkantajiin kuuluneen elokuvaoh-
jaaja Nyrki Tapiovaaran kanssa. Blomberg kuvasi ja 
käsikirjoitti yhteistyössä Tapiovaaran kanssa tämän 
ohjaamat elokuvat Varastettu kuolema (1938) ja 
Miehen tie (1940). (Toiviainen 1983, 14–15.) 

Blombergin tavoin Mäkinen aloitti kuvaus-
harrastuksen nuorena. Ensimmäisen kameransa, 
Kodak Brownien, hän sai 12-vuotiaana. Kuvaajaksi 
Mäkinen kuitenkin keksi ryhtyä vasta kaksikym-
menvuotiaana, tutustuttuaan Kolin lomallaan 
ABISS-kuvaajaryhmän Heikki Ahoon ja Björn 
Soldaniin vuonna 1928 (Tykkyläinen, 2005). 

56. Eino Mäkinen, 
Fotogrammi, Valokuvaus 2/1929

55.
Nykyisin University 
of Westminster.
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Seuraavana vuonna Mäkinen liittyi Helsingin 
Kameraseuraan, jossa innokas keskustelija sai 
lempinimen ”Oppositio”. (Tykkyläinen 2005.) 

Helsingin yliopistossa vuodesta 1927 opiskellut, 
filosofian kandidaatiksi vuonna 1936 valmistunut 
Mäkinen oli kielitaitoinen kirjoittaja, joka oli kiin-
nostunut myös valokuvauksen teoriasta. Mäkisen 
artikkeleja ”Uusi Näkemys” (Valokuvaus 3/1929), 
”Tieteellistä taidetta” (Tulenkantajat 17/1929) 
ja ”Uusi suunta” (Valokuvaus 1/1930), pidetään 
keskeisinä modernismin vaikutteiden tuomisessa 
Suomeen (Uimonen 1992, 385). Kirjoituksissaan 
hän suomensi saksaksi julkaistua valokuvateoriaa 
ja tuotti samalla kotimaiseen valokuvaussanas-
toon uusia käsitteitä. Mäkinen luki Moholy-Nagyn 
ajattelua käsitelleitä kirjoituksia myös saksalaisista 
valokuvalehdistä Deutcher Kamera Almanach ja 
Photographische Rundschau. Hän tunsi saksa-
laisen lisäksi venäläistä aikansa kuvakulttuuria. 
Reijo Porkan haastattelussa vuodelta 1977 Mäkinen 
kertoo, että näistä keskusteltiin Suomessa ”pikku-
piirissä”. Hän mainitsee haastattelussa muun 
muassa taidemaalari Wassily Kandinskyn, venä-
läisen vapaan arkkitehtuurin ja elokuvaohjaaja 
Sergei Eisensteinin. (Porkka 1977.) 

Eduskunnan pikakirjoittajana työskennellyt 
Mäkinen siirtyi vuonna 1932 kokopäiväiseksi 
kuva-alan ammattilaiseksi. Hänestä tuli pian 
arkkitehti ja muotoilija Alvar Aallon luottokuvaaja, 
joka suunnitteli ja kuvasi muun muassa Aallon 
näyttelyosastojen valokuvat Pariisin ja New Yorkin 
maailmannäyttelyihin vuosina 1937 ja 1939. Valo-
kuvauksen lisäksi Mäkinen opetteli elokuvatyön 
toimimalla harjoittelijana Aho & Soldanin elokuva-
laboratoriossa. (Tykkyläinen 2005.)

Suurin osa Mäkisen kuva-aineistosta koostuu 
valokuvista ja elokuvista, jotka hän kuvasi 
Kansatieteellinen Filmi Oy:lle. Sen mittava filmi- 
ja valokuva-arkisto käsittää eri puolille Suomea 
ja suomensukuisten kansojen pariin 1930-luvulla 
tehtyjen kuvausmatkojen aikana kuvattuja doku-
mentteja. Kaikkiaan Kansatieteellinen Filmi Oy 
tuotti vuosina 1936 –1941 yli 40 lyhytelokuvaa, 
joista suurin osa oli Mäkisen kuvaamia. Mäkinen 
itse arvioi kuvanneensa Kansantieteellinen 

Filmi Oy:lle 15 000–20 000 metriä elokuvaa ja 
7000–8000 valokuvaa. Mäkinen työsti Kustaa 
Vilkunan kanssa kuvausmatkojen aineistosta myös 
teoksen Isien työ (1943). (Uimonen 1992, 387.)

Sota-aika katkaisi Mäkisen ja Blombergin 
taiteellisen uran. Talvi- ja jatkosodan Blomberg 
palveli TK-kuvaajana ja käytti sekä valokuva- 
että filmikameraa. Mäkinen puolestaan työs-
kenteli Suomen propagandatoimistossa, jonka 
vastuulla olivat ulkomaisten toimittajien ja 
kuvaajien vierailut maassamme sekä tiedo-
tusmateriaalin toimitus ulkomaiselle medialle. 
Jatkosodassa Mäkinen suoritti myös puolustus-
voimien kuvaosaston erityistehtäviä, joihin kuului 
muun muassa inkeriläisten Suomeen siirron doku-
mentointi vuonna 1943. (Tykkyläinen 2005.)

Sotien jälkeen Blomberg jatkoi elokuvien 
parissa, ja kuvasi muun muassa Mäkisen kanssa 
kolme Lapista kertovan lyhytelokuvaa. Blombergin 
uran huippukohta oli hänen yhdessä ensimmäisen 
vaimonsa Mirjami Kuosmasen kanssa käsikirjoit-
tama ja ohjaama, myös Lappiin sijoittuva elokuva 
Valkoinen peura (1952), joka keräsi useita kansain-
välisiä tunnustuksia. Se palkittiin muun muassa 
Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 1953. (Toiviainen 
1983, 33.)
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57. TK-miehet Kolkka, Hiisivaara ja Blomberg, Petroskoi 30.9.1941. Erik Blomberg kuvassa takana keskellä.
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Ennen eläköitymistään 1970-luvun lopulla 
Blomberg teki Yleisradiolle ja Mainostelevisiolle eri 
aiheisia televisiodokumentteja ja opetti Taideteol-
lisessa korkeakoulussa valokuvahistoriaa. Hän piti 
kuvaajan tärkeimpänä ominaisuutena sivistystä. 
”Pitää jatkuvasti omaksua lisää ja uusiutua ja 
hankkia tietoja.” (Toiviainen 1983, 95.) Blombergin 
muistokirjoituksessa häntä kuvailtiin kielitaitoiseksi, 
kansainväliseksi ja läpikotaisin elokuvasta innostu-
neeksi persoonaksi.

Erik Blomberg hallitsi kuvaajana runollisen 
tyylin, pystyi pelkistäviin maisemaotoksiin, 
käytti mielikuvitustaan ja hallitsi kuvallisen 
symbolismin. Valo oli hänen ensisijainen 
elementtinsä. Valon tunteminen mahdollisti 
kuvien vivahteikkaan sävyasteikon ja ilmai-
sevat kontrastit. (HS 12.10.1996.)56

Mäkisen ura valo- ja elokuvaajana päättyi eden-
neeseen sairauteen, jonka takia kuvaaminen piti 
jättää 1960-luvulla. Sairaus johti lopulta sokeutu-
miseen. (Tykkyläinen 2008, 21). Viimeisinä töinään 
Mäkinen kuvasi ja toimitti kaupunkikuvateoksia 
ja vientiteollisuutta esitteleviä kirjoja ja järjesti 
kuva-arkistoaan yhdessä vaimonsa Sirkka Mäkisen 
kanssa. Mäkiselle myönnettiin valtion valokuvapal-
kinto vuonna 1978 (Tykkyläinen 2005).

Mäkisen ja Blombergin valokuvallista tuotantoa 
on talletettu sekä Suomen valokuvataiteen 
museon että Suomen kansallisen audiovisuaalisen 
keskuksen, KAVIN, kokoelmiin, jossa ovat myös 
molempien elokuva-aineistot.57 Mäkisen ja Blom-
bergin sota-ajan kuvia, negatiiveja ja elokuvia on 
lisäksi Suomen puolustusvoimien SA-kuva-arkis-
tossa. Mäkisen valokuvatuotantoa on myös Alvar 
Aalto -museon kuva-arkistossa.

56.
Muistokirjoituksen 
kirjoittajia ei ole 
nimetty.

57.
Suurin osa Blom-
bergin valokuvista 
on KAVIssa. Arkistoa 
ei ole täysin järjes-
tetty, joten sen 
kokonaismäärä ei 
ole tarkka. KAVIn 
valokuvakonservaat-
tori Markku Mart-
tinen arvioi aineis-
tossa olevan joitakin 
satoja valokuvia.

58.
Päiväämättömän 
sarjan vedoksia 
ja lasinegatiiveja 
on arkistoitu sekä 
Suomen valokuva-
taiteen museon että 
Kansallisen audiovi-
suaalisen instituutin 
kokoelmiin. Kaikkia 
sarjan vedoksia ja 
negatiiveja ei ole 
löydetty.

Uusia näkemyksiä
Eino Mäkinen kirjoitti 1920–1930-lukujen vaih-
teessa kolme valokuvauksen modernisaatiota 
käsittelevää artikkelia, jotka hän kuvitti omilla 
kuvillaan. Julkaistut kuvat ovat osa Mäkisen 
Harjoitelmia-sarjaksi nimeämää, arviolta vuosina 
1929–1934 kuvattua kokonaisuutta.58 Sarjassa on 
erilaisia uusien kuvateorioiden mukaisia valokuvia, 
jotka on kuvattu keski- ja laakakoon kameroilla 
lasinegatiiveille. Mäkisellä oli käytössä ainakin koon 
6×6 Rolleiflex-kamera. Lisäksi Mäkinen kuvasi 9×12, 
13×18 ja 18×24 koon laakanegatiiveille, mutta vain 
satunnaisesti kinokoon filmille. (Rista Arkkitehti 
2/1983, 8.)

Artikkeleista ensimmäinen on vuonna 1929 
Valokuvaus-lehdessä julkaistu ”Uusia näkemyksiä”, 
jossa Mäkinen käsitteli László Moholy-Nagyn 
valokuvateoriaa. Uuden näkemyksen mukaisissa 
kuvissa olennaista oli uusien ”relatioiden”, eli yh -
teyksien, luominen valokuvan omia ominaisuuksia 
hyödyntäen:

Valokuvaus ei saa olla luonnon kopioi-
mista tai maalaustaiteen jäljittelyä. 
Valokuvauksen, niin sanotaan, tulee olla 
täysin itsenäinen taiteenhaara. Sillä on 
mahdollisuuksia sellaisia, joita ei muilla 
ole; sen on niitä käytettävä. (Mäkinen 
Valokuvaus 2/1929, 15.) 

Uudet kuvaus- ja kuvanvalmistustavat mahdol-
listivat ”uusiin sensaationaalisiin näkemyksiin” 
pääsemisen. Yksi kuvaustavoista oli liioitellun 
jyrkkä perspektiivi, jonka sai aikaan kameraa ylös- 
tai alaspäin kallistamalla tai käyttämällä ”väärä-
piirteisyyden ja reunalevenemisen” aiheuttavia 
erikoislinssejä tai prismoja. Muita keinoja olivat 
synoptinen kuva, eli monivalotus, joka laajensi 
”silmän näköpiiriä ajallisesti”, fotomontage, joka 
oli useista eri lähteistä leikattuja kuvia yhdiste-
levä montaasi, ja fotoplastiikka, jossa valokuvaan 
yhdistyivät valokuvamontaasitekniikka ja piirustus. 
(Mäkinen Valokuvaus 2/1929, 17.) 



104 Abstraktin aika

Tärkeä uuden näkemyksen mukainen keino 
oli lisäksi kameraton työskentely, eli vapaa 
valomuovailu, jolla saatiin aikaan fotogrammeja. 
Niihin tiivistyi Moholy-Nagyn teorian ydin.

Valokuvaus on valolla kirjoittamista, valolla 
piirtämistä, valokuvaustyön todellinen 
sydän on tämän valopiirtämisen ja valo-
kirjoittamisen hallitseminen eikä asioiden 
muodon jäljentäminen, kuten tähän asti 
on miltei yksinomaan oletettu. (Mäkinen 
Valokuvaus 2/1929, 18.) 

Fotogrammit olivat Mäkisen mukaan myös hyödyl-
lisiä, sillä ”ne antavat runsaasti opastusta valo-
kuvauksellisten menetelmien tarkoituksesta”. 
Artikkelissa myös opastettiin fotogrammien 
tekoon: ”[Asetetaan] valonherkälle kalvolle erilaisia 
esineitä, paperipalasia ym., siirrellään niitä eri 
asentoihin ja annetaan samalla valon vaikuttaa 
kalvoon.” (Mäkinen Valokuvaus 2/1929, 17.)

Seuraavassa, vuonna 1929 Tulenkantajat-
lehdessä julkaistussa artikkelissaan ”Tieteellistä 
taidetta” Mäkinen jatkoi Moholy-Nagyn teorian 
käsittelyä, ja siinä hän keskittyi tieteellisen ja 
taiteellisen luonteen yhteyteen. ”Valokuvaus avaa 
uusia näkemyksiä uuteen maailmaan, josta emme 
ilman optiikkaa ja kemiaa tietäisi mitään. Uutta 
totuutta salatusta valojen ja varjojen maailmasta.” 
Mäkisen mukaan valokuvaus oli ”laajentanut silmän 
näköpiiriä uusilla linssinäkemyksillä”, eli näyttänyt 
ihmisille maailman ennennäkemättömällä kameran 
mahdollistamalla tavalla. (Mäkinen Tulenkantajat 
17/1929, 278.)

Nykyajan ihmiselle on viimeisten vuosi-
kymmenien tiede antanut uuden 
välineen, uuden tekniikan kokonaan 
uuden taiteen palvelemiseksi – valoku-
vauksen. Valokuvaus? Onko se taidetta? 
Matemaattisen tarkasti laskettu objektiivi 
projisoi kuvan maailmasta valonherkälle 
emulsiolle. Tämän kuvan on tiede keinoil-
laan tehnyt, tiede ottaa sen huomaansa, 
kehittää siitä negatiivin, siirtää kuvan 

toiselle valoherkälle kalvolle – kopioi posi-
tiivin. Onko taiteella mitään sanomista 
tähän kemiallis-fysikaaliseen reaktioon? 
Eikö valokuva ole kauttaaltaan harkit-
seva järjen ja laskevan mekaniikan tulos? 
[…] Ja kuitenkin! Taiteellinen, luova henki 
on astunut tämänkin tieteellisen prosessin 
väliin. Tieteestä on tullut välikappale uusien 
kauneusnäkemysten luomiseksi. (Mäkinen 
Tulenkantajat 17/1929, 278.)

Kaikki valokuvaus ei kuitenkaan ollut taidetta, 
vaan sen muuttumisen ”produktiiviseksi”, eli 
taiteeksi, mahdollisti välineen tietynlainen käyttö. 
”Mutta siitä tulee taidetta, kun valokuvaaja osaa 
oikein käyttää tekniikkaansa, kun hän ensin itse 
pystyy näkemään kuvattavansa ja sitten siirtä-
mään sen muidenkin tajuttavaksi tekniikkansa 
avulla”. Yksi keinoista, jolla valokuvaaja saattoi 
”avata silmämme tajuamaan uuden maailman 
ilmiöitä”, oli jo aiemmassa artikkelissa mainittu 
”luonnottoman” perspektiivin valinta. ”Kuvaaja 
ottaa kuvan vinosti ylös-ajan alaspäin kalliste-
tulla kameralla – esim. ylös pitkin tehtaanpiippua.” 
Myös ”ajan totuuden” muokkaaminen, eli moniva-
lotukset, mahdollistivat taiteellisuuden. (Mäkinen 
Tulenkantajat 17/1929, 280.)

Ne Kantin käsitteet, avaruus ja aika, jotka 
vuosisatoja ovat aistejamme sitoneet, 
alkavat murtua. Miten suunnattomia 
näköaloja avautuukaan modernille 
ihmiselle. Tulevaisuus, jossa aistimuselämää 
rajoittavat aidat on kaadettu, 
häämöttää edessämme. Onko koittava 
päivä, jolloin näemme ja kuulemme, 
tunnemme, tahdomme ja tiedämme 
ajallisuuden ja paikallisuuden, avaruuden 
ja iankaikkisuuden rajojen ulkopuolella. 
(Mäkinen Tulenkantajat 17/1929, 280.)
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Mäkisen kolmas ja viimeinen artikkeli, Valokuvaus-
lehden vuoden 1930-numerossa julkaistu ”Uusi 
suunta”, oli kirjoituksista laajin, ja se käsitteli 
aiemmista poiketen myös uusien valokuvateo-
rioiden vastaanottoa Suomessa.

Viime aikoina on ulkomailla, etupäässä 
Saksassa, ilmennyt valokuvauksessa 
uusia virtauksia, jotka vähitellen ovat 
kantautuneet meidänkin maahamme. 
Lehdessämme on jo aikaisemminkin ollut 
eri kertoina puhetta tästä n.s. uudesta 
suunnasta. Iskulauseet sellaiset kuin 
”uusia näkemyksiä”, ”uusi asiallisuus”, 
”produktiivinen valomuovailu” j.n.e. […] 
Meilläkin on alettu tuntea vanhaan 
kaavamaisuuteen vajoamisen vaara ja 
alettu pyrkiä siitä irti. Tämä pyrkimys on 
saanut osakseen vastustustakin, joka meillä 
ei kuitenkaan ole pukeutunut niin kiivaisiin 
ja rajuihin muotoihin kuin muutamissa 
saksalaisissa julkaisuissa. (Mäkinen 
Valokuvaus 1/1930, 2.)

Mäkinen pohti kirjoituksessa uuden suunnan 
”tyylin ja komposition” kysymyksiä. Hän totesi, 
että uusi suunta ei ”rajoitu pelkkään tekniikkaan” 
ja että ”tekniikka ei tee taidetta”. Valokuvasta 
tuli taiteellinen ”vasta tekijänsä sisäisen näke-
myksen ja sen esille saamisen kautta”. Mäkinen 
huomioi myös, että uuteen suuntaan sisältyi 
useita erilaisia ”tyylillisiä suuntia”, joita olivat 
esimerkiksi ekspressionismi, uusasiallisuus ja 
abstraktionismi. (Mäkinen Valokuvaus 1/1930, 
6–7.) Ekspressionismissa kuvaaja keskittyi Mäkisen 
mukaan ”tunnelmien ilmaisuun”.

[Hän] ei tahdo siirtää valokuvallaan 
katsojaan vain ulkonaista muodosta 
saamaansa vaikutelmaa, kuten impressio-
nisti, vaan tahtoo esittää muotojen, 
– sävyjen, pintojen, viivojen y. m. – avulla 
sisäisen näkemyksen.” (Valokuvaus 1/1930, 7.)

Uusasiallinen valokuvaaja kuvasi ekspressionistien 
tavoin asetelmia ja esineitä, mutta tämän ”suhtau-
tumistapa kuvattaviinsa on materialistinen”.

Ennen kuin uusasiallisuutta tavoitteleva 
valokuvaaja menestyksellisesti pystyy työs-
kentelemään, on hänen perinpohjin tunnet-
tava tekniikkansa. Hänen on tiedettävä, 
miten saadaan esille porsliinilautasen 
kiilto, metallin pehmeä hohde tai naisihon 
pehmeä joustavuus. Hänen täytyy pystyä 
hallitsemaan valo ja valokuvaus. (Mäkinen 
Valokuvaus 1/1930, 8.)

Abstraktionismi puolestaan oli ”henkisempää 
laatua”.

Tällä nimellä tunnetun valokuvauksellisen 
tyylipyrkimyksen määritteleminen käy varsin 
vaikeaksi, kun siihen sisältyy joukko oleelli-
sesti mitä erilaisimpia aineksia. Tyypillistä 
tälle suunnalle on allegorinen, kuvannol-
linen, aiheen käsittelytapa. Konkreettisten 
esineiden ja sommittelun avulla pyritään 
ilmaisemaan abstraktisia käsitteitä, sellaisia 
kuin ovat esim. hyve, valhe, totuus j.n.e. 
[…] Abstraktionismi on siis symbolistista. 
Tämä suunta on varsinkin Englannissa 
saanut kannatusta. Tarkoituksen saavut-
tamiseksi käytetään runsaasti synop-
tista kuvaa. […] Saksalainen abstraktio-
nismi ilmenee voimakkaampana, siinä on 
enemmän karkeaa todellisuuden tuntua ja 
voimaa, se on realistisempaa, mutta tämä 
todellisuus on siinä astunut yli rajojen, 
se on uusrealismia. Saksalainen käyttää 
enemmän fotomontaashia apunaan 
tarkoituksensa saavuttamiseksi. Koneita 
saatetaan ilmaista suhteettoman suureksi 
valokuvatulla kellonrattaalla, rytmiä ilmais-
taan valoilla ja valonsäteillä, jotka heijas-
tuvat kulmikkaista peileistä j.n.e. (Mäkinen 
Valokuvaus 1/1930, 9.)



106 Abstraktin aika

Harjoitelmia
Mäkisen artikkelit avaavat varsin pohdittuja 
näkökul mia 1900-luvun alkuvuosikymmenien 
valoku vauksessa tapahtuneeseen muutokseen. 
Hän pyrki tuotannossaan yhdistämään teoriaa 
ja taiteellista ilmaisua, ja erityisen kiintoisaa 
onkin verrata Mäkisen tekstejä ja Harjoitelmia-
kokonaisuuden kuvia keskenään. Tämän tutkimuk-
sen kannalta Harjoitelmia-teoksista olennaisimpia 
ovat Konkurssi (1929), Fotogrammi (1929) ja 
Viilat (1920–1930-lukujen vaihde).59 Lisäksi kolme 
nimetöntä asetelmaa ovat mielenkiintoisia paitsi 
kuvallisen sisältönsä, myös niiden ilmaisullisten 
esikuvien takia.

58. Eino Mäkinen, Konkurssi, 1929

Monivalottamalla toteutettuun Konkurssi-
teokseen (tunnetaan myös nimellä Liittopankki) 
Mäkinen kuvasi Helsingin aikansa moderneinta 
taloa, vuonna 1929 valmistunutta arkkitehti Pauli 
Blomstedtin piirtämää Liittopankki Oy:n pääkont-
toria.60 Kuvassa on varmuudella nähtävissä ainakin 
kaksi eri valotusta. Toisessa näkyvät pankin nimen 
muodostavat kirjaimet (Liittopankki) ja toisessa 
rakennuksen valaisimia. Teoksesta ei ole säilynyt 
alkuperäisvedosta, mutta Suomen valokuvatai-
teen museon arkistossa on kuvan hyväkuntoinen 
alkuperäislaakanegatiivi. 

59.
Mäkisen Viilat-
sarjan kuvilla on 
useita julkaisuvuosia. 
Varhaisin tiedossani 
oleva on Suomen 
kuvalehti 8/1934, 
233. Kuvan tarkka 
ottamisvuosi ei ole 
tiedossa, mutta 
arvelen sen olleen 
1930-luvun alkuvuo-
sina.

60.
Rakennus on 
edelleen olemassa 
ja sijaitsee Helsin-
gissä Keskuskadun ja 
Aleksanterinkadun 
kulmassa. Siinä 
ovat olleet esimer-
kiksi World Trade 
Centerin toimitilat. 
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Valokuvaus-lehden 2/1929 artikkelissa ”Uusia 
näkemyksiä” julkaistu, kamerattomasti tehty 
Fotogrammi, on säilynyt vain lehtijulkaisuna. 
Kyseessä on Harjoitelmia-sarjan ainoa ilman 
kameraa tehty kuva. Teoksessa on tummalla 
pohjalla vaaleita, osittain päällekkäisiä pysty-
suoria muotoja, jotka on tallennettu kahden tai 
useamman valotuksen aikana. Varmuudella kuvasta 
voi erottaa vain sen alalaidassa olevan pyöreän 
muodon alkuperäksi napin.

Harjoitelmia-sarjan kuvissa on Moholy-Nagyn 
kuvateorian lisäksi tunnistettavissa muitakin 
kansainvälisiä esikuvia. Mäkisen sähkölampusta ja 
peilistä koostuva nimetön asetelma muistuttaa 
huomattavasti neuvostoliittolaisen graafikko, 
valokuvaaja Alexandr Rodtšenkon (1891–1956) 
samoin sähkölamppua ja peiliä esittävää teosta 
Hehkulamppu (1926). Teoksessa Viilat on puoles-
taan nähtävissä saksalaisen Neue Sachlichkeit 
-suuntauksen, eli uusasiallisuuden, edustajan 
Albert Renger-Patzschin (1897–1966) materiaaleihin 
ja pintoihin keskittynyttä kuvailmaisua. (Uimonen 
1992, 387.)

Mäkinen kuvasi Viilat-teoksen Viialan Viila-
tehdas Oy:n mainokseksi. Mainoksessa käytetyn 
kuvan lisäksi Mäkisen KAVIssa olevassa arkistossa 
on useita teoksen rinnakkaisnegatiiveja. Kuvissa 
näkyvän valkoisella liinalla peitetyn pöydän ja 
muun taustalla olevan esineistön perusteella voi 
päätellä, että Mäkinen kuvasi teoksen kotonaan 
Helsingin Kalliossa. Myös muissa Mäkisen kuvissa 
vilahtelee välillä näkymiä kotoa. Kuvien pehmeistä 
varjoista puolestaan näkee, että Mäkinen kuvasi 
viilat lähellä asunnon ikkunaa. Todennäköisesti hän 
käytti vallitsevan valon lisäksi apunaan ”refloja”, eli 
valoheijastimia. (Porkka Valokuva 12/1977, 21; Tykky-
läinen 2008, 10.) Myös Mäkisen kansantieteellisessä 
valokuva-aineistossa on muutamia kuvia, joissa 
heijastimet näkyvät käytössä.

60. Alexandr Rodtšenko, Hehkulamppu, 1926

59. Eino Mäkinen, nimetön (Harjoitelmia-sarja, 
hehkulamppu), 1920–1930
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Mäkisen viila-aiheisissa kuvissa eri kokoiset, 
päällekkäin asetetut viilat muodostavat jännittäviä, 
kuvan laidasta toiseen kulkevia linjoja. Asetelman 
dynaamisuutta korostaa se, että kuva on otettu 
yläviistosta. Kuva on mainoskontekstiin kuvattu 
esittävä valokuva, mutta sen sommittelu muis-
tuttaa kiinnostavasti saman aikakauden geometri-
sista muodoista rakentunutta abstraktia konstruk-
tivistista maalaustaidetta, jolle oli ominaista 
selkeys ja muodollinen järjestys. Viilakuville likeistä 
muotokieltä on nähtävissä myös Mäkisen kahdelle 
laakakokoiselle lasinegatiiville kuvaamassa nimettö-
mässä teoksessa. 

Näistä toisessa lasilevyt, ilmeisesti herkistä-
mättömät lasinegatiivit, on aseteltu päällekkäin ja 
pystyyn toisiaan vasten siten, että niiden reunat 
muodostavat kuvaan diagonaalisia linjoja. Toisen 
teoksen kuva-alan puolestaan täyttävät useiden 
rikottujen lasilevyjen sirpaleet. On vaikea sanoa, 
onko kuvat suunniteltu katsottavaksi parina, mutta 
pohdinta kuvan ja sen rikkomisen tematiikasta 
on kiinnostavaa. Tuliko idea vahingossa rikkoutu-
neesta, visuaalisesti kiinnostavaksi huomatusta 
lasinegatiivista, vai oliko kuvan (esittävän) pinnan 
rikkominen ele, joka mahdollisti uuden, jännittävän 
lopputuloksen?

Viila- ja lasilevykuvien lisäksi samankaltaisia 
kuva-alan rikkovia linjoja on myös Mäkisen 
Harjoitelmia-sarjaan kuulumattomassa valo-
kuvassa, jossa kerrostalon sisäpihalla kuivuvat 
valkoiset pyykit muodostavat vastakohdan niiden 
muodostamille syville varjoille. Hyvin saman-
kaltainen sisäpihanäkymä valkoisten lakanoiden 
luomine varjoineen löytyy myös Erik Blombergin 
kuvaamasta elokuvasta Varastettu kuolema (1938). 

61–64. Eino Mäkinen, sarjasta Viilat, 1920–1930
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66. Eino Mäkinen, nimetön (Harjoitelmia-sarja, 
särkyneet lasit), 1920–1930

65. Eino Mäkinen, nimetön (Harjoitelmia-sarja, 
ehjät lasit), 1920–1930

Blombergin kuvasto on Mäkistä suppeampi ja 
se rajoittuu 1930-luvun alkuvuosiin. Tutkimuksen 
kannalta olennaisimpia ovat Blombergin Suomen 
valokuvataiteen museossa olevat kamerattomat 
teokset ja KAVIn arkistoon kuuluva, erilaisin 
kokeellisin tekniikoin toteutettu yhdeksän kuvaa 
sisältävä valokuvasarja. Uuden suunnan mukaisia 
tekniikoita esittelevä sarja on oletettavasti tehty 
opiskeluaikana Lontoossa 1930-luvun puolivälissä 
(Tykkyläinen 7.6. 2016). 

Sarja sisältää muun muassa useista valoku-
vista koostuvia kollaaseja, solarisaatio-tekniikalla 
tehtyjä kuvia, valokuvaa ja piirrosta yhdistävän 
kuvan ja studiokuvan nuoresta Blombergista, joka 
on mahdollisesti omakuva. Teokset on pohjus-
tettu, ja kokonaisuus muistuttaa näyttelysarjaa tai 
muuta esitettäväksi, esimerkiksi kilpailukuvakoko-
naisuudeksi tai portfolioksi suunniteltua kuvastoa. 
Kuvasarja esittelee tekijänsä teknisiä ja ilmailullisia 
taitoja ja muistuttaa siten Mäkisen Harjoitelmia-
kokonaisuutta. Huolellisesti ja taitavasti toteu-
tetut teokset ovat edelleen varsin hyväkuntoisia. 



110 Abstraktin aika

Suomen valokuvataiteen museon kokoel-
missa on Blombergin kamerattomien kuvien lisäksi 
perhekuva-albumi ja 1920–1930-lukujen vaih-
teeseen sijoittuva leikekirja, johon Blomberg on 
tallentanut ulkomaisista ja kotimaisista elokuva- 
ja valokuvalehdistä leikkaamiaan valokuvia sekä 
lisäksi jonkin verran omia kuviaan. Leikatut kuvat 
on sommiteltu huolellisesti leikekirjan sivuille ja ne 
muodostavat jännittäviä kuvallisia kokonaisuuksia. 
Kuvat on ilmeisesti valikoitu niiden kuvallisen 
ilmaisun eikä aiheidensa vuoksi, vaikka niistä voikin 
satunnaisesti tunnistaa ajan tunnettuja henkilöitä, 
kuten Mahatma Gandhin. 

Leikekirjoista löytyy myös muiden kotimaisten 
aikalaiskuvaajien teoksia. Yhteen leikekirjoista 
on liimattu Setälän Puhtaus-niminen kuva, 
johon on kuvattu ammeesta nouseva, alaston 
nainen, sekä Heikki Ahon tunnistamattomaksi 
jäävässä kotimaisessa aikakauslehdessä julkaistu 
kuvakertomus ”Voileipiä”. Siinä kolme vastava-
loon kuvattua henkilöä heittää leipäkiviä veden 
rannalla. Mukana on myös toinen tunnistamaton 
aikakauslehden sivu, johon on taitettu Blombergin 
kuvista koostuva kuvakertomus ”Särkynyt peili”. 
Kertomuksessa on viisi kuvaa, joista voi tunnistaa 
Blombergin siskon Arlan ja hänen perhealbumista 
tutun koiransa, Cherryn (Blomberg 26.11. 2018).

Museon Blomberg-aineiston kuusi kamerat-
tomasti tehtyä valokuvaa ovat kaikki todellisia 
harvinaisuuksia paitsi tekoaikansa, myös abst-
raktin ilmaisunsa puolesta. Kyseessä ovat tiettä-
västi varhaisimmat suomalaiset, kamerattomasti 
taidekontekstiin tehdyt valokuvat. Kuvien tarkka 
ajoittaminen on vaikeaa mutta oletan, että ne 
on tehty 1930-luvun alkuvuosina. Pidän mahdol-
lisena, että nämä kamerattomasti tehdyt kuvat 
olivat osa kuvallista kokonaisuutta, jonka Blomberg 
teki hakiessaan Helsingin kaupungin Käsityö- ja 
Tehdasyhdistykseltä kisällin arvoa syksyllä 1934. 
Arvo myönnettiin hänelle arvosanalla kiitettävä 
2.10.1934. (Erkka Blombergin yksityisarkisto.) 

67. Erik Blomberg, nimetön (Herttarouva), 1930–luku
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Kuvista erityisesti kaksi viimeisteltyä teosta 
näyttäytyvät ajalleen korkeatasoisina myös 
kansainvälisesti vertailtuna. Teoksista vain 
yksi tunnetaan nimeltä. Opettajan puhe on 
24 × 18 cm:n kokoinen valokuvateos (s. 72), jonka 
valotuksessa on luultavasti käytetty eri muotoisia 
pahvin- tai paperinpalasia. Pystysuoraan, hieman 
vinoon asetetut palaset ovat valotuksen aikana 
olleet eri korkeuksilla valotettavaan kuvaan 
nähden, mikä selittäisi niiden tuottamien jälkien 
osittaisen läpikuultavuuden. Mukana on myös yksi 
spiraalin muotoinen, kierteinen elementti. Teos on 
todennäköisesti vaatinut useita valotuskertoja.

Myös toisessa, nimettömässä, Blombergin foto-
grammissa on käytetty samankaltaista valotetta-
vien asioiden päällekkäin asettelun ja monivalo-
tuksen tekniikkaa. Tunnistettavia muotoja tumma-
pohjaisessa kuvassa ovat avain ja narunpätkä. 
Lisäksi kuva-alan keskellä on ympyrä, jota kiertävät 
eri kokoiset, suorakaiteen muotoiset jäljet. Kuvan 
oikeassa yläkulmassa on epätarkka vaalea, soikea 
kuvio, jonka keskusta on tumma. Kuvion epätark-
kuus johtunee siitä, että jäljen muodostanutta 
asiaa tai esinettä ei ole asetettu suoraan kuvan 
päälle, vaan sitä on pidetty jossain valotuksessa 
käytetyn valon ja valokuvapaperin välillä. Kuvion 
tumma keskus taas kertoo siitä, että esine ei ole 
ollut umpinainen, vaan sen keskeltä on päässyt 
paperille valoa. 

68. Erik Blomberg, nimetön fotogrammi, 1930-luku
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69–70. Erik Blomberg, leikekansio, 1920–1930
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Reinogrammit ja muut varjokuvat
Valokuvahistorioitsija Geoffrey Batchenin 
mukaan ilman kameraa tehdyt valokuvat sätei-
levät valoa sen tallentamisen sijaan (Batchen 
2016, 5). Kamerattomissa kuvissa on kuitenkin 
kyse ennen kaikkea varjoista. ”Prosessissa valon-
lähteen ja paperin väliin asetettujen esineiden 
varjo pysähtyy ja vedostuu paperille” (Purhonen & 
Robbins 1999). Kamerattomat valokuvat muodos-
tavat tärkeän jatkumon valokuvauksen historian 
ja nykypäivän välille. Niille on valokuvatutkimuk-
sessa kuitenkin usein annettu vain luonnoksen tai 
kuriositeetin arvo, ja ”oikeat” valokuvat on kuvattu 
kameralla (Batchen 2016, 5). 

Esimerkiksi useita tunnettuja valokuvakirjoja 
laatinut, MoMAn valokuvaosaston johtajana 
vuosina 1962–1991 toiminut, John Szarkowski61 on 
todennut, että ”kamera on avain valokuvauksen 
ymmärtämiseen” (Szarkowski 1989, 15). Myös visuaa-
lisen kulttuurin tutkija, professori Janne Seppänen 
kirjoitti teoksessaan Levoton valokuva (2014), että 
valokuvauksen ymmärtäminen vaatii kameran tut-
kimista. Kamera on Seppäsen mukaan väline, joka 
kuvaamisen myötä kasvaa kiinni kuvaajan kehoon 
(Seppänen 2014, 31). ”Kamera on valokuvan takana 
sekä teknisesti, sosiaalisesti, että vertauskuvalli-
sesti” (Seppänen 2014, 19).

Mediafilosofi Vilém Flusser puolestaan 
huomioi teoksessaan Towards a Philosophy 
of Photography (2000), että kameran käyttö 
muokkaa kuvaajan toimintaa tietynlaiseksi. Kamera 
ei ole lapion tai neulan kaltainen työkalu vaan 
kone, joka sisältää erilaisia ennakkoon määriteltyjä 
toimintoja. Kamera on apparatus, tekninen laite, 
joka tarvitsee käyttäjän toimiakseen. Flusserin 
mukaan kamera ohjaa kuvaajaa katsomaan 
maailmaa kauttaan: ”Laite odottaa kuvaajaa kärsi-
vällisesti. Se valmistautuu kohtaamiseen teroitta-
malla hampaansa.” (Flusser 2000, 21–22.)

Flusser kirjoittaa, että kameran sisältämien 
toimintojen vaikutus siirtyy kamerasta sillä otet-
tuihin valokuviin ja edelleen niiden katsojiin. 
Katsojien tapa nähdä muuttuu valokuvalliseksi, 
mikä puolestaan houkuttaa kuvaamaan entistäkin 
enemmän. Lopulta kuvaajasta tulee kameran osa 
ja maailmasta valokuva. (Flusser 2000, 58.) 

61.
Szarkowskin 
tunnettuihin 
teoksiin kuuluvat 
muun muassa 
Looking at 
Photographs 
(1973), Mirrors 
and Windows. 
American Photo-
graphy since 1960 
(1978) ja Photo-
graphy Until 
Now (1989).

71–72. Reijo Porkka, Värifotogrammeja, 1985
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teokset Sodasta kuvin. TK-valokuvaus 1941–1944 
(1983), Satumaa. Valokuvia suomalaisilta 
tanssilavoilta (1999) ja Korkealta ja kovaa. 
Rokkikuvia 1970-luvulta (2007). Porkan tunne-
tuimmat näyttelyt ovat Svengijengi (1971) ja 
Satumaa (1977). (Porkka 23.6.2015.) Tämän tutki-
muksen kannalta olennainen on hänen 1980-
luvun tuotantonsa, jolloin Porkalla oli abstrakteja 
valokuvia ja muuta kokeellista valokuvatuotantoa 
esillä useissa eri näyttelyissä. 

Porkka tutustui kamerattomaan valokuvauk-
seen ensimmäistä kertaa 1960-luvun puolivälissä 
työskennellessään oppipoikana valokuvastudiossa. 
Sittemmin hän kiinnostui kamerattomista kuvista 
uudestaan haastateltuaan 1970–1980-lukujen tait-
teessa Suomen valokuvataiteen museon toimek-
siannosta Vilho Setälää ja Eino Mäkistä, jotka hän 
muistaa ”kaikin tavoin radikaaleina tyyppeinä, 
joilla oli tosi mageita duuneja” (Porkka 23.6.2015). 
Kameralehteen vuonna 1981 kirjoittamassaan 
artikkelissa ”Fotogrammi – valokuva ilman kameraa” 
Porkka opasti fotogrammien tekemiseen ja ennusti 
tekniikalle suotuista tulevaisuutta.

Jokainen on varmasti lapsena tehnyt varjo-
kuvia seinälle auringon paisteella. Tällaisen 
varjokuvan voi saada myös pysyväksi. Jos 
pimennetyn huoneen seinälle kiinnite-
tään valokuvapaperi, suunnataan paperia 
kohti valoa osittain paperia varjostaen 
ja kehitetään paperi sopivan valotuksen 
jälkeen, on tuloksena silhuettikuvaa muis-
tuttava valokuva, fotogrammi. […] Viime 
vuosikymmeninä on esiintynyt vain satun-
naisia yrityksiä fotogrammin tekemiseksi, 
vaikka menetelmällä voisi hyvinkin olla 
oma paikkansa modernin valokuvauksen 
kentällä. (Porkka Kameralehti 6/1981, 20.)

Porkka esitti kamerattomia kuviaan ensim-
mäistä kertaa vuonna 1980 Suomen valokuva-
taiteen museon studiossa pitämässään näyt-
telyssä Taidevalokuva. Kaikkiaan näyttelyssä 
oli esillä noin 50 teosta mukaan lukien valo-
kuvamontaaseja, tekstiä ja kuvaa yhdistäviä 

Kamera on osa valokuvateollisuutta, joka 
on osa teollisuustuotantoa, joka on osa 
yhteiskunnallis-taloudellista järjestelmää 
ja niin edelleen. Kysymys laitteen omista-
juudesta on merkityksetön. Olennaista on 
kysyä, kuka on kehittänyt sen ohjelmiston. 
(Flusser 2000, 29.)

Valokuvauksen ”universumissa” (Flusser 2000, 67) 
on kuitenkin mahdollista toimia kameran vastai-
sesti, mikäli tunnistaa sen toimintojen takana 
olevat voimat. Näitä ovat esimerkiksi ”Kodakin 
osakkeenomistajat, mainostoimistojen omistajat, 
Yhdysvaltojen teollisuutta hallitsevat tahot, 
Yhdysvaltojen koko ideologinen, sotilaallinen ja 
yhteiskunnallis-taloudellinen järjestelmä.” (Flusser 
2000, 72.) Kyseisten tahojen intresseistä vapau-
tuminen on mahdollista niille kuvaajille, jotka 
tietoisesti kieltäytyvät kameran tarjoamista 
mahdollisuuksista.

Poikkeuksen muodostavat niin kutsutut 
kokeelliset valokuvaajat. […] He pyrkivät 
tietoisesti tuottamaan uutta, arvaama-
tonta tietoa ja vapauttamaan itsensä 
kamerasta tekemällä kuvia, joita ei ole luotu 
sen ohjelmiston mukaisesti. He tietävät 
toimivansa kameran vastaisesti. (Flusser 
2000, 81.)

Suomessa 1920-luvun lopussa ja sittemmin 
1950-luvulla uuteen valokuvailmaisuun liittynyt 
kameraton valokuvaus oli 1980-luvulle tultaessa 
menettänyt kapinallisen luonteensa ja haalistunut 
valokuvaopiskelijoiden vakiotehtäväksi, kunnes 
kokeellisesta valokuvahistoriasta kiinnostuneet 
valokuvaajat Reijo Porkka (1947) ja Keijo Kansonen 
(1952) omaksuivat tekniikan osaksi taiteellista 
työskentelyään. 

Taideteollisen oppilaitoksen valokuvauksen ilta-
linjalta vuonna 1968 valmistuneen, valtion valo-
kuvapalkinnon vuonna 1974 saaneen ja mainosku-
vaajana vuoteen 2010 työskennelleen Reijo Porkan 
ura sisältää useita erilaisia valokuvataideproduk-
tioita ja valokuvatutkimusta. Häneltä on julkaistu 
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62.
Näyttelytekstin osa 
julkaistu lainauk-
sena Bert Carpe-
lanin kirjoittamassa 
Kameralehden artik-
kelissa ”Reijo Porkka 
kysyy. Millainen 
on taidevalokuva?” 
(Carpelan Kamera-
lehti 10/1980, 19).

teoksia, sekä muuta kokeellista tuotantoa, kuten 
Kameralehden näyttelykritiikissä erikseen mainittu 
teos Taidevalokuva, jonka kuvailtiin olleen ”kemi-
kalioiden vaikutuksesta syntynyt abstraktio”. 
(Carpelan Kameralehti 19/1980, 19.) Näyttelyssä oli 
esillä myös teksti, jossa Porkka esitti kysymyksiä 
taiteen ja valokuvan suhteesta.

Millainen on taidevalokuva? Miten se eroaa 
tavallisesta valokuvauksesta? Muuttuuko 
valokuva taidevalokuvaksi galleriassa, 
museossa vai kansainvälisessä näyttelyissä? 
Määräävätkö kriitikot, mikä on taidevalokuva 
ja mikä ei? Millä mitalla kuvien taiteellinen 
taso mitataan? Onko mittaustapa luotet-
tava? (Carpelan Kameralehti 10/1980, 19.)62

Näyttelystä julkaistiin kaikkiaan kolme arvostelua 
Kameralehdessä sekä lisäksi kuvallinen juttu Ilta-
Sanomissa otsikolla ”Reijo Porkan ’Taidevalokuva’ 
museon pohjanoteeraus”. Ilta-Sanomien artik-
kelin kirjoittaneen Marjaana Mykkäsen mielestä 
näyttely oli ”loukkaus valokuvaajia ja valokuva-
yleisöä kohtaan, eikä sen enempää taidetta kuin 
valokuvaakaan” (Mykkänen IS 22.10.1980). 

Taideaiheisten kysymyksiensä lisäksi Porkka 
pohti näyttelytekstissä, että pitikö nousukautta 
elävän kotimaisen taidevalokuvan keskusteluissa 
edelleen toistuvasti palata samoihin kuvaajiin, 
I.K Inhaan, Samuli Paulaharjuun, Caj Bremeriin 
ja Seppo Savekseen. Mykkänen vastasi artikke-
lissa Porkalle, että vastausta voisi etsiä tämän jo 
mainitsemien kuvaajien lisäksi esimerkiksi Henri 
Cartier-Bressonin, Elliot Erwittin, Merja Salon, 
Jukka Uotilan ja Stefan Bremerin tuotannosta. 
”Kuka tahansa osaa ottaa valokuvia. Mutta kuka 
tahansa ei osaa kertoa. Valokuva on ensisijaisesti 
humanistinen väline.” (Mykkänen IS 22.10.1980.)

Kameralehden arvioissa Porkan näyttelyssä 
nähtiin myös ansioita. Esimerkiksi valokuvaaja Bert 
Carpelan muistutti, että ”kaikki optisin mene-
telmin valoherkälle materiaalille aikaansaadut 
kuvat kuuluvat valokuvataiteen piiriin” (Carpelan 
Kameralehti 10/1980, 19). Lehden päätoimittaja P.K. 

Jaskari puolestaan totesi Porkkaa puolustaen, että 
valokuvataiteesta ei ylipäätään 1930-luvun jälkeen 
ollut ”paljon piristävää lähtenyt”. 

Porkan puheenvuoro ja keskustelun herät-
täminen ovat aivan paikallaan. […] Tämä oli 
kouriin tuntuva esimerkki siitä, että valo-
kuvaukseen suhtaudutaan vielä turhan 
juhlallisesti, ollaan tosikoita. Taidekuviin 
haalitaan estetiikkaa vaikka kehysten 
avulla, paatoksellisia dokumentteja 
rakennetaan olosuhteitten muuttumisen 
edessä ja reportaasien aiheiksi kelpaavat 
parhaiten yhteiskunnan negatiivisimmat 
seikat. (Jaskari Kameralehti 10/1980, 21.)

Vuonna 1985 Töölön kirjastossa pitämässään näyt-
telyssä Muodon Vuoksi Porkka jatkoi kokeellista 
työskentelyään, mutta siirtyi värilliseen ilmaisuun. 
Näyttelyssä oli esillä sekä kamerattomia värikuvia 
että väridialle kuvattuja, tiukasti rajattuja teoksia 
eri värisistä maalipinnoista, joiden toteutuksessa 
oli Porkan mukaan käytetty ”voimakkaita värisuo-
datuksia” (Porkka 14.8.2015). Ilta-Sanomien näytte-
lystä kertovassa jutussa Porkka kertoi halunneensa 
tutkia muita kuin ajassa suosittuja valokuvan 
osa-alueita.

Olen pyrkinyt värivalokuvien avulla 
tutkimaan muodon ja värin aiheuttamia 
reaktioita. […] Näyttely on tavallaan vasta-
kohta usein värikuvissa esiintyvälle realis-
mille ja myös viime aikoina voimakkaasti 
esillä olleelle ns. subjektiiviselle valokuvauk-
selle. Siinähän kuvaajat valokuvan väli-
tyksellä kertovat tunnoistaan ja hyvinkin 
henkilökohtaisesti elämästään. (IS 2.9.1985.)

Kamerattomien värikuvien teema jatkui Porkan 
vuonna 1990 Pasilan Rauhanasemalla järjestämässä 
väriabstraktionäyttelyssä, jonka kuvien tekemisessä 
Porkka käytti erivärisiä valolähteitä ja tuotekuvauk-
sista tuttuja pieniä, läpinäkyviä muovitukia.
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73. Keijo, Kansonen, Reinogrammi, 1987
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Tein sekä mustavalkoisia että värillisiä abst-
raktihenkisiä valokuvakokeiluja 1970–1980-
lukujen vaihteessa. Laitoin värittömiä, 
kirkkaita, lasimaisia levyjä ja pleksikuutioita 
lasilevylle ja valaisin niitä ja taustaa väriva-
loilla. Lasilevy auttoi saamaan valon läpi-
näkyvien esineiden taakse, jolloin se piirsi 
esineet esille. Tein abstrakteja valokuvia 
suurennoskoneen valon alla asettele-
malla läpinäkyviä esineitä valokuvapaperin 
päälle, joskus kuvasin kohteita kameralla. 
(Abstrakti! 2017.) 

Yhtään kuvaa Porkka ei muista kamerattomia 
kuvia sisältäneistä näyttelyistä myyneensä. Niitä 
ei myöskään ole tiettävästi missään arkistoissa tai 
kokoelmissa. Teosmyynti ei tosin ollutkaan taiteel-
lisen työskentelyn päämäärä. Täystyöllistetty 
studiokuvaaja teki taidetta ilman ulkoisia paineita, 
koska ”oli varaa” (Porkka 14.8.2015.)

Toinen kamerattomia kuvia 1980-luvulla tehnyt 
valokuvaaja oli Keijo Kansonen, jonka teossarja 
Reinogrammit esitettiin Helsingin metrossa 
vuonna 1987 pidetyssä ”Ars Metro – taidenäyt-
tely metroasemilla Kampista Kontulaan” -taide-
tapahtumassa. Reinogrammien nimi oli kunnian-
osoitus sekä Man Raylle että Kansosen isälle, 
jonka etunimi oli Reino. Näyttelyyn valittiin 
”nuoria, yllätyksellisiä ja kaavoihin kangistumat-
tomia taiteilijoita”, jotka toteuttivat teoksensa 
maan alle talkoovoimin. Kansosen isokokoiset 
kuvat (104,5 × 236,5 cm) olivat ripustettuina 
Rautatieaseman metroseisakkeella mainostau-
luille tarkoitetussa tilassa raiteen takaisella seinällä. 
(Kansonen 7.3.2016.)

Kansonen vedosti Reinogrammit Lepakossa, 
helsinkiläisessä taiteilijoiden valtaamassa kulttuu-
rikeskuksessa, johon ajan kotimainen vaihtoehto-
kulttuuri tiivistyi. Tekoprosessi oli monimutkainen 
ja työläs jo pelkästään kuvien ison koon vuoksi.

Tein monimetristen fotogrammien valo-
tukset Lepakon kellarin silkkipainossa, 
johon oli viritetty kolmen metrin korkeu-
teen iso lasilevy ja valonlähteenä pieni 
halogeenipoltin kymppimillisessä kupari-
putken pätkässä, johon oli sahattu pieni 
valoaukko ja juotettu kiemura savuhormi 
kuumalle ilmalle, jottei poltin poksahda 
ennen aikojaan. Lasilevyn päälle asettelin 
erilaisia esineitä, viinilaseja, sähkölamppuja, 
herätyskelon vietereitä ja sen sellaista. 
Valolähde oli halkaisijaltaan millin. Saavutin 
jatkuvan terävyysalueen. Kehitin fotos-
taattipaperit valokuvalaboratoriossamme, 
maanmittaushallituksen entisissä isoissa 
kartta-altaissa. Kuvat huuhtelin saunamme 
suihkussa alasti jalkapelillä. (Abstrakti! 2017.)

Reinogrammit olivat Ars Metro-tapahtuman 
lisäksi esillä Tanskassa Odensessa Kunsthallen 
Brandtsissa vuonna 1987, Nizzassa osana 
suomalaista valokuvaa esitellyttä Finnice-
näyttelyvientihanketta vuonna 1991 ja Kiasman 
vuosien 1999–2001 näyttelyssä Pohjoinen 
postmoderni. Näyttelyissään Kansonen liitti 
osaan Reinogrammeista paperista leikattuja 
pitkiä kaartuvia ripsiä, mikä korosti niiden silmää 
muistuttavaa muotoa ja yhteyttä surrealis-
miin. Alitajuntaa symboloiva silmä on yksi surrea-
listisen taiteen toistuvista elementeistä, jota 
ovat teoksissaan käyttäneet muun muassa Luis 
Buñuel, Salvador Dali ja René Magritte (Birnabaum 
niin&näin 4/1997).63 Esillä saattoi olla myös muita 
kuin valokuvallisia elementtejä. Esimerkiksi 
Kiasman näyttelyssä mukana oli muumioitunut 
kissa, jonka kuva oli lisäksi heijastettuna seinälle 
piirtoheittimen kautta. (Kansonen 7.3.2016.)

Kansonen ja Porkka tekivät 1980-luvulla kame-
rattomien pimiökuvien lisäksi myös muunlaista 
kokeilevaa ja epäesittävää kameratonta valokuva-
taidetta. Molemmat käyttivät taiteellisessa työs-
kentelyssään aikansa uututta, ”copyartia”, eli valo-
kopiokonetaidetta. Porkka esitti valokopiokuvia 
ensimmäistä kertaa Töölön kirjastossa olleessa 
näyttelyssään vuonna 1982. Kameralehden 

63.
Laajemmin surrea-
lismin ja valoku-
vauksen suhteesta 
David Baten kirjassa 
Photography and 
Surrealism (2003).
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näyttelyä käsittelevässä jutussa valokopion kerrot-
tiin olevan aikakauden ilmiö, jonka mahdollisuuksia 
valokuvaajien kannattaisi väheksymisen sijaan 
kokeilla.

Porkka oli valinnut näyttelyynsä erilaisia 
esimerkkejä valokopioinnin menetelmistä. 
Mukana oli värikopioita, solarisaatioita, 
kollaaseja (tai olisiko tässä tapauksessa 
sanottava montaaseja) ja fotografiaa. 
Luultavasti alkuperäisaineisto on kaikki ollut 
varsinaista valokuvaa, vieläpä Porkan omia; 
näyttelyn tekstiaineistossa hän viittaa 
myös tekijänoikeudellisiin ongelmiin valoko-
pioinnin yhteydessä. (Kovanen Kameralehti 
7/1982, 47.)

Kansonen vastasi 1980-luvun lopulla Helsingin 
Viiskulmassa sijainneen kirjakauppa Diivarin väri-
kopiokoneen asiakaskäytöstä. Kopiokoneena 
ja skannerina toiminutta laitetta hyödynsivät 
muun muassa pienet galleriat ja muut näytte-
lyiden järjestäjät, teattereiden ja elokuvien still- 
kuvaajat, arkkitehdit sekä tekstiilitaideopiskelijat. 
Valokuva-lehdessä vuonna 1988 julkaistussa artik-
kelissa ”Valokuvaajat ulos pimiöstä” kerrottiin, että 
”Diivarin ideana on tarjota kaupallisten palveluiden 
ohessa taiteilijoille tilaisuutta käyttää konetta 
luovaan toimintaan”. Kansonen käytti työpaikkansa 
konetta myös omassa taiteellisessa työskentelys-
sään. ”Parhaillaan koneen vieressä roikkuu käytetty 
kärpäspaperirulla kärpäsenraatoineen, josta Keijo 
on kopioimassa Muu ry:n Mega-paja-näyttelyyn 
jättiläismäistä kärpäspaperi-installaatiota”. (Malve 
Valokuva 12/1988, 14.) 

Kansonen valmisti Diivarin värikopiokoneella 
myös Kunsthallen Brandtsissa esillä olleen näyt-
telynsä katalogin, jonka esittelysivulla Kansonen 
kertoi yhdistävänsä työskentelyssään valoku-
vauksen vanhimpia ja edistyneimpiä tekniikoita, 
eli fotogrammeja ja valokopioita (Kansonen 
1987). Pieni kokoinen katalogiteos, Hommage to 
Gyroscope, sisälsi sanataidetta ja kuvia reinogram-
meista ja niiden näyttelyripustuksista. Teoksen 

74. Kira Leskinen, Amante, 2017
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Työskennellessään Leskinen liikuttaa värillisiä, eri 
tavoin muotoiltuja paperin ja pahvin palasia skanne-
rin lasipinnalla 10–20 sekuntia kestävän skannauk-
sen aikana. ”Skannausvaiheen aikana vedän, nostan 
ja kääntelen näitä kuvaelementtejä. Aikaansaamani 
liikkeen yhdistyessä skannerin lukupään liikkeeseen, 
syntyy kuvaan erilaisia digitaalisia vääristymiä ja 
poikkeamia.” (Leskinen 2016, 2.) 

Tekovaiheessa skanografit eroavat fotogram-
meista käytettävän laitteen tuottaman valon 
ja sen suunnan osalta. Fotogrammit valotetaan 
kuvassa olevien objektien yläpuolelta valoherkkää 
materiaalia kohti, kun taas skanografien valo tulee 
valotettavien objektien alta. ”Tämä tuo skano-
grafiaan eräänlaisen nurinkurisuuden tunteen – 
kuva muodostuu aina fyysiseen työskentelypro-
sessiin nähden lasin vastakkaiselta puolelta käsin.” 
(Leskinen 2016, 19.) 

Leskisen ensimmäinen yksityisnäyttely Sabroso 
oli esillä Helsingissä Galleria Huudossa maalis-
kuussa 2017. Sen esittelytekstissä Leskinen kertoi 
saaneensa työskentelyynsä vaikutteita muun 
muassa Ellsworth Kellyn maalauksista sekä Wassily 
Kandinskyn abstraktia taidetta ja musiikkia yhdis-
tävistä teorioista. Auditiivisuus oli tärkeä osa myös 
Leskisen näyttelyn kuvien tekoprosessia. Teosten 
vieraskieliset teosnimet, kuten Anouk, Vaka ja 
Ocho, oli valittu niiden foneettisten ominaisuuk-
sien perusteella. (Abstrakti! 2017.) 

nimi oli viittaus Man Rayn useissa kuvissa näkyvään 
hyrrää muistuttavaan gyroskooppiin, eli mittalait-
teeseen, jota käytetään asennon määrittämiseen. 

Porkan ja Kansosen 1980-luvulla uutena taide-
muotona esittelemä valokopiotaide sai alkunsa 
1960-luvulla Yhdysvalloissa (Leskinen 2016, 19). 
Suomessa valokopiokoneiden ja skannereiden 
taiteellinen käyttö yleistyi 1990-luvulla (Salo 2015, 
190). Vuonna 2016 Aalto-yliopistosta valmistuneen 
Kira Leskisen (1987) skanografit ovat kameratto-
mien fotogrammien sukulaisia ja kopiokonetai-
teen nykymuoto. Fotogrammeilla ja tasoskannerilla 
tehdyillä skanografeilla on yhteistä monokromaat-
tinen estetiikka, yksinkertaiset muodot, kuvissa 
käytetyt arkiset materiaalit, pieni syväterävyys 
sekä ”hahmoton musta tausta” (Leskinen 2016, 
19). Leskinen itse kokee erityisesti Moholy-Nagyn 
fotogrammit läheisinä omalle tuotannolleen.

Skanografieni rinnastuessa Moholy-
Nagyn fotogrammeihin, on minun oikeas-
taan vaikea käsittää näiden teosten välillä 
vallitsevaa ajallista ja teknistä etäisyyttä. 
Esteettisestä yhdennäköisyydestä huoli-
matta teoksilla on kuitenkin lähes sadan 
vuoden ajallinen ero, joka pitää myös 
sisällään siirtymän analogisesta tekniikasta 
digitaaliseen. (Leskinen 2016, 19.)

Leskisen aloitti skanografikokeilut etsiessään 
uutta, ”ajasta ja paikasta riippumatonta abstraktia 
ilmaisumuotoa” (Leskinen 2016, 35). Tärkeää oli 
tekoprosessin vapaus, leikinomaisuus ja improvi-
saatio. Leskinen halusi myös irrottautua valokuvan 
esittävyydestä.

Itse näen ei-esittävän valokuvan yhtenä 
suurimpana rikkautena katsojalle 
avautuvan mahdollisuuden irtautua jo 
tiedetystä ja ymmärretystä, mahdollisuuden 
uppoutua illuusioon ja antautua sen 
viettelemäksi. Tällöin olennaista ei ole enää 
kysymys siitä mitä ja miten valokuva tekee 
jotakin näkyväksi, vaan se mitä valokuva on 
visuaalisesti. (Leskinen 2016, 12.)
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tunnustellen”. (Sandgren 5.6.2017.) Viimeisimmissä 
teoksissaan Sandgren on käyttänyt tekopro-
sessissa kompostia ja sen pieneläimiä (Noora 
Sandgrenin nettisivu, 2018).

Sandgrenin ajattelu viittaa posthumanistiseen, 
uusmaterialistiseen nykytaiteen teoriaan, jossa 
materiaalisuus nähdään voimana, jonka tutkiminen 
vaatii osallistumista ja altistumista. Kuva syntyy 
tekijän, valmistusprosessin ja käytettyjen materiaa-
lien yhteistyönä ”materiaalis-ruumiillisena proses-
sina”. Tekijät eivät kuvillaan esitä tai tutki ruumiil-
lisuutta, vaan transfiguroivat kuvien kanssa, eli 
ruumiillistavat niitä. (Kontturi Tahiti 20.6.2012.) 

Sandgrenin käyttämän tekoprosessin loppu-
tuloksena syntyvää teosta voisikin uusmaterialis-
tisen teorian kautta luettuna nimittää valokuvan 
sijaan valokuvalliseksi kehoksi, jossa tekijä ja siinä 
käytetyt valokuvamateriaalit yhdistyvät. Tällaisia 
valokuvakehollisia teoksia64 ovat esimerkiksi 
myös László Moholy-Nagyn 1920-luvulla tekemät 
omakuvafotogrammit, joissa hän käytti kasvojaan 
ja käsiään, sekä saksalaisen Floris Neusüssin 
1960–1970-luvuilla tekemät Körperfotogrammit. 
Neusüss tallensi kamerattomiin teoksiinsa koko-
naisia ihmisvartaloita erilaisissa asennoissa (Barnes 
2010, 26).

Varhaisimmat tunnetut kamerattomat, kehon 
avulla tuotetut valokuvat ovat ranskalaisen Louis 
Dargetin (1847–1923) vuonna 1896 röntgenku-
vauksen innoittamana valmistamat ajatus- ja 
unikuvat. Darget uskoi, että henkilön ajatukset ja 
unet oli mahdollista tallentaa valokuvaan fyysisen 
kosketuksen kautta. Hän toteutti kuvat paina-
malla valokuvapaperin ”kuvattavan” henkilön otsaa 
vasten tai pyytämällä tätä pitelemään valokuva-
negatiivia käsissään. Dargetin teoriaa arvosteltiin, 
ja sittemmin kuviin tallentuneiden jälkien todis-
tettiin muodostuneen ”kuvatun” henkilön ruumiin-
lämmön ja kehityskemikaalien yhteisvaikutuksesta. 
(Chéroux 2004, 118–119.)

×

Leskisen tavoin Noora Sandgren (1977) on 
hylännyt kameran lisäksi myös pimiön. Sandgrenin 
valokuvasarjan Fluid Being (2015) teokset valot-
tuvat pimeän huoneen sijaan valoisassa puutar-
hassa. Sarja sai alkunsa, kun Sandgren löysi 
perheen kesäpaikan vintiltä laatikollisen isänsä 
1970-luvulla käyttämää mustavalkoista valokuva-
paperia ja päätti kokeilla, mitä sillä voisi tehdä. 
Hän aloitti kamerattomat kokeilunsa puutar-
hassa kasvien kanssa, mutta siirtyi pian käyttä-
mään omaa kehoaan. Kuvia tehdessään hän kokee 
”imeytyvänsä kuvaan”. (Sandgren 5.6.2017.) 

Istun puoli tuntia puutarhassa, pääni 
painon kohdatessa tyhjän paperin. Kuva 
syntyy vuorovaikutuksesta: hengitys ja 
iholämpö värjäävät pintaa, kyyneleet, 
huulikosteus, tuuli, lumi ja hyönteiset 
jättävät jälkensä auringon piirtäessä ääri-
viivoja. (Abstrakti! 2017.)

Noin puoli tuntia kestävän valotuksen jälkeen 
Sandgren skannaa kehittämättömän valokuva-
perin, ja jatkaa kuvien työstämistä digitaalisesti 
(Sandgren 5.6.2017). Kuvien värit ja muut valo-
kuvapaperilla näkyvät muutokset tallentuvat 
teoksiin kuitenkin jo analogisen prosessin aikana. 
Esimerkiksi eniten lämpöä saaneet paperin kohdat, 
kuten hengityksen värjäämä suun alue, näkyvät 
teoksissa punaisena. Valmiit työt ovat isokokoisia, 
kehystettyjä valokuvatulosteita, joiden nimissä 
Sandgren kertoo valotuksen päivämäärän ja siihen 
kuluneen ajan, kuten teoksessa Dialogue 15.10.2015 
(30 min).

Kehollisuudesta, ekologisuudesta ja valokuvien 
historiallisista tekotavoista kiinnostuneelle 

Sandgrenille kamerattomuus on ”anarkiaa” ja 
keino saavuttaa uutta tietoa. Työskentelyään hän 
kuvailee vapauttavaksi: ”Antaudun sattumalle. 
Hyväksyn riskin, ettei kuvaa tule. Etsin itselleni ja 
taiteelleni kestävämpää tapaa kuin kontrollointi.” 
Teostensa valokuvamateriaaleja Sandgren lähestyy 
kohtaamisen ja kosketuksen avulla tarkoituksenaan 
pohtia ”kuinka toisia materiaalisuuksia – myös 
ei-inhimillisiä, voi lähestyä myötätuntoisesti ja 

64.
Termi on lainaus 
valokuvahisto-
rioitsija Geoffrey 
Batcheniltä, jonka 
alkuperäinen käsite 
on ”bodily photo-
gram” (Batchen 2016, 
22).
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76. Noora Sandgren, Fluid Being: Dialogue 15.10.2015 (30 min), 2015

75. László Moholy-Nagy, 
nimetön (omakuva), 1926
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Kotimaisessa valokuvauksessa 1920-luvulla 
käynnistynyt ilmaisullinen muutos jatkui sota-ajan 
päättymisen jälkeen ja sen nimi päivittyi 
subjektiiviseksi valokuvaukseksi. Subjektiivisen 
valokuvauksen käsite ja siihen liittyvä teoria 
tulivat Suomeen aiempien modernien virtausten 
tavoin Saksasta. Moholy-Nagyn valokuvateoriaan 
perustunut suuntaus sai alkunsa valokuvaaja Otto 
Steinertin (1915–1978) vuonna 1949 perustaman 
Fotoform-ryhmän ajattelusta ja toiminnasta ja 
kasvoi kansainväliseksi ilmiöksi Steinertin valokuva-
kirjojen Subjektive fotografie 1 (1952) ja Subjektive 
fotografie 2 (1955) myötä. 

Subjektiivisessa valokuvauksessa olennaista oli 
kuvaajan oman ilmaisun ja valokuvan ominaisuuk-
sien hyödyntäminen ja yhdistäminen. Kohde oli 
toisarvoinen, tärkeintä oli kuvaajan ”luova kyky” 
(Steinert 1986, 62). Kokeellisuus ja epäesittävä 
ilmaisu olivat suosittuja.

Itseisarvoisessa valokuvateoksessa, sen 
kehittyneimmissä esimerkeissä, ei välitetä 
minkään aiheen toistamisesta, tai se hajoi-
tetaan valokuvauksen muuntelumenetel-
millä. Tai se abstrahoidaan visuaalisella 
lähestymistavalla siinä määrin, että siitä 
tulee vain rakenneosanen, sommitelman 
perusosa. (Steinert 1986, 69.)

Myös kameraton kuvaaminen oli yksi subjektiivisen 
valokuvaukseen kuuluvista työskentelytavoista.

Fotogrammissa tai luminogrammissa valo, 
josta on nyt tullut itseoikeutettu vapaasti 
käytettävä valokuvallinen väline, tuo esiin 
optisia symboleita, jotka tarjoavat lähes 
ehtymättömiä mahdollisuuksia dynaami-
sine valo-varjoasteikkoineen, rytmeineen ja 
keskinäisine vaikutussuhteineen. (Steinert 
1986, 69.)

Steinert jakoi valokuvauksen neljään kategoriaan, 
joiden periaate on hieman muunneltuna näkyvissä 
myös Gottfried Jägerin myöhemmässä abstrak-
tien valokuvien luokituksessa.65 Niistä subjektiivi-
seen valokuvaukseen kuuluivat esittävä luova 
valokuvaus, jossa aihe oli luovien pyrkimysten 
kohteena, ja absoluuttinen luova valokuvaus, 
johon kuului esimerkiksi kameraton valokuvaus. 
Toiset kaksi kategoriaa jäivät subjektiivisen valo-
kuvauksen ulkopuolelle. Näitä olivat esittävä 
valokuvaus, joka kuitenkin edellytti tulkintaa ja 
jossa kuvaajan panos oli ilmeinen, sekä tallentava 
valokuvaus, johon laskettiin kuuluvaksi jäljen-
teet, kuten optinen rekisteröinti. (Salo 31.5.2018.) 
Kahteen viimeiseen kategoriaan kuuluivat 
ylipäänsä ”kaikenlaiset hyötykuvat, dokumen-
toiva valokuvaus ja objektiivinen kuvakertomus”. 
(Steinert 1986, 67.) 

Absoluuttinen luova valokuvaus -ryhmään 
Steinert sisällytti kamerattomien kuvien lisäksi 
graafisen jyrkät, mustavalkoiset kuvat. Ne hyödyn-
sivät hänen mukaansa valokuvan omia, mediumin 
keskeisiä ominaisuuksia.

65.
Steinertin jaotte-
lusta on olemassa 
kaksi suomennosta. 
Ritva Keski-Kor-
hosen vuoden 1986 
suomennoksessa 
jaottelut ovat: 
edustava valoku-
vateos, itseisar-
voinen valokuvateos, 
edustava valokuva 
ja jäljentävä 
valokuva. Päädyin 
professori Merja 
Salon suosituksesta 
käyttämään Sakari 
Sunilan suomen-
nosta. Salo ei ollut 
varma Sunilan kään-
nösten alkuperästä, 
sillä ne olivat hänen 
muistiinpanoissaan. 
(Salo 25.5.2018.)
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Nykyvalokuvaus pitää tavallisen asteikon 
lisäksi tätä sävyjen vähenemistä erityi-
senä ja luonteenomaisena valokuval-
lisen luomisen keinona, ja kuvia tehdään 
usein vahvasti mustavalkokontrastisina. […] 
Negatiiviset vedokset, joissa vaihdetaan 
musta valkoisiin ja valkoiset mustiin sävyihin, 
kääntävät päälaelleen liian tutut ja tavan-
omaiset naturalismin muodot valokuvauk-
sessa, tuottaen tilalle uuden optisen koke-
muksen maailman, joka vetoaa eloisalla 
graafisuudellaan. (Steinert 1986, 65.) 

Suomessa Steinertin oppeja julkaistiin tuoreeltaan 
modernia valokuvausta käsittelevissä artikkeleissa. 
Teekkarikameroiden aktiivijäsen, arkkitehti Jaakko 
Ylinen kirjoitti subjektiivisesta valokuvauksesta 
Teekkari-lehdessä vuonna 1956.

Subjektiivinen valokuvaus lähtee osittain 
päinvastaiselta pohjalta kuin taval-
linen valokuvaus. Kuvaa ei luo ensisijai-
sesti aihe, vaan idea, kuvaajan luova kyky. 
[…] Varsinaisessa subjektiivisessa valoku-
vauksessa aihe menettää oman arvonsa: 
kuvasta tulee itsetarkoitus, aihe alistetaan 
luovan idean välikappaleeksi. Kuvassa ovat 
ratkaisevia muodot, viivat, sävyt (sekä väri-
kuvauksessa värit) ja muut visuaalisen ja 
valokuvauksellisen ilmaisun peruskäsitteet. 
[…] Subjektiivinen valokuvaus on verratta-
vissa moderniin taiteeseen. […] Se koettaa 
laajentaa valokuvauskäsitettä, löytää uusia 
valokuvauksellisia ilmaisukeinoja. Tällaisia 
ovat esimerkiksi fotogrammit, projisoi-
dussa valossa ilman kameraa suoraan valo-
kuvauspaperille esineiden ja valon avulla 
aikaansaadut, usein abstraktit kuvat, sekä 
fotomontaasi, erilaisista kuvista irtileikat-
tujen osien liimaaminen yhteen uudeksi 
kokonaisuudeksi. (Ylinen Teekkari 1/1956.)

Kotimaisen subjektiivisen valokuvauksen abstrak-
teinta linjaa edustivat helsinkiläisen Amatörfoto-
grafklubbenin nuoret jäsenet, jotka saivat kuvillaan 
aikaan kiivastakin keskustelua hyvän valokuvan 
kriteereistä. Nämä ”nuoret subjektivistit”, eli 
Fredrick ja Robin Hackman, Per Olov Jansson, Lars 
von Haartman ja Allan Grönvall, saivat vaikutteita 
toisiltaan, Steinertin kirjoista ja Ruotsista (Jansson 
Kameralehti 1/1969, 34). Ruotsalaisista esikuvista 
tärkeitä olivat valokuvalehdet Foto ja Nordisk 
Tidskrift för Fotografi sekä ruotsalaisista nuorista 
valokuvaajista koostunut kapinallinen valokuvaa-
jaryhmä De Unga Fotografer (Carpelan 1989, 21; 
Saraste 2004, 103). Osa subjektivisteista seurasi 
myös muuta ajan kuvataidetta (Jansson 15.10. 2013; 
Hackman 19.4.2015). 

Subjektiivisen valokuvauksen ihanteet näkyivät 
edelleen 1960-luvun alussa toimintansa aloittaneen 
tamperelais-toijalalaisen valokuvataiteilijaryhmä 
Fotograafikoiden teoksissa. Fotograafikoiden, eli 
Juhani Riekkolan, Aimo Vuokolan ja Ari Yrjänän, 
tavoitteena oli uudistaa valokuvausta sisällöllisesti 
ja tyylillisesti ja saavuttaa sille taiteen asema 
(Riekkola 28.1.2014, Vuokola 2011, 2).66 Fotograafikot 
toimivat aikana, jolloin suomalainen valokuvakenttä 
oli murroksessa ja valokuvataide käsitteenä vasta 
muovautumassa. Valokuvataiteen kannalta olennai-
set rakenteet kuten koulutus, apurahajärjestelmä ja 
järjestötoiminta, saivat alkunsa 1960–1970-lukujen 
taitteessa. (Heikka 1999, 246; Lintonen 1988, 43–49.) 
Fotograafikot huomioitiin ensimmäisten suomalais-
ten valokuvaajien joukossa valtiollisilla apurahoilla, 
mutta ryhmä sai osakseen myös voimakasta 
arvostelua.

1960-luvulla abstrakteja valokuvateoksia tekivät 
myös pitkään alalla toimineet, arvostetut ammat-
tilaiskuvaajat Trond Hedström ja Otso Pietinen. 
Pietisen helsinkiläisessä Galleria Pinxissä vuonna 
1970 pitämä värivalokuvanäyttely Uuden kodin 
kuvia päätti abstraktia ilmaisua suosineen valo-
kuvamodernismin aikakauden, joka sai jatkoa 
vasta postmodernin kauden alkaessa 1980-luvulla. 
Tuolloin epäesittävään ilmaisuun siirtyi muun 
muassa valokuvataiteilija Timo Kelaranta sarjallaan 
Hiljainen järvi (1980–1986).

66.
Ryhmässä toimi 
1960-luvulla myös 
Aamulehden kuvaaja 
Erkki Lahtinen, joka 
osallistui osaan 
Fotograafikoiden 
alkuvuosien näytte-
lyistä.
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Kuluneet vuodet ovat olleet dynaamisen, 
tosiasioita toistavan valokuvauksen lois-
toaikaa. Kaikkialla, rintamalla ja sen 
takana, leireissä, ilmassa, kotirintaman 
raunioiden keskellä ovat tuhannet Leicat 
ja Retinat napsahdelleet. Etteivät asetak-
kiset valokuvaajat ennättäneet ajatella 
taiteellisia arvoja, siitä ei kukaan voi heitä 
moittia. Nykyisessä vaiheessa on varmas-
tikin liian aikaista pyrkiä luomaan selvää 
kuvaa tulevasta kehityksestä. Maailma on 
edelleen tulessa, eivätkä nuoret ole vielä 
saaneet osoittaa, mihin pystyvät. (Levas 
Foto 1/1945, 20.)

Kameraseurojen kultaiset vuosikymmenet olivat 
kuitenkin alkamassa. Niiden toiminta oli heti 
sota-ajan päätyttyä aktiivista, ja seurat saivat 
paljon uusia jäseniä. Valokuvaseurojen toiminnan 
elpymisen myötä kuvaajien valokuvanäyttelytoi-
minta käynnistyi uudelleen, kun valokuvaseurat ja 
niiden liitto järjestivät kilpailunäyttelyitä jäsenis-
tölleen. Kotimaisten kilpailuiden lisäksi eri maiden 
kameraklubien ja -lehtien järjestämiin kilpailuihin 
osallistuminen oli suosittua, ja teoksia lähetel-
tiin postitse erityisesti muihin Pohjoismaihin ja 
Eurooppaan (Saraste 1992, 400). 

Vaikka ulkomaista valokuvakirjallisuutta ja 
-lehtiä seurattiin tarkasti ja niiden kuvia jäljitel-
tiin, elivät kansalliset arvot vielä sotavuosienkin 
jälkeen vahvoina. Suurimman ryhmän kamera-
seurojen kilpailukuvista 1950-luvulla muodostivat 

”hohtavan valkeat lumpeet ja joutsenet, tai suden-
korennot ja hennot kukkaset iltaruskoa vasten”. 
Helsingin olympialaiset vuonna 1952 avasivat rajat 
hetkeksi, mutta taiteen kansainväliset vaikut-
teet, kuten abstraktio, koettiin uhkaavina. (Saraste 
2004, 55–56.) Aihe herätti kuitenkin keskus-
telua, sillä vapaammalla ilmaisulla oli myös kannat-
tajia. Suomen valokuvaaja-lehden toimituskun-
taan kuulunut Helsingin kameraseuran aktiivi 
Hilkka Raviniemi kirjoitti kolumnissaan ”Valokuva 
abstraktiona”: 

Jäänlähdön aika
Talvi- ja jatkosodan aikana, vuosina 1939–1945, 
abstrakteja valokuvia ei tiettävästi tehty koti-
maassa lainkaan. Miehistä rintamaikäiset ammat-
tikuvaajat ja osaavimmat harrastajat palvelivat 
kuvaajina tiedotuskomppanioissa. TK-kuvaajien 
käytössä oli Helsingin vuoden 1940 toteutumat-
tomia olympialaisia varten hankitut pienkamerat 
sekä filmiä ja valokuvapaperia, jopa värillistä Agfaa, 
mutta kotirintamalla valokuvaajien työskentelyä 
hankaloitti kameraseurojen toimimattomuuden 
lisäksi pula valokuvausmateriaaleista. (Kukkonen 
& Vuorenmaa 1999, 96.)

Valokuvatarvikkeiden pula-aikaa kesti pitkälle 
1950-luvulle saakka. Sotien jälkeen käytettävissä 
ollut kuvauskalusto oli vanhaa ja kulunutta. Uuden 
kaluston ja valokuvamateriaalien maahantuontia 
puolestaan hidastivat rajoitukset, mikä näkyi 
maahantuontien määrissä, esimerkiksi vuoden 
1946 valokuvamateriaalien tuontimäärä oli vain 
puolet vuoden 1938 tuonnista. Valokuvafilmin, 

-paperin, -kemikaalien ja kameroiden ja muun valo-
kuvauskaluston tuontia rajoitettiin aina vuoteen 
1957 saakka. Tuonnin vapauduttua monen harras-
tusta jarrutti valokuvatarvikkeiden korkea hinta. 
(Kukkonen & Vuorenmaa 1999, 9; Saraste 2004, 58.) 

Myöskään sotavuosien asenneilmasto ei 
suosinut abstraktia taidetta. 1950-luvun suoma-
laisia kameraseuroja tutkinut Leena Saraste totesi 
väitöskirjassaan Valo, muoto vai elämä (2004), 
että kotimaisen valokuvauksen keskeinen ilmiö 
1930–1940-luvuilla oli isänmaallisuus. Suosittuja 
olivat kotoisiksi koetut, esittävät aiheet (Saraste 
2004, 55–56). Helsingin Kameraseuran ja Suomen 
Kameraseurojen Liiton puheenjohtaja Santeri 
Levas kirjoitti neljä kuukautta jatkosodan päät-
tymisen jälkeen Foto-lehdessä, että sota oli 
muokannut ”nuorten kameramiesten” ilmaisua.



1274. Subjektiivinen abstraktio

Miten mikin asia on kuvattava, riippuu 
tietysti tarkoituksesta, johon kuvaa 
tarvitaan. Jos sen pitää esittää asia luon-
nolliselta näyttävänä, esitetään se sitten 
kuin me maapallon asukkaat olemme 
tottuneet asiat näkemään kaksiulottei-
sessa kuvassa. Jos se taas on valokuvaajan 
vapaan luomishalun ilmaus, on hänellä 
täysi vapaus aiheensa tulkintaan valoku-
vaustaitonsa suomissa puitteissa. Sitä ei 
häneltä kiellettäkö! (Raviniemi Suomen 
valokuvaaja 7/1960, 13.)

Sotavuosien jälkeen suomalainen kuvataide 
oli kokonaisuudessaan laajassa murroksessa. 

”Jäänlähdön ajan” ääripäät muodostivat nuoret 
taiteilijat ja maan taide-elämän auktoriteetit, 

” jotka muutaman vuosikymmenen ajan korkeista 
asemistaan käsin olivat sanelleet mitä maan 
taiteessa voidaan suvaita” (Valkonen 2000, 6). 
Keskustelua vauhdittivat Suomeen tuodut laajat, 
ulkomaista nykytaidetta esitelleet näyttelyt. 

Nykytaide ry ja Suomen Taideakatemia järjes-
tivät Helsingin Taidehallissa vuosina 1951 ja 1953 
italialaisen nykytaiteen näyttelyt, vuonna 1957 
esillä oli Solomon R. Guggenheimin kokoelmista 
valittu kokonaisuus. Näyttelyitä arvosteltiin valo-
kuvalehdissäkin: ”Jumala varjelkoon meitä valo-
kuvauksessa pahimmasta modernin taiteen villi-
tyksestä, jota esim. viimeksi näimme Italian nyky-
aikaisen taiteen näyttelyssä täällä Taidehallissa” 
(Hart Suomen valokuvaaja 2/1951, 10). Abstraktissa 
kuvataiteessa erityisen merkittävä oli vuonna 
1952 Taidehallissa esillä ollutta ranskalaisen nyky-
taiteen näyttely nimeltään Pariisin nykytaidetta, 
johon sisältyi muun muassa Wassily Kandinskyn, 
Alexander Calderin ja Victor Vasarelyn teoksia. 
Myös uudet kotimaiset abstraktit taiteilijat, kuten 
Lars Gunnar Nordström, esittäytyivät. (Karjalainen 
1990, 61). 

Väittely valokuvailmaisun uudistumisesta 
käynnistyi toden teolla Kameraseurojen liiton 
vuonna 1953 Tampereella pitämässä näyttelyssä, 
jossa parhaan ja toiseksi parhaan kuvan palkinnot 
annettiin Åbo Fotoklubbia edustaneen Stig Söder-

blomin teoksille. Ensimmäisen palkinnon saanut 
Ljus och Skugga (1953) muistutti 1920–1930-
lukujen uusasiallisia kuvia eikä enää herättänyt 
suuria tunteita, toisin kuin toisen palkinnon saanut 
graafisen mustavalkoinen Självporträtt (1953). 
Sen palkitseminen ja julkaisu näyttelyn julisteessa 
aloittivat Kameralehdessä jatkuneen keskustelun, 
jonka osapuolet jakautuivat hyvin samantapaisesti 
kuin kotimaisen kuvataiteen aikalaisdebateissa. 
Harmonisten maisemien ja taivaiden valokuvaajana 
tunnettu Matti Poutvaara vastusti harmaasävyttö-
miä kuvia kiivaasti. 

Jos hyväksyisimme sävyasteikottoman 
kuvan valokuvaksi, päätyisimme siihen, että 
meidän on turhaa käyttää enää kameraa 
kun tavoittelemme ”korkeampaa valo-
kuvaustaidetta”. […] Voimme vain heitellä 
kuivuneita heiniä tai vanhoja rukkasia ison 
kopioimiskoneen valotuslevylle tai negatii-
vittömän suurennoskojeen heijastuspöydälle 
ja valotella niistä ”uusia tuulahduksia” 
sävyillä kyllästettyyn taidevalokuvaukseen! 
(Poutvaara Kameralehti 4/1953, 14.)

Modernin valokuvan 1950-luvulla alkanut toinen 
tuleminen jatkui ja laajeni 1960-luvulla. Samalla 
ihmiseen ja tämän elämään keskittynyt ilmaisu 
vahvistui. Dokumentaarisen kuvauksen aiheita 
olivat arkinen elämä, yhteiskunnan vähäosaiset 
ja myöhemmin myös luonto. Suuntauksen 
merkittävä vahvistaja oli New Yorkin Modernin 
taiteen museon tuottama Family of Man -valo-
kuvanäyttely, joka avautui Helsingin Taidehallissa 
marraskuun puolivälissä vuonna 1959. Helsingissäkin 
suuren suosion ja 16 276 kävijää kerännyt näyttely 
kiersi maailmaa vuodesta 1955 alkaen kahdeksan 
vuoden ajan. Family of Man vieraili kaikkiaan 37 eri 
maassa, kuudella eri mantereella. Sen arvioidaan 
nähneen jopa yhdeksän miljoonaa ihmistä. (MoMA 
1955; Lahti Kysy museolta 16.4.2015.)
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Nuoret subjektivistit
1950-luvun kotimaisen abstraktin valokuvauksen 
keskus oli helsinkiläinen, suomenruotsalainen 
kameraseura Amatörfotografklubben. Vuonna 
1889 perustettuun kameraseuraan liittyi sota-ajan 
jälkeen nuoria miehiä, joiden käsitys valokuvauk-
sesta poikkesi seuran vanhempien jäsenten 
ajattelusta. Erilaisia kokeellisia tekniikoita, kuten 
kameratonta valokuvausta, kaksoisvalotuksia, 
sävypelkistyksiä ja muuten eri tavoin pimiössä 
käsiteltyjä kuvia suosineet tekijät kutsuivat itseään 
subjektivisteiksi. Heistä täysin abstrakteja kuvia 
tekivät Lars von Haartman (1919–1998), Per Olov 
Jansson (1920–2018), Fredrick Hackman (1925–2009), 
Robin Hackman (1934–2018) ja Allan Grönvall.67

Kotimaisten abstraktien valokuvateosten kes-
kittyminen suomenruotsalaisille kuvaajille vastaa 
kotimaisen konkretismin kehitystä tutkineen Tuula 
Karjalaisen käsitystä siitä, että 1940–1950-luvuilla 
abstraktio oli hyväksytympää suomenruotsalaisissa 
taidepiireissä kuin suomenkielisten keskuudessa. 
(Karjalainen 1990, 58.) Taiteilija Tove Janssonin veli, 
mainoskuvaajana työskennellyt Per-Olov Jansson, 
kirjoitti AFK:n sodan jälkeisten vuosien toimintaa 
muistelevassa artikkelissa, että subjektivisteille 
mikään ei ollut kiellettyä.

Nuoret työskentelivät aiheittensa parissa 
kuten kuvanveistäjä vastahakoisen 
saven parissa, leikkasivat ympäristös-
tään vahvojen massojen ja voimakkaiden 
pintojen sommitelmia, muokkasivat sävyas-
teikkoa kunnes toivottu vaikutus oli saavu-
tettu, usein graafisen mustaa ja valkoista, 
käyttivät hyväkseen epätarkkuutta, 
kaksoisvalotusta, montaasia, fotogrammi-
tekniikkaa ja toisia menetelmiä päämää-
ränään luoda kuvaan sisältö joka ylittää 
yksinkertaisen jäljentämisen kuten asiallinen 
silmä näkee kohteen. (Jansson Kameralehti 
1/1969, 33.)

Täysin ilman kritiikkiä eivät subjektivistitkaan 
selvinneet. Fredrick Hackman muisteli haas-
tattelussaan vuonna 2006, että välillä ”vanhat 
parrat olivat vihaisia kuin ampiaiset” (Rinne 

Pikseli 11–12/2006, 10). Robin Hackmania haukut-
tiin ”märkäkorvaksi” (Hackman, Robin 19.4.2015), ja 
kamerattomia kuvia tehneen Lars von Haartmanin 
kohdalla puolestaan ihmeteltiin, että eikö 
tämä omistanut kameraa (Carpelan 1989, 21). 
Subjektivistien kuvilla ei ollut myöskään menes-
tystä seuran kilpailuissa. ”Arvostelu ei ollut ainoas-
taan ankaraa, se oli ymmärtämätöntä” (Jansson 
Kameralehti 1/1969, 33). Ymmärtäjiä nuoret kapi-
nalliset löysivät Åbo Fotoklubbista, suomenkielisiä 
kameraseuralaisia sen sijaan pidettiin huumorin-
tajuttomina (Carpelan 6.5.2015). 

Valokuvauksen ja kuvataiteiden uusien 
teo rioi den ja ilmaisutapojen lisäksi subjektivistien 
kokeiluihin vaikuttivat myös saatavilla olleet valo-
kuvamateriaalit. Robin Hackman muistaa, miten 
tuontirajoitusten purkaminen 1950-luvun lopulla 
toi harrastajien käyttöön aiempaa laadukkaampia 
valokuvafilmejä ja -papereita, joiden ansiosta 
kuvausmahdollisuudet kasvoivat. 

Niiden avulla pääsimme tunkeutumaan 
tummiin, salaperäisiin kohtiin, joihin aikai-
semmin ei ollut pääsyä, kun filmi ei kestänyt. 
Ylipäätään 1950-luku oli hauskaa aikaa, 
jolloin kuvat tehtiin kotona kylpyammeessa 
eikä välineiden kalleus sanellut valokuvien 
tasoa. (Hackman 19.4.2015.) 

Yksi näistä tummia, salaperäisiä kohtia sisältäneistä 
teoksista oli Analysis (1956). Sen Hackman nimesi 
työtehtävän mukaan, jonka yhteydessä hän otti 
teoksessa käytetyn alkuperäisen valokuvan. Mikro-
biologina työskennellyt Hackman oli ottamassa 
näytteitä eräässä Helsingissä sijainneessa terästeh-
taassa ja ”tassutteli omin luvin” tehtaan takapihalle. 
Sinne oli varastoitu kierteisiä auton sivupalkkeja, 
joiden syvät varjot näyttivät hienoilta kirkkaassa 
auringon paisteessa. Kuten yleensäkin, Hackmanilla 
oli kamera mukana, ja hän kuvasi kiinnostavan 
näköiset palkit varjoineen voimakkaassa vastava-
lossa. (Hackman 19.4.2015.)

Kotona hän kehitti filmin normaalia jyrkem-
mäksi ja jatkoi sitten kuvien käsittelyä pimiössä. 
Hackman valitsi negatiivista sopivan kohdan, jonka 

67.
Allan Grönvallin 
syntymä- ja kuolin-
vuosi eivät ole 
tiedossa. Hän 
oli oletettavasti 
suunnilleen saman 
ikäinen muiden 
subjektivistien 
kanssa.
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vedosti sitten kahteen kertaan samalle paperille. 
Toisella kertaa hän käänsi negatiivin, jotta sai 
aikaan symmetrisen kuvion. Teoksen oikea puoli 
oli siis suora valokuva, vasen oli valotettu käänne-
tystä negatiivista. Lopuksi Hackman vedosti kuvan 
graafisen mustavalkoiseksi. (Hackman 19.4.2015.)

Analysis oli esillä Kameraseurojen liiton näytte-
lyssä vuonna 1957 ja se julkaistiin Kamera-lehden 
saman vuoden numerossa näyttelystä kertovan 
jutun yhteydessä. Lehden arvostelussa teosta 
kehuttiin, mutta toisaalta sen koettiin muistut-
tavan liikaa piirrosta.

Voimakkaat viivat luovat katsojan silmissä 
kiertoliikkeen ylöspäin. Kuva on erin-
omainen tutkielma viivarytmistä ja sen 
tehosta. Monen mielestä tällaisten kuvien 
arvo valokuvina on hyvin kyseenalainen, 
koska saman voi tehdä yhtä hyvin piirtäen. 
(Heinonen Kameralehti 4/1957, 15.)

Hackmanille itselleen teos oli merkittävä, ja hän 
säilytti sen muiden kilpailukuviensa tavoin huolelli-
sesti arkistossaan. 

Minulla oli varmuus, että tällainen kuvaus-
tyyli vielä hyväksytään. Nämä teokset ovat 
saaneet elää hiljaiseloa kellarissa ja vintillä. 
En tuhonnut tai polttanut niitä. Nyt ne 
ovat taas herättäneet ihmisten huomion. 
(Hackman 19.4 2015.)

79. Robin Hackman, Analysis, 1956
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Myös Robinin pikkuserkku, Fredrick Hackman, 
käytti erilaisten kuvien yhdistämisen tekniikkaa 
teoksissaan. Kuvassa Randigt i lek med randiga 
profiler (1957) viisi eri kokoista pisaranmuotoista, 
raitaista kuviota on yhdistetty harmaalle pohjalle, 
johon on todennäköisesti negatiivia tai kuvapintaa 
raaputtamalla tehty kevyitä, vaaleita naarmuja. 
Hackman sai teoksesta ruotsalaisen FOTO-lehden 
kuukausikilpailun erityismaininnan vuonna 1957. 
Työstä on olemassa myös vaakakuvaversio, jossa 
pisaranmuotoiset, raidalliset kuvaelementit suure-
nevat oikealta vasemmalle diagonaalisesti vedet-
tyjen suorien linjojen välissä. Molempien teosten 
kuvallisten elementtien liike tuntuu kulkevan 
ylhäältä alas, ja niiden innoittajaksi voisikin 
kuvitella sateen.

Kuvayhdistelmien lisäksi subjektivistit suosivat 
kameratonta työskentelyä. Per Olov Jansson 
valotti Lasilevyjä-teoksensa (1955) vanhasta 
kamerasta rakentamallaan suurennoskoneella.

Neliön muotoiset lasit ovat kehittämät-
tömiä valokuvauslevyjä, jotka puolinaisen 
läpinäkyvyytensä ja osittaisen päällek-
käisyytensä ansiosta tuottavat tietyn 
syvyyden vaikutelman, joka fotogram-
meista usein puuttuu. Esineet on ladottu 
vedostuspaperille, joka on valotettu 
suurennoskojeen alla. Yhden lasin rikoin 
vasaralla sommitelman kannalta parhaana 
pitämääni paikkaan. (Jansson 2006, 105.)

Samoin Lars von Haartmanin teokset Bonaparte 
ja Komposition med fyrkanter (1955) on tehty 
ilman kameraa. Ne herättivät AFK:n kokouk-
sissa keskustelun siitä, mikä vielä oli laskettavissa 
valokuvaukseksi.

Missä ovat saksien, paperin, kynän ja 
suurennoskoneen kanssa puuhailemisen 
rajat? Keskustelun aallot kuohuivat tämän 
kysymyksen ympärillä. Lars von Haartmanin 

”Bonaparte” todistaa tekijänsä taiteelli-

80. Per-Olov Jansson, Lasilevyjä, 1955
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suutta, mutta valokuvan kanssa kuvalla ei 
ole muuta yhteistä kuin valonherkkä paperi, 
jolla se on tehty. (Jansson Kameralehti 1/1969, 
33.)

Monipuolinen von Haartman oli ammatiltaan 
Helsingin yliopistossa työskennellyt lintutietei-
lijä ja professori, joka valokuvausharrastuksen 
lisäksi valokuvasi, piirsi ja maalasi sekä toimi 1960-
luvulla taidekriitikkona Hufvudstadsbladetissa ja 
Yleisradiossa. (Stjenberg & Wallgren HS 12.12.1998.) 
Lisäksi hän julkaisi neljä runokokoelmaa, jotka 
sivusivat aiheiltaan taidetta, kuten Vincent van 
Goghin maalausten innoittama runo Sypressejä.

Vuoret poimuttuvat raskaasti eläimen 
unessa. Linnut nousevat ilmaan, 
poispyörähtelevät auringot 
sirottelevat niiden tuhkaa.  
Kuu värisee ruohonkorrella ja vierittää 
varjolohkareita haudan eteen. 
Tähdet pistelevät, tuli lentää 
kuin pääskyt sypressien ympärillä. 
Elää on olla tulessa. 
(von Haartman 1960, 25.)

Nuorten subjektivistien abstraktit teokset ovat 
Fredrick Hackmanin perheen hallussa olevia 
kuvia lukuun ottamatta talletettu Suomen valo-
kuvataiteen museoon osana AFK:n arkistoon. 
Teosten valmistamistavoista ja niiden tekijöiden 
intentioista on löydettävissä valitettavan vähän 
tietoa. Esimerkiksi Allan Grönvallista tai hänen 
teoksestaan Framåt (1957–1958) en ole onnis-
tunut löytämään mitään muuta tietoa, kuin että 
hän oli aktiivinen AFK:ssa vain 1950-luvun ajan 
(Carpelan 16.5.2015). Tietolähteiden puutteeseen 
vaikuttaa oletettavasti kuvaajien harrastajastatus. 
Kotimaisten kameraseurojen kuva-arkistoja ei ole 
juurikaan tallennettu. Tutkimusta varten läpikäy-
mistäni kokonaisuuksista AFK:n arkisto ja Helsingin 
Kameraseuran arkisto ovat Suomen valokuvatai-
teen museossa.68 Åbo Fotoklubbenin arkisto, jos 
sellaista on ylläpidetty, ei ole tiettävästi säästynyt. 

68.
Helsingin Kamera-
seuran kuva-arkisto 
oli sitä tutkiessani 
vuosina 2013–2014 
vielä seuran omissa 
tiloissa pakattuna 
matkalaukkuihin.

81. Fredrick Hackman, Randigt i lek med randiga profiler, 1957
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Fotograafikot
Tamperelais-toijalalaisen valokuvaajataideryhmä 
Fotograafikkojen jäsenet tutustuivat toisiinsa 
1960-luvun alussa paikallisten kameraseurojen 
tapaamisissa (Riekkola 28.1.2014). Ryhmän jäsenistä 
vain Juhani Riekkola (1932) oli ammattikuvaaja, 
Aimo Vuokola (1930–2013) ja Ari Yrjänä (1933–2002) 
työskentelivät kansakoulun opettajina. Kolme-
kymppisiä miehiä yhdisti ennen kaikkea asenne 
ja halu tehdä uudenlaisia valokuvia heidän omilla 
ehdoillaan (Vuokola 2011, 2).

Ryhmän huolella valmisteltu ensimmäinen 
näyttely Fotografiikkaa oli esillä Tampereella 
Taidesalonki Husassa 22.4–3.5.1965. Ripustuksen 
teemoja olivat japanilaisuus ja minimalismi. Tila 
tyhjennettiin ylimääräisestä tavarasta, ikkunat pei-

tettiin silkkipaperilla ja taustalle laitettiin soimaan 
Riekkolan lempisäveltäjän, Johann Sebastian 
Bachin, musiikkia. Lopuksi kaikkiaan 41 kehystettyä 
valokuvaa aseteltiin seinälle siisteihin riveihin 
(Riekkola 28.1.2014; Vuokola 2011, 2). Mukana olivat 
muun muassa epäesittävät, jyrkän mustavalkoi-
siksi vedostetut teokset Musta tulitus, Tuska, 
Muotojen kapina, Leikki, Konstruktio ja Ympyröitä 
(Riekkola 1.7.2014). 

Näyttely huomioitiin laajasti lehdistössä. 
Helsingin Sanomien julkaiseman artikkelin kuvassa 
ryhmän jäsenet poseerasivat teostensa kanssa ja 
kertoivat näyttelyn olevan ensimmäinen laatuaan 
Suomessa ja harvinaisuus koko maailmassa.

82. Fotograafikko-ryhmä Taidesalonki Husassa. 
Vasemmalla edessä Ari Yrjänä, keskellä takana Juhani Riekkola ja oikealla Aimo Vuokola, 1965
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Jo vuosikausia he ovat pyrkineet totun-
naisen, ympäristöä toistavan valoku-
vauksen ohella aivan uusiin päämääriin, 
luomaan valokuvauksellisin keinoin tehtyä 
taidetta. Tuloksena on pinta-, viiva- ja 
sävyrakennelmia, jotka yllättävästi muis-
tuttavat abstraktista grafiikkaa. Kaikissa 
näyttelyssä esillä olevissa töissä on aihe 
alun perin konkreettinen, mutta mielikuvi-
tusta ja erilaisia teknillisiä keinoja käyttäen 
nämä valokuvataiteilijat ovat irrottaneet 
kuva-aiheen todellisuudesta ja pelkistäneet 
sitä monissa kuvissa hyvinkin pitkälle. Osa 
töistä on myös valmistettu ilman valoku-
vaukselle ominaista negatiivivaihetta. Tässä 
tapauksessa varsinaista valokuvausta ei ole 
suoritettu lainkaan, vaan kuva on syntynyt 
suoraan valokuvapaperille. (HS 25.4.1965.)

Aamulehden toimittajan Olavi Veistäjän näyt-
telykritiikistä muodostui ryhmän teoreettisen 
ajattelun perusta (Riekkola 28.1.2014). 

Tämän näyttelyn välittämä fotogra-
fiikka on itse asiassa oma, aikaisemmin 
tarkasti määrittelemätön käsite. Se on 
valokuvataidetta, mutta vaikutelmal-
taan myös grafiikkaa ja piirustusta, se 
rakentuu kaikista näistä omaksi laaduk-
seen ja sijoittuu kaikkien kolmen perus-
tekijänsä välimaille. Taiteen kannalta on 
tietenkin ratkaisevaa esteettinen vaiku-
telma. Mielestäni sellainen syntyy näytte-
lyssä välittömästi ja vaivattomasti. 
(AL 22.4.1965.)

Pelkistetty mustavalkoinen tyyli yleistyi Suomessa 
1950-luvulta alkaen ja muodostui 1960–1970-
luvuilla suosituksi niin kokeellisessa kuin dokumen-
taarisessakin valokuvauksessa (Lintonen 1998, 129). 
Esimerkkejä ajan jyrkän mustavalkoisista, doku-
mentaarista valokuvakirjoista ovat Matti Saanion 
Musta talvi, valkea kesä (1966), Mikko Savolaisen 
ja Ismo Höltön Suomea tämäkin (1970) ja Markus 
Lepon Talonpoikaisarkkitehtuurin katoavaa 

kauneutta (1973). Valokuvauksen suuntauksesta 
riippumatta tyyliä kutsuttiin yleisesti fotografii-
kaksi.69 Jyrkkä mustavalkoinen estetiikka pohjautui 
subjektiiviseen valokuvaukseen, jonka teoriassa 
harmaasävyttömien kuvien koettiin hyödyntävän 
valokuvan omia ominaisuuksia (Steinert 1986, 65).

Valokuvausta ja grafiikkaa oli tosin yhdis-
tetty valokuvauksessa jo aikaisemminkin, mistä 
Kameralehti muistutti vuonna 1962 julkaisemalla 
Vilho Setälän Kylpijät-teoksen 1920-luvulta.

Tätä tekniikkaa käytettiin jo vuosisadan 
vaihteessa hyvällä menestyksellä, joka on 
hyvin ymmärrettävää, koska valokuvaa-
malla koetettiin tehdä ”todellista grafiikkaa”, 
toisin sanoen yritettiin valmistaa kuvia, 
jotka mahdollisimman paljon muistut-
tivat syövyttämällä aikaansaatujen 
laattojen vedoksia. […] Vanhemmat harras-
tajat tuntevat hyvin tämän Vilho Setälän 
kuuluisan kuvan, joka on valmistettu yli 
kolmekymmentä vuotta sitten. Setälän 
kuva on tehty suoraan fototypia-laataksi 
ilman rasteriverkkoa, joten sen kirkkaus on 
säilynyt myös painojäljennöksenä. (Jaskari 
Kameralehti 4/1962, 13.)

Fotograafikkojen teoksiin vaikutti myös aikalais-
taide. Esimerkiksi Riekkolan taiteellisia esikuvia 
olivat epäesittävistä teoksistaan tunnettu kuvan-
veistäjä Alexander Calder (1898–1976), kuvanveis-
täjä ja maalari Hans Arp (1886–1966) ja op-taiteen 
pioneeri Victor Vasarely (1906–1997). (Riekkola 
1.7.2014.) Abstraktio oli alusta saakka olennainen 
osa ryhmän työskentelyä. Ari Yrjänä pohti vuonna 
1965 Kameralehdessä julkaistussa artikkelissaan 
”Abstraktinen valokuva” epäesittävän valokuvan 
olemusta ja syitä siihen, miksi valokuvaaja valitsee 
abstraktin ilmaisun. 69.

Fotografiikan tekoon 
opastettiin useissa 
Kameralehden 
jutuissa. Katso esim. 
Kameralehti 2/61, 
10/62, 2/63, 1/65, 2/65, 
5/67, 6/67, 6/70, 2/71, 
3/71, 3/77, 8/74. 

82. Fotograafikko-ryhmä Taidesalonki Husassa. 
Vasemmalla edessä Ari Yrjänä, keskellä takana Juhani Riekkola ja oikealla Aimo Vuokola, 1965
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Onko abstraktinen ilmaisu mahdollista 
valokuvauksessa, joka on aina jossakin 
määrin esineellisen maailman toistamista ja 
hyväksikäyttöä? […] Miten valokuvaaja voi 
toteuttaa aiheensa niin pelkistetysti, että 
voimme puhua abstraktisesta ilmaisusta? 
[…] Näkemistavan kehittäminen ja suuntaa-
minen kokonaisuuksien yksityiskohtiin lienee 
sopiva lähtökohta. Jatkuva kokeilu, mate-
riaalien tunteminen, kuvaus ja vedostushar-
joitukset ja ennen muuta; palava innostus, 
lienevät tärkeitä avaimia ajatusperäiseen 
maailmaan. […] Abstraktiin valokuvaukseen 
moni liittää käsitteen ”konstailu”. Tämä 
onkin vastustajien eniten käyttämä fraasi, 
kun halutaan alentaa määrätyn suuntaisen 
kuvan arvoa. […] Kuvaaja tuntee pääs-
seensä lähemmäksi aiheen ”sielua” pystyes-
sään esittämään vain sen tekijän, joka 
häntä kiinnostaa. […] Abstraktiot tuntuvat 
omakohtaisimmilta ja läheisimmältä kuin 
kuvat, jotka ovat yleisesti selostavia. […] 
Abstraktiot ovat persoonallisempia, koska 
niissä tekijän mielikuvituksen laatu tulee 
tehostetusti esille. […] Puhtaaksiviljellyn 
abstraktion harvinaisuus näyttelyissä ja 
kilpailuissa johtuu mielestäni vanhoilli-
sesta käsitystavasta. Valokuvaa on totuttu 
pitämään aina jonkin verran dokument-
tina aiheesta. […] Arvostelija jättää helposti 
kaiken varalta abstraktion syrjään vält-
tääkseen vastakritiikkiä. Tämä arvostelu 
tulee usein niiden taholta, joilla ei ole 
asiasta mitään käsitystä. […] Kehittyvä 
valokuvaus ei tule tyytymään vain todelli-
suuspohjaisiin tuotteisiin. […] Luonnollisesti 
tarvitaan ja pidetään arvossa myös 
luonnon mukaisia kuvia, mutta abstrak-
tioilla on oma tehtävänsä taidevaloku-
vauksen monivivahteisessa maailmassa. 
(Yrjänä Kameralehti 10–11/1965, 23.)

Fotograafikoiden teokset perustuivat useimmiten 
luonnossa kuvattuihin valokuviin, jotka työstettiin 
pimiössä erilaisten vaiheiden kautta epäesittäviksi. 

Kuvan kohteena oli yleensä jokin luonnonvoimien 
jännittävän näköiseksi muovaava yksityiskohta, 
kuten vaikkapa ”veden välke, jään pinta, ruostunut 
rautalevy, laho puu” (AL 23.5.1965). Teokset 
valmistuivat kuitenkin vasta pimiössä. ”Ulkona 
luonnossa otetusta valokuvasta saattoi laborato-
rion hämärässä syntyä loistava fotograafinen teos.” 
(Vuokola 2011, 2.)

Puhtaan mustavalkoinen sävypelkistysvedos 
saatiin aikaan graafisten filmien avulla, jotka 
toistivat vain mustan ja valkoisen sävyjä. Alkupe-
räinen mustavalkonegatiivi valotettiin positiiviksi 
graafiselle filmille ja sen jälkeen takaisin negatiiviksi, 
jolloin sen kaikki keskiharmaan sävyt katosivat. 
Jäljelle jäivät vain kuvan tummimmat ja vaaleimmat 
kohdat (Riekkola 28.1.2014; Vuokola 2011, 2.) 
Negatiiveja käsiteltiin myös retusoimalla, eli peit-
tämällä väriaineella kohtia, jotka haluttiin poistaa, 
rasteroimalla ja solarisoimalla.70 Lisäksi negatiiveja 
saatettiin rajata ja yhdistellä toisiinsa. (Vuokola 2011, 
2.) Lisäksi ainakin Riekkola teki osan teoksistaan 
kamerattomasti sekä yhdistämällä valokuviin värilli-
siä kalvoja tai paperia. (Riekkola 28.1.2014.)

Työskentelymenetelmiensä takia Fotograafikoita 
arvosteltiin ”konstailusta” ja valokuvallisen 
totuuden vääristelemisestä (Jaskari Kameralehti 
2/1968, 19; Kultala Kameralehti 2/1968, 37). 

”Maailma itsessään, todellisuus, on riittävän fantas-
tinen, miksi sulloutua pimeään suurennuspaperin, 
lasilevyjen ja peitevärien kanssa?” (Vuorenmaa 
Valokuvaaja 6/1973, 37). Erityisen jyrkkiä arvioita 
kirjoitti Kameralehden päätoimittaja P.K. Jaskari.

On turhaa kuvitella, että on olemassa 
äkkipikakonsteja, joilla päästään taiteen 
tarhaan kuin koira veräjästä. Nykyinen 
taidesuuntaus ei järin kunnioita pätevyyttä 
työn suorituksessa. Luodaan päiväperhosia, 
rusikoidaan peltiä, saksitaan muovia tai 
kangaslappusia, roiskitaan ja ripotellaan 
milloin milläkin sattuman tyylillä. Tehtäväni 
ei ole luokitella tämän sortin tuotteita, 
mutta olen aina väheksynyt tahallista 
taitamattomuutta. (Jaskari Kameralehti 
9/1969, 11.) 

70.
Menetelmässä 
kuvaa altistetaan 
valolle kehitettäessä, 
jolloin osa valokuvan 
tummista alueista 
kääntyy vaaleiksi 
ja osa vaaleista 
tummiksi.
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Ryhmä jatkoi kuitenkin toimintansa laajenta-
mista, ja Riekkola ja Vuokola kokeilivat valoku-
vauksen lisäksi fotografiikan hyödyntämistä myös 
muilla taideteollisuuden aloilla. 1960-luvulla 
Riekkolan suunnittelemia kankaita painettiin 
Finlaysonin Forssan tehtailla ja Vuokolan kangas-
malli Malumma oli kotimaisen kangasvalmistaja 
Fin-Helenin tuotannossa. Riekkolan suunnittele-
masta kankaasta tehtiin myös kotimaisen Leijona-
merkin Finnfighter-talvimalliston anorakit kautena 
1967–1968. Lisäksi Riekkolan fotografiikkaan perus-
tuvia tapetteja oli kotimaisen Sandudd-tehtaan 
valikoimissa ja ainakin yhtä Vuokolan tapetti-
mallia tehtiin Toijalan tapettitehtaalla 1960-luvun 
lopulla. (Riekkola 1.7.2014; Vuokola 24.6.2014.) 
Valokuvien yhdistäminen erilaisiin materiaa-
leihin johdatti Fotograafikot uusiin kokeiluihin, ja 
1960-luvun lopulla syntyivät ryhmän ensimmäiset 
fotokonstruktiot. 

83. Juhani Riekkola kotonaan Aitolahdella 27.1 2014
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Fotokonstruktio
Fotograafikoiden toisen näyttelyn avajaisten väki-
paljous Hämeenlinnan taidemuseossa torstaina 
10.9.1970 ihmetytti jopa henkilökuntaa (Ari Yrjänän 
leikearkisto).71 Laaja näyttely sisälsi yhteensä 97 
teosta ja esitteli ryhmän uuden aluevaltauk sen 
fotokonstruktion, eli valokuvaveistoksen (Riekkola 
1.7.2014). Yrjänän mukaan niiden tarkoituksena oli 
laajentaa valokuvauksen ilmaisullisia mahdollisuuksia.

Tämä on muuan yritys luoda valokuvalla 
jotain uutta. Tämä on esine, jossa on ulot-
tuvuutta. […] Valokuva voidaan näin käsitel-
tynä yhdistää mihin materiaaliin hyvänsä. 
Voidaan käyttää väriä, repiä pintaa, tekijä 
voi purkaa itseään. (Seppälä AL 1.5.1969.) 

Fotokonstruktioiden muoto, koko ja materiaalit 
vaihtelivat suuresti. Riekkola valmistutti foto-
konstruktionsa puusta ja teräksestä, Vuokola teki 
omansa itse puusta ja Yrjänä puolestaan rypisti 
valokuvapaperia ja kokeili jopa sementtiä. (Riekkola 
1.7.2014; Vuokola 2011, 3.) Olennaista oli valokuvan 
veistoksellinen käsittely, eli muotoilu kolmiulottei-

71.
Kyseessä on vuonna 
1970 julkaistu sano-
malehtileike, jolle 
en ole löytänyt 
lähdettä.

84. Ari Yrjänä, nimetön fotokonstruktio, 1969–1970

seksi, tai yhdistäminen johonkin kiinteään materi-
aaliin. ”Fotokonstruktioissa pyritään yhdistelemään 
graafisista kuvista erilaisia rakennelmia ja reliefi-
mäisiä, kolmiulotteisia esineitä” (Yrjänä 1972, 48).

Osa fotokonstruktioista oli varsin isoja, kuten 
Riekkolan vakuutusyhtiö Turvalle tekemä Turvan 
kallio, joka oli kooltaan peräti 415 × 160 cm 
(Kameralehti 6/1969, 8). Riekkola kuvaili haastatte-
lussaan vielä suunnitteluvaiheessa ollutta työtä: 

”Olen tehnyt suunnitelman valokuvan muuntami-
seksi puureliefiksi. […] Valokuvaan pohjautuva reliefi 
tulee tamperelaisen vakuutusyhtiön pääkontto-
riin. Pelkistetysti sanottuna; valokuva leikataan 
puuhun.” (Seppälä AL 1.5.1969.) 

Fotograafikot pohtivat vuonna 1969 julkaistussa, 
laajassa Aamulehden artikkelissa ”Betoniin valettu 
valokuva” valokuvan ja veistoksen mahdollisia 
taiteellisia ja käytännöllisiä mahdollisuuksia, kuten 
valokuvan yhdistämistä rakennus- ja sisustus-
materiaaleihin, esimerkiksi betoniin tai tapetteihin.
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Ari Yrjänällä on kädessään valokuva, joka 
painaa monta kiloa. Sitä voi käännellä 
eri suuntiin, aina siitä löytää uusia ulottu-
vuuksia, vaihtelua. Tämä on ensimmäinen 
mallikappale valokuvaa, joka voidaan 
soveltaa esimerkiksi rakennuksen seinäpin-
naksi tai toiseen suuntaan kehiteltynä veis-
tokseksi, paikallaan pysyväksi tai liikkuvaksi. 
(Seppälä AL 1.5.1969.) 

Samassa artikkelissa Riekkola ja Yrjänä keskustelivat 
myös liikkuvan fotokonstruktion mahdollisuudesta. 

Miksi valokuva ei voisi pyöriä ja keikkua? 
[Riekkola] Fotokonstruktioihin voi hyvin 
lisätä vielä liikevaikutelman. Minä olen 
jo höyläillyt Toijalassa kappaleita, joista 
kääntämällä saa aina uudenlaisia näkö-
vaikutelmia. Aivan hyvin voidaan ajatella 
liikkuvaa valokuvaveistosta. Valokuvauksen 
menetelmin aikaansaatua mobilea 
[Vuokola]. (Seppälä AL 1.5.1969.)

Valokuvan ja muiden taiteiden suhdetta Foto-
graafikoiden teoksissa käsittelevässä Aamulehden 
vuoden 1969 sunnuntainumeron artikkelissa 

”Valokuvan vallankumous on alkanut” Yrjänä kertoi 
nähneensä ensimmäistä kertaa valokuvia osana 
muuta taidetta ARS 69 -näyttelyssä (Seppälä AL 
27.4.1969). Vuonna 1969 Ateneumin lisäksi Tampe-
reen taidemuseossa ja Tampereen nykytaiteen 
museossa esillä olleessa näyttelyssä oli mukana 
erilaisia ajan nykytaiteen suuntauksia, kuten pop- 
ja kineettistä taidetta, uusrealismia ja minimalismia, 
muun muassa Alexander Calderin, Victor Vasarelyn, 
Bridget Rileyn ja Andy Warholin teoksia (Nurminen 
Kansallisgalleria).

Fotograafikoiden mielestä kotimainen valoku-
vaus oli jäänyt taiteellisessa kehityksessä jälkeen 
muista kuvataiteen muodoista. Kaikkia mediumin 
mahdollisuuksia ei ollut vielä osattu hyödyntää.

Valokuvan voi valaa betoniin ja näin 
elävöittää jopa suuria rakennusten seiniä. 
Valokuvan voi veistää puuhun, muuntaa 
veistokseksi. Valokuvasta voi tehdä mobilen, 
liikkuvaa tilaa hahmottelevan taide-
teok sen. […] Valokuvan ei todellakaan 
tarvitse pysähtyä tietynkokoiseen pape-
riarkkiin, tarkoin rajattuun ’suurennokseen’. 
Se voi murtautua pois kaikista kahleistaan. 
[…] Kaikki muu taide on jatkuvaa kiehu-
mista. Yhä uusilla keinoilla ja ilmaisumuo-
doilla herätetään kiinnostusta ja keskus-
telua. Valokuvaus vain on nukkunut ja 
nukkuu yhä edelleen rauhallista untaan, 
johon mahtuu kovin vähän piristäviä näkyjä. 
Keksitään kyllä hieman erilaisia tekotapoja, 
mutta perimältään kuva pysyy aina vain 
samana. Taiteessa on lähes kaikki sallittua, 
mutta valokuvataiteen puolella ei vapautta 
suvaita. (Seppälä AL 27.4.1969.)

Valokuvataiteen uudistamispyrkimyksiä haukuttiin 
Fotograafikoiden mukaan humpuukiksi. ”Kuvaaja, 
joka yrittää rikkoa perinteistä kuvapintaa, joutuu 
outojen kirjoihin. Hän on konstailija, joka ei saa 
tukea mistään.” Muiden kuvataiteiden puolella 
tilanne ei Fotograafikoiden kannalta ollut sen 
suotuisampi, koska valokuvaa ei pidetty taiteena. 
Yrjänä ja Vuokola kertoivat, että heillä oli ollut 
vaikeuksia saada töitään esille kuvataiteen ryhmä-
näyttelyihin. (Seppälä AL 27.4.1969.)

Jos teet vaikka väriläiskän valokuvan 
pintaan, niin heti menee konstailuksi. Jos 
sitä tarjoaa taideyhdistyksen vuosinäytte-
lyyn, sanotaan: ”Tässä ei ole väriä tarpeeksi, 
tämä on valokuva, ei tämä tänne kuulu.” 
Eikä se kelpaa enää valokuvanäyttelyyn-
kään, koska se on töhritty värillä. Se ei siis 
ole valokuvakaan. [Yrjänä] […] Itse olen 
lähettänyt fotografiikkaa pariin grafiikan 
näyttelyyn ja saanut tietysti työni takaisin. 
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On sanottu, ettei fotografiikalla ole mitään 
tekemistä grafiikan joukossa. ”Työt kyllä 
miellyttävät, mutta ne olisivat väärässä 
paikassa.” [Vuokola] (Seppälä AL 27.4.1969.)

Fotokonstruktioita oli esillä vuonna 1970 Hämeen-
linnan taidemuseon lisäksi Kameraseurojen liiton 
vuosinäyttelyssä Tampereen taidemuseossa, jossa 
ne saivat aikaan melkoisen hälyn. Näyttelystä 
Kameralehteen kirjoittanut Pertti Pallasvirta kum-
meksui fotokonstruktioiden esittämistä perinteisen 
valokuvan kanssa samassa näyttelyssä, ja peräsi 
tarkistusta valokuvanäyttelyiden järjestysohjeisiin. 
(Kameralehti 4/1970, 19.) Kameralehden päätoimit-
taja P.K. Jaskari puolestaan nimesi fotokonstruktiot 

”puutavaralinjaksi” (Kameralehti 4/1970, 4) ja toivoi 
myöhemmässä artikkelissaan ”Missä on raja tai 
onko sitä lainkaan?” valokuvan ja muunlaisen valo-
kuvan käytön välille selkeää määrittelyä. 

Täytyy olla jokin vaihe jossa leikattu, 
liimattu, rypistetty, naulattu tai muuten 
tärvelty kuva muuttuu valokuvasta joksikin 
muuksi. […] Valokuva voi jalostua taiteeksi, 
mutta jossakin vaiheessa se lakkaa 
olemasta valokuva. (Jaskari Kameralehti 
4/1971, 13.)

Fotograafikoiden seuraavissa näyttelyissä, Gallerie 
Hörhammerissa Helsingissä helmikuussa 1971 
ja Turun linnassa ja Tampereen nykytaiteen 
museossa saman vuoden kesänä, fotokonstruk-
tioiden määrä kuitenkin lisääntyi entisestään 
kritiikistä huolimatta. Helsingin Sanomat kertoi 
Hörhammerin näyttelystä kertovassa kritiikissään 

”Kun valokuva lähtee lentoon tai naulataan lautaan” 
fotokonstruktioiden tekovälineiksi kameran lisäksi 
sahan, höylän ja liiman.

Toisin sanoen he ovat räjäyttäneet kuvan 
tasosta irti, valmistaneet kolmiulotteisia 
valokuvia. Alustan päälle on vedetty 
puurimoja eri tasoihin ja valokuva on 
liimattu näin syntyneen ”portaikon” päälle, 
Yrjänä on lisäksi hajottanut kuvan osiin, 
liimannut osat niiden muotoisille, eri paksui-
sille laudankappaleille ja koonnut lopuksi 
kuvan kuin palapelin. […] Osassa foto-
konstruktioita on lähdetty liikkeelle viivoista, 
pisteistä, abstraktista kuvasta. Nämä 
teokset eivät jaksa pahemmin innostaa, 
niillä ei ole oikeastaan paljoakaan uutta 
sanottavaa. Samankaltaiseen lopputu-
lokseenhan päästään – ja on päästy jo 
pitkään – paletin ja pensselin avulla. […] 
Yrjänä ja Vuokola ovat kokeilleet kolmiulot-
teisuutta myös rypistämällä valokuvaa 
tai liimalla sen aaltopeltilevylle. […] Tulee 
tunne, että tekijät ovat pohdiskelleet 
miten tekevät eivätkä mitä tekevät. Aivan 
kuin he olisivat riemuissaan saadessaan 
erilaisia abstraktioita piirtymään paperille. 
[…] Uskon, että kameraväen keskuudessa 
tästä näyttelystä vielä puhutaan yhden 
jos toisenkin kerran. […] Epäilen tosin, että 
ainakaan kaikki eivät näitä kuvia varauk-
setta hyväksyisi esimerkiksi valokuvakilpai-
luihin. Niissä kun useissa on päälle maalat-
tuja väriläiskiä, leikeltyä värillistä paperia, 
lasisilmiä. […] Tilanne on siis perin outo. 
Luovaa taidetta nämä kuvat ovat, mutta 
sarja puuttuu. (Pitkänen HS 21.1.1971.)

Fotokonstruktiot olivat monelle perinteisen valo-
kuvan kannattajille liikaa. Moni oli samaa mieltä 
Valokuvaaja-lehden toimitussihteeri Tuomo-Juhani 
Vuorenmaan kanssa siitä, että fotokonstruktioilla 
ei ollut enää juurikaan tekemistä valokuvauksen 
kanssa (Vuorenmaa Valokuvaaja 2/1971, 34). Kaik-
kiaan Fotograafikkojen arvostelu kiihtyi 1960-luvun 
loppua kohti näyttelytoiminnan laajentumisen ja 
teosten monimuotoisuuden lisääntyessä. 
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Estetismin ritarit
Fotograafikkojen toiminta sijoittui poliittisesti 
aktiiviseen aikaan, jolloin sosiaalinen realismi 
ja yhteiskunnallinen vastuu saivat kannatusta 
(Lintonen 1988, 110–112). 

Ennen runoilijat lauloivat 
luonnon kauneudesta:  
lumesta, kukista, kuusta ja tuulesta, 
sumusta, vuorista ja virroista. 
Tämän päivän runoissa 
pitää olla rautaa ja terästä, 
ja runoilijan pitää kyetä 
johtamaan hyökkäystä.  
(Ho Tši Minh Valokuvaaja 5/1970, 20.) 

Ryhmän modernistinen ilmaisu muodosti arvos-
telijoiden mielestä vastakohdan yhteiskunnallisia 
epäkohtia käsittelevälle valokuvaukselle. ”Taide 
on realismia eikä turhia abstraktioita, sillä on 
oltava yhteiskunnallinen ja kirjallinen sanoma. […] 
toteaa Kajander Ilta-Sanomien haastattelussa.” 
(Lintinen Taide 2/1984, 28.) Moni koki 1970-luvulla 
valokuvan tärkeimmäksi tehtäväksi tiedon välit-
tämisen, minkä ajateltiin toteutuvan erityisesti 
dokumentti- tai reportaasikuvauksessa (Sepponen 
1970, 13). Valokuvaaja, tutkija Leena Saraste kirjoitti 
valo kuvauksen ja sosiaalisen realismin suhteesta 
Vuoden 1973 Valokuvauksen vuosikirjassa otsikolla 

”Etiikka on tulevaisuuden estetiikka”. 85. Aimo Vuokola, nimetön fotokonstruktio, 1969–1970
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Taide toimii yhtenä sosialismin puolesta 
käytävän taistelun osana, eikä taiteilijan 
henkilökohtaisena, mihinkään velvoitta-
mattomana asiana. […] Sosiaalinen realismi 
syventää ihmisten kuvaamista ottamalla 
selvinä mukaan yhteiskunnalliset sidonnai-
suudet. Se ei pakene maailman rumuutta 
ideaalikuviin, vaan pyrkii muuttamaan 
maailman ja löytämään siitä, sen todelli-
suudesta, uutta kauneutta. […] Tärkeämpää 
kuin alituinen keskusteleminen tekniikasta 
tai pinnallisesta estetiikasta on kysymys 
kuvasta maailmankatsomuksen ilmauksena, 
valokuvan asemasta poliittisten, henkisten 
ja taloudellisten muutosten keskellä ja 
niiden ilmentäjänä. […] Ne valokuvaajat, 
jotka tyytyvät kuvaamaan kaikkea sievää, 
jäävät yhteiskunnallisen todellisuuden ulko-
puolelle jokseenkin sokeina. […] Kuvan arvo 
on luovassa mielikuvituksessa, humanis-
tissosiaalisessa suhtautumisessa kohtee-
seen ja realistisessa kohteen esittämisessä. 
(Saraste 1973, 28–34.)

Valokuvan tehtävän lisäksi sen asema taiteena 
koettiin ristiriitaiseksi. Ennen 1970-lukua valokuva-
taide ei kuulunut julkishallinnon piiriin, valtakun-
nallisten lehtien valokuva-arvostelut olivat harvi-
naisia ja näyttelyt olivat lähinnä seurojen, yhdis-
tysten ja järjestöjen jäsenilleen organisoimia 
tapahtumia (Lintonen 1988, 137). 1960 ja 1970-
lukujen aikana suomalaisen valokuvataiteen legiti-
maatio eteni vauhdilla alan koulutuksen ja valtion 
valokuvataiteen taidetoimikunnan toiminnan 
alkamisen myötä. Kotimaisen valokuvataiteen 
kannalta tärkeitä tapahtumia olivat myös Suomen 
valokuvataiteen museon perustaminen vuonna 
1971 ja Galleria Hippolyten näyttelytoiminnan 
käynnistyminen vuonna 1979. (Lintonen 1988, 
137–138; Elovirta 1992, 416–417.) 

Valokuvataiteen vahvistuva asema herätti 
keskustelua siitä, oliko valokuvan tarpeellista olla 
osa taiteita vai pitäisikö sen toimia omana, itsenäi-
senä ilmaisumuotonaan. Taiteen käytännöt näyt-
täytyvät osalle aikalaisista elitistisinä ja kaupalli-
sina. (Lintonen 1988, 141.) Englantilainen taidekrii-
tikko, kirjailija John Berger (1926–2017) totesi 
tunnetussa Toisinkertoja-kirjassaan, että ”heti kun 
teos on sijoitettu museoon, se muuttuu luon-
teeltaan mysteeriksi, joka sulkee suuren yleisön 
ulos” (Berger 1987, 18). Valokuvaa haluttiin suojella 

”museoitumiselta” viemällä se ulos kaduille kansan 
pariin.

Näyttelypaikaksi ei sovi taidegalleria. 
Katsojat etsivät kuvia, kuvien on tavoi-
tettava ihmiset siellä missä he liikkuvat. 
Kaduilla, liiketaloissa, pankeissa, työpai-
koilla. Ulkonäyttely ei ole mahdottomuus. 
(Carpelan Kameralehti 3/1970, 28.) 

Fotograafikoiden aloittaessa toimintansa 1960-
luvun alussa galleriassa ollut valokuvataidenäyt-
tely oli Suomessa harvinaisuus (Lintonen 1998, 
38–41). Fotograafikoiden tavoitteena oli kuitenkin 
toimia nimenomaisesti taiteen alueella ja esittää 
teoksiaan museoissa ja gallerioissa. ”Me ripus-
timme ensimmäiset valokuvat galleriaan, eivät 
nykypäivän kuraattorit” (Riekkola 1.7.2014). Ryhmä 

86. Aimo Vuokola, nimetön fotokonstruktio, 1969–1970
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72.
Vuokola ja Yrjänä 
julkaisivat lisäksi 
yhdessä neljä 
suomalaisia paik-
kakuntia esitellyttä 
kirjaa sekä teoksen 
Me suomalaiset 
(1966).

Konkretismin läpimurto Suomessa (1990) 
tutkineen Tuula Karjalaisen mukaan ongelmia 
syntyi, koska abstrakteja teoksia arvioitiin yleensä 
samoilla kriteereillä kuin niiden esittävyyteen 
perustuvia edeltäjiä: ”Etsittiin tavallaan sellaista, 
mitä ei ollut löydettävissä, ja löydettiinkin paljon 
sellaista, mitä teoksista puuttui.” (Karjalainen 1990, 
178–179.) Uudenlaisen ilmaisun ymmärtämiseen ei 
ollut taitoa eikä sanoja.

Fotograafikoiden viimeinen laaja yhteisnäyttely 
avautui Tampereen nykytaiteen museossa vuonna 
1978 (Riekkola 1.7.2014). Yhteisnäyttelyiden lisäksi 
Riekkola, Vuokola ja Yrjänä pitivät 1960–1980-
luvuilla kukin tahollaan yksityisnäyttelyitä ja osal-
listuivat muihin kuin ryhmän järjestämiin yhteis-
näyttelyihin. He julkaisivat lisäksi useita kirjoja, 
joista tunnetuimmat ovat Vuokolan ja Yrjänän 
opettajakollegansa Niilo Villasen kanssa vuonna 
1965 julkaisema valtiopalkittu Satu suomalaisesta 
maisemasta (1965) ja Juhani Riekkolan Amuri (1975) 
ja Pispala (1976).72

Fotograafikot vaikuttivat oman taiteellisen 
työskentelynsä lisäksi myös muutoin kotimaisella 
valokuvakentällä. Varsinkin Yrjänä toimi laajasti 
valokuvauksen järjestötehtävissä. Hän oli Suomen 
kameraseurojen puheenjohtaja vuosina 1972–1976, 
valtion kamerataidetoimikunnan jäsen 1974–1976 
ja valtion valokuvataidetoimikunnan jäsen ja 
puheenjohtaja vuosina 1977–1979. Juhani Riekkola 
puolestaan valittiin valtakunnan ensimmäiseksi 
valokuvataiteen läänintaiteilijaksi Hämeen lääniin 
vuosiksi 1974–1976. (Riekkola 1.7.2014.)

Fotograafikot työskentelivät tahoillaan vielä 
pitkään eläkeiän saavutettuaankin. Juhani Riekkola 
piti laajan fotografiikkaa sisältäneen yksityisnäyt-
telyn Tampereen TR1-näyttelytilassa vielä vuonna 
2008. (Riekkola 1.7.2014.) Vuokola puolestaan kertoi 
vuonna 2011 talletetussa taiteilija kuvauksessaan 
tekevänsä fotografiikkaa niin pitkään kuin kunto 
kestää. ”Kuvien tekeminen on henki ja elämä” 
(Vuokola 2011, 3). Ryhmän vaikutus suomalaiseen 
valokuvataiteeseen on tähän mennessä kuitenkin 
nähty vähäisenä tai jopa täysin sivuutettu. Foto-
graafikoiden töitä ei ole tutkimukseni mukaan 
Tampereen taidemuseoon hankittuja muutamia 

otti myös heti ensimmäisestä näyttelystään alkaen 
käyttöönsä gallerioiden kaupalliset toimintatavat 
teosmyynteineen ja editioineen. Valokuvataiteen 
täysin kehittymättömän markkinatilanteen huo-
mioiden Fotograafikoiden teosmyynti oli poikkeuk-
sellisen suurta. Jokaisesta ryhmän näyttelystä 
myytiin töitä sekä yksityisille tahoille että yrityk-
sille. Tiettävästi Vuokola teki Fotograafikoiden 
ennätyksen myymällä 1960-luvun lopulla lähes 
300 teosta tamperelaiselle hotelli Cumulukselle. 
(Riekkola 1.7.2014; Vuokola 2011, 3.) 

Ari Yrjänä pohti valokuvan eri tehtäviä ja 
ehdotti ”karsinoiden” poistamista Valokuvauksen 
vuosikirjan -72 julkaistussa artikkelissaan 

”Valokuvataide – muut kuvataiteet”.

Kuvataiteet ovat kaikki samalla asialla. 
Niiden tehtävänä on visuaalisesti kuvata 
näkymiä ihmisen elämysmaailmasta. Toisilla 
nämä näkymät ovat osanottoa, kärsi-
mistä ja raivoa. Eräille on tärkeää kuvata 
näkymiä kauneuden maailmasta. (Yrjänä 
1972, 47.)

Ismo Kajander vastasi Yrjänälle seuraavan vuoden 
valokuvauksen vuosikirjassa kirjoittaen taiteen rea-
listisista arvoista, jotka tarkoittivat ”todellisuuden 
esittämistä muuttamattomana tai ihannoimatto-
mana” (Kajander 1973, 11). Kajander syytti taiteen 
kauneusarvojen kannattajia snobbailusta. Estetismi 
piilotti totuuden, kuten öljyläikän lasten uimaran-
nalla tai raiskatun metsämaiseman. 

Ja kuitenkin olisi estetismin ritarien syytä 
ottaa vaari ulkoesteettisistä varoituk-
sista, sillä voi käydä niin, että he pegasok-
sineen putoavat öljyhautaan ja huomaavat 
esteettisen tarkastelunsa kohteen 
kadonneen saasteen DDT:n tai napalmin 
avulla (Kajander 1973, 7).

Väittely Fotografikoiden toiminnasta ja teoksista 
muistutti kotimaisen taidekentän abstraktiokes-
kustelua, jota käytiin erityisesti 1950–1960-luvuilla. 
Aihetta väitöskirjassaan Uuden kuvan rakentajat. 
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fotografiikan teoksia lukuun ottamatta ostettu 
mihinkään julkisiin taiteen kokoelmiin. Fotograafi-
koiden museoiden kokoelmissa olevat teokset ovat 
pääosin lahjoituksia. Laajin ryhmän lahjoituksista 
koostuva kokonaisuus on Tampereella Vapriikin 
kuva-arkistossa. Riekkola on lisäksi lahjoittanut 
kolme pientä fotografiikkaa sisältävän sarjan 
Suomen valokuvataiteen museoon. 

Fotokonstruktioista on tutkimuksieni mukaan 
säilynyt kymmenen teosta. Riekkolalla on 
kotonaan yksi metallinen, Muodot-sarjaan kuuluva 
fotokonstruktio. Yrjänän yksi betoninen foto-
konstruktio ja neljä muuta rypistetystä valoku-
vapaperista tehtyä teosta ovat museokeskus 
Vapriikissa. Vuokolan nimetön, Toijalan kotelo-
tehtaan koteloista ja puukehikosta toteutettu 
kolmiulotteinen fotokonstruktio, samoin kuin 
muutamia muita Vuokolan fotokonstruktioita, on 
lahjoitettu Vapriikkiin. Näiden lisäksi tiedossani 
on vain yksi säilynyt, yksityisomistuksessa oleva 
fotokonstruktio. 

Valokuvatutkija Kati Lintosen mukaan fotogra-
fiikka jäi ”melko pinnalliseksi kuvaleikiksi, jonka teki-
jöistä suurin osa siirtyi vähitellen takaisin valokuvan 
perinteiseen käyttöön” (Lintonen 1998, 129). 

Yhtenä syynä Fotograafikkojen saavutusten 
ohittamiseen voi olla se, että ryhmää arvostel-
leiden tahojen näkemykset olivat pitkään vahvasti 
edustettuina suomalaisessa valokuvamaailmassa. 
Esimerkiksi P. K. Jaskari toimi Kameralehden 
päätoimittajana vuosina 1956–1983, Ismo Kajander 
opetti valokuvausta Taideteollisessa korkea-
koulussa vuosina 1971–1985 (yliopettajana vuosina 
1978–1985) ja Tuomo-Juhani Vuorenmaa toimitti 
Valokuvaaja-lehden lisäksi 1980- ja 1990-luvuilla 
useita keskeisiä suomalaista valokuvaa käsitteleviä 
teoksia sekä vuosina 1990–2012 perustamaansa 
valokuvalehteä Musta Taide.

87–89. Juhani Riekkola, sarjasta Muotoja, 1957
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Metalligrafiikkaa 
Fotografiikkojen lisäksi helsinkiläinen Trond 
Hedström (1917–1982) teki 1960–1970-luvuilla jyrkän 
mustavalkoisia, abstrakteja valokuvia. Vuonna 
1946 kaupan alalta ammattivalokuvaajaksi siirtynyt, 
muotokuvaajana arvostettu Hedström kohautti 
valokuvapiirejä jo vuonna 1953 järjestämällä yksi-
tyisnäyttelyn Helsingin Stockmannin näyttelyhal-
lissa. (Suomen valokuvataiteen museo.) 60 kuvaa 
sisältänyttä kokonaisuutta pidetään varhaisimpana 
kotimaisen valokuvauksen täysmittaisena yksityis-
näyttelynä. (Saraste 2004, 218.) Samana vuonna 
Hedström esitteli myös ensimmäistä kertaa 
pitkälle käsitellyn, osittain värillisen teoksensa 
Aatami ja Eeva (1953), joka herätti kiivasta keskus-
telua puolesta ja vastaan Suomen kameraseurojen 
liiton näyttelyssä vuonna 1954 (Saraste 2004, 186).

Ensimmäisen fotografiikan yksityisnäyttelynsä 
Hedström piti Galleria Artekissa vuonna 1966. 
Hedströmin ystävän, P.K. Jaskarin, Kameralehteen 
kirjoittama näyttelyarvio oli Fotograafikko-ryhmän 
kritiikkeihin verrattuna varsin säyseä. Tekstin 
yhteydessä julkaistiin kuvat Hedströmin näytte-
lyssä mukana olleista teoksista Vapautuminen ja 
Liekit.

Kukapa olisi ennalta osannut arvata, että 
nimenomaan klassisen muotokuvauksen 
parissa maineensa luonut Trond Hedström 
pystyttäisi näyttelyn, jossa ei esiinny ainut-
takaan sävykuvaa? Näin kuitenkin tapahtui 
elokuun loppuviikoilla Galerie Artekissa. 
Avajaisissa monet valokuvauksen ystävät 
kulkivat hämmentyneinä, minä muiden 
muassa. […] Kaikki työt edustivat ainee-
tonta viivaleikkiä, joka jokaisen katsojan 
mielessä luo mitä erilaisimpia mielikuvia. 
[…] Tunnustan suoraan, etten suinkaan ole 
pelkistettyjen aineettomuuksien lämmin 
ystävä, mutta yritän silti käsittää tämän-
tyylisten teosten tarkoituksen. Realististen 
yksityiskohtien parissa kamppaileva luova 
valokuvaaja tulee jossakin kehityksensä 
vaiheessa pisteeseen, jossa hän haluaa 
päästä irti aineellisuudesta. […] Kun taitoa 
ja voimaa riittää, syntyy näyttely. Trond 
Hedströmin näytteille asettamat kuvat 
olivat tyylikkäitä, samoin koko näyttely. 
Tyylikästä, viileätä, ehkäpä vähän kova-
kiskoistakin. Monet yksityiset kuvat 
muodostavat nautittavia kokonaisuuksia, 
jotka esimerkiksi sisustusten pintakoris-
teina, kaikessa aineettomuudessaankin, 
löytävät varmaan paikkansa ja tiettä-
västi niitä sellaisiin on käytettykin. (Jaskari 
Kameralehti 7/1966, 18.)

Fotografiikkaan siirtyessään Hedström oli kokenut 
kuvaaja, joka oli julkaissut muun kuvaustyön ohessa 
useita Suomen eri alueita värikuvina käsitteleviä 
kirjoja. Vuonna 1954 Kameraseurojen liiton puheen-
johtajana toiminut Hedström oli myös ensimmäisiä 
aktiivisesti ulkomaisiin valokuvakilpailuihin osallis-
tuneita kotimaisia kuvaajia (Saraste 2004, 219). 
Fotografiikka edusti Hedströmille vaihtelua ja 
ansiotyötä vapaampaa ilmaisua.
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73.
Hedströmin foto-
graafisista teok-
sista Suomen 
valokuvataiteen 
museon kokoel-
missa on lisäksi 
kankaalle painettu 
ja puulle pohjus-
tettu nimetön 
työ. Teokset ovat 
tulleet museolle 
tekijältä lahjoituk-
sina. Hedströmin 
kuvasuurennoksia 
tai koruja ei tiettä-
västi ole säilynyt.

Noin tuhannen kuvan jälkeen Trond 
Hedström päätyi eräänlaiseen kyltymispis-
teeseen: tämän hän osaa, tämä ei enää 
riitä. […] Kun päivän pitkän on muotoku-
vannut, ei hän – niin kuin ennen – halua 
kuvata aina vain kasvoja. (Markkula 
Hopeapeili 50/1967, 22–23.) 

Samoin kuin Fotograafikoiden, myös Hedströmin 
työt perustuivat luonnosta otettuihin valokuviin, 
jotka hän käsitteli pimiössä abstrakteiksi teoksiksi. 
Hedström kuvaili työprosessiaan Viikko-Sanomien 
jutussa ”Valokuvaajan taidekasvot”.

Lähtökohtana ovat puu, jää ja vesi. […] 
Pitkäaikaisin työ on kohteen valinta. 
Esimerkiksi etsin järjestelmällisesti tarkoi-
tukseen sopivia puun kappaleita maalla 
ollessani. Valokuvaamisen jälkeen pelkistän 
esiin useiden vaiheiden jälkeen kohteessa 
olevat piilevät muodot, joita usein ei 
normaalisti lainkaan huomata. Varsinaiseen 
kuvan tekemiseen saattaa mennä monta 
päivää. (Viikko-Sanomat 2.12.1966, 45.)

Hedström teki mustavalkoisen fotografiikan 
lisäksi värillisiä teoskokeiluja, joista esimerkkinä 
on Suomen valokuvataiteen museon kokoelmissa 
oleva työ Slaavilainen tanssi (1972).73 Hedström 
työsti fotografiikastaan myös erilaisia sisustus-
käyttöön tarkoitettuja valokuvavedoksia ja koruja 
(Saure Hopeapeili 44/1969, 56–57). Vuonna 1971 
julkaistussa haastattelussa Hedström kertoi paina-
neensa fotografiikkaa metallin ja kankaan lisäksi 
myös muoville. 

90. Trond Hedström, Slaavilainen tanssi, 1960–1970
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Pohjana on tummaksi värjätty metalli- tai 
muovilaatta, jonka pintaan yhteen sävyyn 
pelkistetty kuva on muokattu. Materiaalin 
paksuutta voi säädellä ja pinta on siten 
hieman korkokuvamainen – lisäksi metallin 
heijastus saa kuvan elämään ja muutta-
maan sävyä katsojan liikkeiden mukaan. 
[…] –Metallinen valokuva on eräs tapa 
melkein tuoda museoesine kotiinsa. Pientä 
kuvaa voi käyttää koruna, suuren kuvan 
voi osista kooten laittaa vaikkapa raken-
nuksen julkisivulle. […] –Ilman kokeilua ei olisi 
mitään edistystä tällä alalla, sanoo Trond 
Hedström. (Kayenuk Valokuvaaja 3/1971, 22.)

Hedströmin ”metallinen valokuva” palkittiin 
Brysselin 20. kansainvälisillä keksintömessuilla 
vuonna 1971. Hedström itse käytti tekniikasta 
nimeä metalligrafiikka.

Kuvan pohjana voi olla metalli, muovi 
tai lasikuitu. […] Olen päätynyt erääseen 
lähinnä bakeliittia muistuttavaan 
aineeseen. Varsinainen kuva on tällä 
pohjalla pyöreäreunaisena matalana korko-
kuviona. […] Metalliin siirretyn kuvan käyttö-
alue on laaja. Kuva ei rypisty eikä haalistu. 
Se sopii erinomaisesti rintakoruksi, pöydälle, 
seinälle ja vaikkapa koko seinän peittäväksi 
kuvaksi. Massakäyttökään ei ole mahdo-
tonta. […] Käyttöalue kasvaa mielikuvi-
tuksen myötä. (Hedström 1972, 52.)

Ilmeisesti metalligrafiikka sai osakseen kritiikkiä, 
sillä Hedström kirjoitti tekniikkaa puolustaen, 
että metallikuvat ovat yhtä lailla valokuvavedoksia 
kuin bromiöljysiirtovedokset (Hedström 1972, 52). 
Hedström itse piti fotografiikkateoksiaan arvossa 
ja lähetti niitä esimerkiksi kuvanäytteiksi hakies-
saan Royal Photographic Societyn myöntämää 
Fellowship-asemaa vuonna 1966. Hedströmin 
hakemus oli menestyksekäs, ja hän sai F.R.P.S-
arvonimen kolmantena suomalaisena kuvaajana. 
(Pohjanpalo Valokuvaaja 6/1966, 14.)

Hedström sai myös muita merkittäviä valo-
kuva-alan tunnustuksia. Hänet palkittiin ensim-
mäisellä valokuvan valtionpalkinnolla vuonna 1968 
ja hänelle myönnettiin kolme valokuvan taitei-
lija-apurahaa vuosina 1972–1974. (Suomen valo-
kuvataiteen museo.) Pitkän ja maineikkaan uran 
tehneellä valokuvaajalla oli varaa olla itsevarma 
työskentelynsä suhteen. ”Jokainen taiteilija tekee 
sitä mitä itse haluaa tehdä. Minusta tämä on 
tavattoman hauskaa ja olen myös huomannut, 
että muutkin pitävät tätä arvossa.” (Viikko-
Sanomat 2.12.1966, 45.) 
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91. Trond Hedström, nimetön teos toimistoympäristössä, Kameralehti 8/1967
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Nuorekkaan kodin kuvia
Toinen 1960–1970-lukujen vaihteessa abstraktiin 
ilmaisuun siirtynyt, pitkän uran ammattilaisena 
tehnyt valokuvaaja, oli Hedströmin ikätoveri Otso 
Pietinen (1916–1993). Jyrkän mustavalkoisen foto-
grafiikan sijaan Pietinen suosi sekä taiteellisessa 
että kaupallisessa tuotannossaan huolellisesti 
valaistuja ja taidokkaasti sommiteltuja värivalokuvia. 
Pietisen värin taju leimaa koko hänen valokuvallista 
uraansa 1950-luvulta lähtien, mutta väriosaamis-
taan hän pääsi kuitenkin käyttämään erityisesti 
taiteen kontekstiin tehdyissä valokuvissaan. Niiden 
kohdalla Pietinen näyttäytyy rohkeasti kokeilevana 
väriherkuttelijana, joka nosti ajalle epätyypillisesti 
värikuvauksen myös taiteen kontekstiin. 

Pietisen ensimmäinen ja ilmeisesti myös 
ainoaksi jäänyt väriabstraktioita esitellyt kokonai-
suus Nuorekkaan kodin kuvia oli esillä helsinkiläi-
sessä Galleria Pinxissä 13–26.8.1970. Esillä olleisiin 
teoksiin oli kuvattu eri värisiä, kaareviksi leikattuja, 
pitkiä ja kapeita paperin kappaleita. Näyttelyn 
esittelytekstissä valokuvan kerrottiin olevan vaih-
toehto maalaukselle. ”Kummallakin on oma tehtä-
väkenttänsä. Molemmat jakavat kauneutta ja 
sopusointua.” (Pietinen 2012, 239.) Valokuvaaja-
lehden kritiikin kirjoittaja ei nähtävästi löytänyt 
teoksista kumpaakaan, sillä hänen mukaansa näyt-
telytunnelma muistutti ”supermarkettia”.

Näyttely ei ilmeisesti pyrkinyt olemaan eliit-
titaidetta nimestään päätellen. Siitä huoli-
matta kuvat ja ympäristö loivat jonkin-
laisen hys, hys, hiljaa tunnelman. Itse kuvat 
olivat samasta perusideasta luotuja vari-
aatioita, jotka perustuivat värien ja viivojen 
leikkiin, aiheuttaen katsojalle näin luku-
määräisesti esitettynä suoranaisen värien 
ja viivojen inflaation. Ensimmäisen näytte-
lyhuoneen koki vielä mielekkäänä, mutta 
astuessaan peremmälle valtasi tutustujan 
jo suoranainen supermarket tunnelma. 
Näyttelyn idea oli hyvä sen sijaan toteu-
tusta ja ulkoisia puitteita voi aina arvos-
tella. Pinx on paikka johon tavalliset keino-
nahkakalustojen omistajat eivät hevin eksy. 
(Oksanen Valokuvaaja 4/1970, 37.)

92. Värikuvasuurennos Otso Pietisen 
palvelupisteessä, 1968

Pietinen työsti 1960–1970-lukujen taitteessa 
Nuorekkaan kodin kuvien lisäksi ainakin kahta 
muuta värivalokuvasarjaa. Niiden kohteita olivat 
lähikuvat kukista ja mikroskoopin ja erilaisten 
peilien avulla kuvatut värilliset pinnat. Kaikissa 
sarjoissa yhteistä oli muodon tutkimus, värin 
voimakas käyttö ja se, että ne oli kuvattu hyvin 
läheltä kohdetta. Pietisen kaikkien kolmen sarjan 
negatiiveja ja paperileikekuvien näyttelyvedoksia 
on Suomen valokuvataiteen museon kokoelmissa. 
Paperileikekuvien negatiivit, joita on museon arkis-
tossa 50 kappaletta, ovat 6×6-kokoista filmiä, ja 
ilmeisesti Pietisen suosimalla Hasselblad-kameralla 
kuvattuja. Paperileikekuvien vedoksia, luultavimmin 
Galleria Pinxissä vuonna 1970 esillä olleen näyttelyn 
Nuorekkaan kodin kuvia näyttelykuvia, on säilynyt 
20 kappaletta. Kokoelmissa on lisäksi 11 kappaletta 
arkistointinimeltään Kemikalioabstraktio olevaa 
abstraktia, ilmeisesti mikroskoopin avulla tehtyä 
laakakoon diakuvaa. 
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93. Otso Pietinen, sarjasta Nuorekkaan kodin kuvia, 1968–1970
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94–99. Otso Pietinen, sarjasta Nuorekkaan kodin kuvia, 1970
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100. Otso Pietinen, nimetön makrokuva, 1960–1970
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Pietisen mikroskooppikuvat eivät tiettävästi ole 
olleet julkisesti esillä, mutta kukka-aiheisia kuvia 
oli mukana Pietisen pääosin työvalokuvista koos-
tuneessa näyttelyssä Suomen valokuvataiteen 
museossa vuonna 1973. Tapani Kovanen kirjoitti 
näyttelystä Kameralehdessä otsikolla ”35 vuotta 
valokuvan parissa”.

Otso Pietinen on ammattivalokuvaaja, teol-
lisuuskuvaaja, jonka johtama kuvatehdas 
Lauttasaaressa tuottaa päivittäin kunnioi-
tettavan nipun korkeatasoisia valokuvia. 
Hän sanoo, että parhaimmillaan valoku-
vaus on taidetta, mutta silloin kun sen 
avulla joutuu hankkimaan jokapäiväisen 
leipänsä, on taide siitä hyvin kaukana. […] 
Valokuvaaja hän on toiminut 35 vuotta 
ja tämän johdosta oli Valokuvataiteen 
museossa hänen näyttelynsä avoinna 
18.1–4.2. […] Mukana oli makrokuvaus – uusi 
alue, sillä maailma on edelleen kaunista 
kun sen vain huomaa. Kohde ei enää ole 
siinä pääasia, vaan se mitä kohteesta on 
saatu aikaan. (Kovanen Kameralehti 1/1973, 
30.)

Pietinen aloitti uransa valokuvaajana vuonna 1938 
vanhempiensa Aarne ja Nancy Pietisen valokuvaa-
mossa, jonka pitämistä hän vanhempiensa jälkeen 
jatkoi ensin veljensä Matin kanssa ja lopulta yksin 
vuoteen 1977 saakka. Pietisten 1940-luvulta alkaen 
mainoskuvauksiin erikoistunut, ensin Helsingin 
keskustassa ja sittemmin Lauttasaaressa sijainnut 
kuvaamo oli aikanaan maan suurin alan yritys. 
(Salo 1999, 155.) Vuonna 1960 se työllisti yhteensä 
30 henkeä, joista 7 oli valokuvaajia. Kuvaamossa oli 
myös valokuvalaboratorio. (Suomen valokuvaaja 
8/1960, 8).74 

Paitsi valokuvaajana, Otso Pietinen oli myös 
muutoin tunnettu taho kotimaisessa valokuva maa-
ilmassa. Hän toimi aktiivisesti valokuva- alan järjes-
tötehtävissä ja oli alan ammattilaisille suunnatun 
Valokuvaaja-lehden päätoimittaja vuosina 1953–
1959 ja 1964–1971. ”Monille Otso oli […] Mr. Valokuva, 
väsymätön puhuja, kirjoittaja, kansainvälistäjä ja 

järjestöjyrä” (Pietinen 2012, 236). Pietinen myös 
suomensi valokuvakirjallisuutta ja julkaisi itsekin 
useita valokuvakirjoja. Pietisen teoksiin kuuluvat 
Pikku Siljan unisatu (1945), Leino-tunnelmia kuvina 
(1946), Helsinki 62 värikuvaa (1957), Valokuvauksen 
kuvaopas (1958) ja Eila Hiltunen (1976).

Värivalokuvaukseen Pietinen tutustui ensim-
mäistä kertaa vuonna 1942 jatkosodan aikaisella 
opintomatkalla Berliiniin toimiessaan valokuvatoi-
miston päällikkönä päämajan kuvaosastolla. Sotien 
jälkeen vuonna 1951 Pietinen teki toisen väri-
kuvauksen opintomatkan Saksan Leverkuseniin. 
(Porkka 1977.) Reijo Porkan vuonna 1977 tekemässä 
haastattelussa Pietinen kertoi, että matkan jälkeen 
hän vedosti kemisti ja valokuvaajaharrastaja Eero 
Raviniemen ja Pietisen laboranttina työskennel-
leen neiti Jalkasen kanssa vuonna 1951 Suomen 
ensimmäisen väripaperikuvan. (Porkka Valokuva 
5/1977, 14.)75 Mainoskuvaajana väriin vahvasti 
uskonut Pietinen kirjoitti Uusi Suomi -sanoma-
lehteen vuonna 1959 artikkelin ”Värivalokuvaus 
elää suurta nousukautta”.

Värivalokuvaus on tämän hetken tunnus, 
vaikka värivalokuvaus sellaisenaan ei 
suinkaan ole viime aikojen keksintö, sillä 
jo vuosisatamme alkuvuosina valoku-
vattiin ns. rasterimenetelmällä värikuvia. 
Menetelmä ei silloinkaan ollut edes yksin-
omaan ammattivalokuvaajien hallittavissa, 
vaan tavallinen harrastelijakin pystyi väri-
valokuvia valmistamaan. Niinpä tämänkin 
kirjoittajan hallussa on setänsä, Reino 
Pietisen,76 1900-luvun alussa rasterime-
netelmällä puhtaasti harrastuksekseen 
valokuvaamia värikuultokuvia (lasi levyjä) 
muutamia satoja. (Pietinen Uusi Suomi 
11.3.1959, 12.)

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta väri-
valokuvaus oli kuitenkin harvinaisuus Suomessa 
1950-luvun lopulle saakka. Värikuvien käyttö yleistyi 
vasta 1960-luvulla, jolloin värit tulivat ensimmäisinä 
mainoskuviin ja lehtien kansiin (Salo 1999, 154). 
Ensimmäinen värivalokuvaan perustuva sanoma-

74.
Pietisten kuvaamon 
ja perheen histo-
riasta enemmän 
teoksessa Peilissä 
Pietiset (2017).

75.
Professori Merja 
Salon mukaan väri-
kuvia tehtiin samaan 
aikaan Aho & Solda-
nilla sekä Tilgmannin 
kirjapainossa, jossa 
painettiin Eeva-
lehteä (Salo 2.7.2018).

76.
Reino Pietisen 
autochrome-kuvia 
on sekä Suomen 
valokuvataiteen 
museon että 
Museoviraston arkis-
toissa.
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101. Käynti Sans Soucissa, vas. insinööriluutnantti Rannikko, majuri Parkkonen, 
luutnantti Bender ja vänrikki Pietinen, Berliini 19.3.1942.
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Lauttasaaren lisäksi yrityksen myöhemmin 
avattuun Helsingin keskustan palvelupisteeseen 
Uudenmaankadulle tehtiin kuusimetrinen värisuu-
rennos yhdestä Otso Pietisen paperileikekuvista 
(Kameralehti 5/1968).

Pietisten kuvaamotöissä Otso Pietisen erikoi-
salaa olivat teollisuuskuvaukset. Hänen kuviaan 
julkaistiin esimerkiksi Finlaysonin, Fincellin 
(Suomen Selluloosayhdistys) ja Finnboardin 
(Suomen kartonkiyhdistys) tuotannosta ja tuot-
teista kertovissa kirjoissa. Kirjat olivat näyttäviä, 
tunnettujen graafikoiden kuten Erik Bruunin 
taittamia kokonaisuuksia, joissa kuvilla oli tärkeä 
osuus. Koti- ja ulkomaisille kumppaneille ja asiak-
kaille tarkoitetuissa kirjoissa esiteltiin tehtaita, 
niiden toimintaa ja tuotteita.

Finnboardin vuonna 1968 julkaisema, Pietisen 
kuvaama kirja Suomen kartonkiyhdistys 1943–1967 
sisältää aukeamaksi taitetun yhdeksän kuvan 
kokonaisuuden, jossa esitellään tamperelaisen, 
käsipahvia tuottaneen tehtaan toimintaa. Tuotan-
tokuvissa näkyy kaarevia, monivärisiä pahveja, jotka 
muistuttavat läheisesti Pietisen Pinxin näyttely-
kokonaisuuden teoksiin kuvattuja paperileikkeitä 
(Pietinen 1968). Onkin mahdollista, että Pietinen sai 
idean teoksiinsa juuri tältä kuvaustehtävältä.

Otso Pietisen vaimo oli kuvanveistäjä Eila 
Hiltunen (1922–2003). Parin teoksissa on nähtävissä 
yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi Hiltusen tunnetuimman 
työn, Helsingissä sijaitsevan Sibelius-monumentin 
(1967), muotokieli muistuttaa Pietisen teollisuus-
kuvien modernia ilmaisua. Myös Hiltusen Tam-
pereen yliopistollisen sairaalan edustalla olevassa 
Elämänliekki-veistoksessa (1972) on kaltaisuutta 
Pietisen paperileikekuviin. Aviopari ei tiettävästi 
työskennellyt yhdessä, vaikkakin Pietinen kuvasikin 
Hiltusta ja tämän veistoksia koko avioliiton ajan. 
Parilla oli yksi yhteisnäyttely, Veistos ja valokuva, 
joka avautui Didrichsenin taidemuseossa vuonna 
1976. Esillä oli Hiltusen veistoksia ja Pietisen kuvia 
hänen työskentelystään ja teoksistaan. Näyttely 
kiersi Didrichsenin jälkeen Wienissä, Kairossa, 
Roomassa ja Kölnissä. (Pietinen 2012, 272.) 

lehden mainos oli vuonna 1966 Uudessa Suomessa 
julkaistu Pauligin jäätelö- ja kahvimainos (Salo 1999, 
161). Kotikäytössä värikuvat olivat suosittuja jo heti 
1960-luvun alusta saakka, mutta taidevalokuvaus 
säilyi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
varsin mustavalkoisena aina 1990-luvulle asti. 

Värivalokuvaukselle löytyi myös vastustajia. 
Jukka Pellinen kirjoitti Kameralehdessä vuonna 
1963, että värikuvauksen yleistyminen sai aikaan 
”hysteerisen vyöryn, jonka tuloksena syntyi mittaa-
maton määrä huonoja kuvia”. Pellinen kehotti 
artikkelissaan kokeilemaan mustan ja valkoisen 
kuvaamista värifilmille sen sijaan, että koetetaan 
saada ”jokainen otos räiskymään tulta ja liekkejä 
ja hehkumaan koko sateenkaaren asteikkoa”. 
(Pellinen Kameralehti 4/1963, 18.) 

Pietisten kuvaamo aloitti värikuvatuotantonsa 
heti 1950-alussa ja tuli ajan myötä tunnetuksi 
erityisesti värivalokuvasuurennoksistaan (Suomen 
valokuvataiteen museo). Yrityksen uusia tiloja 
Lauttasaaressa koristivat isot värisuurennokset.

Pietisen firma ei ole turhaan tunnettu 
suurien suurennosten tekijänä. Oman 
talonsa kaunistamiseksi he olivat tehneet 
kaksi suurta kuvaa. Toinen on aiheeltaan 
lähes abstraktinen mustavalkokuva. […] 
Toinen on värikuva. […] Värikuva peittää 
eteishallin seinäpinnan mitoin 8,4 × 2,4 m. 
[…] Alkuperäinen värinegatiivi oli 6×6 kokoa 
ja siitäkin on otettu vain kapea liuska 
alhaalta. Tästä oli tehty kolme jäljennös-
negatiivia ja niistä suurennettu lopullinen 
kuva, jolloin viivasuurennus on 140 kertainen. 
(Suomen valokuvaaja 8/1960, 6–7.)
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Valokuvaaja – taiteilija
Värin lisäksi 1960–1970-luvun vaihteen kotimaisen 
valokuvataiteen uusi ilmiö oli virallisen aseman 
saavuttanut valokuvataide. Valokuvaus hyväk-
syttiin ensimmäistä kertaa mukaan valtiolliseen 
apurahajärjestelmään kaudeksi 1964–1967, jolloin 
se oli osa opetusministeriön alaista elokuvan, tele-
vision ja valokuvan yhdistänyttä kamerataidelau-
takuntaa. Lautakunnan ensimmäisellä toimikau-
della valokuvaajia edusti Otso Pietinen, joka kuvaili 
tehtävää historialliseksi. ”Ensimmäistä kertaa 
määriteltiin virallisesti valokuvaa ja rinnastettiin 
sitä muihin taidealoihin” (Valokuvaaja 6/1965, 5). 

Lautakunnan puheenjohtaja, Taideteollisen 
oppilaitoksen77 kamerataiteen osaston johtaja 
ja yliopettaja Raimo Hallama pyrki selvittämään 
valokuvataiteen asemaa osana kamerataiteita 
Valokuvaaja-lehteen kirjoittamassaan artikkelissa 

”Kamerataide – mitä se on?”

Kamerataide on taiteenhaarojen ryhmä, 
johon kuuluvat elokuvataide ja valokuva-
taide kokonaisuudessaan sekä televisiotoi-
minnan taiteelliset työt […] Kamerataide 
ei siis ole taiteentekemistä yksinomaan ja 
suoranaisesti kameralla, vaan siihen sisäl-
tyvät myös esimerkiksi sellaiset toiminnat 
kuin elokuvamusiikin säveltäminen, valoku-
vamallin työ ja tv-näytelmän kirjoittaminen 
[…] Kamerataide on virallisessa käytössä 
oleva käsite. Opetusministeriön alaisuu-
dessa toimii valtion kamerataidelautakunta 
ja äskettäin valtion laitokseksi muuttu-
neessa Taideteollisessa oppilaitoksessa on 
kamerataiteen osasto. […] 

Kamerataiteelle ovat ominaista valoku-
vauksellinen realismi, suuret kuvajoukot 
ja kuvien ohella käytettävä kirjallinen tai 
äänellinen ilmaisu. Syntyvuotensa 1839 
jälkeen valokuvaa ihailtiin tavattoman 
tarkkuutensa, luonnonmukaisuutensa ja 
yksityiskohtiensa runsauden vuoksi; toisin 
sanoen synnynnäisen ja luontevan realisti-
suutensa vuoksi. Mutta kuvataitelijat pelkä-
sivät uutta tulokasta ja alkoivat esittää 
väitettä, että valokuva ei realistisuu-
tensa vuoksi voi olla taidetta. Valokuvaajat 
puolestaan olivat vielä niin epävarmoja, 
että alkoivat uskoa valokuvan voivan olla 
taidetta vain maalauksia tai grafiikka jälji-
tellessään. Näin alkoi surullinen ”taidevalo-
kuvauksen” aikakausi, joka nyt onneksi on 
taakse jäänyttä elämää. […] 

Valokuvataide oikeastaan alkoi siitä, että 
se tunnusti oman luonteensa, että se 
hyväksyi itsensä. Vaikka edellä luonneh-
dittu valokuvauksen realismi onkin kamera-
taiteen perusominaisuus, ei siitä pidä tehdä 
suvaitsematonta diktaattoria. Riittää, kun 
pidetään mielessä, että realismi on kamera-
taiteessa lähtökohta, eräänlainen keskipiste. 
Esimerkiksi valokuvaa voidaan hyvinkin 
vapaasti tyylitellä vaikka täyteen abstrak-
tioon saakka, eikä meillä ole mitään syytä 
pitää rajoittaa taiteilijan vapautta, jos hän 
näin haluaa tehdä. […] 

77.
Sittemmin Taide-
teollinen korkea-
koulu ja Aalto-
yliopiston taiteiden 
ja suunnittelun 
korkeakoulu.
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llmaisu kuvien välisillä suhteilla antaa 
luonnollisen tavan myös abstraktiseen 
ilmaisuun. Kamerataiteessa on luonte-
vampaa rakentaa abstraktio realististen 
kuvien suhteille kuin yksittäisten kuvien 
abstrahoinnilla. Kamerataide ja valoku-
vataide ovat kaksi eri käsitettä, joita ei 
pidä sekoittaa toisiinsa. Itse asiassa valo-
kuvataide muodostaa raja-alueen kame-
rataiteen ja graafisten taiteiden välissä. 
Tavallisesti valokuvataidetta kuitenkin 
pidetään kamerataiteen osana, mutta 
joskus sen yhteyttä graafisiin taiteisiin 
korostetaan nimityksellä fotografiikka. […] 
Joka tapauksessa koko kamerataide, ja 
valokuvataide siihen luettuna, on tällä 
hetkellä voimakkaassa kehitysvaiheessa 
nimenomaan taiteellisessa suhteessa. 
Toivokaamme, että me täällä Suomessa 
pysymme kehityksen mukana. (Hallama 
Valokuvaaja 5/1965, 15–17.) 

Valokuvataiteilijan asemaa Suomessa tutkineen 
Sari Karttusen mukaan 1970-luvun alussa tapahtui 
valokuvan sisällöllinen paradigmamuutos, ” jolla 
oli kiinteä yhteys institutionalisoitumiseen ja 
legitimoi tumiseen” (Karttunen 1993, 39). Ajan 
keskeisiä tapahtumia olivat kamerataidetoimi-
kunnan perustamisen lisäsi vuonna 1967 jaetut 
ensimmäiset valokuvan valtiopalkinnot, Suomen 
valokuvataiteen museon säätiön perustaminen 
vuonna 1969 ja valokuvajärjestöjen keskusliiton 
Finnfoton perustamiskirjan allekirjoitus seuraa-
vana vuonna. Vuonna 1971 Helsingissä järjestettiin 
ensimmäinen alan seminaari, ”Valokuva vaikuttaa”, 
valokuvaopetus alkoi Lahden taideteollisessa oppi-
laitoksessa ja kotimaisen valokuvahistorian ensim-
mäinen kattava teos, Sven Hirnin Kameran edestä 
ja takaa. Valokuvaus ja valokuvaajat Suomessa 
1839–1870, julkaistiin. Vuonna 1972 Taideteollisessa 
ammattikoulun valokuvaopetus itsenäistyi omaksi 
opetusaineekseen ja seuraavana vuonna oppilai-
toksesta tuli korkeakoulu. (Karttunen 1993, 39–40; 
Elovirta 1992, 417–418.)

Valokuvan yhteiskunnallisesta asemasta, 
alan koulutuksesta sekä valokuvan ja taiteen 
suhteesta käytiin ajan kotimaisessa valokuva-
lehdistössä aktiivista keskustelua. Keskeisiin 
aiheisiin kuului valokuvataiteen käsitteen määrit-
tely, johon sisältyi myös suhtautuminen valoku-
valliseen abstraktioon. Toimittaja-kuvaaja Risto 
Lounema totesi Valokuvaaja-lehdessä vuonna 
1968, että kysymykset ”mikä on valokuvataidetta 
ja kuka saa olla valokuvataiteilija” nousevat esille, 

”kun syntyy vähänkään syvällisempää ajatusten-
vaihtoa valo kuvauksesta kiinnostuneiden kesken” 
(Valokuvaaja 5–6/1968, 14). 

Vuoden 1970 Kameralehdessä otsikolla 
”Valokuvan taiteellinen itseisarvo” kirjoittanut 
Pentti Sepponen viittasi tekstissään valokuva-
taiteen yhteydessä Hallaman tavoin fotogra-
fiikkaan, tarkemmin Fotograafikko-ryhmän valo-
kuvaajien liiton näyttelyssä Tampereella olleisiin 
fotokonstruktioihin.

Joskus tulee pakostakin mieleen, etteivät 
valokuvaajat itsekään oikein luota edusta-
mansa alan ”taiteelliseen arvoon”. Minkä 
muun vuoksi olisi käsite ”taidevalokuvaus” 
erotettu muun valokuvauksen piiristä? Jo 
se, että sana ”taide” pyritään joka paikassa 
tuomaan korostetusti esille, osoittaa uskon 
horjuvuutta omaan asiaan. Varmuuden 
vuoksi on valokuvausta lähdetty vertaa-
maan maalaustaiteeseen ja pyritty osoit-
tamaan, että valokuva voi olla aivan yhtä 
vaihteleva monipuolinen kuin maalauskin. 
Huipentuma tähänastisille todisteluille oli 
viimekeväinen Tampereen näyttely, jonka 
hyvin monissa ”teoksissa” ei ns. klassiseen 
valokuvaan viitannut muu kuin näyttelyn 
nimi.” (Sepponen Kameralehti 10/1970, 13.)

Kameralehdessä vuonna 1968 otsikolla ”Taideva-
lokuva – onko sitä?” kirjoittanut Kari K. Wunsch 
puolestaan valitteli, että suomalaiselta valokuva-
taiteelta puuttui ”yhtenäinen voima”. Kirjoittaja piti 
realistisuutta valokuvan tärkeimpänä ominaisuu-
tena, mutta näki abstraktionkin mahdollisuutena.
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Teema, joka tämän päivän valokuvaa 
arvosteltaessa on vallitseva pidättäytyy 
antamasta abstraktille valokuvalle sitä 
arvoa, joka sille kuuluisi. Abstraktikin 
valokuva voi olla hyvä jos se pystyy 
pitämään katsojan lumouksessa. On aivan 
turha väittää, ettei abstrakti valokuva 
kerro mitään. […] Katselija, joka haluaa 
tunkeutua abstraktin valokuvan maailmaan 
on pyrittävä erkanemaan todellisuudesta. 
(Wunsch Kameralehti 1/1968, 30.)

Otso Pietisen ja Trond Hedströmin taiteelli nen 
aktivoituminen 1960-luvun loppupuolella tapahtui 
rinnakkain valokuvauksen taidestatuksen muutok-
sen kanssa. Valokuvataide ja sen legitimoituminen 
osaksi apurahajärjestelmää merkitsi kuvaajille 
mahdollisuutta omaan, itsenäiseen ilmaisuun. 
Pietinen kirjoitti ammattivalokuvaajan rajallisista 
mahdollisuuksista seurata omaa näkemystään pää-
kirjoituksessa otsikolla ”Valokuvaaja – taiteilija”.

Ammatikseen valokuvaavan henkilön sitoo 
usein maku siinä mitassa, että valokuvat 
eivät läheskään aina vastaa valokuvaajan 
omaa näkemystä. Tämähän on ristiriita, 
joka usein käy ilmi elinkeinoaan harjoit-
tavan taiteilijan kohdalla. Se ei estä eikä 
saa estää taiteilijaa silti näkemästä omalla 
tavallaan. Se pyrkii tappamaan oman 
näkemyksen vähitellen, mutta sitä vastaan 
on taisteltava. Valokuvaaja taistelee sitä 
vastaan valokuvaamalla asiakkaan toivo-
musten mukaan, mutta sen lisäksi oman 
näkemyksensä mukaan. Usein hän kokee 
tällöin sen ilon, että asiakaskin myöntää 
valokuvaajan näkemyksen paremmaksi. 
Valokuvaaja ei saa unohtaa itseään. 
(Pietinen Suomen valokuvaaja 6/1957, 9.)

Pietinen ja Hedström näkivät Fotograafikoiden 
tavoin teostensa potentiaalin gallerianäyttelyiden 
lisäksi ”käyttötaiteena”, johon Pietisen näyttelyn 
nimi Nuorekkaan kodin kuvia viittasi. Myös muut 
samaan aikaan toimineet valokuvaajat muokkasivat 
kuviaan sopiviksi suurelle yleisölle. Valokuvateoksia 
osaksi sisustusta myivät Fotograafikkojen, Pietisen 
ja Hedströmin lisäksi ainakin vuonna 1966 perus-
tettu valokuvaajaryhmä Imago 6, eli Antero 
Takala, Mikko Savolainen, Ismo Hölttö, Jouko 
Könönen, Aulis Nyqvist ja Jaakko Holm. Ryhmän 
sisutusvalokuvia esitelleestä näyttelystä kerrottiin 
Kameralehdessä.

Kuva liittyy perinteisesti sisustussuunnit-
teluun, mutta valokuvan käyttömahdol-
lisuudet usein unohdetaan. Se tarjoaa 
kuitenkin ainutlaatuisia mahdollisuuksia 
sisustamisen suunnittelussa. Valokuva ei ole 
erillinen sisustuselementti, vaan se saadaan 
liittymään elimellisesti kokonaisuuteen: 
tilan, huonekalujen, asukkaiden luonteeseen. 
(Venhola Kameralehti 1/1971, 22)

Valokuvaajien kiinnostus esittää valokuvia käyttö-
taiteena johtui varmasti ainakin osittain siitä, että 
1960–1970-luvuilla valokuvateosten myynti oli 
todennäköisesti helpompaa osana sisustusta kuin 
itsenäisinä taideteoksina. Kaksikymmentä vuotta 
ammattikuvaajana työskennellyt Trond Hedström 
kertoi haastattelussaan, ettei pelkällä valokuva-
taiteella Suomessa elä. ”Täytyy tehdä mainostöitä 
ja muuta sellaista. Ellei tästä sitten tule bisnestä. 
Kiinnostusta tuntuu olevan.” (Viikko-Sanomat 
2.12.1966, 45.) Toisaalta käyttötaide saattoi myös 
olla ajan ammattikuvaajille valokuvataidetta lähei-
sempi käsite. Pietinen ei edes halunnut kutsua 
itseään taiteilijaksi. ”Pietinen kieltää olevansa 
taiteilija, kamerataiteilija, rehellinen valo kuvaaja 
vain, väittää hän. – Koko sana ”kamerataite-
lija” on sairas ilmaus. […] Taiteilijaksi tullaan jos 
tullaan, mutta ammatti pitää opettaa.” (Kovanen 
Kameralehti 1/1973, 30.) 
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102. Timo Kelaranta, sarjasta Hiljainen järvi, 1980–1986
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Outo heppu
Vuosina 1971–1975 Taideteollisessa oppilaitoksessa 
valokuvausta opiskelleen taiteilija, kirjailija Timo 
Kelarannan (1951) mukaan 1970–1980-lukujen vaih-
teessa valokuvataiteessa oli ”käynnissä valtava 
murros”. Kelarannan kohdalla mullistava kokemus 
oli vuonna 1983 Ateneumissa pidetty ARS 

-näyttely. ”Kävin monta kertaa ja viihdyin tunti-
kausia. Taiteesta oli tullut vapaa alue, ja me kaikki 
olimme vapaita. Hyvästi sosialistinen realismi.” 
(Kelaranta 5.6.2015.)

Kelarannan varhaisin näyttelyteoskokonaisuus, 
Vieno ja Ierikka (1978), oli dokumentaarinen valo-
kuvasarja hänen isovanhemmistaan. Sen jälkeen 
ihmisten kuvaaminen jäi. ”En päässyt siitä ajatuk-
sesta yli, että häiritsen heitä.” (Kelaranta 5.6.2015.) 
Abstraktiin ilmaisuun Kelaranta siirtyi 1980-luvun 
alussa sarjallaan Hiljainen järvi (1980–1986). Se 
syntyi reaktiona ajan valokuva- ja taidekeskuste-
lulle. ”Mustat aukot johdattivat kuvakieleni abst-
raktiksi”. (Kelaranta 5.6.2015.) 

Hiljainen järvi sai alkunsa, kun Kelaranta päätti 
jatkaa mustavalkoisten negatiivien työstämistä, 
jotka hän oli kuvannut ”maalla Kuopion lähellä” 
kuusi vuotta aiemmin. ”Laitoin aina herätyskellon 
soimaan aikaisin aamulla. Kuvasin aamu-usvan 
aikaan järvenpintaa”. (Kelaranta 5.6.2015.)

Lähtökohta on maisema. Olen työsken-
nellyt aiheen kanssa kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäiset kuvat otin 1980. En ollut tyyty-
väinen tuloksiin, ne eivät vastanneet pyrki-
myksiini. Maiseman horisontaalinen rauhal-
lisuus oli ristiriidassa ajatusteni kanssa. 
Hain vastavoimaa, jota silmä ei kuvaus-
kohteessa näe. Tämä ehjä / rikkonainen 
alkoi saada vastauksensa, kun ryhdyin 
toisessa vaiheessa tekemään negoihin 
erilaisia reikiä. (Kelaranta 1989, 62.)

Kelarannan tavoitteena työskentelyssä oli lähestyä 
valokuvaa piirtämisen tradition kautta, raaputta-
malla ja polttamalla negatiivin pintaa eri välineillä 
(Kelaranta 5.6.2015).

Poltan tulella negaa, sen keskus puhkeaa, 
se käpristyy. Sitten toinen ruutu, poistan 
keskuksen, käytän mitä tahansa työkaluja 
jotka löydän nopeasti. Kolmannen teen 
taas polttaen, nega syttyy ja sammutan 
sen nopeasti, tiedän mitä teen. Kaikki 
negat ovat seitsemän vuoden takaa, niitä 
on kymmeniä ja jokaiseen olen kuvannut 
tyynen järven pinnan. Lopultakin tiedän 
mitä niihin on lisättävä: musta. (Kelaranta 
Valokuva 9/1987, 7.)

Sittemmin Kelaranta on nähnyt Hiljainen järvi 
-sarjan tekoprosessin tärkeänä tapahtumana, joka 
auttoi häntä määrittelemään omaa taiteilijaidenti-
teettiään ja suhdettaan valokuvaukseen. 

Halusin ison mustan. Jotain mitä en 
ymmärrä. Minua kiinnosti, että minkä-
lainen on iso musta pinta, kun se filmin 
ja paperin kautta tehdään. Työskentelin 
monilla ihmeellisillä työkaluilla. Käytin kork-
kiruuvia, josta tuli sellainen säkättävä 
reuna, naulaa, hiekkapaperia, Stanley-
veistä ja suutarinveistä. Isoisäni oli suutari. 
Näissä on taitoa, vaikka sitä ei ehkä heti 
ymmärrä. Ennakkoon pystyin kuvittele-
maan sen mustan muodon ja pyrin siihen. 
Ja päätyessä siihen hyväksyin sattuman. 
Tässä on yhtymäkohta abstraktiin 
maalauk seen. […] Jos olisin antautunut tälle 
ja mennyt vain eteenpäin, siellä olisi yhtenä 
pisteenä ollut luopuminen valokuvasta. 
Kysyin, mikä on valokuva, mikä negatiivi 
ja mikä taas piirros. Ja että, mikä taiteilija 
minä olen? (Kelaranta 5.6.2015.)
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Kaikkiaan Kelaranta muistaa 1980-lukua oman 
työskentelynsä osalta hedelmällisenä ja kotimaisen 
yhteiskunnan ja taide-elämän osalta muutoksen 
vuosikymmenenä. Vielä vuosikymmenen alussa 
Kelarannan oli vaikeaa saada hyväksyntää abst-
rakteille kuvilleen. ”Taidehallissa vuonna 1974 
pidetty Realismi-näyttely oli vielä sosialistista 
realismia, kaikki oli siellä kumartamassa ja hymise-
mässä”. Sitten asenne vaihtui myöntei semmäksi. 
(Kelaranta 5.6.2015.)

En saanut apurahoja. Kerrottiin, että 
apurahapäättäjät eivät tykänneet 
kuvistani. Sitten se vaan muuttui. Tuli lisää 
tietoa ja taitoa. Opiskelun kautta tietoisuus 
kasvoi harppauksin. 1989 sain kolmivuotisen 
apurahan ja kiljaisin riemusta. Ajattelin, 
että nyt! […] 1980-luvulla taide-elämä tai 
ajattelu ei antanut esimerkkejä. Oltiin 
pioneereja, otettiin ensimmäisiä askelmia. 
Nykyisin tällaisista töistä saisi myönteistä 
keskustelua, silloin tuli epäileviä kysymyksiä, 
että miksi rikot negatiiveja. Tällaisten teke-
miseen vaadittiin siihen aikaan enemmän 
kuin nykyisin. (Kelaranta 5.6.2015.)

Kelaranta opetti kokeellisia valokuvantekemis-
tapoja myös muille. Taideteollisen korkeakoulun 
valokuvauksen opettajana, lehtorina ja profes-
sorina toiminut Kelaranta veti Taikissa 1980–
1990-luvuilla suosittua ”läträyskurssia”, eli kokeel-
lisen pimiötyöskentelyn opintokokonaisuutta, 
jonka tavoitteena oli olla mahdollisimman 
epäakateeminen. 

Mainostin, että se on maailman nauret-
tavin kameraseurakurssi, saa tehdä ihan 
mitä vaan. Siellä tutkittiin valokuvan ja 
piirroksen välipintaa, kokeiltiin oikein olan 
takaa. Se oli hauskaa. Kaikki viihtyivät sillä 
kurssilla. Sen virallinen nimi oli läträys-
kurssi. Eikä se maksanut penniäkään. Sain 
Vuokolta78 kaikki vanhentuneet paperit 
kurssin käyttöön. (Kelaranta 5.6.2015.)

Kelarannan omat varhaisimmat kokeelliset 
valokuvat ovat Aalto-yliopiston kuva-arkistoon 
oppilastöinä talletetut kolme kamerattomasti 
valmistettua kuvaa, joiden tekemisessä on 
käytetty muun muassa erilaisia kangasmateriaaleja. 
Yhteen teoksista Kelaranta on tallentanut oman 
kätensä. Kyseessä on valokuvausopintojen ensim-
mäisen kurssin ensimmäinen valokuvatyö, jota 
tehdessään Kelaranta oli opiskellut ”noin viiden-
toista minuutin ajan”. (Kelaranta 5.6.2015.)

Valokuvan, maalauksen ja kuvanveiston yhty-
mäkohdissa (Valjakka HS 27.2.2016.) työskente-
levän Kelarannan tuotanto on Hiljaista järveä 
lukuun ottamatta kokonaan ”puhdasta valoku-
vausta”, eli kameralla otettuja, digitaalisesti mani-
puloimattomia kuvia olemassa olevista kohteista. 

”Rakennan kuvat hyvin yksinkertaisesti ja nopeasti. 
Teos on aina valokuva, rakennelma kameran 
edessä vaihe.” (Kelaranta Valokuva 9/1987, 7.) 

Melkein kaikki on kiinni aivan pienistä 
muutoksista valon ja materian suhteessa. 
Tämän olen juuri oppinut ja tätä olen 
oppinut itseltäni kuvatessa vaatimaan. 
Valon ja materian suhde ratkaisee kaiken. 
Sen jälkeen kaikki on lastenleikkiä, ei 
haittaa jos filminkehitys menee vähän 
yli, mutta vähän haittaa, jos menee ali. 
(Kelaranta Valokuva 4/1992, 8.)

78.
Valokuvataiteen 
osaston pitkäai-
kainen harjoitusmes-
tari Vuokko Meri-
läinen. 
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Kuvat syntyvät yleensä reaktiona johonkin 
koettuun asiaan tai tapahtumaan. 

Reagoin töitteni kautta mihin vain. 
Musiikkiin, uutisiin, kolleegoitteni töihin, 
sarjakuviin, odottamattomaan kokemuk-
seen. Valokuva ei ole minulle ”aihe”, vaan 
kuvasto, joka on hiljalleen muotoutunut 
ja joka muuttuu hitaasti kaiken aikaa. […] 
Kuva ei alistu kiireelle ja työskennellessä 
tuntuukin, kuin kuva katsoisi minua, eikä 
päinvastoin. Suuri osa kuvantekemistä 
on sitä, että sallii ideoiden tulla lähelle. 
(Kelaranta 1996, 2.)

Kriitikko Timo Valjakka on kuvaillut Kelarantaa 
tämän omaa lausuntoa lainaten suomalaisen valo-
kuvataiteen oudoksi hepuksi,79 ” joka viime vuosina 
on puuhaillut lähinnä vaimean päivänvalon ja väril-
listen paperiarkkien kanssa” (Valjakka HS 5.2.2012). 
Kelarannan työskentely perustuukin usein impro-
visaatioon ja leikkiin. Esimerkiksi Madridissa 
kuvatun The Anniversary -sarjan (2012) valmis-
tusprosessia Kelaranta kuvailee voimakkaaksi 
kokemukseksi, jonka aikana hän kävi miltei liian 
syvällä. ”Kuljin kolme viikkoa paperitötterö päässä.” 
(Kelaranta 5.6.2015.) 

Teokset sisältävät usein myös viittauksia surrea-
listiseen taiteeseen, jota Kelaranta ei ajattele 
taidesuuntauksena vaan esimerkkinä siitä, miten 
itsensä voi vapauttaa. ”On kuka hyvänsä, kulkee 
katua minne hyvänsä, kerää sieltä mitä hyvänsä, 
ei maksa mitään.” (Kelaranta 5.6.2015.) Kuviensa 
materiaalit Kelaranta poimii mukaansa kävely-
retkiltään ja vie ne sitten kotiinsa kuvattavaksi. 
Aiemmin Kelaranta käytti kuvissaan muun muassa 
metallia, kiveä ja lasia, sittemmin materiaalit ovat 

”keventyneet”. Universum -sarjaa (2015) varten 
Kelaranta keräsi langanpätkiä. (Kelaranta 5.6.2015.) 

103. Timo Kelaranta, nimetön fotogrammi 
(taiteilijan oma käsi), 1971

79.
Timo Kelaranta 
vastasi ”olen outo 
heppu” toimit-
tajan kysyessä, että 
miten hän sijoittaa 
itsensä valokuva-
kentälle Suomen 
valokuvataiteen 
museossa olleen 
retrospektiivisen 
Outo Rakkaus-näyt-
telyn lehdistötilai-
suudessa vuonna 
2012 (Valjakka HS 
5.2.2012).
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Paperileikki
Eri tavoin muotoiltu paperi on abstraktien valo-
kuvien historiassa toistuva materiaali, jonka 
suosio perustuu sen helppoon muotoiltavuuteen. 
Kevyen ja taipuisan materiaalin voi rullata, taitella 
tai leikata eri muotoisiksi palasiksi. Paperi myös 
heijastaa ja läpäisee valoa tavalla, jonka tuottamaa 
kuvallista jälkeä voisi kuvata immateriaaliseksi tai 
painottomaksi. Abstrakteissa valokuvissa paperi 
tuntuu kadottavan oman olemuksensa muuttuen 
valoksi ja väriksi. 

Varhaisimmat tunnetut paperiabstraktiot 
löytyvät meksikolaiselta Manuel Àlvarez Bravolta 
(1902–2002), jonka mustavalkoinen sarja Juego del 
papel (1926–1927) innoitti myös Timo Kelarantaa 
paperien pariin. 

Juego-sarja on eräänlainen kunnianosoitus 
meksikolaiselle valokuvaajalle Manuel 
Álvarez Bravolle, joka vuonna 1929 teki 
sarjan Juego de papel (Paperileikki), jätin siis 
nimenkin lähes ennalleen. Bravo puolestaan 
keskusteli kuvillaan kubistien kanssa. Juego 
on ensimmäinen sarja, jossa käytin paperia, 
myöhemmin olen tehnyt muutaman lisää. 
(Abstrakti! 2017.)

Kelaranta on käyttänyt värillistä, taivutettua 
paperia myös sarjoissaan Aulille (2011) ja The 
Anniversary (2012). 

Kelarantaa varhaisempia kotimaisia paperiabst-
raktikkoja ovat 1950-luvulla AFK:ssa toiminut Allan 
Grönvall, jolta tunnetaan mustavalkoinen, taivu-
tetusta paperista kuvattu teos Framåt (1957–
1958). Hänen lisäkseen Otso Pietinen esitteli 
laajan sarjan värillisiä, taivutettuja paperisuikaleita 
esittäviä kuvia näyttelyssään Nuorekkaan kodin 
kuvia (1970). Ulkomaisista nykykuvaajista esimer-
kiksi saksalainen Wolfgang Tillmans (1968) on 
käyttänyt paperia sarjassaan Paper Drops (2008). 
Tillmansin teokset poikkeavat joukosta siten, että 
valmiit teokset eivät ole kuvia papereista vaan 
esillä ovat itse paperit.

104. Timo Kelaranta, sarjasta Juego, 2009

105. Manuel Àlvarez Bravo, Juego del papel, 1926–1927
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106. Wolfgang Tilmans, Paper Drop (window), 2006 

Näyttelyn abstraktit teokset ovat yksinker-
taisesti voimakkaan värisiksi vedostettuja 
kiiltäviä valokuvapapereita, jotka esitetään 
valolaatikoihin kiinnitettyinä. Ne ovat valo-
pintoja, jotka näyttävät – tietysti – abst-
rakteilta maalauksilta, mutta pienet rypis-
tymät tai taitot tekevät niistä veistoksia. 
(Cumming The Guardian 27.6.2010.)

Kaikkia tutkimuksen paperiabstraktioita yhdistää 
materiaalivalinnan ja kameraan perustuvan 
tekotavan lisäksi se, että niiden kohde on tunnis-
tettavissa. Kuvat eivät kuitenkaan esitä kohteitaan 
vaan kameran keinoin luotuja valokuvallisia tiloja, 
joita hallitaan valaistuksen, rajauksen ja syväterä-
vyyden kautta. 

×

107. Allan Grönvall, Design tai Framåt, 1957/1958
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1980-luvulla kotimainen valokuvataide virallistui ja 
runsastui. Yksi sen näkyvyyttä ja asemaa vahvista-
neista tapahtumista oli valokuvagallerioiden ja 
-keskusten toiminnan käynnistyminen eri puolilla 
Suomea (Karttunen 1993, 41).80 Näyttelytilo-
jen lisääntyminen näkyi valokuvanäyttelyiden 
määrässä, joka peräti kymmenkertaistui vuosi-
kymmenen aikana (Kukkonen & Vuorenmaa 1999, 
168). Kotimainen valokuvataide sai näkyvyyttä myös 
Valokuvataiteen seuran vuonna 1980 ensimmäistä 
kertaa ja sittemmin vuosittain järjestämän Valoku-
vataide – Arkitaide -tapahtuman ja vuodesta 1989 
valokuvaajille jaetun Fotofinlandia-kilpailun kautta. 
Aktiivisten toimijoiden joukon kasvaminen johti 
Valokuvataiteilijoiden liiton perustamiseen vuonna 
1988. ”Kyseessä on Suomen ensimmäinen valoku-
vataiteilijoiden ammattijärjestö, joka pyrkii kokoa-
maan hajanaisen valokuvaa käyttävien taiteilijoiden 
joukon saman katon alle” (Lintonen 1988, 43).

1980-luku oli Suomessa myös taloudellisen 
kasvun vuosikymmen, josta osa taiteilijoistakin 
pääsi osalliseksi. Kaupallisten taidegallerioiden 
määrä moninkertaistui ja tuotti tähtiä.

Euro-amerikkalaisen mallin mukaan nykytai-
dekin on päässyt osingoille vanhan taiteen 
huutokauppojen aloittamasta, ilmeisen 
hallitsemattomaksi abstraktiksi riistäyty-
neestä hintavyörystä. Taiteen ja etenkin 
sen henkilöitymien, taiteilijoiden, osakseen 
saama julkisuus on moninkertaistunut. 
(Kivirinta ym. 1991, 19–20.)

Nousukausi ei kuitenkaan koskenut valokuva-
taidetta, jonka myynti jäi 1980-luvullakin vähäi-
seksi. Harvat ostajat olivat usein itse alalla toimivia 
valokuvaajia, museot ja säätiöt alkoivat hankkia 
valokuvataidetta vasta 1990-luvulla. (Karttunen 
1993, 43.) Taide-lehden valokuvateemanumerossa 
käsiteltiin ongelmalliseksi koettua tilannetta. 

Valokuvataiteen museossa kukaan ei ole 
edes kuullut uudesta valokuvauksesta. 
Ateneumilla ei ole rahaa, vaikka kuvia 
olisikin tarjolla. Mitä tekee Sara Hildénin 
museo? Entä koska Nykytaiteen museon 
yhdistys saa ensimmäiset valokuvansa? 
Vuonna 2091? (Taide 2/1984, 1)

Poikkeuksen ostoissa teki vuonna 1984 kansain-
välisen nykyvalokuvataiteen kokoelman perus-
tanut Suomen Yhdyspankki. Kokoelman inten-
denttinä toimi valokuvaaja Markus Leppo.

Suomen Yhdyspankissa on jo kauan nähty 
valokuvan nykyaikainen dynamiikka, ehkä 
ensin viestintävälineenä, mutta myös 
taidemuotona, joka on ominainen meidän 
ajallemme. […] Suomen Yhdyspankkia 
pidetään maailmalla ensimmäisenä euroop-
palaisena pankkilaitoksena, joka on uraa 
uurtavasti perustanut nykyvalokuvataitee-
seen keskittyneen jatkuvasti kartutettavan 
kokoelman. (Leppo 1989.)

Vielä 1980-luvun alussa valokuvauksen koettiin 
kuuluvan ”taideteollisuuden kaltaisiin soveltaviin 
taiteisiin” eikä sitä hyväksytty esimerkiksi kuvatai-
teen olennaisimpiin näyttelyihin. (Elovirta 1992, 
418.) Valokuvan asteittaiseen hyväksymiseen osaksi 
kuvataiteita vaikutti se, että muutkin kuvataitei-
lijat kuin valokuvaajat ottivat sen osaksi ilmaisuaan. 
Samalla valokuvataiteen esitystavat ja teosten 
materiaalit muuttuivat. Kehystetyt, pienikokoiset, 
mustavalkoiset valokuvat vaihtuivat isoihin väri-
kuviin ja diainstallaatioihin. (Elovirta 1992, 424.) 
”Ensimmäiset aavistukset saatiin pimiössä muoka-
tuissa kuvissa, kemiallisina kokeiluina, naarmutuk-
sina ja muina kikkailuina, kunnes päästiin valo-
kuvanäyttelyyn, jossa oikeastaan ei ollut valokuvia, 
vaan tilateos” (Jokiranta Valokuva 7–8/1989, 39). 

80.
Valokuvataiteen 
galleriat perustettiin 
Ouluun 1981, Tampe-
reelle 1982, Lahteen 
1983, Kuopioon 
1984, Jyväskylään 
1986, Turkuun 1987 
ja Joensuuhun 1989. 
Niistä monet muun-
tuivat pian alueel-
lisiksi valokuvakes-
kuksiksi (Karttunen 
1993, 41). 
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Valokuvauksen lisäksi taiteen määritelmä laajeni 
käsittämään performanssi-, video- ja tilataiteen 
(Kivirinta ym. 1991, 18). Eri taidemuotojen kohtaa-
minen toi kokeellisuuden, ja sitä myötä myös 
abstraktion, takaisin valokuvataiteen ilmaisuun. 
”Valokuva on vihdoin saanut luvan palata saman-
tapaiseen taiteiden tasa-arvotilanteeseen, jota 
edustivat vuosisadan alun dada ja venäläinen 
avantgarde” (Kivirinta ym. 1991, 172). Modernismissa 
tärkeäksi koettu välineen puhtaus kyseenalaistet-
tiin. ”Äskettäin vielä meilläkin melkeinpä pannassa 
ollut valokuvan poikkitaiteellinen risteyttäminen 
muiden taiteiden kanssa on sallittua” (Leppo 1989). 

Postmodernismi muutti myös muita perinteisen 
valokuvauksen tärkeinä koettuja arvoja, kuten 
viimeistellyn tekniikan ja kuvan totuudellisuuden. 
”Postmoderni valokuva tutkii kopion ja simulaa-
tion sekä esittämisen, representaation, käsitteitä. 
Se korvaa idean ’todellisen kokemuksen’ välittä-
misestä kuvitellulla kokemuksella.” (Kivirinta ym. 
1991, 173.) Taidehistorioitsija Asko Mäkelä kirjoitti 
vuonna 1984 valokuvataiteen murroksesta Taide-
lehden valokuvateemanumerossa otsikolla ”Uuden 
kuvan mahdollisuudet”.

Valokuva ei ole enää entisensä. Entisensä ei 
ole enää kuvataide. Valokuva ja kuvataide 
ovat imeneet toisensa itseensä ja niistä on 
kehittynyt jotain kolmatta. […] Perinteinen 
tallentava valokuva käyttää valokuvan 
ilmaisumahdollisuuksia kovin suppeasti. 
Laajemmin ne on pyritty ottamaan 
käyttöön vasta parin viime vuosikymmenen 
aikana. Tilanne muuttui kun kuvataitei-
lijat alkoivat käyttää kameraa. Taiteilija ei 
etsi kohdetta sen itsensä vuoksi, vaan etsii 
ja tekee kohteita, joilla hän pystyy ilmai-
semaan tarkoituksensa kuvallisesti. Hänelle 
valokuva on vain väline toteuttaa loppu-
tulos. […] Perinteisen valokuvan kannat-
tajat vierastavat uudessa valokuvauksessa 
”lavastuksenomaisuutta”. Heille todellisuus 
on taruja merkillisempää. (Mäkelä Taide 
2/1984, 20.)

Paitsi taidetta, valokuvasta tuli myös tiedettä, 
kun akateeminen valokuvatutkimus käynnistyi 
Taideteollisessa korkeakoulussa 1980-luvun alussa. 
Alan ensimmäiset lisensiaatit, Sari Karttunen ja 
Taneli Eskola, valmistuivat vuonna 1993 kotimaisen 
valokuvan juhliessa 150-vuotispäiväänsä. Varhaisin 
valokuvataiteen väitös, Merja Salon tupakka-
mainontaa käsitellyt cd-rom Nautinnon, vaaran 
ja varoituksen merkit, julkaistiin vuonna 1997. 
Saman vuoden lopulla valmistui Taneli Eskolan 
taiteellisen osion sisältänyt väitöskirja Teräslintu ja 
Lumpeenkukka. 

Taiteen ja tutkimuksen yhdistäminen ei kuiten-
kaan ollut ongelmatonta. Valokuvahistoriaa 
Taideteollisessa korkeakoulussa opettaneen 
Leena Sarasteen mielestä valokuvan lopputöiltä ei 
voinut vaatia teoreettisuutta. ”Tähtäähän opetus 
tekijä- eikä tutkijakoulutukseen. Opiskelijavalinta 
valikoi käytännölliset, visuaalisuuteen lahjakkaat 
oppilaat” (Kuisma Valokuva 10/1990, 40). Myös 
valokuva taiteen osaston esimies Sakari Sunila koki 
akateemi suuden vaikeana. ”Tiedetutkimukset eivät 
ole taiteellisen innovaation kannalta kiinnostavia. 
Myös Taikin jatkotutkintojen tulisi olla taiteellisia. 
Kuinka taiteellisen lopputyön tehnyt voisi yhtäkkiä 
tekaista tieteellistä työtä?” (Kuisma Valokuva 
10/1990, 41.)

Valokuvatutkimusta tehtiin myös Taide teol-
lisen korkeakoulun ulkopuolella, kuten Turun ja 
Tampereen yliopistoissa sekä Kuvataideakate-
miassa. Vuonna 1992 julkaistiin ensimmäinen koko 
kotimaisen valokuvan olemassaolon kattanut Jukka 
Kukkosen, Tuomo-Juhani Vuorenmaan ja Jorma 
Hinkan historiikki Valokuvan taide. Suomalainen 
valokuva 1842–1992. Teos sai jatkoa vuonna 1999 
Suomen valokuvataiteen museon kustantamista 
Kukkosen ja Vuorenmaan toimittamista kirjoista 
Valoa 1839–1999. Otteita valokuvan historiaan 
ja Varjosta. Tutkielmia suomalaisen valokuvan 
historiasta. 

Valokuvataiteen kenttä vahvistui ja laajeni 
1980–1990-luvuilla, mutta valokuvataiteilijoiden 
toimeentulo oli edelleen heikko. Tilannetta 
vaikeutti Suomea 1990-luvulla koetellut 
lama. Tutkija Sari Karttunen kertoi Helsingin 
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Sanomien haastattelussa, että lisensiaattityö-
tään Valokuvataiteilijan asema (1993) varten 
tekemänsä tutkimuksen mukaan valokuvataiteilijat 
olivat korkeasti koulutettuja, mutta taiteilijoista 
köyhimpiä. Myös apurahalautakuntien toiminnasta 
löytyi kritisoitavaa. ”Tukirakenteita on yritetty 
vallata monelta taholta.” (Uimonen HS 19.11.1993.) 

Valokuvataiteen myynti kuitenkin kasvoi 
lamasta huolimatta 1990-luvun aikana. Merkittävä 
tekijä ostojen lisääntymisessä oli Nykytaiteen 
museon perustaminen vuonna 1991. Sen oma 
rakennus, Kiasma, avattiin yleisölle vuonna 
1998. Nykytaiteen museo oli ensimmäinen koti-
mainen taidemuseo, jonka kokoelmiin haluttiin 
myös valokuvataidetta. ”Valokuvan tulo tasaver-
taisena muiden taidemuotojen rinnalle kuuluu 
myös Nykytaiteen museon uusiin linjoihin. Tänä 
vuonna hankituista teoksista valtaosa, kaikkiaan 
74, on valokuvia tai valokuvapohjaisia” (Uimonen 
HS 4.8.1991). Suomen valokuvataiteen museon 
hankinnat sen sijaan vähenivät 1990-luvulla.

Valokuvataiteenkin kohonneet hinnat ja 
Suomen valokuvataiteen museon pienet 
hankintamäärärahat ovat johtaneet 
siihen, että huomattava osa nykyvaloku-
vasta on museon saavuttamattomissa. […] 
Hankintamäärärahat vaihtelevat 10 000:n 
ja 60 000:n markan välillä vuodessa. 
Suuritöisten vedosten tai originaaliteosten 
hinnat kapuavat usein yli kymppitonnin. 
Hankintamäärärahojen niukkuus on ollut 
selkeä linjavalinta: museo on keskittynyt 
näyttely- ja julkaisutoimintaan. (Uimonen 
HS 5.8.1990.)

Valokuvataiteen statuksen ja markkinatilanteen 
kehittyminen jatkui vuosituhannen vaihtuessa. 
2000-luvun alussa tapahtui ”suomalainen valo-
kuvaihme” (Uimonen HS 1.6.2007). Kotimaisesta 
valokuvasta tuli ”salonkikelpoinen” (Verkkola HS 
27.1.2005), ”nykytaiteen megatrendi” (Uimonen 
HS 6.12.2007), joka ”nousi kohisten nykytaiteen 
kärkeen ja valloitti museot ja galleriat” (Valjakka 

HS 10.2.2006). ”Valokuvataiteen kultakauden” 
(Uimonen HS 4.5.2004) aikana kotimainen 
valokuva myös kansainvälistyi. 

Suomen valokuvataiteen museon johtajana 
vuodesta 2007 toimineen Elina Heikan mukaan 
kotimaisen valokuvataiteen kansainvälistyminen 
alkoi vuoden nuoreksi taiteilijaksi vuonna 1995 
valitusta Esko Männiköstä, jonka töitä nähtiin 
samana vuonna ARS 95 -näyttelyssä ja Venetsian 
satavuotisbiennaalissa. Heikka listasi kansainvälis-
tymisen taustoja Kaltio-lehdessä vuonna 2004.

Nykyään suomalaista valokuvataidetta 
esitetään hämmästyttävän paljon ulko-
mailla: lähes neitseellisestä taidemuodosta 
on tullut taiteen vientituote. […] Nykyinen, 
luonteva kansainvälisyys on kuin pienistä 
puroista syntynyt virta, jossa taiteili-
joiden, opiskelijoiden, opettajien, kuraat-
torien, galleristien ja kriitikoiden liikkuvuus 
ja parantunut tiedonvälitys on laittanut 
nykytaiteen liikkeelle yli rajojen. Valokuvan 
ja muun kuvataiteen kansainvälistymi-
sessä tärkeinä tekijöinä ovat olleet julkisella 
rahoituksella toimivan suomalaiseen kuva-
taiteen vientiorganisaation, näyttelynvaih-
tokeskus Framen perustaminen vuonna 1992 
ja Suomen liittyminen EU:iin (1995). (Heikka 
Kaltio joulukuu 2004.)
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Merkittävänä Heikka näki myös ”alan päämäärä-
tietoisimman vientiorganisaation”, Gallery Taikin 
toiminnan (Heikka Kaltio joulukuu 2004). Sen 
vetäjän, taiteilija ja galleristi Timothy Personsin81 
Taideteollisessa korkeakoulussa pitämä 
Professional Studies -kurssi vei ensimmäiset 
koulun valokuvaopiskelijat kansainvälisille taide-
messuille Tukholmaan vuonna 1999. Pian mukaan 
otettiin myös koulun opettajia, ja hanke nimettiin 
Helsinki Schooliksi. Persons kertoi hankkeen alku-
vaiheista haastattelussa vuonna 2004:

Tiesimme, että maailma ei tule meidän 
luoksemme, joten me päätimme lähteä 
maailmalle. […] Kun nuoret valokuvaajat 
näkevät työnsä kansainvälisen parhaim-
miston rinnalla, he kohtaavat todellisen 
maailman. […] Kun nostamme rimaa, nuoret 
oppivat lentämään. (Uimonen HS 4.5.2004.)

Kotimaisen valokuvataiteen kansainvälistymisen 
lisäksi 1990-luvulla käynnistyi myös suurin valoku-
vauksessa sen olemassaolon aikana tapahtunut 
muutos, digitalisoituminen. Ilmiötä kirjassaan 
Jokapaikan valokuva (2015) tutkinut professori 
Merja Salo huomioi, että kyseessä ei ollut pelkäs-
tään kuvan tallennustavan vaihtuminen kemialli-
sesta sähköiseksi, vaan myös kuvanvalmistuksen, 
jakelun ja kuvien katselun tapojen muuttuminen. 
(Salo 2015, 11.)

Digitaalinen murros sai valokuvakentällä aikaan 
vilkasta keskustelua, joka keskittyi teknisten uudis-
tusten läpikäymisen lisäksi valokuvan olemuk-
sellisen muutoksen pohtimiseen. Osan mielestä 
tapahtunut siirtymä ei lopulta ollut kovin suuri, 
osa taas koki perinteisen analogisen valokuvauksen 
ja digikuvauksen olevan kaksi täysin eri asiaa. 
Esimerkiksi analogiseen valokuvaukseen pereh-
tyneen kirjailija Antti Nylénin mielestä ”Diane 
Arbusin negatiiveja ei voi säilöä kovalevylle sen 
paremmin kuin mansikoitakaan” (Nylén 2017, 12). 
Kotimaiseen valokuvataiteeseen ensimmäiset digi-
taalisesti tehdyt abstraktiot tulivat 2000-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. 

Ensimmäiset naiset
Edellä mainittujen lisäksi yksi kotimaisen valo-
kuvakulttuurin olennaisimmista muutok-
sista 1980–1990-luvuilla oli alalla työskentele-
vien naisten määrän ja näkyvyyden kasvu. Vielä 
1980-luvun puolivälissä valokuvaus oli hyvin mies-
valtainen ala, jossa naisten osuus valokuvaajista 
oli pienin kaikkiin taideammattiryhmiin verrattuna. 
(Karttunen 1993, 65.)82 Naisten aseman muutos 
näkyi 1980-luvulla taiteiden lisäksi koko suomalai-
sessa yhteiskunnassa. ”Naisteologit kamppailivat 
naispappeudesta, naistutkimus käynnistyi yliopis-
toissa, säädettiin tasa-arvolaki ja perustettiin 
tasa-arvovaltuutetun virka.” (Kivirinta 1991, 27.)

Myös valokuvataiteen apurahojen suhteen 
naisten tilanne oli 1980-luvulla keskimääräisesti 
miehiä huonompi. Sari Karttusen suomalaisen 
valokuvataiteilijan asemaa kartoittanut tutkimus 
Valokuvataiteilijan asema (1993) paljasti, että 
1980-luvulla naisten osuus valokuvataiteelle suun-
natusta apurahoista oli vain 11 prosenttia. Lisäksi 
naisten tuki koostui määrältään pienistä, lyhytai-
kaisista apurahoista.83 Vuoteen 1993 mennessä 
pitkäaikaista apurahaa ei ollut myönnetty yhdel-
lekään naispuoliselle valokuvataiteen edustajalle. 
Merkittävää oli myös se, että vuosina 1980–1989 
naisvalokuvaajat saivat mieskollegoitaan useammin 
apurahamyöntöjä muilta kuin valokuvatoimi-
kunnilta, esimerkiksi kuvataidetoimikunnilta. 
(Karttunen 1993, 120.)

81.
Professori Timothy 
Persons ei ole suos-
tunut antamaan 
haastattelua tutki-
mustani varten.

82.
Nykypäivänä naisten 
osuus valokuva-
taiteilijoista on 
tasoittunut. Vuonna 
2019 valokuvatai-
teilijoiden liitossa 
oli kokelasjäsenet 
mukaan lukien 423 
jäsentä. Heistä 
miehiä oli 44 ja 
naisia 56 prosenttia 
(Harri 11.3.2019). 

83.
Naisten osuus koko 
tutkimusjoukosta 
oli 23 %.
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Naisten määrän kasvamisen olennaisena 
tekijänä on pidetty valokuvakoulutusta, joka 
päivittyi 1970-luvulla oppisopimuskoulutuksesta 
instituutioiden tutkintoihin. 1980-luvun puolessa 
välissä alalla toimivista naisista 93 prosentilla oli 
suoritettuna valokuvaus- tai muuta taideopintoja. 
Miehistä opintoja oli 60 prosentilla. (Karttunen 
1993, 67.) Alan opintopaikka ei kuitenkaan ollut 
naisille itsestäänselvyys. Esimerkiksi Taideteollisen 
korkeakoulun valokuvauksen ensimmäiselle vuosi-
kurssille vuonna 1973 ei hyväksytty yhtään naista, 
vaikka hakijoita oli. Syyksi kerrottiin sukupuoli 
(Rantala, Hannele. 13.5.2019). Suomalaisen abst-
raktin valokuvauksen lasikaton rikkoivat 1980-
luvulla Annikki Luukela (1944), Riitta Säkö84 (1959) 
ja Heini Hölttä (1960). 

Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 1964 
taidekasvatuksen opinnot aloittanut valotaitei-
lija Annikki Luukela käytti taiteellisessa työsken-
telyssään jo varhain useita eri medioita, kuten 
valo kuvausta, video- ja hologrammikuvausta. 
Keskeinen aihe Kemistä kotoisin olevan taiteilijan 
teoksissa oli valon kokemus.

Valo on ihmeellistä ja taianomaista. […] 
Minulla oli jo nuorena herkkyys valoon. 
Revontulet ovat pohjoisen ihmiselle upeita. 
Hiihdin nuorena paljon meren jäällä. 
Seurasin auringon valoa hangella. Muistan 
kokeneeni, että olen sisällä valopallossa, 
joka koostuu kiteistä ja heijastuksista. 
(Luukela 23.1.2015.)

Luukelan ilmaisu on ollut koko hänen taiteellisen 
uransa ajan poikkeuksetta abstraktia. ”Olen 
häivyttänyt esittävyyden, koska olen halunnut 
korostaa kokemuksellisuutta. En halua kertoa 
tarinaa vaan antaa kokemuksen liikkeestä, valosta, 
väristä, muodoista ja musiikista.” (Luukela 23.1.2015.) 
Luukela kirjoitti monimuotoisesta työskentelystään 
Tampereen Pyynikinlinnassa 11.4–4.5.1986 olleen 
näyttelynsä Valo liike tila -esitteessä.

109. Annikki Luukela, Valotila, 1992

84.
O.s. Johansson.
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Mielestäni kuvataiteen alueella uudet 
välineet, sähköinen tekniikka, video, elokuva 
ja tietokone voivat muiden menetelmien 
rinnalla olla luovuuden välineitä ja ihmi-
syyden palveluksessa. Tekniikka on väline, 
jota käytän etsiäkseni ja löytääkseni uusia 
monikerroksisia ulottuvuuksia, uusia koke-
muksia, joiden kautta pyrkisimme kehit-
tymään ihmisinä. […] Olen tehnyt valoki-
neettisiä teoksia, valon ja liikkeen taidetta, 
eri menetelmin v:sta 1970 lähtien. Ne ovat 
taidetta, teknologiaa ja tiedettä yhdis-
tävää aluetta. Sähköinen tekniikka on 
minulle väline, jolla toteutan sisäisten 
visioitteni viestejä. Valo, varjo ja liike, sen 
rytmit, ilmenevät taiteessani usein todel-
lisina muutoksina ajassa ja tilassa. Valon 
aineettomuus, immateria, kiinnostaa minua. 
Siihen ei voi tarttua, mutta se on olemassa. 
Luonnossa siihen kätkeytyy voima, joka on 
elämän ja evoluution edellytys, kasvu ja 
kehitys. Myös ajan ja tilan käsitteet ovat 
kiinnostavia. Subjektiivinen aika on meissä 
itsessämme, kokemus, hetkellisyys tässä ja 
nyt, toisaalta jatkuvuus – hetkessä ikuisuus 
ja toisaalta avaruuden mittaamattomat 
äärettömyydet. Toivoisin katsojan pysäh-
tyvän hetkeksi. Usein pyrin valon, varjon, 
liikkeen ja äänen, ihmisäänen tai elektro-
nisen musiikin, harmoniseen synteesiin, 
monien aistien yhtäaikaiseen kokemi-
seen tilassa, jossa katsoja, kokija, on myös 
osa teosta, hänen liikkeensä ja varjonsa. 
Valotaide on monin tavoin rajojen ylitystä. 
Kuvataiteessa näen sillä monia uusia 
mahdollisuuksia. (Luukela Valo liike tila 1986.)

Luukela oli 1970-luvulla mukana myös perusta massa 
teknologiaa ja taidetta yhdistävää Dimensio- 
taideryhmää. Hän muisteli ryhmän alkuvuosien 
toimintaa Dimension 30-vuotisnäyttelystä kerto-
vassa artikkelissa.

110. Annikki Luukela, Laservalon muotoja I, 1984–1986
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Halusimme koota yhteen taiteilijoita, jotka 
käyttävät tällaisia välineitä, ja halusimme 
tuoda uutta teknologista tietoa taiteeseen. 
1970-luvun alussa fotorealismi oli valtatyy-
lisuunta. Tuimme toisiamme erilaisen teke-
miseen. […] Aluksi oli vaikea selittää yleisölle, 
että mitä tämä on, onko tämä taidetta. 
Miksi käytettiin ääntä, eihän se kuulu kuva-
taiteeseen. […] Nykyään ryhmän alkuajan 
outoudet, tekniikan käyttö ja taiteidenväli-
syys, ovat aivan valtavirtaa. […] Yllättävän 
hitaasti se muutos kuitenkin on tapahtunut. 
(Maunuksela HS 8.10.2002.)

Pikkuhiljaa uudenlaisiin teoksiin tottuivat yleisön 
lisäksi myös kriitikot.

Aluksi kummallisena pidetty ryhmä saavutti 
vähitellen sekä yleisön että kritiikin suosion. 
Esimerkiksi Helsingin Sanomien Markku 
Valkonen kirjoitti 1972: ”Tietokonetta, 
laseria ym. tarvitaan, mutta taiteena niillä 
on temppuilun maku.” 1986 Valkonen oli 
jo sitä mieltä, että ”Taiteen pelle pelot-
tomia tarvittaisiin oikeastaan enemmän.” 
(Maunuksela HS 8.10.2002.)

Luukela esitti näyttelyissään 1970–1990-luvuilla 
useita diaprojektorien kautta heijastettuja, valoon 
ja ääneen perustuvia tilateoksia, joita hän kutsui 
nimellä valotila. Niiden sisältämät kuvat hän teki 
maalaamalla lämmönkestävälle muoville, jonka 
hän sitten asetteli diojen lasikehysten sisään. 
Lisäksi Luukela käytti värikalvoja, peltiä ja muita 
lämpöä kestäviä materiaaleja, joilla diaprojektorien 
tuottamaa valoa pystyi muotoilemaan ja värjää-
mään. Jopa satoja dioja sisältäneet valotilat olivat 
suuritöisiä ja vaikeasti ajastettavia. Niiden ääni-
maailma vaihteli elektronisesta musiikista ryhä-
valaan vedenalaiseen ääntelyyn. Interaktiivisiksi 
suunnitellut valotilat olivat taideyleisölle uusi 
kokemus. Kuvan sisään astuminen oli vierasta, 
ja ihmisiä piti opastaa ja kannustaa lähestymään 
teoksia. (Luukela 23.1.2015.) 

Toimittaja Marja-Terttu Kivirinta kuvaili 
Luukelan vuonna 1992 nummelalaisessa Galleria 
Pictorissa olleita valotiloja ”kolmiulotteisiksi maa-
lauksiksi, jotka liittyvät mielenkiintoisesti viime 
vuosina tapahtuneeseen kuvataiteen uudelleen-
määrittelyyn”. Kirjoituksessa hän myös ihmetteli 
taiteilijan osakseen saamaa vähäistä huomiota.

Näiden abstraktien maalausten figuureja 
katsoja voi määritellä liikkumalla itse 
tilassa ja synnyttämällä värillisiä varjoja. 
[…] Projektoreista heijastettujen värillisten 
kuvien ääressä voi meditoida vaikka koko 
sen puolen tunnin ajan, jonka diakasetit 
kiertävät projektorissa. Pienelle kalvolle 
maalatut kuvat toistuvat ja suurentuvat 
valossa. Tilan mietteliästä tunnelmaa 
säestää nauhalta soiva Kaija Saariahon 
musiikki. Annikki Luukela on yksi muille 
taiteenaloille tunkeutuneista monipuoli-
sista kuvataiteilijoista, joka on työsken-
nellyt etenkin muusikoiden kanssa. Siksi 
hänet helposti unohdetaan, kun poimitaan 
nimiä suomalaisen kuvataiteen sulje-
tusta kentästä. Se on hämmästyttävää. 
Valotilathan liikkuvat yhä sellaisella kokeel-
lisella visuaalisella alueella, joka asettaa 
totutut tapamme tehdä havaintoja kyseen-
alaisiksi. (Kivirinta HS 26.11.1992.)

Valotilojen lisäksi Luukela teki valokuvateoksia, 
valoveistoksia ja hologrammeja.85 Yksi Luukelan 
keskeisistä aiheista oli laservalo, jota hän käytti 
1980–1990-luvuilla tekemissään hologrammiku-
vissa sekä valokuvasarjassaan Laservalon muotoja 
(1984–1986). Niissä hän hyödynsi valonlähteenä 
punaista helium-neon-laseria, joihin kuvatai-
deopettajana toiminut Luukela tutustui koulu-
maailmassa. Hän pystyi hankkimaan käyttöönsä 
heikkotehoisia, opetuskäyttöön tarkoitettuja 
helium-neon-lasereita melko edullisesti jo 1980-
luvun puolessa välissä. (Luukela 28.5.2015.) 

Teoksia kuvatessaan Luukela heijasti laserin 
prisman kautta tasaiselle taustapinnalle, kuten 
vaaleaksi maalatulle seinälle, ja tallensi sen sitten 

85.
Luukelan tunne-
tuimpiin valoteoksiin 
kuuluvat Helsingin 
yliopiston metro-
asemalla sijaitseva 
neonvaloveistosins-
tallaatio Verkosto 
(1995) ja Rovaniemen 
Sampokeskuksessa 
sijaitseva Valojoiku 
(1990).
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kinokokoiselle diafilmille. Prismoina Luukela käytti 
erilaisia lasin ja muovin kappaleita, joiden avulla 
laservaloa sai muokattua erilaisiksi kuvioiksi. 
Näyttelyissä hän esitti sarjan 50 × 60 cm:n 
kokoisina Cibachrome-värivedoksina. (Luukela 
28.5.2015.) 

Luukela tutustui laservalon käyttöön ja siihen 
perustuvaan hologrammikuvatekniikkaan ensim-
mäisen kerran jo 1970-luvun alkupuolella Pariisissa, 
ja jatkoi aiheeseen perehtymistä 1980–1990-
luvuilla Pariisissa ja New Yorkissa. Hologrammien 
työstäminen oli monivaiheista ja vaati tarkat 
erityisolosuhteet. New York-hologrammisarjansa 
Luukela teki vuonna 1995 holografitaiteilija Rudie 
Berkhoutin (1946–2008) yksityisessä laboratoriossa 
New Yorkissa. (Luukela 28.5.2015.)

Hologrammiteoksia varten maalasin 
ensin jokaisen siveltimenjäljen yksittäin 
A4-kokoiselle mustalle paperille. Käytin 
valkoista peiteväriä ja leveää sivellintä. 
Pisteet tein paperiin rei’ ittämällä. Sen 
jälkeen jokaisesta paperista valmistettiin 
valokuvalaboratoriossa litofilmi-
muovikalvo, jossa musta paperi toistuu 
mustana ja siveltimenjäljet ja reiät 
läpikirkkaina. […] Aluksi litofilmikalvot 
valotettiin yksitellen lasilevyille helium-
neon-laserilla. Jokainen kalvo sijoitettiin 
tässä vaiheessa työpöydälle sen mukaan, 
miten sen haluttiin sijoittuvat lopulliseen 
hologrammiin: etualalle, keskelle vai taakse. 
Lopuksi levyt kehitettiin ja kiinnitettiin. 
Näin saatiin hologrammin ns. master-
kappale. Lopuksi erilliset lasilevyt koottiin 
yhteen ja järjestettiin jälleen syvyyden 
mukaan lopulliseen järjestykseensä. Teoksen 
aaltomainen, lämpimänpunainen ”läike” 
tuotettiin käyttämällä master-kappaleen 
edessä reliefipintaista lasilevyä. Tämä 
kokonaisuus valotettiin ja kiinnitettiin. 
Näin saatiin lopullinen hologrammiteos. 
Teoksen erikoisuus, ”lainehtiva välke”, on 
harvinaisuus holografiassa. (Abstrakti! 2017.)

Suomessa kallis hologrammitekniikka oli vain 
tie teen tutkijoiden käytössä, mutta niitä esitel-
tiin suurelle yleisölle erilaisissa näyttelyissä. 
Ensimmäistä kertaa hologrammeja oli tiettävästi 
Suomessa esillä vuonna 1981 Neuvostoliiton 
kulttuuri- ja tiedekeskuksessa (Valokuva 4/1984, 
24). Valokuva-lehti omisti uudelle kuvatekniikalle 
kokonaisen numeron vuonna 1984. Lehdessä 
käsiteltiin holografian tekniikkaa ja historiaa, ja 
pohdittiin kolmiulotteisen kuvan asemaa valokuvan 
rinnalla. ”Henkilöhologrammien valmistus on vielä 
nyt siksi vaativaa ammattityötä, että valokuvaajat ja 
taidemaalarit voivat nukkua yönsä rauhassa. Tämä 
kilpaileva menetelmä ei vielä kohtakaan vie heiltä 
leipää suusta.” (Hämäläinen Valokuva 4/1984, 24.) 
Erikoisnumeron julkaisun aikaan valokuvagalleria 
Hippolytessä oli esillä ruotsalaisen Nils Abramsonin 
hologrammiteos Light in Flight. 

Light in Flight on maailman nopein 
valokuva ja maailman lyhin elokuva. […] 
Yhä uudelleen katson lumoutuneena 
Light in Flightia. Tunnen valonnopeuden. 
Määrään sen kuljettamalla katsettani holo-
grammilla. Ihailen ihmisen kykyä näyttää 
näkymätöntä näyttämällä näkyväistä. 
Tunteen rinnalla kasvaa tieto siitä, miten 
käsittämättömän pieni osa kaikella näke-
mällämme on maailmakaikkeudessa. 
(Pekari Valokuva 4/1984, 4.)

Luukelan ohella toinen 1980-luvulla valokuvaa 
ja muita kuvataidemuotoja yhdistänyt tekijä oli 
Heini Hölttä (1960). Hänen teoksiinsa vaikut-
tivat teknologian sijaan arkkitehtuuri ja veistos-
taide. Höltän 13 teosta ja 1749 kinofilmiruutua 
(Hölttä 1988, 15) sisältänyt valokuvasarja Kaupunki 
minussa valmistui Taideteollisen korkeakoulun 
valokuvauksen osaston lopputyönä vuonna 1988. 
Lopputyön kirjallisessa osuudessa Hölttä kertoi 
asettuvansa taiteilijana ”valokuvan ja kuvanveiston 
välimaastoon”.
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Valitsemallani kuva-ajattelulla ei ole kovin 
vahvoja perinteitä Suomessa. Vallitseva 
valokuvauskäytäntö, kaikki sovellusalueet 
mukaan lukien, on perustunut mieluummin 
tavalle kuvittaa kirjallinen ajatus. Puhtaasti 
kuvasta ja sen rakenteesta lähtevä kokeilu 
jo sinällään avartaa tietämystämme 
valokuvan muunneltavuudesta. Sinänsä 
pinnakkaiskuvani rakentuvat valokuvan 
dokumentaarisuuden tiedostaen, niissä voi 
olla havaittavissa esim. paikan tai materian 
tuntu. Pyrin sekä säilyttämään että muut-
tamaan tavanomaiseen perspektiiviajatte-
luun perustuvaa tilaa. Kuvieni konstruktii-
visuus liittää ne jonnekin valokuvan ja 
kuvanveiston välimaastoon. Valokuvani 
ovat uudelleenmuotoiltua valon, materian 
ja tilan yhteyttä. (Hölttä 1988, 1.)

Hölttä aloitti opintonsa Taideteollisessa korkea-
koulussa 1980-luvun alussa ollessaan 19-vuotias. 
Hän koki koulun opetuksen ilmapiirin vaikeana.

Korkeakoulussa valokuvataiteen laitoksella 
eläteltiin vielä 70-luvun dokumentarismin 
jäänteitä. Luennot olivat täynnä saarnoja 
siitä, mikä on oikein ja mikä väärin; miten 
ja mitä täytyy kuvata ja mitä ei saa 
kuvata. […] Olimme kaikki täysin kyllästy-
neitä jatkuvaan moralisointiin. Tiesin, että 
koulun valokuvaamista rajaava ilmapiiri oli 
väärin, mutta en pystynyt taistelemaan sitä 
vastaan. Lopulta olin täysin tympääntynyt 
kaikkeen valokuvaukseen. […] Löysin itseni 
mieluummin muiden taiteenalojen parista. 
(Lintonen Valokuva 1/1989, 19.)

Kuvataideakatemia tuntui Taideteollista korkea-
koulua vapaammalta, ja Hölttä vietti aikaa siellä 
opiskelevien siskon ja poikaystävän kanssa. Tärkeä 
omaa ilmaisua avannut kohta oli vuonna 1987 
Kuvataideakatemian opiskelijoiden kanssa tehty 
opintomatka Porin taidemuseoon, jossa oli esillä 
amerikkalaisen kuvanveistäjän Gordon Matta-Clar-
kin retrospektiivinen näyttely. 

Matta-Clarkin valokuvateokset eri tavoin halkais-
tuista taloista tekivät suuren vaikutuksen Hölttään. 
”Olin pökertyä noita valokuvia katsellessani” 
(Lintonen Valokuva 1/1989, 19). 

Helsinkiläistä Hölttää kiinnostivat erityisesti 
oman kotikaupungin olemus ja arkkitehtuuri. 
”Tärkeitä olivat omat kokemukseni ja havaintoni 
kaupungista. Kuvasin lapsuudennäkymiäni, talojen 
massaa, sitä miten ne kohtaavat taivaan. Käytin 
Helsinkiä materiaalinani.” (Hölttä 19.9.2015.) Hölttä 
alkoi kehittämään itselleen omaa kuvakieltä, joka 
yhdistäisi valokuvauksen, arkkitehtuurin ja veisto-
taiteen. Hän jätti itselleen ”epämieluisan ja työlään” 
vedostamisen ja siirtyi työskentelemään suoraan 
pinnakkaisten kanssa. Lopputyön ohjannut Timo 
Kelaranta kannusti Hölttää kokeilemaan rohkeasti 
ja kuuntelemaan omaa ääntä. (Hölttä 19.9.2015.)

Minun on täytynyt yhä uudelleen toistaa 
mielessäni, ettei kaiken valokuvaamisen 
tarvitse toteuttaa suoran valokuvauksen 
periaatteita, voi kuvata muutakin kuin 
toista ihmistä. Näissä kuvissani näytän 
samalla sekä toteuttavani koulutuksen 
juurruttamaa näkemystä suoran 
valokuvan voimasta että taistelevani 
sitä vastaan veistämällä kohta kohdalta 
kuvauskohdettani kamerallani ja 
taivuttamalla sen haluamaani muotoon. 
Jollain tavalla nämä voisivat olla 
opiskeluaikani kiellettyjä kuvia. (Lintonen 
Valokuva 1/1989, 19.)

Höltän työskentely perustui huolellisesti tehtyyn 
kuvaussuunnitelmaan, jonka hän piirsi etukäteen 
paperille. Suunnitelma vaati, että koko teos piti 
saada kuvattua yhdellä kertaa. Yksittäisten kuvien 
lukumäärä kasvoi isoksi ja Hölttä pyysi siskonsa 
mukaan auttamaan järjestyksen ylläpitämisessä. 
Systemaattinen työmetodi tuntui Höltästä heti 
omalta. ”Jotenkin se muistutti tapaa, jolla järjes-
telen asiat päässäni” (Lintonen Valokuva 1/1989, 19). 
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111. Heini Hölttä, Köydenpunojankatu 8, 1988
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Kuvasin ruudut järjestyksessä; esim. 10 
pystysuunnassa ja 16 vaakasuunnassa, 
yhteensä 160. Valotin ruudut 1–160 viidelle 
filmirullalle. Pinnakkaisen oli onnistut-
tava kerralla, eli jokaisen kuvan piti olla 
etukäteissuunnitelman mukaisesti paikoil-
laan negatiivirullassa. Sisareni oli mukana 
lukemassa piirustusta. Hän piti kirjaa, 
kuinka monta ruutua kuvasin ja mihin 
suuntaan kallistin kameraa. Filmirullat kehi-
tettyäni leikkasin ne liuskoihin ja poistin 
filmin rei’ itetyt reunat. Kiinnitin liuskat 
yhdeksi suureksi negatiiviksi pienillä teipin-
paloilla, jonka valotin lasilevyn alla suoraan 
valokuvapaperille. Valmis ’ jättinegatiivi’ oli 
vaikuttava kokonaisuus. (Abstrakti! 2017.)

Kaupunki minussa -sarjan kuvat olivat ensim-
mäistä kertaa esillä Höltän yksityisnäyttelyssä 
valokuvagalleria Hippolytessä vuonna 1988. 
60 × 50 cm:n kokoiset teokset oli nimetty kuvaus-
paikkojensa perusteella, mukana olivat muun 
muassa Köydenpunojankatu 8, Kasarminkatu 2, 
Hietalahdenranta ja Mäkelänkatu 2. Lopputyö-
näyttely sai hyvän vastaanoton, tosin teoksia myös 
ihmeteltiin. ”Valokuvaajat eivät uskoneet silmiään ja 
arkkitehdit tykkäsivät” (Hölttä 19.9.2015). 

Höltän seuraava kaupunkiaiheinen näyttely 
oli esillä Galleria Sculptorissa vuonna 1990. 
Kokonaisuus oli ensimmäinen valokuva näyttely 
kuvanveistäjien liiton galleriassa. Kriitikko Timo 
Valjakka kirjoitti näyttelystä arvion Helsingin 
Sanomiin otsikolla ”Heini Hölttä veistää 
valokuvilla”.

Heini Hölttä sommittelee suurikokoiset 
teoksensa tiukkaan ruutukaavaan sijoite-
tuista mustavalkoisista valokuvista. Hän ei 
juurikaan piittaa valokuvan perinteisestä 
tehtävästä objektiivin edessä aukeavan 
todellisuuden tallentajana, valotetut filmi-
ruudut ovat hänelle vain materiaalia itse-
näisten ja sellaisina kuvitteellisten todel-
lisuuksien rakentamiseen. Valokuvan ja 
abstraktion suhde on mutkikas. Kamera 
edellyttää edessään olevaa konkreettista 
kohdetta ja pystyy tuottamaan korkein-
taan abstraktion kaltaisia kuvia, jollaisia 
Hölttäkin käyttää taiteensa rakennuspali-
koina. Yksi uuden valokuvataiteen keskeisiä 
pyrkimyksiä on ollut etsiytyminen tavalla 
tai toisella valokuvan esittävän tehtävän 
tuolle puolelle, tilanteeseen jossa kuva saa 
uuden, sen primaarista funktiosta poik-
keavan merkityksen. Keinoja on ollut monia: 
esimerkiksi työprosessin ankara metodisuus, 
kuvan sisällön semioottinen analysointi sekä 
erilaiset kollaasimenetelmät, joihin myös 
Höltän huoliteltu ja viileä ilmaisu tekniik-
kansa puolesta lukeutuu. (Valjakka HS 
9.8.1990.)

Höltän Kaupunki minussa -sarjan teoksia oli 
esillä useissa ulkomaisissa näyttelyissä 1990-
luvun aikana. Hänen seuraavien näyttelykoko-
naisuuksiensa aiheena oli edelleen kaupunki, 
mutta työ prosessi muuttui, ja myöhemmät 
teokset ovat olleet alkuvuosien tuotantoa esittä-
vämpiä. Norjassa asuvan Höltän viimeisin näyttely 
Suomessa oli Taidehallin studiossa vuonna 2012 
ollut Selfportrait as a building: Oslo, Helsinki.

Luukelan ja Höltän tavoin myös Riitta Säkö 
(1959) aloitti abstraktin valokuvataiteellisen työs-
kentelynsä 1980-luvun alkuvuosina. Toisin kuin 
Taideteollisessa korkeakoulussa opiskelleet 
Luukela ja Hölttä, Turusta kotoisin ollut Säkö oli 
valo kuvataiteilijana itseoppinut. Hän kävi koti-
maassa ja ulkomailla erilaisilla kuvaajille tarkoite-
tuilla kursseilla, mutta valokuvataiteen tai muun 
taidealan tutkintoa hänellä ei ollut. ”Minulla ei 
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ollut koulutusta eikä yhteyksiä. Minä vaan tein. 
[…] Jotta voi tehdä väärin, pitää tuntea tekniikka 
paljon paremmin kuin ne, jotka tekevät oikein.” 
(Säkö 31.5.2015.) Säkö on tutkimukseni naistaiteili-
joista ainoa, jolla ei ole alan formaalia koulutusta. 
Havainto mukailee Sari Karttusen tutkimusta, 
jonka mukaan ”itseoppinut nainen on erittäin 
harvinainen sekä valokuva- että kuvataiteessa.” 
(Karttunen 1993, 67.)

Säkö ei kuitenkaan ollut taiteellisen uransa alku-
vaiheessa aloitteleva kuvaaja, vaan pikemminkin 
nuori ammattilainen. Hän toimi jo varhain kuvaa-
jana vanhempiensa valokuvaamossa, turkulaisessa 
Studio Rexissä. 

Niin pienestä kuin muistaa hän on taaper-
rellut laboratorion ja studion välillä. 
Viisivuotiaana hänen käsissään näpsäh-
teli jo kamera ja 12-vuotiaana äiti opetti 
hänet kopioimaan ja kehittämään. […] Riitan 
työmaa on mainosvalokuvaamo Studio-Rex 
Turussa: 200, pian 400 neliömetriä kuvaus-
tilaa, laboratoriossa mv, E6, sekä Agfan 
värikuvakehitys, tavalliset mainoskuvaamon 
varusteet, Sinareineen ja studiovaloineen ja 
kuvauskohteena kaikki tehtaista rasvapurk-
keihin. (Lintonen Valokuva 2/1984, 28.)

Säkön ensimmäinen teoskokonaisuus Lennä, 
uneksi, oli esillä Turussa Brahen galleriassa 
7–18.4.1983. Näyttely koostui yhteensä kolmesta-
kymmenestä 24 × 30 cm ja 40 × 50 cm:n kokoi-
sesta värivalokuvasta. Niistä valtaosa oli kame-
rattomasti väripimiössä erilaisten läpinäky-
vien materiaalien, kuten värillisten muovien ja 
lasi kappaleiden läpi valotettuja, abstrakteja ja 
uniikkeja vedoksia. Mukana oli myös jonkin verran 
valopöydällä kuvattuja kuvia kukista ja ilmapallojen 
kappaleista. (Säkö 9.4.2015.) Säkö vedosti näyttely-
teoksensa öisin vanhempiensa valokuvaamon 
pimiössä. Käyttämänsä vedostusmateriaalit hän 
etsi roskiksista.

Kokeilin kaikkea mitä saattoi laittaa 
suurennuskoneen filmipidikkeeseen. 
Teippejä, muoveja, sellofaania, lasia. Käytin 
esimerkiksi vihreän Sprite-pullon sirpaleita. 
Se oli aika vaikea hajottaa. Vedostin myös 
sytkärillä polttamiani laakafilmin negatii-
veja. Käytin kahta polarisaatiosuodinta. 
Ne toivat esiin erilaisia värejä ja lisäsivät 
kontrastia. (Säkö 9.4.2015).

Näyttelyn aikaan vasta 25-vuotias Säkö valitsi 
ensimmäiseen teoskokonaisuuteensa tietoi-
sesti abstraktin ilmaisun. Itse kirjoittamassaan 
Aamuset-sanomalehden jutussa ”Realismin tuolla 
puolen” hän kuvaili ”improvisoivansa suurennus-
koneella” ja nimesi esikuvikseen Alvin Langdon 
Coburnin, Christian Schadin, Man Rayn ja László 
Moholy- Nagyn.

Lennä, uneksi -valokuvanäyttelyni 
sisältää sekä tunnistettavista materiaa-
leista otettuja kuvia, että täysin abst-
rakteja kuvia. Halusin säilyttää nämä 
”esineelliset kuvat” näyttelyssäni johdan-
tona aiheeseen. Mainosvalokuvaajana 
olen tottunut kuvaamaan esineitä; siksi 
hyppäys ei-esittävään valokuvaukseen oli 
aikamoinen ja tapahtui asteittain. Aloitin 
kuivuneista lehdistä ja mehupilleistä ja 
monien kokeilujen kautta siirryin kameran 
takaa pimiöön työskentelemään suuren-
nuskoneen ja erilaisten kemikaalien pariin. 
Abstrakteja valokuvia voi tehdä monella 
eri menetelmällä; polttamalla ja naarmut-
tamalla filmejä, käyttämällä erilaisia kemi-
kaaleja tai heijastavia pintoja. Tällä valoku-
vauksen osa-alueella ei pelkkä kuvaaminen 
riitä, vaan on hallittava myös pimiötek-
niikka. […] Erilaisten vedostustekniikoiden 
kokeilu antaa arvaamattomia mahdolli-
suuksia kuvan luomiseen. […] Tärkeimpänä 
työvälineenä pidän kuitenkin mielikuvitusta. 
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112. Riitta Säkö, sarjasta Lennä, uneksi, 1983
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Kaikkiaan Lennä, uneksi sai kuitenkin melko posi-
tiivisen vastaanoton. Säkö myi ensimmäisestä 
näyttelystään kaksi teosta Turun kaupungille86 ja 
muutamia muita yksityisille ostajille. Myöhemmin 
Markus Leppo osti sarjasta vielä kolme teosta 
SYPin kokoelmaan.87 Säkö sai näyttelyä varten 
myös valokuvan kohdeapurahan. Kokonaisuus oli 
esillä vuonna 1983 Brahen gallerian lisäksi Suomen 
valokuvataiteen museon studiossa Helsingissä. 
Osa näyttelyn teoksista oli nähtävissä samana 
vuonna myös Turussa SYPin Hämeenkadun 
konttorissa ja vuonna 1985 Vanhan galleriassa 
Helsingissä. Lennä, uneksi on mainosvalokuvaa-
jana vuoteen 2000 saakka toimineen Säkön ainoa 
abstrakti kokonaisuus. Hänen toinen ja toistaiseksi 
viimeinen yksityisnäyttelynsä Neitoperho (1987) 
käsitteli naiseutta. 

Myös Heini Höltän ja Annikki Luukelan teokset 
otettiin myynnin ja apurahojen perusteella 
kohtuullisen hyvin vastaan. Höltältä ostettiin 
hänen ensimmäisestä yksityisnäyttelystään kaksi 
teosta Suomen valokuvataiteen kokoelmiin ja hän 
sai taiteellisesta työskentelystään valtion valoku-
vapalkinnon vuonna 1989 (HS 31.5.1989). Valtion 
taideteostoimikunta osti Höltältä kaikkiaan 
14 teosta vuosina 1991–1998. 

Luukela sai 1980-luvulla useita taiteen apura-
hoja, muun muassa kaksi yksivuotista apurahaa 
(Luukela 23.1.2015). Luukelan hologrammeja on 
Joensuun taidemuseon, Aineen kuvataidesäätiön ja 
Saastamoisen säätiön kokoelmissa. Myös Suomen 
valokuvataiteen museo hankki yhden Luukelan 
hologrammeista, teoksen New York no 4, vuonna 
2004. Laservalon muotoja -valokuvasarjan teoksia 
ei ole hankittu mihinkään julkisiin taidekokoelmiin. 
Kuvataideopettajana työuransa tehneen Luukelan 
viimeisin yksityisnäyttely oli Amos Anderssonin 
taidemuseossa vuonna 2002. 

86.
Kaupungin hank-
kimat kaksi teosta 
Satu ja Kahdes-
taan ovat Wäinö 
Aaltosen taidemu-
seon kokoelmissa.

87.
SYP lahjoitti fuusioi-
tuessaan vuonna 
1995 valokuvakokoel-
mansa, yhteensä 
553 teosta, Suomen 
valokuvataiteen 
museolle. Teoksista 
sata oli kotimaisten 
valokuvataiteili-
joiden tuotantoa. 
Museon kokoel-
missa on lisäksi kaksi 
muuta Säkön teosta, 
jotka jäivät museon 
kokoelmiin korvauk-
sena Säkön museon 
studiossa pitämästä 
näyttelystä. 

Turhat rajoitukset on parasta unohtaa ja 
alkaa miettiä valokuvien sisältöä, valo-
kuvausta itsenäisenä taidemuotona. 
(Johansson Aamuset 5.5.1983)

Säkön teokset olivat 1980-luvun alun taidevalo-
kuviksi harvinaisen värikkäitä. Mainos- ja luon-
tokuviin mielletty väri yleistyi kotimaisessa valo-
kuvataiteessa vasta 1980-luvun puolivälin jälkeen 
(Jokiranta 1989, 39). Värivalokuvien lisääntymi-
seen vaikutti oletettavasti ulkomaisten nyky-
valokuvataitelijoiden esimerkki. Cindy Shermanin 
ja Robert Mappelthorpen isoja värivedoksia 
nähtiin ensimmäistä kertaa Suomessa Porin 
taidemu seos  sa vuonna 1985. (Kivirinta ym. 1991, 
173.) Taiteilija Kuutti Lavonen valitteli Taide-lehden 
valokuvateemanumerossa vuonna 1984, että valoku-
vaajat eivät osanneet hyödyntää väriä teoksissaan.

Väri ei saa olla vain värillistä mustaval-
kokuvaa, vaan oma ilmaisuvälineensä. […] 
Väri haluaa viimein puhua valokuvassa 
puhtaana, itsellisenä, abstraktina ja ilmai-
suvoimallisena elementtinä. Kuka avaisi 
värin suun? (Lavonen Taide 2/1984, 40.)

Säkön poikkeukselliseen värinkäyttöön suhtaudut-
tiin Lennä, Uneksi -näyttelyn arvioissa kriittisesti.

Riitta Johansson räväyttää seinille sellaisen 
värikirjon, että katsoja tuntee olonsa 
rauhattomaksi, esittäen kysymyksen: mihin 
tällä kaikella väri-iloittelulla on pyritty? 
(Jansson AL 4.8.1983.)

Väri antaa lisää mahdollisuuksia mutta tuo 
mukanaan samalla ylikuormituksen vaaran, 
kuviin laskeutuu helposti liikaakin sisältöä, 
jolloin sommittelua on vaikea hallita. 
Samalla uhkaa liiallinen koristeellisuus, 
värisommitelmista tulee helposti makeita 
kuin karamellit. (Uimonen HS 22.7. 1983.)
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Naisten kaupunki
Abstraktin valokuvauksen toistuvia kohteita ovat 
kaupunkien rakennukset, valot ja varjot. Epäesit-
tävien kuvien kaupunki ei kuitenkaan ole mikään 
kartalla sijaitseva paikka, vaan kuvaajan oman 
kokemuksen tila, jossa todellinen ja imaginäärinen 
kohtaavat. Kotimaisista abstrakteista valokuvaajista 
kaupunkeja ja urbaaneja paikkoja ovat kuvanneet 
erityisesti naiset. Heini Höltän ja Nanna Hännisen 
lisäksi kaupungeissa ovat kulkeneet Noomi Ljung-
dell (1977) ja Ea Vasko (1980).

Taideteollisesta korkeakoulusta valmistuneen 
Vaskon aiheena kaupunkitila on ollut jo pitkään. 
”Rakastan isoja kaupunkeja. Vanhempani ovat 
arkkitehtejä ja tilasta ja kaikesta siihen liittyvästä 
on puhuttu kotona aina.” (Vasko 16.9.2015.) Vaskon 
teossarjat Defining Darkness (2008) ja Reflections 
of the ever-changing (the short history of now) 
(2009) on kuvattu iltaisin pimeissä suurkaupun-
geissa kuten New Yorkissa ja Tokiossa. Vaskon 
kuvauskohteita ovat kaupunkien valot ja heijas-
tukset, kuten esimerkiksi kadun varteen pysä-
köidyn Limousinen kattoon piirtyvät mainosvalot. 

113. Ea Vasko, #11 
sarjasta Reflections 
of the ever-changing 
(the short history 
of now), 2009

Teokseni pohjautuvat kaupungissa 
vaeltamiseen ja tarkkailuun. Kun löydän 
kiinnostavan kulman, porttikäytävän, 
heijastuksen tai varjon, kuvaan sen heti tai 
palaan takaisin myöhemmin. Saatan myös 
rakentaa näkemästäni tilasta pienoismallin 
ja kuvata sen. Usein kuvaan iltaisin tai öisin, 
kuvieni valo on siis lähes aina keinovaloa. 
(Abstrakti! 2017.)

Kaupunkikuvauksissaan Vasko käyttää myös 
erilaisia itse tekemiään, heijastuksia tuottavia 
pintoja. ”Ajattelen, että heijastuksia keräävät 
pinnat ovat niitä ympäröivien tilojen muisti.” 
(Vasko 16.9.2015.) Vaskon ”valon ja varjon painissa” 
on nähty samuutta László Moholy-Nagyn ilmaisun 
kanssa. 
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Valon kajastus kulman takaa tuo sommi-
telmaan mustan rinnalle harmaan muodon 
ennen kuin se hahmottuu paikaksi öisessä 
kaupungissa. […] Epäteräviksi pehmen-
netyt väritäplät tuovat mieleen teknolo-
gian rinnalle biologian. Moholy-Nagy olisi 
innoissaan näistä kuvista! (Uimonen HS 
23.5.2007.)

Vasko valitsi ilmaisutavakseen abstraktion, koska 
kokee valokuvien esittävyyden häiritsevänä. 
”Halusin tallentaa paikassa olemisesta syntyvän 
tunteen, en paikan tunnusmerkkejä.” (Vasko 2009, 
8.) Kaupunki sisälsi sellaisenaan liikaa informaatiota 
ja oli ”ylitsevuotava”. Abstrahointi mahdollisti 
asioiden yksinkertaistamisen ja tiedon muutta-
misen tunteeksi. 

Pimeyden ja abstraktion kuvakieli on sama: 
tunteisiin ja alitajuntaan vetoava, 
näkö kyvyn haastava, ei-esittävä. 
Lopputuloksena on kuva, jolla ei juurikaan 
ole tekemistä todellisen maailman 
objektiivisen havainnoinnin kanssa. 
(Vasko 2009, 45.) 

Vaskon mielestä valokuvaus mahdollistaa ei-näky-
vien asioiden esittämisen, muttei kuitenkaan voi 
olla yhtä ”idealistisen abstrakti” kuin maalaus. 
Valokuvallisesta todellisuuden illuusiosta on vaikea 
irrottautua, ja se on hänen mielestään ”jopa 
perusteetonta”. Vasko ehdottaakin epäesittävän 
valokuvan kohdalla abstraktin sijaan käytettäväksi 
käsitettä abstrahoitu valokuva (Vasko 2009, 31–32). 

Abstrahoitu valokuva ei helposti jää abst-
raktion tasolle, koska valokuvasta pyritään 
aina löytämään referenssejä todellisuuteen, 
kohteeseen, josta kuva on otettu. […] Tämä 
tapahtuu paljon helpommin kuin maalausta 
katsottaessa, sillä valokuvan oletusarvo on 
se, että sillä on suora yhteys johonkin todel-
liseen, jossain joskus olleeseen tapahtu-
maan tai kohteeseen. (Vasko 2009, 31.)

114. Noomi Ljungdell, sarjasta One Thousand Steps, 2004



1815. Abstraktin aika

Vaikka teosten epäesittävyys on ollut hänelle 
selkeä valinta, on teosten vastaanotto välillä 
turhauttanut. Vasko on kuullut monta kertaa, 
että hänen valokuvansa ovat vain kaunista pintaa. 
”Puhutaan dekoratiivisuudesta, kun ei ymmärretä, 
miten paljon töitä ja ajattelua tällaiset työt 
vaativat.” (Vasko 16.9.2015.) Eräskin katsoja kysyi, 
että mitä hänen oikein pitäisi nähdä kuvassa, 
joka esittää kolmea vihertävää valopalloa mustalla 
pohjalla. Vasko kehotti katsojaa etsimään vastauk-
sen itsestään, omia tunteitaan kuuntelemalla.

En tiedä, auttoiko vastaukseni kysyjää 
lainkaan, mutta totesin, että mielestäni 
asian kuului olla juuri niin: antaa katsojan 
tunteidensa pohjalta itse selvittää teoksen 
sisältö. Määritelmä auttoi minua oikeut-
tamaan kuvat, selittämään itselleni miksi 
tuotan näitä lähes tunnistamattomia kuvia, 
joista puuttuu paikka ja tunnistettava 
kohde, mutta jotka toivottavasti onnistuvat 
kuitenkin herättämään tunnetilan, muiston 
tai edes kysymyksen katsojan mielessä. 
(Vasko 2009, 45.)

Vaskon teokset haastavat katsojansa pohtimaan 
kuviin liittyviä peruskäsitteitä, kuten sitä, kuinka 
paljon tunnistettavuutta tarvitsemme ymmärtääk-
semme niiden sisällön tai minkälaiset asiat antavat 
valokuville niiden merkityksen.

Ihmisen mieli on sellainen, että sen täytyy 
välittömästi löytää selitys näkemäl-
leen. Mieli ei siedä epävarmuutta, vaan 
haluaa nähdä jokaisen kuvan esittä-
vänä. […] Epävarmuuden synnyttäminen 
katsojan mielessä on selvästi yksi Vaskon 
päämääristä. Vasko jättää paljon katsojan 
oman aktiivisuuden varaan ja antaa tilaa 
tämän tulkinnoille. Hänen teostensa täysi-
painoinen kokeminen edellyttää katso-
jalta tämän omien mielikuvien tarkkailua. 
(Valjakka HS 22.8.2008.)

Samoin kuin Vaskon, myös Noomi Ljungdellin 
(1979) työskentelyn keskiössä on kaupungissa 
kulkeminen. Ljungdellin taiteellinen työskentely 
on luonteeltaan performatiivista ja käsitteellistä, 
ja aiheet valikoituvat usein hänen omasta elämäs-
tään. Ljungdellille taide on erilaisten kysymysten 
pohtimista, vastaukset ovat sen sijaan toissijaisia. 
”Taiteen yksi tehtävä on kyseenalaistaminen. […] 
Tuntematon on kiinnostava lähtökohta ja suunta.” 
(Ljungdell 2008, 4.) Ljungdellin One Thousand 
Steps (2004) -valokuvasarjaan88 on tallennettu 
kuvaajan tuhannen askeleen verran Helsingin 
valoa. ”Paikkojen arkkityyppejä” etsinyt Ljungdell 
käveli kuvatessaan eri puolilla Helsinkiä, esimerkiksi 
Arabiassa, Lauttasaaressa ja Senaatintorilla. 

One Thousand Steps sisältää pitkällä 
aikavälillä otettuja kuvia, joissa olen 
yhdistänyt valotusajan tilassa liikkumiseen. 
Kuvatessani sarjan teoksia, kuljin tilassa 
samanaikaisesti kuin valotin filmiä. Valo, tila 
ja oma läsnäoloni yhdessä toimivat kuvan 
piirtäjinä. Kaikki vastaan tullut kertyi ja 
pinoutui filmin pintaan, kunnes visuaalista 
informaatiota oli niin paljon, että kuva 
tuli läpikuultavaksi, melkein katosi. 
(Ljungdell 2008, 8.)

Sarjan teokset on kuvattu neulanreikäkamera-
tekniikalla analogiselle filmille. Ljungdell käytti 
työskennellessään kinokokoista filmikameraa, jonka 
runkotulppaan hän oli tehnyt reiän. Menetelmä oli 
työläs, sillä valotusaikoja oli vaikea arvioida. Usein 
lopputuloksena oli pelkkä valkoinen, ylivalottunut 
ruutu. (Ljungdell 17.9.2015.) Onnistuneissa kuvissa 
Ljungdellia ”kiinnosti tapa, jolla katsottava lakkasi 
olemasta, kun katseella ei ollut mitään, mihin kiin-
nittyä”. Abstrakti valokuva ei vaatinut katsomaan 
jotakin tiettyä asiaa vaan vapautti katsojan 
näkemään mitä itse halusi. ”Nimeämällä teokset 
kuvauspaikkojen ja -aikojen mukaan saatoin tarjota 
katsojalle avaimet kuvitteluun, ja sitä kautta näke-
miseen, sillä kuvittelu on näkemistä ilman silmiä.” 
(Ljungdell 2008, 8.)

88.
Ljungdell on käyt-
tänyt sarjasta myös 
nimeä Matkasta ja 
valosta. Vantaan 
kaupungin taide-
museo Artsi hankki 
teossarjan kokoel-
miinsa vuonna 2015.
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Valon ja kemikaalien mellakka
1990-luvulle tultaessa kotimainen valokuvataide 
”irtosi kehyksistä ja laskeutui seiniltä” (Uimonen 
HS 15.5.1996). Valokuvateosten koko kasvoi, värin 
käyttö yleistyi ja näyttelyissä teokset esitet-
tiin usein installaatiomaisina kokonaisuuksina. 
Valokuvataiteen status vahvistui edelleen. Tutkija 
Arja Elovirta arvio tapahtunutta muutosta vuoden 
1994 Valokuvan vuosikirjassa.

Museot (Nykytaiteen museo ja Helsingin 
kaupungin taidemuseo tällä hetkellä 
näkyvimpinä) ostavat ja esittävät valo-
kuvateoksia, suomen Taiteilijaseura on 
muuttanut nuivan asenteensa ja suoras-
taan kerjää valokuvataiteilijoita jäsenik-
seen ja imagonsa raikastajiksi. Taidehallin 
Nuorten näyttelyn valokuvakieltopykälä on 
kumottu. […] Vanha ”Valokuva on taidet-
ta”-kampanjan tarra kameralaukkujen 
kyljessä alkaa haalistua. (Elovirta 1994, 35.)

Valokuvakentällä mielipiteet valokuvataiteen sisäl-
löstä ja toivotusta suunnasta kuitenkin jakautuivat 
edellisten vuosikymmenien tapaan. Linja kulki 
”kaaosmaisen” postmodernin ja ”selkeän” doku-
mentaarisen välillä (Skruf 1997, 69). Valtion valo-
kuva taidetoimikunnan jäsen, Victor Barsokevitsch 
-valokuva keskuksen johtaja Riitta Raatikainen 
toivoi yksinkertaista ilmaisua.

Postmoderni ei enää puhuttele. Sen jälkeen 
kaipaa selkeyttä ja totuudellisuutta. 
Värien, muotojen ja medioiden kirjavuus 
herättää kaipuun yksinkertaiseen ilmaisuun. 
Mustavalkoista kuvaa arvostetaan taas. 
Samalla dokumentarismin nousu on 
ilmeinen kansainvälisestikin. (Skruf 1997, 76.)

Myös valokuvataiteeseen erikoistuneen kirjakus-
tantamon, Mustan Taiteen, toimittaja Tuomo- 
Juhani Vuorenmaa näki kotimaisen valokuvauksen 
yksinkertaisen omaleimaisuuden tärkeänä.

Suomalainen valokuva on tällä hetkellä jo 
hyvin selvästi osa kansainvälistä valokuvaa, 
jossa erilaiset vaikutteet ja muoti-ilmiötkin 
toistuvat. Tämän rehevyyden rinnalla on 
kuitenkin kyetty säilyttämään myös omin-
takeisuutta ja kansallisia ominaispiirteitä, 
jotka suomalaisen valokuvan taiteessa ovat 
ehkä parhaiten ilmenneet pelkistettynä 
niukkuutena. (Vuorenmaa 1995, 11.)

Edellisten kanssa yhtä mieltä oli Pohjoisen valo-
kuvakeskuksen johtaja Pirkko Siitari, sittemmin 
Suomen valokuvataiteen museon näyttelypääl-
likkö ja nykytaiteen museo Kiasman johtaja. 
”Postmodernismia ei meillä käyty niin syvästi 
ja töihin vaikuttavasti kuin muualla, esimerkiksi 
Ruotsissa. Tällä hetkellä tilanne on hedelmällinen, 
kun trendikkyyteen ei jämähdetty.” (Skruf 1997, 76.) 

Toisin kuin taidekentän ammattilaiset, 
Taideteollisessa korkeakoulussa valokuvausta 1990-
luvun puolivälissä opiskellut Sami Luukkanen 
(1967) koki postmodernin taideajattelun vapautta-
neen valokuvallista ilmaisua. (Luukkanen 4.5.2015). 
Vuonna 1994 tehdyssä haastattelussa hän kertoi 
valokuvauksen ”räjähtäneen” taiteen kansainväli-
seksi trendiksi.

Kahdella edellisellä vuosikymmenellä valo-
kuvaustaidetta hallitsivat alan gurut, oman 
tyylisuuntansa mestarit, joita muut jäljit-
telivät. Luukkasen mukaan 70-luvulla valo-
kuvaajien ydinjoukko teki sosiaalista doku-
menttia. Seuraava vuosikymmen nosti 
pinnalle subjektiivisia kokemuksiaan tilit-
tävät individualistit. 
– Valokuvaus löi itsensä toden teolla läpi 
kuvataiteen kentässä 90-luvun alussa. Siitä 
tuli yksi merkittävimpiä ilmaisumuodoista. 
Kuvataiteilijat ovat joka puolella maailmaa 
hakeutuneet valokuvauksen pariin, 
Luukkanen selvittää. – Se on kansainvälinen 
trendi, jonka vaikutukset ovat ulkomailla 
nähtävissä vielä selvemmin kuin täällä 
Suomessa. (Saarela Etelä-Saimaa 29.3.1996)
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Luukkasen laaja yksityisnäyttely Big Bang oli 
Imatran taidemuseossa vuonna 1994. ”Näyttelyn 
nimi Big Bang kertoo osaltaan mistä on kyse, 
suuresta alkuräjähdyksestä, uuden elämän alusta, 
avaruuden mystisestä kosmoksesta.” (Tiilikainen 
Etelä-Saimaa 26.8.1994.) Esillä olleet teokset 
olivat kamerattomasti pimiössä tehtyjä, abstrak-
teja värikuvia, joiden idea tuli kehityksessä pilalle 
menneestä värifilmin palasesta.

Kaivelin kerran roskapöntöstä valottu-
neita filminpätkiä ja silmään sattui filmin 
alkupätkä, jossa oli osaksi valottunut ruutu. 
Mieleen tuli, millaisen siitä tulisi vedostet-
tuna, varsinkin, kun filmiin oli tarttunut 
toinenkin pätkä kiinni. (Tiilikainen Etelä-
Saimaa 26.8.1994.)

Työskentelyn alkuvaiheessa Luukkasta kiinnostivat 
erityisesti kehitettyjen filmien alku- ja loppupäät. 
Valotetun ja valottamattoman filmin rajalta löytyi 
mielenkiintoisia valovuotoja ja muita kehityspro-
sessin jättämiä jälkiä. Filmien alku-ja loppupäitä 
ovat teoksissaan käyttäneet myös taiteilija-tuottaja 
Ilppo Pohjola (1957) 1990-lopussa työstämässään 
teossarjassa Lightbrush89 ja italialainen taiteilija 
Silvio Wolf (1952) kokonaisuudessa Horizon (2006). 
Molemmat keräsivät teostensa materiaalit Luuk-
kasen tavoin filmilaboratorioiden roskiksista. Wolf 
on käyttänyt valotetun ja valottamattoman filmin 
rajasta nimitystä kynnys, joka hänelle tarkoittaa 
aluetta, johon tallentuvat kuvat eivät ole valokuvia, 
vaan tekijän tahdosta vapaita ”valon manifesteja”. 
(Wolf 6.8.2014; Pohjola 6.8.2018.)

Luukkanen jatkaessa kokeiluja filmien parissa 
hän huomasi, että filmien valottamista ja kehitys-
prosessia häiritsemällä sai aikaan mielenkiintoisia 
kuvia.

Filmilöydös sai Samin opettelemaan 
tahallisen väärin kehittämisen tekniikkaa. 
Hän teippasi, taittoi ja rääkkäsi puhtaita 
negatiiveja, antoi niille omituisia kehitys- 
ja kiinnitysaikoja ja vedosti sitten koko 
sekamelskan valokuvauspaperille. Jälki löi 
varmasti kokeilijansakin ällikällä. Valokuvat 
avaavat maiseman kuin toiselle planeetalle. 
(Uutisvuoksi 26.8.1994.)

Työskentelyn motiivina oli paitsi halu kokeilla 
ja yllättyä, myös toimia valokuvauksen yleisen 
normiston vastaisesti. ”Valokuvauksessa negaa 
on pidetty tavallaan pyhänä asiana, siihen ei saa 
jättää sormenjälkiä, sitä ei saa naarmuttaa, taittaa 
tai liata.” (Tiilikainen Etelä-Saimaa 26.8.1996.) 
Luukkasta kiinnostivat sääntöjen sijaan seikkailu 
ja yllätykset.

Valokuvan kehittäminen on kurinalainen, 
tekninen prosessi, jota noudattamalla 
saa kuvan, joka vastaa todellisuutta. Kun 
sekoittaa prosessia, keksii omat ohjeet, on 
ennakkoluuloton ja kokeellinen, tulos on 
aavistamaton ja yllätyksellinen seikkailu. 
Se mitä kuvassa näkyy, on valon ja kemi-
kaalien mellakkaa ja kaaosta valoherkän 
materiaalin pinnalla. (Abstrakti! 2017.)

Kokeellisen metodin haltuunotto ei kuitenkaan 
ollut helppoa. Prosessi vei aikaa, hermoja ja filmiä. 
”Käytin ihan järjettömän määrän negamateriaalia. 
Kolmeen työhön meni tuhansia rullia.” (Luukkanen, 
Sami 4.5.2015.) Sattuma oli kuitenkin myös tärkeä 
osa prosessia:

Minulla ei ole hajuakaan siitä, miten filmi 
tulee käyttäytymään, se on aina yllätys, 
miltä pinnakkaiset näyttävät, mitä asioita 
siitä löytää. […] Minua kiinnostaa kaaoksen 
fraktaaliteoria, se että aina tulee uutta, 
mutta sittenkin samat asiat toistuvat. 
(Heikka Valokuva 2/1996, 32.) 

89.
Pohjolan teoksia ei 
ole julkaistu muualla 
kuin taiteilijan koti-
sivuilla eivätkä ne ole 
olleet esillä näytte-
lyissä. 
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115. Sami Luukkasen teokset Fotofinlandia-palkinnon finalistit-näyttelyssä Kaapelitehtaalla Helsingissä vuonna 1996
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116. Sami Luukkanen, Synteesi-näyttely Imatran taidemuseossa 1994
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Pimiötyöskentelyn lopuksi Luukkanen kehitti filmit 
ja teki niistä pinnakkaiset. Sitten hän alkoi etsiä 
kuvista kiinnostavia kohtia, jotka voisi vedostaa. 
”Vedostusvaihe on silti kaikkein jännittävin. 
Miten kurttuisesta ja käppyräisestä negatiivista 
voikaan tulla tuollainen huima juttu!” (Uutisvuoksi 
26.8.1994.) 

Luukkanen esitti teoksiaan 1990-luvulla useissa 
eri näyttelyissä. Yksityisnäyttely Big Bangin lisäksi 
hän osallistui vuonna 1994 Suomen valokuvatai-
teen museon yhteisnäyttelyyn Synteesi – Nuori 
suomalainen valokuva, joka oli esillä samana 
vuonna myös Imatran taidemuseossa. Vuonna 1996 
Luukkasen teoksia oli mukana Etelä-Karjalan taide-
museossa Lappeenrannassa järjestetyssä Kymen 
läänin aluetaidenäyttely Pentagonissa sekä Hel-
singin kaapelitehtaalla pidetyssä Fotofinlandia-kil-
pailun finaalinäyttelyssä. Vuonna 1999 Luukkasen 
teoksia valittiin mukaan Gallery Taikin, sittemmin 
Helsinki Schoolin, ensimmäiselle ulkomaisella taide-
messuvierailulle Tukholman Art Fair-tapahtumaan. 
(Luukkanen 4.5.2015.)

Luukkasen näyttelyripustukset olivat installaa-
tioita, joihin kuului seinälle ripustettujen teosten 
lisäksi isoja jalustalla esitettyjä töitä sekä Luukkasen 
itse rakentamia, liiketunnistimilla varustettuja valo-
kaappikuvia. Pentagon-näyttelyä varten Imatran 
kulttuurilautakunnalle tekemässään apurahahake-
muksessa Luukkanen suunnitteli esittävänsä myös 
läpinäkyviä valokuvia.

Osa teoksista tulee olemaan hohtavia valo-
kaappikuvia, joista valo tulee kuvan takaa, 
itse tila on pimennetty. Tilaan tulee kaksi 
valokaappikollaasia: toinen 9 kuvan kollaasi 
(Green) ja toinen 16 kuvan kollaasi (An Atlas 
of The Biology). Sisääntuloaulaan teen viisi 
läpinäkyvää valokuvaa (50 × 80 cm), jotka 
ripustetaan lasiseinää vasten. Kuvasta läpi-
näkyvä maisema on osa teosta; avautuma 
maisema keskustelee kuvapinnan kanssa. 
Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kolme isoa 
(180 × 241 cm) värivalokuvaa; voimak-
kuutta, näyttävyyttä ja aggressiivisuutta 
antamaan. Nämä kuvat toimivat vasta-
voimana pienille ja herkille valokaapeille. 
(Luukkanen Pentagon 1996.)

Luukkasen teoksista suurin osa oli nimettömiä. 
Hänestä teosten sisällön selittäminen ei ollut 
oleellista, vaan tärkeää oli aktivoida ihmisiä katso-
maan ja ajattelemaan itse. (Luukkanen 4.5.2015.) 
”Asioiden lataaminen töihin kiinnostaa mua eikä 
purkaminen. Se, että kuinka mä teen rajaukset […] 
en mä osaa sitä selittää enkä haluakaan.” (Heikka 
Valokuva 2/1996, 32.) 

Jonkin verran viittauksia Luukkanen kuitenkin 
teki lääke- ja tähtitieteeseen.

Kuvat tulevat olemaan abstrakteja 
värikuvia. […] Valokuvissa voi nähdä lääke-
tieteellistä kuvastoa, mikromaailman 
soluja, planeettoja avaruudesta tai värejä 
ja muotoja, jotka herättävät mielikuvia. 
Kaikkea kuitenkin yhdistää ajatus uuden 
elämän synnystä. Työ on erittäin kiinnos-
tava, koska se liikkuu todellisen ja epätoden 
rajalla; aineellisen ja aineettoman 
maailman välillä ja kaaoksen ja järjestyksen 
rajamailla. Se käsittelee ihmiselle näky-
mätöntä maailmaa ja antaa ehdotuksen 
millainen yksi sellainen maailma voisi olla. 
Teoksien kieli tulee painottumaan tieteen 
kuvituksen estetiikkaan: siis solubiologiaan, 
lääketieteeseen ja avaruustutkimukseen. 
(Luukkanen Pentagon 1996.)
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Näyttelyjen myötä Luukkasen teosten koko kasvoi, 
ja vuoden 1996 Fotofinlandia-finaalissa Helsingin 
Kaapelitehtaalla kuvat olivat jo suorastaan jätti-
mäisiä. Helsinkiläisessä kuvavalmistamo Dialabissa 
teetettyjen valokuvien korkeus määräytyi 
suurimman tuotannossa saatavilla olleen telamitan 
mukaan, joka oli tuolloin 180 cm. Leveyttä sen 
sijaan saattoi kasvattaa rajattomasti valmistamalla 
teokset moniosaisina.

Fotofinlandiassa esillä olevassa teokses-
saan Luukkanen halusi vaihtaa sisäisyyden 
maailman raikkauteen ja puhtauteen, ja 
etsi suurempaa ääntä. Tilaksi annettu 
Valokuvataiteen museon peräseinä täyttyi 
kahdeksanmetrisellä triptyykillä. Mikro-
makrosuhteilla leikittely jatkui: läheltä ja 
kaukaa, yksityiskohtina ja kokonaisuutena, 
katsottavaksi tarkoitetun teoksen keskim-
mäinen kuva on jättisuurennos peukalon-
pään kokoisesta filminpalasta. (Heikka 
Valokuva 2/1996, 32.)

Luukkasen näyttelyistään saama palaute oli ”hurjan 
positiivista” (Luukkanen 4.5.2015). Näyttelyarvioissa 
hänen teoksiaan kuvailtiin ”optis-kemialliseksi abst-
rahoinniksi” (Uimonen HS 15.5.1996), ”seikkailuksi 
tieteen ja mikrobiologian maailmaan” (Vuori HS 
13.10.1996) ja matkaksi avaruuteen.

Valokuvat avaavat maiseman kuin toiselle 
planeetalle. […] Tavalliseen valokuvanäyt-
telyyn marssivansa luuleva seisahtuu ovella 
kuin seipään nielleenä: olenko eksynyt 
kenties tietokonemanipulaattorin luolaan? 
Näyttelytyöt ovat teknisesti ällistyttäviä, 
eikä niitä hevillä tunnista valokuviksi. Silmät 
ahmivat väri- ja muotokirjoa ja mieli-
kuvitus kiihottuu luomusten mystisyydestä. 
(Uutisvuoksi 26.8.1994.)

Myönteisestä vastaanotosta huolimatta teokset 
eivät käyneet kaupaksi. Luukkanen muistaa, miten 
Tukholman vuoden 1999 taidemessuilla ostajat 
mittailivat isokokoisia teoksia ja puistelivat päätään. 

Työt olivat aivan liian suuria yksityiskoteihin. 
Luukkasen ainoa julkisissa kokoelmissa oleva työ 
on Imatran taidemuseon vuonna 1996 hankkima 
yhdeksänosainen valokaappiteos Green. Nykyisin 
valokuvauksen opettajana työsken televä Luukka-
nen ei jatkanut taiteellista työskentely ään 2000-
luvulla. Hän ”liukui” työelämään 1990-luvun lopulla 
ja perusti oman kaupallisen studion Kalasatamaan. 
”Sain vielä silloin Forsblomilta näyttelyehdotuksen, 
mutta päätin keskittyä työntekoon.” (Luukkanen 
4.5.2015.)90

Toinen Taideteollisen korkeakoulun väripimiössä 
1990-luvulla kokeiluja tehnyt valokuvauksen opis-
kelija oli Ulla Paakkunainen (1954), jonka lopputyö 
Grass (1993) koostui seitsemästä ”mukaillusta väri-
fotogrammista”. Paakkunainen käytti kuvissaan 
orgaanista materiaalia, eli itse keräämiään kasveja, 
kukkia, ruohonkorsia ja lehtiä. Hän kutsui työs-
kentelytapaansa mukailluksi, koska kasvit ja eivät 
olleet suoraan valokuvapaperin päällä, vaan valo-
tuskoneessa negatiivin paikalla. Samoin kuin 
Luukkasella, myös Paakkunaisen pimiötyöskentely 
oli aikaa vievää ja koevedoksia kertyi satoja. 

Ne olivat suuritöisiä duuneja, vietin siellä 
[koulun pimiössä] kokonaisia viikonlop-
puja. Tekotapa oli hidas. Siirsin, leikkasin ja 
rakensin kuvaa. Tein hulluna yötä päivää 
noita kokeitani. Oli ihan mieletöntä, kun 
se oikea väri löytyi. Se oli sellainen matka. 
(Paakkunainen 29.10.2015.) 

Idea orgaanisen materiaalin käyttöön tuli Paak ku-
naisen aiemmasta työskentelystä puutarhurina ja 
tekstiilitaiteilijana (Paakkunainen 29.10.2015). Kas-
vihuoneen hämärä ja valokuvapimiö muistuttivat 
toisiaan. ”Kosteissa ja lämpimissä kasvihuoneissa 
oli maaginen tunnelma; hiljaisuus ja mullan tuoksu 
rauhoittivat.” (Paakkunainen 1993, 4.) Myös aiem-
massa ammatissa opittu tekstiilien käsittely näkyi 
Paakkunaisen työtavoissa.

90.
Helsinkiläisen 
Galleria Fors-
blomin omistaja Kaj 
Forsblom.
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117. Ulla Paakkunainen, Sade, 1993
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Tämä työskentely käsinluodun pinnan, 
materian ja värin kanssa palasi 
Paakkunaisen valokuvatyöhön vähitellen 
kuin salaa itse tekijältäkin. […] Paakkunainen 
hylkää kameran ja huomaa palaavansa 
tuttuun työskentelytapaan. Kädet haluavat 
koskea ja tuntea, värin on synnyttävä 
materiasta ja pinnasta. Ensin hän kokeilee 
perinteistä fotogrammia, mutta sen valmis-
tamisen niukat mahdollisuudet johdattavat 
uuden keinon käyttöön. Materia itsessään 
ohjaa tähän keksintöön. (Lintonen Valokuva 
1/1994, 20.)

Paakkunainen yhdisti kasveja ja valokuvaa ensim-
mäistä kertaa vuonna 1992 sarjassaan Flowerpower, 
jonka hän teki Taideteollisen korkeakoulun syven-
tävän valokuvailmaisun kurssilla. Sarjan teoksia 
varten Paakkunainen keräsi erilaisia lehtiä ja kukkia, 
jotka hän sitten prässäsi. Olennaista kasveissa 
olivat niiden värit. ”Punainen on kiihkeää, kuumaa, 
tiheää. Sininen viileää, etäistä, haurasta.” (Paakku-
nainen 1993, 10.) ”Aistimusmatkojen”, eli kuvissa 
käytettyjen kasvien keräämisen aikana saadut 
kokemukset olivat tärkeä osa teosten syntypro-
sessia. ”Liikkuessani luonnossa etsiskelin aihioita 
heinikoista ja rantakaislikoista. Kuivunut, ohut korsi 
alkoi saada merkityksiä: hetkellisyys, elämänkaaren 
lyhyys, haalistuminen, unohtuminen.” (Paakku-
nainen 1993, 14.) 

Paakkunainen työskenteli aluksi perinteisellä 
fotogrammitekniikalla, eli asettamalla kukkia ja 
kasvin osia suoraan valokuvapaperin päälle. Mene-
telmä tuntui kuitenkin rajoittavalta, sillä kuvan koko 
jäi pieneksi, eikä kuvaa voinut muutenkaan juuri 
muokata. Paakkunainen ratkaisi asian laittamalla 
kasvit suoraan suurennoskoneen negatiivipitimeen. 
”Muutin muotoja yhdistämällä eri kasveja ja niiden 
osia. Kasvin oma pigmentti oli toisinaan yllättävän 
vahva ja antoi suunnan värille. Muodon ja värin 
synteesi tuotti lopullisen kuvan.” (Paakkunainen 
1993, 9.) Leo Vossi vertasi Flowerpower-sarjan 
näyttelykritiikissä Paakkunaisen työskentelyä tutki-
musmatkaan. 

Käsittelytapa ei ole Blosfieldin91 ja kump-
paneiden muotopuolella saati missään 
tavanomaisessa kukkatervehdyksissä, 
vaan enemmän valo- ja väritapahtumissa. 
Paakkunaisen töissä löytö on yhtä tärkeä 
kuin kuvien kauneusarvot. Flowerpowerin 
kuvien yhteydessä tajuaa, että uteliaan 
kokeilun täytyy olla yksi valokuvan henkiin-
jäämiskeino. (Vossi Valokuva 7/1992, 6.)

Grass-sarjassaan Paakkunainen jatkoi kasvien 
kanssa työskentelyä kehittämällään tekniikalla. 
Tällä kertaa värit ja muodot olivat vielä aiempaakin 
pelkistetympiä, ja materiaalina hän käytti kukkien 
sijaan ruohoa ja kaisloja. ”Yksittäisestä ruohon-
korresta löytyi sellaista voimaa, että se valikoitui 
pääteemaksi koko näyttelylle.” (Paakkunainen 1993, 
22). Sarja oli ensimmäistä kertaa esillä helsinki-
läisessä Galleria Zoossa 26.3–18.4.1993. Kodakin 
mattapaperille vedostetut, mattalaminoidut kuvat, 
oli kehystetty lasittomiin alumiinikehyksiin ja ripus-
tettu seinille. Poikkeuksen teki kaksi ison purje-
kankaan avulla esille laitettua teosta, joista toinen 
oli ripustettu venytettynä katosta lattiaan.

Gallerian maan tasalta aukeava kellari-
mainen pieni ja matala tila sopi loista-
vasti sarjalle. […] Ensimmäisessä tilassa 
katsoja kohtasi kaksi teosta: Neljä heinää 
(valkoinen) ja Neljä heinää (musta). […] 
Valkoinen työ oli ripustettu kulmistaan 
purjerenkaiden kautta purjeen tavoin. […] 
Pienemmästä tilasta siirryttiin käytävän 
johdattelemana suurempaan tilaan. […] 
Katsojaa vastassa oli mustapohjainen 
Horisontti, mutta ennen sitä hän huomaa 
kuin vaivihkaa vasemmalla seinällä vihreän 
ruohonkorren: Grass. […] Seuraavassa 
kuvassa Valo toistuu syvän mustan ja 
niukan valon ja värin keskustelu. […] Sade on 
kuvista viimeisin. Se tuo puhdistavan veden 
ylhäältä alas maahan. Ja valo osuu siihen 
keskellä pimeää, yötä. (Lintonen Valokuva 
1/1994, 20.)

91.
Kirjoittaja tarkoit-
tanee Karl Bloss-
feldtia.
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118. Renja Leino, Sattumasfääri-teos Suomen valokuvataiteen museossa 2017 
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Grass oli vuonna 1993 esillä Zoo-gallerian lisäksi 
Valokuvakeskus Perissä Turussa sekä Joensuun 
Luukussa. Seuraavana vuonna sarjan kuvia nähtiin 
kymmenen finaaliin valikoidun valokuvaajan 
Fotofinlandia 1994 -näyttelyssä Kaapelitehtaan 
Merikaapelihallissa 4.4–8.5.1994. Toimittaja Anu 
Uimonen kuvaili Paakkunaisen finaalikokonai-
suuden olevan ”niukin elein puhuva symbolinen 
värikuvien sarja, jossa heinänkorret kirjaimellisesti 
piirtävät kuvansa paperille”. (Uimonen HS 9.4.1994.) 

Luukkasen ja Paakkunaisen tavoin taiteilija, 
lehtori Renja Leinon (1958) teokset ja niiden 
esitystapa poikkesivat postmodernilla ilmaisullaan 
valokuvan dokumentaarisesta traditiosta. Tukhol-
man Konstfackista valmistuneen Leinon useista 
kymmenistä pienikokoisista mustavalkovedoksista 
koostunut Sattumasfääri (1995) sai alkunsa surun 
kokemuksesta ja vahingosta. ”Olin Suomessa 
käymässä, sillä isoäitini oli juuri kuollut. Lähdin kau-
pungille kamera mukanani, ja otin vahingossa sillä 
muutamia kuvia. Niissä ei ollut mitään esittävää, 
vaan sellainen valohehku.” (Leino 19.1.2016.)

Sattumalta filmille tallentuneet valojuovat 
tuntuivat Leinosta sopivilta kuvaamaan hänen 
tuntemaansa surua läheisen ihmisen poismenon 
johdosta. Tukholmaan palattuaan hän alkoi tutkia, 
miten samankaltaisia valojälkiä voisi tuottaa lisää.

Aloin kokeilla jalustalla olevan Hasselbladin 
kanssa pimennetyssä tilassa. Olin itse 
kameran edessä ja piirsin taskulampulla 
jäljen. Välillä asetin irrallisen valolähteen 
kameran eteen, jolla pystyin vaikuttamaan 
dynaamisesti valojuovan olemukseen pitkän 
valotusajan aikana. Käytin myös projek-
toria. Halusin, että valojuovan muoto olisi 
aina erilainen. Kuvasin satoja krumeluu-
reja ja kehitin tekniikkaa prosessin aikana. 
Esimerkiksi kameran aukon koko vaikutti 
siihen, miten kapea tai leveä valojuovasta 
tuli. Liikutin valolähdettä ja samalla muutin 
sulkimen aukkoa, jolla valolähde pieneni, 
laajeni. Myös oma liikkeeni vaikutti lopputu-
lokseen. (Leino 19.1.2016.)

Leino kuvasi ”ison määrän” valojälkiä, kehitti 
filmit ja teki negatiiveista pinnakkaiset, mutta ei 
kuitenkaan löytänyt kuville niille sopivaa merki-
tystä. Joitain sarjan kuvista hän liitti nimellä 
Valokrumeluuri osaksi muita kokonaisuuksiaan, 
mutta suurin osa odotti tarkoitustaan monta 
vuotta (Leino 19.1.2019.) Leinon Turun saaristossa 
sijaitsevan Korppoon kodin merialueella tapah-
tunut tuhoisa Estonia-matkustusaluksen uppoa-
minen vuonna 1994 palautti valojäljet taas taitei-
lijan mieleen. 

Sattumasfääri sai alkunsa traumasta, 
jonka M/S Estonian uppoaminen aiheutti 
syntymäpäivänäni 28.9.1994. Olin aikanaan 
kuvannut näitä valokrumeluureja 
Tukholmassa Konstfackin opiskeluaikanani 
enkä ollut löytänyt niille sisältöä. Kun sitten 
tuttu matkustajalaiva lähivesillämme vajosi 
meren syvyyteen vieden mennessään suun-
nattoman määrän ihmisiä, aktivoituivat 
nämä vanhat negatiivit. Sattumasfääri on 
eksistentiaalisia kysymyksiä pohtiva instal-
laatio. […] Sattuma – tuo merkittävä sana 
ihmisen elämässä. (Abstrakti! 2017.)

Leino koosti aiemmin kuvaamistaan valojäljistä ja 
uusista merestä ottamistaan kuvista valokuva-
installaation, ja esitti sen Sattumasfääriksi 
nimettynä yksityisnäyttelyssään Porin Poriginal-
galleriassa 7–24.1.1995. Teos koostui kaikkiaan noin 
kuudestakymmenestä Leinon itse vedostamasta, 
sävyttämästä ja pohjustamasta seinälle ilman 
kehystä vapaasti sijoitetusta valojuovakuvasta sekä 
viereiselle seinälle ripustetusta, tummaa ja vaaleaa 
merenpintaa esittävästä 18 mustavalkoisesta 
kuvasta. Vaaleat ja tummat merikuvat muodos-
tivat yhdessä ison ruudukkoa tai pelilautaa muis-
tuttavan kokonaisuuden. Näyttelykokonaisuuden 
taustalla vaikutti Estonia-autolautan uppoamisen 
lisäksi saksalaisen filosofi Arthur Schopenhauerin 
kirja Kuolema ja kuolematon (1919).
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Schopenhauerin ajatukset ovat lohdutto-
muudessaan todenmakuisia. […] Valolähde 
viiltää negatiiviin sattumanvaraisia 
kuvioita. […] Renja Leino on pelkistänyt valo-
kuvansa äärimmilleen. Ne ovat merkkejä, 
jotka ovat riittävän yleispäteviä ajatuksen 
välittämiseksi. Näyttelyn ytimen muodos-
tavat 18-osainen hopeagelatiinivedossarja 
Meri ja tähtikuvion lailla seinälle leviävä 
Sattumasfääri. Niissä kiteytyy kaksi poolia: 
luonnonilmiöiden armoton sattumanvarai-
suus ja ihmisen ajatteluun ja toimintaan 
liittyvät satunnaiset oivallukset, ”ajatusva-
loilmiöt”. […] Renja Leino rinnastaa meta-
fyysiset valoilmiöt luonnonilmiöiden arvaa-
mattomuuteen. […] Olemme riippuvaisia 
ympäristöstämme ja viime kädessä luonnon 
armoilla. Mieleen tulee myös mereen liittyvä 
uhka. Ajankohtaiset tapahtumat värit-
tävät väistämättä kaikkia sattuma- ja 
meriteemaan liittyviä teoksia. […] Leinon 
teoksia katsellessa tulevat mieleen elämää 
kuvaavat kliseet kuten ” järjen valo” tai 
”haaksirikkoutuneista sieluista.” (Koivisto 
Valokuva 1/1995, 5.)

Leinolle valokuvan materiaalisuus ja sen tutki-
minen kokeilemalla on aina ollut tärkeä osa työs-
kentelyä. Abstraktion hän näkee yhtenä valoku-
vamateriaalien ominaisuuksista. Kokeilu tai sen 
myötä aikaansaatu kuva ei kuitenkaan sellaise-
naan riitä Leinolle, vaan abstraktionkin pitää aina 
tarkoittaa jotain. ”Epäesittävässä sisällössä pitää 
kuitenkin aina olla jokin jännite, johon voi kiin-
nittyä.” (Leino 19.1.2016.) Sattumasfäärissä, kuten 
myös Leinon muissa teoksissa, lähtökohtana on 
aina henkilökohtainen kokemus, joka nivoutuu 
yhteen yleismaailmallisten tapahtumien ja poliit-
tisen ajattelun kanssa. 

Valokuva on minulle vaikeiden ja traumaat-
tisen asioiden purkukeino. Ainakin kipinä 
tulee usein sieltä. Työt liittyvät omiin henki-
lökohtaisiin tapahtumiini. […] Maailmantilan 
seuraaminen on olennaista. Katse on 
terävämpi, kun katson sitä meidän rauhas-
tamme. (Leino 19.1.2016.)

Leinon taiteellisessa työskentelyssä toistuva 
aihe on oma luontosuhde, jota hän on tarkas-
tellut erityisesti meren kautta koettuna. Meri oli 
pääosassa myös hänen viimeisimmässä, näyttely-
kokonaisuudessaan Darling Sea (2018), jonka 
lähtökohtana oli huoli meren saastumisesta. 

Kun on uinut kristallinkirkkaassa vedessä 
[…] ja sukeltanut sitä ei unohda, ei, vaan 
muisti tekee työtään ja kohtaa kaiken-
laisia tilanteita jäälauttoja kaloja purjeita 
kovaa tuulta ja lempeää lapsuuden hurjaa 
uimista, kaiken aikaa uimista! Muisti istuu 
yhä meren pohjassa kivi sylissä. Ilmakuplat 
purkautuvat suusta. Kylmää hikeä kun 
epätoivoisena vihreän liejun keskellä yrittää 
ymmärtää. (Leino Darling Sea 2018.) 

Leinon Sattumasfääri, samoin kuin Paakkunaisen 
ja Luukkasen teoskokonaisuudet, on ollut 1990-
luvun jälkeen esillä vain Suomen valokuvataiteen 
museossa vuonna 2017 pidetyssä Abstrakti! 
-näyttelyssä. Tekijöiden 1990-luvun tuotantoa 
ei löydy Luukkasen Green-valokaappiteosta, 
Leinon muutamia Kansallisgalleriaan hankittuja 
Ljuskrumelur-kuvia ja Suomen valokuvataiteen 
museossa olevaa Living Earth-teosta lukuun 
ottamatta mistään julkisista kokoelmista tai alan 
kyseistä vuosikymmentä käsittelevistä julkaisuista. 
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Abstraktio taidemessuilla
1990-luvun puolessa välissä käynnistyi valokuvatai-
teen kansainvälinen vientiprojekti, jonka nimeksi 
vakiintui myöhemmin Helsinki School. Helsinki 
Schooliin kuuluvia tai kuuluneita tutkimuk-
seni taiteilijoita on useita. Edustettuina vuonna 
2019 olivat Timo Kelaranta, Niko Luoma, Pertti 
Kekarainen, Nanna Hänninen, Noomi Ljungdell, 
Hannu Karjalainen, Ea Vasko, Mikko Sinervo, Jaana 
Maijala, Kira Leskinen ja Noora Sandgren. Aiemmin 
mukana on ollut myös Joonas Ahlava. 

Alkujaan Helsinki Schoolin tarkoitus oli viedä 
Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoiden teoksia 
ulkomaisille taidemessuille ja luoda koululle 
kansainvälisiä verkostoja. Sittemmin hanke on 
laajentanut toimintaansa sisällyttäen esittele-
miinsä taiteilijoihin myös muita kuin Taideteollisen 
korkeakoulun tai Aalto-yliopiston opiskelijoita. 
Kaikkiaan Helsinki Schoolin edustamia taiteilijoita 
oli hankkeen nettisivujen mukaan vuonna 2019 
yhteensä 60 henkeä (Helsinki School). 

Helsinki Schoolia olivat ideoimassa Taide teol-
lisen korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaa, hanketta 
sittemmin palkattuna vetänyt taiteilija, galleristi 
Timothy Persons sekä Suomen valokuvataiteen 
museon johtajana vuosina 1996–2006 toiminut 
Asko Mäkelä (Mäkelä 30.8.2018; Rastenberger 
2015, 154–155). Mäkelä tuki Helsinki Schoolia myös 
myöhemmin ostamalla ryhmään kuuluneiden 
taiteilijoiden teoksia museon kokoelmiin ja suun-
nittelemalla yhdessä Personsin kanssa toimivaksi 
osoittautunutta myyntistrategiaa, joka otettiin 
käyttöön vuonna 1999 Helsinki Schoolin esitellessä 
ensimmäistä kertaa opiskelijoiden valokuvia taide-
messuilla Tukholmassa. (Mäkelä 30.8.2018.) 

Helsinki School alkoi pian saamaan julkista 
taloudellista tukea. 2000-luvun ensimmäisenä 
vuosikymmenenä hankkeelle rahoitusta myönsivät 
ainakin Taideteollinen korkeakoulu, opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä kotimaisen nykytaiteen 
kansainvälistymistä edistävä asiantuntijaorgani-
saatio Frame. Suurin rahoittaja oli opetus- ja kult-
tuuriministeriö, joka myönsi vuosina 2007–2011 
Helsinki Schoolin valokuvataiteen kulttuurivienti-

hankkeeseen valtionavustuksina kaikkiaan 
370 500 euroa. Vuosittainen avustusmäärä oli 
65 000–87 500 euroa.92 

Helsinki Schoolin taiteilijoille myönnettiin 
myös henkilökohtaisia taiteen apurahoja. Taiteen 
keskustoimikunnan Taiken vuosina 2005–2010 
myöntämistä valtion apurahoista ja palkinnoista 
huomattavan osa meni valokuvaukselle. Kyseisinä 
vuosina Taiken apurahansaajista kahdenkymmenen 
tuetuimman taiteilijan joukossa oli peräti yhdeksän 
valokuvataiteilijaa. Näistä viisi kuului Helsinki 
Schooliin. (Järvi & Mäkinen HS 19.5.2011.) Huippu-
vuonna 2008 Taiken jakamista valokuvaa jien apu-
rahoista peräti 80 prosenttia meni Helsinki Schoo-
liin kuuluville kuvaajille (Uimonen HS 18.7.2011). 

Helsinki School ja valokuvataiteen kansainvä-
listyminen 1990–2000-lukujen vaihteessa olivat 
ilmiö, joka herätti myös tutkijoiden mielenkiinnon. 
Dosentti Leena-Maija Rossin johtama, Suomen 
akatemian rahoittama valokuva- ja videotaiteen 
kansainvälistymiseen keskittynyt nelivuotinen 
tutkimushanke Pohjan tähdet käynnistyi vuonna 
2005.93 Hankkeen yksi keskeistä tarkoituksista oli 
”mitata ja selittää suomalaisen kuvataiteen näky-
vyyttä ja menestystä maailmalla”. (Uimonen HS 
20.3.2005.)

[…] uudenlainen kansainvälinen näkyvyys 
ja toimijuuden mahdollisuus ei ole onnekas 
sattuma tai mystinen ilmiö eikä suoma-
lai sen taiteen laadun yhtäkkisen eksponen-
tiaalisen kohoamisen seuraus, vaan taide-
maailman globalisoituminen ja suomalaisen 
taidekentän toimijoiden tavoitteellisen 
työn tulosta. On tärkeää huomata, että 
näkyvyys on yhtä lailla kentän portinvarti-
joiden kuin taiteilijoidenkin suorittamien 
valintojen tulosta. (Rossi 2012, 6.)

Hankkeessa tutkijana toimineen Sari Karttusen 
mukaan valokuvataiteilijat olivat vahvistuneen 
markkinatilanteen myötä menettäneet määräys-
valtaa muille alan toimijoille.

92.
Vuonna 2006 tuki 
oli 70 000 euroa, 
vuonna 2008 65 000 
euroa, vuonna 
2009 87 500 euroa, 
vuonna 2010 80 000 
euroa, vuonna 
2011 68 000 euroa. 
(Lähde: Opetus- ja 
kulttuuriministeriön 
erityisavustuksien 
päätökset vuosina 
2006–2011.)

93.
Kotimaisen valoku-
vataiteen kansain-
välistymisestä 
laajemmin tutkimus-
ryhmään kuuluneen 
Anna-Kaisa Rasten-
bergerin väitöksessä 
Tietoa, valtaa ja 
toimintaa. Suoma-
laisen valokuvatai-
teen kansainvälisty-
minen (2015).
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Nyt valokuvaajat näyttävät olevan menet-
tämässä valtaa omalla kentällään. Valta 
päättää, mikä on hyvää taidetta, on siir-
tymässä valokuvaajien omista käsistä – 
Valokuvataiteilijoiden liitolta ja Valtion 
valokuvataidetoimikunnalta – uudenlaisille 
portinvartijoille: taiteilijavaihtojärjestelmille, 
kansainvälisille kuraattoreille ja kriitikoille, 
vaikutusvaltaisille gallerioille. (Uimonen HS 
20.3.2005.)

Projektissa mukana ollut taiteen tohtori, valoku-
vaaja Juha Suonpää, tarkasteli omassa tutkimus-
osuudessaan ”merkityskudelmaa”, eli taiteen 
ammattilaisten käyttämiä sanoja ja puhetta. 
Suonpään mukaan ”asiantuntijoiden taidepuhe” 
koettiin tärkeämpänä kuin esimerkiksi valokuvaa-
jien omasta työskentelystään kirjoittamat tekstit. 
”Valokuvia liitetään esimerkiksi filosofian, tutki-
muksen ja psykologian kielipeleihin. Vaikeilla teks-
teillä estetään tyhmien kysymysten esittäminen ja 
nostetaan valokuvat taiteen piiriin.” (Uimonen HS 
18.7.2011.) 

Lisäksi Suonpää keskittyi Helsinki Schoolin 
kuvien ”esteettisiin rakenteisiin” (Suonpää 2011, 21), 
eli teoksissa toistuviin visuaalisiin elementteihin. 
Näiksi Suonpää listaa värillisyyden, ison koon ja 
kiiltävyyden, sekä peittämisen ja keskeismaneerin, 
eli kuvassa olevien asioiden sijoittamisen keskelle 
kuva-alaa. Peittämisellä Suonpää tarkoittaa kuvissa 
esiintyvien ihmisten tunnistamattomuutta, 
kuten heidän kuvaamistaan takaapäin. Suonpään 
mukaan kuvien yhteneväisen estetiikan kautta 
rakentuu brändätty tuote, ”Helsinki Cool”, jossa 
”valokuva yksinkertaistuu maalausta muistuttavan 
värillisen myytävissä olevan taulun muotoon”. 
(Suonpää 2011, 171.) 

Helsinki Schoolissa tiiviisti vaikuttanut, 
Aalto-yliopiston valokuvataiteen professorina 
vuosina 2006–2017 työskennellyt valokuvatai-
teilija Jyrki Parantainen on kuitannut arvostelut 
”paskapuheena”.

Se on paskapuhetta, joka perustuu siihen, 
että ihmiset eivät tiedä meidän toimin-
nasta tarpeeksi. Sitä paitsi Suomen kult-
tuurimaailma on niin nurkkakuntainen ja 
pieni, että kateelliset nostaa aina päätään. 
Lisäksi brändäys nähdään Suomessa aina 
kirosanana, vaikka sen voisi suomentaa 
myös niin, että tehdään asioita tunnetta-
viksi. (Virri Aino 4/2016.)
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Systeemi ja sattuma
Yksi aktiivisimmin Helsinki Schoolin kautta esillä 
olleista taiteilijoista on Taideteollisen korkea-
koulun valokuvataiteen osastolta vuonna 2003 
maisteriksi valmistunut Niko Luoma (1970), jonka 
teoksia on ollut vuosina 2000–2019 Gallery Taikin, 
Helsinki Schoolin tai Gallery Taik Personsin94 
kautta esillä ulkomaisilla taidemessuilla yhteensä 
53 kertaa. Lisäksi Luoman teoksia on ollut mukana 
useissa Helsinki Schoolin ulkomaisissa näyttely-
kokonaisuuksissa. (Luoma 2020) Luoma on myös 
yksi pisimpään yhtäjaksoisesti valokuva-abstrak-
tion parissa työskennelleistä kotimaisista valokuva-
taiteilijoista. Hänen kohdallaan abstraktiin ilmai-
suun siirtyminen johtui ”halusta irrottautua valo-
kuvan esittävyydestä”. 

Olin tuskastunut valokuvan representaa-
tioon. Mietin, että voisiko sen poistaa ja 
että mitä tapahtuisi, jos sitä ei olisi valoku-
vassa. Pohdin myös, että voisiko valokuva 
olla ensikuva sen sijaan, että se viittaa aina 
menneeseen. Voisiko valokuva olla ajallisesti 
paikantamaton? (Luoma 5.6.2017.)

”Ensikuvalla” Luoma tarkoittaa uutta, ennennäke-
mätöntä kuvaa, joka ei viittaa mihinkään olemassa 
olevaan tai jo nähtyyn, vaan tuottaa yllätyksen. 
”Etsin koko ajan hämmästystä omissa töissäni. 
Yritän tehdä näkyväksi jotain, joka yllättää minut 
itseni. Uskon, että silloin ne yllättävät muutkin.” 
Teoksistaan Luoma on aina saanut kritiikkiä. 
”Joidenkin mielestä tällainen ei ole valokuvausta.” 
(Luoma 5.6.2017.)

Vuonna 2016 Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulun valokuvataiteen lehto-
riksi nimitetyn Luoman valokuvateokset ”menivät 
abstraktiksi” vuosien 2004–2005 aikana, jolloin 
hänen mukaansa abstraktion kanssa työskenteleviä 
valokuvataiteilijoita oli vielä vähän, eikä ilmaisu 
ollut suosiossa. ”Vuoteen 2012 asti ainoa, joka 
näytti duunejani, oli Timothy. Eikä hänkään myynyt 
töitäni kuin ani harvoin.” Luoman taiteellisen uran 
isoin muutos tapahtui vuosina 2012–2013, jolloin 
kiinnostus hänen teoksiaan kohtaan lisääntyi 
huomattavasti. (Luoma 5.6.2017.)

Kiinnostuksen kasvun syiksi Luoma luettelee 
hänen kirjansa And Time is No Longer an 
Obstacle ilmestymisen vuonna 2012 (vuonna 
2013 Yhdysvalloissa), artikkelin ”Niko Luoma’s 
Line Drawings” ilmestymisen Photo District News 
-verkkolehdessä 18.12.2012 ja maininnan AIPD95 
Photography Show -messuista kertovassa artik-
kelissa ”Closing Generation Gaps”, joka julkais-
tiin The New York Times -sanomalehdessä 
29.3.2012. Lehti julkaisi myös arvostelun Luoman 
vuonna 2012 julkaistusta kirjasta And Time is No 
Longer an Obstacle. Suosiota lisäsi myös Lyle 
Rexerin valokuvallisia abstraktioita käsittelevä 
teos The Edge of Vision (2009). Luoman kuvia ei 
ole mukana kirjassa, mutta hänet kutsuttiin sen 
toisen painoksen julkaisun yhteydessä Aperture-
galleriassa pidettyyn keskustelupaneeliin vuonna 
2013. (Luoma 5.6.2017.)

Abstraktin valokuvauksen suosio taidemarkki-
noilla on Luoman mielestä ylipäätään kasvanut. 
Taidemessuilla näkyy paljon etenkin muodon ja 
värin tutkimusta. Myös erilaisten valokuvamate-
riaalien kokeellinen käyttö on yleistä. ”Kilpailu kyllä 
kiihtyy koko ajan. Toisaalta tuntuu kuitenkin, että 
nyt ei ole sääntöjä eikä rajoja. Tarvitaan tuuria ja 
hirveästi yrittämistä, mutta nyt marginaali jututkin 
voivat päästä isosti esille.” (Luoma 5.6.2017.) 
Omaan nykytilanteeseensa Luoma on tyytyväinen. 
”On ollut tosi hankalia aikoja taloudellisesti, mutta 
olen iloinen, etten ole vaihtanut aiheitani. Olen 
koostanut ison sarjan teoksia, joissa näkyvät 
samat isot teemat.” Luoman teoksia ostavat ennen 
kaikkea yksityiset ihmiset ja keräilijät, jonkin verran 
teoksia on hankittu myös museoiden kokoelmiin. 
Suurin osa Luoman teosmyynneistä ja näyttelyistä 
tapahtuu ulkomailla. (Luoma 5.6.2017.)

94.
Kyse on nimenmuu-
toksista huolimatta 
samasta hankkeesta, 
jota vetää Timothy 
Persons. 

95.
The Association of 
Photography Art 
Dealers.
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Nykyisellä tavallaan Luoma on työskennellyt 
2000-luvun alkuvuosista lähtien. Merkittävän 
käänteen tuotti Chronos-sarjaan kuuluva teos 
One Day in March (2006), jota tehdessä ”asiat 
siirtyivät kameran edestä sen sisälle”. Analogista 
filmiä ja palkkikameraa käyttävän Luoman taiteel-
linen työskentely on hänen itsensä mukaan 
kui tenkin ”ihan klassista valokuvameininkiä, jossa 
ei ole mitään mystistä”. Teokset koostuvat ”perus-
asioista”, eli valosta, väristä ja värifilmistä, joka on 
Luomalle tärkeä materiaali. Se tuo kuvaamiseen 
”uniikin kokemuksen tunteen”. (Luoma 5.6.2017.) 

Teokset ovat monivalotuksia. Joskus värjään 
valoa kalvoilla. Minulla on sellainen maala-
rinpaletti työhuoneella, eri värisiä filtte-
reitä, jotka menevät siihen linssin eteen. 
Käytän niiden eri kombinaatioita. Minulla 
on taulukoita siitä, miten aukot menevät, 
jos tuo ja tuo ja tuo menevät yhteen tai 
tuo ja tuo. Kuvaan 4×5" -kokoista värinega-
tiivia. Laakaa siksi, että pitää päästä liikut-
tamaan kameran etu- ja takapaneelia. 
Se on tosi tarkkaa työtä, sellaista piirtä-
mistä filmille, milli tuonne ja milli tuonne. 
Minulla on muistikirja, johon aina piirrän 
ensin sen kameran takana olevan ruudukon, 
siihen piirrän sitten mitä olen kuvannut. 
Kuvaan siis sen ruudukon mukaan, se on 
sellainen lokikirja. Merkinnät ja piirrokset, 
jotka syntyvät kuvausprosessin aikana, 
ovat oleellinen työkalu. Niiden avulla pysyn 
kartalla ja tiedän, mitkä osat negatii-
vista on valotettu. Muuten jo kolmen valo-
tuksen jälkeen ei muista enää mitä on 
tehnyt. Maskeja menee paljon. Käytän 
fotokartonkeja, joita leikkaan eri muotoi-
seksi. Valonlähteenä ovat salamat. Studio 
on täysin pimeä, salamat ovat ihan siellä 
viidessadasosa sekunnissa, eli nopeimmalla, 
ja suljinajat ihan täysillä, että tulisi mahdol-
lisimman vähän huntuja ja kimpoilevia 
valoja. Ja haitari linssin edessä. Käytän 150 
mm objektiivia. (Luoma 5.6.2017.)

Satoja tai jopa tuhansia valotuksia sisältävien 
teosten kuvaamiseen voi kulua päiviä, alussa aikaa 
meni jopa viikkoja. ”Työskentely on hyvin kehol-
lista, sitä unohtaa ajan kulumisen. Työskentelyn 
mekaanisuus yhdistyy improvisaatioon ja yleensä 
viimeisen valotuksen jälkeen tiedän, onnistuinko 
vai en.” Olennaista on ”flow”, se miten ja missä 
järjestyksessä valo tallentuu filmille, ja mitä se 
siellä saa aikaan. ”Kun valoa käyttää kerroksel-
lisesti, niin siitä voi tulla hyvinkin materiaalisen 
tuntuinen.” Valon käyttämisessä Luomaa kiin-
nostaa myös sen hetkellisyys ja katoavaisuus. 

Vaikka kuvaan kolme päivää niin työs-
kentelystä ei jää mitään jäljelle, kaikki ne 
fotonit, jotka olivat, ovat kerääntyneet 
filmille. Jälkeen ei jää rauniota tai muisti-
kuvia maisemista, vain valotettu filmi, joka 
on lähinnä oman syntyprosessinsa doku-
mentti. Lyle Rexer onkin sanonut, että nämä 
minun teokseni ovat jokainen oma ajallinen 
museonsa, ”harvest in time”. (Luoma 
5.6.2017.)

Luoma perustaa taiteellisen prosessinsa kahteen 
vastakkaiselta tuntuvaan asiaan, systeemiin ja 
sattumaan. Systeemin muodostaa kamera, jonka 
toimintaan kuuluvat tietyt lainalaisuudet, kuten 
mahdollisuus kontrolloida valoa, aikaa ja etäi-
syyttä. Sattumaa puolestaan tuottavat analogisen 
filmin käyttö ja monivalotustekniikka. ”Filmi on 
herkkä ja orgaaninen materiaali ja virheitä sattuu. 
Olen valottanut pilalle useammankin negatiivin. 
Nämä ominaisuudet kuitenkin tekevät filmistä kiin-
nostavan.” (Luoma 5.6.2017.)

Valmiit teokset ovat isokokoisia Diasec-pohjus-
tettuja töitä, jotka Luoma teettää Artproofissa, 
Tallinnassa sijaitsevassa taidekuvien valmistukseen, 
pohjustukseen ja kehystykseen keskittyneessä 
yrityksessä. Filmien kehitys ja skannaus tapahtuvat 
Saksassa. Kuvausten jälkeen filmit lähtevät ensin 
Berliiniin kehitettäviksi, minkä jälkeen Luoma tekee 
negatiiveista raakaskannaukset ja valitsee niiden 
perusteella Saksaan toista skannausta varten 
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119. Niko Luoma, Self Titled Adaptation of Guernica, 2015
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120. Niko Luoma, One Day in March, 2006
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takaisin lähtevät ruudut. Skannauksen jälkeen 
tiedostot siirretään Artproofiin, jossa lopullisen 
kuvatiedoston käsittelyn ja muut printtauksen 
yhteydessä tehtävät tarkastukset tekee aina sama 
luottohenkilö yhdessä Luoman kanssa. Yritys myös 
huolehtii teosten pakkauksesta ja kuljetuksista. 
(Luoma 5.6.2017.)

Suosituin Luoman sarjoista on ollut vuonna 
2015 aloitettu kokonaisuus Adaptations. Sen 
aiheita ovat tunnetut maalaukset, joista Luoma 
tekee valokuvallisia, muotoon ja väriin perus-
tuvia abstrakteja versioita. Luoma on käyttänyt 
kuvien lähtökohtana muun muassa Vincent van 
Goghin teosta Gaugain’s Chair (1888), David 
Hockneyn altaaseen hyppäävää miestä esittävää 
maalausta A Bigger Splash (1967) ja Pablo Picasson 
Guernicaa (1937), josta hän teki 157 × 389 cm 
kokoisen, kaksiosaisen diptyykin.

Valitsen maalaukset sen perusteella, kuinka 
mielenkiintoisia ne ovat suhteessa tilaan: 
viivojen suunta, maalauksen elementit, 
tilallisuuden kokemus. Esimerkiksi Picasson 
Guernicassa on liikettä, joka kulkee 
maa lauk sen läpi oikeasta yläkulmasta 
vasempaan alakulmaan. Ajattelin, että jos 
voin toistaa tuon liikkeen valokuvissani, olen 
onnistunut. (Jokinen 2018.)

Luoman teokset ovat tulleet tunnetuiksi myös 
japanilaisen vaatemerkki Uniqlon kanssa vuosina 
2017–2019 tehdyn yhteistyön ansiosta. Yritys 
valmistaa valitsemiensa taiteilijoiden tuotannosta 
vaatekuoseja. Luoman Cronos (2006–2007) ja 
Kairos (2008–2009) -sarjoihin kuuluvista teoksista 
on muokattu kuoseja esimerkiksi naisten ja miesten 
t-paitoihin ja huppareihin. Uniqlon globaalista 
taidelisensoinnista vastaava Yukiko Oyama kertoi 
löytäneensä Luoman kuvat tämän kirjasta. 

121. Uniqlon vaatemallistoa 
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Etsin sopivaa abstraktia taidetta uuteen 
mallistoomme. Kävin läpi eri taiteilijoiden 
teoksia Tokion pääkonttorimme kirjaston 
taideosastolla, kun käteeni sattui Luoman 
töitä esittelevä kirja. Ihastuin heti hänen 
taiteeseensa ja ymmärsin, että se sopisi 
täydellisesti uuteen mallistoomme. 
[…] Suurin osa kuvataiteesta ei toimi, 
jos se siirretään eri materiaalille tai 
kolmiulotteiselle pinnalle, mutta Luoman 
työt sopivat meille täydellisesti. (Öhrnberg 
Kauppalehti 8.3.2018.)

Tässä kohtaa abstraktin valokuvauksen trendikkyys 
kiertyy hauskasti kohti 1960-lukua, jolloin Fotograa-
fikko-ryhmän Juhani Riekkola suunnitteli fotograa-
fisista teoksistaan suomalaisen Finnfighter-merkin 
miesten ja naisten malliston hiihtoanorakkien 
kuosit talvikaudelle 1967–1968 (Riekkola 1.7.2014).

121. Juhani Riekkola, Finnfighter-anorakkimallisto, 1967–1968



2015. Abstraktin aika

Digitaalinen murros toi mukanaan kuitenkin paljon 
muitakin kuin teknisiä muutoksia. Tekstissään 
”Yhdistääkö väline? Katoaako valokuvaaja?” tutkija 
Sari Karttunen totesi, että toisin kuin nykyisessä 
digitaalitekniikan ja mediakonvergenssin muok-
kaamassa toimintaympäristössä, vielä 1990-luvulla 
valokuvauksessa oli voimassa ”välineortodoksia” 
(Karttunen 2015, 335). Kameran käyttö yhdisti 
valokuvaajia alan eri osa-alueilta ja taiteellista 
tuotantoa tehtiin ammattivalokuvauksen ohessa 
(Karttunen 2015, 344).

Nykyisin valokuvan parissa työskentele-
vien ryhmä on aiempaa heterogeenisempi. 
Digitaalitekniikan demokratisoimalla alalla harras-
tajan ja ammattikuvaajan välinen raja on liuennut, 
ja perinteisten roolien väliin on muodostunut uusi 
tekijäkunta (Bate 2019, 5). Taiteilija ei myöskään 
enää määrity käyttämänsä välineen kautta, kuten 
taiteilija Ulla Jokisalo totesi alan opetusta käsit-
televässä keskustelussa. ”Valokuvataiteilijaksi voi 
pyrkiä montaa eri reittiä eikä ainoastaan alan 
koulutuksen kautta. Tuskinpa väline enää edes 
yhdistää kaikkia sillä työskenteleviä.” (Heinonen 
& Lehmusruusu 2013, 18.) 

Digitaalisen ajan kameran laajentuneeseen 
käsitteeseen kuuluvat esimerkiksi älypuhelin, 
skanneri ja tietokoneen ohjelmisto. Kierrätyksen 
ideologian mukaisesti teoksia valmistetaan jo 
olemassa olevista raaka-aineista, ja kirppu-
toreilta tai arkistoista löydettyjen valokuvien 
muokkaa minen eri tavoin on suosittua. Tilannetta 
on kutsuttu valokuvauksen ”materiaaliseksi 
käännökseksi”.

Digitaalinen abstraktio
Siirtymä digitaaliseen kuvaan alkoi Suomessa 1980-
luvulla ja toteutui osalla valokuvausaloja, kuten 
lehtikuvauksessa, jo 1990-luvulla. Vuodesta 2005 
alkaen valtaosa kaikesta valokuvauksesta on ollut 
sähköistä. (Salo 2015, 11.) Viimeisenä digiin siir-
tyivät valokuvataiteilijat, joista osa työskentelee 
edelleen joko kokonaan tai osittain analogisesti. 
(Salo 2015, 329–330.) Valokuvataiteen muuta valo-
kuvausta hitaampaan digitalisoitumiseen vaikut-
tivat kehittyvän teknologian laadulliset puutteet 
sekä se, että digitaalisesti valmistettuja teoksia 
ei ennen vuosituhannen vaihtumista hyväksytty 
osaksi valokuvataidetta. Sähköisen kuvan immate-
ri aalisuus koettiin perinteiseen, uniikkiin taideob-
jektiin keskittyvässä taideajattelussa vaikeana, 
ja varhaiset tekijät jäivät 1990-luvulla sekä koti-
maisten yhteisnäyttelyiden että taideviennin 
ulkopuolelle. (Salo 2015, 207.)

Helposti manipuloitavan, rajattomasti 
monistettavan ja nopeasti levitettävän 
digikuvan materiaalinen laatu oli suora-
nainen vastakohta valokuvataiteessa 
arvoon nousseille työläille valmistusproses-
seille, rajatuille editioille ja raskaana rahti-
tavarana maailman museoihin ja galleri-
oihin toimitetuille teoksille. (Salo 2015, 239.)

Poikkeuksen valokuvataiteen hitaahkossa digitali-
soitumisessa tekivät alan koulut, jotka panostivat 
muuttuvaan tekniikkaan ja työtapoihin. Taide-
teollisessa korkeakoulussa tietokoneavusteinen 
valokuvaopetus aloitettiin vuonna 1992. (Salo 2015, 
180.) Vuonna 2000 koulun valokuvataiteen osaston 
digitaalista ympäristöä kehitettiin edelleen koulu-
tusyksikön saamalla Opetusministeriön huippuyk-
sikkörahoituksella. Osastolle hankittiin tehokkaita 
Applen tietokoneita, negatiiviskanneri Imacon 
Flextight sekä ensimmäinen laadukas mustesuih-
kutulostin, pigmenttimusteita käyttänyt Epson 
Stylus Pro 9500. Lisäksi osaston tietokoneluokkaa 
muokattiin ammattimaisemmaksi muun muassa 
värinhallinnan osalta, ja digitaalinen valokuvaope-
tus lisääntyi. (Huittinen 1.3.2019.)
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Vaikuttaa siltä, että pelkästään valoku-
vien ottaminen ei enää riitä, vaan taiteilijat 
työskentelevät perinteistä teosta ja valo-
kuvausta laajemmin ja tuottavat ’mate-
riaalisen käänteen’, eli keskittyvät kuvan 
tekemiseen ja esittämiseen käytettä-
viin elementteihin, tai korostavat teosten 
materialista fyysisyyttä, ja tuottavat näin 
uudenlaisen suhteen kuvan ja objektin 
välille. (Shore Elephant 13/2012–2013, 68

Yksi materiaaliseen käännökseen liittyvistä 
ilmiöistä on epäesittävien valokuvateosten määrän 
kasvu. Tilanne on huomioitu erityisesti ulkomai-
sella valokuvataiteen kentällä, jonka foorumeilla 
aihe on ollut ”de rigueur”, eli ajantasainen tai 
muodikas (Bedford Frieze 1.9.2009, 113). Abstraktia 
valokuvausta on käsitelty eri näkökulmista monissa 
valokuvauksen ja taiteen erikoislehtien artik-
keleissa, usein pohtien syitä sen suosiolle.96 
Valokuva-abstraktioiden lisääntymisen on arveltu 
johtuvan muun muassa taidevalokuvien esittä-
misen tapojen runsastumisesta sekä valokuvan 
ja muiden taiteen osa-alueiden lähentymisestä. 
(Seymour British Journal of Photography April 
2018, 31–32.) 

Kriitikko, kuraattori Carol Squiers on kutsunut 
digitalisoitumisen aiheuttamaa muutosta 
”valokuvan laajentumaksi”. Hän sisällyttää siihen 
sekä digitalisoitumista suoraan käsittelevät, että 
siitä loitontuvat teokset. Squiersin mukaan ”digi-
taalinen vallankumous ei tuhonnut valokuvausta, 
vaan pikemminkin avasi sille lukemattomia uusi 
mahdollisuuksia”. (Squiers 2013, 9.) Valokuvatutkija 
ja valokuvahistorioitsija Geoffrey Batchen on 
puolestaan huomioinut, että useat analogisen 
työskentelytavan valinneet nykytaiteilijat eivät 
enää tee kuvia käyttämällä kameraa ja filmiä perin-
teiseen tapaan, vaan työstävät valokuvamateriaa-
leja monin eri tavoin.

Hiljattain esiin on tullut kokonainen 
kavalkadi valokuvateoksia, jotka on tehty 
polttamalla, naarmuttamalla, venyttä-
mällä, sumentamalla, taittamalla, laskos-
tamalla tai maalaamalla valokuvapaperia, 
joilloin ne muuttuvat kuvallisiksi rakennel-
miksi ja itsenäisiksi objekteiksi. (Batchen 
2013, 47.)

Myös tutkimukseeni kuuluu valokuvataiteilijoita, 
joiden työskentelyssä digitaalisen murroksen 
vaikutus näkyy käännöksenä kohti valokuvan 
analogista traditiota. Suuntausta voisi nimittää 
uuspimiöllisyydeksi. Uuspimiölliset kuvaajat työs-
kentelevät joko osin tai kokonaan analogisesti, 
perustaen teostensa valmistusprosessin filmiin ja 
valokuvapaperiin. Heidän usein kokeellinen työs-
kentelynsä poikkeaa kuitenkin monelta osin perin-
teisestä pimiötyöskentelystä.

96.
Aihetta on käsitelty 
esimerkiksi seuraa-
vissa lehdissä: Exit 
14/2004, Frieze 
September 2009, 
Artforum 3/2010, 
British Journal of 
Photograhy 4/2015 
ja Photographies 
9/2016. 
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Unexpected End-of-file 
Was Encountered
Varhaisimmat kotimaiset digitaaliset, abstraktit 
valokuvateokset syntyivät 2000-luvun ensimmäi-
sellä vuosikymmenellä, kun Taideteollisen korkea-
koulun valokuvataiteen opiskelijat Pekka Niittyvirta 
(1974) ja Joonas Ahlava (1975) ottivat uudet työs-
kentelytavat käyttöönsä. Ahlavan vuonna 2006 
aloittama sarja Thought Patterns sisälsi vielä 
joitain analogisia työvaiheita, Niittyvirran teos-
kokonaisuus Corrupted (2007) oli tekoprosessil-
taan jo täysin digitaalinen. Sarja oli myös ensim-
mäisiä valokuvataiteen kontekstiin tehtyjä erityi-
sesti digitaalisuutta kommentoivia kokonaisuuksia. 

Niittyvirralle digitaalinen murros aiheutti aluksi 
hämmennystä ja oman tekemisen ”kriisiytymisen”. 

Käytänkö filmiä vai digiä vai mitä? Kukaan 
ei oikein tiennyt mihin suuntaan oltiin 
menossa. Koko kenttä oli murroksessa ja 
positiivisessa paniikissa. Tuntui, että piti 
vähän käsitellä sitä muutosta. (Niittyvirta 
20.1.2015.)

Pian Niittyvirta huomasi, että siirtymä digitaa-
li seen palautti työskentelyyn valokuvaamisen 
alkuaikojen kaltaisen innon kokeilla asioita. 
”Karjaalla97 vuonna 1997 aloitellessa tuli kokeiltua 
paljon. Ensimmäinen näyttelyni oli värifotogram-
meja hyönteisistä, joita olin liiskannut negatiivin 
pitimeen. Raaputin myös filmiä ja sen sellaista.” 
(Niittyvirta 20.1.2015.)

Niittyvirran vuonna 2007 ensimmäisen kerran 
esittämä, edelleen jatkuva digitaalisen valokuvan 
ominaisuuksia tutkiva sarja Corrupted, sai alkunsa 
tasoskannerin tekemästä virheestä. Niittyvirta oli 
kiinnostunut informaatiosta, sen tallentamisesta 
ja esittämisestä ja päätyi kokeilumielessä skan-
naamaan puhelinluettelon sivuja. Yhtäkkiä jotain 
outoa tapahtui. ”Tiedosto vain korruptoitui. Kuva 
tuli skannerista ulos ja ajattelin, että siinähän 
se on.” (Niittyvirta, Pekka 20.1.2015.) Skannerin 
vahingossa tekemän kiinnostavan kuvan jälkeen 
Niittyvirta alkoi tutkia, miten digitaalisia virheitä 

122. Pekka Niittyvirta, Unexpected End-of-File Was Encountered, 2007

97.
Niittyvirta viittaa 
tässä ensimmäiseen 
valokuvakouluunsa, 
Västra Nylands folk-
högskolaan.

123. Pekka Niittyvirta, Trinity #9, 2010
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saisi tuotettua lisää. Yksi varhaisimmista sarjan 
kuvista oli kaksiosainen teos Unexpected 
End-of-file Was Encountered (2007).

Teos on eräänlaista digitaalisen kuvan 
anatomiaa sekä jatkoa kuvilleni, jotka 
esitin koodimuodossa, pelkkinä numeroina. 
Diptyykki muodostuu kahdesta alun 
perin karttasivuja esittävästä kuvasta. 
Kuvatiedostojen informaatiossa oleva virhe 
on tuhonnut kuvien esittävyyden. ”Harkittu 
virhe” on tässä tapauksessa negatiivin 
skannausvaiheessa keskeneräiseksi jätetty 
kuvatiedosto. Tiedostot on tämän jälkeen 
”korjattu”, jolloin kuvien avaaminen on 
muuttunut mahdolliseksi. Tämän kaltaisten 
prosessien lopputulos on ennakoitavissa, 
mutta myös sattumaa on aina mukana. 
(Abstrakti! 2017.)

Skannerikokeiluiden jälkeen Niittyvirta jatkoi 
työskentelyä muokkaamalla digitaalisten valokuvien 
lähdekoodia. Hän lisäsi kuvien koodeihin muun 
muassa burmalaista poliittista propagandaa, 
lainauksia raamatusta ja villakoiran dna:ta. Loppu-
tuloksena oli teoksia, joiden kuvapintaa rikkoivat 
erilaiset visuaaliset häiriöt. Niittyvirta tutki myös 
muita digitaaliseen valokuvaan liittyviä ilmiöitä, 
kuten sähköpostiinsa mainoksien mukana tulleita 
kuvatiedostoja, joista hän työsti vuonna 2010 
valmistuneen sarjan Spam Works. 

Sitä postia, pornahtavaa viagramainosta, 
tuli vaan tietyn ajan. Sitten se loppui. Se 
oli jonkinlainen ajankuva. Teoksia varten 
sekoitin kuvien värit ja laskin sitten niille 
keskiarvovärin, jonka säädin 99 prosent-
tisen peittäväksi. Valmiissa töissä alkupe-
räisistä kuvista oli näkyvissä pieni haamu. 
(Niittyvirta 20.1.2015.)

Digitaalisten teosten lisäksi Niittyvirta työsti 
saman aikaisesti myös erilaisia epäesittäviä analo-
gisia projekteja. Sekä näiden että digitaalisten 
kokonaisuuksien kohdalla Niittyvirran kokeellinen 

124. Joonas Ahlava, 8 6 4 1 1, 
sarjasta Thought Patterns, 2007–2008
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työskentely suuntautui hyvin erilaisten element-
tien yhdistämiseen. Organic-sarjaan kuuluvan 
teoksen Ghost (2007) hän teki kasvattamalla 
ruohoa valokuvafilmin päällä. ”Ghost on loppu-
tulos täysin valottomasta prosessista, jossa nega-
tiivin päällä on idätetty siemeniä.” (Niittyvirta 
2007, 19.) Käytännössä Niittyvirta istutti ruohoa 
ja muita kasveja laakafilmin päälle kasaamaansa 
multaan ja kasteli niitä sitten säännöllisesti. Kasvu- 
tai ”valotusajat” vaihtelivat muutamasta viikosta 
pariin kuukauteen. Lopuksi Niittyvirta skannasi 
kasvu alustana toimineet negatiivit kehittämättä 
niitä. Valmiiden Diasec-pohjustettujen teosten 
värit ovat Niittyvirran mukaan melko autenttisia. 
(Niittyvirta 20.1.2015.)

Niittyvirran toinen abstrakti analoginen 
teossarja Trinity (2007), sai alkunsa tekijän reak-
tiosta Pohjois-Korean vuonna 2006 aloittamiin 
ydinkokeisiin. Sarjan nimi viittaa USA:n ensimmäi-
seen, New Mexicossa vuonna 1945 tekemään ydin-
räjäytykseen, jota kutsuttiin koodinimellä ”Trinity”, 
eli kolminaisuus. Niittyvirta valmisti sarjan kuvat 
räjäyttämällä papatteja, vetopommeja ja muita 
kotikäyttöön saatavilla olevia ilotulitteita valokuva-
filmien päällä. Räjähdykset olivat samalla kertaa 
kauniita ja ”ultimaattisen tuhoavia”. Vaikeinta 
projektissa oli arvioida räjähdysaineiden oikea 
määrä. ”Välillä tuli käytettyä liikaa räjähteitä eikä 
mitään jäänyt jäljelle.” (Niittyvirta 20.1.2015.)

Virheiden tuottaminen ja sattumallisuuden 
hallinta vaativat Niittyvirran mukaan taitoa. 
”Sattumaan perustuva tekniikka alkaa olla hallussa. 
Tiedän suunnilleen mitä sieltä tulee.” (Niittyvirta 
20.1.2015.) Monipuolisesti erilaisia tekniikoita ja 
menetelmiä taiteellisessa työskentelyssään yhdis-
televän tekijän mielestä oman ilmaisun kiinnittä-
minen pelkästään kameran kautta tallennettavaan 
valokuvaan olisi rajoittavaa. 

Kuvallisessa tuotannossani mielenkiintoni 
ulottuu kameraa pidemmälle. […] Kamera 
useissa tapauksissa sitoo jopa tekno-
filiaa lähentyviin valokuvakäytäntöihin. 
Tämän koen rajoittavaksi ja usein nega-
tiivisesti arvottavaksi. Perinteisten valo-
herkkien materiaalien tuntemuksen rinnalla 
myös digitaalisten prosessien tekniikoiden 
ymmärtäminen on ollut tärkeää etsies-
säni uusia ilmaisullisia keinoja. Digitaalisia 
prosesseja tutkiessani olen huomannut digi-
taalisen työnkulun muistuttavan suuresti 
perinteisiä, kemiallisiin menetelmiin perus-
tuvia. Tietyt taiteellisen työskentelyn 
konventiot kuten virheiden kääntäminen 
hallituiksi menetelmiksi tuntuvat pätevän 
myös tietokoneiden kanssa. […] Juuri näistä 
virheistä olen löytänyt itselleni uusia ilmai-
sutapoja. (Niittyvirta 2007, 19.)

Abstraktion Niittyvirta ajattelee olevan yksi 
valokuvan ominaisuuksista, mutta kokee käsitteen 
monimutkaisena. Omia teoksiaan hän pitää ennen 
kaikkea dokumentteina, jälkinä jostain tapahtu-
neesta. (Niittyvirta 20.1.2015.)

Niittyvirran tavoin Joonas Ahlava teki 2000-
luvun puolivälissä kokeiluja sekä analogisen että 
digitaalisen valokuvauksen parissa. Sarja Thought 
Patterns (2007–2008) sai alkunsa Ahlavan etsiessä 
valokuvausopintojensa aikana itselleen sopivaa, 
omintakeista työskentelymetodia. Hän kokeili mus-
tavalkoista laakakoon filmin valottamista rei’itetyn 
metallilevyn läpi98 ja innostui tuloksista. ”Kun näin 
ensimmäisen valotetun negatiivin niin tiesin, että 
tässä on ihan dynamiittia.” (Ahlava 14.9.2015.) 

Analogisen alun jälkeen Ahlava siirtyi työstä-
mään kuvia tietokoneella. Hän skannasi valot-
tamansa negatiivit ja käsitteli kuvat Photoshop-
ohjelmalla. Tehokkaan tietokoneen käyttö 
mahdollisti kuviin tallentuneiden valotuskuvioiden 
moninkertaisen toistamisen ja uudelleen yhdistä-
misen. Valmiissa teoksissa kuviot toistuivat luke-
mattomia kertoja.

98.
Samalla vuosikurs-
silla opiskelleet 
ja toisensa hyvin 
tunteneet Joonas 
Ahlava ja Mikko 
Sinervo kokeilivat 
yhdessä samankal-
taisia tekniikoita. 
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Teos sai alkunsa yksinkertaisesta mustien 
pallojen muodostamasta kuviosta, jonka 
valotin pimiössä. Lopullinen teos syntyi tois-
tamalla alkuperäistä kuviota – satojen 
kerrosten päällekkäisestä vuorovaikutuk-
sesta. (Abstrakti! 2017.) 

Valmiit työt olivat isokokoisia (170 × 136 cm), 
mustavalkoisia, Diasec-pohjustettuja vedoksia. 
Niiden kiiltävän kuvapinnan täyttivät musta-
harmaat, pelkistetyt muodot, joita kriitikko Timo 
Valjakka kuvaili ”tiheiksi kuviokentiksi” (Valjakka 
HS 13.4.2010). Osassa teoksia toistetut kuviot 
muodostivat pyöreitä mustumia, osassa ne 
tuntuivat liikkuvan toisistaan poispäin. Ahlavan 
mukaan kuviot muistuttavat symbolisia merkkejä, 
joita käytetään esimerkiksi erilaisissa hengelli-
sissä kuvissa. ”Samanlaisia toiston kautta tehtyjä 
symmetrisiä kuvioita esiintyy monissa uskon-
noissa”. (Ahlava 14.9.2015.) 

Ahlava itse kokee teosten esittävän ennen 
kaikkea ajattelun jälkiä ja sitä, miten asioita opitaan 
toistamisen kautta. Kuvien tekoprosessin tai hänen 
omien tulkintojensa avaaminen ei kuitenkaan ole 
hänestä tärkeää, vaan olennaista on se, mitä yleisö 
kuvissa näkee. Ahlavan mukaan osa katsojista on 
yhdistänyt teokset meditatioon tai musiikkiin, osa 
puolestaan on nähnyt niissä viitteitä matematiik-
kaan ja kvanttifysiikkaan. Joillekin teokset eivät ole 
avautuneet lainkaan. (Ahlava 14.9.2015.) Thought 
Patterns -sarjan teoksia oli Gallery Taikin kautta 
esillä vuodesta 2007 alkaen useilla ulkomaisilla tai-
demessuilla ja näyttelyissä. Suomessa sarjan teoksia 
on ollut esillä muutamissa näyttelyissä. Kaikkiaan 
kaksikymmentä teosta sisältävästä kokonaisuu-
desta on myyty yksi teos Helsingin taidemuseon 
kokoelmiin ja 13 muuta teosta yksityisiin kokoelmiin 
Suomessa ja ulkomailla (Ahlava 21.9.2018.)

Uuspimiöllisyys
Analogisesti työskentelevät Tuukka Kaila (1975) 
ja Martti Jämsä (1959) ovat molemmat laajenta-
neet ilmaisuaan abstraktiin vasta viime vuosina 
työskenneltyään aiemmin esittävän, luonteeltaan 
dokumentaarisen valokuvan parissa. Kailalle pimiö 
on valinta, jossa yhdistyvät teknisesti ja sisällöl-
lisesti häntä valokuvauksessa kiinnostavat asiat. 
Työskentelyään hän kuvaa orgaaniseksi. ”Olen 
pimiössä tyhjän paperin kanssa. On vain se tilanne. 
Minä, huone, paperi ja lamput.” (Kaila 24.11.2016.) 

Kailan kohdalla muutos valokuvallisessa työs-
kentelyssä tapahtui vuonna 2012 hänen kuultuaan 
alan isoimman tuottajan, valokuva filmejä ja -pape-
reita valmistavan Kodakin, joutuneen konkurssia 
enteilevään selvitystilaan. ”Olin seurannut Kodakin 
tilannetta ja ajattelin, että jotenkin tähän pitää 
reagoida.” Pitkään Kodakin värifilmejä ja -papereita 
käyttänyt Kaila koki yhtiön tuotannon loppumisen 
uhkana, joka herätti pelon omien ”työkalujen” 
katoamisesta. 

Menin pimiöön, otin Kodakin väripaperia 
rullasta, poistin siitä muovit ja laitoin 
takaisin laatikkoon. Ajattelin, että antaa 
olla siellä, kunnes tiedetään, että miten 
tässä käy. Rullassa oli noin 5–10 metriä 
paperia jäljellä. Puolentoista vuoden 
päästä, loppuvuodesta 2013, Kodakin 
tilanne ratkesi. Yhtiön työntekijöiden 
eläkerahasto oli Kodakin suurin velkoja. 
Eläkerahasto osti yhtiön tuotantobisneksen 
ja tuotanto sai jatkua. Tilanteen 
selkeydyttyä kehitin tallettamani paperin, 
kuvasin sen uudelleen värinegatiiville, 
suurensin ja vedostin kuvaksi. (Kaila 
24.11.2016.) 

Kaila jatkoi kameratonta työskentelyään Kodakin 
väripaperien parissa kokonaisuudessaan Shallow 
Trap, jonka hän esitteli Turussa Valokuvakeskus 
Perissä vuonna 2016. Sarjan teoksissa hän tutki 
laservalon käyttöä valokuvapaperin valottami-
sessa. Laservalo poikkeaa tavallisista valonläh-
teistä ja auringonvalosta siten, että se näyttää vain 
yhtä valon aallonpituutta, eli yhtä väriä, kerrallaan. 
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Kaila valotti värivalokuvapaperin kolme punaiselle, 
vihreälle ja siniselle valolle herkkää emulsiokerrosta 
yhden toisensa jälkeen käyttäen punaista, violettia 
ja vihreää laservaloa.

Vihreästä tulee magentaa, violetista 
keltaista ja punaisesta syaania. Käytän 
aika halpoja laserosoittimia. Violetti pysyy 
kaikkein huonoiten omassa aallonpituu-
dessaan. Punainen toimii parhaiten. Jonkin 
verran ne menevät päällekkäin, vaikka 
niitten teoriassa pitäisi tuottaa vaan sitä 
yhtä väriä. Jos aallonpituus vähän heittää, 
niin se väri ei ole enää puhdas. (Kaila 
24.11.2016.)99

Kaila varioi työskentelyprosessia käyttämällä 
useampaa kuin yhtä laservaloa kerrallaan ja heijas-
tamalla niitä valotusvaiheessa isojen diffuusio-
boksien ja peilaavien pintojen kautta paperille. 
Hän myös ”maskasi” eli peitti osan valokuvapape-
rista valotuksen ajaksi. ”Saatan esimerkiksi laittaa 
punaista koko alalle, peittää sitten osan kuvasta 
ja valottaa uudestaan violetilla.” Työskentelyssä oli 
aina mukana myös sattumaa. 

En aina ihan ymmärrä mistä mikin johtuu. 
Kaikki pimiössä oleva vaikuttaa lopputulok-
seen, kuten vaikka satunnaiset heijastumat 
ympärillä olevista paperisuikaleista tai 
muista heijastavista asioista. Osa muutok-
sista on valokuvapaperin omien ominai-
suuksien aiheuttamia. (Kaila 24.11.2016.)

Kaila valmistaa kuvansa Helsingin Vallilassa sijait-
sevassa värivedostusosuuskunta Värinässä. Hän 
on osuuskunnan jäsen ja vastuussa sen Colenta 
RA-4 -värikehityskoneen ylläpidosta. Kone vaatii 
tiettyjä viikoittaisia toimia, kuten makkelipaperin 
syöttämistä kehitysprosessiin. ”Ne ovat sellaista 
pakollista hiljaista aikaa, jolloin ei oikein voi muuta 
kuin ajatella. Monta asiaa olen siellä selvittänyt 
itselleni.” (Kaila, Tuukka 22.2.2019.) Väripimiön 
työskentelyvaiheet näkyvät myös Kailan teosten 

nimissä, kuten esimerkiksi sarjassa Series of 
maculature c-types. Created while maintaining 
the RA4 process in 2017. 

Kailan valmiit teokset ovat kiiltäviä ja värikkäitä 
uniikkivedoksia, jotka hän kehystää itse valmis-
tamiinsa tammikehyksiin. Näyttelyissä Kaila on 
esittänyt kuviensa kanssa myös painamiaan zinejä, 
eli pienjulkaisuja. Kaikki olemassa olevat suomen-
kieliset sanat sisältävät zinet muodostavat sanal-
lisen vastineen abstrakteille kuville.

99.
Teos oli esillä nimellä 
Kodak Chapter 11 
Suomen valoku-
vataiteen museon 
Pimiö-näyttelyssä 
2015–2016.

125. Tuukka Kaila, Untitled II, 201
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Toisin kuin mikä tahansa tyhjä paperiarkki, 
valottamaton valokuvapaperi sisältää jo 
valmiiksi kaikki mahdolliset kuvat. Siihen ei 
lisätä mitään. Päinvastoin, vedostaja sulkee 
pois muut mahdollisuudet, kunnes jäljelle 
jää vain yksi. Kehittämättömän valokuva-
paperin uinuvat sävyt ovat valokuvauk-
selle kuin sanat kielelle. Ne tarjoavat ilmai-
sulle peruselementit, joista kaikki rakentuu. 
Shallow Trap -sarjan valokuvissa paperille 
osunut valo ei heijastu mistään olemassa 
olevasta. Valo tulee suoraan lampusta 
pimiössä. Todellisuuden heijastuman sijaan 
kuviin on vangittu kuvan muodostavia 
elektroneja. Paperin värien fyysinen yhteys 
johonkin tuttuun tai hahmotettavissa 
olevaan katkeaa. Tämän valokuvaa määrit-
tävän syy-seuraussuhteen romahtaessa 
prosessin värit vapautuvat esittämisen 
vastuusta. Vai vapautuvatko sittenkään? 
Mielivaltainenkin joukko sanoja aiheuttaa 
assosiaatioita. Käsittämätönkään kieli ei 
ole merkityksistä vapaa. Ehkä valokuva 
onkin lopulta aina tuomittu esittämään 
jotain. Jos ei muuta, niin vähintään itseään 
ja omaa syntymäänsä, olemassa olonsa 
mahdollistavaa prosessia. (Kaila Shallow 
Trap 2016.)

Kaila on pohtinut paljon valokuvan esittävyyttä, 
totuudellisuutta ja todistusvoimaa sekä sitä, 
minkälaisia esittämisen rajoja mediumilla on. 
Omia kuviaan hän nimittää ei-esittäviksi, mutta ei 
ajattele sitä niiden tärkeimpänä ominaisuutena. 

Minua ei oikeastaan kiinnosta se mitä 
valokuva esittää, vaan sen yhteys 
menneeseen. Teokseni esittävät niiden 
tekoproses sia, sitä tilannetta, jossa ne 
on valotettu. Näitten suhteen ajattelen 
samoja valokuvateoreettisia asioita kuin 
aiemmissa dokumentaarisissa kuvissani; 
arjen kauneutta, katoavaisuutta, hetkeä, 
aikaa ja asioita, joita haluan muistaa. 
(Kaila 24.11.2016.)

Valokuvan olemukseen liittyvät pohdinnat ovat 
vaikuttaneet Kailan työskentelyyn, mutta katsoja 
voi hänen puolestaan itse päättää, mitä teoksissa 
näkee. 

Taiteen ei tarvitse ottaa kantaa, selittää, 
osoitella tai herätellä. Minusta olisi hienoa, 
jos nämä minun ei-esittävät työni voisivat 
olla sellaisia, joiden läheisyydessä voisi 
viettää aikaa ja tuntea olonsa ehjäksi. 
(Pulkkinen Hangup 31.01.2018.) 

Valokuvan digitalisoituminen on Kailan mielestä 
vähentänyt arjen dokumentoinnin kiehtovuutta. 
”Kuvamassa on niin valtava. Vuonna 2012 otettiin 
99 prosenttia koko valokuvauksen historian valo-
kuvista.” Hän on myös huomannut useiden valo-
kuvaajien siirtyneen epäesittävään valokuvaan tai 
alkaneen käyttää vanhoja menetelmiä kuvatuotan-
nossaan. ”Osa on selkeästi nostalgista.” 

Kailaan muiden tekeminen ei kuitenkaan 
vaikuta. ”Olen itsevarma ja tietoinen omista motii-
veistani ja vaikutteistani. En ole tullut tähän työs-
kentelytapaan muiden kautta.” (Kaila 24.11.2016.) 

Valokuvateoksensa koko taiteellisen uransa 
ajan vedostanut Martti Jämsä siirtyi abstraktiin 
ilmaisuun valokuvasarjoissaan Nimetön maisema 
(2015) ja CTN-7 (2017), joissa hän tutki lahjoituk-
sena saamiensa vanhojen mustavalkoisten valoku-
vapapereiden ja -kehitteiden ominaisuuksia. ”Sain 
paljon valokuvamateriaaleja ihmisiltä, kaiken ilmai-
seksi. Esimerkiksi Tuomo-Juhani Vuorenmaa antoi 
kaikki kamansa.” (Jämsä 19.5.2016.) Vuosikymmeniä 
vanhojen materiaalien käyttäminen sai pohtimaan 
niiden alkuperää ja menneisyyttä.
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Olen jälleen pimiössä. Avaan vanhalta 
valokuvaajalta saamaani valokuvaperi-
pakkausta ja huomaan himmeällä horju-
valla käsialalla kirjoitetun tekstin pak-
kauk sen reunassa: kesä 1978. Mietin, ostiko 
hän silloin nämä paperit vai oliko hänen 
tarkoituksenaan vedostaa tuon kesän 
kuvat näille papereille – ja olenko saanut 
näihin kuviini edes häivähdyksen sitä aikaa, 
maisemaa, elämää: valoa. (Jämsä Nimetön 
maisema 2015.)

Kuvansa itse käsityönä vedostuksesta kehystyk-
seen asti asuinkerrostalonsa kellaritilassa Helsingin 
Maunulassa tekevä Jämsä on digitaalisessa, moni-
värisessä valokuvataidemaailmassa ”outo lintu” 
(Valjakka HS 5.9.2008). Jämsä itse luonnehtii 
itseään nostalgiseksi romantikoksi, joka on aina 
ollut kiinnostunut historiasta ja vanhoista asioista. 
Hänen viimeisimpiä kuvasarjojaan ovat inspiroi-
neet esimerkiksi yhdysvaltalaisen valokuvataiteilija 
Alison Rossiterin (1953) teokset. 

Rossiter on vuodesta 2007 alkaen käyttänyt 
taiteellisessa työskentelyssään vanhoja valokuva-
papereita, joita hän hankkii esimerkiksi eBaysta 
ja kirpputoreilta. Rossiter ei valota papereita tai 
tee niille muutenkaan kuvia, vaan kehittää paperit 
sellaisinaan. Välillä hän käyttää kehitettä ”maalina”, 
eli kaataa, tiputtelee, tai muuten säätelee sen 
osumista kehitettävälle paperille. Valmiiden 
teostensa nimissä hän kertoo käyttämiensä valo-
kuvapaperien merkin, vanhentumisajan ja kehitys-
päivän. (Lightwork 2014.)

126–127. Martti Jämsä, Sarjasta CTN-7, 2017 
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Rossiterin tavoin Jämsä käytti sarjassaan 
Nimetön maisema vanhoja valokuvapapereita, 
jotka hän valotti ilman kuvattua aihetta. ”Lop-
putulokseen vaikuttavat monet asiat, kuten 
vaikkapa se, miten liikutan kemioita. Myös pelkkä 
vesi ja sen heijastus tuottavat kuviin elementtejä” 
(Jämsä 19.5.2016). Sarja julkaistiin 12 kuvaa sisältä-
vänä portfoliona, jonka yhteydessä julkaistussa 
tekstissä Jämsä kertoi kuvien tekoprosessista. 

Nautin mustavalkoisen valokuvan 
hienosta harmaasävyjen toistosta. 
Hopeagelatiinivedoksen himmeä kiiltävä 
pinta on kuin kananmunan kuori. Hauras, 
mutta kestävä. Koska useat kollegani 
tekevät nykyään valokuvansa digitaali-
tekniikalla mustevedoksina, antoivat he 
minulle vanhat käyttämättömät valoku-
vapaperinsa. Yritin ensin tehdä niille kuvia, 
mutta pian huomasin, että ne olivat vanhe-
tessaan hunnuttuneet. Koko paperi oli 
pelkkää harmaata massaa, muutamia ääri-
viivoja lukuun ottamatta. En silti raaskinut 
heittää näitä avaamattomia pakkauksia 
roskiin. […] Päätin kokeilla, saisinko kuvia 
syntymään pelkästään suurennuskoneen 
avulla, jopa pelkällä pimiön kattovalolla. 
Muuten teen itse kuvat niin kuin ennenkin: 
kehitys, keskeyte, kiinnitys, huuhtelu, selee-
nitoonaus, loppuhuuhtelu. Tämä on vanha 
yksinkertainen kemiallinen prosessi, joka 
vie aikaa noin tunnin. Siinä ehtii miettiä 
ja suunnitella monenlaisia kuvia. (Jämsä 
Nimetön maisema 2015.)

Vuonna 2017 valmistunutta, ”informalistiseksi” 
(Valjakka HS 9.12.2017) luonnehdittua CTN-7-
sarjaa tehdessään Jämsä halusi kokeilla uutta 
työskentely tapaa. Hän alkoi maalata kehitettä 
telaamalla vanhentuneelle graafiselle paperille.

Teokseni on tehty graafiselle materiaa-
lille, jota käytettiin ennen kirjapainoissa. 
Pakkauksessa luki CTN-7. Halusin kokeilla, 
kuinka tämä materiaali reagoisi valoku-
vapaperikehitteeseen ja -kiinnitteeseen. 
Kaadoin pimiössä kehitettä paperille ja 
telasin sen kiinni toiseen samanlaiseen. 
Avasin ja annoin kuvan kehittyä, välillä 
saatoin sytyttää pimiöön tavallisen katto-
valon. Silloin paperi tummui lisää, siihen 
saattoi tulla jopa erilaisia valumajälkiä. 
(Abstrakti! 2017.)

1980-luvulla valokuvatyöskentelynsä aloittaneelle 
Jämsälle abstraktio on hänen omassa ilmaisus-
saan uusi asia. Hän ei kuitenkaan ajattele CTN-7-
sarjan olevan kaukana hänen aiemmasta työsken-
telystään. ”Tämä on yksi sarja muiden joukossa. 
Tekemisessäni on kuitenkin aina se runous 
mukana.” Jämsän mielestä erilaiset työskentely-
tavat myös ruokkivat toisiaan. ”Näitä on hauska 
tehdä aina välillä, jos vaikka tulee muitten juttujen 
kanssa umpikuja.” (Jämsä 19.5.2016.) Tärkeintä 
kaikessa taiteellisessa työskentelyssä on kuitenkin 
analogisuus. ”Pimiötyöskentelystä pidän kiinni. 
Olen aina vedostanut itse kuvani. Aina syntyy 
jotain, kun olen pimiössä. Tekeminen on fyysistä, 
en työskentele joka päivä. Tykkään pitää päivien 
taukoja ja miettiä juttuja.” Jämsälle abstrakteis-
sakin kuvissa olennaista on se, että teokset ovat 
valokuvia, eivätkä näytä akvarelleilta tai kalligra-
fialta. ”En vie pensseliä pimiöön.” (Jämsä 19.5.2016.)



2115. Abstraktin aika

Monitaiteinen abstraktio
Lähtökohtaisesti valokuva, samoin kuin kaikki tai-
teenalat läpileikkaava abstraktio, on luonteeltaan 
”monitaiteisesti sulauttava” (Alanen Kritiikin uutiset 
1/2016), eli sopiva teoksiin, joissa erilaiset taiteen 
tekemisen tavat kohtaavat. Taidealojen välisten 
rajojen hälvenemistä on nähtävissä myös monissa 
nykypäivän kotimaisissa valokuva- abstraktioissa. 
Monitaiteisesti abstraktin valokuvan parissa 
työskenteleviä taiteilijoita ovat Hannu Karjalainen 
(1978), Jaana Maijala (1984) ja Appu Jasu (1987). 

Paljon ulkomailla asuneen ja työskennelleen 
Karjalaisen mukaan valokuvataiteen korosta-
minen erillisenä taidemuotonaan on Suomessa 
vahvempaa kuin muualla Euroopassa. Hän arvelee 
sen johtuvan eriytyneestä ja vahvasti profiloitu-
neesta valokuvataidekoulutuksesta.

Muualla valokuva on enemmän osa kuva-
taiteita. Varsinkin nuorille valokuva on vain 
yksi menetelmä muiden joukossa. Välineellä 
ei ole heille merkitystä, eikä siinä ole mitään 
vikaa. Nykykentällä keskittyminen johonkin 
tiettyyn taiteen osa-alueeseen ja sen 
osaaminen ei ole monista kiinnostavaa. 
Minulle väline, nimenomaan valokuva, on 
kuitenkin tärkeä. Varsinkin viime vuosina 
on kirkastunut, että haluan käyttää ja 
hyödyntää sitä erikoisosaamista, mitä 
itselläni on. (Karjalainen 4.10.2018.)

Vuonna 2005 Taideteollisen korkeakoulun valoku-
vataiteen ohjelmasta maisteriksi valmistuneen ja 
neljä vuotta myöhemmin Vuoden nuoreksi taitei-
lijaksi valitun Karjalaisen työskentely on liikkunut 
viime vuosina yhä kokeellisempaan suuntaan. Työt 
eivät ole etukäteen suunniteltuja, vaan syntyvät 
”kuvan tekemisen tai kuvaamisen ilosta”. Teko-
prosessien lopputuloksena syntyvät teokset ovat 
entistä epäesittävämpiä ja jopa täysin abstrakteja. 
(Karjalainen 4.10.2018.) 

128. Hannu Karjalainen, Wave I, 2017
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Olen aina ollut kiinnostunut väreistä ja 
muodoista, mutta en ole ennen rohjennut 
tehdä jotakin niin yksinkertaista tai intui-
tiivista kuin puhdas abstraktio. Ajattelin, 
että ne eivät olisi tarpeeksi käsitteellisiä 
tai riittäisi teoksiksi. […] Pidän abstraktion 
katsojalle antamasta tilasta. Viime aikoina 
olen tekijänä nauttinut siitä, että on aikaa 
katsoa sitä teosta. (Karjalainen 4.10.2018)

Parhaimmillaan abstrakteissa kuvissa on Karjalaisen 
mukaan ”jokin ennennäkemätön taso, jonka 
tulkitsemisessa katse kääntyy sisäänpäin omiin 
muistoihin ja kokemuksiin käsitteellisen viite-
kehyksen sijaan” (Karjalainen Waveforms and 
Glowform 2018).

Yksi Karjalaisen teoksissa toistuvista elemen-
teistä on väri, jonka ominaisuuksia ja historiaa hän 
on tutkinut aiemmin esimerkiksi valokuvasarjassaan 
Books (2009). Vuonna 2018 Galleria Hippolytessä 
esillä olleen valokuvakokonaisuuden Waveforms 
and Glowform Karjalainen toteutti kuvaamalla 
erilaisia objekteja RGB-värierottelusuotimien läpi. 
Hän oli näyttelyn teoksia kuvatessaan kiinnos-
tunut ”esittämisen rajapinnoista”, eli tiloista, joista 
”kuvan voi vielä palauttaa niihin materiaaleihin, 
joita se esittää, mutta pienellä mielikuvituksella 
se voi olla myös jotain ihan muuta”. (Karjalainen 
4.10.2018.) 

Viimeisin valokuvateosten sarjani sai 
alkunsa muutama vuosi sitten, kun törmäsin 
sattumalta värierottelusuotimiin kirppu-
torilla. Kokeilin kuvata niiden läpi ja kiin-
nostuin siitä, mitä ne tekivät kuvalle. Mistä 
tahansa kohteesta tuntui tulevan yksivä-
rinen pinta. Päällekkäisvalotuksena valoku-
vafilmille kuvattaessa väripinnat yhdistyvät 
moniväriseksi verkostoksi. […] Yhdistyvät 
värikentät tuntuvat jollain tapaa veistok-
sellisilta, ne kohtaavat toisensa tilassa. […] 
Lopputulos on aina jossain määrin yllätys. 
(Abstrakti! 2017.)

Näyttelyn nimi Waveforms and Glowform oli 
viittaus samannimiseen elektronisen musiikin 
kappaleeseen. Karjalainen on kuvataiteilijan uransa 
ohella julkaissut useita elektronisen musiikin 
albumeja ja kertoo musiikin tekemisen olevan 
tärkeä osa hänen työskentelyään. ”Enemmän ja 
enemmän tekemäni musiikki ja kuvat alkavat muis-
tuttaa toisiaan.” Yksi olennaisista asioista molem-
missa ilmaisumuodoissa on ”tekijyydettömyyden 
mahdollisuus”. ”Elektronisessa musiikissa, samoin 
kuin valokuvauksessa, ei ole perinteistä soitin–
soittaja-yhteyttä, joten sillä on enemmän mahdol-
lisuuksia tekijän katoamiseen. Elektroninen ääni 
palautuu enemmän koneeseen tai laitteeseen.” 
(Karjalainen 4.10.2018.)

Karjalainen kuvaa teoksensa edelleen analo-
gisesti filmille, mikä hänen mukaansa on nähtä-
vissä kuvissa olevien muotojen epätäydellisyy-
dessä. Waveforms and Glowform -sarjan teoksia 
varten hän kuvasi erilaisia objekteja ”miniatyyri-
henkisesti” kotityöhuoneellaan Suomenlinnassa 
kahden vuoden ajan. Ne kokivat kuvauksen aikana 
”transformaation”.

Minulla on jotain objekteja, joita olen 
haalinut sieltä sun täältä, erilaisia kaksi- ja 
kolmiulotteisia asioita. En ole ihan varma 
mitä niistä etsin. Joskus olen tunnistavani 
sen asian, mutta sitten huomaan, ettei se 
ollutkaan. Tärkeimpiä asioita ovat kuitenkin 
muoto, materiaali ja pinta. Yksi oli esimer-
kiksi sellainen aika pieni kuutio, jonka 
maalasin mustaksi. Se roikkui kuvatessa 
ihan ohuesta siimasta. Sitten oli musta 
paperinpala, jota olin taitellut, metallinen 
rengas ja pallo, joka oli jotain askartelu-
materiaalia. Maalasin sen ja siihen jäi 
tippa maalia, joka sitten kuivui. Se teki siitä 
mielenkiintoisen. Muuten en olisi varmaan 
valinnut sitä. (Karjalainen 4.10.2018.)
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Karjalainen käytti jalustalla olevaa kameraa ja 
taustaan suunnattuja studiosalamia, jotka tekivät 
kuvattujen objektien muodoista terävärajaisia ja 
auttoivat vakioimaan valon määrän kuvauksen 
aikana. Hän kuvasi objektit yksi värisuodin kerral-
laan, varioiden kuvattavan asian paikkaa kameran 
edessä. ”Esine on maski, joka estää valon pääsyn 
kameraan. […] Muotoilen silmälle näkymätöntä 
mutta kameralle näkyvää maailmaa. Voisi sanoa, 
että muotoilen varjoja.” (Karjalainen 4.10.2018.) 
Kaikkiaan työskentely oli spontaania ja yllätyksel-
listä, liikkumista tekniikan ja laitteiden rajoilla. 

Niissä kuvaushetkissä on sellaista jännää 
pohtimista. Jotenkin aikaan liittyvää, en 
osaa edes oikein selittää. Joskus ne kuvaus-
hetket ovat sellaisia hyviä kokemuksia. 
Omia pohdintoja ja kelailuja, jotka saavat 
muodon niitten kuvien kautta.” (Karjalainen 
4.10.2018.)

Vuonna 2013 Aalto-yliopiston taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulun valokuvataiteen koulutus-
ohjelmasta maisteriksi valmistunut Jaana Maijala 
yhdistää teoksissaan valokuvausta ja piirtämistä. 
Piirtäjätaustansa vuoksia Maijala ei koe olevansa 
”oikea” valokuvaaja. ”Olen aina piirtänyt, valoku-
vaus on tullut vasta myöhemmin. Kandivuosina 
löysin sen oman tavan olla valokuvan kanssa.” 
(Maijala 16.12.2015.) Maijala päätyi yhdistämään 
kahta taidemuotoa, koska ”piirustus ei ollut 
tarpeeksi voimakas eikä pelkkä valokuva puoles-
taan kyennyt kantamaan samanlaista kädenjälkeä 
kuin piirustus”. (Maijala 2013). Valmiissa teoksissa 
piirros ja valokuva yhdistyvät tavalla, joka ei 
näytä oikein kummaltakaan. Esimerkiksi vuosina 
2010–2013 tehdyn Weight of Experience -sarjan 
mustavalkoiset, moniosaiset, Diasec-pohjustetut 
valokuvatyöt muistuttavat lähinnä veistoksia. 
(Maijala 2013, 10.) Yksi Maijalan esikuvista onkin 
amerikkalainen, minimalistisista ja tilan käsitystä 
tutkivista veistoksistaan tunnettu taiteilija Richard 
Serra (1938) (Maijala 16.12.2015).

Maijala löysi nykyisen, ”saumattomalta” tuntuvan 
työskentelytapansa muutamien epäonnistuneiden 
yritysten jälkeen. ”Olimme koulun kanssa matkalla 
New Yorkissa vuonna 2008. Meillä oli tehtävänä 
havainnoida Grand Central Stationia. Kuuntelin 
paikan ääniä ja rytmiä, ja tajusin, ettei ole mitään 
järkeä toistaa sitä, mitä näkee.” (Maijala 16.12.2015.) 
Kuvaamiseen sijaan Maijala alkoi piirtää kokemiaan 
tilanteita lyijykynällä muistikirjaan.

On jokin paikka tai tilanne, joka herättää 
minussa tuntemuksia tai ajatuksia, joita 
seuraan piirtämällä. Täytän paperit jäljillä, 
ja piirtämisen sijasta näen piirtäväni omaa 
olemassaoloani. Toisin sanoen: piirrän niin 
kauan kuin on tarpeen, jotta rauhoitun 
nähtyäni jonkin Pollockin teoksen, tai niin 
kauan kuin metromatka Coney Islandille 
kestää, tai pyykinkuivausrumpu pyörii. 
(Maijala 2013.)

Lyijykynäpiirrosten kuvaaminen seuraavana työ-
vaiheena tapahtui ”luonnostaan”. Kuvatessaan 
töitään Maijala tajusi, että piirustukset muut-
tuivat prosessin aikana kiinnostaviksi kappaleiksi. 
Kolmiulotteisuuden vaikutelmaa korostaakseen 
hän käytti kuvissaan salamavaloa, joka teki ”piirus-
tuksen harmaasta mustaa ja valkoista” ja jonka 
aikaansaamat heijastukset muokkasivat kuvan 
tilalli suuden tuntua. Kuvaaminen mahdollisti myös 
pienen ja intiimin piirroksen suurentamisen paljon 
alkuperäistä isommaksi. Maijala kuvasi piirrokset 
kokonaisina rajaamatta niitä, sillä sommittelun 
ja piirrettyjen asioiden suhteiden säilyttäminen 
tuntui tärkeältä. (Maijala 16.12.2015). 

Kuvasin nuo kevyet, vaaleanharmaat arkit, 
jotka lyijykynän määrä oli saanut venymään 
ja kupruilemaan. Valokuva muutti ne taas 
kaksiulotteisiksi, mutta sai silti piirustukset 
näyttämään massallisilta kappaleilta, 
joita ne eivät olleet paperilla olleet. 
(Abstrakti! 2017.) 
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Monet Maijalan teoksista koostuvat useista eriko-
koisista ja -muotoisista valokuvapaloista. Weight of 
Experience -sarjaan kuuluu jopa neljästä eri osasta 
koostuvia töitä. Kappaleiden lisääntyminen alkoi 
vahingossa. ”Kynä lipsahti muistikirjan viereiselle 
sivulle. Tapahtuma avasi sen, että mitä kappaleelle 
tapahtuu, kun se jakautuu. Siihen tuli sellaista 
vetoa. Sen jälkeen en enää rajoittanut piirtämistä 
vaan aloin lisäämään sivuja.” (Maijala 16.12.2015.) 
Moniosaisilla teoksilla Maijala halusi myös ”hajottaa 
valokuvan muodon” ja kokeilla, miten valokuvan 
”saisi toimimaan enemmän piirustuksen kaltaisin 
tavoin ja säännöin” (Maijala 2013, 19). Piirrosten 
jakautuminen usealle eri sivulle oli myös tapa 
esittää tapahtumien ajallista kestoa. ”Kokemus on 
paperin ulkopuolella jatkuva tapahtuma. Se ei lopu, 
vaikka paperi loppuisi.” (Maijala 2013, 10.) 

Kokemuksen ja sen piirtämiseen kuluvan ajan 
lisäksi Maijala on pohtinut valokuvauksen ja piirrok-
sen ajallista suhdetta. Hän kokee, että valokuvaa-
minen ”pysäyttää” ja ”tallettaa” piirretyn kuvan.

Valokuva säilöö piirustuksen keston, jolla on 
suhde käden liikkeeseen: valokuvan 1/60:s 
sekunti sitoo piirustuksen minuutit ja tunnit. 
Lisäksi valokuva pysäyttää piirustuksen 
hajoamisen, nuhjaantumisen tai katoa-
misen. Tiivistetymmin se siis lopettaa ajan 
vaikutuksen piirustukseen. (Maijala 2013, 10.)

Abstrakti ilmaisu on ollut Maijalalle luontainen 
valinta jo kauan, sillä hän ei halua ”kuvittaa” 
asioita, tai kertoa kuvillaan tarinoita. Keskustelun 
valokuvan todenperäisyydestä ja esittävyydestä 
hän kokee ”riippana” ja ihmettelee, miksi abstrak-
tin valokuvan kohdalla ”tekoprosessi on pakko 
preparoida auki”. Hänelle piirros on ”ajattelusta 
seuraava”, ja siksi enemmän totta kuin valokuva. 
”Paperilla näkyy ihminen siten, kuin hän kokee 
oman olemassaolonsa.” (Maijala 2013, 9.)

Vuonna 2014 Turun taideakatemiasta valmistu-
nut, monia erilaisia taiteen aloja töissään yhdis tävä 
Appu Jasu kokee, että mediumien rinnastaminen 
on keino niiden sisältämien ”rakenteiden” esiintuo-
miseen ja tutkimiseen. ”Jokaisella mediumilla on 

omanlainen rakenteensa. Toisinaan jonkun kuvion 
siirtäminen mediumista toiseen tuottaa siellä taas 
ihan uudenlaisen kuvion.” (Jasu 19.4.2019.) Jasulle 
taiteellinen monimediaalisuus on valinta, joka mah-
dollistaa monipuolisesti kommunikoivien töiden 
tekemisen. 

Jasun käsitteelliset valokuvateokset sisältävät 
usein tekstiä, joka ei selitä kuvia tai kerro tarinaa, 
vaan muodostaa kuvien oheen monitulkintaisen, 
filosofisen ja runollisen kerroksen. ”Valokuvien 
yhteydessä esitetyt tekstit ovat tuoneet esiin 
ajattelua, joka on tuntunut tarpeelliselta ilmaista 
juuri sanoilla.” Hänelle sanojen ja kuvien välinen 
suhde on toisteinen jatkumo. ”Havainnot ovat 
kuvia, jotka rikkoutuvat sanoista” (Jasu 2018). 

Kirjoittamiensa tekstien lisäksi Jasu käyttää 
töissään valokuvan ohella myös muita kuvataiteen 
tekniikoita, kuten videota. Teokseensa Looking 
at Four Seasons in the Abyss (Winter) by Timo 
Marila for 1 Minute and 55 Seconds (2015) hän 
sisällytti peräti neljää erilaista taiteen tekemisen 
tapaa. Teos koostuu Jasun ystävän Timo Marilan 
(1981) abstraktista maalauksesta Looking at Four 
Seasons in the Abyss (Winter) (2013) ja saman-
kokoisesta valokuvasta, johon on koottu pysäytys-
kuvat maalauksesta kuvatun videon 2028 ruudusta. 
Teoskokonaisuuteen kuuluu lisäksi Jasun kirjoittama 
teksti, joka on ollut näyttelyissä esillä kuvien 
viereen kiinnitetyllä A4-kokoisella paperiarkilla.

Yhteys syntyy ennen kaikkea ajan vaiku-
tuksesta. Aika altistaa liikkeelle; se kieltää 
kaiken joka havittelee pysyvyyttä, mutta on 
ehto minkään olemassaololle. 

Aika kerää hetket jatkumoksi, joka katkeilee 
ja asettuu limittäin itsensä päälle. 
Yrityksenä kerryttää yhden siivun sen 
olemuksesta näkyvään muotoon, video-
kamera taltioi harhailevan katseen taulun 
pinnalla. Maalausta tovin tarkasteltua 
videon 2028 kuvaruutua kerätään pois 
aikaulottuvuudesta ja asetellaan kaksiulot-
teiseksi pinnaksi. Katselun kesto 1 minuuttia 
55 sekuntia. (Jasu 2015.)
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129. Jaana Maijala, Grünewald, 2011
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Jasu sai ajatuksen Looking at Four Seasons in the 
Abyss (Winter) by Timo Marila for 1 Minute and 
55 Seconds -teokseen nähtyään Marilan abstraktin 
maalauksen näyttelyssä. Hän alkoi miettiä, miten 
sen katsomista voisi esittää. Marilan valkoiselle 
pohjalle sinisellä, punaisella, keltaisella ja mustalla 
värillä tehdyistä laajoista värivedoista muodostuva 
maalaus sopi hyvin katsomisen tutkimista tarkaste-
levan teoksen osaksi, sillä Jasun mielestä ”abstrakti 
ei ohjaa ajatuksia”. Tutkimistavaksi Jasu valitsi 
videokuvauksen, koska se mahdollisti katsomisen 
ajallisen keston ja ajan ”pakkautumisen” tarkkailun. 
Pysäytettyinä ruutuina esitetty video sisältää 
maalauksen katsomiseen käytetyn vajaan kahden 
minuutin mittaisen tapahtuman. ”Aika alkaa, kun 
katsoja tai kuvaaja kävelee maalauksen luo kulman 
takaa ja loppuu, kun katsoja lähtee.” (Jasu 3.2.2017.)

Teos on syntynyt ajatuksesta yrittää nähdä 
tietty ajanjakso visuaalisena massana, 
samalla tavoin kuin auki levitetyn eloku-
vafilminauhan toinen toisiaan seuraavat 
pienet kuvat muuttuvat kaukaa katsot-
taessa abstraktiksi väripinnaksi. Teoksessa 
valitusta hetkestä (maalauksen katselu) 
tehdyn videon kuvaruutuja ei näytetä yksi 
kerrallaan peräkkäin, vaan kaikki kerralla 
yhtenä liikkumattomana kollaasina. Teos 
on toisaalta tulkinta sen viereisestä maala-
uksesta yhden katsojan kokemuksen läpi 
suodatettuna, muisto siitä, toisaalta esitys 
ajasta ja muistista asiana, joka kerää eletyt 
hetket viivaksi, jonka kiertää kasaan ja 
pakkaa kerälle asettaakseen sen siististi 
vierekkäin muiden kanssa tai satunnaiseen 
kasaan. (Abstrakti! 2017.)

130. Appu Jasu, Looking at Four Seasons in the Abyss (Winter) by Timo Marila for 1 Minute and 55 Seconds, 2016
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Yksi teoksen toteutuksen teknisistä haasteista oli 
videon kuvasuhteen valinta. Maalauksen kuvaami-
sessa oli olennaista, että videointi tallentaisi katso-
misen mahdollisimman tarkasti, joten tapahtuman 
pituutta ei voinut lyhentää. Valmiissa teoksessa 
videoruutujen tuli puolestaan olla riittävän isoja, 
jotta niiden sisältämä kuvallinen informaatio olisi 
vielä mahdollista nähdä. Lisäksi videoruuduista piti 
pystyä kokoamaan valokuva, joka olisi mahdollisim-
man täsmällisesti maalauksen kokoinen ja muotoi-
nen. Eri vaihtoehtoja kokeiltuaan Jasu päätyi lähim-
pänä ihmisen näkökenttää olevaan kuvasuhteeseen 
4:3, jonka valokuviksi muutetuista ruuduista pystyi 
vielä tarkasti katsomalla näkemään, miten tekijän 
katse liikkui maalauksessa sen yksityiskohtiin tar-
kentaen. (Jasu 5.3.2017.)

Looking at Four Seasons in the Abyss (Winter) 
by Timo Marila for 1 Minute and 55 Seconds 
oli ensimmäistä kertaa esillä vuonna 2015 Jasun 
Galleria Hippolytessä pitämässä yksityisnäytte-
lyssä The Poetics of a Line. Näyttely, samoin kuin 
häneltä vuonna 2018 julkaistu saman niminen kirja, 
käsitteli ihmisen ja tätä ympäröivän maailman 
suhdetta. Jasulle valokuvat ja tekstit ovat 
molemmat konkreettisia palasia todellisuudesta. 
Yhdistyessään ne kuitenkin toimivat eri tavoin. 

Viivan poetiikassa on paljon juuri erilaisen 
tilan luomista yhdistämällä teksti-
mielikuvaa valokuva-mielikuvaan; tekstillä 
voi ohjata vähän mihin suuntaan katsojan 
ajatukset ohjautuvat kuvaa katsoessa, sekä 
viedä kokemuksen valokuvan näkymästä 
ihan erilaisella logiikalla toimiviin teksti- 
mielikuviin. Yksi tärkeimmistä syistä 
onkin ehkä ollut mahdollisuus tehdä 
teoskokonaisuuden maailmasta 
mahdollisimman laaja; yksittäiset teokset 
ovat tuntuneet vaikeilta ja ajatuksen 
hahmottaa enemmän kokonaisuutena. 
(Jasu 19.4.2019.)

Uusimpiin töihinsä useissa eri bändeissä musiikkia 
soittava Jasu on yhdistänyt myös ääntä, joka 
on toiminut keinona viedä katsoja ”hyvin moni-
mutkaisiin ja epämääräisiin tiloihin niin tilan 
fyysisten kuin mielentilallisten tunnelmien 
suhteen”. Hienointa asioiden yhdistelemisessä 
onkin hänen mielestään sitä kautta avautuvat 
monet erilaiset mahdollisuudet. ”Taiteen tehtävä 
on luoda uusia tapoja ajatella ja olla olemassa.” 
(Jasu 19.4.2019.)

×
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Valokuvallinen abstraktio on ilmiö, joka linkittyy 
satavuotisen historiansa aikana monin eri tavoin 
valokuvaukseen, taiteeseen ja yhteiskunnallisiin 
tapahtumiin. Kyseessä ei ole muuttumaton tai 
syntyhetkeensä 1910–1920-luvuille pysähtynyt asia, 
vaan pikemmin ajassa elävä valokuvataiteen muoto, 
joka on olemassaolonsa aikana päivittynyt useita 
kertoja. Historiansa aikana abstrakti valokuvaus on 
laajentunut valokuvauskulttuurin ja valokuvaajien 
toimintaympäristön muuttumisen myötä ja saanut 
monia uusia ilmaisutapoja. Tietyt piirteet kuitenkin 
toistuvat ilmiön olemassaolon aikana siinä määrin, 
että niitä voi pitää valokuva-abstraktiota määrittä-
vinä ominaisuuksina.

Näitä ovat abstraktien valokuvateosten teke-
miseen liittyvät valmistustavat, kuten kameraton 
valokuvaus ja valokuvallisten elementtien, esimer-
kiksi liikkeen, valon, ajan sekä valoherkkien mate-
riaalien kokeellinen käyttö. Abstraktin valokuva-
taiteen keskeisiin piirteisiin kuuluu myös tekijöiden 
tutkiva asenne ja muiden taiteiden työsken-
tely- tai ajattelutapojen lainailu. Tarkoituksellinen 
rajojen ylittäminen ja uusien ilmaisukeinojen 
etsiminen nousivat usein esiin haastattelemieni 
taiteilijoiden kertoessa työskentelytavoistaan. Yksi 
ilmiöön liittyvistä, sen koko olemassaoloa leimaa-
vista seikoista, on myös abstraktiin valokuvataitee-
seen kohdistuva kritiikki. 

Aihe on historiansa aikana toistuvasti herät-
tänyt keskustelua erityisesti valokuvaajien parissa. 
Yksi arvostelun yleisimpiä aiheita on valo kuvallisen 
abstraktion laajeneminen perinteisen valoku-
vauksen ulkopuolelle. Abstraktit valokuvat on 
koettu epävalokuvamaisina ja niiden on nähty 
muistuttavan liialti muita kuvataiteita, erityi-
sesti maalaustaidetta. Kritiikki ja keskustelu 
ovat tuottaneet abstraktiin valokuvataiteeseen 
– ja laajemmin muuhunkin abstraktiin taitee-
seen – myös paljon sisältöä. Tekstejä abstrak-
tista valo kuvauksesta ovat tuottaneet poikkeuk-

sellisen laajasti valokuvaajat ja taiteilijat itse. 
Taiteilijatekstien, teorioiden, manifestien, teos-
nimien ja muiden kirjoitusten kautta on sanoitettu 
omaa taiteellista työskentelyä, viitattu muiden 
taiteilijoiden teoksiin, vastattu kritiikkiin sekä 
hetkittäin myös tietoisesti provosoitu.

Vaikkakin abstraktien valokuvien määrä on 
nykypäivänä selkeästi lisääntynyt, ei ilmiö kuiten-
kaan ole valokuvataiteen valtavirtaa. Pikemminkin 
kyseessä on sinnikäs vähemmistö, jonka yleisyys 
on historian aikana vaihdellut jonkin verran. 
Kotimaisen abstraktin valokuvataiteen yleisyyteen 
vaikuttaneita seikkoja ovat yhteiskunnan murros-
kohtien lisäksi ilmiön vastaanotto, valokuvaa-
jien koulutustaso sekä valokuvauksen taidestatus. 
Nykypäivänä kotimaiset valokuva-abstraktiot 
ovat yleisempiä kuin koskaan aikaisemmin, mikä 
kertoo valokuvataiteen lujittuneesta asemasta 
yhteiskunnassa. 
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Valokuva-abstraktion aihe
Valokuva-abstraktio on lukuisista taiteeseen, 
tieteeseen, tekniikkaan ja teknologiaan sisältämis-
tään viittauksista huolimatta hyvin valokuvallinen 
ilmiö. Voikin sanoa, että abstraktion tärkein aihe 
on valokuvaus itsessään. Ilmaisutapana abstraktio 
kutsuu puoleensa niitä valokuvaajia ja taiteilijoita, 
joille teosten valmistusprosessissa oleellista 
on valokuvauksen erilaisten ominaisuuksien ja 
mediumin ontologian pohdinta. Yleistä tekijöiden 
keskuudessa on myös tarve haastaa valokuvauksen 
perinteisesti arvostetuin ominaisuus, esittävyys. 
Yhteistä kaikille abstraktiosta kiinnostuneille 
tekijöille on myös tietoinen päätös työskennellä 
valokuvan normien vastaisesti, kehittää uusia työs-
kentelytapoja ja rikkoa rajoja.

Valokuva-abstraktio on historiansa aikana päivit-
tynyt useasti tekijöiden, valokuva- ja taidekentän, 
mediumin omien ja laajemmin yhteiskunnan teknis-
ten ja ideologisten muutosten myötä. Samalla eri 
vuosikymmeninä tehdyissä abstrakteissa valokuva-
teoksissa on havaittavissa kaltaisuutta. Kameraton 
työskentely, liikkeen ja pitkän valotusajan hyö-
dyntäminen, materiaalien epäkonventionaalinen 
käyttö sekä valon erilaisten ominaisuuksien 
hyödyntäminen ovat osa valokuva-abstraktiota 
yhtä lailla nykypäivänä kuin mitä ne olivat ilmiön 
alkuvuosikymmeninä sata vuotta sitten. 

Tietystä toisteisuudesta huolimatta valokuva- 
abstraktioiden tekijät ovat sukupolvi toisensa 
jälkeen onnistuneet uudistamaan ilmiötä tuomalla 
sen pariin itselleen tärkeitä tai ajalleen ominaisia 
asioita. Näitä ovat esimerkiksi valokuvan teknisten 
muutosten ja niiden aiheuttamien sisällöllisten 
siirtymien kommentointi ja ominaisuuksien kokeilu. 
Abstraktiin valokuvailmaisuun ovat vaikuttaneet 
muun muassa kinofilmikameran kehitys, värivalo-
kuvauksen yleistyminen ja mediumin digitaalinen 
murros, josta ovat esimerkkinä sekä digitaaliota 
kommentoivat ja siitä loitontuvat teokset. Aiheissa 
ja niiden käsittelyssä on myös luettavissa monin 
eri tavoin yhteiskuntaan ja taidekenttään kohdis-
tuvia kannanottoja. Jo pelkästään analogisen valo-
kuvauksen valinta nykypäivänä on taiteilijalta 
selkeä poliittinen ele. 

Valokuvallisessa abstraktiossa on nähtävissä 
myös yhteys aikalaistaiteisiin, joka piirtyy selkeänä 
esiin ilmiön historian alkuvuosikymmenien lisäksi 
muun muassa 1950-luvulla. Muiden kuvataiteiden 
vaikutuksen voi havaita abstraktien kuvien aiheiden 
lisäksi niiden esittämisen tapojen ja tekniikoiden 
muutoksissa, kuten teosten koon kasvamisessa 
1990-luvulla. Nykypäivän abstraktioiden monitaitei-
suus puolestaan kertoo osaltaan valokuvataiteen 
asemasta yhtenä kuvataiteen aloista. Valokuvauk-
sen vahvistunut taidestatus on selkeästi lisännyt 
kotimaisten valokuva-abstraktioiden määrää ja 
tehnyt epäesittävästä ilmaisumuodosta yleisempää.

Epäesittävän valokuvauksen ja muiden kuva-
taiteiden yhteys on olennaista myös siksi, että 
abstraktin merkitys valokuvauksen luokitte-
lussa taiteeksi on ollut merkittävä. Nykypäivänä 
valokuva galleriassa on arkipäivää, mutta 1960-
luvulla valokuvien esittäminen taidemuseoissa ja 
gallerioissa oli vielä sangen radikaali ele. Kaikkiaan 
kotimaisen valokuvan taidestatus sekä se, minkä-
laista valokuvaa ylipäätään pitäisi julkisesti esittää, 
jakoi mielipiteitä 1980-luvulle saakka. Voisikin 
sanoa, että vaikka valtaosasta kotimaista valokuvaa 
tuli taidetta vasta 1990-luvulla, oli abstrakti 
valokuva sitä jo 1960-luvulla.
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Ärsyttävä abstraktio
Valokuva-abstraktio on satavuotisen olemassa-
olonsa aikana vakiinnuttanut paikkansa osana valo-
kuvailmaisua. Sen saama vastaanotto on kuitenkin 
vaihdellut. Kotimaisen abstraktin valokuvan his-
torian myrskyisimmät vaiheet koettiin 1950–1980-
lukujen aikana. Abstraktion hyväksyntään on vai-
kuttanut valokuvauksen ideaali eli se, minkälainen 
valokuvaus kunakin aikana on koettu oikeanlaiseksi 
tai tavoiteltavaksi. Valokuvauksen ideaalin määrit-
telyyn osallistuvat käytännössä kaikki valokuvauk-
sen kentän toimijat. Heihin kuuluvat valokuvaajien 
lisäksi muut alan ammattilaiset, kuten kuraattorit, 
galleristit ja kriitikot. Myös alan lehtien vaikutus on 
ollut merkittävä. 

Abstraktin ajoittain hyvinkin haasteellisesta 
asemasta kotimaisessa valokuvataiteessa on nyky-
päivänä jäljellä enää satunnaisia kaikuja. Menneiden 
vuosikymmenien aikainen suhtautuminen ilmiöön 
on kuitenkin edelleen nähtävissä museoiden 
kokoelmissa ja satunnaisesti myös alan toimijoi-
den arvokriittisinä kannanottoina. Taaksepäin 
katsoessa erityisesti 1970-luku, jolloin myös monet 
valokuvauksen pysyvistä rakenteista muotoutuivat, 
näyttäytyy monin tavoin ongelmallisena valo kuva-
abstraktion kohdalla. 

Abstrakti valokuvaus sijoittuu valokuvauksen 
laajalla kentällä lähelle kuvataiteita. Sen etäisyys 
dokumentaariseen ja journalistiseen valokuvauk-
seen on ollut yksi syy ilmiöön kohdistettuun 
kritiikkiin. Perinteisen, eli esittävän valokuvauksen 
haastavat abstraktiot on koettu mediumia heiken-
tävinä, epävalokuvallisina lainoina. Erityisesti 
maalaustaiteen konventioiden tuomista valo-
kuvauksen piiriin on arvosteltu. Abstraktioita 
on moitittu myös teoksiin liittyvien sanallisten 
kuvausten vaikeaselkoisuudesta. Jopa abstraktio- 
sanaa itsessään on pidetty ulkopuolelta tuotuna, 
mediumiin huonosti istuvana määreenä. 

Valokuvallinen abstraktio onkin ärsyttävän 
vaikeasti määriteltävissä oleva asia. Tekstit 
taipuvat huonosti epänarratiivisen abstrak-
tion ympärille, eikä ilmiötä ole helppo sanal-
listaa. Osittain abstraktien kuvien ja niihin liitet-
tyjen tekstien sisältämä provokaatio on ollut myös 
tietoista. Monen tekijän tavoite on ollut haastaa 
valokuvauksen normeja ja herättää keskustelua. 
Abstraktion voikin nähdä myös valokuvateoreet-
tisen keskustelun aloittajana ja ylläpitäjänä, ja 
siten mediumin vitaalisuutta ruokkivana voimana. 
Debatointi abstraktion ympärillä on tuottanut 
valokuvakeskusteluun uutta tietoa, havaintoja ja 
ymmärrystä valokuvan olemuksesta.
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Valokuva-abstraktion tulevaisuus
Nykypäivänä abstrakti valokuvaus ei enää ole se 
avantgarde-taiteilijoiden suosima kapinallinen ja 
moderni vaihtoehto perinteiselle valokuvaukselle 
ja kuvataiteelle, jollaisena ilmiö esittäytyi 1910–
1920-luvuilla, vaan epäesittävyydestä on muovau-
tunut yksi monista valokuvataiteen ilmaisukei-
nois ta. Osaltaan abstraktin valokuvauksen yleisty-
miseen on vaikuttanut valokuvauksen vahvistunut 
taidestatus, mutta myös aiheesta saatavilla oleva 
tutkimustieto on lisännyt ilmiön tunnettavuutta ja 
auttanut sen ymmärtämisessä.

Tutkittavaa abstraktissa valokuvauksessa kui-
tenkin vielä riittäisi. Kotimaisen valokuvataiteen ja 
muun kuvataiteen abstraktioiden ajallinen rinnas-
taminen olisi paitsi mielenkiintoista, myös toisi 
maamme taidehistoriaan uusia kytkentöjä. Samoin 
muiden maiden valokuva-abstraktioiden historian 
ja nykypäivän vertailu kotimaiseen kuvastoon olisi 
kiinnostava aihe. Tämän tutkimuksen aineisto mah-
dollistaisi myös esimerkiksi valokuva-abstraktioiden 
ja yhteiskunnallisen taloustilanteen välisen suhteen 
tarkastelun. Olisi kiintoisaa selvittää, liittyykö 
talou dellinen noususuhdanne abstraktin valokuva-
taiteen suosion lisääntymiseen, kuten aineisto 
tuntuu vihjaavan.

Abstraktien valokuvateosten nokkeluus ja niiden 
sisältöjen jatkuva uusiutuminen tekevät ilmiön 
tulevaisuudesta vaikean ennustaa. On silti hauska 
pohtia, minkälainen valokuvallinen abstraktio 
voisi olla sadan vuoden päästä, täyttäessään kaksi 
sataa vuotta. Todennäköistä on, että näemme 
abstraktioissa jatkossakin mediumin perinteisten, 
jo tunnettujen ominaisuuksien tutkimista, sekä 
uusien valokuvateknisten innovaatioiden rajojen 
koettelua. Mediumin painopisteen siirtyminen 
yhä enemmän optisesta laskennalliseen tuottaa 
abstraktioiden tekijöille varmasti monia uudenlaisia 
mahdollisuuksia. Ehkä tulevaisuudessa tekoälyn 
ohjaamat kamerat antavat kuvia niiden ottamisen 
sijaan, kuten saksalainen tutkija Gottfried Jäger 
kirjoitti valokuva-abstraktiota määritellessään. Yksi 
asia kuitenkin varmasti säilyy. Valokuva-abstraktio 
tulee aina säilyttämään olemuksensa määrittele-
vimmän asian, kapinan esittävyyttä vastaan.

×
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132. Laura Nissinen, Aleatory Variable (water damage) IV, 2014 
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Kannen kuva: Laura Nissinen, 9.6.2015 
(Ilford HP4 35 mm developed in artist 
urine), 2016. Pigmenttivedos bambu-
paperille, 8 × 350 × 40 cm

Liepeet: Laura Nissinen, kuvia haasta-
telluista ja arkistoista 2012–2020

1.  Laura Nissinen, Aleatory Variable 
(water damage) I, 2014. Pigment-
tivedos, diasec, 120 × 76 cm

2.  Alvin Langdon Coburn, Vor-
togrammi, 1917. Bromidivedos, 
24,2 × 17,9 cm. The Royal Pho-
tographic Society Collection, 
Victoria and Albert Museum

3.   Museum of Modern Art, Sense 
of Abstraction -näyttely, 1960

4.   Laura Nissinen, A Lucio I, 2014. 
Adhesiotuloste, 160 × 130 cm

5.   Mikko Sinervo, Cepheid 
Variable I, 2011. C-printti, 
diasec, 68,5 × 56 cm.

6.   Mikko Sinervo, Surface I, 2017. 
Pigmenttivedos, 72,5 × 59 cm. 

7.   Jakob Johannes Sederholm, kivi-
mikroskooppikuva, 1890. Hopea-
gelatiininegatiivi, lasi, 13×18 cm. 
Geologinen tutkimuskeskus

8.   Anders Donnerin työryhmä, 
Plejanderna 4.12.1894. Hopea-
gelatiininegatiivi, lasi, 16×16 cm. 
Helsingin yliopistomuseo

9.   Richard Faltin ja Anna Lönnbäck, 
röntgenkuvia, 1898. Kollo-
diumvedos, 23,8 × 17,8 cm. 
Helsingin yliopistomuseo

10.   Matti Uusi-Honko näyttelys sään 
Todellisia abstrak tioita, 1963. 
Matti Uusi-Hongon yksityisarkisto

11.   Wanold Wilkman, grå musko-
vitrik gr. gneis, Ilomantsi, 4.3. 
1914. Värirasterikuva, 9×12 cm. 
Helsingin kaupunginmuseo

12.   Matti Uusi-Hongon Todelli-
sia abstraktioita -sarjan kuvia 
Viikko sanomissa, 17.5.1963. Matti 
Uusi-Hongon yksityisarkisto

13.   August Strindberg Celestograf I, 
1893–1894. 12,5 × 9 cm, hopeage-
latiinivedos. Kungliga biblioteket

14.   August Strindberg Celesto-
graf I, kääntöpuoli, 1893–1894. 
12,5 × 9 cm, hopeagelatiini-
vedos. Kungliga biblioteket

15.   Marko Vuokola, Moon 
(Sharpen), 2014. C-printti, 
diasec, 45 × 45 cm

16.   M. M. Henry, photographie 
Lunaire, 27.3.1890. Kehystetty 
hiiilivedos, 22,2 × 16,5 cm. 
Helsingin yliopistomuseo

17.   Laura Nissinen, Piirros kuulla 
(piste), 2007. Pigmentti-
vedos 190 × 127 cm. Stif-
telsen Pro Artibus

18.   Laura Nissinen, Sininen 
aurinko, 2007. Pigmentti-
vedos akryylille, 85 × 63 cm

19–22. 
Laura Nissinen, Aleatory 
Variable (burning b&w sheet 
negative) I–IV, 2014. Pigmentti-
vedos, diasec, 110 × 90 cm

23.   Laura Nissinen, Film burned 
with camera flash (short history 
of flash photography), 2014. 
Pigmentti vedos, 120 × 110 cm

24.   Laura Nissinen, Thinking of 
Laila, 2014. 3 kpl keskikokoi-
sia värinegatiiveja 6 × 6 cm, 
2 kpl piirtoheittimiä

25.   Laila Pullinen, Kuuma kuoppa, 
1966. Akryyli, kupari, metalli, 
113 × 119 × 37 cm. Kansallisgalleria

26.   Laura Nissinen, Thinking of 
Laila, 2014. 3 kpl keskikokoi-
sia värinegatiiveja 6 × 6 cm 
3kpl, 2 kpl piirtoheittimiä

27–28. 
Laura Nissinen, Aleatory 
Variable (water damage) II–III, 
2014. Pigmenttivedos, diasec, 
120 × 76 cm, 110 × 66 cm

29.  Laura Nissinen, A Lucio II, 2014. 
Adhesiotuloste, 160 × 130 cm

30.   Laura Nissinen, Aleatory 
Variable (burning colour 
sheet film), 2014. Pigmentti-
vedos, diasec, 120 × 76 cm

31.   Lucio Fontana, Concetto 
Spaziale, Attese, 1959. Aniliini 
kankaalle, 100 × 100 cm
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32.   Laura Nissinen, 9.6.2015 (Ilford 
HP4 35 mm developed in artist 
urine), Galleria Huuto, 2016

33.   Laura Nissinen, 19–20.4.2015 
(Ilford HP4 35 mm develo-
ped in artist urine), 2016. 
Pigmenttivedos bambupa-
perille, 8 × 350 × 40 cm

34.   Andy Warhol, Oxidation Painting, 
1978. Kuparimaali kankaalle, 
193 × 132 cm. Yksityiskokoelma

35–40. 
Laura Nissinen, This One’s 
for You, Andy I–VI, 2016. 
Pigmenttivedos, diasec, 
19 × 70 cm, 22 × 70 cm, 
24 × 70 cm, 47 × 70 cm, 
39 × 70 cm, 32 × 70 cm

41.   Vilho Setälä, Sähkökruunu, 1928. 
Mustavalkoinen kinofilminegatiivi. 
Suomen valokuvataiteen museo.

42.   Man Ray, Rayogram, 1923 / 
1970. Hopeagelatiinivedos, 
fotogrammi, 21,4 × 17,2 cm. 
Moderna Museet.

43.   Erik Blomberg, Opettajan puhe, 
1930-luku. Hopeagelatiinive-
dos, fotogrammi, 24 × 18 cm. 
Suomen valokuvataiteen museo

44.   Christian Schad, Schado-
gram, Dadaphone 7/1920

45.   László Moholy-Nagy, Malerei 
Fotografei Film, 1967

46.   Vilho Setälä, Sähkökruunu- 
teoksen viereinen filmiruutu, 
1928. Mustavalkoinen kino-
filminegatiivi. Suomen valo-
kuvataiteen museo

47–48. 
Vilho Setälä, Pieni kuvakirja valo-
kuvauksen harrastajille, 1929. 
Suomen valokuvataiteen museo. 

49.   Vilho Setälä, kuva magneetti-
kentistä, 1911–1912. Hopeage-
latiininegatiivi, lasi, 9×12 cm. 
Suomen valokuvataiteen museo

50.   Vilho Setälä, kuva sähköpur-
kauksesta, 1911–1912. Hopea-
gelatiininegatiivi, lasi, 9×12 cm. 
Suomen valokuvataiteen museo

51–52. 
Heikki Paaer, sarjasta Heilah-
duksen omakuva, 1950-luku. 
Hopeagelatiinivedos, foto-
grammi, 23,5 × 29,5 cm. Museo-
viraston kuvakokoelmat, Jour-
nalistinen kuva-arkisto

53.   Pertti Kekarainen, Dokument 
Movement, 1994. Kromogeeni-
nen värivedos mdf-levylle, 
triptyykki, 3 × 190 × 120 cm. 
Suomen valokuvataiteen museo

54.   Nanna Hänninen, Basel 
from Sankt Anton Diptych, 
2006. C-printti, diasec, dip-
tyykki, 2 × 158 × 400

54.   Nanna Hänninen, Vertical Lands-
cape, 2013, Tukholman kaupunki

56.   Eino Mäkinen, Fotogrammi, 
Valokuvaus-lehti 2/1929

57.   TK-miehet Kolkka, Hiisi-
vaara ja Blomberg, Petroskoi 
30.9.1941. SA-kuva-arkisto

58.   Eino Mäkinen, Konkurssi, 1929. 
Hopeagelatiininegatiivi, lasi 9×12 
cm, Kansallinen audiovisuaali-
nen instituutti EM:N/038

59.   Eino Mäkinen, nimetön (Har-
joitelmia-sarja, hehkulamppu), 
1920–1930. Hopeagelatiinine-
gatiivi, lasi, 9×12 cm, Suomen 
valokuvataiteen museo

60.   Alexandr Rodtšenko, Hehku-
lamppu, 1926. Hopeagelatiini-
vedos, yksityinen kokoelma. 
Kuva kirjasta Rennert, Anna 
(2008) Rodčenkos Metamor-
phosen. Zur Dynamik der 
Form im fotografischen Werk

61–64. 
Eino Mäkinen, sarjasta Viilat, 
1920–1930. Mustavalkoinen filmi-
negatiivi, 6×7 cm. Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti

65.  Eino Mäkinen, nimetön (Har-
joitelmia-sarja, ehjät lasit), 
1920–1930. Hopeagelatiinine-
gatiivi, lasi 9×12 cm. Suomen 
valokuvataiteen museo

66.  Eino Mäkinen, nimetön (Harjoi-
telmia-sarja, särkyneet lasit), 
1920–1930. Hopeagelatiini-
negatiivi, lasi, 9×12 cm. Suomen 
valokuvataiteen museo

67.   Erik Blomberg, nimetön 
(Hertta rouva), 1930–luku. 
Hopeagela tiinivedos, montaasi, 
32,5 × 25 cm. Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti

68.   Erik Blomberg, nimetön 
fotogrammi, 1930-luku. 
Hopeagelatiini vedos, foto-
grammi, 24 × 18 cm. Suomen 
valokuvataiteen museo

69–70. 
Erik Blomberg, leike kansio, 
1920–1930. Suomen valo-
kuvataiteen museo
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71–72. 
Reijo Porkka, Värifotogram-
meja, 1985. Värifotogrammi, 
12,6 × 17,7 cm. Suomen valo-
kuvataiteen museo

73.   Keijo Kansonen, Reino-
grammi, 1987. Fotogrammi, 
104,5 × 236,5 cm. Kansallisgalleria

74.   Kira Leskinen, Amante, 2017. Pig-
menttivedos, diasec, 90 × 65 cm

75.   László Moholy-Nagy, nimetön 
(omakuva), 1926. Bromivedos, 
fotogrammi, 24 × 18 cm. 
Museum Folkwang

76.   Noora Sandgren, Fluid Being: 
Dialogue 15.10.2015 (30 
min), 2015. Pigmenttivedos, 
diasec, 96 × 120 cm. Suomen 
valokuva taiteen museo

77.   Juhani Riekkola, Muodot IV, 1970. 
Värifotogrammi, 59 × 40 cm. 
Vapriikin kuva-arkisto 

78.   Lars von Haartman, Komposition 
med fyrkanter, 1955. Hopea-
gelatiinivedos, fotogrammi, 
39,6 × 29,9 cm. AFK-kokoelma, 
Suomen valokuvataiteen museo

79.   Robin Hackman, Analysis, 
1956. Hopeagelatiinivedos, 
20,5 × 30 cm. AFK-kokoelma, 
Suomen valokuvataiteen museo

80.   Per-Olov Jansson, Lasilevyjä, 
1955. Hopegelatiini vedos, 
fotogrammi, 40 × 30 cm. 
AFK-kokoelma Suomen 
valokuvataiteen museo

81.   Fredrick Hackman, Randigt i 
lek med randiga profiler, 1957. 
Hopegelatiinivedos, fotogrammi, 
17 × 22,3 cm. Yksityisarkisto

82.   Fotograafikko-ryhmä Taidesa-
lonki Husassa, 1965. Juhani 
Riekkolan yksityisarkisto

83.   Juhani Riekkola kotonaan 
Aitolahdella 27.1 2014. 
Kuva Laura Nissinen

84.   Ari Yrjänä, nimetön Foto-
konstruktio, 1969–1970. 
Hopea gelatiinivedos, 97, 
5 × 42 × 4,0 cm. Vap-
riikin kuva-arkisto

85.   Aimo Vuokola, nimetön 
Fotokonstruktio, 1969–1970. 
Valokuva vaneripohjalle, 
57,9 × 88,4 × 2,0 cm. Vap-
riikin kuva-arkisto

86.   Aimo Vuokola, nimetön Foto-
konstruktio, 1969–1970. Valokuva 
vaneripohjalle, 86 × 152 × 7,5 cm. 
Vapriikin kuva-arkisto

87–89. 
Juhani Riekkola, sarjasta 
Muotoja, 1967. Hopeagelatiini-
vedos, montaasi, 25,5 × 17 cm. 
Suomen valokuvataiteen museo

90.   Trond Hedström, Slaavilai-
nen tanssi, 1960–1970. Värilli-
nen fotografiikka, 50 × 69 cm. 
Suomen valokuvataiteen museo

91.   Trond Hedström, nimetön 
teos toimistoympäris-
tössä, Kameralehti 8/1967

92.   Otso Pietisen palvelupiste 
Helsingissä, 1968. Mustavalko-
negatiivi, 6×6 cm. Suomen 
valokuvataiteen museo

93.   Otso Pietinen, sarjasta Nuo-
rekkaan kodin kuvia, 1970. 
Värinegatiivi 6×7 cm. Suomen 
valokuvataiteen museo

94–99.  
Otso Pietinen, sarjasta Nuo-
rekkaan kodin kuvia, 1970. Väri-
negatiivi 6 × 7 cm. Suomen 
valokuvataiteen museo

100.   Otso Pietinen, nimetön mak-
rokuva, 1960–1970. Värilaa-
kanegatiivi, Suomen valo-
kuvataiteen museo

101.   Käynti Sans Soucissa, vas. 
insinööriluutnantti Rannikko, 
majuri Parkkkonen, luutnantti 
Bender ja vänrikki Pietinen, 
Berliini 19.3.1942. SA-kuva-arkisto

102.   Timo Kelaranta, sarjasta Hiljai-
nen järvi, 1980–1986. Hopea-
gelatiinivedos, 36,5 × 45, 
5 cm. Kansallisgalleria

103.   Timo Kelaranta, nimetön foto-
grammi (taiteilijan oma käsi), 
1971. Hopeagelatiinivedos, foto-
grammi, 29,9 × 24, 2 cm. Aal-
to-yliopiston kuva-arkisto

104.   Timo Kelaranta, sarjasta 
Juego, 2009. Pigmenttive-
dos, 83 × 64 cm. Suomen 
valokuvataiteen museo

105.   Manuel Àlvarez Bravo, Juego 
del papel, 1926–1927. Hopea-
gelatiinivedos, 18,3 × 23,5 cm. 
Archivo Manuel Àlvarez Bravo, 
The J. Paul Getty Museum

106.   Wolfgang Tilmans, Paper 
Drop (window), 2006. C-print, 
145 × 200 cm. Städel Museum

107.   Allan Grönvall, Design tai Framåt, 
1957/1958. Hopeagelatiinivedos, 
30 × 37,5 cm. AFK-kokoelma, 
Suomen valokuvataiteen museo
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108.   Tuukka Kaila, Untitled VI, 
2017. C-tyyppi, uniikki foto-
grammi, 132 × 182 cm

109.   Annikki Luukela, Valotila, 1992. 

110.   Annikki Luukela, Laservalon 
muotoja I, 1984–1986. Cibachro-
me-vedos, 50 × 60 cm

111.   Heini Hölttä, Köydenpunojan-
katu 8, 1988. Hopeagelatiini-
vedos, pinnakkainen, 60 × 50 cm

112.   Riitta Säkö, sarjasta Lennä, 
uneksi, 1983. Kromo-
geeninen värivedos, foto-
grammi, 40 × 30 cm

113.   Ea Vasko, #11 sarjasta Reflections 
of the ever-changing (the short 
history of now), 2009. Digitaali-
nen tuloste kromogeeniselle väri-
paperille, diasec, 132 × 200 cm

114.   Noomi Ljungdell, sarjasta One 
Thousand Steps, 2004. Kromo-
geeninen värivedos, 40 × 30 cm

115.   Sami Luukkasen teokset Foto-
finlandia-palkinnon finalistit- 
näyttelyssä Kaapelitehtaalla 
Helsingissä vuonna 1996

116.   Sami Luukkanen, Synteesi-näyt-
tely Imatran taidemuseossa 1994

117.   Ulla Paakkunainen, Sade, 1993. 
Kromogeeninen värivedos, 
fotogrammi, 137 × 120 cm

118.   Renja Leino, Sattumasfää-
ri-teos Suomen valokuvatai-
teen museossa 2017. Hopea-
gelatiinivedos, toonattu, 
60 kpl, 9 × 14–30 × 40 cm. 
Kuva Virve Laustela, Suomen 
valokuvataiteen museo

119.   Niko Luoma, Self Titled Adapta-
tion of Guernica, 2015. Pigment-
tivedos, diasec, 157 × 389 cm

120.   Niko Luoma, One Day in 
March, 2006. Pigmenttive-
dos, diasec, 120 × 150 cm

121.   Uniqlon vaatemallisto SPRZ 
NY, Niko Luoma Collection

121.   Juhani Riekkola, Finnfighter- 
anorakkimallisto, 1967–1968. 
Juhani Riekkolan yksityisarkisto

122.   Pekka Niittyvirta, Unexpected 
End-of-File Was Encounte-
red, 2007. C-print, diasec, 
diptyykki, 137 × 120 cm. 
Helsingin taidemuseo

123.   Pekka Niittyvirta, Trinity 
#9, 2010. C-print, diasec.

124.   Joonas Ahlava, 8 6 4 1 1, sarjasta 
Thought Patterns, 2007–2008. 
C-print, diasec, 170 × 136 cm. 
Helsingin taidemuseo

125.   Tuukka Kaila, Untitled II 
405nm, 532 nm, 650nm, 
2013–2014. Kromogeeni-
nen värivedos, fotogrammi, 
57,5 × 46 cm. Kansallisgalleria

126–127. 
Martti Jämsä, Sarjasta 
CTN-7, 2017. Hopeagelatii-
nivedoksia, 20 × 30 cm

128.   Hannu Karjalainen, Wave I, 2017. 
C-print, diasec, 57 × 47 cm

129.  Jaana Maijala, Grünewald, 2011. 
C-printti akryylille, triptyykki, 
150 × 330 cm. Kansallisgalleria

130.   Appu Jasu, Looking at Four 
Seasons in the Abyss (Winter) 
by Timo Marila for 1 Minute 
and 55 Seconds, 2016. Timo 
Marilan öljymaalaus kankaalle 
ja pigmenttivedos alumiinille, 
diptyykki, 2 × 78 × 78 cm

131.  Laura Nissinen, 9.6.2015 (Ilford 
HP4 35 mm developed in artist 
urine), 2016. Pigmenttivedos 
bambupaperille, 8 × 350 × 40 cm

132.  Laura Nissinen, Aleatory 
Variable (water damage) 
IV, 2014. Pigmentti vedos, 
diasec, 110 × 66 cm
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Aalto-yliopiston kuva-arkisto, Espoo

 · Taideteollisen korkeakoulun valokuva-
taiteen osaston kurssitöitä 1970–1990

 · Timo Kelarannan fotogrammeja (1971)

 · Timo Kelaranta, nimetön foto-
grammi (taiteilijan oma käsi), 1971. 
Hopeagelatiinivedos, fotogrammi, 
29,9 × 24, 2 cm

Geologisen tutkimuskeskuk-
sen kuva-arkisto, Espoo

 · 1800-luvun valokuva-aineistot, 
mikroskooppikuvat

 · Benjamin Frosterus, Johannes 
Sederholm, Wilhelm Ramsay, 
Hugo Berghell, Otto Trüstedt ja 
Victor Hackman, mikroskooppikuvia 
(1880–1920) 

 · Johannes Sederholm, kivimikros-
kooppikuva, 1890. Hopeagelatiini-
negatiivi, lasi, 13×18 cm. Mikropeg-
matiittimainen yhteenkasvettuma 
kvartsin ja maasälvän välillä syeniitti-
mukulassa. Paikka Teisko, Vähä-Lima, 
Pirkanmaa. GTK, nro 801

 · Digitaalinen kuva-arkisto Hakku, 
valokuvat. hakku.gtk.fi/fi/pictures 
(tarkistettu 19.5.2020).

Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki

 · Wanold Wilkmanin arkisto.

Wanold Wilkman, grå muskovitrik 
gr. gneis, Ilomantsi, 4.3.1914. Väri-
rasterikuva, 9×12 cm, XLVIII-1589

Finna-palvelu. www.finna.fi/Search/
Results?lookfor=wanold+wilkman&
type=AllFields (tarkistettu 
19.5.2020).

Helsingin kaupungin 
taidemuseo, Helsinki

 · Ahlava, Joonas. 8 6 4 1 1, sarjasta 
Thought Patterns, (2007–2008). 
C-print, diasec, 170 × 136 cm

 · Niittyvirta, Pekka. Unexpected 
End-of-File Was Encountered 
(2007). C-print, diasec, diptyykki, 
137 × 120 cm

Helsingin yliopistomuseo, Helsinki

 · Lääketieteellinen arkisto

Ulkomaisia ja kotimaisia röntgen-
kuvia ja röntgenkuvanegatiiveja 
1890-luvulta

Richard Faltin ja Anna Lönnbäck, 
3 kpl röntgenkuvia, 1898. Kollo-
dium  vedoksia, 23,8 × 17,8 cm, 
HYM-201718A1–3

 · Hares, Toivo. ”Röntgenhoidon tek-
ninen kehitys Suomessa”. Raportti 
23.8.1994. 

Michelsson, J–E. ”Tapahtumia ja 
tietoja kirurgisesta sairaalasta 100 
vuoden ajalta”. Raportti. 15.11.1988

 · Tähtitieteellinen arkisto

4 kpl kehystettyjä ulkomaisia tähti-
tieteellisiä vedoksia 1890-luvulta

M. M. Henry, photographie 
Lunaire, 27.3.1890. Kehystetty 
hiiilivedos, 22,2 × 16,5 cm, HYM-
2017A1–4

 · Anders Donnerin työryhmän tähti-
tieteelliset negatiivit 1890-luvulta

Anders Donnerin työryhmä, Ple-
janderna 4.12.1894. Hopeagelatiini-
negatiivi, lasi, 16×16 cm, D2017-82-1 

Imatran taidemuseo, Imatra

 · Luukkanen, Sami (1996). 
Valokaappiteos Green 

Kansallinen audiovisuaalinen 
arkisto, Helsinki

 · Eino Mäkisen kuva-arkisto

Harjoitelmia-sarja (1920–1930)

Konkurssi, 1929. Hopeagelatiini-
negatiivi, lasi 9×12 cm, EM:N/038

Viilat, 1920–1930. Mustavalkoinen 
filminegatiivi, 6×7 cm, 
EM:N/054–060

 · Erik Blombergin kuva-arkisto

Valokuvateossarja (1930-luvun alku)

nimetön (Herttarouva), 1930–luku. 
Hopeagelatiinivedos, montaasi, 
32,5 × 25 cm

Kansallisgalleria, Helsinki

 · Teoskokoelmat

Kansonen, Keijo. Reinogram-
mi-sarja (1987). Reinogrammi, 1987. 
Fotogrammi, 104,5 × 236,5 cm, 
N:2000/29:14. Kiasma

Kelaranta, Timo. Hiljainen 
järvi-sarja (1980–1986). Hopea-
gelatiinivedos, 36,5 × 45, 5 cm, 
N:2003/937:6. Kiasma

Maijala, Jaana. Grünevald (2011). 
C-printti akryylille, triptyykki, 
150 × 330 cm, N:2013/17:A-C. 
Kiasma

Museo- ja arkistolähteet
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 · Sähköinen arkisto

”ARS 69”. Lähteillä. Kansallisgalleria. 
www.lahteilla.fi/fi/page/ars-ars-69 
(tarkistettu 22.5.2020).

Purhonen, Tiina & Robbins, Nina. 
”Keijo Kansonen. Valokuvaaja, 
taiteilija, keksijä”. Näyttelyteksti. 
Pohjoinen Postmodernismi-yhteis-
näyttely, (1999). Kiasma

Kungliga biblioteket, Tukholma

 · August Strindbergin kuva-arkisto

August Strindberg Celestograf 
I, 1895–1896. 12,5 × 9 cm, hopea-
gelatiinivedos 

August Strindberg Celestograf 
I, kääntöpuoli, 1895–1896. 
12,5 × 9 cm, hopeagelatiinivedos

Kungliga biblioteketin Flickr-tili. 
www.flickr.com/photos/25300312@
N08/sets/72157629314727875/
with/6875013099/ (tarkistettu 
21.5.2020).

 · Sähköinen tekstiarkisto

Strindberg, August 1892. Kirje Per 
Hasselbergille 19.8.1892. Litteratur-
banken. August Strindbergs brev. 
9. 1892–januari 1894. Suomennos 
Kristoffer Albrecht. litteratur
banken.se/f%C3%B6rfattare/
StrindbergA/titlar/Strindbergs
Brev9/sida/61/faksimil (tarkistettu 
21.5.2020).

Strindberg, August 1892. 
Kirje Ola Hanssonille 13.9.1892. 
August Strindbergs brev. 9. 
1892–januari 1894 (1965). Littera-
turbanken. Suomennos Kristoffer 
Albrecht. litteraturbanken.
se/f%C3%B6rfattare/StrindbergA/
titlar/StrindbergsBrev9/sida/65/

faksimil?show_search_work&hit_in
dex=0&s_query=fotograf&s_lbwor
kid=lb124321&s_mediatype=faksi
mil&s_word_form_only&traff=lb124
321_73389&traffslut=lb124321_73389 
(tarkistettu 21.5.2020). 

Strindberg, August 1893. Kirje 
Bengt Lindforssille 29.12.1893. 
August Strindbergs brev. 9. 1892–
januari 1894. Litteraturbanken. 
August Strindbergs brev. 9. 1892– 
januari 1894 (1965). litteraturban-
ken.se/f%C3%B6rfattare/Strind
bergA/titlar/StrindbergsBrev9/
sida/345/faksimil (tarkistettu 
21.5.2020). Suomennos Kristoffer 
Albrecht.

Strindberg, August 1894. Världen 
för sig och världen för oss. 
August Strindbergs Samlade Verk. 
Naturvetenskapliga skrifter I 2010. 
Litteraturbanken. litteraturbanken.
se/f%C3%B6rfattare/StrindbergA/
titlar/NaturvetenskapligaSkrif
ter1/sida/82/etext (tarkistettu 
21.5.2020).

Strindberg, August 1894. Samlade 
Verk 35. Naturvetenskapliga 
skrifter I (2010). Litteraturbanken. 
litteraturbanken.se/f%C3%B6rfat
tare/StrindbergA/titlar/Naturve
tenskapligaSkrifter1/sida/173/etext 
(tarkistettu 21.5.2020). Suomennos 
Kristoffer Albrecht.

Strindberg, August (1894). ”Celes-
tograf I”. Suomennos Kristoffer 
Albrecht.

Samlade Verk 36. Naturvetenskap-
liga skrifter II (2003). Tablå över 
August Strindbergs celestografier. 
Litteraturbanken. litteraturbanken.
se/f%C3%B6rfattare/StrindbergA/
titlar/NaturvetenskapligaSkrifter2/
sida/XXXVIII/etext (tarkistettu 
21.5.2020).

 ·

Museovirasto

 · Heikki Paaer, sarjasta Heilahduksen 
omakuva, 1950-luku. Hopeagelatiini-
vedos, fotogrammi, 23,5 × 29,5 cm, 
JOKAOM31A:1–4. Otavamedia, 
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, 
Museovirasto

Museum of Modern Art, New York

 · Sähköinen näyttelyarkisto

MoMA 1936 = Cubism and 
Abstract Art (1936). Tiedote. 
assets.moma.org/documents/
moma_press-release_325049.
pdf?_ga=2.24142842.
1141227946.1589790009
-206073022.1589790009.pdf 
(tarkistettu 18.5.2020).

MoMA 1948 = In and Out of Focus. 
A Survey of Today’s Photography 
(1948). Teoslista. assets.moma.
org/documents/moma_master-
checklist_325595.pdf (tarkistettu 
18.5.2020).

MoMA 1951 = Abstraction in 
Photography (1951). “Abstract 
Photography of many types to 
be shown at museum”. Tiedote. 
Julkaistu 1.5.1951. www.moma.
org/documents/moma_press-
release_325776.pdf (tarkistettu 
18.5.2020). 

MoMA 1955 = The Family of Man 
(1955). www.moma.org/calendar/
exhibitions/2429 (tarkistettu 
22.5.2020).

MoMA 1960 = The Sense of Abst-
raction (1960). Tiedote 16.2.1960. 
assets.moma.org/documents/
moma_press-release_326182.pdf?_
ga=2.258491466.1141227946.1589
790009-206073022.1589790009 
(tarkistettu 18.5.2020). 
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Museum of Modern Art, valokuva-
dokumentaatio Sense of Abstrac-
tion -näyttelystä, 1960

National Media Museum, 
Bedford, Iso-Britannia

 · Alvin Langdon Coburnin arkisto.

Aineisto siirtynyt, nykyisin The 
Royal Photographic Society 
Collection, Victoria and Albert 
Museum, Lontoo, Iso-Britannia.

Otava-Median arkisto, Helsinki.

 · Paaer, Heikki. Heilahduksen oma-
kuva, neljän kuvan sarja (1950-luku). 

Aineisto siirtynyt, nykyisin Museo-
viraston kuvakokoelmat, Journalis-
tinen kuva-arkisto, Vantaa.

SA-kuva-arkisto

 · Sähköinen 
kuva-arkisto

Pietinen, Otso. Kuvia opintomat-
kalta Berliiniin, 1942

Otso Pietinen. Prop. Ers. Abt:n 
laboratoriosta, Berliini 31.3.1942. 
SA-kuva, kuva nro 105094

 · Blomberg, Erik. Kuvia Petroskoin 
valtaamisesta, 1941 

Erik Blomberg. TK-miehet Kolkka, 
Hiisivaara ja Blomberg. Petroskoi 
30.9.1941. SA-kuva-arkisto, kuva no 
52040

Suomen valokuvataiteen 
museo, Helsinki

 · Abstrakti! Vuosisadan ilmiö 1917–2017 
-näyttelyn taiteilijatekstikokoelma, 
2017

Ahlava, Joonas. ”8 6 4 1 1, sarjasta 
Thought Patterns”. 

Hänninen, Nanna. ”Basel from 
Sankt Anton Diptych”. 

Hölttä, Heini. ”Kutosen päättäri”.

Jasu, Appu. “Looking at Four 
Seasons in the Abyss (Winter) by 
Timo Marila for 1 Minute and 55 
Seconds”.

Jämsä, Martti. ”Sarjasta CTN-7”.

Kansonen, Keijo. ”Reinogrammi, 
sarjasta Metro Ars”.

Kelaranta, Timo. ”Juego”.

Leino, Renja. ”Sattumasfääri”.

Leskinen, Kira. ”Amante”.

Luukela, Annikki. ”New York, 
Nro 5”.

Luukela, Annikki. ”Sarjasta Laserva-
lon muotoja”.

Luukkanen, Sami. ”Pizza Puke”.

Maijala, Jaana. ”Grünewald”.

Niittyvirta, Pekka. ”Unexpected 
End-of-file Was Encountered, 
sarjasta Corrupted”.

Porkka, Reijo. ”Värivalot”.

Sandgren, Noora. ”Fluid Being : 
Dialogue 15.10.2015 (30 min)”.

Sinervo, Mikko. “Surface I”.

Säkö, Riitta. ”Satu, sarjasta Lennä, 
Uneksi”. 

Vasko, Ea. ”#11, sarjasta Reflections 
of the Ever-changing (the Short 
History of Now)” .

Vuokola, Marko. ”Moon (sharpen)”.

 · Kuva-arkisto

Amatörfotografklubbenin 
kokoelma, D1985:9

Grönvall, Allan. Design / Framåt 
(1957–1958). Hopeagelatiinivedos, 
30 × 37,5 cm, D1985:9/1015

Jansson, Per-Olov. Lasilevyjä (1955). 
Hopegelatiinivedos, fotogrammi, 
40 × 30 cm, D2000:174/2

von Haartman, Lars. Komposition 
med fyrkanter, Bonaparte (1955). 
Hopeagelatiinivedos, fotogrammi, 

39,6 × 29,9 cm, D1985:9/989

Hackman, Robin. Analysis (1956). 
Hopeagelatiinivedos, 20,5 × 30 c, 
D2001:152/13

 · Blomberg, Erik. 

Kuva-arkisto, D1999:66

Leikekansio (1920–1930), 
D1999:66/12

Valokuva-albumeita

Opettajan puhe, 1930-luku. 
Hopeagelatiinivedos, fotogrammi, 
24 × 18 cm, D1999:66/1

Nimetön fotogrammi, 1930-luku. 
Hopeagelatiinivedos, fotogrammi, 
24 × 18 cm, D1999:66/2

 · Hedström, Trond. 

Kuva-arkisto, D1986:1

Slaavilainen tanssi (1960–1970). 
Värillinen fotografiikka, 50 × 69 cm, 
D2014:69/1

 · Kekarainen, Pertti. Dokument 
Movement (1994). Kromogeeninen 
värivedos mdf-levylle, triptyykki, 
3 × 190 × 120 cm, D1998:96/2-4
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 · Luukela, Annikki. Hologrammi New 
York no 5 (1995), D2004:141/1

 · Mäkinen, Eino

Porkka, Reijo (1977) ”Eino Mäkisen 
haastattelu”. D1979:54/8-10

 · Negatiivi- ja vedosarkisto D2009:133

Nimetön (Nimetön, Harjoitel-
mia-sarja, hehkulamppu) (1920–
1930). Hopeagelatiininegatiivi, lasi, 
9×12 cm, D2009:133/r3/2 

Nimetön (Harjoitelmia-sarja, ehjät 
lasit), 1920–1930. Hopeagelatiini-
negatiivi, lasi 9×12 cm, D2009:133/
r3/16

Nimetön (Harjoitelmia-sarja, 
särkyneet lasit), 1920–1930. Hopea-
gelatiininegatiivi, lasi, 9×12 cm, 
D2009:133/r3/4

 · Pietinen, Otso. 

paperiarkisto, ääninauhoituksia 
D2009:137

Ääninauhoitus, omaeläkerta, 
D2002:107/7-10

Otson palvelupiste, mustavalkoi-
nen negatiivi 6 x 6 cm, 1968

 · Kuva-arkisto

Negatiiveja ja vedoksia

Nuorekkaan kodin kuvia-näyttely 
(1970). Kuvia vedoksina 26 kpl, 
30 × 40 cm, D1998:125/1-7, 10-28

Nuorekkaan kodin kuvia-sarja 
(1970). 6 × 7 -kokoisia keskikoon 
negatiiveja 50 kappaletta, 
D1988:44/377, 378, 462-464, 510, 
513--542, 544-548, 550-557

Kemikalioabstraktio-sarja 
(1960–1970). Laakakokoisia dioja 11 
kpl, D1988:44/294-305

Nimetön makrokuva (1960–1970). 
Laakakoon värinegatiivi, D2015:27

 · Riekkola, Juhani. Sarjasta Muotoja, 
1967. Hopeagelatiinivedos, montaasi 
3 kpl, 25,5 × 17 cm, D2014:16/1–3

 · Sandgren, Noora. Fluid Being. 
Dialogue 15.10.2015 (30 min) (2015). 
Pigmenttivedos, diasec, 96 × 120 cm, 
D2017:158/1

 · Setälä, Vilho

Porkka, Reijo (1977) ”Vilho Setälän 
haastattelu”. D1979:54/27-31

Porkka, Reijo (1979) ”Vilho Setälän 
haastattelu”. D1979:54/17B

 · Paperiarkisto, negatiivi- ja kuva-
arkisto, D1972:1

Kuva sähköpurkauksesta, 1911–1912. 
Hopeagelatiininegatiivi, lasi, 
9×12 cm, D1972:1/292

Sähkökruunu (1928). Mustavalkoi-
nen kinofilminegatiivi, D1971:1/1

Nimetön, Sähkökruunun viereinen 
ruutu. Mustavalkoinen kinofilmi-
negatiivi, D1971:1/1

Valokuvaamon esite (1930-luku), 
D1972:1/6

Nuoren voiman liiton kultamerk-
kianomus (1931), D1972:1/6

Muistiinpano (1977), D1972:1

 · Uusi-Honko, Matti

Revontulet (1963), kromogeeninen 
värivedos, 30 × 40 cm, D2015:65/1 

Lumenviipymäpaikka (1963), kromo-
geeninen värivedos, 30 × 40 cm, 
D2015:65/2

 · Lehti- ja kirja-arkisto

Hänninen, Nanna. Taidekirja 
Recordings (2007)

Kansonen, Keijo. Hommage to 
Gyroscope. Näyttelykatalogi Kuns-
thallen Brandts Klaedefabrikissa 
8.1–6.3.1988 pidettyyn valokuva-
näyttelyyn (1988)

Leppo, Markus (1989). Yhdyspankin 
valokuvataidekokoelman esite.

Pietinen, Otso (1968) ”Kuva 
kartonkitehtaalta”. Teoksessa 
Suomen kartonkiyhdistys 
1943–1967. Helsinki: Finnboard. 

Setälä, Vilho (1929) Pieni kuvakirja 
valokuvauksen harrastajille, 
D1992:63/3

Vuokola, Aino. Aimo Vuokolan 
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