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J O H DA N TO
Aloitin sarjakuvien tekemisen Matti

Hagelbergin sarjakuvailmaisun perus-

kurssilla Taideteollisessa Korkeakoulus-

sa vuonna 2005. Hagelbergin kurssin

ohessa opiskelin sarjakuvaa Taideteolli-

sessa Korkeakoulussa mm. Katja Tuki-

aisen, Marko Turusen ja saksalaisen

ATAK:n (Georg Barber) lyhytkursseilla

(2009-2010). Tarinankerrontaa opiskelin

syksyllä 2010 Medialaboratorion osas-

ton järjestämillä Tove Idströmin Story-

telling I. ja II. –kursseilla.

Sarjakuviani on julkaistu sekä koti-

maisissa että ulkomaisissa antologioissa

(mm. Glömp, Canicola ja Kush). Piir-

rokseni ovat myös osallistuneet useisiin

suomalaista nykysarjakuvaa esitteleviin

näyttelyihin sekä Suomessa että ulko-

mailla. Suomalainen pienkustantaja

Huuda Huuda julkaisi esikoispamfletti-

ni ”Ollaan nätisti” syksyllä 2007. Kirja

ilmestyy ranskankielisenä laitoksena

(”Sois sage maintenant”) belgialaisen La

Cinquième Couche -kustantajan toi-

mesta keväällä 2012. Vuonna 2007 voitin

ensimmäisen palkinnon Kemin poh-

joismaisen sarjakuvakilpailun novelli-

sarjassa ja vuonna 2009 saavutin ensim-

mäisen sijan kansainvälisessä Fumetto-

sarjakuvakilpailussa Sveitsissä.

Sykäyksen sarjakuvaa käsittelevään

taiteen maisterin opinnäytetyöhön

tuotti halu pohtia sarjakuvaa kuvallisen

imaisun välineenä. Sarjakuva tuntui sa-

nana olevan yleispätevä käsite sisällölli-

sesti ja laadullisesti keskenään epäyhte-

näiselle ilmiölle. Puhekielessä sarjakuva

oli  nimike kirjavalle joukolle ilmaisu-

muotoja, joilla tarkoitettiin perättäisten

kuvien muodostamaa yhtenäistä, luet-

tavaksi tarkoitettua tarinaa. Sarjakuvalla

oli selkeästi oma syntaksi, jossa yleensä

yhdistyivät kuvallinen ja sanallinen ker-

ronta. Sarjakuvalla tuntui myös olevan

selkeästi oma erityinen esitysmuoto,

sillä se oli monistettava painotuote (rep-

roduktio). Arjessa sarjakuviin törmäsi

useimmiten osana sanoma- tai aika-
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kauslehtiä. Halutessaan teoksia saattoi

toki lukea myös itsenäisinä julkaisuina,

lehtinä, albumeina ja kirjoina.

Nykytaide on minulle suuri inspiraa-

tion lähde. Sarjakuvissa esikuvani löy-

tyvät pitkälti ns. kokeilevan nykysarja-

kuvan puolelta, eivät ns. populaarisen

valtavirtasarjakuvan suunnalta. Koen

kokeilevan nykysarjakuvan mielenkiin-

toiseksi siitä syystä, että nykysarjakuvan

tekijät eivät toista jo olemassa olevia

kaavoja tai sääntöjä. Mielestäni nyky-

sarjakuvan tekijät rakentavat itsenäisesti

omanlaista ja erityistä suhdetta sarjaku-

vailmaisuun.

Työskentelen sarjakuvan parissa,

koska minua kiinnostaa tarinoiden, ta-

pahtumien ja ajan kulun esittäminen

kuvina ja kuvasarjoina. Minulle on

myös tärkeää, että teen kirjoja (repro-

duktioita). En piirrä yksittäisiä, uniikke-

ja taidekuvia. Uniikkiteosten sijaan

pyrin valmistamaan painotuotteita (rep-

roduktioita). Reproduktio mahdollistaa

teoksen tarjoamisen laajemmalle ylei-

sölle. Kirjan muodossa voin myös ker-

toa laajempia kokonaisuuksia kuin yk-

sittäisillä kuvilla. Kirja mahdollistaa te-

osten kokemisen perinteisten taideins-

tituutioiden ulkopuolella. Kirjan luke-

minen ja kirjan kuvien katsominen voi

olla paljon intiimimpi kokemus kuin

vaikkapa museo- tai galleriakäynti.

Opinnäytteeni kirjallisessa osassa ker-

ron tutkimuksellisista tavoitteista ja

niistä keinoista, joilla pyrin tutkimus-

tehtäväni kohtaamaan. Lähestyn asiaa

useiden eri kirjoittajien avulla heijasta-

malla heidän käsityksiään omiin koke-

muksiini. Loppuyhteenvedossa pohdin

kokemusteni ja uuden tiedon tuotta-

maa ymmärrystä. Opinnäytteeni kuva-

aineisto koostuu vuosien 2007–2009 ai-

kana syntyneistä piirroskuvista sekä ke-

väällä 2011 valmistuneesta Paimen-nimi-

sestä sarjakuvakirjasta. Vuosien 2007–

2009 välisenä aikana syntyneen kuva-ai-

neiston kautta lukijan on mahdollista

tutustua valmista sarjakuvakirjaa edeltä-

neeseen kuvalliseen ja verbaaliseen ide-
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ointiin. Kuva-aineisto myös heijastelee

ajatuksissani ja piirroksissani tapahtu-

nutta muutosta ja kehitystä opinnäyt-

teen kirjallisen osion rinnalla.

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Taiteenmaisterin opinnäytteeni on kak-

siosainen taiteellinen opinnäytetyö.

Työni taiteellisena produktiona olen kä-

sikirjoittanut ja piirtänyt sarjakuvakirjan

nimeltä Paimen. Kirjallisen tutkielmani

kautta pyrin itse ymmärtämään sekä ku-

vailemaan lukijalle Paimen-nimisen sar-

jakuvakirjan rakentumisen prosessia.

Koska sarjakuva on kokonaisuus, joka

usein perustuu kuvan ja sanan vuoro-

vaikutukseen, sisältää opinnäytetyöni

kuva-aineisto kuvien ohessa myös teks-

tiä.

Tutkielmani kirjallisessa osiossa pyrin

ymmärtämään, kuinka tarina vaihe vai-

heelta rakentuu sarjakuvamuotoiseksi

kokonaisuudeksi tässä nimenomaisessa

tapauksessa. Kuinka sanallinen tarina

yhdistyy kuviin? Minkälaisilla käsitteillä

ymmärrän kuvallista tarinankerrontaa?

Miten käytän dramaturgian keinoja vi-

suaalisessa tarinan kerronnassa? Reflek-

toin omaa prosessiani ja syntynyttä

kuva-aineistoa dramaturgiasta sekä sar-

jakuvasta kirjoittaneiden asiantuntijoi-

den teksteihin (Aristoteles, Will Eisner,

Scott McCloud ja Lynda Barry). Tari-

nankerronnan ohessa pyrin pohtimaan

myös nykysarjakuvan luonnetta ja mo-

nistettavan reproduktion erityspiirteitä.

Missä suhteessa muoto luo sisältöä?

Millainen on nykysarjakuvan luonne it-

senäisenä taidemuotona ja ilmaisun vä-

lineenä?

Prosessin ohessa syntynyt kuva-aineis-

to koostuu erilaisista piirroskokeiluista

ja vaihtelevista tarinankerronnan tavois-

ta. Sarjakuvassa yksittäinen kuva toteu-

tuu aina suhteessa kokonaisuuteen.

Kuva on sidoksissa kerronnan tyyliin,

piirrosjälkeen ja valittuun esitystapaan.

Tässä työssäni tarkoitan kuvalla siksi

usein paitsi yksittäisiä kuvia ja kirjallisia

tekstejä, myös laajempaa kuvallisten
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merkitysten kokonaisuutta, joka vaatii

tulla ymmärretyksi.

Sarjakuva korostaa kuvailmaisun

ohessa juonta ja kerronnan kokonai-

suutta; sisältöä ja muotoa. Syntynyt sar-

jakuvakirja on erilaisten valintojen

summa. Prosessin aikana tekemäni rat-

kaisut pohjautuvat sekä intuitioon että

koulutuksesta ja kokemuksesta kasva-

neeseen ymmärrykseen. Valintojen tar-

koituksena on ollut saavuttaa tietty ker-

ronnallinen päämäärä tässä määrätyssä

tapauksessa. Tutkielmalla saavutetusta

kokemuksellisesta tiedosta ei voi pelkis-

tämällä muodostaa yleispäteviä käsittei-

tä. Esittämäni oivallukset tai työskente-

lytavat eivät rakenna ohjekirjasta sarja-

kuva-albumin tekemiseen. Löytämäni

päätelmät ovat soveltavia ja analysoivat

ainoastaan tutkimaani yksittäistapausta.

Joku toinen olisi luultavammin toimi-

nut toisella tavoin ja tehnyt kuva-aineis-

tostani toisenlaisia päätelmiä. Tunte-

musten ja henkilökohtaisten mielty-

mysten takaa voi löytyä teorioita ja kei-

noja, joiden avulla valitsen viestin sisäl-

töön soveltuvat narratiiviset ratkaisut.

Tutkielmani käsitteellistää sekä peruste-

lee tehtyjä ratkaisuja. Saavutettu tieto

on siten käytäntöön perustuvaa, ja syn-

tyvät oivallukset rakentuvat niihin ku-

vallisiin tekijöihin, joihin pystyn tutki-

elmaani sisältyvän kuvallisen ja kirjalli-

sen aineiston kautta vastaamaan.

Taiteellinen tutkimus ei voine olla ek-

saktia, koska kyse ei ole totuuksista tai

kokemuksista, joita olisi mahdollista

sanoa ja kokea tietyllä tarkkuudella. Uu-

delleen luettaessa teos koetaan aina hie-

man eri tavalla, tällöin taideteokseen si-

sältyvä totuus jakaantuu ja antaa aina

erilaisen tulkinnan itsestään. Kokemuk-

set tai tulokset eivät siksi ole yleistettä-

viä eivätkä toistettavissa (Nevanlinna

2001: 59–68).

Laadullisessa tutkimuksessa teoria on

mahdollista rakentaa empiirisestä ai-

neistosta lähtien (Eskola-Suoranta 1998:

19). Tutkielmassani pyrin luomaan tätä

teoriaa mahdollisimman vähin ennak-
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ko-oletuksin. Esioletukseni on, että tai-

teelliset prosessit eivät ole staattisia yk-

sittäistapahtumia, vaan koko ajan

muuttuvia jatkumoita. Tästä syystä en

pyri sijoittamaan teostani aikaisemmin

luotuihin, valmiisiin teoreettisiin mal-

leihin. Tutkielmani rakenne muokkau-

tuu tutkielman edetessä. Minä saman-

aikaisesti sekä teen sarjakuvaa että teke-

mällä pyrin ymmärtämään omaa ilmai-

suani. Tutkielmani kirjallisessa osiossa

pyrin ymmärtämään tätä prosessia sa-

nallisessa muodossa.

Tutkielmani laadullinen lähestymista-

pa lähenee aineistolähtöistä menetel-

mää (Anttila 2005: 376–384). Menetel-

män mukaan pohdin keväällä 2011 syn-

tyneen Paimen-nimisen sarjakuvakirjan

tekoprosessia vuosien 2007-2009 välise-

nä aikana syntyneen kuva-aineiston

avulla. Kuva-aineisto ei sisällä kaikkea

tekemisen aikana syntynyttä kuvallista

aineistoa, vaan aineisto koostuu kol-

mesta valitsemastani kokonaisuudesta.

Kuva-aineiston kolmas ja viimeisin osa

on valmis painotuote, sarjakuvakirja ni-

meltä Paimen. Valmista sarjakuvakirjaa

edeltäneistä kahdesta kuvallisesta pro-

sessista valitsin viimeistellyimmät ja

eniten valmiit kuvakokonaisuudet

(kuva-aineiston ensimmäinen versio ja

toinen versio: 37-86). Tutkielmassani en

siis perehdy kaikkiin olemassa oleviin

kuvakäsikirjoituksiin, yksittäisiin kuva-

luonnoksiin tai kuvahahmotelmiin.

Tutkielmani lopuksi luon johtopäätök-

set aineiston ja asiantuntijoiden tekstien

tulkinnan pohjalta. Käsitteellistäminen

rakentuu kuva-aineiston ja kirjallisuuden

kautta. Löydetyt päätelmät mukautuvat

tässä yksittäisessä tapauksessa käsiteltä-

vään materiaaliin, eivätkä löytämäni

päätelmät ole lopullisia. Käsitteellistämi-

sellä on siksi selkeä yhteys käytäntöön ja

se selittää sekä tulkitsee aineistossa ole-

via ilmiöitä (Anttila 2005: 376–384). 

Aineiston käsittelyssä käytän hyväksi

hermeneuttista metodia. Se on ymmär-

tävä ja tulkitseva menetelmä. Hermeneu-

tiikka käsittelee kuvaa ensisijaisesti vies-
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tinä ja tulkitsijaa viestin vastaanottajana,

tällöin kuvan ja tulkitsijan kohdatessa

syntyy vuoropuhelua. Pyrin tulkinnan

kautta ymmärtämään, miten teoksen

osat muodostavat merkityksellisen koko-

naisuuden. Hermeneuttisessa kehässä

tarkastelen aineiston yksityiskohtia

osana teoskokonaisuutta ja toisaalta yk-

sittäisten osien vaikutusta kokonaisuu-

teen. Opinnäytetyöni aineistossa on mo-

nentasoisia tulkittavia piirteitä, kuten

kielelliset ja kuvalliset ilmaisut sekä tai-

teelliset ja luovat ilmaisut. Tätä tulkintaa

seuraa jatkuva ymmärtäminen. Ymmär-

tämisen kautta pyrin rakentamaan koko-

naiskuvan tutkittavasta sarjakuvateokses-

ta (Anttila 2005: 305-308).

Eri tutkijat voivat koostaa ilmiön uu-

delleen eri tavoin ja saada näin ollen eri-

laisia tutkimustuloksia samasta kohtees-

ta. Hermeneuttisessa menetelmässä itsel-

le tutut piirteet aineistossa korostuvat ja

vieraat piirteet jäävät vähemmälle huo-

miolle. Tutkijana ja tekijänä minä siis itse

vaikutan omilla reaktioillani tutkielmani

lopputulokseen (Anttila 2005: 305-308).

9
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A I E M P I  T U T K I M U S
Suomessa sarjakuvaa on ilmiönä tutkittu

aktiivisesti 1900 –luvun lopulta alkaen.

Vuonna 1995 Pekka Manninen väitteli

kasvatustieteestä ensimmäiseksi suoma-

laiseksi ”sarjakuvatohtoriksi” Tampereen

yliopiston kasvatustieteiden tiedekun-

nassa. Mannisen ykkösteesi väitöksessä

oli tuolloin, että sarjakuva toimii nuori-

son vastakulttuurin välineenä. Mannisen

väitöksen jälkeen sarjakuvasta on kuiten-

kin jo tullut ”hovikelpoinen” yliopistoja

ja koululaitosta myöten (vrt. Herkman

1996: 33), ja tietokonepelit ovat varasta-

neet sarjakuvien paikan nuorison ”vaar-

antavana” ajanvietteenä.

Juha Herkmanin ”Sarjakuvan kieli ja

mieli” –teos edustaa poikkitieteellistä

kulttuurintutkimusta. Herkmanin tavoit-

teena on laatia sarjakuvatutkimukselle

malleja, jotka pätevät suurimpaan osaan

sarjakuvista. Tutkimuksessaan Herkman

pohtii sarjakuvaa sekä kielioppina että

mediakulttuurisena ilmiönä muiden me-

dioiden, etenkin kirjallisuuden ja eloku-

van joukossa. Pääpaino teoksessa on sar-

jakuvakielen luonnehtimisessa. Herkma-

nin mukaan sarjakuva on itsenäinen esit-

tämisen tapa, jolla on oma ilmaisukie-

lensä. Sarjakuvan ilmaisukieltä ei kuiten-

kaan ole tutkittu yhtä paljon kuin kirjal-

lisuutta ja elokuvaa. Herkman näkee sar-

jakuvat kulttuurisina teksteinä, joiden

merkitykset muodostuvat tekstin, luki-

joiden ja maailman vuorovaikutuksessa.

Sarjakuvalla on oma ilmaisukielensä,

joka täytyy oppia jotta voisi ymmärtää

sarjakuvan merkitystä. Tätä ilmaisukieltä

Herkman nimittää sarjakuvan kieliopiksi

(Herkman 1998: 67-68).

Sarjakuvalla on kaksi äidinkieltä, kuva

ja sana (Herkman 1998: 48-61). Herkman

tuo esiin, että sarjakuvalla on liittymä-

kohtansa kirjallisuuteen, kuvataiteeseen,

elokuvaan tai teatteriin. Sarjakuva ei kui-

tenkaan ole näiden alalaji, vaan oma il-

maisun muotonsa omine kielioppeineen

ja sääntöineen. Sarjakuvan kieliopilla

Herkman tarkoittaa sarjakuvan muotoa,
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tekstiä ja kuvia sekä niiden tulkintaa

(Herkman 1998: 67-70). Sarjakuvakielellä

ei ole Herkmanin mielestä mitään selvää

perusyksikköä muualla kuin lukutilan-

teessa, jossa yksittäinen ruutu on rajaava

yksikkö. Sarjakuvan tyyli syntyy kuiten-

kin paljosta muustakin kuin ruutujen

koosta ja sijoittelusta. Herkman osoittaa

sarjakuvan kielelle tyypillisiksi tyylikei-

noiksi kuvakoot ja -kulmat, kuvan ja

sanan vuorovaikutukset sekä visuaaliset

efektit (Herkman 1998: 21–48).

Taideteollisessa Korkeakoulussa val-

mistuneissa taiteen maisterin tutkiel-

missa on pohdittu sarjakuvaa monista

eri näkökulmista. Terhi Ekebomin

(2000) ”Piika-sarjakuva ja -raportti” on

taiteellinen opinnäytetyö Taideteollisen

korkeakoulun Taidekasvatuksen osas-

tolle. Ekebom on pyrkinyt työstämään

omaa ahdistustaan visuaaliseen muo-

toon ja etsinyt tuntemuksilleen sopivaa

ilmaisutapaa. Piika -teoksen kuvakieli

on kaunista ja hallittua; piirtäjänä Eke-

bom on tavoitteidensa mukaisesti löy-

tänyt omanlaisensa ilmaisutavan. Tutki-

elmansa kirjallisessa osuudessa Ekebom

pohtii henkilökohtaisten tuntemusten-

sa ja kokemustensa siirtymistä sarjaku-

vamuotoiseksi tarinaksi.

Lissu Lehtimaja (2009) ”Levinasin kas-

vot” on sarjakuvamuotoon piirretty ja

kirjoitettu akateeminen opinnäytetyö

Taideteollisen korkeakoulun Taidekas-

vatuksen osastolle. Lehtimaja tuo esiin

Levinasin ajatuksia etiikasta, dialogista

ja rakkaudesta ja käsittelee toisen rakas-

tamista sekä vastuuta henkilökohtaisella

ja poliittisella tasolla. Levinasin kas-

vot on Lehtimajan toinen filosofinen

sarjakuvakirja. Kaksi vuotta aiemmin

Lehtimaja kirjoitti kandidaatin tutkiel-

man kasvatusfilosofi Paulo Freirestä

“Freiren kyydissä” (2006). Myös ”Frei-

ren kyydissä” on akateeminen opinnäy-

te ja samalla sarjakuvateos. Sarjakuvan

opinnäytetyön luonteen vuoksi ruu-

duissa vilahtelevat akateemiselle tutki-

mukselle tyypilliset alaviitteet.

Petteri Tikkasen (2006) ”Kanerva ja

11
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yks juttu: graafisen kertomuksen tuo-

tannon vaiheet” on taiteellinen opin-

näytetyö Taideteollisen korkeakoulun

Graafisen suunnittelun osastolle. Tikka-

nen on tunnustettu tekijä suomalaisen

sarjakuvan alalla; hänen teoksiaan on

palkittu useita kertoja Kemin valtakun-

nallisilla sarjakuvapäivillä ja vuonna

2010 Tampere Kuplii ry. myönsi Tikka-

sen ”Eero” -sarjakuvateokselle Sarjaku-

van Finlandia-palkinnon. ”Kanerva ja

yks juttu” -sarjakuvateos on graafisesti

näyttävä ja johdonmukaisesti kerrottu

kokonaisuus. Tutkielman kirjallisessa

osuudessa Tikkanen pohtii sekä kuvan

ja tekstin laadullista suhdetta että visua-

lisoinnin suhdetta käsikirjoittamiseen.

Tommi Musturin (2008) ”Toivon kir-

jat: sarjakuvamaailman luomiskerto-

mus” on taiteellinen opinnäytetyö Tai-

deteollisen korkeakoulun Graafisen

suunnittelun osastolle. Vuonna 2011

Suomen Sarjakuva palkitsi Musturin

Puupäähatulla ansioituneesta toimin-

nasta sarjakuvan alalla. Opinnäytteen

kirjallisessa osiossa Musturi käy läpi

kaikki prosessiin kuuluneet osa-alueet

suunnittelusta toteutukseen ja lopullis-

ten teosten valmistamisesta markki-

nointiin. Musturi esittelee työskentely-

ään perusteellisesti ja suoraan.

Reetta Niemensivun (2010) ”Elämän

tarinoita: omaelämänkerralliset sarjaku-

vat Suomessa 2000-luvulla” on taiteel-

linen opinnäytetyö Taideteollisen kor-

keakoulun Graafisen suunnittelun osas-

tolle. Opinnäytetyössään Niemensivu

tutkii suomalaista omaelämänkerrallista

sarjakuvaa. Tarina perustuu Niemensi-

vun isoäidin kokemuksiin. Kirjallisessa

osiossa Niemensivu kartoittaa länsimai-

sen omaelämänkerrallisten sarjakuvate-

osten historiaa ja kuvailee tämän lajityy-

pin taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Tutkielmassani en Mannisen tavoin

ole kiinnostunut sarjakuvasta yhteis-

kunnallisen vaikuttamisen välineenä tai

vastakulttuurisena ilmiönä, vaan lähden

liikkeelle Herkmanin ajatuksesta sarja-

kuvasta itsenäisenä taidemuotona. En
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siksi pyri rakentamaan Lehtimajan ta-

voin sarjakuvamuotoista, akateemista

opinnäytettä. Tutkielmassani kirjallinen

pohdinta ja taiteellinen produktio ovat

toisistaan irrallisia kokonaisuuksia. Ra-

joitan tutkielmani koskemaan ainoas-

taan oman sarjakuvateokseni syntypro-

sessia ja perehdyn kuvailemaan ainoas-

taan Paimen -sarjakuvakirjan muotou-

tumista. En siksi pyri Niemensivun tai

Tikkasen tavoin ymmärtämään Paime-

nen valmistumista laajemmin sarjaku-

van lajityyppien tai piirtämisen työväli-

neiden kautta. Tutkielmassani ymmär-

rän Paimenen kokonaisuutena, jossa

kuva ja teksti yhdessä muodostavat sar-

jakuvamuotoisen tarinan juuri tässä ni-

menomaisessa ja yksittäisessä tapaukses-

sa. Koska en opiskele graafista suunnit-

telua, en Musturin tavoin käy läpi kaik-

kia prosessiin kuuluneita osa-alueita,

kuten lopullisen kirjan painoasun val-

mistamista tai teoksen markkinointia.

Paimenen kustantajana toimii Huuda

Huuda -kustantamo ja Tommi Musturi.

Musturi vastasi Paimenen painoasun

valmistamisesta, teoksen julkaisemisesta

ja markkinoinnista.

13

annan painen lopputyö va_paimen  28.12.2012  22.59  Sivu 13



2000-luvulla suomalainen sarjakuva on

ollut mediassa paljon esillä, ja askel ala-

kulttuurista kohti hyväksyttyä taidemuo-

toa on hiljalleen toteutumassa. Viimeai-

kaisen suomalaisen sarjakuvan nousun

yhteydessä suurelta yleisöltä tuntuu kui-

tenkin unohtuneen kyky tunnistaa teki-

jöiden erilaisia ja usein toisistaan poik-

keavia pyrkimyksiä. Kaikki teokset nipu-

tetaan samaan pinoon, saman nimik-

keen alle, vaikka tekijöitä on montaa eri

laatua. Sarjakuvan historia perustuu pää-

osin populaarikulttuuriin, ehkä sarjaku-

va siksi nähdään edelleen ensisijaisesti

viihteenä. Omien kokemuksieni perus-

teella ihmisten ensimmäinen ajatus sar-

jakuvasta liittyy huumoriin.

Viihteellisen valtavirtasarjakuvan

ohella (vrt. Aku Ankka, Viivi ja Wagner,

Fingerpori) Suomessa elää vahvasti

myös ei-kaupallinen ja kokeileva sarja-

kuva, ja alalla toimii yhä enemmän

kouluttautuneita ammattitaiteilijoita

(mm. Matti Hagelberg, Tommi Mustu-

ri, Reetta Niemensivu, Aapo Rapi, Jyrki

Nissinen ja Amanda Vähämäki). Mie-

lestäni he tuovat sarjakuvissaan esiin

tärkeäksi kokemansa asiat omalle ilmai-

sulleen sopivalla tavalla.

Nykysarjakuva on kasvanut vapaana

rikkaaksi ja rönsyileväksi kentäksi, ja

vaikutteet tulevat monista suunnista;

kerronta kumoaa usein perinteisen juo-

nikaaren ja ulkoasussa keskitytään tie-

toisesti kuvailmaisuun. Teokset lähesty-

vät monia rinnalla olevia ilmaisumuo-

toja ja ne viestivät monenlaisilla kielillä.

Tekijät edustavat sisältöjä, tyylejä, aihei-

ta ja tekotapoja, jotka eivät ole kaupal-

lisista sarjakuvista tuttuja. Julkaisujen

koko, muoto, sisältö ja sivumäärä taipu-

vat tekijän ja tarinan vaatimusten mu-

kaan, eivät kaupallisten vaatimusten pe-

rusteella. Mielestäni nykysarjakuvan te-

kijät laajentavat käsitystä sarjakuvan il-

maisumahdollisuuksista.

Sarjakuva lähestyy taidemaailmaa

omasta perinteestään käsin; visuaalisen
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kirjataiteen luonteeseen kuuluu olen-

naisesti monistettavuus. Sarjakuvateok-

sen yksittäiset kuvat muodostavat koko-

naisuuden, josta yleensä valmistetaan

monistettava painotuote. Puhtaaksi piir-

retty sivu on originaali ja painettu teos

on monistettu ja mekaaninen reproduk-

tio, sarjakuvakirja.

Sarjakuvakerrontaa pohditaan usein

vertaamalla visuaalista ja verbaalista eli

kuvaa ja sanaa, niiden eroja ja yhtäläi-

syyksiä (vrt. Herkmann). Sarjakuvateok-

sen kuvat ovat jatkuvassa vuorovaiku-

tuksessa toistensa kanssa, ja lukija voi

silmäillä kuvasivuja edestakaisin. Kyse

ei siis ole yksittäisistä taidekuvista tai

tekstin palasista vaan kokonaisuudesta,

tarinankertomisesta.
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Tutkielmani kuva-aineisto jakautuu

ajallisesti kolmeen osaan; kaksi ensim-

mäistä kuva-aineiston versiota ovat

muunnelmia ja kokeiluja, joissa pyrin

erilaisten tarinankerronta- ja piirrosko-

keiluiden kautta rakentamaan sekä sisäl-

löllisesti että muodollisesti eheän koko-

naisuuden. Kolmas ja viimeisin versio

on maisterin tutkielmani taiteellinen

produktioni, valmis sarjakuvakirja ni-

meltä Paimen.

Ensimmäinen versio (kuva-aineisto nro1.)

Idea Paimenen tarinaan syntyi Taidete-

ollisessa Korkeakoulussa syksyllä 2006

Johan Eichornin ”Tarinankerrontaa sar-

jakuvapiirtäjille” -kurssilla. Kurssin aika-

na opettelin sanallisen tarina-aineiston

ymmärtämistä sekä draamallisten kei-

nojen hallintaa. Paimen oli alkujaan en-

simmäinen yritykseni luoda fiktiivistä

tarinankerrontaa ja rakentaa pitkä, sar-

jakuva-albumin mittainen kokonaisuus.

Tätä ennen olin sarjakuvailmaisun kurs-

silla toteuttanut lähinnä omaelämän-

kerrallisia, arjen tapahtumiin pohjautu-

via lyhyehköjä tarinoita ja tarinakoko-

naisuuksia.

Paimenen ensimmäisessä versiossa le-

pakkomiehen-naamioon sonnustautu-

nut pikkupoika kerää käpylehmiä ja lo-

pulta polttaa ne. Mielessäni sijoitin ta-

rinan tapahtumat synnyinseudulleni

Alatornion Kirkonmäelle. Perheelläni

oli tapana mennä mummolaan saun-

omaan lauantaisin. Isovanhempien ta-

lossa kaikki tuntui olevan toisin kuin

meillä kotona. Se oli paikka, joka jäi

hyvin muistiin. Sauna sijaitsi rakennuk-

sen asuinkerrosten alapuolella, maakel-

larissa. Kellarissa oli aina loputtoman

pimeää, kylmää ja kosteaa, lisäksi siellä

haisi maa-aines. Mummolan saunassa ei

ollut suihkua tai juoksevaa vettä. Kylpy-

vesi lämmitettiin padassa kiehuvaksi, ja

peseytyminen tapahtui sankkojen ja

soikkojen avulla. Kesäisin isä ja pappa

jäivät usein istumaan saunan jälkeen pi-
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halle. He joivat pullon tai kaksi olutta

ja tupakoivat yöttömän yön auringossa.

Paimen –tarinan ensimmäinen versio

alkaa saunasta. Löylyjen jälkeen pikku-

pojan isä jää torkkumaan pihamaalle ja

poika lähtee keräämään käpyjä (lehmiä).

Metsässä poika kohtaa sammuvasta nuo-

tiosta nousseen tulen-/savunhengen.

Tuuli käy, ja savu alkaa kadota hengen

ympäriltä vähä vähältä. Poika yrittää he-

rättää isän, jotta nuotio saataisiin takai-

sin palamaan. Mutta isä jatkaa nukku-

mista. Lopulta poika päättää uhrata löy-

tämänsä kävyt ja palauttaa näin savusta

nousseen hengen takaisin eloon.

Sarjakuva koostuu 18:sta mustavalkoi-

sesta harmaasävypiirroksesta. Kuvat on

tehty tussiterällä ja pensselillä A4-kokoi-

sille papereille. Tarinankerronta seuraa

päähenkilön (Paimenen) toimintaa. Ra-

kensin tarinankaaren mukailemaan

klassista kolmiosaista muotoa; alun juo-

nenkehittelyn jälkeen tarinan keskikoh-

dassa tapahtuu käänne, jonka jälkeen

tapahtumat etenevät ongelman/ esteen

selättämisen kautta loppuratkaisuun.

Kurssin päättyessä en ollut tyytyväi-

nen valmistamaani teokseen; tarinan-

kaari tuntui toimivan, mutta piirrosku-

vista rakentuva kokonaisuus ei mieles-

täni ollut tarpeeksi ”väkevä”. Kuvat

muokkasivat tarinan mielestäni liian

pehmeäksi, jopa lapselliseksi. Tuntui,

että pystyisin halutessani parempaan.

Lisäksi kun reflektoin työskentelyäni,

ymmärsin etten oikeastaan ollut osan-

nut siirtyä fiktiiviseen tarinankerron-

taan. Paimen -tarinan henkilöt ja tapah-

tumapaikat perustuivat pitkälti omiin

kokemuksiin ja omaan kokemushistori-

aan. Tapahtumien kuvaus oli alisteista

omille muistikuvilleni, enkä osannut

nähdä tarinaa itsestäni irrallisena, itse-

näisenä kokonaisuutena.

Kun vertasin piirroksiani tapaan, jolla

ajattelin, koin että kuvani olivat viimeis-

teltyjä, hiottuja ja kauniita. Ajatukseni

olivat mielestäni särmikkäämpiä ja vä-

kevämpiä. Kuvista tuntuu puuttuvan

jotain, joka ”räjäyttäisi pankin”. Vähän
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kuin olisin tehnyt ruokaa herkullisista

ainesosista, mutta lopullisesta ateriasta

jäi puuttumaan se kirpeys tai makeus tai

happamuus tai polte, jonka kautta hyvä

muuttuu erinomaiseksi ja tavanomai-

nen erityiseksi. Ruuanlaitossa se voi olla

selleri tai sitruuna tai kokonaan uusi

tapa valmistaa ateria, taiteellisessa työs-

sä ymmärsin, että kyse oli jonkin

”Asian” oivaltamisesta. Tätä tunnetta en

kuitenkaan ymmärtänyt tarkemmin. En

myöskään ollut varma, kuinka oivalta-

misen tulisi tapahtua.

Halusin ymmärtää dramaturgian mah-

dollisuuksia laajemmin ja perehdyin

siksi David Mametin esseisiin ”Elokuvan

ohjaamisesta” ja ”Kolme tapaa käyttää

veistä” (On directing film, 1991; Three

uses of the knife: On the nature and pur-

pose of drama, 1998.). Mametin kautta

kiinnostuin kahden kuvan rinnastami-

sesta ja montaasin mahdollisuuksista sar-

jakuvakerronnassa. Oivalsin, että kuva-

montaasiin perustuvan kerronnan kautta

tapahtumat jäävät enemmän kokijan

mielikuvituksen varaan, eikä kaikkea tar-

vitse piirtää näkyväksi.

Jätin ”Paimenen” lepäämään ja työs-

kentelin muiden projektien parissa. Ke-

väällä 2007 ensimmäinen sarjakuvano-

vellini ”Äiti” julkaistiin Glömp 8 –anto-

logiassa, ja vuoden päästä siirryin työs-

kentelemään Kutikuti -työhuoneelle

osaksi helsinkiläistä sarjakuvakollektii-

via. Syksyllä 2008Huuda Huuda julkai-

si esikoisteokseni ”Ollaan nätisti” ja ke-

väällä 2009 italialainen Canicola –lehti

julkaisi kansainvälisessä Fumetto -kil-

pailussa menestyneen sarjakuvanovelli-

ni ”Comune raffreddore” (engl. ”Com-

mon Cold”).

�Toinen versio (kuva-aineisto nro. 2.)

Toukokuussa 2009Helsingin Sarjakuva-

keskus ja Kuti -lehti järjestivät yhteisty-

össä ranskalaisen Le Dernier Cri -kol-

lektiivin kanssa viikon mittaisen silkki-

paino- ja taidekirjatyöpajan. Opettajina

toimivat Pakito Bolino ja Samuel Guil-

let. Le Dernier Cri on ranskalainen art
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brut -henkinen taiteilijakollektiivi ja sar-

jakuvakustantamo, jonka tuotanto kes-

kittyy käsityönä tehtyihin silkkipainet-

tuihin taidekirjoihin. Helsingissä toteu-

tuneessa työpajassa Bolino ja Guillet

opastivat osallistujia serigrafian työta-

voissa ja kertoivat kollektiivinsa julkai-

suissa käytetyistä tekniikoista.

Työpajassa tutustuin käsin sidotun tai-

teilijakirjan valmistamiseen. Bolinon ja

Guilletin mukaan taiteilijakirja on ko-

keileva painotuote, jonka lähtökohtana

on kirjan idea tai muoto. Kurssilla tai-

teilijakirjojen aukeamat vedostettiin

käsin serigrafioina ja niiden painosmää-

rä oli valmistustavasta johtuen rajalli-

nen. Teokset olivat kirjan ja taideteok-

sen yhdistelmiä ja jokainen kirja oli

uniikkikappale. Työpajassa vedostettu ja

käsin sidottu kirja koostui kaksipuolisis-

ta aukeamista, joihin oli painettu vie-

rekkäin neljä sivua molemmin puolin.

Yhdessä niteessä oli siis neljän sivun si-

jaan yhteensä kahdeksan sivua. Niteet

ommeltiin keskitaitteen kohdalta lan-

galla toisiinsa kiinni. Aukeamat taivu-

tettiin nuuttausten kohdalta sisäänpäin

kohti keskitaitosta. Luettaessa kirjasta

avautui useampi sivu kerrallaan.

Työpajan aikana pohdin Paimenen ta-

rinaa kuvarinnastusten kautta. Halusin

kokeilla uudelleen fiktiivistä tarinanker-

rontaa kuvarinnastusten avulla. Pyrin

suunnittelemaan piirrokseni ja kuvate-

oksen siten, että kerronta perustuisi sa-

nallisen dialogin tai kertovan tekstin si-

jasta kuvien vuorovaikutukseen. Hylkä-

sin dialogin ohessa perinteiset sarjaku-

van kerrontamuodot, kuten ruutujaon

ja puhekuplat. Keskityin kuvaamaan

sitä ympäristöä, missä poika toimi; piir-

sin mm. metsää, lumpeita, puita ja lin-

tuja. Lukukokemuksen suunnittelin pe-

rustuvan piirrosten luomalle narraatiol-

le. Kuvateoksen muoto noudatti työpa-

jassa oppimaani taiteilijakirjan muotoa.

Kuvien piirrostekniikkana oli tussiterä

ja sivellin, lisäksi käytin paljon valkoista

korjauskynää.

Pyrin poistamaan kuvistani kaiken yli-
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määräisen ja usein se tarkoitti kirjoitet-

tua sanaa. Paimenen toisessa yrityksessä

kuvat nousivat tekstiä ja narraatiota tär-

keämmäksi elementiksi. Piirtäessäni en

edes ajatellut tekstiä. En myöskään vä-

littänyt, vaikka kaikki kuvat eivät sisäl-

täneet keskenään samanlaista intensi-

teettiä. Tärkeämpää oli saada kuva val-

miiksi ja vielä tärkeämpää oli saada val-

miiksi kuvasarja, jotta sain käsityksen

siitä, miltä hahmottelemani kokonai-

suus näytti.

Keskittyessäni kuviin ja kuvakerron-

taan eriytyivät yksittäiset sivut toisistaan

irrallisiksi teoksiksi, ja tarinankerronta

(dramaturgia) kuvia yhdistävänä tekijä-

nä katosi. Koin, että piirroksissa pääsin

lähemmäs fiktiota, mutta kokonaisuus

ja juonellisen kertomuksen eteneminen

muuttuivat epäselväksi. Muoto ja sisäl-

tö eivät kohdanneet toisiaan. Piirtäessä-

ni yksittäisiä kuvia aloin hiljalleen ka-

dottaa käsikirjoitukseni punaisen lan-

gan. Kuvien välinen yhteys tuntui ka-

toavan; kuvat eivät enää toteuttaneet

yhtenäistä tarinaa, vaan jokainen kuva

puhui pelkästään itsestään.

Tuntui käsittämättömältä, että en vie-

läkään suuresta työmäärästä huolimatta

ollut onnistunut rakentamaan Paime-

nen tarinasta valmista teosta. Minulla

oli mielestäni hyvä tarina, mutta en ky-

ennyt löytämään sille sopivaa kuvakiel-

tä tai esittämisen muotoa. Reflektoides-

sani prosessia päädyin siihen tulokseen,

että tekstin kautta, yleensä dialogilla,

pystyisin rakentamaan eheämmän ja

suunnitelmallisemman tarinakokonai-

suuden. Teksti myös tarjoaa katsojalle

lisää tarttumapintaa kuvien kohtaami-

selle. Uusi tavoitteeni oli rakentaa kir-

joitettu sana elimelliseksi osaksi niitä

kuvasarjoja, joita piirsin.

�Valmis sarjakuva-albumi

Alkaessani työstää Paimenen tarinaa

uudelleen syksyllä 2010 osallistuin Tove

Idströmin Storytelling I ja II -kursseille.

Kursseilla käsittelimme aristoteelisen

kaavan mukaista tarinankaarta ja tari-
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nankerronnan peruselementtejä, kuten

juonta, hahmoa, teemaa, miljöötä (ta-

pahtumapaikka) ja tarinan tyyliä.

Paimenen kolmas ja lopullinen versio

kuvaa yhden vuorokauden aikaisia ta-

pahtumia tarinan päähenkilön, nuoren

Olavin näkökulmasta. Tapahtumat si-

joittuvat nykyaikaan, nimeämättömälle

pikkupaikkakunnalle Pohjois-Suomeen.

Paikat ja kohteet perustuvat edelleen

jossain määrin synnyinseutuni Tornion

maisemiin.

Paimenen tarina alkaa kun Olavi löy-

tää aamulla työmatkansa varrelta kuol-

leen joutsenen. Tapahtumat kehittyvät

hiljalleen eteenpäin kuolleen linnun

ympärille. Taustakertomuksena vaikut-

taa Olavin isä, jonka elämänkulkuun

Lapin lamavuodet ja alkoholismi ovat

ratkaisevasti vaikuttaneet. ”Paimen” –

sarjakuvateoksessa kuvaan yhteiskun-

nallisten muutosten vaikutuksia yksilöi-

den ja yhteisön kokemusten kautta.

Huuda Huuda julkaisi valmiin teok-

sen syksyllä 2011. Sarjakuvakirjaan jäi

mielestäni edelleen muutamia virheitä.

Kaikkia sivuja en aikataulusta johtuen

ehtinyt viimeistellä mieleiseeni kun-

toon. Sarjakuva-albumin viimeisiltä si-

vuilta puuttumaan jäivät mm. taustat ja

tarkemmat yksityiskohdat. Lisäksi nyt

ymmärrän, että kun isokokoista linnun-

ruhoa poltetaan, täytyy siitä lähtevän

hajun olla kammottava. Linnun ruhon

polttamisen jälkeen tarvittaisiin muuta-

ma lisäsivu, jossa Olavi ja miehet siirty-

vät pois tuulen, savun ja löyhkän alta.

Kirjan viimeisellä sivulla moni on olet-

tanut, että taivaalle lentävät paperit ovat

Lassin Olaville antamat laskut. Taivaalla

lentävät kuitenkin grillikioskin tiskiltä

napatut paperiservietit. Näitä kohtia

pyrin korjaamaan keväällä 2013 ilmesty-

vissä ranskalaisessa (”Le Berger”) ja

puolalaisessa (”Pastor”) laitoksissa.
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Tarinankerronnalla tarkoitan tutkiel-

massani sellaisia kokonaisuuksia, joissa

tapahtumilla on ajallinen dimensio.

Mukana on syy-seuraus -suhde, eli yksi

asia tapahtuu toisen takia ja tapahtumil-

la on jokin yhteys toisiinsa. Pyrin ym-

märtämään Paimen -teosta sarjakuvista

ja tarinan kertomisesta kirjoittaneiden

asiantuntijoiden avulla.

Alussa pohdin Paimen -teosta tarinan-

kerronnan näkökulmasta Aristoteleen

Runousopin kautta. Lopuksi pyrin ym-

märtämään Paimenta sarjakuvasta kir-

joittaneiden Will Eisnerin, Scott

McCloudin ja Lynda Barryn kirjoitus-

ten ja ajatusten pohjalta.

�Aristoteles

Ensimmäisen kerran tutustuin Aristote-

leen Runousoppiin taiteidenvälinen

opintokokonaisuus –kurssilla opintoje-

ni alussa. Tarkemmin perehdyin aristo-

teeliseen dramaturgiaan Tove Idströmin

Storytelling kursseilla Aalto-yliopiston

Median laitoksella syksyllä 2011.

Koska Aristoteleen Runousoppi on

edelleen vaikutusvaltainen teos, on ai-

heellista pohtia, mikä on aristoteelisten

käsitteiden suhde rakentamaani sarjaku-

vamuotoiseen tarinakerrontaan. Perin-

teisesti draaman muoto jaetaan suljet-

tuun ja avoimeen dramaturgiaan. Sulje-

tulla dramaturgialla viittaan Aristote-

leen Runousoppiin ja aristoteeliseen

draamaperinteeseen, jossa juonen ra-

kenne muodostaa selkeän kaaren aloi-

tuksineen, käänteineen ja loppuratkai-

suineen. Tarinalla on alku, keskikohta

ja loppu.

Aristoteleen mukaan kerronta perus-

tuu jäljittelyyn (kreikk. mimesis) ja tra-

gedian analyysissa Aristoteles painotti

sitä, että taide jäljittelee ihmisten toi-

mintaa (Runousoppi, luku 6). Aristote-

leen mukaan ihminen nauttii jäljittele-

misestä ja tuntee oppimisen iloa tunnis-

taessaan samankaltaisuutta asioiden vä-

lillä. Kerronnassa jäljittelyn välineet,
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kohteet ja tavat tietysti vaihtelevat. Aris-

toteles antaa klassisen taidekäsityksen

mukaisesti hyvinkin seikkaperäisiä oh-

jeita kerronnan kirjoittajille, ja jakaa ker-

ronnan kolmeen eri laatuun; tragedi-

aan, komiikkaan ja epiikkaan (Runous-

oppi, luku 4).

Runousopissa Aristoteles määrittelee,

kuinka hyvä juoni (kreikk. mythos) tu-

lisi rakentaa. Juoni merkitsee Aristote-

leen mukaan tarinan tapahtumien jär-

jestämistä siten, että tapahtumat seura-

avat toisiaan uskottavasti. Juoni kuvaa

toiminnan etenemistä draamassa. Juo-

nessa on oltava alku, keskikohta ja

loppu, niiden on myös seurattava toisi-

aan, mainitussa järjestyksessä (Runous-

oppi: luku 7).

Tässä mielessä jaoin Paimenen tapah-

tumat vuorokauden aikojen mukaan

(Aamu, Päivä, Ilta, Yö, Päivä 2.) ajalli-

sesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Tari-

nan päähenkilö Olavi siirtyy kohtauk-

sesta toiseen siten, että juoni sitoo alun,

keskikohdan ja lopun vuorokauden

mukaan eteneväksi tapahtumakokonai-

suudeksi.

Aristoteleen Runousopin mukaan

sankarin (protagonistin) on oltava hy-

veellinen, jotta yleisö samaistuisi hä-

neen. Protagonisti (kreikk. protagonis-

tes) on tarinan päähahmo, joka usein

edustaa positiivisia arvoja, kuten hy-

vyyttä ja jaloutta, mutta hänellä voi olla

myös jokin kohtalokas heikkous, jolloin

hän on traaginen sankari (vrt. Oidipus).

Runousopin mukaan juuri sankarin

kohtaamat vaikeudet lisäävät yleisön sa-

maistumista häneen (Aristoteles: Runo-

usopin luku 13). Rakentaessani teokseni

henkilöhahmoja halusin luoda illuusi-

on todellisista tapahtumista, ihmisluon-

teista ja –kohtaloista. Rakennusaineena

käytin sekä omakohtaisia kokemuksiani

että lähimmäisistäni ja ympäristöstäni

syntyneitä havaintoja. Kuvauksessa

pyrin siihen, etten sanoilla tai kuvilla se-

litä kaikkea yksityiskohtaisesti, selitys

on olemassa, mutta ei heti tarjolla.
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Aristoteleen mukaan peripetia mer-

kitsee täyskäännöstä, äkillistä muutosta;

tällöin toiminnan suunta kääntyy vas-

takkaiseksi, jokin asia muuttuu siten,

ettei mikään ole enää ennallaan. Aluksi

päähenkilö kärsii (kreikk. pathos). Va-

pautuakseen hänen tulee ymmärtää syy

kärsimyksilleen tai keino jolla vapautua

niistä (anagnorisis). Tunnistaminen on

hetki, jolloin totuus paljastuu ja kohtalo

kääntyy. (Runousoppi: luku 11). Kun

Olavi omassa tarinassani palaa kuolleen

linnun luokse ja rakentaa havuista lin-

nulle pedin, hän samalla avaa oven

menneisyytensä tapahtumiin. Lumi-

hankeen sammuminen on ymmärtääk-

seni Paimen –teoksen rakenteellinen

käännekohta.

�Will Eisner & Scott McCloud

Aloittaessani sarjakuvaopintoja 2000-

luvun alussa, ainoa sarjakuvan teoriaa

käsittelevä lähdeteos tuntui olevan ame-

rikkalaisen sarjakuvateoreetikon Scott

McCloudin (s. 1960) sarjakuvamuotoon

piirretty ja kirjoitettu teos ”Understan-

ding Comics” (1993) (suom. Sarjakuva –

näkymätön taide, 1994). McCloud käsit-

telee sarjakuvailmaisua sarjakuvamuo-

toisina esseinä käyttäen sekä piirrosku-

via että kirjoitettua tekstiä.

McCloudin ”Understanding Comics”

–teoksen kautta tutustuin myös amerik-

kalaisen William ”Will” Eisnerin (1917-

2005) ajatuksiin. Eisnerin alkoi jo sarja-

kuvalehdistön alkuvuosina, 1930-luvul-

la, pohtia sarjakuvien mahdollisuuksia

uutena kirjallisuuden lajina ja kehitti te-

oksilleen englanninkielisen termin

”graphic novel” (suom. sarjakuvaromaa-

nit) erotukseksi sarjakuvien typistävästä

yleisnimityksestä ”comics”. (Eisner 1985:

Chapter 1 - ‘Comics’ as reading)

Eisner toimi opettajana School of Vi-

sual Artsissa New Yorkissa ja julkaisi sar-

jakuvan teoriaa käsittelevät teokset ja

sarjakuvailmaisun oppikirjat ”Comics

and Sequential Art” (1985) ja ”Graphic

Storytelling” (1996). ”Comics and Se-

quential Art” -teos perustuu Eisnerin
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New Yorkin School of Visual Arts:ssa

pitämiin ”sarjallisen taiteen” (engl. Se-

quential Art) -luentoihin ja ”The Spirit”

-lehdissä julkaistuihin esseekirjoituksiin.

Teoksessa Eisner pyrkii luomaan ana-

lyyttiseen yleiskuvan sarjakuvan perus-

ajatuksista ja menetelmistä.

”Comics and Sequential Art” -teoksen

ensimmäisessä luvussa Eisner havain-

nollistaa, että sarjakuvailmaisun kieliop-

pi (engl. vocabulary and grammar) pe-

rustuu sekä sanoihin että kuviin. Eisne-

rin mukaan lukeminen ei sarjakuvan

kohdalla tarkoita ainoastaan sanojen

(tekstin) lukemista. Sanallinen sarjakuva

toimii tekstin ja kuvan suhteilla. Kuva

ja teksti siis täydentävät toisiaan, ja val-

mis kertomus on osiensa summa, jossa

piirros ja sana ovat toisistaan erottuma-

ton informaation osa. Sarjakuva on

media, joka yhdistää lukemisen ja kat-

somisen. (Eisner 1985: Chapter 1 - ‘Co-

mics’ as reading)

Eisneriä mukaillen en tutkielmassani

puhu yksittäisistä ja erillisistä piirrosku-

vista, vaan opinnäytetyössäni yksittäiset

piirroskuvat ovat aina suhteessa koko-

naisuuteen. Teoksessani yksittäinen

kuva on sidoksissa kerronnan tyyliin,

piirrosjälkeen ja valittuun tekniikkaan.

Pyrin tekstin ja kuvan saumattomaan

vuorovaikutukseen. Työssäni tarkoitan

kuvalla siksi usein paitsi yksittäisiä kuvia

ja kirjallisia tekstejä, myös laajempaa ku-

vallisten merkitysten kokonaisuutta,

joka vaatii tulla ymmärretyksi.�

McCloud määrittelee sarjakuvan (eng.

comics) ”harkitussa järjestyksessä ole-

viksi rinnakkaisiksi kuvallisiksi tai muik-

si ilmaisuiksi, joiden tarkoituksena on

välittää informaatiota tai saada lukijassa

aikaan esteettinen vaikutelma”.

”Understanding Comics” -teoksessa

McCloud esittää joukon sarjakuvan kie-

lioppiin kuuluvia termejä, kuten sarja-

kuvaruudut, välipalkit, puhekuplat ja

sarjakuvan merkkikielen. McCloudin

mukaan ruudut ovat sarjakuvan peru-

syksikköjä, jotka jakavat sarjakuvan

aikaa ja tilaa (McCloud 1993: 99), ja sar-
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jakuvantekijät käyttävät teoksissaan tie-

tynlaisia siirtymiä ruudusta toiseen

(McCloud 1993: 70-72). Ruutujen väliin

jäävää tyhjää tilaa McCloud nimittää

välipalkiksi (eng gutter). Nämä tyhjät

tilat, välipalkit, lukija täydentää mieli-

kuvituksensa avulla, luoden sarjakuvas-

ta loogisen kokonaisuuden ja siksi sar-

jakuvasta voidaan puhua täydentämisen

taiteena (McCloud 1993: 86-87).

Prosessini alussa keväällä 2007 koin

McCloudin esittämät ajatukset sarjaku-

vailmaisusta oman työskentelyni, oppi-

miseni ja etenkin sarjakuvan opettami-

sen kannalta merkityksellisiksi. Pyrin

ymmärtämään ja noudattamaan

McCloudin ohjeistuksia lähes orjallises-

ti. Prosessin aikana omat mielipiteeni

kuitenkin muuttuivat ja aloin hiljalleen

kokea McCloudin tarjoamat esimerkit

sarjakuvailmaisusta riittämättömiksi

suhteessa omiin ideoihini, ajatuksiini ja

tuntemuksiini. Paimen-teoksessa olen

mm. tietoisesti jättänyt välipalkit pois

ruutujen väleistä osittain esteettisistä

mieltymyksistäni johtuen. Osittain

myös koen, että lukija pystyy vaivatto-

masti siirtymään tapahtumasta seuraa-

vaan luontevasti ilman ruutujen väliin

jätettyä tyhjää tilaa.

McCloudin mukaan sarjakuvalla on

oma, universaali merkkikielensä, joka si-

sältää monenlaisia visuaalisia symboleja.

Puhekuplien sisään piirretyillä kuvasym-

boleilla voidaan korvata puheosuuksia;

hehkulampulla ideaa, Z-kirjaimella kuor-

sausta ja pääkallolla kiroilua, tähdet sym-

boloivat kipua ja poreilevat kuplat hu-

malatilaa (McCloud 1993: 27-59).

En kokenut McCloudin esittämien ku-

vasymboleiden käyttöä oleellisiksi Pai-

menen lopullisessa versiossa. Mielestäni

sarjakuviin liitettävät kuvasymbolit (pää-

kallo, hehkulamppu, huutomerkit) ovat

melko alkeellisia ja kovin yksinkertaistet-

tuja tapoja ilmaista inhimillisten tunte-

musten kirjoa. Enää en usko, että hah-

mojen reagoinnin tulee perustaa ainoas-

taan ääniefekteihin, visuaalisiin symbo-

leihin tai äärimmäiseen liioitteluun.
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Omissa piirroksissa menen ihmisiin ja

kasvoihin kiinni. Piirrosviivat kertovat

hahmojeni karaktääreistä, iästä, tunneti-

loista ja reaktioista. Paimenen kuvat ovat

mustavalkoisia käsivarapiirroksia. Kuva-

tessani ihmisen tuntemuksia ja toimin-

taa pyrin äärimmäiseen realistisuuteen

sekä piirroksessa että puhetyylissä.

Lynda Barry

Lopputyössäni sarjakuvailmaisun kan-

nalta merkittävimmäksi ja itselleni mie-

lenkiintoisimmaksi teoreetikoksi nousi

yhdysvaltalainen sarjakuvantekijänä,

kuvataiteilija, kuvittaja, opettaja ja kir-

jailija Lynda Barry (s. 1956). Barry suo-

ritti tutkintonsa The Evergreen State

Collegessa, Yhdysvaltojen itärannikolla

ja hän on julkaissut luovan kirjoittami-

sen ja piirtämisen oppaat ”What It Is”

(2008) ja ”Picture This: The Near-Sigh-

ted Monkey Book” (2010). Sarjakuvan

kentässä hänen teoksensa sijoittuvat

valtavirtasarjakuvan ulkopuolelle.

McCloudin selitykset tuntuivat mi-

nusta sopivan hyvin Aku Ankan tapai-

siin sarjakuvateoksiin, mutta McClou-

din esittämät ohjeistukset eivät vastan-

neet sitä ajatusta sarjakuvasta, joka mi-

nussa alkoi kehittyä. McCloudin luon-

nehtima sarjakuvailmaisun teoria tuntui

keskittyvän liiaksi tarinan ulkoiseen ja

tekniseen muotoon. Itse halusin pohtia

pikemmin luomisen prosessia ja ym-

märtää paremmin omia lähtökohtiani

tarinan rakentajana.

”What It Is” -teos perustuu Barryn

vetämiin “Writing the Unthinkable” -

työpajoihin. Barry pyrkii ymmärtä-

mään, mistä ideat löytyvät, miltä ideat

näyttävät ja miten tarinat syntyvät.

Barry pohtii erilaisia ajatuskulkuja tari-

noiden ja kuvien ”takana”.

”Focusing first on memory, we em-

bark on a journey into the unexpected.

Memories come as uncontrollably as

dreams - you may end up remembering

things you haven’t thought of since you

were a kid. Then we move into fiction.

It’s a way of writing that’s freaky, vivid,
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and a lot of fun.” (Barry 2008: 33)

Työstäessäni Paimenen kolmatta ver-

siota aloin pohtia itseltäni jollain tapaa

piilossa olevia muistoja ja tarinoita.

Aloittaessani en tehnyt etukäteen tark-

kaa suunnitelma siitä, mitä piirtämissä-

ni kohtauksissa tulisi tapahtumaan.

Lähtökohtana minulla oli jokin kaukai-

nen muisto, ohikiitävä ajatus tai sattu-

malta kuulemani lause, joka herätti

muistikuvan menneisyyteen kuulunees-

ta ihmisestä, asiasta taikka tapahtumas-

ta. Aloin ymmärtää, että minulle fiktion

maailma sijoittuu lapsuuteni Tornioon.

Teoksessa dialogi käydään kotiseutuni

murteella ja tapahtumat sijoittavat mai-

semien kautta Pohjoiseen. Mielessäni

lapsuuteni maailma, ihmiset ja puhekie-

li elävät kanssani taukoamatta. Teos

alkoi kertoa niistä asioista, joita olen

itse jollain tapaa kokenut.

Aloin rakentamaan tarinaa mielessäni

samalla logiikalla kuin rakentuvat unet,

joita joskus näen. Joskus tarinat syntyi-

vät henkilöhahmojeni keskinäisistä

kohtaamisista tai yhden henkilön aihe-

uttamasta tapahtumaketjusta tai mielee-

ni häilyvästi nousevista henkilökohtai-

sista muistoista. Piirtäessäni ja kirjoitta-

essani saatoin hetkittäin kokea saman

ennakoimattoman ilmiön, jonka koen

nukkuessani: unissani kuljen usein tu-

tuissa taloissa tai paikoissa ja eteen

avautuu uusia huoneita tai katuja.

Aloin myös kirjoittaa käsin luonnos-

kirjani kuvieni sekaan. Aiemmin olin

muistiinpanoissani pitänyt selkeän eron

kirjoittamisen (piirretyn sanan) ja piir-

retyn kuvan välillä. Aivan yllättäen

käsin kirjoittamisesta muodostui päivit-

täinen tapa. Kirjoittaessani huomasin,

etten ole niin kriittinen piirretyn sanan

ulkonäköä kohtaan kuin olen piirtäes-

säni. Piirtäminen oli ollut minulle Pai-

menen prosessin aikana välillä työlästä

ja hankalaa, koska en saanut aikaiseksi

mieleisiäni viivoja, pintoja tai muotoja.

Vastoinkäymisten johdosta aloin huka-

ta tekemisen iloni. Koska kirjoittami-

nen alkoi sujua helpommin, aloin käyt-
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tää kirjoittamista ”lämmittelynä” ennen

varsinaisen piirrostyön aloittamista.

Kun olin aikani kirjoittanut, alkoivat

kuvat syntyä kuin itsestään.

Barry ei arvota tekstiä, piirroksia,

kuvia tai tarinankerrontaa ulkoisten

muotoseikkojen kautta. Hänen mu-

kaansa tekijän tulee piirtää ja kirjoittaa

asioista, jotka kuvaavat tekijälle itselleen

tuttuja ja tärkeitä asioita. Tällöin tari-

nankertoja kuvailee jotain tiettyä ja

omakohtaista kokemusta tai tunnetta

sen sijaan, että hän pyrkisi käyttämään

valmiiksi annettuja piirrosmalleja tai ha-

kemaan tarinalle muotokieltä ulkoapäin

tulleista maneereista. Barrylle kuvan te-

kemiseen tai tekstin kirjoittamiseen ei

tunnu olevan valmiita sääntöjä, vaan ne

perustuvat pikemmin sisäsyntyisiin im-

pulsseihin. (Barry 2008: 122)

I don’t think anyone needs to be

taught how to write. They just need to

be reminded that they already know

how to tell stories in the same way they

know how to use their thumbs and fin-

gers.” (Barry 2008: 48)

Paimen-teoksen alkuvaiheissa oletin,

että on olemassa minulta salassa olevia

sääntöjä tai toimintatapoja, joita en

vielä tiennyt tai ymmärtänyt, ohjeita

joita minulle ei oltu annettu. Oletin,

että jollain salaisella tavalla muut tiesi-

vät sarjakuvan tekemisestä enemmän

kuin minä itse. Olin turhautunut. En

enää kokenut McCloudin esittelemiä

ohjeita itselleni mielekkäiksi, mutta toi-

saalta en löytänyt tilalle uusia ohjeita tai

ajatuksia. Aloin jännittää onnistumista-

ni. Lynda Barryn kirjoitus- ja piirroshar-

joitusten avulla tutustuin sellaiseen te-

kemisen tapaan, joka oli minulle entuu-

destaan tuntematon ja joka samanaikai-

sesti, jollain oudolla tavalla, tuntui mi-

nulle tutulta. Ymmärsin, että jos koetan

pakottaa itseni toimimaan tavalla, joka

ei ole minulle luontainen, kadotan

omat oivallukseni.
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Tutkielmassani pyrin ymmärtämään sar-

jakuvailmaisun luonnetta Paimen-nimi-

sen sarjakuvakirjan valmistusprosessin

kuvauksen kautta. Tällä hetkellä ym-

märrän sarjakuvan itsenäisenä ilmaisu-

muotona, yhtenä visuaalisen tarinan-

kertomisen (eng. story telling) välinee-

nä, elokuvan, kirjallisuuden ja kuvatai-

teen ohessa. Toisistaan irralliset, usein

sekalaiset kuvat ja tekstipalaset rakenta-

vat kokonaisuuden, jolle tarinankerron-

ta perustuu. Yhdessä ne mahdollistavat

kokemuksen kuvitteellisesta todellisuu-

desta, johon ei välttämättä milloinkaan

itse pääse käsiksi.

Sarjakuvailmaisua pohditaan usein

vertaamalla visuaalista ja verbaalista eli

kuvaa ja sanaa, niiden eroja ja yhtäläi-

syyksiä (vrt. Herkmann, Eisner ja

McCloud), mutta siinä on mielestäni

paljon muutakin. Aristoteles taas koros-

taa juonta tarinankerronnan rakentee-

na. Minulle oman työskentelyprosessin

kautta korostui etenkin visuaalinen esi-

tys, sekä kuvan ja tekstin luoma visuaa-

linen kokonaisuus. Se, miten tarina syn-

tyy ja rakentuu sarjakuvamuotoiseksi

kokonaisuudeksi, pysyy minulle (edel-

leen) mysteerinä, jota en täysin pysty sa-

nallistamaan. Ehkä tarinankerronnan

tapahtumaa ei täysin pysty purkamaan

auki. Ehkä ymmärrän enemmän jossain

myöhemmässä vaiheessa.

Tutkielman teko herätti paljon uusia

kysymyksiä joihin en (ainakaan vielä)

löytänyt vastauksia. Mikä on monistet-

tavan painotuotteen suhde originaali-

piirroksiin? Mikä merkitys valitsemalla-

ni ilmaisumuodolla on syntyvän teok-

sen kannalta? Millainen on nykysarja-

kuvan luonne itsenäisenä taidemuoto-

na ja ilmaisun välineenä? Onko oleel-

lista puhua sarjakuvasta taiteena? Mitä

erityistä juuri sarjakuva tarjoaa omalle

ilmaisulleni? Kuinka kehitän itseäni sar-

jakuvantekijänä?

Hyvä sarjakuvantekijä onnistuu mie-

lestäni kertomaan tarinoita yhtä aikaa
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itsestään ja ympäristöstään, hän sekä vä-

littää että luo tietoa. Tällaiset teokset

herättävät keskustelua tavallisista arjen

ilmiöistä (ihmisyys, ihmissuhteet, lap-

suus, vanhuus, ihmisen heikkouden eri-

tyisyydet, luontosuhde, keskinäisen ym-

märtämisen vaikeudet), joita jokainen

kohtaa omassa elämässään.

Paimenen kautta olen oivaltanut, että

luovan työn tekeminen ei aina ole mu-

kavaa tai miellyttävää. Vuosien kuluessa

käsitykseni sarjakuvailmaisusta on

muuttunut, osin paljonkin. Se, mihin

aiemmin tähtäsin, ja se, mitä tavoitte-

lin, ei enää tunnu tärkeältä. En enää

usko tyypillisen sarjakuvailmaisun ole-

massaoloon. Nykyään ajattelen, että jo-

kainen tekijä voi itse luoda omat sään-

tönsä, mikäli niitä tarvitsee. En myös-

kään enää usko puhtaasti fiktiiviseen

kerrontaan. Koen, että kaikki syntyy mi-

nussa, ei minun itseni ulkopuolelle.

Nyt koen, että pystyn hahmottamaan

laajemmin tarinoiden rakentumista,

sekä abstraktilla (tunteet) että konkreet-

tisella (tapahtumat) tasolla.

Sarjakuvan tekeminen ei ole pelkäs-

tään tekniikkalaji vaan edellyttää myös

vuoropuhelua ja ajatusten vaihtoa. On

ymmärrettävä konteksti, jossa elää ja

jossa teoksia tekee. Taideteos ja taide es-

teettisenä kokemuksena on luonnollises-

ti aina sidoksissa aikaansa. Richard Shus-

terman esittää teoksessaan ”Taide, elämä

ja estetiikka” (1997), että taide ei ole vain

institutionaalista kilvoittelua ja että tai-

teen mieltäminen omaksi instituutiok-

seen on tehnyt siitä suljetun elämänalan,

joka ei enää kommunikoi instituution

ulkopuolisten ihmisten kanssa.

Mielestäni sarjakuvalla on kuvan ja

sanan yhdistämisen lisäksi toinen oma

erityinen esitysmuotonsa. Sarjakuva on

monistettava painotuote. Sarjakuvate-

okset lähestyvät taidemaailmaa omasta

perinteestään käsin. Kirjataiteen luon-

teeseen kuuluu olennaisesti monistetta-

vuus. Kirjojen muodossa sarjakuvateok-

set sijoittuvat gallerioiden ja museoiden

ohessa myös muihin julkisiin tiloihin,
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kuten kirjakauppoihin ja kirjastoihin.

Kirjaa voi lukea kotona tai kirjastossa,

ja hinta on harvoin este hankinnalla.

Saksalainen Walter Benjamin (1892-

1940) toi esiin ajatuksen taideteoksen

uusintamisesta (reproduktio) pohties-

saan taideteoksen auran eli aitouden ka-

toamista teoksessaan ”Messiaanisen sir-

paleita” (suomennettu 1989). Benjami-

nin mukaan taiteen olemus muuttuu

teknologian kehityksen myötä. Taiteen

tuotantovälineiden muutos muuttaa

myös kokemustamme taideteoksesta.

Aitous, alkuperäisyys ja autenttisuus

eivät enää pysty määrittelemään taidet-

ta. Enää ei voida erottaa alkuperäistä ja

kopiota toisistaan, mikäli yleensä on

olemassa alkuperäistä taideteosta, jonka

voi erottaa kopiosta (Benjamin 1989: 7).

Benjaminin mukaan tämä ei kuiten-

kaan tarkoita taiteen loppua. Taide ai-

noastaan saa uudet määreet. Minua

Walter Benjamin on inspiroinut irrot-

tautumaan ideologisesta taidekäsityk-

sestä. On tietysti toinen filosofinen ky-

symys voidaanko jotain, jonka määri-

tykset muuttuvat, kutsua enää samaksi.

�Sarjakuvailmaisu ja taidekasvatus

Ihmiset kantavat sisällään mahtavan

määrän kertomuksia iästä, rodusta, su-

kupuolesta tai yhteiskuntaluokasta riip-

pumatta. Olen opettanut sarjakuvail-

maisun perusteita syksystä 2008 lähtien

lapsille, teini-ikäisille ja aikuisryhmille.

Opettajana pyrin tutustuttamaan oppi-

laani tarinan kertomiseen sarjakuvail-

maisun kautta. Kursseilla ja työpajoissa

voin pyrkiä avaamaan sarjakuvailmai-

sun keinoja ja löytämään kurssilaisille

ominaisia kerronnan välineitä. Usein

opetustuntien aikana kerromme tarinoi-

ta ääneen. Suurimmat ja mieleenpainu-

vimmat hetket olen opettajana kokenut

juuri silloin, kun kurssilaiset puhuvat

omista kokemuksistaan ja kertovat tari-

noita omasta elämästään.

Opettaessani sarjakuvaa koetan ym-

märtää mitä oppilas haluaa kertoa.

Tämän jälkeen pyrimme yhdessä avaa-
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maan tarinan rakennetta; mistä tapah-

tumissa on kyse, mistä tarina alkaa,

mitä tapahtuu, kuka on protagonisti ja

antagonisti, mikä on tarinan käänne-

kohta, milloin tarina kohtaa huippunsa

ja miten tarina päättyy. Yhteinen tavoit-

teemme on rakentaa tarina ymmärrettä-

väksi kokonaisuudeksi ja kertoa se niin,

että myös ulkopuolinen lukija pystyy

käsittämään rakennetun kokonaisuu-

den. Harjoittelemme näkemään ikään

kuin toisen ihmisen (lukijan) silmin.

Pyrin kannustamaan oppilaitani löy-

tämään omia ideoita, ajatuksia ja ilmai-

sun välineitä sen sijaan, että he käyttäi-

sivät suoraan kaupallisen sarjakuvan tar-

joamia valmiita. Mielestäni piirtäminen

on hyvä tapa päästä lähemmäs omia

muistoja. Näiden muistojen kautta tu-

lemme lähemmäs omia, tärkeitä koke-

muksia ja oivalluksia, asioita, joista

meillä on näkemyksiä ja jotain sanotta-

vaa.

Uusien tarinoiden rakentaminen on

mielenkiintoista osittain juuri siitä syys-

tä, että etukäteen ei voi tietää, miltä ta-

rina kokonaisuudessaan lopulta tulee

näyttämään. Totutuista tavoista voi olla

vaikea irrottautua. Mutta jos aiemmin

opitut menetelmät eivät tuo esiin uusia

ideoita, on koetettava löytää uusia työs-

kentelyn tapoja. Tähän oivallukseen ha-

luan innostaa ja rohkaista oppilaitani.

Opettaessani sarjakuvaa en siksi pää-

asiallisesti ole kiinnostunut piirtäjän va-

litsemasta tekniikasta. Tekijän koulutus-

taustasta, tottumuksesta, piirtämistai-

doista ja visuaalisesta hahmottamisesta

riippuen sarjakuvien ulkoasu vaihtelee

laajasti. Tietty piirrostyyli tai tekninen

taituruus ei aina ole tärkein tekijä tari-

nan kannalta. Sarjakuva on kokonai-

suus, joka perustuu sekä kuvailmaisuun,

että kuvakerrontaan. Yksittäisten onnis-

tuneiden tai epäonnistuneiden kuvien

sijasta on tärkeämpää saada aikaan toi-

miva kokonaisuus. Koska sarjakuvail-

maisu yhdistelee kirjoitettua kieltä ja

piirrettyjä kuvia, pyrin löytämään har-

joituksia, jotka auttavat oppilaita sekä
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kerronnassa että kuvan tekemisessä.

Joskus koen, että kouluissa ja työpa-

joissa käyttäydytään, opitaan ja opete-

taan siten kuin luullaan, että kuuluu

käyttäytyä tai oppia. Huomaan, että

myös itselleni on kasvanut vahvoja en-

nakkoajatuksia siitä, kuinka oletan/ha-

luan ihmisten toimivan.

Muutama vuosi sitten, kuumana ke-

vätpäivänä, työpajaani asteli pieni tyttö,

täydellisessä keijukaisen asussa. Hänellä

oli vaaleanpunainen, kimalteleva ker-

rosmekko, vaaleanpunaiset, kimaltavat

siivet, kultainen sydänkoru selän keskel-

lä ja kimaltavat pienet tossut. Ihailin

asusteita ja oletin, että kyseessä oli jokin

erityinen juhlapäivä. Tyttö istui ääneti

äitinsä vieressä pöydän ääressä ja puki

päällensä liian suuren ja likaisen vihre-

än esiliinan, juuri samanlaisen kuin

kaikki muutkin lapset. Kun lopetimme

lapsi riisui essun, käveli luokseni äitinsä

kanssa, katsoi suoraan silmiini ja kertoi

että me olimme kaimoja; myös hänen

nimensä oli Anna. Lisäksi hän halusi,

että ymmärrän, ettei kyseessä ollut mi-

kään juhlapäivän asuste. Anna halusi

pukeutua keijukaiseksi, koska hänestä

keijukaiset olivat parasta mitä hän tiesi.

Lopuksi hän kysyi, mikä minusta on pa-

rasta mitä tiedän. Jäin pohtimaan tapaa-

mistamme pitkäksi aikaa. Oman ilmai-

sutavan löytäminen vaati rohkeutta.

Lapsiryhmien opettaminen on aikui-

siin verrattuna raskaampaa ja ryhmät

vaativat kurinpitoa ja neuvottelutaitoja

joskus väsymykseen saakka. Kuitenkin,

lasten kanssa toimiessani minusta tun-

tuu, että pystymme yhdessä säilyttä-

mään toiminnassamme rehellisen teke-

misen riemun ja kohtaamme toisemme

avoimin mielin.

Keväällä 2012 aloitin tanssiharrastuk-

sen. Halusin saattaa itseni alttiiksi jolle-

kin uudelle ja kasvattaa kykyä sietää

epäonnistumisia. Uskon, että myös vai-

keissa asioissa voi harjoittelemisen kaut-

ta kehittyä paremmaksi. On epämiellyt-

tävää olla keskeneräinen, siksi keskityn

usein tekemään niitä asioita, jotka jo
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osaan ja joissa tiedän jollain tapaa on-

nistuvani. Nautin suuresti tanssituntien

alkulämmittelyistä, ne muistuttavat

minua jollain tapaa lapsuuden satujum-

pista, minun ei tarvitse ”osata” mitään.

Tunnin päätteeksi tehtävä loppusarja

tuottaa minulle kuitenkin loputonta

päänvaivaa. Alan jännittää sitä, etten

osaa ja unohdan nauttia tanssimista.

Juuri silloin ymmärrän ehkä piirun ver-

ran paremmin oppilaitani, jotka taiste-

levat oman ilmaisunsa parissa.

Paimenen aikana pääsin tuulettamaan

käsityksiäni ja tottumuksiani sarjakuva-

ilmaisusta ja tarinan kerronnasta toden

teolla. Työprosessin kuvaamisen merki-

tyksen ja tutkielmani tietoteoreettisen

annin ymmärsin täysin tietysti vasta kir-

joitusurakan päättyessä. Kiinnostukseni

taidefilosofisten käsitteiden pohtimi-

seen ja ymmärtämiseen on vasta aluil-

laan, olen vasta raapaissut pintaa. Kir-

joittaminen jäsensi sekä taiteellisen

työskentelyn sisältöä että valotti ym-

märrystäni reproduktion suhteesta laa-

jempaan taideteoreettiseen kontekstiin.

Visuaalinen tarinankerronta herättää

minussa edelleen enemmän kysymyksiä

kuin vastauksia.

Sarjakuvakirjan valmistaminen kestää

helposti vuoden tai kaksi. Tarinan ker-

tominen vaatii aikaa ja työskentely ta-

pahtuu hitaasti. Syntyy paljon ylimää-

räisiä kuvia, sanoja ja kokonaisia kerto-

muksia, joista voi mahdollisesti käyttää

joitain osia tai ei mitään. Olisi täydellis-

tä, jos joka päivä pystysi työskentele-

mään määrätyn ajan ja tuottamaan pää-

sääntöisesti hyvää ja mielekästä materi-

aalia. Kun niin käy, ideointi ja piirtämi-

nen tuntuvat upealta. Mutta aina työ ei

suju. Yleensä ideoiminen, suunnittelu,

piirtäminen ja kirjoittaminen on hidas-

ta ja työskentely takkuilee. Etukäteen ei

voi tarkkaan tietää mitä on tekemässä.

Pitää malttaa odottaa ja antaa tilaa tun-

temattomalle senkin uhalla, että hetkit-

täin epäonnistuu.

Vaikka epäonnistumiset harmittavat ja

vievät aikaa, niiden kautta ymmärrän
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konkreettisesti että taiteelliset prosessit

eivät ole yksinkertaisia. Työskentelyn ai-

kana tulee helposti sokeaksi omalle

työlle eikä enää ymmärrä mikä toimii ja

mikä ei. Toivon, että opin luottamaan

paremmin intuitiooni. Haluan ”värit-

tää” tarinani omilla väreillä, en valmii-

den mallien mukaan. Haluan itse löytää

polun jota pitkin kuljen, ja toivon että

minulla on löytämiseen tarvittavaa kär-

sivällisyyttä, intoa ja määrätietoisuutta.

Juuri äsken eräs 12-vuotias oppilaani ha-

lusi kuvata videon, jossa valkoisiin pu-

keutuneet ihmiset juoksevat mustassa

hiilikasassa ja muuttuvat hiljalleen har-

maiksi. Hän ei pystynyt perustelemaan

ideaansa syntyä, mutta halusi kuvata

koska tapahtuman kuvaaminen olisi

hänen mielestään ”hauskaa”. Oppilaan

innokasta ideointia oli tietysti mukava

kuunnella, halu tehdä tempasi mukaan-

sa. Samalla ymmärsin, että syy miksi

minä itse haluan tehdä sarjakuvia on se,

että piirtäminen ja tarinointi on mieles-

täni hauskaa. Usein myös työlästä ja

mieletöntä, mutta samalla hauskaa.

Hauskaa ja innostavaa, sillä tavalla ettei

mikään muu.
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