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Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä
27.12. 2022

Lotta Taarasti
Tiedostamaton työskentely osana taiteellista prosessia 

Suomi / 41 sivua

Aalto-Yliopisto
Elokuva- ja lavastustaiteen laitos 

Dokumentaarinen elokuva

Kirjallisessa opinnäytetyössäni “Tiedostamaton työskentely osana taiteellista 

prosessia” pohdin tiedostamattoman työskentelyn merkitystä osana taiteen tekemistä. 

Käytän tekstissäni esimerkkeinä oman päättötyöelokuvani tuotannon alkuvaiheita. En 

niinkään käsittele tekstissäni elokuvani sisältöä, vaan enemmänkin tuotantoon ja sen 

käynnistämiseen liittyneitä tunteita. Lähteenäni käytän John Deweyn Taide 

kokemuksena- ja Andrei Tarkovskin Vangittu aika -teoksia. 

Opinnäytetyössäni käyn ohjaajan näkökulmasta elokuvatuotantoa läpi sen 

lopusta uuden tuotannon alkuun. Siis sitä aikaa, jolloin elokuvan ohjaaja ei 

konkreettisesti ohjaa elokuvaa. Ohjaamisen sijaan hän tiedostamattaan kypsyttelee 

ideoitaan ja kerää materiaalia uuteen teokseen. Opinnäytetyöni viimeisessä 

kappaleessa analysoin taiteellisen prosessin syklisyyttä ja tuotantojen sulautumista 

yhdeksi jatkumoksi. 

Kirjoitetun tukena käytän sarjakuvaa. Sarjakuvan taiteilija pyrkii yksinkertaisella 

metaforalla havainnollistamaan ajatustani taiteen teon luonteesta. Olen itse piirtänyt  

paljon ja toiminut kuvittajana erilaisissa teoksissa. Sarjakuva on minulle helppo ja 

luonteva tapa ilmaista itseäni. 

En lukiessani ja kirjoittaessani välttämättä kokenut mitään mieltäni mullistavaa. 

Sen sijaan sain työni avulla järjestettyä itselleni tärkeitä ja läheisiä ajatuksia 

kokonaisuudeksi. Työni ansiosta opin paljon omasta ajattelustani ja itsestäni 

taiteilijana. 



Johdanto

Tämä opinnäytetyö on kirjallinen osuus päättötyöstäni Aalto-yliopiston 

dokumentaarisen elokuvan -linjalta. Kirjallisen osuuden lisäksi olen ohjannut 

dokumenttielokuvan Rituaalin Varjo (2023). 

Käytän tässä tekstissä esimerkkejä päättötyöelokuvastani havainnollistaakseni 

pohdintojani käytännössä. Kirjallinen työni ei niinkään käsittele ohjaamani elokuvan 

sisältöä, vaan ennemminkin tuotannon käynnistymisen vaiheita 

ja haasteita. Tämä opinnäytetyö on kokoelma taiteellista prosessia 

käsitteleviä yleistyksiä. Näillä yleistyksillä pyrin peilaamaan omia kokemuksiani 

taiteilijuuteen tässä ajassa. Olisin tekstissäni yhtä hyvin voinut käyttää taiteilija -sanan 

tilalla minä-muotoa. Halusin kuitenkin tekstilläni puhutella oman sisäisen taiteilijani 

lisäksi myös kollegoitani. Päädyin minä-muodon ja yleistyksen yhdistelmään. 

Taiteellisen päättötyöni tekoprosessi keskeytyi vuodeksi jouduttuani tapaturmaan. 

Kuntoutumiseni aikana päädyin ajattelemaan paljon sitä, miksi oikeastaan haluan 

tehdä elokuvia. Ajatus ei jättänyt minua rauhaan, kun pääsin taas jatkamaan 

keskeytyneen elokuvan tekoa. Aloittaessani kirjallista päättötyötä tiesin, ettei 

minulla ole muita vaihtoehtoja kuin lähteä liikkeelle peruskysymyksistä.

Pyrin tällä tekstillä pohdiskelemaan, miten päättötyöni tuotanto meni ja mistä löytäisin 

innon lähteä traumaattisen kokemuksen jälkeen uuteen tuotantoon. Työssäni pohdin 

elokuvantekoprosessia tiedostamattomasta idean kypsyttelystä aina siihen asti kun 

konkreettinen elokuvatuotanto käynnistyy. 

Olen valinnut tämän ajanjakson tarkasteluun, koska koen, että elokuvan 

tärkeimmät päätökset tehdään tuota aikana. Ajattelen, että myös tuotannon sävy ja 

ilmapiiri määrittyvät prosessin alussa. Kun tuotanto on käynnistynyt ohjaajalla on 

usein niin kiire, että hänen on nojattava alussa tekemiinsä suunnitelmiin ja päätöksiin. 

Tällöin on arvokasta jos nuo suunnitelmat on tehty hyvin ja ohjaaja on 

selvittänyt itselleen motiivinsa elokuvan tekemiseen. 



Luku 1 - Tyhjyys



“Koska kokemus on elävän olennon ponnistelujen ja saavutusten 

toteutumista asioiden ja tapahtumien maailmassa, se on idullaan olevaa taidetta.“

John Dewey

Idullaan oleva taide

Deweyn mukaan taiteilijan kokemus maailmasta on idullaan olevaa taidetta 

(Dewey, 30, 2010). Opinnäytetyössäni pyrin pohdiskelun kautta selventämään, mitä 

Dewey tällä väitteellään tarkoittaa. Avaan työssäni myös mitä tässä kontekstissa 

“kokemuksella” tarkoitaan ja mikä sen rooli on osana taiteellista prosessia. Pyrin myös 

perustelemaan, miksi olen samaa mieltä Deweyn väittämän kanssa. 

Pohdinnoissani viittaan John Deweyn Taide kokemuksena- ja Andrei Tarkovskin 

Vangittu aika -teoksiin.

Molemmista kirjoista olen poiminut itseäni kiinnostavia ja koskettavia ajatuksia 

kokemuksen ja taideteoksen välisestä suhteesta. Taiteilijan kokemukset maailmasta 

eivät itsessään ole taidetta, mutta ne voivat olla osa muotoutuvaa taiteellista 

prosessia. Kokemuksen tuoma potentiaalinen innoke on siis mahdollinen alkusysäys 

taideteokselle. Sitä kautta kaikki, mitä taiteilija kokee, voidaan ajatella osaksi 

tiedostamatonta taiteellista prosessia. 

Tässä tekstissä käytän tästä tiedostamattomasta prosessista tyhjyyden metaforan 

käsitettä. Päädyin käsitevalintaan “tyhjyys”, koska koen sen parhaiten kuvaavan 

taiteilijan tunnekokemusta prosessista. Kielikuva “tyhjyyden kokemus” toistuu 

kokemusteni mukaan taiteilijoiden keskuudessa usein. Liitän puheen tyhjyydestä 

usein aikaan, jolloin taiteilijalla ei ole käynnissä aktiivista taideprojektia. Elokuvamaail-

massa tämä merkitsee, ettei ohjaajalla ole elokuvatuotantoa käynnissä. Tyhjään tilaan 

saattaa liittyä tyytymättömyyttä ja toive pääsystä seuraavan konkreettisen tuotannon 

pariin mahdollisimman nopeasti. Toisaalta tyhjyydestä voi myös olla hankalaa siirtyä 

konkreettiseen työskentelyyn, ja uusi tuotanto voi aluksi tuntua takkuiselta ja vieraalta. 



Koin oman taiteellisen lopputyöelokuvani aloittamisen haastavaksi. Minun oli aluksi 

hankalaa löytää selkeää yhteyttä omiin ideoihini ja niiden selkiytyminen vei aikaa. 

Tunsin prosessin hitaan käynnistymisen turhauttavaksi ja raskaaksi. Turhautuminen 

vaikutti negatiivisesti siihen, millaiseksi koin itseni elokuvan ohjaajana. 

Tällä opinnäytetyöllä yritän kartoittaa ja selvittää näiden haasteiden syitä. Pohdintani 

ovat pääosin yleisiä ja helposti sovellettavissa kaikille taiteen aloille. Teksti on 

kuitenkin kirjoitettu mukailemaan ohjaajalähtöistä elokuvatuotantoa ja sen työvaiheita 

ohjaajan näkökulmasta. Esimerkit taiteellisesta prosessista kohdistuvat elokuvan 

tekoon. 

Elokuvatuotanto käynnistyy perinteisesti käsikirjoituksella. Käsikirjoituksesta siirrytään 

kehittämisvaiheeseen, esituotantoon, kuvauksiin ja lopulta jälkituotantoon. 

Käsikirjoitus-, kehittämis- ja esituotantovaiheissa on idea, jota jalostetaan ja 

kehitetään. Ideat ja suunnitelmat toteutetaan kuvauksissa ja jälkituotannossa. Tässä 

jaottelussa kuvaamani tyhjyys asettuu jälkituotannon ja käsikirjoituksen väliin. 

Tuo väli on aika, jossa ohjaajalla ei ole konkreettista elokuvatuotantoa käynnissä. 

Edellinen tuotanto on päättynyt ja uusi ei ole vielä alkanut. Konkreettisen tuotannon 

sijaan ohjaaja käy läpi tiedostamatonta prosessia ja kerää kokemuksia, jotka 

muodostavat pohjaa seuraavalle idealle ja sitä kautta elokuvalle. Mikä tahansa mitä 

elokuvaohjaaja kokee ja tekee tuona aikana, voi toimia innoittajana seuraavalle 

elokuvalle. Taiteilijan kokemukset maailmasta ovat siis “idullaan olevaa taidetta”.





Tiedostamaton prosessi

Tyhjyys on tila, jossa taiteilija tiedostamattaan hakee innoketta seuraavalle 

teokselleen. Tiedostamattoman prosessoinnin aikana taiteilija muotoilee ja päivittää 

huomaamattaan omia näkemyksiään, ideoitaan ja ideaalejaan ja etsii niiden 

merkityksellisyyttä. Muodostumisprosessi tai sen päämäärät eivät ole taiteilijalle 

itselleen vielä tässä vaiheessa selkeitä, vaan niitä peittää eräänlainen sumuverho. 

Tiedostamaton prosessointi on osa kaikkea luovaa työskentelyä. “Kaikenlaisissa 

inhimillisissä pyrinnöissämme luovaa asioiden tuottamista edeltää niiden 

tiedostamaton kypsyttely.“ (Dewey, 93, 2010).  

Ulkoisella maailmalla on tässä vaiheessa suuri vaikutus tulevaan teokseen. Taiteilijan 

kohtaamat kokemukset ja tapahtumat muokkaavat tämän mieltä. “Mieli on joukko 

järjestyneitä merkityksiä, joiden ansiosta nykyhetken tapahtumat merkitsevät meille 

jotakin.” (Dewey, 330, 2010). Taiteilija on altis vaikutteille, koska hän ei vielä ole 

lukinnut mieltään tiettyyn aiheeseen tai teemaan. 

Tila tuntuu tyhjältä, koska taiteilija on juuri elänyt pitkän tuotantoprosessin 

käsikirjoituksesta, kehittämisvaiheeseen, esituotantoon, kuvauksiin ja lopulta

 jälkituotantoon ja valmiiseen elokuvaan. Tämän prosessin aikana ohjaajalla on ollut 

teema, jonka läpi hän on katsonut maailmaa. Teos on vaikuttanut kaikkeen, mitä hän 

on nähnyt ympärillään. Kun tuotanto päättyy, taiteilija vapautuu elokuvan virittämistä 

näkökulmasta. Hänen mieleensä vapautuu tilaa uusille ideoille. Tyhjyydessä taiteilija 

on vapaa havaitsemaan maailmassa uusia ja ennalta-arvaamattomia mahdollisuuksia 

“yltyä”.

Tässä yhteydessä tarkoitan yltymisellä maailmasta taiteilijalle erottuvian havaintoja, 

tapahtumia ja kohtaamisia, jotka toimivat innoittajana taiteessa. “Yksittäinen yllyke ei 

ole vain yllyke vaan myös havaitsemamme asian arvo.” (Dewey, 121, 2010). Miellän 

yksittäisen yllykkeen olevan elementti, joka innoittaa taiteilijaa uuden taideteoksen 

alkuun tai toimii innoittajana jollekin sen osalle.





Kokemus

Tässä tekstissä tarkoitan kokemuksella tapaa, jolla taiteilija on vuorovaikutuksessa 

ympäristönsä kanssa. Taide voi lähteä liikkeelle mistä tahansa kokemuksesta. “Taide 

toimii valikoiden asioista piileviä mahdollisuuksia, joiden avulla jostakin yksittäisestä 

kokemuksesta - mistä tahansa yksittäisestä kokemuksesta - tulee merkityksellinen ja 

arvokas.” (Dewey, 226, 2010). 

Muistan oman taiteellisen päättötyön ideointiajalta kokemuksen, joka soveltuu 

esimerkiksi Deweyn ajatuksesta. Viikkoa ennen kun meidän oli tarkoitus esitellä 

päättötyöelokuviemme aiheet olin hermostunut. En ollut vielä päättänyt mistä haluan 

tehdä elokuvan ja tunsin deadlinen lähestyvän. Eräänä aamuna petasin 

poikkeuksellisesti sänkyni. Pedattuani huomasin, että mieleni täytti erikoinen 

rauha ja varmuus. Huomasin, että pystyn keskittymään ideointiin paremmin kuin 

pitkään aikaan. Tutkin tuota rauhan tuntemusta ja ymmärsin, että sängyn petaaminen 

toi mieleeni lapsuuden aamut, jolloin sänky oli aina pedattava. Pedattu sänky 

viesti minulle, että kaikki on hyvin. Muutamaa kuukautta myöhemmin päädyin 

tekemään elokuvaa rutiinien turvaa tuovasta vaikutuksesta. 

Tämä yksittäinen kokemus on selkeä innoittaja teoksen suunnitteluun. Suurin osa 

kokemuksista kuitenkin jää vaikuttamaan taiteilijan mieleen hänen sitä itse 

tiedostamatta. Taiteilija ei usein edes itse tiedä, mikä yksittäinen kokemus on 

pannut teoksen alulle. Valinta tapahtuu usein taiteilijan sitä itse tiedostamatta. 

Omallakin kohdallani luulen, että sängyn petaamista on edeltänyt monia sellaisia 

kokemuksia, jotka ovat jo ohjanneet ajatteluani, minun itseni sitä huomaamatta. 

Kokemukset muodostavat siis pohjan sille, millaisia ideoita taiteilija kykenee 

muodostamaan. Tämän vuoksi taiteellinen prosessi sisältää hetkiä, jolloin taiteilija ei 

konkreettisesti tee taidetta vaan kokee maailmaa. Näiden ajanjaksojen aikana taiteilija 

uudistaa ja vahvistaa suhdettaan maailmaan. Samassa prosessissa taiteilija kasvaa ja 

muuttuu itse. 



Muuttuminen edellyttää ristiriitaisia kokemuksia, jotka saavat taiteilija kyseenalaista

maan omia käsityksiään ja arvojaan ja uudistamaan niitä. “Luovan mielen 

luonteeseen kuuluu tavoitella ja ottaa haltuun mitä tahansa sitä hämmentävää ainesta 

niin, että siitä voidaan puristaa esiin arvoa, josta tulee uuden yksittäisen kokemuksen 

aines.” (Dewey, 231, 2010). Luova mieli, eli taiteilija, poimii kokemuksista aineksia 

teokseensa. Mitä rohkeammin taiteilija maailmaa kokee, sitä monimuotoisempia 

aineksia hänellä on teoksensa rakennuspalikoina. 

Taiteen kannalta ei ole hedelmällistä, että taiteilija pysyttelee totutussa ja 

turvallisessa kokemisen ympäristössä. “Mitä enemmän aiempien havaintojemme 

jatkumosta on puristunut kokoon, sitä runsaampaa on nykyinen havaitsemisemme 

sitä tiheämpää eteenpäin suuntautuva yltymisemme.“ (Dewey, 213, 2010). Käsitän 

Deweyn viittaavan “aiempien havaintojen jatkumolla” ja “tiheällä eteenpäin 

suuntautuvalla ylittymisellä” rikkauteen, jota paljon maailmaa kokeneella miellä on. 

Näkökantojen monipuolisuus on suoraan yhteydessä siihen, kuinka monimutkaista 

taidetta taiteilija voi tuottaa. 

Taiteen kannalta ei ole oleellista niinkään, mitä taiteilija kokee, vaan kuinka 

avoimesti hän suhtautuu kokemaansa ja siitä muodostuviin merkityksiin. Näiden 

merkityksien kautta taiteilija käyttää luovaa ja mielikuvituksellista ajatteluaan 

muodostaakseen uusia merkitysyhteyksiä. Uudet merkitysyhteydet avaavat taiteen 

kautta uusia tapoja kokea asioita ympäristössämme. 

Uskonkin, että suurin osa taiteellisesta ideoinnista tapahtuu taiteilijan 

tiedostamattomassa mielessä. Mieli on kuitenkin arvaamaton ja on mahdotonta 

arvioida etukäteen, viekö idean kypsyttely tunteja vai vuosia. Tämän vuoksi 

kypsyttely, eli tyhjyys ei voi olla elokuvaohjaajalle aikataulutettu työvaihe. Ohjaaja voi 

aikatauluttaa esituotantoa ja kuvauksia, mutta taiteellisen vision hauduttelu tapahtuu 

omalla painollaan. Tuoreet ja kiinnostavat ideat syntyvätkin, kun niitä vähiten odottaa. 

Siksi myös ohjaajan on pidettävä lomaa tuotantojen välillä. Uusi idea syntyy, kun mieli 

on tarpeeksi levännyt ja ohjaaja on valmis uuteen tuotantoon.



Luku 2 - Kriisi ja tasapaino



“On virhe sanoa, että taiteilija etsii teemansa. 

Teema kypsyy hänessä kuin hedelmä ja alkaa vaatia ilmaisua.” 

Andrei Tarkovski

Aistimus

Tarkovski kirjoittaa, että taiteilija ei etsi teoksensa teemaa vaan teema kypsyy 

taiteilijassa tämän itse sitä huomaamatta. Teemalla tarkoitetaan teoksen 

perusajatusta eli taiteellista ydintä. Taiteilija etsii tietoisesti ja tiedostamattaan 

ympäristöstä teoksen asia-ainesta, mutta teema muodostuu taiteilijassa itsessään. 

Dewey kuvaa järjestystä seuraavalla tavalla. “Ensin teoksella on asia-aines, sitten se 

saa substanssia tai ainesta, ja vasta lopuksi määrittyy teema.” (Dewey, 138, 2010).

Edellisessä luvussa kuvasin tiedostamatonta prosessia, jossa taiteilija kerää 

kokemusten kautta teoksen asia-ainesta. Kun asia-ainesta on tarpeeksi taiteilija alkaa 

tiedostaa uusia havaintojaan. Tarkovski havainnollistaa prosessia esimerkillä: “Päivän 

yksittäiset vaikutelmat herättävät meissä sisäisiä impulsseja ja assosiaatioita, asiat ja 

tilanteet ovat jääneet muistiin kuin vailla selkeitä ääriviivoja, keskeneräisinä, näennäis-

esti sattumanvaraisia.“ (Tarkovski, 39, 1989). 

Tarkovski kirjoittaa vaikutelmista, joita päivän tapahtumat meissä herättävät. Miellän 

vaikutelman tarkoittavan samaa kuin tunnelma tai aistimus. “Astimuksemme ovat 

luonnoksia, joita me teemme ympäristössämme, aluksi sokeasti, sitten tietoisen 

kiinnostuneesti ja tarkkaavaisesti.” (Dewey, 310, 2010). Mielestäni sekä Dewey, että 

Tarkovski kirjoittavat samasta prosessista. Taiteilija vuorottelee tiedostamattoman ja 

tietoisen välillä. Uutta materiaalia on kertynyt niin paljon, ettei taiteilija voi enää olla 

huomaamatta sitä. Havainnot ovat kuitenkin vielä etäällä ja vailla selkeää yhteistä 

muotoa. 



Nämä tuntemukset enteilevät taiteellisen vision lähestymisestä. Merkityksellinen 

on alkanut antaa vihjeitä itsestään. Tarkovski kuvasi tarkkavaisuuden kiinnittyvä 

“näennäisen sattumanvaraisiin” asioihin. Ajattelen samoin ja väitän, etteivät taiteilijan 

huomiota vievät asiat ole satunnaisia vaan tulevan teoksen kannalta merkityksellistä 

materiaalia. Prosessin edetessä taiteilijaa kiinnostavista kokemuksista tulee 

olennaista ainesta teeman ja taiteellisen vision muodostumisen kannalta. 

Muutos ei kuitenkaan ole helppo, eikä se tapahdu hetkessä. Taiteilijalla on 

arvioitavanaan valtavia määriä uutta asia-ainesta. ”Asia-aines ei suinkaan muutu 

taiteilija mielessä teoksen ainekseksi hetkessä vaan kokonaisen kehitysprosessissa.” 

(Dewey, 138, 2010)”. Se, että taiteilija alkaa erottaa teoksen kannalta merkityksellisen 

aineksen sattuman tarjoamasta osin merkityksettömästä materiasta vie aikaa. 





Identiteettikriisi  

Taiteilijan käsitellessä asia-ainesta, alkavat ennen tavalliselta tuntuneen kokemukset 

saada uusia merkityksiä. Taiteilija kokee uusia tunteita ja tunnelmia. Näiden valossa 

hän kohtaa maailmassa uusia aatteita, ideologioita ja arvoja. Maailma näyttäytyy 

erilaisena kuin ennen. Vaikka taiteilijasta voikin siltä vaikuttaa, maailma ei ole 

muuttunut. Taiteilija on itse kasvanut tiedostamattoman havainnoinnin aikana. 

Tämä näennäinen maailman muuttuminen on väistämätön osa taiteilijana kasvamista. 

Alunperin sattumanvaraiset kokemukset herättävät taiteilijassa uusia havaintoja.

Havainnot puolestaan muokkaavat taiteilija ideaaleja ja mielipiteitä ja lopulta myös 

sitä, mihin hänen tarkkaavaisuutensa seuraavaksi keskittyy. “Kokemastamme 

maailmasta tulee kiinteä osa minuuttamme, joka toimii ja ottaa vastaan uudessa 

kokemuksessa.” (Dewey, 130, 2010). 

Prosessi on joka kerta identiteettikriisi. Muutos on tapahtunut hitaasti taiteilijan 

tiedostamattomassa. Nyt taiteilija yrittää tutustua muuttuneeseen itseensä. Tämä voi 

toisinaan olla kivulastakin. Mielestäni Dewey kuvaa prosessi kiinnostavalla tavalla. 

“Siinä missä vaistomainen tarve kiirehtii kärsimättömästä purkautumistaan, itsestään 

tietoiseksi tullut yllyke taas vitkastelee haaliessaan, sisäistäessään ja sulattaessaan 

mieleistään objektiivista ainesta.” (Dewey, 310, 2010). Tulkitsen tekstin tarkoittavan, 

että kärsimätön taiteilija tahtoisi jo saavuttaa ajatuksilleen selkeän taiteellisen mu-

odon. Ilmassa on viitteitä vision lähestymisestä, mutta konkretia tuntuu vielä 

kaukaiselta. Asia-aines ei ole vielä järjestynyt niin pitkälle, että siitä voisi muodostaa 

eheän kokonaisuuden.

Kärsimättömyyttä lisää myös se, että taiteilija on tiedostamattoman kasvunsa aikana 

kokenut tyhjyyttä. Se voi näyttäytyä hermostuneisuutena tai pettymyksenä itseensa 

ideoiden tyhjiössä. Nyt kun kokemusten massasta erottuu kiinnostavia aistimuksia

taiteilija toivoisi voivansa heti tarttua niihin. Kiinnostavat aistimukset ovat kuitenkin 

vielä luonnoksia, eikä luonnoksia voi hetkessä kääntää teemoiksi. 



Huomasin itsekin tämän ilmiön oman päättötyöni tuotannon alussa. Olin ahdistunut 

ideoiden tyhjyydessä ja kaipasin turvaa ahdistuksestani. Luulin, että kaikessa turvan 

tavoittelussa on lopulta kyse rutiinien ylläpidosta. Innostuksessani harhaisesti 

kuvittelin, että kaikki ongelmat ratkeavat luomalla ympärille tuttuja toistuvia rakenteita 

eli rutiineja. Tein siis elokuva rutiineista ja samalla kangistuin itsekkin noudattamaan 

sellaisa. 

Ideaa oli kuitenkin hankalaa pitää kasassa. Tuntui, että se levisi joka suuntaan. Aloin 

liittää rutiineihin myös muita elementtejä kuten rituaalit ja magian, perinteiden ja 

kulttuurien ylläpidon sekä niiden positiivisen vaikutuksen mielenterveyden ongelmiin. 

Ideani muuttui tyhjyydestä niin laajaksi, etten saanut mitään otetta sen ytimestä. Kun 

minulta kysyttiin elokuvani aihetta, vastasin joka kerta eri tavalla, enkä osannut 

ilmaista ideaani kokonaisilla ytimekkäillä lauseilla. Tunsin, että käsittelen, jotakin 

itselleni tärkeää, mutta tunne ei ollut vielä muotoutunut selkeäksi teemaksi 

mielessäni. 

Ajattelen tämän vaiheen oleen kahden tuotannon välistä aikaa. Vaikka tyhjyys 

täyttyikin ideoilla, vielä ei ollut sopiva hetki käynnistää virallista tuotantoa. Ohjaajan 

on hyvä keskustella uusista havainnoistaan muiden kanssa, mutta (kuten sain 

huomata) ideoiden myyminen tulevalle työryhmälle ja rahoittajille ei onnistu ennen 

kuin ne ovat ytimekkäässä ja selkeässä muodossa.. Ohjaaja ei kykene ilmaisemaan 

itseään selkeästi, jos ideat ovat liian laajoja. Kaikki tuntuu liittyvän kaikkeen, eikä 

ohjaaja kykene rajaamaan merkityksellistä ydintä suuresta massasta. 





Tasapaino 

Taiteilijan kokema identiteettikriisi on välttämätön, jotta mitään uutta voi syntyä. 

Vanhojen ideaalien kyseenalaistaminen ja korvaaminen uusilla on elimellinen osa 

taiteellista prosessia. Ihmiset kokevat turvallisena vanhassa ja tutussa pitäytymisen 

silloinkin, kun se on heille itselleen haitallista. Taiteilijalla on kuitenkin oltava 

rohkeutta uhmata sitä mitä on aikaisemmin pidetty varmana ja kyseenalaistaa se, 

minkä olemassaolo on koettu muuttumattomana.

“Elämä itse koostuu vaiheista, joissa eliö välillä kadottaa marssitahdin sitä 

ympäröivien asioiden kanssa ja sovittaa sitten askeleensa siihen uudestaan - joko 

ponnistellen tai sitten onnekkaasti sattumalta.” (Dewey, 174, 2010). Mielestäni 

Deweyn kuvaus marssitahdista on osuva. Toisinaan taiteilija kokee erillisyyttä, 

toisinaan taas vahvaa yhteenkuuluvuutta. Molemmilla on oma tehtävänsä 

prosessissa. Erillisyys herättää taiteilijassa tarkkanäköisyyden ja kyvyn katsoa 

maailman olemusta ulkopuolisen silmin. Yhteyden kokemus puolestaan saa taiteilija 

ymmärtämään yhteisiä tilanteista ja haasteita ja auttaa taiteilijaa ilmaisemaan 

havaintonsa ymmärrettävästi muille. 

Oman elokuvani kohdalla koin aluksi voimakasta erillisyyttä ja tunsin olevani yksin 

ideani kanssa. Tuntui, ettei kukaan ymmärrä, mitä olen kokenut tai mistä haluan 

kertoa. Idean konkretisoiduttua pitkän prosessin kautta teemaksi, huomasin sen 

liikuttavan ja koskettavan monia ympärilläni. Ideaa oli jalostettava pidemmälle niin, 

että kokemuksen oli mahdollista välittyä muille sellaisena, kun olin sen itse kokenut. 

Ajattelenkin, että taide syntyy yhteyden ja erillisyyden välisestä vuorottelusta. 

Tarkovski kuvaa vaihtelua vastakohtien taisteluna: “Taideteos elää ja kehittyy, kuten 

kaikki elävät organismit vastakohtaisten elementtien taistelun kautta.“ (Tarkovski, 75, 

1989). Tarkovski kirjoittaa myös vastakohdista ja niiden välisestä tasapainosta taiteen 

rakennuspalikoina: “taideteoksen määrittävä tendenssi kätkeytyy sen muodostamien 

vastakohtaisten elementtien tasapainon taakse.“ (Tarkovski, 75, 1989). 



Ajattelenkin taideteoksen koostuvan siitä, millaisen tasapainon taiteilija virittää 

uuden ja vanhan välille. Taiteilija sovittele identiteettikriisin kautta uusia palasia 

vanhoihin ja keksii jonkin ihan uuden ennennäkemättömän asiayhteyksien 

kokonaisuuden. Kokonaisuudessa yhdistyy elementtien välinen taistelu, mutta myös 

niiden välille mielikuvituksen avulla rakennettu tasapaino. Tämä kokonaisuus on 

taideteos. 

Omalla kohdallani tasapaino alkoi löytyä, kun aloin tunnistaa innostuneisuuttani  

vastaan esitettyä argumentteja. Vasta-argumentit eivät lannistaneet, vaan saivat minut 

lähentymään ideani ydintä rauhallisemmin ja karsimaan epäolennaista pois 

sen ympäriltä. valikoin ideoiden ja teemojen paljoudesta ne muutamat elementit, jotka 

kiinnostivat minua eniten ja aloin asetella palasia yhteen. 



Luku 3 - Taiteellinen visio



“Koska taiteilija pitää erityisen tärkeänä sitä kokemuksen vaihetta, jossa yhteys 

saavutetaan hän ei väistele vastarinnan ja jännittyneisyyden hetkiä.” 

John Dewey

Mitä on taiteellinen visio

Dewey kuvaa yhteyden kokemuksen olevan taiteilijalle erityisen tärkeä osa 

taiteellista prosessia. Ajattelen tämän johtuvan siitä, että yhteyttä kokiessaan taiteilija 

työskentelee teoksensa parissa enemmän tietoisesti kuin missään muussa prosessin 

vaiheessa. Taiteilija on tietoinen omista taiteellisista valinnoistaan ja läsnä syntyvälle 

teokselle. Hän kykenee hahmottamaan teoksensa selkeänä ja muusta erillisenä 

kokonaisuutena ja ymmärtää, mitkä yksittäiset ainekset ovat teoksen kannalta 

merkityksellisiä ja mitkä eivät. 

Nämä muutokset ovat merkki siitä, että taiteellinen visio on muodostunut. 

Taiteellisen vision kirkastuessa tiedostamaton, kokemusten kautta kertynyt aines 

järjestäytyy. Deweyn mukaan aines löytää muodon, kun se altistuu ”sitä selkeyttäville 

ja järjestäville taiteellisille toimenpiteille.” (Dewey, 224, 2010). Aineksen 

järjestäydyttyä taiteilija alkaa hahmottamaan siinä rakenteita. Nämä aineksesta 

hahmottuvat rakenteet ja uudet kokonaisuudet ovat seuraavan teoksen teemoja ja 

muotoja. 

Jotta kokemuksesta eli “idullaan olevasta taiteesta” päästään teemoihin ja muotoihin 

taiteilijan on harjoitettava itsereflektiota. Taiteilijan on löydettävä yhteys siihen, mikä 

kokemuksessa on ollut merkittävää, ennen kuin hän voi ilmaista havaintonsa muille. 

Deweyn mukaan: ”Ilmaiseminen on epäselvän tunteen selkiyttämistä.” (Dewey, 98, 

2010). Koen, tämän kiteyttävän taiteilijan työn hyvin. Taiteilija selkeyttää epäselviä 

tunteita, asioita ja kokonaisuuksia ensin itselleen ja sitten muille käyttäen työkalunaan 

taiteellista ilmaisua. 



Omassa taiteellisessa työskentelyssäni ensimmäinen ylitsepursuavaa asia-ainesta 

selkiyttävä taiteellinen toimenpide oli päähenkilöiden kontaktointi. Tapasin useita 

kymmeniä henkilöitä, joiden joukosta valikoin neljä toisiaan täydentävää kuvattavaa. 

Kun esiintyjät oli valittu, selkiytyi sisältökin. Dokumenttielokuvassa seurattavat hahmot 

määrittävät käsikirjoituksen kulkua todella paljon. Tässä vaiheessa uskalsin lähestyä 

elokuvani tuottajaa. Idea kiinnosti häntä ja käynnistimme tuotannon käsikirjoitusvai-

heen yhdessä jo samalla viikolla. 

Ajattelenkin, että vasta kun elokuvaohjaaja pystyy ilmaisemaan taiteellisen 

visionsa muille konkreettisella elokuvatuotannolla on mahdollisuus käynnistyä. 

Ohjaajalla ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta hänellä on oltava 

tietoinen yhteys elokuvansa ytimeen ja teemaan. Yhteyden ansiosta hän voi jakaa 

ideansa ymmärrettävästi ja innostavasti mahdollisille työryhmän jäsenille ja 

rahoittajille. 







Odottamaton 

Taiteellinen visio koostuu kokemuksista, joita taiteilija on maailmassa kohdannut ja 

tiedostamattaan prosessoinut. Identiteettikriisi herättää taiteilijan huomaamaan 

itseään tapahtuneen muutoksen ja lopulta sinetöi muutokset osaksi taiteilijan 

identiteettiä. Voidaan siis ajatella, että taide vaatii tapahtuakseen aina jotakin uutta 

ja ennalta-arvaamatonta. 

Ajattelen, että edes taiteilija itse ei voi ohjailla taiteellisen prosessin etenemistä, eikä 

sen määränpäätä. Taide ei ole suoraviivainen tapahtuma, jossa edetään suunnitellun 

mukaan pisteestä A pisteeseen B. “Taide ei ajattele loogisesti, ei formuloi 

käyttäytymisen logiikkaa, vaan ilmentää omaa uskonsanomaansa.“ (Tarkovski, 63, 

1989). Mielestäni Tarkovskin sanavalinta taiteesta “uskonsanomana” on kiinnostava. 

Se antaa kuvan taiteilijasta saarnaajana, joka levittää taiteen sanomaa muulle 

maailmalle kuin ulkoa käsin annettuna oppina. 

Ajattelinpa taiteen olemuksesta mitä tahansa, koen Tarkovskin tarkoittavan, ettei 

taidetta voi ennalta määrittää tai ennustaa. Mielestäni taiteen kaoottinen olemus ei 

kuitenkaan ole heikkous. Koskettava ja vaikuttava taide ei synny laskelmoinnista vaan 

luottamuksesta taiteelliseen prosessiin. “Älyn ja tahdon suoralla harjoittamisella ei ole 

koskaan saavutettu mitään sellaista, mikä ei olisi konemaisen väkinäistä.” (Dewey, 

93, 2010). Jos taiteilija itsepintaisesti pyrkii sullomaan alati muuttuvan prosessin 

alkuperäisen ideansa muottiin, taiteesta tulee väkinäistä. Älyn ja tahdon käyttö 

taiteellisina työkaluina vie taitelijaa kauemmas yllättävistä ja odottamattomista 

mahdollisuuksista, joita taiteellinen prosessi edetessään tarjoaa. Sen sijaan 

odottamattomaan tarttuminen ja tutusta irtautuminen tuottavat koskettavaa ja 

hengittävää taidetta. 

Odottamaton ei siis ainoastaan ole osa taidetta vaan sen taiteen ydin. “Juuri se 

odottamaton, mitä taiteilija ei itse ole täsmällisesti nähnyt etukäteen, on erottamaton 

osa teosta: juuri sen ansiosta teos ei jää kaavamaiseksi.“ Vaikka taiteilijalla onkin 

jokin visio kun hän aloittaa uuden teoksen, lopputulos on aina osittain yllätys myös



taiteilijalle itselleen. Prosessin aikana taiteilija kuitenkin ehtii muuttua ja mukautua 

uuteen. Taiteilija kasvaa teoksen mukana sen muovautuessa kohti lopullista

muotoaan. Näin teos on taiteilijalle tuttu, vaikka se ei olisikaan sama, jonka taiteilija 

alussa oli visioinut. 

“Hyvin usein käy niin, että merkittävä teos syntyy taiteilijan voittaessa omat heikot 

kohtansa, ei eliminoimalla vaan pääsemällä päämäärään niistä huolimatta.“ 

(Tarkovski, 63, 1989). Oman itsensä ylittäminen ja tuntemattomaan heittäytymisen 

ovat taiteen tekemisen perustyökaluja. Hyvä taide edellyttää, että taiteilija riisuu omia 

ennakkoluulojaan ja on avoin sille, mihin teos orgaanisesti häntä johdattaa. Tämä 

vaatii taiteilijalta usein omia heikkouksien ja vajavaisuuden kohtaamista, mutta kuten 

Dewey kuvasi yhteyden kokemus on taiteilijalle niin merkityksellistä, ettei hän “väistele 

vastarinnan ja jännittyneisyyden hetkiä”. 

Vaikka yhdynkin Deweyn ja Tarkovskin ajatuksiin omien heikkouksien voittamisen ja 

vastarinnan hyväksymisen tärkeydestä, koen kuvaukset idealistisiksi. Todellisuudessa 

taiteellinen prosessi sisältää luonnollisen kulkunsa lisäksi myös monenlaisia 

alennustiloja ja epäonnistumisia. 

Omassa taiteellisessa prosessissani kuvittelin, että minun on kaikissa prosessin 

vaiheissa onnistuttava säilyttämään ote kokonaisuudesta ja tietoisesti kontrolloitava 

sitä. Tuo paine sai minut yrittämään liikaa ja hukkaamaan intuitioni moneen kertaan. 

Kokemattomuuteni vuoksi minun oli hankalaa pitää kiinni elokuvani ytimestä. Samalla 

roikuin epätoivoisesti joissakin prosessin alussa syntyneissä ajatuksia, vaikka ne eivät 

sopineet kokonaisuuteen enää millään tavalla. 





Inhimillinen panos

Taiteilija on ikään kuin suodatin, joka havainnoi tarkasti maailmassa jotakin, mitä muut 

eivät vielä hahmota. Taiteilija ilmaisee havaintonsa muiden nähtäville taiteellisia

työkaluja käyttäen. Vaikka kuka tahansa voikin lähtökohtaisesti tehdä taidetta, vaatii 

hyvä taide tekijältään tiettyjä edellytyksiä. Taiteilijan on havainnoitava härkkänököisesti 

maailmaa, tehtävä havainnoistaan osuvia ja teräviä analyyseja sekä hallittava jokin 

taiteellinen työkalu. 

Siinä missä muut näkevät symboleita, herkkänäköinen taiteilija pyrkii näkemään 

symbolien takana avautuvia rakenteita. Rakenteiden hahmottaminen antaa taiteilijalle 

mahdollisuuden kuvata ja kyseenalaistaa niitä. Taide on herättänyt ihmiset näkemään 

esimerkiksi maailmassa vallitsevaa eriarvoisuutta. Havahtumisen ansioista ihmiset 

ovat ryhtyneet konkreettisiin tekoihin eriarvoisuuden vähentämiseksi. Alkusysäys 

teoille on kuitenkin ollut taide.

Taiteilijalla on tarkan havainnoinnin lisäksi muihin nähden toinenkin poikkeuksellinen 

taito. Taiteilija ei ainoastaan näe rakenteita asioden takana, vaan hän kykenee myös 

analysoimaan näiden rakenteiden merkityksiä. Näistä tarkoista ja osuvista 

havainnoista taiteilija jalostaa teoksen, jolla hän avaa analyysiään yleisölleen. 

Teosta työstäessään taiteilijan on osattava kuvitella asiat toisin kuin ne sillä hetkellä 

ovat. Taiteilija keksii kokemuksiaan yhdistelemällä asioita, joita ei vielä ole olemassa 

ja yhdistää asioita, joita ennen ei ole yhdistetty. Deweyn mukaan “mielikuvitus on 

uuden ja vanhan yhteensovittamista.” (Dewey, 329, 2010). Mielikuvitellut asiat eivät 

synny tyhjästä taiteilijan päässä vaan kokemus sekoittuu toiseen kokemukseen ja 

saa aikaan uusia yhdistelmiä. Sen lisäksi, että taiteilijalla on kyky kuvitella olemas-

sa olemattomia asioita, hänellä on myös taito luoda kuvitellut asiat konkreettisesti 

olemassa olevaksi osaksi todellisuutta.  



Tämä vaatii taiteilijalta taiteellisten työkalujen hallintaa. Ei riitä, että taiteilija havainnoi 

ja analysoi maailmaa. Hänen on myös kyettävä ilmaisemaan havaintonsa muiden 

ymmärrettäväksi taideteokseksi. Onnistunut taide avaa taiteilijan havainnon 

maailmasta näkyväksi myös teoksen kokijalle. Tätä varten taiteilijan on hallittava oma 

taiteellinen työkalunsa hyvin. 

Kun taiteilija on kokenut, eikä taiteellisen työkalun käyttö vaadi häneltä keskittymistä 

taiteen tekeminen helpottuu. Elokuvaohjaaja, joka tuntee työkalunsa (eli elokuvan 

ohjaamisen), voi nojata nopeissa päätöksentekohetkissä intuitioon. “Intuitio on 

tietynlainen hyppäys loogisessa päättelyssä - tietyllä taiteellisella alueella 

vallitseva lain tuntemus on sallinut hypätä joidenkin välivaiheiden yli.“ (Tarkovski, 63, 

1989). Mielestäni Tarkovskin kiteytys intuitiosta “hyppäyksenä loogisessa 

päättelyssä” on loistava. Kun taiteilijan taiteellinen visio on vahva ja taiteellisen 

työkalun käyttö on hänelle helppoa, hänen ei tarvitse käydä päätöksenteon jokaista 

vaihetta läpi. Sen sijaan taiteilija voi päätöksenteossa nojata tunteeseen. 



Luku 4 - Taiteellinen prosessi



“Kokemuksen päättymisvaiheessa - joka on yhtä paljon välivaihe kuin päätepiste 

- tulee aina esille jotakin uutta “ 

John Dewey

Takaisin siemeneen

Kokemusten jatkumossa päätepiste ja välivaihe vaihtelevat, riippuen siitä miltä 

kannalta prosessia tarkastellaan. Elokuvatuotannolle on helppo määritellä alku ja 

loppu. Elokuvaohjaajan henkilökohtaisessa taiteellisessa prosessissa tämän kaltaisia 

alkuja ja loppuja on hankalampi hahmottaa; jos niitä on olemassakaan. Dewey 

kirjoittaa, että kokemuksen päättymisvaihe on yhtälailla välivaihe ja päätepiste. Hän 

perustelee väitteensä toteamalla, että päättymisvaiheessa tulee aina esille jotakin 

uutta, joka innoittaa taiteilijaa seuraavaan. “Jokainen päätepiste on havahtumista ja 

jokainen havahtuminen asettaa paikoilleen.” (Dewey, 207, 2010). 

Aloitin ensimmäisen luvun lainauksella, jonka mukaan taiteilijan kokemus 

maailmassa on idullaan olevaa taidetta. Myös elokuvatuotannon päättyminen on 

idullaan olevaa taidetta. Jokaisessa täyttymyksen hetkessä eli teoksen loppuun 

saattamisessa on myös uuden täyttymyksen alkuun. Taiteilija itse voi mieltää tuon 

hetken pudotuksena tyhjyyteen, mutta jokainen teoksen loppuun saattaminen sisältää 

jo itsessään lupauksen uudesta teoksesta, siis sen siemenen. Taiteilija ei vaan heti ole 

valmis hahmottamaan sitä. Siemenen kehittyminen vaatii taas pitkää tiedostamatonta 

prosessointia ennen kuin uusi tuotanto voidaan käynnistää. 

Olen käyttänyt sarjakuvan taiteilijaa havainnollistaakseni tätä prosessia. 

Sarjakuvan taiteilija istutti teoksen siemenen edellisen teoksen hedelmistä. Hän 

odotti kasvin kasvavan ja lopulta kasvi tuotti uuden sadon ja uusia siemeniä. Teoksen 

loppuun saattaminen on taiteilijalle samanaikaisesti tyydyttävä kokemus ja kaipuuta 

seuraavaa teosta kohtaan. Edellisen teoksen virittämä jännitys raukeaa teoksen 

valmistuttua ja taiteilija kaipaa uutta jännitettä elämäänsä. Siemen-metafora on 

taiteilijan intoa etsiä uuden teoksen aineksia.



Siemeneen jäänyt uteliaisuus ja jännitteen kaipuu eivät jätä taiteilijaa rauhaan. 

Teoksen valmistuttua taiteilijan on pakko etsiä uutta ainesta kokemusten kautta, 

kunnes yllyke löytyy. Taiteilija ei saa valmiiksi saattamastaan teoksesta tyydytystä 

uteliaisuudelleen pitkäksi aikaa. “Jokainen yritys pitkittää nautintoa oman toteutumi-

seen ja sopusoinnukkuutensa rajojen yli köyhdyttää samalla maailmaa.” (Dewey, 

28, 2010). Ajattelen Deweyn tarkoittavan, että taiteilijan pyrkimys löytää tyydytystä 

elämänjanolleen valmiin taideteoksen kautta liian pitkään on itsepetosta. Taiteilija voi 

kokea tyydytystä teoksen valmistumisesta aikansa, mutta tasapaino ei kestä kauaa. 

Pian taiteilija kaipaa taas uuden teoksen tuomaa jännitystä. 

Omalla kohdallani huomasin elokuvan ensi-illan jälkeen olevani sekä tyytyväinen, että 

inspiroitunut. Vaikka elokuvatuotannon käynnistäminen oli vaatinut minulta 

poikkeuksellisen paljon ponnisteluja ja epämukavuusalueella olemista, seuraava 

taiteellinen työskentelyni alkoi heti tuotannon päätyttyä. Innostuin kirjoittamaan 

opinnäytetyötä tiedostamattoman työskentelyn merkityksestä taiteellisessa 

prosessissa. Aihe tuntui luontevalta suoralta jatkumolta toistosta ja rutiineista 

kertovan elokuvatuotannon jälkeen. 

Koen, että taiteellinen- ja kirjallinen päättötyöni ovat eräänlaiset vastineet toisilleen. 

Elokuvassa käsittelen arkeen liittyvien rutiinien kasassa pitävää voimaa ja 

kirjallisessa työssäni hehkutan kaavoista irtautumista. Ehkä työni edustavat janan 

ääripäitä, mutten koe niiden olevan ristiriidassa keskenään. Ajattelen, että sekä 

kaavoilla, että niiden rikkomisella on paikkansa. 





Taiteilija osana yhteiskuntaa

Taiteellisen prosessin syklinen jatkumo ei pysähdy yksittäiseen taiteilijaan. 

Taiteilijat toimivat kapulan kantajina myös toisilleen. Taide on koko ihmisen 

olemassaolon läpi kasautunut aina itsensä eli menneiden teosten päälle. Jokainen 

taiteilijasukupolvi löytää tiensä omasta näkökulmastaan edellisten sukupolvien 

jatkumoon. Esimerkiksi elokuva on työkaluna muodostunut sirkuksen ja teatterin 

pohjalta sellaiseksi kun me sen tänä päivänä käsitämme. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että elokuva olisi nyt lopullisessa muodossaan. Elokuva on kaiken muun taiteen 

tavoin jatkuvassa muutoksessa. Nykypäivän elokuvataiteilijat katsovat sitä 

muuttuneen maailman ja teknologian valossa arvioiden sen uusia mahdollisuuksia. 

Tulevaisuuden elokuva tulee olemaan jotain ihan muuta kuin mihin me olemme 

tottuneet.

Työkalujen ja tekotapojen lisäksi myös taiteen aiheet ja syyt kasautuvat. Sen lisäksi, 

että taiteilijat tekevät taidetta he pyrkivät myös teoksillaan ratkaisemaan syytä taiteen 

olemassaololle. Tarkovski vie ajatuksen vielä pidemmälle ja määrittää taiteen pyrkivät 

vastaamaan kysymyksen ihmisen koko olemassaoloista. “Taiteen päämäärä on 

selittää itselleen ja yhteisölleen, mitä varten ihminen elää, mikä on hänen elämänsä 

tarkoitus. - - Ja ellei selittää niin ainakin asettaa tämä kysymys.“ (Tarkovski, 58, 1989). 

En tiedä, onko tämä taiteen perimmäinen merkitys, mutta uskon sen olevan ainakin 

yksi taiteen tehtävistä. 

Samalla kun elokuvataiteilija esittää itselleen kysymyksen “miksi tehdä elokuvaa”, 

hän asettaa kysymyksen ihmiselämän merkityksellisyydestä koko yhteiskunnalle. 

Taiteilija ei ratkaise pelkkiä omia motiivejaan tehdä taidetta, vaan hän ratkaisee suuria 

kysymyksiä koko yhteiskunnan puolesta. Vastaamalla teoksensa kautta omaan 

kysymykseen taiteilija vastaa aina vähän myös isoon yhteiseen kysymykseen. 



Ei siis ole ihme, että taiteilija kokee taiteen tekemisen toisinaan raskaaksi. Prosessi 

on rankka, koska taiteilijan liikkuu ihmiskunnan jo saavutetun tiedon rajoilla ja tutkii 

aina uutta. “Taitelijan kehityksen on väkisinkin oltava uudella polullaan hidasta, 

sillä vain harvoilla on kykyä arvioida mitään, mikä poikkeaa tavallisesta.” (Dewey, 

327, 2010). Taiteilija etsii ympäristöstään tavallisesta poikkeavaa asia-ainesta. 

Kun poikkeava asia löytyy, taiteilija pyrkii tuomaan sen ihmiskunnan yhteiseen 

tietoisuuteen taiteellista ilmaisua käyttäen. Näin taiteilija teoksillaan laajentaa koko 

yhteiskunnan yhteistä ymmärrystä. 

Taiteilija tylsistyy tutun ja turvallisen äärellä ja etsii aina uutta uteliaisuuttaan 

ruokkivaa ainesta. “Koska taiteilija rakastaa seostumatonta kokemusta, hän kaihtaa 

jo kyllästettyjä objekteja, ja sen tähden hän onkin aina laajenevilla reunamailla.” 

(Dewey, 177, 2010). Mielestäni Deweyn kuvaus taiteilijasta “laajenevalla reunalla” on 

äärimmäisen kaunis. Taide on se mikä määrittää kulloinkin kulttuuria ja sen muutoksia 

ja suuntia. Kun taiteilija havaitsee löytäneensä poikkeavan aineksen olevat 

ihmiskunnan käytössä olevaa yhteistä tietoa, pyrkii hän aina kohti uutta tuntematonta 

reunaa. Näin taiteilijat yhdessä laajentavat ensin yhteiskunnan ymmärryksen rajoja ja 

pyrkivät sitten takasin tunnetun ja tuntemattoman rajalle jatkamaan tutkimuksiaan. 



Kritiikki ja ehdotus

Deweyn ja Tarkovskin suureelliset kuvaukset taiteilijasta maailman

reunalla seisovana vuorovaikutusolentona kattavat kuitenkin vain osan siitä mitä

me nimitämme taiteeksi. Yhteisen tietoisuuden laajentamisen lisäksi taide myös

eksyy umpikujiin ja erehtyy. Kuvauksella tiedon reunalla kulkemisesta pyrin

kuvaamaan sitä, mitä taide mielestäni on kauneimmillaan, en sitä miten se

useimmiten taiteilijalle itselleen näyttäytyy. 

Prosessia sisältäpäin havainnoivalle taiteilijalle kokemus on aina erilainen. Herkän 

taiteilijan on usein hankalaa kestää taiteellisen työskentelyn vaiheiden 

vaihtumista. Itse asiassa kokemus voi olla äärimmäisen raskas. Toisinaan taiteilija 

luo yhteyttä ja merkityksiä itselleen tuntemattomiin asioihin. Toisinaan hänellä ei ole 

mitään mihin tarttua. 

Ajattelenkin, että taiteilijalle merkityksellinen eli yhteyden kokemus ja vastakohta 

erillisyydelle eli tyhjyydelle. Prosessin luonteeseen kuuluu molempia; Yhteyttä ja 

erillisyyttä, merkityksellisyyttä ja tyhjyyttä. Molempiin tiloihin liittyy myös omat 

haasteensa. 

Tyhjyyttä ja erillisyyttä kokiessaan taiteilija helposti kyseenalaistaa itsensä ja omat 

taitonsa. Hän saattaa verrata itseään muihin ja kokea oman toimettomuutensa 

epäonnistumisena. Yhteyttä kokiessaan taiteilijalla on edellytykset oman taiteensa 

konkreettiselle tekemiselle. Voi kuitenkin olla, että myös tällöin taiteilija kohtaa oman 

päänsä sisällä epävarmuutta ja haasteita. 

Vaivattomasti eteenpäin soljuvina aikoina taiteilija saattaa kadottaa luottamuksen 

itseensä ja prosessiin ja pyrkii tietoisesti vastavirtaan. Hän alkaa tavoitella kontrollia 

kokonaisuudesta ja vastustelee suuntaa, johon prosessi on luonnollisesti 

hakeutumassa. Taiteilija kuvittelee, että hänen olisi tehtävä jotain haastavampaa tai

miellytettävä jotakin ihan tiettyä yleisöä tai ihmisryhmää. Uskon, että tämän kaltainen 

taistelu on turhaa ja vie taiteilijaa kauemmas taiteesta, jonka tekeminen olisi hänelle



itselleen luonnollista ja mielekästä. Siis sellaisesta taiteesta, joka synnyttää maail-

maan orgaanisesti jotakin uutta ja ihmeellistä. 

Vastaan asettuminen on toisinaan tärkeää, mutta uskon, ettei taiteen teon tarvitsisi 

olla jatkuvaa taistelua. Itsensä kyseenalaistaminen ja tutun hajottaminen sattuu, 

mutta taiteellisessa prosessissa on myös paljon kevyitä ja helppoja vaiheita. Väitän, 

etteivät taiteilijat aina osaa tai uskalla nauttia näistä vaiheista. 

Oma motiivini tämän opinnäytetyön kirjoittamiselle onkin ollut pyrkimys ymmärtää 

taidetta ja taiteellista prosessia ja sen vaiheita paremmin. Olen pyrkinyt kuvaamaan 

tiedostamattoman työskentelyn merkitystä osana taiteellista prosessia. Kirjoitustyön 

edetessä olen havainnut, että aiheen valinnalla on ollut toinenkin motiivi. Siinä missä 

opinnäytetyöni on ollut pohdintaa taiteellisen prosessin luonteesta, on se ollut myös 

pohdintaa siitä kuinka taiteellinen työ voisi olla mahdollisimman miellyttävä ja 

palkitseva tapa elää. 

Taiteen tekemiseen liittyy valtava määrä haasteita. Tämän vuoksi tuntuu järjettömältä, 

että taiteilija itse hankaloittaa työtään entisestään vastustamalla sen luonnollista 

kulkua ja pyrkimällä tilanteen yläpuolelle. Vastauksen tähän pyrkimykseen lopetan 

opinnäytetyöni ehdotukseen; Mitä jos vähentäisimme tietoisen tahdon painoarvona 

taiteellisena työkaluna ja antaisimme rohkeammin tilaa tiedottomalle? Voisimmeko 

oman taiteemme älyllisen analysoinnin sijaan opetella luottamusta taiteellista 

prosessia kohtaan - silloinkin kun reitti vaikuttaa liian helpolta. 

“Missä on joutilaisuutta selitteille siellä esiintyy vain vähän murhetta.” 

John Dewey
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