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Tiivistelmä 
Opinnäytetyöni kertoo monien eri näkökulmien kautta taiteellisen työskentelyprosessin 
merkityksestä. Kirjallinen osa on prosessikuvaus, jossa kerron tästä opinnäytetyöstä ja 
sen taiteellisen osan, liikkuvan kuvan teos nimeltä Kuva, toteutuksesta. Lähtökohtana tut-
kimukselle on ollut oman taiteilijuuteni ja taiteellisen ilmaisun perustan tunnistaminen. Tai-
dehistorian keskittyessä valmiisiin taideteoksiin, väitän, että yksittäisen taiteilijan ymmär-
täminen vaatii hänen työskentelynsä ja tuotantonsa tuntemista kokonaisuutena. Luonnok-
set ja keskeneräiset työt ovat avain tähän ymmärrykseen. Taiteilja ja aktiivisuutensa, hä-
nen työnsä ansaitsee huomion. 

Opinnäytetyössäni pohdiskelen myös sitä, miten taiteilija valitsee teoksiensa aiheet ja mitä 
tarkoittaa kun taiteilija liikkuu ja etsii, eli elää prosessissa. Omakohtaisen pohdinnan kaut-
ta kerron Sehnsucht (kaipuu) – tunnetilasta, joka on melankolinen, mutta aktivoiva moti-
vaatiotekijä taiteilijoille. Väitän myös, että taiteilijoilla on joukko aiheita jotka toistuvat hei-
dän työskentelyssään. Nämä johtoaiheet (Leitmotiv) edustavat taiteilijan tuntematonta tai-
teellisen ilmaisun ydintä.   

Kerron myös opinnäytetyön taiteellisen osan toteutuksesta, sillä olen miettinyt mitä taiteel-
linen työskentely on käytännössä; miten aika jakaantuu taiteen ja muun elämän välillä. 
Taiteellinen osa Kuva on kolminäytöksinen essee-elokuvan lajityyppiin sopiva liikkuvan 
kuvan teos, jonka olen tehnyt täysin omatoimisesti. Teos rakentuu siihen kirjoittamani 
tekstin varaan, joka toisintaa kirjallisessa osassa esiteltyjä aiheita. 
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Kyseenalaistan tässä kandidaatin opinnäytetyössäni Kuva 
ei ole prosessi, valmiin teoksen lopullisuuden ja painoarvon. 
Ehdotan, että taiteilijan ja hänen työnsä arvon voi nähdä vain 
tarkastelemalla tämän koko elämää yhtenä, jatkuvana pro-
sessina. Olen myös tutkinut, kuinka taiteilija valitsee tämän 
elämän mittaisen matkansa kuluessa ne aiheet, joihin hän 
huomionsa ja työskentelynsä kohdistaa. Miten taiteellisen 
itseilmaisun tarvetta voi perustella, mikä taiteilijaa motivoi?  
Tämä opinnäytetyöni kirjallinen osa on avoimeen pohdintaan 
perustuva yhden taiteellisen työskentelyprosessin kuvaus. 

Tämän kuvauksen ohessa esitellään useita aiheita, käsitteitä, 
teorioita, taiteilijoita ja heidän teoksiaan. Olen valinnut nämä 
sillä perusteella, että ne ovat kertoneet minulle jotakin olen-
naista siitä, millaista on oma taiteellinen työskentelyni ja mikä 
minua motivoi. Näiden yhteyksiä pohtimalla olen muodos-
tanut ehdotuksia taiteilijuudesta ja taiteellisen työskentelyn 
luonteesta myös yleisemmin. 
Toivon, että näiltä osin opinnäytetyöni on keskustelua herät-
tävä. 

Monet esittelemistäni aiheista ovat jo yksinään kandidaa-
tin opinnäytetyön veroisia.  En ole pyrkinytkään siihen, että 
pohdintani olisi tyhjentävää ja lopullista. Lukijalle varmasti 
herää kysymyksiä. Koen, että esiteltyjen aiheiden syvempi 
risteämiskohta on oman taiteilijaidentiteettini ja työskentelyni 
ymmärryksen kehityksessä.  

Käytännössä opinnäytetyön tekeminen on ollut myös tai-
teellisen työskentelyn opettelua. Taiteilijan työskentely ei ole 
vain tyhjästä synnyttämistä ja inspiraation hehkua, vaan se 
on todellista työntekoa, joka edellyttää ajanhallintaa sekä 
tunnollisuutta. Opinnäytetyöni kertoo minulle miksi taiteilija 
menee päivästä toiseen työhuoneelleen, vaikka kukaan ei 
siihen velvoita. Ovatko syynä motivaatiotekijät vai nautinto 
aiheensa parissa oleskelusta? Olen pohtinut taiteellista työs-
kentelyä myös käytännön tasolla; miten muu elämä, kuten 
mahdollinen palkallinen sivutyö ja sosiaaliset suhteet sopivat 
taiteilijan kalenteriin? Kerron tämän kirjallisen osan päätöslu-
vussa siitä, mitä opinnäytetyön tekeminen on minulle opetta-
nut taiteellisesta työskentelystä ja millaiset työskentelytavat 
minulle sopivat.

Opinnäytetyöni taiteellinen osa on kolminäytöksinen liikku-
van kuvan teos nimeltä Kuva. Vastaan teoksen tuotannosta 
täysin itse. Niistää muutamista yksityiskohdista, joissa olen 
tukeutunut muiden apuun, kerron teoksen toteutuksesta ker-
tovassa luvussa. Teos toisintaa kirjallisessa osassa esiteltyjä 
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aiheita ja ajatuksiani niistä. Kerron taiteellisen osan toteutuk-
sesta vain lyhyesti sellaisten yksityiskohtaisten huomioiden 
kautta, jotka kertovat lukijalle toivon mukaan siitä, millä tavoin 
minä, taiteilijana, olen kiinnostunut liikkuvasta kuvasta ilmai-
suvälineenä.

Teokseni Kuva, on kunnianhimoisin yritykseni yhdistää ku-
vailmaisu ja kirjallinen sekä suullinen ilmaisu. Olen jo pitkään 
halunnut kirjoittaa. Viimeisen kahden vuoden aikana olen 
vain varovaisesti kokeillut tekstin ja valokuvan yhdistämistä. 
Näissä teoksissa teksti on ollut vain valokuvailmaisua tuke-
vaa. Teokseni Kuva on ollut minulle ensisijaisesti kirjallisen 
ja suullisen ilmaisun mahdollisuuksien tunnustelua ja rajojen 
kokeilua. Teoksen muut taiteelliset ratkaisut ovat muotoutu-
neet vasta siihen kirjoittamani tekstin jälkeen.

Vaikka opinnäytetyöni taiteellisena osana onkin liikkuvan ku-
van teos, olen tätä tehtäessä jatkuvasti pohtinut suhdettani 
valokuvaan. Suunnitellessani opinnäytetyötäni kesällä 2012, 
valokuva ei juuri innostanut minua. Jokin yksittäinen valo-
kuva saattoi herättää ihastusta, mutta en ymmärtänyt miten 
minä tätä ilmaisuvälinettä käyttäisin. Kuitenkin uskoin, että 
valokuvaamalla sinnikkäästi joka päivä, voisin jälleen löytää 
valokuvan mahdollisuudet. Sen sijaan, että ajattelisin mitä 
voin valokuvilla tehdä ja mitä en, keskittyisin vain ympäristöni 
havainnointiin kameran etsimen lävitse. Myöhemmin ajatte-
lin, että valmiit valokuvateokset opinnäytetyöni taiteellisena 
osana eivät olisi kertoneet taiteellisesta työskentelystäni pro-
sessina kovinkaan paljoa. 

Ajattelin, että jonkinlainen työpäiväkirja ja sen muistiinpanot 
ja luonnokset valokuvien yhteydessä voisivat avata proses-
sia paremmin. Tämän opinnäytetyöni kirjallisen osan luvussa 
Pysähtymisestä, kerron, miksi hylkäsin ajatukseni työpäivä-
kirjan teosta ja vaihdoin ilmaisuvälineeni liikkuvaan kuvaan.
 
Prosessikuvaukseni etenee aikajärjestyksessä. Tosin, jotkin 
luvuista risteävät ajallisesti, koska niissä esitetyt tapahtu-
mat, asiat ja pohdinta kuuluvat yhteen.  Prosessikuvaukse-
ni keskittyy taiteilijuutta ja taiteellista työskentelyä koskevan 
ajatteluni ja sen omakohtaisen ymmärtämisen kehitykseen. 
Mielestäni mielenkiintoisinta toisen taiteilijan työskentelyssä 
on juuri hänen yksilöllinen tapansa toimia, ajatella ja olla ole-
massa, joten toivon tämän opinnäytetyön olevan mielekäs ja 
antoista esimerkki yhden taiteilijan työskentely- ja tutkimus-
prosessista. 
-
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MOTIIVI: 
SEHNSUCHT
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Keväällä 2012 kandidaatin opintojeni toisen lukuvuoden 
päätteeksi sain tehtäväksi miettiä tulevan kesän kuluessa 
opinnäytetyöni aihetta. Opinnäytetyöseminaari alkaisi syk-
syllä. Ennen oman teoreettisen viitekehyksen tarkentumis-
ta tiesin, että haluan opinnäytetyön tekemisen kehittävän 
minua taiteilijana ajatuksellisesti ja taiteellisen työskentelyn 
suhteen.  

Tähän mennessä en ollut mielestäni tehnyt riittävästi työtä 
omaehtoisesti ja tunnollisesti. Siitäkin vähästä, mitä kurssi-
töiden ohessa tein, oli mielestäni taiteelle tärkeä pakotta-
mattomuus, jatkuva liike ja ihmettelevä mielenlaatu kaukana. 
Työskentelytapani olivat hallitsemattomia, eikä valokuva il-
maisuvälineenäkään enää tuntunut intoa ja ajatuksia herät-
tävältä. 

Viimeistään kevään 2012 Metodi, aihe, kohde -kurssin myö-
tä ymmärsin, etten ole taiteilijana tyhjästä synnyttäjä, enkä 
valokuvaajana erityisen kekseliäs. Taiteeni on olennaisesti 
todellisuuden subjektiivisen kokemisen jakamista. Kaikki 
ne valokuvat, joita pidän vielä jossakin arvossa ja jotka voin 
tunnustaa edustavan minua, ovat luonteeltaan näynomaisia. 
Nämä valokuvat esittävät elämisen ohessa sattumalta näh-
tyä ja koettua. 

Halusin oppia ymmärtämään työskentelytapani (ja myös ole-
massaoloni) luonnetta.
Matkan tekeminen, jatkuva liike toisaalle, idealismi, katkeran-
suloinen melankolia ja kaipuu – näiden tunsin olevan taiteelli-
sen ilmaisuni olennaisimmat piirteet. Olin tavannut erilaisissa 
yhteyksissä saksan kielen käsitteen Sehnsucht, joka ei kään-
ny täyttä merkitystään menettämättä muille kielille. Lähimmät 
suomalaiset vastineet olisivat kaipuu ja kaiho, englannin kie-
lessä longing1  tai yearn2.  Kesän 2012 aikana päätin ryhtyä 
tutkimaan käsittettää ja historiaa, sillä uskoin sen sitovan tai-
teellisen ilmaisuni eri piirteet yhteen. Saksalaisen psykologin 
Susanne Scheiben väitöskirja Longing (“Sehnsucht”) as a 
New Lifespan Concept: A Developmental Conceptualization 
and Its Measurement in Adulthood oli arvokas löytö käsitteen 
rikkaan merkityssisällön syvemmän ymmärtämisen kannalta. 
Sehnsucht voisi olla motiivini. 

Ensimmäisen kerran Sehnsuchtin merkitystä hahmoteltiin 
1800-luvun puolessa välissä, saksalaisen romantiikan ajan 
taiteessa. Aatehistorioitsija Isaiah Berlinin mukaan, roman-
1 Longing. 1 kaipaus, ikävä 2 mieliteko, halu  (MOT Dictionaries, 
englanti-suomi, http://mot.kielikone.fi)
2 Yearn. Kaivata, haikailla (MOT Dictionaries, englanti-suomi, http://
mot.kielikone.fi)
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tiikan ajan taiteilijalla oli levoton sielu. Tämä tunsi jatkuvaa 
kaipausta ja tarvetta matkata kohti tuntematonta ja saavut-
tamatonta3.  Scheibe on kirjoittanut, että romantiikan ajan 
taiteilijat kokivat kaipuun olevan tie ihmisen sisäisen ja ulkoi-
sen maailman syvempään ymmärrykseen4. Kaipuun teema 
ja parempaa tulevaisuutta tavoitteleva toiveajattelu ovat aina 
esiintyneet mytologioissa, saduissa, kertomakirjallisuudes-
sa, taiteessa ja myös arkkitehtuurissa. Mielestäni myös tie-
teen, politiikan ja filosofian rakenteisiin kuuluu olennaisesti 
toivo ja usko paremmasta. 

Sehnsuchtin merkitys on kuitenkin ainutlaatuinen. Se on yksi-
lön koko henkisen elämän haltuun ottava tunnetila, jossa Mi-
nästä ja koetusta elämästä tuntuu puuttuvan jotakin olennais-
ta. Se on kuin tauti. Sitä mikä puuttuu, on mahdotonta nimetä 
ja tunnistaa.  Sehnsuchtin aiheuttama tyytymättömyyden tun-
ne voi olla alitajuista, mutta yksilön henkiseen olotilaan ja 
käytökseen vahvasti vaikuttavaa. Ajoittain sen vallassa elävä 
henkilö voi projisoida tunteensa toisiin ihmisiin, paikkoihin tai 
kuvitelmiin vielä tavoittamattomista elämän tilanteista. Näin 
hän löytää kohteen joka lupaa tyydytyksen, onnellisuuden ja 
Minän eheytymisen. Ilo kestää kuitenkin vain hetken.
 
Pian projisoinnin kohteen todellinen luonne paljastuu ja et-
simisen on taas jatkuttava. Sehnsuchtin ydin piilee tässä et-
simisen aktissa eli liikkeessä kohti jotakin. Se on myös sen 
keskeisin ero Nostalgiaan5, joka on paremmin tunnettu sana 
tarkoittamaan kaipaavaa tunnetilaa. Nostalgian vallassa elä-
vä henkilö katsoo menneisyyteen, hän kaipaa jotain jo me-
netettyä.

Sehnsucht taas vie eteenpäin, sillä se on myönteistä ja ener-
gistä pyrkimystä kohti sitä tuntematonta ideaalia. Se on lo-
putonta ja vietinomaista kamppailua merkityksen ja eheyden 
tunteen löytämiseksi. Scheibe kirjoittaa, että motivoivassa 
prosessissa kaipuun kokemus sijaitsee tiedostamattoman 
pyrkimyksen, sekä tästä suunnattujen toiveiden, unelmien ja 
halujen välissä6. Mielestäni, tämä kaipuun kokemus on kat-
keransuloista melankoliaa, jonka turvin Sehnsuchtin vallassa 
elävä henkilö ihastelee kohteitaan etäältä, kohtaamatta niitä 
todellisuudessa.

3 Berlin 1990, 92
4 Scheibe 2005, 2
5 Nostalgia. Kaipaus, haikeus, esim. menneisyyden tai kotimaan 
kaipuu tai koti-ikävä (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja, http://
mot.kielikone.fi, luettu 28.3.2014)
6 Scheibe 2005, 9
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Sehnsucht muodostui opinnäytetyöni ensimmäiseksi aiheek-
si luettuani Scheiben ja tutkijoiden Paul B. Baltesin sekä 
Alexandra M. Freundin artikkelin Toward a Developmental 
Psychology of Sehnsucht (Life Longings): The Optimal (Uto-
pian) Life, jossa kerrotaan Sehnsuchtin olevan hyvin yleinen 
motivaatioon vahvasti vaikuttava tunnetila taiteilijoilla7. Jos 
Sehnsuchtin mekanismia haluaa sovittaa yksilötason psy-
kologiasta taiteilijuuteen, väitän taiteilijan etsivän aiheistaan 
totuuttaan tai vähintään sen tuntua. En kuitenkaan usko, että 
tällä tavoin merkittävän aiheen tavoittelu on useimpien taitei-
lijoiden kohdalla melankolisen kaipuun tunteen sävyttämää, 
vaan myönteistä ja intensiivistä tätä aihetta kohti suuntautu-
nutta vetoa.

Vaeltava ja liikkeessä elävä taiteilija voi tunnistaa merkittäviä 
totuutensa ilmentymiä missä vain. Aihe ja inspiraation läh-
de saattavat näennäisesti muuttua teoksesta toiseen, mutta 
nämä teokset ilmentävät vain taiteilijan totuuden eri puolia. 
Uskon tämän totuuden sirpaleen tunnistamisen olevan rat-
kaiseva peruste taiteellisen työskentelyn arvoisen aiheen va-
linnassa. Totuutensa ydintä taiteilija ei koskaan kykene tun-
nistamaan ja tyhjentävästi käsittelemään, sillä silloin se työ 
jäisi taiteilijan viimeiseksi.

Taiteen, kuten elämänkin tulee olla epätäydellistä, vain silloin 
yksilön kehittyminen ja eteenpäin suuntautunut liike ovat jat-
kuva tapahtuma.
-

7 Baltes & Freund & Scheibe 2007, 2
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Syksyllä 2012 luin vielä lähdemateriaalia. Kesästä lähtien olin 
kirjoittanut työpäiväkirjaa, josta näin, kuinka olin tutkimukses-
sani edennyt. Päiväkirjamerkintöjen nimet, teokset, vuosi-
luvut, artikkelit, kirjat johdattivat uusien lähteiden äärelle ja 
muodostivat hiljalleen eräänlaisen verkon, jota piti kasassa 
pohdintani omasta taiteilijuudestani. Mietin, miten opinnäyte-
työstäni, joka oli toistaiseksi vain introspektiivista analyysiä, 
voisi tulla kokonaisuutena kiinnostava ja arvokas koulutusoh-
jelmamme toisille opiskelijoille. Oivalsin, että avoin ja rehelli-
nen prosessinkuvaus kertoisi parhaiten sen, millainen matka 
tämä työ tulisi olemaan. 

Samaan aikaan vuosikurssini lopetteli koulutusohjelmamme 
professorin Jyrki Parantaisen ja valokuvataiteilija Niko Luo-
man prosessityöpajaa. Palaan työpajassa tekemääni valo-
kuvaa ja kokeellista äänityksien käsittelyä yhdistäneeseen 
liikkuvan kuvan teokseen myöhemmin. Kritiikkitilaisuudessa 
Luoma ihmetteli ääneen sitä, miksi osastollamme opiskelijat 
pyrkivät niin usein esittämään toisilleen vain valmista materi-
aalia – tai näin ainakin minä hänen sanomansa tulkitsin. 

Kysymys sai minut kiinnostumaan luonnoksista ja kesken-
eräisiltä vaikuttaneista teoksista. Mietin myös, mitä tarkoit-
taa jos teos jää tai jätetään keskeneräiseksi? Mitä tarkoittaa 
kun taiteilija toteaa teoksensa olevan valmis? Taiteilijoiden 
työpäiväkirjaotteita luonnoksien kera julkaistaan, valokuva-
kirjoissa voi nähdä koevedoksia tai pinnakkaisia merkintöi-
neen, keskeneräisiksi jääneet maalaukset tuodaan postuu-
misti 8yleisön näytille. Kirjailija voi kuolla kesken kirjoittamisen 
ja tästä huolimatta, romaani julkaistaan keskeneräisenä9. 
Luonnoksilla ja keskeneräisiksi jääneillä teoksilla voidaan siis 
ajatella olevan jotakin arvoa taidehistoriassa. 

Taidekriitikko ja – historioitsija James Elkins on kirjoittanut 
romantiikan ajan taiteilijoiden arvostaneen keskeneräisyyttä 
taiteessa. Keskeneräinen teos oli antoisampi reflektoinnin 
kohde muistojen, mielikuvien ja tunteiden herättämiseen.10 
Mielestäni, valmis teos voi herättää sen viimeistellystä pin-
nasta johdettuja ajatuksia, kysymyksiä ja keskustelua yksilöl-
listen tulkintojen kautta.

8 Postuumi. Tekijän kuoltua julkaistu (teos) tai isän kuoltua syntynyt 
(lapsi) (MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja, http://mot.kielikone.fi, 
luettu 27.3.2014)
9 Kuollessaan vuonna 1870, Charles Dickens oli kirjoittanut vasta 
puolet viimeiseksi jääneestä romaanistaan Edwin Droodin arvoitus. Romaa-
nin avoimeksi jäänyt ratkaisu puhuttaa edelleen. (Sarah Barclay: Unfinished 
(BBC Scotland, 2012), katsottu 20.3.2014)
10  Internet-lähde: Elkins 2011
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Se voi olla yhtä antoisa kohde reflektoinnille, mutta teoksen 
alkuperiin voi olla vaikeaa päästä, sen syntyprosessi jää tun-
temattomaksi. 

Keskeneräinen teos ohjaa huomion taiteilijaan ja tämän työs-
kentelyyn, joista oppiminen voi olla yhtä arvokas ja mielekäs 
kokemus, kuin valmiin teoksen tarjoama taide-elämyskin. 
Keskeneräiseksi jääneen teoksen äärellä voi myös kuvitella 
sen toteutumattomia mahdollisuuksia, se on kuin arvoitus.

Elkins toteaa, että on mahdotonta kertoa, onko jokin teos 
jätetty tarkoituksella keskeneräiseksi vai ei. Hän kysyy joh-
donmukaisesti, onko tällä tiedolla mitään merkitystä ja vas-
taa, että joskus taiteilijan työskentely vain katkeaa syystä tai 
toisesta.11 Renessanssin italialaisten kuvanveistäjien Miche-
langelon ja Donatellon Non-finito-veistoksien (kuva 1, oikealla) 
keskeneräisyyden tarkoituksellisuutta on pohdittu läpi taide-
historian12.  Creighton E. Gilbert on kirjoittanut Michelangelon 
yrittäneen tehdä veistoksensa valmiiksi, muttei kyennyt sii-
hen rahoituksen tai materiaalien tyrehtyessä13. 

Taiteilijan kuoltua, taidehistoria ottaa huomioon keskeneräi-
siksi jääneet teokset ja luonnokset, mutta ne ovat vähempi-
arvoisia kuin valmiit teokset. Näiden keskeneräisyys on vain 
jotakin ei-valmista. Mielestäni tärkeää on nähdä luonnokset 
ja keskeneräisiksi jääneet teokset taiteilijan työsketelypro-
sessin symbolina.

Mitä valmis teos voi kertoa taiteilijasta? Kärjistäen voisin vas-
tata, että sen verran mitä yksi kirjan sivu kertoo kirjasta tai 
elokuvan pysäytyskuva elokuvasta. Neuvostoliittolaisen elo-
kuvantekijän ja teoreetikon Dziga Vertovin mukaan, hänen 
koko tuotantonsa oli yhtä ja samaa teosta14. Vertovin eloku-
vateoriasta kirjoittanut Juha Mehtäläinen on analysoinut Ver-
tovin elokuvien sisällöllisten elementtien säilyneen samana, 
vaikka elokuvat muodoltaan kehittyivätkin15. 

Mitä muuta yhteistä yhden taiteilijan yksittäisten teoksien vä-
lillä voi olla? Väitän, että näiden yhtymäkohta on itse taiteili-
ja ja hänen yksilöllisen taiteellisen itseilmaisun tapahtuma. 
Nämä ovat taiteellisen työskentelyn prosessin peruselemen-
tit. 

11 Internet-lähde: Elkins 2011
12 Internet-lähde: Angiers 2001
13 Gilbert 2003, 58
14 Mehtäläinen 2008, 8
15 Mehtäläinen 2008, 8
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Kuva 1: 
Michelangelo: 
Vangit (1527-1530): Atlas
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Kuvataiteilija Peter Dreher on maalannut vuodesta 1974 
lähtien teossarjaa Tag um tag guter tag (kuva 2, oikealla). Joka 
päivä hän maalaa saman pöydälle asetellun tyhjän vesilasin 
25 x 20 cm kokoiselle kankaalle. Vasta useampia teossarjan 
tauluja katsoessa, voi päätellä Dreherin maalaavan vesilasin 
sijasta sen ympärille lankeavaa valoa ja sen muutosta ajan 
kuluessa. Mielikuva taiteilijasta havainnoimassa valon hieno-
piirteistä liikettä kärsivällisesti päivästä toiseen, antaa Drehe-
rin teossarjalle sen merkityksen. Hänen jo 40 vuotta kestänyt 
uurastus muistuttaa taiteellisen työskentelyn olevan pohjim-
miltaan aktiivista ja jatkuvaa tekemistä sekä itseilmaisua.

Innostuin ajatuksesta, että opinnäytetyöni taiteellinen osa oli-
sikin työpäiväkirja, joka on täynnä kirjoitusta ja luonnoskuvia, 
jonkin yksittäisen ja viimeistellyn valokuvateoksen sijasta. 
Ajattelin työpäiväkirjan vertautuvan osuvasti Sehnsuchtille 
ominaiseen jatkuvaan ja päämäärättömään etsimiseen. Val-
miin, lopullisen teoksen puuttuminen taiteellisesta osasta oli-
si alleviivannut ajatustani siitä, että taiteellisen työskentelyn 
merkitys löytyy prosessista, taiteilijan tekemästä matkasta. 
Tämän lisäksi, uskoin oppivani työpäiväkirjan tuottamisen 
myötä, tekemään taiteellista työtä tunnollisesti jokaisena päi-
vänä muun elämän ohessa. 

Vielä suunnitteluvaiheessa en ymmärtänyt, että työpäiväkirja-
ni ja sen keskeneräisyys olisi jotakin keinotekoista. Työpäivä-
kirja olisi kertonut taiteellisen työskentelyn prosessista, jolla 
on valmiin teoksen kaltainen päämäärä. Kuitenkin, todellinen 
tavoitteeni olisi ollut jatkuvasti vain tuottaa työpäiväkirjaa. 
Jotta olisin voinut olla työpäiväkirjaan tyytyväinen, sen sisäl-
lön olisi tullut olla aitoa ja rehellistä. Tällainen se olisi voinut 
olla vain syntyessään taiteellisen työn ohessa, pakottamatta, 
ei prosessin päämääränä. Elämisenkään tunne ei muodostu 
vain ajattelemalla elämistä, se muodostuu ihmiseltä huomaa-
matta elämisen sivutuotteena.
-
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Kuva 2: 
Peter Dreher: 
Tag um Tag Guter Tag: 
70 – 1975, 382 – 1980, 2061 – 2004, 2510– 2009
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MIELIKUVA JA JOHTOAIHE
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Muistan kertoneeni koulutusohjelmamme lehtoreille kesän 
2010 valintakokeissa pidetyssä haastattelussa siitä, kuinka 
minulla on lapsesta saakka ollut toisiinsa liittymättömiä mieli-
kuvia, jotka toistuvasti vaikuttavat taiteelliseen ilmaisuuni. En 
tarkoita, että etsisin todellisuudesta näiden mielikuvien vas-
tinetta, vaan ne pikemminkin ohjaavat huomiotani tiettyihin 
asioihin ja ilmiöihin. Näin voin päätellä pelkästään valokuvia-
ni katselemalla, samat aiheet toistuvat.

Klassisessa musiikissa käytetään käsitettä johtoaihe16 (toisi-
naan myös johtoteema), jolla tarkoitetaan esimerkiksi ooppe-
rassa toistuvasti esiintyvää sävelkulkua, joka merkitsee jota-
kin teoksen kannalta olennaista, kuten roolihahmoja, ideaa 
tai tunnetilaa. Johtoaihe on käännetty saksan kielen sanasta 
Leitmotiv. Säveltäjä Richard Wagneria on käytetty monesti 
esimerkkinä johtoaihetta käsittelevissä kirjoituksissa. Wagner 
ei itse kieltänyt johtoaiheiden läsnäoloa musiikissaan, mutta 
hän koki, että niiden tunnistaminen ja analyysi vei huomion 
musiikin muista ominaisuuksista ja pelkisti hänen työtään lii-
aksi17.

Johtoaihe tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman valokuvauk-
seen. Kärjistäen, valokuvaajan voisi ajatella valokuvaavan 
sitä minkä näkyvä valo todellisuudessa tarjoaa. Johtoaiheen 
sovittaminen valokuvaukseen ehdottaisi, että valokuvaaja 
alitajuisesti etsii ja näkee toistuvasti todellisuudessa jotakin 
itselleen olennaista symboloivaa. Valokuvaa tietenkin käyte-
tään muuhunkin kuin vain todellisuuden tallentamiseen, mut-
ta Leitmotiv auttoi minua ymmärtämään jotakin olennaista 
omasta taiteellisesta työskentelystäni.

Leitmotiviin tutustumisen myötä oivalsin, että työpäiväkirja-
ni prosessi voisi kertoa siitä, kuinka yritän valokuvan avulla 
toisintaa omia johtoaiheitani eli niitä mielikuvia joita olen lap-
suudesta saakka pitänyt mielessäni. Tein luonnoksen omai-
sen listan näistä: 

Meri, Öinen suurkaupunkimaisema, Sininen väri, Lähtemisen 
ja saapumisen paikat eli juna-asemat ja lentokentät, Noin 
35-vuotias nainen (omakuva), Rakennusmateriaalit kuten 
huopa, Tuhotut sisätilat (Jeff Wall ja Destroyed Room).

16 Johtoaihe. ”Toistuva, usein symbolinen aihelma kaunokirjallises-
sa teoksessa” (www.urbaani- sanakirja.com, luettu 27.3.2014) tai ”toistuva 
sävelaihe draamamusiikissa, toistuva aihelma novelleissa tms., johtoteema, 
-motiivi.” (www.suomisanakirja.fi, luettu 27.3.2014)
17 Harri 1994, 41
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Minulta löytyy kymmeniä valokuvia avoimesta meren horison-
tista. Ollessani meren äärellä en voi olla suuntaamatta kame-
raani horisonttiin. Voin tehdä joitakin yksinkertaisia tulkintoja 
tämän aiheen jatkuvan vetoamisen syystä. Avoimuus, mah-
dollisuus ja vapaus, näitä kai meri ja horisontti edustaa, mut-
ta uskon todellisen syyn olevan vaikeaselitteisempi. Toinen 
johtoaiheistani, sininen väri millaisessa esiintymismuodossa 
tahansa, edustaa minulle hiljaisuutta ja syvästi keskittynyttä 
yksilön sisäistä kokemustilaa. Tämä on seurausta siitä, kun 
näin herkässä teini-iässä elokuvantekijä Kryztof Kieslowskin 
elokuvan Kolme väriä: Sininen, jossa sinisen väri on jatku-
vasti läsnä (kuva 3, oikealla).

Kaikkia johtoaiheitani, kuten öisiä suurkaupunkinäkymiä tai 
lähtemisestä ja saapumisesta kertovia kaukomaiden rauta-
tie- ja lentoasemia, minun ei olisi ollut mahdollista valokuva-
ta. Päätin ulkoistaa näiden valokuvien ottamisen ulkomailla 
asuville ystävilleni. Tilasin valokuvia toiselta mantereelta, 
Kanadan Montrealista ja Saksasta, Berliinistä. Öiset suur-
kaupunkinäkymät löysin yhden ystäväni vanhoista Tokion 
matkakuvista.

Tuntui rohkealta ja vapauttavalta luovuttaa valta valokuvien 
ottamisesta toisaalle. Valitsin mitkä kuvat käytän ja rajaanko 
niitä kuten parhaaksi näen (varsinaiseen kuvaukseen liittyvät 
valinnat oli jo tehty puolestani). Olin ikään kuin velvoitettu hy-
väksymään ne kuvat mitkä ystäviltäni sain - ne olivat todelli-
suutta, jonka kanssa oli tultava toimeen. 

Suunnittelin johtoaiheideni kuvallisen toistamisen ja pohdis-
kelevan analyysin muodostuvan työpäiväkirjani prosessin si-
sällöksi. Johtoaiheiden listan seuraaminen olisi ollut valoku-
vausmetodini. Sehnsucht aihekin olisi yhdistynyt Leitmotiviin 
hyvin, sillä ymmärsin johtoaiheeni olevan kaipuuni kohteita 
ja taiteellinen työskentelyni on näihin kohteisiin alitajuisesti 
suuntautuvaa pyrkimystä.
-
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Kuva 3:
Krzystof Kieslowski, Kolme väriä: Sininen
Ranska, 1991
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PYSÄHTYMISESTÄ
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Vuoden 2013 alussa aloin työskennellä meri-johtoaihee-
ni parissa. Kävin kahdesti valokuvaamassa Suomenlinnan 
eteläkärjessä, josta aukeaa vaikuttava merinäköala. Meri 
oli jäässä, mutta minulle olisi tärkeää nähdä aaltoja, veden 
virtaavaa liikettä.  Jäinen meri on kuollut meri. Kylmä ilma 
ja kova tuuli estivät ympäristön näkemisen, kokemukseen 
keskittymisen ja omaan läsnäolon tunteeseen syventymisen. 
Tällainen vahva kokemus valokuvan ottamishetkestä tekee 
valokuvan minulle merkittäväksi, riippumatta siitä, onko se 
teknisesti ja visuaalisesti onnistunut. Valokuvasin kuin olisin 
tallentanut liikkuvaa kuvaa – valotin yhdestä näkymästä usei-
ta ruutuja kuva-alan rajausta juurikaan muuttamatta. Meren 
äärellä syntynyt kuvamateriaali ei kuitenkaan herättänyt sel-
laista intoa, joka olisi vakuuttanut minut oikeasta suunnasta 
ja näin saanut minut jatkamaan prosessia ilman epäilyksiä.

Kuljeskellessani johtoaiheideni perässä, valokuvaaminen 
menetti merkitystään kerta kerralta enemmän. Ajoittain, jo-
kin havainto tai näky sai minut syttymään ja tunnistamaan 
jotakin johtoaiheilleni tuttua, mutta tällöin en kokenut todel-
lista tarvetta valokuvata sitä. Sen näkeminen, kuuleminen, 
kokonaisvaltainen havaitseminen eli itse kokemus olisi mi-
nulle riittänyt. Tällainen vahva kokemus ei myöskään enää 
kiinnittynyt, kuten olin tottunut, näihin valokuviin merkitystä 
antavana. Valokuvaaminen tämän metodin mukaan ei tuntu-
nut enää perustellulta.  Opinnäytetyöni alkuperäisiä tavoittei-
ta olivat kirjoittaminen, omasta taiteilijuudesta ja taiteellisen 
työskentelyn motiiveista oppiminen sekä työnteko. Näiden 
ehtona ei ollut valokuvaaminen. Olisinhan voinut vain kirjoit-
taa kuljeskeluistani ja niistä havainnoista, joissa tunnistin jo-
takin johtoaiheistani. 

Seuraavan kesän ja syksyn aikana aloitin työpäiväkirjani pro-
sessin vielä kahdesti (kuva 4, seuraava aukeama). Näistä toisella 
kerralla yritin vain valokuvata ja kirjoittaa päivittäin välittämät-
tä enää niin paljoa Leitmotivista ja johtoaihelistastani. Tär-
keintä oli vain prosessin alkuun saattaminen ja kenties sen 
myötä olisin löytänyt jotakin uutta opinnäytetyöni taiteellisen 
osan sisällöksi. 

Tiesin kokemuksesta, että parhaimmillaan prosessi voi joh-
dattaa tekijäänsä alkuperäisistä suunnitelmista huolimatta, 
kunhan pysyy valppaana ja avoimena prosessin sisäsyntyi-
sille mahdollisuuksille. Syksyllä otetut valokuvat jäivät opin-
näytetyöni viimeisiksi valokuviksi.
-
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Kuva 4: 
Työpäiväkirjan valokuvia kesältä ja syksyltä 2013
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KUVA LIIKKUU
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Syksyllä 2012 kävimme vuosikurssimme kanssa osastom-
me professorin Jyrki Parantaisen ja vierailevan opettajan, 
valokuvataitelija Niko Luoman kanssa Wienissä, Itävallassa. 
Kyseessä oli prosessinomaiseen työskentelyyn opettava työ-
paja. Matkalla valokuvasin pienellä kinokoon automaattika-
meralla kaikkea mikä kiinnitti huomioni. Äänitin digitaaliselle 
äänitallentimelle vallitsevan ympäristön ääniä, jokaisessa 
paikassa, missä otin valokuvan. Minua on aina kiinnosta-
nut subjektiivisen kokemuksen ainutlaatuisuus, suhteessa 
yleisesti ja yhteisesti jaettuihin vaikutelmiin jostakin asiasta 
tai ilmiöstä. Wienin kaduilla kulkiessani mietin, millä tavoin 
kaupunki ei vastannut sitä mielikuvaa, joka minulla oli ennen 
ensimmäistä vierailuani siellä vuonna 2007. 

Wien on tunnettu kaupunki klassisen musiikin historiassa 
mm. Wolfgang Amadeus Mozartin ansiosta. Taide ja muu 
korkeakulttuuri ovat kaupungin imagoa vahvasti määrittelevä 
osa. Mielikuvien Wieniin on työlästä sovittaa kaupungin to-
dellinen dynaamisuus ennen kuin sitä on itse nähnyt ja todis-
tanut - sama pätee mihin tahansa vahvan imagon omaavaan 
kaupunkiin. Päätin kokeilla kuinka keräämäni kuva- ja ääni-
materiaali vertautuisi tällaiseen mielikuvien ideaaliin Wieniin. 

Koostin 80:stä valokuvasta videon, joka esitti sitä, mitä näin 
kaupungista siellä viettämäni kahden viikon aikana. Kuvasin 
VHS-kameralla valokuvista lasertulostimella tehdyt kopiot. 
VHS-nauhan häiriöt loivat kuvamateriaaliin ainutlaatuisen 
elävän kuvapinnan. Näin valokuva alkoi elämään liikkuvan 
kuvan lailla. 

Tallensin Wienin katujen ja sisätilojen ääniä ja päätin kokeilla 
kuinka ne sopisivat Itävaltalaisen klassisen musiikin sävel-
lyksien soittimiksi. Näin esimerkiksi rakennustyömaan suu-
rikokoinen maapora soisi kuin Mozartin Lacrimosa-sävellyk-
sen18 alttoviulut. Käsittelin äänimateriaalia seuraavanlaisesti: 
erottelin äänen editointiohjelmalla äänitiedostoista yksittäiset 
äänet, kuten kirkon kellot, autojen äänet, kadun kulkijoiden 
puheet ym. omiksi äänitiedostoikseen. Etsin internetistä va-
paaseen jakeluun tehtyjä midi-tiedostoja19 Itävaltalaisten 
klassisen musiikin säveltäjien teoksista. Midi-tiedostoissa 
oli soitinraidat kullekin sävellyksessä käytetylle soittimelle. 
18 Lacrimosa on osa Wolfgang Amadeus Mozartin pääosin sävel-
tämää sielunmessua Requiem d-molli, KV 626. Mozartin kuollessa vuonna 
1791 sen sävellystyö oli vielä kesken (Internet-lähde: Johnston 2010)
19 ”MIDI on lyhennys sanoista Musical Instrument Digital Interface 
ja sillä tarkoitetaan kieltä, jolla erilaiset musiikkilaitteet voivat keskustella 
keskenään. MIDI ei siis ole mitään korvin kuultavaa ääntä tai musiikkia, vaan 
tiedonsiirtostandardi MIDI-laitteiden yhteensovittamisen ja kommunikoinnin 
mahdollistamiseksi” (www.muusikoiden.net, MIDI – lyhyt oppimäärä, luettu 
27.3.2014)
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Soitin-raita ohjaa tietokoneeseen liitettyä midi-soitinta (esim. 
syntetisaattori) soimaan oikeassa sävelessä oikeaan aikaan. 
Näille soitinraidoille latasin joukon Wienissä tallentamiani ää-
niä. Kuuntelukokemus oli sanoinkuvaamaton. 

Lopputulos, miltei 11 minuuttia kestävä teos The Actual, The 
Ideal – New form from loss: Field recordings from Vienna, 
Austria during days 14.–24.9.2012 20(katso kuva 5, oikealla) yh-
distää valokuvista koostetun liikkuvan kuvan ja viisi otetta Itä-
valtalaisen klassisen musiikin sävellyksistä poikkeuksellisella 
soitinvalikoimalla.

Prosessi-työpaja sai minut palaamaan siihen pisteeseen, 
josta aikoinaan lähdin, kun vaihdoin liikkuvan kuvan valo-
kuvaan kymmenen vuotta sitten. Työprosessi kesti kaiken 
kaikkiaan kaksi kuukautta, materiaalin keräämisestä sen 
editointiin. Tänä aikana työskentelyni oli niin innokasta ja in-
tensiivistä, kuin taiteellisen työskentelyn tulisi mielestäni olla. 
Käytin teokseen valtaosan ajastani ja olin sitoutunut tavoit-
teeseeni saada se tehdyksi.  Samaan aikaan tein osa-aikais-
ta palkallista etätyötä, joka mahdollisti joustavan ajankäytön. 
Vuorokaudessa käytin kuusi tuntia palkkatöihin ja kuudesta 
kahdeksaan tuntia taiteelliseen työskentelyyn. Kun sain teok-
sen valmiiksi, ymmärsin eläneeni hetken ajan tyydyttävässä 
tasapainossa muun elämän kanssa, vaikka näiden suhde 
olikin epäsuhdassa taiteen eduksi.

Keväällä 2013 opiskelin Hannu Karjalaisen johdolla liikkuvan 
kuvan kuvausteknillisiä alkeita sekä digitaalisen kuvamateri-
aalin ja äänen leikkausta. Olen tutustunut liikkuvaan kuvan 
mahdollisuuksiin jo 18-vuotiaana opiskellessani muutaman 
vuoden toisen asteen oppilaitoksessa. Tämän jälkeen omis-
tauduin täysin valokuvaukselle. Tuolloin yli kymmenen vuotta 
sitten, kuva- ja äänimateriaali tallennettiin vielä digitaalisille 
nauhoille, joten tietojeni päivittäminen liikkuvan kuvan teknii-
kan suhteen oli tarpeen.

Tein Karjalaisen kurssilla lyhyen liikkuvan kuvan teoksen 
Nuori mies kävelee ja lausuu Eeva-Liisa Mannerin runoja21 
(kuva 6, oikealla).  Kirjoitin elokuvaan dialogin, jossa kaksi hen-
kilöä keskustelee siitä, millaista on elää kaupungin rajalla, 
kaupunkilaiselämän läheisyyden ja syrjäseutujen hiljaisuu-
den välissä. Kuvasin dialogin minun ja äitini välisenä kes-
kusteluna. Muu kuvamateriaali oli pitkäkestoisia Helsingin 
laita-alueilla kuvattuja ottoja, joissa kuljeskelen maisemassa 
20 Ohjeet teoksen katsomiseen löytyvät lähdeluettelosta, kohdasta 
Muu materiaali.
21 Ohjeet teoksen katsomiseen löytyvät lähdeluettelosta, kohdasta 
Muu materiaali.
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Kuva 5: 
The Actual, The Ideal – New form from 
loss: Field recordings from Vienna, Austria 
during days 14.–24.9.2012 

Kuva 6: 
Nuori mies kävelee ja lausuu Eeva-Liisa 
Mannerin runoja 
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kuvan poikki. Kuva- ja äänimateriaalia leikatessa kirjoittama-
ni dialogi sai minut vaivaantumaan, sillä se tuntui kirjallisesti 
huonolta. Päätin jättää dialogin pois ja luin teoksen alkuun ja 
loppuun otteet Eeva-Liisa Mannerin runoista Misericordia ja 
Seferis. Tulkitsin näiden kertovan jotakin kirjoittamani dialo-
gin aiheesta. Vaikka jätin dialogin pois teoksen lopullisesta 
versiosta, kiinnostus kirjoittamiseen oli herännyt.

Huolimatta näistä myönteisistä kokemuksista liikkuvan ku-
van kanssa työskentelystä, en vielä ajatellut, että toteuttaisin 
opinnäytetyöni taiteellisen osan muutoin kuin valokuvaten. 
Koin, etten ollut vielä tehnyt riittävästi töitä työpäiväkirjani 
eteen. Kuten edellisessä luvussa kirjoitin, yritin seuraavana 
kesänä ja syksynä työpäivänkirjan tekoa vielä kahdesti.
-
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TAITEILIJA TEOKSESSA
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Vuoden 2014 alussa, en enää ajatellut opinnäytetyötä tai sen 
palauttamista tulevana keväänä, vaan keskityin siihen, että 
tavalla tai toisella saisin kiinni taiteellisesta työskentelystä ja 
prosessin alulle. Minulle oli toissijaista, johtaisiko prosessi jo-
honkin, joka voisi olla opinnäytetyöni taiteellinen osa.

Ystäväni kysyi erään opinnäytetyöni edistymistä käsitelleen 
puhelinkeskustelun aikana, että mitä minä oikein haluaisin 
tehdä? En uskonut enää voivani toteuttaa työpäiväkirjaa ja 
viimeiset valokuvani olin ottanut useita kuukausia takaperin. 
Kuitenkaan, opinnäytetyöni sisältö ja teoria eivät olleet juuri-
kaan muuttuneet. Sehnsucht ja Leitmotiv tuntuivat edelleen 
tärkeiltä ja käsittelemättömiltä ja näiden asema oman taitei-
lijuuteni perustana oli edelleen vahva. Vastasin ystävälleni, 
että haluan tehdä essee-elokuvan22.

Tämä vaikeasti määriteltävä lajityyppi oli muodoltaan kiehto-
nut jo kauan. Halusinhan kirjoittaa ja liikkuva kuvan kanssa 
työskentely oli sujunut hyvin aikaisempien teoksieni kanssa. 
Päätökseni ei myöskään aiheuttanut ristiriitaa opinnäytetyöni 
alkuperäisten tavoitteiden kanssa. Halusin edelleen selvit-
tää mahdollisuuksiani valokuvan suhteen, mutta sen kanssa 
työskentely ei ollut johtanut mihinkään. Toisen ilmaisuväli-
neen valitseminen nyt, ei tietenkään tarkoittanut sitä, ettenkö 
voisi tulevaisuudessa valokuvata, sillä otteen hellittäminen ja 
etäisyyden otto voi antaa uusia näkökulmia.

Liikkuva kuvan mahdollisuudet innostivat minua niin, että 
uskoin pääseväni opinnäytetyöni taiteellisen osan tuottami-
sessa alkua pidemmälle. Vaikka olenkin keskittynyt viimei-
set kymmenen vuotta vain valokuvaan, olen aina kokenut, 
että liikkuvan kuvan tallentaminen on minulle luontevampi 
kuvaustapahtuma. Työskentelyni liikkuvan kanssa on intui-
tiivisempaa. Sen eri mahdollisuudet aukeavat vaivattomam-
min ja leikinomaisemmin. Oivallukset erilaisten taiteellisten 
ratkaisujen suhteen syntyvät pakottamatta. Liikkuvaa kuvaa 
tallentaessa, en käytä kameraa, kuten kerronnallisissa näy-

22 Essee-elokuva. Juha Mehtäläinen on suomentanut opinnäytetyös-
sään kriitikon ja kirjailijan Philip Lopaten listan essee-elokuvan määritelmistä:
1. Essee-elokuvassa on sanoja, joko puheena tai tekstinä.
2. Tekstissä on yksi ääni, yksi perspektiivi.
3. Teksi seuraa ymmärrettävää diskurssia.
4. Teksti on muutakin kuin pelkkää informaatiota, siinä on oltava voimakas 
henkilökohtainen näkökulma.
5. Tekstin tulee olla niin hyvin, vaikuttavasti ja mielenkiintoisesti kirjoitettu kuin 
mahdollista.
(Mehtäläinen 2008, 31)

Tunnettuja essee-elokuvia ovat mm. Chris Markerin Vailla aurinkoa (1982) ja 
Alain Resnais’n Yö ja usva (1955)
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telmäelokuvissa on totuttu näkemään.  Kamerani vain tallen-
taa miltei liikkumatta objektiivin kuvastamaa ja sen edessä 
aukeavaa tila- ja aikaulottuvuutta. Kuvakerrontani ei elehdi 
tai keimaile, osoittele tai johdata katsojan huomiota. Tallentu-
va kuvamateriaali on kuin elävää valokuvaa. 

Essee-elokuville on tyypillistä se, että kuvamateriaali ja ää-
niraita eivät välttämättä tue elokuvan tekstin välittämää in-
formaatiota. Monesta elementistä koostuva essee-elokuva 
audiovisuaalisena esityksenä kohoaa parhaimmillaan vai-
keasti määriteltävälle tasolle. Se ei ole dokumentti, eikä näy-
telmäelokuva. Se ei ole kokeellinen elokuva, jolloin katsoja 
saa vapaasti olla ymmärtämättä näkemäänsä. Kokonaisvai-
kutelma on enemmän kuin elokuvan yksittäisten elementtien 
summa. Uskon, että tähän on syynä taiteilijan vahva läsnäolo 
teoksessa.

Tällöin taiteilija on korostetusti subjekti - toimiva, ajatteleva, 
tunteva ja tuottava yksilö. Läsnäolo voi olla välitöntä ja suo-
raa, elokuvantekijä voi itse kertoa ja kommentoida kuvan 
tapahtumia (tai puhua muista asioita) ja näin tulla konkreetti-
sesti osaksi teostaan.  Taiteilijan läsnäolo voi olla myös epä-
suoraa, jolloin sen voi aistia teoksen kaikissa piirteissä ja yk-
sityiskohdissa. Taide on mielestäni aina yksilön tai yhteisön 
harjoittamaa itseilmaisua. Voimakkaasti henkilökohtainen 
taide korostaa tätä lähtökohtaa. Henkilökohtaisuus ei hävitä 
taiteilijan ja hänen teoksensa yhteyttä laajemman yleisyyden 
tasolle. Taiteilijan valitsema aiheen käsittelytapa ja teoksessa 
(tai sen yhteydessä) esitetyt ajatukset ja mielipiteet ovat hen-
kilökohtaisia toisin kuin itse aihe, joka voi olla jotakin täysin 
yleistä. 

Belgialaisen elokuvantekijä Chantal Akermanin elokuva 
News from Home (kuva 7, oikealla) on kuvamateriaaliltaan ko-
koelma staattisia kuvasommitelmia 1970-luvun New Yorkista. 
Elokuvan ääniraita koostuu miljööäänestä sekä Akermanin 
omasta äänestä. Hän lukee rauhalliseen ja miltei tunteet-
tomaan sävyyn äitinsä kanssa käytyä kirjeenvaihtoa, josta 
käy ilmi äidin huoli ulkomailla opiskelevan tyttärensä hyvin-
voinnista. Akerman itse paljastaa elokuvan katsojalle ko-
ti-ikävänsä ja vaikkei katsoja olisi koskaan tällaista tunnetta 
omakohtaisesti kokenut, voi sitä silti ymmärtää ja tuntea sa-
maistuvansa Akermaniin.

Jos Akermanin läsnäolo elokuvassaan on epäsuoraa ja vä-
lillistä, on Yhdysvaltalaisen Jem Cohenin läsnäolo elokuvis-
saan taas suoraa ja välitöntä. Hän on kuvannut useimmat 
elokuvansa pienikokoisilla elokuvakameroilla ilman minkään-
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Kuva 7:
Chantal Akerman, News from Home
Ranska/Belgia, 1977
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laista kuvausryhmää. Näin hän on voinut liikkua kuvauskoh-
teissaan vapaasti vaeltaen. Kuvamateriaali on intiimiä, kau-
punkimaisemasta ohimeneviä yksityiskohtia esiin nostavaa 
tai se näyttää nämä maisemat niin laajoina, että kaupunkiin 
voi vain tuntea hukkuvansa. Lyhytelokuva Night Scene New 
York (kuva 8, oikealla) esittelee hyvin Cohen kuvailmaisun pää-
piirteet.

Yhdessäkään hänen elokuvistaan ei viitata suoraan mihin-
kään kameran takana toimivaan tekijään tai identifioida tätä 
Coheniksi tai joksikin muuksi kertojan kaltaiseksi (Cohenin 
elokuvissa on usein myös luettua dialogia). Kuitenkin, katso-
ja tuntee Cohenin voimakkaan läsnäolon. Katsoja on Cohe-
nin, subjektin kanssa kuin yksi ja näkee saman kuin Cohen 
on kuvaamishetkellä havainnut.

Tällaisen läsnäolon kokemuksen ehtona on tieto Cohenin 
tavasta kuvata elokuviaan ilman kuvakäsikirjoituksia. Hän 
on kertonut olevansa kuin improvisoiva muusikko, jonka 
instrumentti on elokuvakamera. Hän kuvaa reagoiden vais-
tonvaraisesti maisemaan ja sen tarjoamaan todellisuuteen23. 
Cohenin elokuvia katsoessa voi tuntea pääsevänsä harvinai-
sen lähelle taiteilijaa pelkän teoksen tarjoaman kokemuksen 
kautta. 

Tämänkaltaista intiimiä läheisyyttä ja rohkeaa sekä vilpitöntä 
subjektiivisuutta olen kaivannut myös omaan taiteeseeni, sil-
lä uskon yksilön ja tämän tunteiden sekä ajatuksien kiinnos-
tavan aina toista ihmistä.
-

23 Pugh 2009, 20



35

Kuva 8:
Jem Cohen, Night Scene New York
Yhdysvallat, 2009
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KIRJOITTAMISESTA
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Lähdin kirjoittamaan teoksessani kuultavaa tekstiä miettimäl-
lä kaikkia niitä aiheita, teorioita ja käsitteitä joista olin lukenut 
sitten kesän 2012, kun opinnäytetyön tekeminen alkoi. Sehn-
sucht, Leitmotiv, taiteilijan ja teoksien  keskeneräisyys, etsi-
minen, vaeltaminen ja matkanteko vailla päämäärää. Kirjoit-
tamisen alussa kulutin sellaista taidetta, joka tunnelmaltaan 
ja kuvakieleltään vastasi sitä, mitä tavoittelin teokseni tekstin 
ja kuvan suhteen. Luin jälleen Eeva-Liisa Mannerin runoja 
nähdäkseni mallia kielellisen ilmaisun mahdollisuuksista ja 
minua miellyttävästä kielellisestä rytmistä. Esimerkiksi runos-
sa Kaksoisteema, Manner kirjoitti näin: 

”Lähden pitkälle matkalle itseeni, siihen itseen jossa en ole 
käynyt, aina olen paennut toisia teitä luotuihin puutarhoihin, 
tunteellisuuteen, älyllisyyteen, luuloteltuun ristiriitaan. Sillä 
olin myös itseni este, huone ja kynnys joka kasvaa huoneen 
yli, jatkuva prekuolema, koska pakenin kuolemaa sen sijaan 
että olisin ottanut askeleen sitä vastaan. Sinne minne nyt me-
nen ei ole olemassa mitään tietä (tai tie on rannaton) sinne 
pudotaan hitaasti, silti se ei ole alhaalla, se on anonyymi seu-
tu, kaukana, hyvin kaukana, minussa, tässä”24.

Kaksoisteema sopi mielestäni hyvin myös opinnäytetyöni 
aiheisiin. Kuuntelin radioon tehtyjä kotimaisia kuunnelmia, 
kuten toimittaja Kaisa Pullakan Yleisradiolle kirjoittamaa me-
lankolian kulttuurihistoriaa käsittelevää esseesarjaa Musta 
aurinko. Kuunnelma auttoi minua vertailemaan ja tarken-
tamaan sitä, kuinka kirjoitan teokseni tekstissä mm. Sehn-
suchtista. 

Katsoin ranskalaisen kirjailijan ja elokuvantekijän Margueri-
te Duras’n elokuvia oppiakseni, kuinka liikkuva kuva ja sen 
oheen ääniraidalle luettu teksti käyttäytyvät yhdessä, mutta 
sisällöllisesti erillisinä. Duras’n elokuvissa katsojalle ei an-
neta juurikaan mahdollisuuksia tuottaa kuvassa nähtävän ja 
tekstin välittämän informaation välille sellaista merkitysyh-
teyttä, jonka voisi aukottomasti hyväksyä. Duras’n elokuville 
tavanomaiset pitkät otot ilman kameran liikettä ja kuultavan 
tekstin sirpaleiset lauseet koettelevat katsojaa, joka joutuu 
jättäytymään aktiiviseksi kokijaksi kuvan ja tekstin välille (kuva 
9, seuraava aukeama). Kärsivällisyys palkitaan, kun herkistymistä 
seuraa keskittyminen ja järjellisyyden vaatimukset hylkäävä 
antautuminen elokuvan tunnelmalle. Duras’n elokuvat viette-
levät tummasävyiseen hypnoosiin, sana sanalta.

Oman teokseni tekstin kirjoitin näin, sana sanalta, joissain 
kohdin lause lauseelta. Mielestäni runoissa, yksittäiset sanat 

24 Manner 1980, 222
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ja lauseet luovat tekstin ja sen luennalle rytmin ja viittaavat 
myös sanojen ja lauseiden ilmeisen, ensimmäisen merki-
tyksen sijasta taiteilijan ilmaisuntarpeen alkuperään. Koke-
mattomana kirjoittajana, proosallisen kertovan sekä johdon-
mukaisesti merkitystä luovan tekstin kirjoittamisesta on ollut 
vaikeaa irrottautua. Vaatii rohkeutta ja luottamusta jättää sa-
nojen ja lauseiden merkitysyhteydet avoimiksi.

Kirjoitin elokuvan tekstin kolmeen näytökseen. Ensimmäi-
sessä on kyse etsimisen, löytämisen ja jatkuvan vaeltamisen 
teemasta. Toinen näytös sivuaa Sehnsuchtia ja Leitmotivia. 
Kolmanteen näytökseen olen sisällyttänyt ajatuksiani valmiin 
ja keskeneräisen teoksen merkityksestä. Tekstin ensimmäi-
sen version aloitin rohkean lyyrisesti. Kirjoittamisen edetes-
sä, kieli muuntui toisen näytöksen kohdalla jo valokuvateori-
an esseetä muistuttavaksi. Kieli oli selkeää ja kuivaa. Palasin 
tekstin pariin muutaman viikon kuluttua ja kirjoitin sen kaut-
taaltaan kevyemmäksi ja suoraviivaisemmaksi. Luotin enem-
män näkemykseeni tekstin takana ja kirjoittamani kielen soin-
nin ilmaisuvoimaan. 

Tekstiä kirjoittaessa tunsin huolta siitä, että tuntuisiko se kat-
sojasta vakavan sävynsä ja tiettyjen yksittäisten sanojen täh-
den teennäisen pyhältä ja henkisyyden vaikutelmaa tavoitte-
levalta. Käytän sanaa Jumala kerran. Nyt tätä kirjoittaessani 
huoleni tuntuu typerältä, sillä lauseen”näiden [johtoaiheeni] 
näynomainen ilmentyminen luonnossa on kokemuksena var-
maankin jotakin samansukuista kuin Jumalaan uskovan ko-
kemus tämän läsnäolosta” alkuperänä on vilpitön ajatukseni 
siitä, että asia todella on näin. 

Se, kuinka ajatus on tässä lauseessa ilmaistu, voi tuntua 
kömpelöltä ja sanoissa, kuten kokemus ja läsnäolo voi olla 
kiusaannuttavaa merkityslatausta. Olen kuitenkin pyrkinyt 
osoittamaan erityistä huolta yksittäisten sanavalintojeni täs-
mällisyyteen. Jokaisen sanan tulisi tarkoittaa sitä, mitä se 
alun perin tarkoittaa, vaikka sanana läsnäolo olisikin kulunut 
merkityksettömäksi.
-
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Kuva 9:
Marguerite Duras, Détruire, dit-elle
Ranska, 1969
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KUVAN TOTEUTUS
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Kuvasin prosessintyöpajan ja liikkuvan kuvan kurssin teok-
set VHS-kameralla nauhamateriaalin ainutlaatuisen visuaa-
lisen ilmeen takia.  Digitaalinen HD-kuvamateriaali25 on aina 
kiinnostanut sen ilmaisemattomuuden ja aineettomuutensa 
tähden. Se ei anna itsessään mahdollisuutta materiaalitietoi-
selle ja välinekeskeiselle romantisoinnille (kuten filmi ja sen 
emulsion rae). 

Oikein valotettu ja laadukkaalla kameralla tallennettu HD-ku-
vamateriaali näyttää puhtaalta ja se on vapaa kuvanlaadul-
lisista häiriöistä. Elokuvantekijä Aki Kaurismäki on sanonut 
digitaalisen kuvan pinnan olevan kuollut, koska ”se ei pe-
rustu fotokemialliseen reaktioon, joka saa filmin pinnan vä-
reilemään”26. Minun mielestäni digitaalista kuvamateriaalia 
katsoessa taas tuntuu samalta, kuin katsoisi elämää vain 
ohuen ikkunalasin lävitse. HD-kuvamateriaalin käyttö oli mi-
nulle mahdollisuus yrittää hyväksyä sen ilmaisemattomuus 
ja myös sen epäesteettinen-estetiikka. Minun oli yritettävä 
luoda teokseni tunnelma muilla keinoin, kuten kirjoittamallani 
tekstillä ja äänen aavulla.

Kuvasin elokuvani Canon EOS 100D -järjestelmäkameral-
la, jonka HD-videon kuvausominaisuus ei ole parasta mitä 
on tällä hetkellä saatavilla. Kuvaamani materiaali oli reso-
luutioltaan HD-standardin mukaista, mutta siinä ilmeni häi-
riöitä, kuten mosaiikkikuvioita, värikohinaa ja Moiréa27. Ku-
van yksityiskohdat piirtyivät myös hyvin pehmeästi. Paria 
ammattilaismallia lukuun ottamatta, Canon EOS-kameroilla 
tallennettu HD-kuvamateriaali kärsii näistä automaattisen 
voimakkaan tiedonpakkausmenetelmän aiheuttamista häiri-
öistä. Tekniset tai muunlaiset rajoitukset ovat työskentelyssä 
aina läsnä. Täytyy vain tietää, mitä voidaan tehdä ja mitä ei 
ja yrittää toimia niissä rajoissa luovasti ja ratkaisukeskeisesti.

Koska en päässyt kokeilemaan HD-kuvamateriaalin käyttöä 
kunnolla kamerani teknisten rajoituksien tähden, päädyin kä-
sittelemään kuvaamaani materiaalia maltillisesti. Poistin osan 
kuvan värisävyistä ja muutin sen väri-ilmettä viileämmäksi 
Adobe Premiere-videoeditointiohjelman värinkorjaustyöka-
25 Kuvan resoluutio on 1920 x 1080 pikseliä. HD (high defini-
tion)-standardin oikeakielinen ilmaisu on teräväpiirtokuva, puhekielessä 
käytetään nykyään pääosiin HD:ta tai HD-videota.
26 Aki Kaurismäen kirjoittama tiedote ”Paholaisen keksintö” (julkais-
tu: http://www.episodi.fi, luettu 28.3.2014)
27 ”Moiré-ilmiö tuottaa kuviin erikoisen aaltokuvion, jota todellisessa 
kohteessa ei ole. Digitaalikameralla kuvattujen kuvien moiré-ilmiö johtuu 
kohteen kuvion ja kuvakennon kuvapisteiden säännöllisen kuvion välisestä 
interferenssistä, jonka muodostama kolmas kuvio näkyy moiré-ilmiönä. 
Tämän vuoksi moiré-ilmiö on yleisin suurikontrastisissa, yksityiskohtaisissa ja 
kuvioituja kohteita esittävissä kuvissa, jotka ylittävät kuvakennon tarkkuu-
den.” (Nikon Nordic, tekninen tuki)
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luilla. Lisäsin kuvaan myös kohinaa, joka peitti alleen osan 
kameran tiedonpakkausmenetelmän aiheuttamista häiriöis-
tä. Kohina loi myös kuvan pinnalle terävärakeisen liikkuvan 
kerroksen ja näin kuvan yksityiskohdat ikään kuin piirtyivät 
selkeämmin.

Teoksen toisessa näytöksessä esittelen Leitmotiv-aihetta 
useiden meri- ja kaupunkiaiheisten valokuvien avulla. Meriai-
hetta varten kävin läpi kuva-arkistoani ja etsin viime vuosina 
ottamiani valokuvia merinäköalasta. Kaupunkikuvat ovat ys-
täväni valokuvia Tokiosta. Sen sijaan, että olisin tuonut valo-
kuvat tiedostoina suoraan videoneditointiohjelmaan, tulostin 
valokuvat lasertulostimella A3-koon paperille. Ripustin tulos-
teet yksitellen studion seinään ja kuvasin jokaisesta niistä 
40 sekuntia kestävän otoksen. Valaisin ne kahdella LED-pa-
neelilla, jotka asettelin samanlaiselle etäisyydellä kuvasta, 
sen molemmin puolin. Yksi valaisin vasemmalle ja toinen oi-
kealle. Tällä tavoin kuvattuna, esittelemäni valokuvat tulevat 
osaksi teokseni muuta kuvamateriaalia. Vaikka kuva-alalla ei 
mikään liikukaan, kyseessä on liikkuva kuva. Ajan kulku on 
aistittavissa tästä kuvamateriaalista, toisin kuin valokuvasta.

Toisen näytöksen kuvamateriaali, jossa matkustan linja-au-
tossa, on kuvattu ystäväni avustuksella. Ensimmäiseksi näh-
tävässä otoksessa olen vielä valveilla, mutta kameran ob-
jektiivin tarkennus ei ollut säädetty oikein niin, kasvoni olivat 
syväterävyysalueen ulkopuolella. Ihastuin tähän pehmeyteen 
katsoessani kuvamateriaalia myöhemmin läpi. Vaikutelma on 
unenomainen. Nopeasti ajaneessa linja-autossa kameran 
vakaana pitäminen oli mahdotonta. Pehmeys lieventää eroa 
ensimmäisen näytöksen pysähtyneiden kuvien ja toisen näy-
töksen avaavan, rajusti tärähtelevän kuvan välillä. 

Näytöksen lopussa on vielä toinen linja-autossa kuvattu otos. 
Katsoja näkee minun nukkuvan, mutta tällä kertaa objektiivin 
tarkennus on säädetty minun kohdalle niin, että kuva piirtyy 
kauttaaltaan terävänä.

Sattuma ja vahingot ovat todellisuuden tarjoamia mahdolli-
suuksia, jotka tulee kohdata avoimin mielin. On tärkeää, että 
todellisuus ikään kuin vuotaa teokseen. Lukuun ottamatta 
otoksia meri- ja kaupunkivalokuvista, en käyttänyt kuvauksis-
sa lainkaan keinovaloa. Luonnonvalo pakotti hyväksymään 
kulloinkin vallitsevat olosuhteet. Osa ensimmäisen näytök-
sen otoksista valottuivat liian tummiksi ja toiset taas hieman 
liian vaaleiksi. 

Jätin tietoisesti nämä hienosti havaittavat erot teokseni lopul-
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liseen versioon, sen sijaan, että olisin kuvannut otokset uu-
siksi. Toivoin tämän tekevän teoksestani muodollisesti avoi-
men, toisin sanoen, keskeneräiseltä vaikuttavan.

Kuvaamani otot ovat kestoltaan pitkiä, eikä yhdenkään 
otoksen aikana tapahdu kovin paljon. Katsoja näkee minut 
seisomassa, istumassa, nukkumassa ja keskustelemassa. 
Kuvainformaation ollessa vähäistä, katsoja voi keskittyä kir-
joittamaani tekstiin ja sen luentaan. 

Äänitin kaiken äänimateriaalin pienikokoisella digitaalisella 
äänentallentimella. Rytmitin tekstin luennan riittävän väljäksi 
niin, että katsojalla on aikaa tunnustella kuulemiensa irrallis-
ten lauseiden merkityksiä. Alkuun oli kiusallista kuulla oma 
äänensä lukemassa omaa kirjoitusta. Kuunnellessani tätä 
äänimateriaalia lisää, vakuutuin siitä, että oli oikea päätös 
lukea se itse, vaikka suoritukseni kuulostaakin ajoittain köm-
pelöltä. Luennastani huomaa, etten tietenkään osaa tulkita 
tekstiä kokeneen ääninäyttelijän lailla. Mielestäni siitä välit-
tyy kuitenkin se, että ymmärrän ja uskon tekstin sisältöön. 
Teoksen ääniraidalla on kuultavissa myös meren kohinaa ja 
miljööääntä Tokion kaduilta ja metrosta. Latasin nämä kolme 
vapaaseen käyttöön julkaistua äänitystä Freesound.org-verk-
kopalvelusta. Teokseni kolmeksi näytökseksi jakavaa sinistä 
siirtymäkuvaa säestävä äänitys on koskettimilla soittamani, 
melankolian säveleksi kutsuttu f-molli28. Tämä siirtymäkuva 
myös aloittaa ja lopettaa teokseni sitoen sen yhteen.

Teokseni työnimenä oli aluksi Kuva ei ole prosessi. Tämä oli 
pitkään myös koko opinnäytetyöni nimi. Teokseni toteutus-
vaiheessa päätin, että sen nimeksi tulisi vain pelkkä Kuva. 
Opinnäytetyöni kirjallisen osan nimeksi jäisi Kuva ei ole pro-
sessi, joka kertoo hyvin sen, mitä kaikkea sen taiteellinen osa 
ei ole.
-

28 Säveltäjä ja teoreetikko Johan Mattheson (s.1681 – k.1764) väitti 
F-mollin aiheuttavan kuulijassa voimakkaimmin melankolisen tunnereaktion 
(Musta aurinko: Anna minun vajota pimeyteen. Läh. 24.3.2014, Toim. Kaisa 
Pullakka, Yleisradio, kuunneltu 24.3.2014)
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Opinnäytetyön tekeminen ei ole vain taiteellista työskentelyä, 
vaan se on myös taiteen teorioihin, taidehistoriaan, taiteilijoi-
hin ja heidän teoksiinsa perehtymistä. Suurin työ, mielestäni, 
on tämän kirjallisen osan kirjoittamista. 

Yksi opinnäytetyöni tavoitteista oli opetella työskentelemään 
omaehtoisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ym-
märsin olevani vain itse vastuussa työn edistymisestä. Ku-
kaan muu ei kertonut minulle, milloin olisi työskenneltävä ja 
mitä olisi minäkin päivänä tehtävä. Olen oppinut, että vaadin 
tilaa, aikaa ja tästä seuraavaa riippumattomuuden kokemus-
ta, jotta kykenen keskittymään taiteelliseen työskentelyyn. Se 
edellyttää arjesta ja muusta elämästä vetäytymistä tilapäi-
sesti. Prosessi ikään kuin ottaa vallan elämästäni. Palkkatöil-
le ja sosiaalisille suhteilleni annoin vain hyvin vähän tämän 
opinnäytetyöprosessin loppusuoralla. Heräsin aikaisin aa-
mulla, saavuin koululle kirjoittamaan, lähdin kotiin myöhään 
illalla.

Radio-ohjelmassa Kirjakerho luettiin kirjailija Maria Peuran 
teosta Antaumuksella keskeneräinen:

”Mitä suurempi tyhjyys, sitä puhtaampi oivallus, mitä puh-
taampi oivallus, sitä koskettavampi taideteos”.
 
Peura säikähtää kirjoituksen kärkevyyttä ja kommentoi sitä 
toimittajalle, ettei elämää kokonaisuutena voi käytännössä 
olla kohtaamatta.29 Mielestäni Peura on oikeassa, taiteilija ei 
ole ikiliikkuja, joka käy ja käy ilman ulkopuolista energiaa. En 
usko hänen tarkoittaneen tyhjyydellä muun elämän täydel-
listä kieltämistä, vaan tämä on vain seurausta taiteilijan pää-
töksestä sitoutua työskentelyynsä ja ottaa vaatimansa tila ja 
aika hallitusti sekä kurinalaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 
taiteilija ottaa itsensä vakavasti ja ymmärtää työskentelynsä 
merkityksen sekä myös nauttii siitä. Kuten jo tämän kirjalli-
sen osan johdannossa kerroin, en väitä, että tämänkaltainen 
elämän eri osa-alueiden välinen tarkka rajanveto olisi kaikil-
le taiteilijoille välttämätöntä. Toisille motivaatio taiteelliseen 
työskentelyyn voi syntyä luontevasti elämän eri osa-alueiden 
dynaamisesta yhdentymisestä. 

Katsoessani taiteellisen osan liikkuvan kuvan teostani Kuva, 
olen ylpeä siitä, että minulla oli rohkeutta kokeilla kirjoittamis-
ta ilmaisuvälineenä. Nykyään kirjoitan työpäiväkirjaa sään-
nöllisesti; näin kykenen säilyttämään jonkinlaisen tuntuman 
taiteelliseen työskentelyyni ja ilmaisuuni.
  
29 Kirjakerho: Kirjoittamisen sietämätön hurmio ja vaikeus. 
31.5.2013, Yleisradio, kuunneltu 24.3.2014



46

Nyt Kuvassa, tekstin tukena on vielä kuva ja ääni. Kenties 
voin jatkoissa ilmaista itseäni vain pelkän vapaan ja runol-
lisemman kirjoittamisen keinoin. Toivon, että harjoituksen 
myötä löydän oman kielellisen tyylin (sanat ja rytmin), sillä 
voin tunnistaa teokseni tekstistä ja ilmaisuuni vaikuttaneiden 
taiteilijoiden tyylistä yhtäläisiä piirteitä. Tällainen on tietenkin 
luonnollista ja mielestäni, vaikutuksille tuleekin olla altis. Joi-
takin kohtia teoksen tekstistä voisin kirjoittaa toisin sanoin, 
mutta tämänkaltainen arviointi on lopulta epäolennaista. 
Tekstiä kirjoittaessani tein sen mitä osasin.

Muodoltaan Kuva on viimeistellympi ja hallitumpi, kuin alun 
perin suunnittelin. Elokuvaa on vaikeaa jättää kesken, kuten 
maalausta tai veistosta, joissa teoksen keskeneräinen ja vii-
meistelemätön pinta saa kuvittelemaan sen toteutumattomia 
mahdollisuuksia. Jotta elokuva olisi samalla tapaa kiehtovan 
keskeneräinen, tulisi elokuvan esittäminen vain keskeyttää ja 
jättää katsoja lopun suhteen oman mielikuvituksensa varaan. 
Todellisuudessa, elokuvan keskeneräisyys näkyy sen muo-
don viimeistelemättömyytenä. Teokseni on luonteeltaan sel-
lainen, että sen kuvailmaisu ja leikkaus voisi olla vapaampaa 
ja karkeampaa, kunhan otokset vain olisivat jossain määrin 
nyt nähtävässä järjestyksessä. Viimeistelemätön ääniraita, 
jossa puhe ja muut äänet eivät erottuisi, tekisi teokseeni kir-
joittamani tekstin seuraamisen katsojalle vaikeaksi.
 
Pidän kuitenkin täysin mahdollisena, että teen teokseni vie-
lä joskus uudestaan. Kenties käytän samaa tekstiä pohjana 
tai kirjoitan sen uusiksi ja luon uuden kuvamateriaalin ja ää-
niraidan sen ympärille. Näin on tehty elokuvan historiassa 
aiemminkin30.

Teokseni Kuvan kolme näytöstä ovat ennen kuvausta vain 
kevyesti hahmoteltuja. Mietin ennalta vuorokauden ajan ja 
paikan ja sen, mitä kuvassa teen. Se, mitä kameran käydes-
sä saattoi tapahtua, sai tapahtua. Kolmannessa näytöksessä 
minua ikään kuin haastatellaan. Haastattelijana toimiva ystä-
väni näyttää nauravan ja hän käyttää nauhuria kuin mikrofo-
nia. Tämä tekee huvittavan särön teokseni tunnelmaan. 

Seuraavassa liikkuvan kuvan teoksessani (tai teossani) ha-
luan kuvamateriaalini olevan vain havaintopohjaista tapahtu-
mien tallentamista, kuten Cohenin elokuvissa. Ei näytöksiä, 
kohtauksia tai hahmottelua. Kuvamateriaali saa syntyä todel-
30 Marguerite Duras’n elokuvassa Son nom de Venise dans Calcutta 
désert (Ranska, 1976) on sama ääniraita, kuin hänen tunnetuimmassa 
pitkässä elokuvassa India Song (Ranska, 1975). Elokuvat poikkeavat vain 
kuvamateriaaliltaan ja leikkaukseltaan.
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lisuudesta ja kokonaisuus muotoutukoon tämän kuvamateri-
aalin ehdoilla. Ajatus seuratkoon tekoa.

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut omaehtoinen ja it-
senäinen työskentelyprosessi ja sen esittelemien aiheidenkin 
valikoitumisen lähtökohtana on taiteilijuuteni ja taiteellisen it-
seilmaisuni analyysi. Tällaisesta introspektiosta seurannutta 
ajatuksellista kehitystä ja käytännön kokemusta olisi hyvä 
koetella suhteessa toisiin taiteilijoihin. Yhteistyö ja kommuni-
kaatio ovat siis seuraava haasteeni, jonka toivon kehittävän 
minua paljon.
Opinnäytetyöni opetti minulle jotakin siitä, millaista taiteilijan 
työ voisi käytännössä olla omalla kohdallani. Pitkäjänteisen 
työskentelyprosessin myötä, minulla on enemmän kokemus-
ta, tietoa ja luottamusta omiin kykyihini olla taiteilija ja tehdä 
taiteellista työtä tulevaisuudessa. 
Tutkimukseni ja työni taiteilijan ja teoksien keskeneräisyydes-
tä ei ole vielä ohi. Uskon, että olen tähän mennessä ymmärtä-
nyt vain pienen osan siitä, mitä tarkoittaa olla keskeneräinen 
(elävästi), niin taiteessa kuin elämässäkin. Jotta voisi välttää 
pysähtymisen, on oltava aktiivinen ja elettävä. Tästä syntyy 
liike ja etsimisen akti. Arkisten rasitteiden ohessa tulee pysyä 
herkkänä ja uskaltaa altistaa itsensä ympäristön ja kohtaa-
misten vaikutuksille sekä mahdollisuuksille. Määränpääs-
tään ei pidä huolehtia, on vain pidettävä prosessi käynnissä.
-
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Tämän opinnäytetyön taiteellinen osa, liikku-
van kuvan teos Kuva on tallennettu oheiselle 
USB-muistitikulle ja se on katsottavissa useim-
milla tietokoneilla sekä mediasoittimilla, joissa 
on USB-toisto-ominaisuus.

Teostiedot:
Jarno Parkkima
Kuva (2014)
HD, Kesto 12:35
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