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A creative question is a form of expression –
it requires no definite answer. That is because
it holds countless answers within itself.
Kenya Hara - Designing Design 2011, 61

Language is arguably the most significant
human characteristic. Through a complex
system of signs, sounds and symbols, ideas
and messages are communicated to our everexpanding global society – information that
has the power to shape and change civilization itself.
Karen Cheng – Designing Type, 7
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� SARA

Vaiheita Sara fontin suunnittelussa
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Opinnäytetyöni kertoo Sara Hildénin taidemuseolle
suunnitellusta kirjaintyypistä. Kerron myös erillisenä työnä valmistuneesta taidemuseon visuaalisesta
ilmeestä joka perustuu kirjaintyyppiin.
Sara-kirjaintyyppi mukailee niin sanottuja ”perusmuotoja” jotka tekevät siitä helposti lähestyttävän ja
tutunomaisen, mutta omanlaisensa ja nykyaikaisen
tiettyjen merkkien ja muotojen osalta. Fontti henkii
Sara Hildénin taidemuseon tunnelmaa sekä toimii
työkaluna sovelluksissa, opasteissa ja ilmoituksissa.
Se tarjoaa aikaa kestävän viestinnän välineen. Fontin
käyttötarve on määritelty erilaisilla sovelluksilla kuten:
kirjelomake, fax-lähete, kirjekuoret (3 eri kokoa), kirjelähete, lahjakortti, käyntikortti, tarra, esitteet, julkaisut,
julisteet, ilmoituspohjat, opasteet, infoteippaukset
sekä piktogrammit.
Ilmeen typografia-painotteinen ulkoasu korostaa
taidemuseon avoimuutta. Kapitaaliotsikot sovelluksissa ovat rehellistä informaatiota. Puhdas paperi ja tyhjä tila viestivät luovasta ja oivaltavasta museotilasta.
Regular on suunnattu isompiin tekstimassoihin ja
pienempään pistekokoon. Se on leveä ja omaa hyvin
tyhjää tilaa, joka edesauttaa selkeyttä. Medium ja
Bold soveltuvat ensisijassa otsikoihin ja isompaan
pistekokoon. Esimerkiksi logotyyppi voi koostua joko
medium -tai bold-leikkauksen kapiteeleista. Regular
-leikkauksen tummuus on selkeä valkoiselle paperille.
Ohuemmalle leikkaukselle ei ollut tarvetta. Medium ja
bold -leikkausten viivapaksuus on tehty, jotta se olisi
luettava myös tummilla papereilla.
Tämä opinnäytetyö on ladottu Sara-fontilla.
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Sara-fonttiin kuuluu kolme eri
leikkausta ja niiden kursiivit:

Regular
Regular Italic
Medium
Bold
Bold Italic
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Sara Regular
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Sara Regular Italic
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Sara Medium
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Sara Medium Italic
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Sara Bold
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Sara Bold Italic
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Seuraavilla aukeamilla esitellään Sara -fontin
ominaisuuksia ja käyttöä.

Horisontaali viiva on hieman ohuempi sillä saman
paksuisena se näyttäisi harhallisesti paksummalta.

Helvetica

20
Pyöreiden
kirjainten muodot

Sara
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Kapitaalien mittasuhteita
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Helvetica

Futura

Mittasuhteiden muutos eri leikkauksissa
x-korkeus

SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEO
SARA HILDÉN ART MUSEUM
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ANDY WARHOL

ANDY WARHOL

�
ANDY WARHOLIN NÄYTTELY AVAUTUU
SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEOSSA
Sara Hildénin taidemuseossa avataan 8.3.
poptaiteen ikonin, Andy Warholin (1928–1987)
tuotantoa esittelevä laaja näyttely ANDY WARHOL - An American Story. Näyttelyyn valitut
teokset ja niitä taustoittava arkistomateriaali
tarjoavat läpileikkauksen Andy Warholin uran
keskeisiin vuosiin 1961–86. Taiteilija, joka itse
kiisti olevansa taiteilija lainkaan, muutti käänteentekevästi kuvan Amerikasta ja samalla
kuvan modernista yhteiskunnasta.
Näyttely on järjestetty teemojen ympärille. Se
ei tyydy tarjoamaan ainoastaan näyttävää
kavalkadia Warholin tunnetuimmista teoksista, vaan nimensä mukaisesti esittelee myös
amerikkalaisen tarinan Warholin kuvaston
kautta. Elämä, kuolema ja yhteiskunta ovat
Warholin taiteen kulmakivet. Kulutuskulttuuria,
tähtikultti-ilmiön syntymistä, massakulttuuria,
politiikkaa ja ensimmäisiä maailmanlaajuisia
mediatapahtumia käsitellään Warholin ikonisten teosaiheiden: Campbellin säilykepurkkien,
julkkismuotokuvien, Mao Zedongin, Kennedyn
surevan lesken tai kuolemantuomioon
liittyvän kuvaston välittämänä.

ANDY WARHOL - An American Story 8.3. - 28.5.2014
Sara Hildenin taidemuseo, Laiturikatu 13, Tampere
Avoinna ti-su 10-18.

Näyttelyn noin 150
teosta on lainattu
merkittävistä
instituutioista kuten
Andy Warhol Museumista Pittsburgista
ja MUMOK Museum
Moderner Kunst
Stiftung Ludwig
-museosta Wienistä.
Näyttely on toteutettu Fondazione
Pisan, Giunti Mostre
Arten ja Claudia

Saran käyttöä sovelluksissa

Zevi & Partnersien
yhteistyönä. Se on
ollut esillä Palazzo
Blussa Pisassa, jossa
näyttely keräsi yli 80
000 kävijää. Näyttelyn kuraattorit ovat
Walter Guadagnini
ja Claudia Zevi. Keväällä Sara Hildénin
taidemuseossa
järjestään kolmena
lauantaina Popklubeja, joissa DJ
Torture Garden .
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Regular leipätekstinä

18 PT

Sara Hildénin taidemuseo on
Tampereen kaupungin ylläpitämä taidemuseo, jonne
on pysyvästi sijoitettu Sara
12 PT

Sara Hildénin taidemuseo on Tampereen
kaupungin ylläpitämä taidemuseo, jonne
on pysyvästi sijoitettu Sara Hildénin säätiön
omistama suomalaisen ja ulkomaisen nykytaiteen kokoelma. Tampereen kaupungin
9 PT

Sara Hildénin taidemuseo on Tampereen kaupungin ylläpitämä taidemuseo, jonne on pysyvästi sijoitettu Sara
Hildénin säätiön omistama suomalaisen ja ulkomaisen nykytaiteen kokoelma. Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin
säätiön välinen sopimus museon perustamisesta solmittiin
vuonna 1975. Yleisölle museo avattiin helmikuun 11. päivänä
6 PT
Sara Hildénin taidemuseo on Tampereen kaupungin ylläpitämä taidemuseo,
jonne on pysyvästi sijoitettu Sara Hildénin säätiön omistama suomalaisen ja
ulkomaisen nykytaiteen kokoelma. Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin säätiön välinen sopimus museon perustamisesta solmittiin vuonna 1975. Yleisölle
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Käyttöä otsikoissa erikokoisina

30 PT

FRANCIS BACON
FRANCIS BACON
FRANCIS BACON
26PT

JOSEF ALBERS
JOSEF ALBERS
JOSEF ALBERS
14 PT

HERNAND LEGER
HERNAND LEGER
HERNAND LEGER
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KUMI SUGAI
KUMI SUGAI
KUMI SUGAI

25

Sara Hildénin taidemus-

mia käsitellään Warholin

eHssa avattiin 8.3. poptai-

ikonisten teosaiheiden.

teen ikonin, Andy Warho-

Lisäksi näyttelyssä esitel-

lin (1928-1987) tuotantoa

lään harvemmin nähtyä

esittelevä laaja näyttely.

puolta Warholin taiteesta,

Näyttelyyn valitut teokset

kuten myöhäiskauden

ja niitä taustoittava ar-

abstrakteja maalauksia.

kistomateriaali tarjoavat

Runsas arkistomateriaali,

läpileikkauksen Andy

levyjen ja lehtien kan-

Warholin uran keskeisiin

net, Warholin Factoryssa

vuosiin 1961-86. Taiteilija,

kuvatut koekuvaukset,

joka itse kiisti olevansa

”elävät muotokuvat”

taiteilija lainkaan, muutti

ja ommellut valokuvat

käänteentekevästi kuvan

perehdyttävät katsojan

Amerikasta ja samal-

Warholin taiteen moni-

la kuvan modernista

puolisuuteen. Mukana

yhteiskunnasta. Näyttely

on myös useita omaku-

on järjestetty teemojen

via, Warhol toisti oma-

ympärille. Se ei tyydy

kuvateemaa jatkuvasti,

tarjoamaan ainoastaan

tarkensi ja työsti sitä aina

näyttävää kavalkadia

uudestaan käyttäen eri

Warholin tunnetuimmista

tekniikoita ja erilaisia

teoksista, vaan nimensä

pohjia. Näyttelyssä on

mukaisesti esittelee myös

esillä valokuva-auto-

amerikkalaisen tarinan

maatin liuskoja, muo-

Warholin kuvaston kautta.

tokuvasarja, joka alkaa

Elämä, kuolema ja yh-

Malcolm Kirkin ottamasta

teiskunta ovat Warholin

kuuluisasta otoksesta,

taiteen kulmakivet. Kulu-

mustavalkoisia grafii-

tuskulttuuria, tähtikultti-

kantöitä ja 1980-luvulla

ilmiön syntymistä, mas-

otettuja omakuvia, joissa

sakulttuuria, politiikkaa ja

näkyvät hänen keiju-

ensimmäisiä maailman-

kaisenkasvonsa ja tuttu

laajuisia mediatapahtu-

vaalea hiuspehko.

26

Lisäksi näyttelyssä esitellään har-

Sara Hildénin taidemuse-

vemmin näht yä puolta Warholin

ossa avat tiin 8.3. poptai-

taiteesta, kuten myöhäiskauden

teen ikonin, Andy Warho-

abstrakteja maalauksia. Runsas

lin (1928-1987) tuotantoa

arkistomateriaali, lev yjen ja lehtien

esit televä laaja näy t tely.

kannet, Warholin Factor yssa kuva-

Näy t tely yn valitut teokset

tut koekuvaukset, ”elävät muotoku-

ja niitä taustoit tava ar-

vat ” ja ommellut valokuvat pereh-

kistomateriaali tarjoavat

dyttävät katsojan Warholin taiteen

läpileikkauksen Andy

monipuolisuuteen. Mukana on myös

Warholin uran keskeisiin

useita omakuvia, Warhol toisti oma-

vu osiin 1961-86. Taiteilija,

kuvateemaa jatkuvasti, tarkensi ja

joka itse kiisti olevansa

t yösti sitä aina uudestaan käyttäen

taiteilija lainkaan, muut ti

eri tekniikoita ja erilaisia pohjia.

käänteentekevästi kuvan

Näyttelyssä on esillä valokuva-au-

Amerikasta ja samal-

tomaatin liuskoja, muotokuvasarja,

la kuvan modernista

joka alkaa Malcolm Kirkin ottamasta

yhteisku nnasta. Näy t tely

kuuluisasta otoksesta, mustaval-

on järjestet t y teemojen

koisia grafiikantöitä ja 1980-luvulla

ympärille. Se ei t y ydy

otettuja omakuvia, joissa näkyvät

tarjoamaan ainoastaan

hänen keijukaisenkasvonsa ja tuttu

näy t tävää kavalkadia

vaalea hiuspehko.

Warholin tunnetuimmista

Yksi kiinnostavista ja har voin esillä

teoksista, vaan nimensä

olleista teoskokonaisuuksista liitt yy

mukaisesti esit telee myös

Napolissa vuonna 1980 -tapahtu-

amerikkalaisen tarinan

neeseen maanjärist ystragediaan.

Warholin kuvaston kaut-

Warhol toisti tulivuoren kuvaa,

ta. Elämä, ku olema ja yh-

napolilaisen kuvaston klassisinta

teiskunta ovat Warholin

aihetta, suorastaan pakkomielteen-

taiteen kulmakivet. Kulu-

omaisesti tavoitteenaan vahvis-

tuskult tuuria, tähtikult ti-

taa odottamattoman purkauksen

ilmiön synt ymistä, mas-

luomaa mahtavaa vaikutelmaa.

sakult tuuria, politiikkaa

Teossarjaan kuuluva Seismografi.

ja ensimmäisiä.

27

���&
���&
���&

28

Tunnus sekä symbolit veistospuistolle, kahvilalle ja et-merkki
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1. JOHDANTO
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Näsinneula 1971, Pekka Ilveskoski & Asko Rasinperä
Tyyli: Betoninen brutalismi
Näsinneula kuuluu samaan Särkänniemen
alueeseen kuten Sara Hildénin taidemuseo
http-//mw2.google.com

Pidemmän aikaa olin hautonut ajatusta työskennellä
oman synnyinseudun suuntaan. Olen aina tamperelaisena ollut ylpeä Särkänniemen juurella sijaitsevasta
ainutlaatuisesta taidemuseosta. Omat lapsuuden
muistot viilentävästä ja hiljaisesta rakennuksesta ovat
hatarat sillä naapurin huvipuistolaitteet yleensä veivät kaiken huomion. Muistikuvat museosta ovat melko
rauhoittavia. Aihe tuntui sopivalta opinnäytetyöhön.
Museo on ollut jollain tavalla osa pakettia joka on vaikuttanut omaan maailmankatsomukseen. Näin päätin
soittaa taidemuseoon ja ehdottaa heille yhteistyötä.
Taidemuseo toimii rauhallisena ja ikonisena kuorena
taideteoksille sekä kokoelmalle. Pyrkimykseni on ollut
jatkaa rakennuksen tuottamaa tunnelmaa kirjaintyypissä sekä ilmeessä.
Opiskelujeni alkuaikoina typografia ei ollut intohimoni
ja siksi tämä projekti tuntuu siltä kuin ottaisin paljon
menetettyä takaisin opiskeluhistoriastani. Nykypäivän
visuaalinen ympäristö on täyteen ahdettu ja tunsin
tärkeyttä keskittyä kaiken muun poistamiseen niin,
että jäljelle jää vain itse viesti. Tätä tyyliä on mahdollista toteuttaa varsinkin kirjainten avulla. En tietysti
tarkoita, että tämä tyyli olisi ainoa tapa vaan sopiva
juuri tähän projektiin. Vaikka jäljelle jää vain kirjain on
muodolla silti monta mahdollisuutta. Opinnäytetyön
perimmäinen tarkoitus on tuoda taidemuseon viestintä yhtä kansainväliselle tasolle kuin sen arkkitehtuuri
ja taidekokoelma.
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Taidemuseon tarkoitus taiteen ohella on välittää tekstiä / kieltä / informaatiota museokävijälle sekä muille
samantyylisille organisaatioille joiden kanssa se on
tekemisissä. Täten kommunikaatiota selkeyttävät sekä
taidemuseon tunnistettavuutta ja viihtyvyyttä korostavat visuaaliset muodot ovat oikeutettuja.
Tekstissä tarkastellaan taidemuseo instituutiota
yleisellä tasolla, esimerkkejä kansainvälisten taidemuseoiden graafisen identiteetin rakentamisesta ja
Sara Hildénin taidemuseon tarinaa synnystä tähän
hetkeen.
Mistä tämä kaikki on saanut alkunsa? Tampere on
vuonna 1779 perustettu teollisuuskaupunki. Nykyään
se on moderni länsimainen eläväinen opiskelijakaupunki jossa raha muokkaa kaupunkikuvaa. Liikemaailmalle näyttää arkkitehtuuriksi kelpaavan edelleen
aito kitsch (Tampereen Arkkitehtuuria – Jorma Mukala,
1999). Historian ansiosta myös kulttuuri on ollut osana
kaupunkia muun muassa julkisten taideteosten myötä.
Kaupunginjohtaja Erkki ”Napoleon” Lindfors perusti
v. 1953 Suomen ensimmäisen kuvataidetoimikunnan
Tampereelle ja määräsi että kaksi prosenttia uusien
julkisten rakennusten rakentamisvaroista käytettiin
taidehankintoihin. (Tampereen Napoleon – Raimo
Seppälä, 1983). Jorma Mukala kommentoi arkkitehtuurin Tamperelaisuutta, joka samalla sopii täydellisesti myös kaupungin yleisen visuaalisen habituksen
kuvaamiseen: Tyytyminen tekniseen toteutettavuuteen sinänsä on se tavallinen tamperelainen tarina,
josta pitäisi päästä eroon. Toisaalta on turha uhrata
unelmiaan sellaiseen hienostoneisuuteen, johon ei
ole toteutusedellytyksiä – se on tamperelaista realismia. Tampereen kulttuuriin kuuluu kansanomaisuus.
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Esimerkkejä tunnuksista, joita esiintyy Tampereella.
1. Tampereen Ilveksen logo (Rauno Broms)
2. Tampereen Tapparan logo (Kimmo Kaivanto)
3. Tampereen elokuvajuhlien logo (Kimmo Kaivanto)
4. Aamulehden logo
5. Tampereen joukkoliikenteen logo edustaa tyypillistä Tamperelaista tyyliä.

Modernin Tampereen tekniseen ja insinöörimäiseen
ilmapiiriin tuntuu vahvasti vaikuttavan tee-se-itse
-aate, kompromissit ja asioihin tyytyminen.
Mukala toteaa: Jos Tampereen arkkitehtuuria katselee trendikkäiden aurinkolasien takaa, ei näy juuri
mitään. Kaupungin karkea urbanismi ei ole tyylikästä
eikä ajanmukaista. Mutta siinä on elinvoimaa, joka
tuottaa tunnistettavaa omaleimaisuutta – hitaasti
mutta varmasti. Tyylikkään elitismin vieroksuminen
sisältää elinvoimaa, joka pitäisi osata muuntaa myös
hyväksi arkkitehtuuriksi. Tampereen industrialistista
ja kollektiivista taustaa vasten tuntuu oudolta Reima
Pietilän töiden tärkeä asema kaupungin arkkitehtuurissa. Miten on mahdollista, että Reima Pietilä, joka
oli suomalaisen arkkitehtuurin dadaisti, surrealisti ja
individualisti, teki modernin Tampereen merkittävimmät talot? Ehkä vastakohtaisuudet vetävät toisiaan
puoleensa tai tarvitsevat toisiaan? Vastauksesta riippumatta Pietilän tapaus osoittaa, että kansanomaisuus sisältää muitakin mahdollisuuksia kuin keskinkertaisuuden pyhittäminen.
Tampereella uusi kasvaminen liittyy lähinnä kaupallisiin keskittymiin. Identtisten automarkettien moninkertaistuminen häivyttää kaupungin identiteettiä
ja elinvoimaa. Kulttuurirakennuksissa on osa kaupungin persoonasta. Siksi on olennaista kehittää museota,
jotta sen mielenkiinto pysyisi yllä.
Sara Hildénin taidemuseo tuntuu olevan omassa
ulottuvuudessaan kaupungin sisällä, mutta täysin
luonnollinen osa kaupungin identiteettiä.
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Kalevan kirkko 1964-1966, Reima ja Raili Pietilä
Kaupunkikuvaa Tampereesta
http-//img.yle.fi/uutiset/tampere/
http-//upload.wikimedia.org/wikipedia
http-//pns.fi/images/ku va-tas-11-11
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2. SARA HILDÉN
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www.tampere.fi/material/images/s/6GkvtZPe8/kasvokuva

1) varmistaa kokoelmien turvallisuus ja taata
luokse pääsy sekä itse kokoelmiin että niihin
liittyviin tiedostoihin, 2) mahdollistaa tallennus, tutkimus ja tulkinta, 3) toivottaa yleisö
tervetulleeksi ja huolehtia museon opetustehtävästä niin näyttelyiden kuin opetustilojen ja –välineidenkin avulla sekä 4) tuottaa
tuloja instituutiolle.
Museum of Londonin johtaja Max Hebditch määrittelee (1992)
museorakennuksen tarkoituksen

Tamperelainen liikenainen Sara Hildén (1905-1993)
aloitti määrätietoisesti taidekokoelman keruun vuonna 1962, jolloin hän perusti säätiön entisen miehensä
taidemaalari Erik Enrothin 322 teokselle vuosilta 194562 sekä viidelle vuoden 1961 ARS-näyttelystä ostamalleen ulkomaiselle maalaukselle.
”I selfishly created this foundation for my own pleasure, in the hope that I might be able to transmit a little
of this pleasure and this joy to multitude of people.”
”Yhtään työtä en ole hankkinut sijoitusmielessä. Kun
olen nähnyt taulun, joka miellyttää, olen ostanut sen
omaksi ilokseni. Sitä iloa olen halunnut jakaa muillekin.”
Suunnittelijaksi valittiin tamperelainen arkkitehtitoimisto Pekka Ilveskoski. Lähtökohdiksi asetettiin
”rakennuspaikan tarjoamien mahdollisuuksien ja
rajoitusten huomioon ottaminen, näyttelygallerioitten
tarkoituksenmukainen liittyminen toisiinsa ja taideteoksille sopivan valaistusratkaisun aikaansaaminen”
(Marja-Liisa Rönkkö, Suomalaiset taidemuseot, 1999,
214-220). Kirjaintyypin lähtökohdat olivat yhtä käytännön läheisiä: Kunnioitus rakennusta kohtaan ja nöyrä
palvelija taideteoksille.
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Avajaiset vietettiin 11. helmikuuta 1979. Museon
tontti (12000 m2 / 2500 m2) on Särkänniemen pohjoisrinteellä, kalliojyrkänteen ja sen edessä aukeavan Näsijärven aavan selän välissä. Korkeuseroa on
käytetty hyväksi siten, että sisäänkäynti on suoraan
toiseen kerrokseen, jossa on toimistosiipi, luentosali
ja maalausgalleriat. Keskisalista laskeudutaan alas
veistostiloihin ja kahvioon, josta on käynti edelleen
ulkoterassille. Pohjaltaan neliömäinen rakennuskokonaisuus muodostuu suurista suljetuista kuutiomaisista
massoista (kuvailulla osaa tunnuksen syntyyn), joiden
reunoihin ja taitekohtiin ikkunat huomaamattomasti
sijoittuvat.
Ulkoseinät ovat vaalearouheista pesubetonia. Voimakkain visuaalinen elementti on näyttelytilojen katonreunaa kruunumaisesti kiertävä tummapuitteinen
”ikkunafriisi”. Pohjakerroksessa veistostilojen lasiseinien ulkoisena suojana on karu stoa-aihe, joka estää
liian suoran valon osumisen näyttelytiloihin. (MarjaLiisa Rönkkö, Suomalaiset taidemuseot, 214-220.)
Puukuvioinen betoniseinä alakerrassa erottuu
muista “White Cube” -tyylisistä taidemuseoista. Taidemuseota on verrattu Le Corbusierin Tokion länsimaisen taiteenmuseoon, josta voi päätellä, että rakennus
on universaali ihmisen mitta asteikolla, joten myös
kirjaintyyppi tulee vastata tätä olettamusta. Etäisiä
vaikutteita olivat Everson Muesum of Art (I.M. Pei, Syracuse, N.Y. 1961-68) sekä Fondation Maeght Saint-Paulissa Ranskan Rivieralla (Joseph Lluis Sert 1964), joissa
oli ajalle tyypillinen valopihan ympärille ryhmittyvä
”neliapila” -pohjakaava. Bruno Suner luonnehtii Eversonin museon arkkitehtuuria ”monoliittiseksi ekspressionismiksi”, mikä sopii myös Sara Hildénin museoon.
(Suomalaiset taidemuseot, 214-220)
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Sara Hildénin taidemuseon tyyli ottaa mallinsa
modernismin opeista. Materiaalina käytetty betoni
on tyypillistä aikansa betonibrutalismia. (Tampereen
Arkkitehtuuria, Jorma Mukala, 1999, 139)

Syracuse museum N.Y. 1961-1968 ja
Joseh Lluis Sert, Fondation Maeght 1964,
antoivat vaikutteita sara hidenin taidemuseolle
Marja-Liisa Rönkkö, Suomalainen taidemuseo, 1999
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Kuvia Sara Hildénin taidemuseosta
Jussi Koivunen
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3. IDENTITEETTI
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Identity for Marres Centre for Contemporary Culture by Maureen Mooren
www.creativereview.co.uk/images/2011/11/collection_0

The public are probably the last people to
notice the design, but ultimately it must function for them.
Michael Rock (C/id Visual Identity and Branding For the Arts, Angus Hyland
& Emily King 2006)

Identitteetiään vaalivan taideinstituution
motiivit eivät ole yksinkertaisia. Samalla kun
yritetään tasapainottaa vaatimuksia valtiolta saataville tuille, pyritään kohtaamaan
2000-luvun yleisö. On pragmaattinen käsitys
siitä että kulttuuriin tulee kilpailla muiden
viihteen alojen kanssa (olettamuksen jakavat
myös he joiden mielestä kulttuuri on viihdettä)
(C/id Visual Identity and Branding For the Arts, Angus Hyland & Emily King
2006)
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Arkkitehtuuri monesti on yksi ensimmäisistä asioista, joka tulee mieleen kun puhutaan taidemuseon
identiteetistä. Oli se sitten palatsi 1800-luvulta tai
uudisrakennus, joka on räätälöity kokoelman käyttöä
varten. Arkkitehtuurin merkitys on kuitenkin toissijainen kuten graafisen ilmeenkin itse kokoelman ohella.
Näiden kolmen luoma vaikutelma määrittelee minkälaisen mielipiteen yleisö rakentaa museosta. Nykypäivän massayleisö usein tekee vierailupäätöksensä
museoon rakennuksen tai sen nähtävyysmerkityksen
kautta. Niin kutsuttu viihdearvo tulee ottaa paremmin
huomioon. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä että sisältö
kärsisi ja hyvä puoli tässä on, että se pakottaa kulttuurilaitoksia hankkimaan yhtenäisiä ja kokemusta
parantavia visuaalisuuksia.
Jotta kokemus olis mahdollisimman viihdyttävä,
sekä arkkitehtuurin, että graafisen ilmeen tulee tukea
toisiaan.
Museon kommunikoinnin ohella syntyy väkisinkin
myös kokemuksia, joiden avulla ihminen rakentaa ajatuksensa museosta. Kokemuksilla on suuri vaikutus ihmisen kehitykseen. Millaista olisi elämä jos kaikki teksti
ja kieli, jota luetaan olisi samalla kirjaintyypillä? Vaikea päätellä, mutta sitä voi verrata maailmaan, jossa
kaikki rakennukset ovat samanlaisia. Koska kokemukset eivät aina ole positiivisia liittyy tähän myös riski.
Suunnittelulla on suoria sekä alitajuntaisia vaikutuksia
ihmisen käyttäytymiseen. Jos ympäristö on täynnä
sekavaa informaatiota aivot eivät pysty käsittelemään
kaikkea ja on vaikeampaa tehdä rationaalisia päätöksiä. Graafisella suunnittelijalla on osavastuu ihmisen
visuaalisen kommunikaation kehityksestä.
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”Uusiidentiteettionavoin,arvaamaton,jasekäyttäytyykuin
elävä organismi joka muuntautuu ja mukautuu tilanteen
mukaan sopivaan kontekstiin. Perinteinen logo on hävinnyt. Tarkoitus on rakentaa dialogi yleisön kanssa. Uusi
visuaalinen identiteetti ei ole vain sana vaan lause tai jopa
lauseidensarjadialogillayhdistettynä,jokauusiutuupäivä
päivältä ” (Graphic magazine 2010 #13, Editorial).
Pidän tätä hyvin inhimillisenä lähestymistapana. Ihminen pystyy samaistumaan tähän elävän organismin
lailla käyttäytyvään viestiin. Perinteinen korporaatiologo oli aina sama mekaaninen, kaupallinen, poliittinen, byrokraattinen ja hallitseva. Uusi identiteetti oppii ihmisen mukana ja on humaanimpi. Sara Hildénin
identiteettissä tunnus on yksi merkki muiden joukossa.
Sara Hildénin taidemuseon identiteetti on pelkkää
tekstiä ja ennen kaikkea työkalu.
Identiteetin rakentuminen on monimutkainen prosessi. Kun kyseessä on modernin taiteen museo halusin
tutkia miten aika, jolloin suurinosa kokoelman teoksista on tehty, vaikutti maailmaan ja mitä se voisi tarjota
uudelle identiteetille? Käsittelen myös visuaalisuuden
ja identiteetin rakentumista taiteen kautta.
MALLEJA
Vuosisadan alun myllerryksissä maalaustaide peilasi hyvin yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.
Samaan aikaan modernismin kanssa syntyi uusia
suuntauksia kuten kubismi, futurismi ja supermatismi.
Maalaustaide muutti myös graafista suunnittelua:
”The many modern art movements of the twentieth
century have served the Swiss graphic designer well.
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Kasimir Malevich, Musta neliö 1915, https://farm9.staticflickr.com
Hasegawa Tohaku, Pine Trees ca. 1580, http-//classconnection.s3.amazonaws.com

The influence of De Stilj, the Bauhaus and Constructivism have been apparent for nearly thirty years..The
designer has a profound understanding and acceptance of the principles of modern art” (s.25, Corporate
Diversity, Swiss Graphic Design and Advertising by
Geigy 1940-1970, 2009, Museum für Gestaltung Zürich)
Kasimir Malevitshin maalaus ”Musta neliö” 1915 oli supermatismin protesti sen aikaista akateemista maalaustaidetta ja materialismia vastaan. Protestin materialismia vastaan voi yhdistää nykypäivään ja taiteen
yleiseen hyötyyn ihmisten ajatusmalleissa.
Malevitshin maalaus on melko kolkko, mutta myös
universaali ja tasavertainen, jossa jokainen ajatteleva
olento voi löytää oman näkemyksensä mustan neliön
sisältä. Se siis ohjaa keskittymään omiin ajatuksiin ja
harjoittaa mielikuvitusta.
Mielikuvituksen avulla henkilö muokkaa jäsentämäänsä ja oppimaansa tietoa, joka voi olla osittain
kuvitteellista eli muiden mielikuvituksen tuotetta, tai
liittyä todellisiin tapahtumiin ja havaintoihin.
Mielikuvitus on muun muassa ominaisuutena
kyky simuloida todellisuutta, ja löytää siitä uusia
piirteitä tai ilmiöitä, joita ei sisälly henkilön ja yksilön
aiempaan henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan.
Mielikuvitukseen liittyy olennaisena osana muistaminen. Mielikuvituksessa kyky käsitellä havaittua aistiinformaatiota olemassa oleva aistitieto muokataan
haluttuun ja itseään miellyttävään muotoon. Mielikuvitus on uuden löytämistä yksilön omien aivoalueiden
käsittelemän aisti-informaation seurauksena. Mielikuvitus on keskeinen luovuuden lähde, osa innovatiivista ja jo olemassa olevaa sekä opittua tietoa uudelleen
jäsentävää ja muokkaavaa yksilöä. Myös osakehittyvää yhteiskuntaa (Täyttä elämää, Lastentarhanopettajienliiton julkaisu, 2005.)
47

Kenya Hara kirjassaan Designin Design puhuu japanilaisesta harmoniasta tilan ja tyhjyyden välillä. Taidemuseon tilan ja identiteetin on oltava harmoniassa.
Habokuntarkoitusonmahdollistaakatsojankuvittelemaanmaisemaikuisestimuuttuvassaluonnossa;lyhyesti
Haboku auttaa avartamaan mielikuvitusta. (Kenya Hara,
Designing Design, 2011, 37)
Tärkeä kommunikaation taso on olemassa ulottuvuudessa jota kutsumme ”valkoiseksi” (Hara 39). Aivot pyrkivät
täyttämääntilaajokaontyhjä.Toisinsanoensanat,viestija
ideat syntyvät tyhjyydestä. (Hara, 58)
Juuret ilmaisulle ”less is more” ovat hienovaraisesti
erilaisetkuinnejotkamäärittelevättyhjyyden(emptiness).
Tyhjyyseipelkästäänilmaisemuodonyksinkertaisuuttaja
loogisuutta. Tyhjyys pikemmin tarjoaa tilan jonka sisällä
mielikuvituksemmevoijuostavapaana,suurestirikastuttaen
havaitsemiskykyäsekäyhteistäymmärryskykyä.(Hara,60)
Onvaikeaasäilyttäävalkoisenpuhtaussilläselikaantuu
helposti. Häkellymme sen kauneudesta koska tiedämme
kuinka lyhytaikaista se voi olla. (Hara, 2)
Hieman keventävänä vastakohtaisena esimerkkinä voisi mainita Stanley Kubrickin elokuvasta Kellopeliappelsiini fiktiivinen käännytysterapia Ludovicin tekniikka (Ludovico technique), jossa potilaalle
asennetaan silmäluomia auki pitävä päähine ja häntä
manipuloidaan väkisin kuvamateriaalilla. Tämän voisi
nähdä parodiana kaupallisesta kuvamaailmasta joka
ympäröi länsimaista ihmistä. Lopulta mikä tahansa
kuvamateriaali Ludovicin tekniikalla ajaa ihmisen
epämukavuusalueelle. Välillä on hyvä katsoa toisaalle. Taidemuseon vierailu on onneksi lineaarinen ja
tarpeeksi lyhyt, jossa ”tyhjyyttä” edustava visuaalisuus
toimii.
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Ludovic technique, A Clockwork
Orange 1971 - Stanley Kubrick

Länsimaisempi näkökulma: Valkoiselle löytyy myös
ei vastakkainen ilmansuunta, pohjoinen: mielikuva
arktisesta on myös ”homogeeninen, kylmä ja valkoinen.(—) Läntinen moderni ja universaali maailma
tarvitsee vastapainokseen ’toisen’, kuvitelman alkuperäisestä ja koskemattomasta. Usein se on myös potentiaalisesti valloitettava alue. – Se on samaa juurta
kuin jo kreikkalais-roomalaisen ajan ihmisiä kiehtonut
myyttinen pohjoinen maan ääri, Ultima Thule”. (Hannele Jäämeri 1996, Suomen Kuvalehti 61-63)
Oma tulkintani on, että Haran käyttämä tyhjyys on
osa globaalia maailmaa. Se vain esiintyy eri muodoissa. Esimerkkinä Osmo Rauhalan ja Kimmo Kaivannon
teoksia joita ei voi selittää vain yhdellä merkityksellä.

http://nonamemovieblog.files.wordpress.com/
Osmo Rauhala - Kaksijakoinen, www.karjalainen.fi
Kimmo Kaivanto, Rodin II the Blue, 1971
Kimmo Kaivanto, Ketju, 1971, www.virka.fi
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SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEON VISUAALINEN ILME
Ilme rakentuu kirjaimista, paperista, kuvista ja tyhjästä
tilasta. Kirjaimet suunniteltiin rakennuksen ja kokoelman tyyliin, paperien tunnelma löytyi 80-luvulla
tehdyistä katalogeista, taideteokset ovat kuvat ja tyhjä
tila poistaa kaiken turhan. Esitekoko noudatti vanhaa
katalogimallia, joka perustuu ranskalaisen muotokuvamaalauksen mittasuhteisiin (210 x 265 mm). Ainoa
muutos yleisesitteeseen on, että se taitetaan kahtia,
jotta sen olisi mahdollista olla helposti käsiteltävä
yhden arkin käsiesite, mutta siitä on myös mahdollista
tehdä paksumpiselkäinen liimasidottu lehti. Paperilaatu voi vaihdella teeman mukaan, mutta sen on
oltava helposti typografista mustaa tekstiä tukeva. Eli
se ei voi olla liian tumma. Poikkeuksena jos teksti painetaan valkoisella.
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Sara Hildénin taidemuseon H-tunnus ja malleja esitteestä

� SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEO
SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEO
SARA HILDÉN ART MUSEUM

Uusi tunnus
Vanha tunnus
Aikaisempia sovelluksia
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4. TAIDEMUSEO

Instituutiot kuten museot huomaavat kohtaavansa haasteita hupenevan julkisen tuen ja
markkinavoimien edessä, joka johtaa tiukempaan kilpailuun isommasta yleisöstä ja
rahoituksesta. Erityisesti Euroopassa ja Amerikassa tämä on johtanut markkinavoittoiseen
lähestymiseen jossa palkataan konsultteja
rebrändäämään instituutioita viehättävimmiksi kohteiksi.
(C/id Visual Identity and Branding For the Arts, Angus Hyland & Emily King
2006)
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Seuraava osio käsittelee rakennusten ja typografian välistä suhdetta. Kohteissa esiintyvä visuaalisuus
edustaa sitä tasoa, mitä Sara Hildénin taidemuseolle
on pyritty tekemään. Kaikkia rakennuksia yhdistää se,
että ne ovat kulttuurikäytössä.

pbs.twimg.com/media/BVfAXjSCIAA6X4B.png

53

STEDELJIK - Mevis & Van Deursen
Stedeljik-museo pyysi Mevis & Van Deursenin luomaan
uuden visuaalisen identiteetin, joka edustaa ja heijastaa instituution pyrkimyksiä ja keskeisiä arvoja: avoin,
erottuva, uusi, ja omalaatuinen säilyttäen kuitenkin
Stedljikin arvokkaat moderniin graafiseen suunnitteluun liittyvät perinteet.
Armand Mevis ja Linda Deursen: Tavoitteemme
oli suunnitella virkistävä, hetkessä tunnistettava tyyli sekä jotain uutta ja ajanmukaista, joka
katsoo tulevaisuuteen, mutta omaa juuret rikkaaseen perinteeseen. Stedeljik tarvitsee visuaalisen
identiteetin joka heijastaa sen persoonallisuutta:
avoin, ajatteluun villitsevä instituutio joka tarjoaa tilan laajalle alalle eri tyylisiä taiteilijoiden
suuntauksia ja tyylejä joita halutaan jakaa yleisölle. Me halusimme kommunikoida näitä ominaisuuksia Stedeljikin omassa tyylissä. Tämä kannusti
kehittämään tarpeeksi tilaa pohtiessa jokaista
osa-aluetta yksilökohtaisesti niin, että jatkuvasti
muuttuva sisältö voidaan esittää ilman identiteetin katoamista. Lyhyesti se on tiiviisti rakennettu
graafinen tyyli, joka on kuitenkin avoin ja elävä.
(w w w.stedelijk.nl.)
Erottuvin elementti on S-muotoinen logo. Muoto
on kasattu nimestä Stedeljik Museum Amsterdam
kapitaali-kirjaimin, logo edustaa museon typografisia tunnusmerkkejä, tiivistäen museon koko nimen
kompaktiksi merkiksi. Fonttina on käytetty Tsekkiläisen
Radim Peskon suunnittelemaa Unionia.
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Lukuun ottamatta logoa uusi kehysmalli tulee toimimaan yhtenä toistuvana työkaluna: mallissa on
viivoja ja tekstiä museon nimen kanssa, jotka tarjoavat
joustavan rakenteen museon kommunikaatiolle. Strateginen viivojen käyttö, kehykset, ja tila määrittelevät
kuinka taide tullaan esittelemään. Tekniikka on saanut
inspiraatiota taiteilijoiden kuten Mel Bochnerin ja David Lamelasin töistä. Union perustuu kahteen yleisesti
käytettyyn fonttiin PC ja MAC käyttöjarjestelmissä:
Arialiin ja Helveticaan. Union sijoittuu nöiden keskikohtaan jossa Helvetica vaikuttaa liian hienostuneelta
ja Arial liian rahvaanomaiselta (www.stedelijk.nl.)
Stedeljikin uusi ilme viestii ennen kaikkea kunnioitusta
instituution historiaan sekä halua olla avoin ja inhimillinen julkinen tila. Jokainen näyttely taidemuseossa
rakentuu eri tavoin, joten myös visuaalisuudessa tulisi
olla keinoja pitää se elävänä. Mevis & Van Deursen
ovat onnistuneet siinä.

www.stedelijk.nl/en/news-items/new-visual-identity-by-mevis-en-van-deursen
www.radimpesko.com/fonts/union

BOIJMANS - Mevis & Van Deursen
Fontti perustuu kaukaisesti Lance Wymanin fontin
monikerroksiseen identiteettiin 1968 Mexicon Cityn
olympialaisissa. Wymanin fontissa lukuisat kirjainten
ääriviivat viittaavat meksikolaiseen kansan taiteeseen.
Muotoja on uudelleen muokattu Bojmans-fonttiin. Ne
ovat metaforia museon uuden päällystetyn rakennuksen sekä kuratointi rakennelman arkkitehtuurille
(www.splitfountain.org.)
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www.splitfountain.org/?p=789
www.radimpesko.com

http://2010.poetry.nl/
http://blogs.walkerart.org/design/
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WIELS - Sara De Bondt
Wiels museo rakennus valmistui olutpanimoksi
1930-luvulla. E-kirjaimen ylimääräinen kerros tulee
rakennuksen Art Deco -julkisivusta.
Asiakas antoi lähes pelkkää positiivista palautetta ensimmäiselle ehdotukselle: ”Pidämme
logosta mutta betonin harmaa on liian vakava..
logo näyttää liian aggressiiviselta. Horisontaaliviivat ovat liian näyttävät. De Bondt kertoo: Wiels
oli huolissaan, että keskuksen tulisi olla helposti
lähestyttävämpi laajalle yleisölle eikä vain taide
ihmisille.”
Vastauksena palautteeseen hän pyöristi hieman logotyypin kirjaimia ja valitsi keltaisen väriksi. He pitivät typografiasta, mutta eivät väreistä.
Dick Snauwaert, Wielsin taiteellinen johtaja ehdotti jos identiteetissä käytetään joka vuosi eri väriä
(w w w.eyemagazine.com.)
Kertomuksessa tulee ilmi hyvin suunnittelijan ja asiakkaan välinen kommunikointi. Lopputulos on siis ehkä
kompromissi, mutta toimii hyvin.
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http://www.eyemagazine.com/feature/article/a-certain-smile

http://www.typojo.com/media/wiels/w_logo.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Wiels_brussels_03.jpg
http://www.typojo.com/media/wielsbold.gif

FUNDACIÓN PROA - Spin
Fundación Proan identiteetti on rakennettu strukturaalisista kirjaimista. Tämä lähestymistyyli on saanut
inspiraationsa Nicolas Avellanedan sillasta. Kulttuurisesti tärkeä maamerkki joka sijaitsee vastapäätä
Proa:a. Näiden välillä on myös vahva symbolinen
yhteys (www.spin.co.uk.)
Proa on hyvä esimerkki arkkitehtuurin ja typografian
yhteistyöstä. Museon läheisyydessä sijaitsevasta merkittävästä rakennelmasta otetut vaikutteet visuaalisuuteen vahvistavat taidemuseoalueen identiteettiä.
Proa-fontti kertoo kuinka räätälöity kirjaintyyppi on
oikeutettu.
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www.spin.co.uk
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SALT ISTANBUL - Project project
Salt on nykytaidetilan, arkkitehtuuri- ja muotoilugallerian sekä tutkimusarkiston yhdistelmä. Salt
tukee tutkimusta ja kokeilullisia ajattelutapoja. Nämä
lähestymistavat kannustivat pohtimaan instuution
identiteettiä maailmassa, joka alati käy kulttuurista
muutosta.
Project project kuratoi Salt:lle identiteettijärjestelmän jossa joka neljäs kuukausi suunnitellaan uudet SA-L-T kirjaimet eri tekijän puolesta (w w w.projectprojects.com.)
SALT:n identiteetti osoittaa kuinka typografian avulla
kokemus voidaan tehdä muuttuvaiseksi kuten maailma meidän ympärillämme. Eri tyylisten kirjainten
yhdistelyt ja niiden kokeilulliset muodot sopivat instituution tutkivaan ajattelumalliin.
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www.projectprojects.com
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BAUHAUS - Hort
Identiteettiä suunnitellessa Hort päätti etsiä perinteisistä Bauhaus -kliseista poikkeavan ratkaisun, joka
olisi enemmän kytköksissä Saksan vaikutusvaltaisimman taidekoulun ideaan.
Geneerinen suunnittelu toimisi parhaiten, jotta
lopputulos erottuisi. Uuteen identiteettiin kuului
tarkka typografia, minimalistinen taitto, standardikoot ja värittömyys. Kaikkein geneerisin ja sattumanvaraisin valinta oli Courier fontti. Erottuvuutta
saatiin aikaan kun kapitaali ”A” vaihdettiin Herbert
Bayerin kuuluisan Bauhaus Logon malliseksi. Koko
typografinen systeemi sisältää pelkästään tavallisia järjestelmäfontteja, Bauhaus tyylinen lähestymistapa, joka vaali asioiden funktionaalisuutta
ja suunnitelmallisuutta jotta ne olisivat käypiä
massatuotantoon (w w w.hort.org.uk.)
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http://www.hort.org.uk/347
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CENTRE GEORGES POMPIDOU
Pompidoun logo mukailee tunnettavasti rakennuksen muotoa. Mielenkiintoista on että itse rakennus on
kaupunki kuvasta voimakkassti erottuva postmoderni High Tech tyylinen fantasia niin tunnus on varsin
hillitty.
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MUSEUM FÜR GEGENSWARTSKUNST SIEGEN
Professori Josef P. Kleihues oli varsin kiinnostunut Museum für Gegenwartskunst Siegen jännitteestä uuden
vanhan, perinteen ja modernin välillä. Pääsisäänkäynnin yläpuolelle jäi suuri tyhjä betoniseinä johon
asennettiin videonäyttö. Näyttö sekä muokkaa julkisivua että toimii symbolisenä merkitsijänä ulkopuolen
ja sisäpuolen, taiteen ja yleisön välillä.

(C/id Visual Identity and Branding For the Arts, Angus Hyland & Emily King 2006)
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Jussi Koivunen
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H-tunnuksen uusi versio on syntynyt rakennuksen
suorakulmaisista rakenteista sekä pohjapiirrustuksesta. Pohjassa keskellä sijaitsee valopiha ja
sitä reunustaa ”neliapila” -pohjakaava. Alla myös
esimerkki veistospuisto kirjaisimen vaikutteesta.
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5. MOTIIVIT

Käytännöntasolla arkkitehtuurissa typografian tarkoitus on tehdä kieli visuaaliseksi ja
painottaa ideaa. Tämän kirjan tekijä osoittaa
myös, että sen tulee toimia laajemmin kuin
vain käytännöllisesti. Kuten hyvä arkkitehtuuri
sen tulee viestiä tunnetta yhtenäisyydestä ja
kauneudesta — lisätä itseisarvoa. Sen tulee
olla vaikuttava — inspiroiva ja miellyttävä katsojalle—sekä ennen kaikkea herättää hänen
huomionsa. Lyhyesti sen tulee kommunikoida
ajatusta ja osoittaa tunnetta.
(Arthur C. Burke, Architectural Lettering, 17)
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Bruno Suner kuvasi Sara Hildénin taidemuseon tyyliä
MONOLIITTISEKSI EKSPRESSIONISMIKSI, joten se oli myös
luonteva liittää osaksi kirjaintyypin konseptia.
MONOLIITTI on geologiassa vuori, joka koostuu
yhdestä ainoasta kivestä. Arkkitehtuurissa monoliitillä tarkoitetaan monumentissa tai rakennuksessa
olevaa suurta kokonaisuutta, joka on hakattu yhdestä
kivestä. Monoliitti voi muodostaa myös monumentin
kokonaisuudessaan. Kuvanveistossa monoliitti on
yhdestä kivestä veistetty teos (Wikipedia). Myös
kirjaintyyppi on ”yhdestä kivestä veistetty ” muotojen yhtenäisyyden mielessä. Reunaehtona tietysti
kirjainten luettavuus.
EKSPRESSIONISMI on taiteen suuntaus, joka syntyi 1900-luvun alussa. Se on saanut nimensä tunteita ilmaisevan eli ekspressiivisen tyylin mukaan.
Kuvataiteen ja musiikin lisäksi ekspressionismi vaikutti kirjallisuudessa ja jossain määrin elokuvassa
ja arkkitehtuurissa (Wikipedia). Ekspressiivisyyden
rakennuksessa näen melko hillittynä, mutta uskon
sen olevan paljon tekemisissä sijainnin ja luonnon
läheisyyden kanssa.
Sara Hildénin taidemuseota verrataan ulkoisesti myös
Le Corbusierin Tokion länsimaisen taiteen museoon
(Marja-Liisa Rönkkö, 1999, Suomalainen taidemuseo).
Le Corbusier oli yksi modernismin vaikuttajista. Hänen
töissään näkyi vahvasti modernismin eli ”internationaalisen tyylin” ihanteet taiteen, tieteen ja luonnon
vuorovaikutus. Viittaukset modernismiin osoittivat
suuntaa kirjaintyypin suunnittelulle.
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Taustatutkimuksella olen rakentanut yksinkertaisen yhtälön ratkaisuille: Sara Hildén oli kosmopoliitti
kulttuurin ystävä joka halusi jakaa sen muiden kanssa
+ Modernistinen taidemuseorakennus rakennettiin
edustamaan hänen ajatusmaailmaansa ja Suomen
suurinta modernin taiteen kokoelmaa = Sara-kirjaintyyppi edustaa taidemuseon kommunikointia. Yksi
modernin merkityksistä on edustaa ajankuvaa. Vuonna 1979 ajan kuva on enemmän groteski kuin serif.
Keskustelua museoiden sulkeutuneisuudesta ja avoimuudesta on käyty vuosisadan vaihteesta lähtien.
Sara Hildénin taidemuseo edustaa kuitenkin arkkitehtuurisesti kaikkein avointa tyyliä (Marja-Liisa Rönkkö,
1999, Suomalainen taidemuseo, Louvren ja Louisianan
perilliset, 278).
”Suomalaisen taidemuseorakennuksen voi mieltää
vaikkapa salaperäisenä laatikkona, josta paljastuu
kaunis lahja, korurasiana koristeellisine kansineen”
(Rönkkö, 283).
Museokävijöiden kokemukset ovat varmasti hyvin
erilaisia ja uskon, että jokainen voi kokea jonkin tyylisen ”erilaisuuden tunteen” tai kontrastin elämäänsä,
joka voi olla kaunis lahja tai oivallus jostain uudesta. Itse koen museorakennuksesta riippuen olevani
idean tilassa johon voi yhdistyä kirjasto, kirjakauppa
tai ravintola. Tuntemukset ovat puoleensa vetäviä ja
viihdyttäviä. Nämä tuntemukset ovat yleensä mahdollisia ennen kaikkea taidekokoelman kautta, mutta niitä
erityisesti vahvistaa myös arkkitehtuuri, ympäristö ja
rakennuksessa esiintyvä graafisen ilmeen muovaama
konkreettinen kieli.
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Arthur C. Burke, Basic Forms
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Modernismille ominaista oli kaiken koristellun minimointi ja onkin osoitettu että rakennuksissa olevat
kirjaimet korvasivat koristeellisuuden (Arthur C. Burke
- Architectural Lettering). Oma käsitykseni modernismista on ollut aina melko selkeä ja ihannoiva. Uskoin puhtaan esteettisyyden auttavan keskittymään
asioihin syvällisemmin. Yksi aate ei luonnollisestikaan
voi toimia koko ihmiskunnalle. Kadulla jo näkee ettei
modernistinen idealismi vallannutkaan maailmaa.
Vaan se jäi lähinnä haaveeksi, joka hiljalleen rapistuu
korjausvarojen puutteen vuoksi. Vaikka modernismi ei
jäänyt dominoimaan niin sen vaikutusta taideteollisuuteen ja koko läntiseen kulttuuriin ei voi vähätellä.
Etsin yhteyksiä kirjainmuotoilun ja arkkitehtuurin
väliltä ja löysin 1900-luvun puolivälissä tehdyn kirjainten tekomallin arkkitehdeille - Arthur C. Burke, Architectural Lettering.
Burke käy oppaassa läpi kaavoin kuinka ns. PERUSMUODOT on piirrettävä yksinkertaisen kaavion avulla.
Kaavion opiskelun jälkeen on malli kuinka perusmuodot muokataan omien mieltymysten mukaan.
Peruskaaviossa kirjaimet rajataan neljään tai kahteen
ruutuun kun taas muokatussa versiossa ruudukko
on jaettu 8x8 pienempään ruutuun. “This breakdown
or basic form of letters may be classified as the bone
structure or skeleton of good letters, or the foundation of good lettering construction”. (Burke, 18) Opas
ei kuitenkaan jää ruohonjuuritasolle vaan kehottaa
etsimään kirjaimille persoonallisuutta perusmuotojen
valmistuksen jälkeen.
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MIKSI GROTESKI?
Kulttuurin yhteydessä on käytetty sekä sans serif ja
serif tyylejä. Arkkitehdit ja kuvanveistäjät käyttivät
1700-luvulla sans serif -tyylisiä kirjaimia saavuttaakseen klassisia assosiaatioita. Tästä johtuen monia
Saksalaisia 1800-luvun sans-serif kirjaintyyppejä
kutsuttiin nimellä ’Steinschrift’. (Tracy, 86) Maalaustaiteeseen yhdistetään yleisemmin klassiset päätteelliset
fontit kun taas nykytaiteessa käytetään laajaa skaalaa
klassisista kokeilullisiin fontteihin.

Edvard Johnston . Johnston 1916
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Groteskit kirjaintyypit liittyvät moderniin taiteeseen yhteisten tekijöiden takia. Tutummat sans-serif
kirjaintyypit syntyivät Saksassa ja Isossa Britanniassa
1900-luvun alkupuolella. Niihin liittyy vahvasti kaipuu
uuteen ja sotien jälkeinen muutoksen halu. Edvard
Johnstonin Lontoon julkiselle liikenteelle suunnittelema fontti JOHNSTON loi yhtenäisyyttä Lontoon
kaupungin identiteettiin. Saksassa suuntaa näytti
Deutsche Werkbund, arkkitehtien, käsityöläisten ja
valmistajien muodostama liitto, joka myöhemmin
vaikutti 1919 Bauhausin syntyyn. Johnston käytti vielä
roomalaisten kirjainten mittasuhteita kun taas saksalaiset käyttivät geometrian peruselementtejä viivaa,
ympyrää ja kaarta kirjainten perustana. 1927 Saksassa
julkaistiin useita samankaltaisia groteskeja kirjaintyyppejä: Futura, Rudolf Kochin Kabel (Klingspor),
Neuzeit-Grotesk ja Elegant-Grotesk (Stempel) ja ErbarGrotesk (Ludwig & Mayer) joka ehti ilmestyä jo vuonna
1926. (Paul Renner, Christopher Burke, 88)
Vuosisadan alun ja puolenvälin yritysilmeiden ja
mainonnan tyyli sai voimakkaita vaikutteita ns. kansainvälisestä tyylistä (”the International style”), joka oli
peräisin Sveitsistä ja Saksasta. Juuret konstruktivismissa ja De Stilj-liikkeessä aiheutti sveitsiläisen suunnittelun kukoistuksen ennen ja jälkeen toisen maailman
sodan Sveitsin geopoliittisen aseman vuoksi. Monet
suunnittelijat kuten Ernst Keller, Max Bill, Theo Ballmer,
Richard Paul Lohse, Anton Stankowski omaksuivat
Jan Tsicholdin teorian uudesta typografiasta. Tyyli
omaksui muutaman tietyn kirjaintyypin, joka mukautui
geometriseen ja asymmetrisiin asetteluihin. Akzidenz
Grotesk oli ensimmäinen näistä ja v. 1957 Helvetica
nousi suosituimmaksi kirjaintyypiksi hyvän luettavuuden takia, joka johtui gemena-kirjainten nostetun
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Modernismi on laajalti

Modernismi usein tarkoitti

käytetty, mutta harvoin

jotain uutta aikansa luon-

selitetty määritelmä.
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Se on suuri liike 1900-lu-

Modernismi auttoi ihmisiä

vulla taiteissa, arkkiteh-

selviämään sodan trau-
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ja kirjallisuudessa.
=
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Usko luonnon, teknikan ja

Rakennukset joissa asum-

taiteen yhteydestä.

me, tuolit joissa istumme,
visuaalisuus joka ympäröi

+

meitä perustuvat moder-

Skandinaviassa ja Tsek-

nistiseen estetiikkaan ja

koslovakiassa moder-

ideologioihin.

nismia kutsuttiin myös
funktionalismiksi.
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Utopinen halu luoda pa-

-

rempi maailma. Varsinkin

Modernismi korosti

sodan jälkeen oli luotava

korkealla kehittynyttä,

uusi maailma maan ta-

kilpailullista ja eliittis-

salle räjäytetystä ihmis-

tä ajattelutapaa jonka

kunnasta.

vuoksi moni syrjäytyi
tästä ajatusmaailmasta.

+

Modernismi aatteena loi

Taiteet ja suunnittelu

kuiluja ihmisten välille.

voivat ja pitäisivätkin
muuttaa yhteiskuntaa.

CHRISTOPHER WILK (V&A, Modernism: Designing a New World 1914-1939, 7-14)
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Vastakkainasettelu Sara Hildénin taidemuseon
esitteestä ja postmodernistinen Kirjankansi The
Graphic Language of Neville Brody, Thames &
Hudson 1988
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x-korkeudun ansiota. Kolmas hyvin käytetty oli sveitsiläisen Adrian Frutigerin 1954 Univers. Ajan henkeä
kuvaa Jacob Erbar: ’Tähtäimeni oli suunnitella printtiin
soveltuva fontti joka olisi irrallaan kaikista yksilöllisistä
erikoispiirteistä, rakentuisi kokonaan vain luettavista
muodoista sekä olisi pelkästään puhdas typografinen
luomus. ’ – Erbar (Tracy, 93)
Klassisia muotoja muokattiin rationaalisempaan
suuntaan. Klassiset mittasuhteet omaavat historiallisen alkuperän; ne perustuvat roomalaisen kirjailun
malleihin. Sekä estettisestä, että käytännöllisestä
syistä muinoin kapitaali-kirjainten suhteessa käytettiin geometrisen neliön leveyttä. Vaikka roomalaisten
kirjainten mittasuhteet ovat kauniit tarvitsevat niiden
melko epäkäytännölliset mitat suhteettoman leveän
välistyksen. Klassisen systeemin haitat johtivat modernin systeemiin syntyyn. Moderni mittasuhde tähtää
tasaiseen tummuuteen; jokainen kirjain on suunniteltu
sisältämään yhtä paljon negatiivista tilaa. Lisäksi, kun
korostus on tasaisella värillä, moderni systeemi korostaa luettavuutta (sattumanvaraiset vaihtelut kirjainten
tummuudessa synnyttää vaaleampia ja tummempia
pisteitä joka pidemmässä tekstissä väsyttää lukijaa).
(Karen Cheng – Designing Type, 20)
Onko Sara kirjaintyyppi puhtaan modernistinen jos se
on tehty 2010-luvulla? Osaan ainakin sen sanoa että
se on tehty postmoderniin aikaan elävän graafisen
suunnittelijan toimesta.
Mikä on Sara kirjaintyypin tyyli tässä postpostmodernissa maailmassa jossa tyyli on sekoitus eri
tyylejä? Tässä tapauksessa lopulta tekstin asettelu ja
ilme määrittelee tyylin. Kirjainmuotoilu voi mukailla
modernistista tyyliä, mutta loppu asettelu soveltuu
taidemuseon viestintään vuonna 2014 ja eteenpäin.
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Globaalissa maailmassa rajat ovat häilyvät ja erottuminen haasteellista. Graafinen ohjeisto tulee olla
sopivan elävä, jotta ilme pysyy muuttuvan maailman
mukana.
Materiaalisen maailman järkeily, kaiken normittelu ja
standardisointi pelkän käytännön pohjalta on turruttanut kykymme käyttää aisteja kokonaisvaltaisesti,
kokea asioita spontaanisti ja aidosti. Arkkitehtuurissa tuijotamme vain muotoja vaikka elinympäristöä
pitäisi voida kokea myös valoina ja varjoina, tuoksuina, väreinä, ääninä tai äänettömyytenä ja kuvioina
ja symboleina, joilla on sisällyksellinen arvo. Olemme
menettämässä rikkauden, joka on olemassa meissä
itsessämme. Niinpä uusi kulttuuri haluaakin nyt koskettaa myös aisteja, tunteita ja muistoja. Se myöntää
myös, että todellisuuden sisäisessä luonteessa on
olemassa jotakin ihmiselle äärettömän tärkeätä ja arvokasta, jota ei voi käsittää pelkän järjen avulla vaan
mystisellä, salaperäisellä aavistuksella. (Modernismi
Murtuu, Mirja Sassi, 1985, 15)
Lopultako siis ihmisyys voitti modernistisen estetiikan
lait? Nykypäivänä sitä on vaikea sanoa kun kaikki tyylit
ovat sekoittuneet keskenään. Ilmeen asettelu korostaa
viestiä, joten olkoon kirjaimet valo, paperi kosketus,
kuvat väri, arkkitehtuuri ääni ja äänettömyys, kahvila
tuoksu ja taide tunteet.
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Postmoderni
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Ettore sottsass, modèle miniature de la célèbre, 1996

Moderni

Alvar Aalto, Jakkara 60, 1933
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