
LÄHIMMÄINEN KUVASSA

LIINA AALTO-SETÄLÄ



Johdanto 3
Aum 4
Kotialbumi 6
Perhekuva taidekontekstissa 6
Tallentamisesta ja sen tarpeesta 10
Omatunto 12
Perhe muiden katseen alla 13
Vierauden tunteesta 15
Lopuksi 16
Lähdeluettelo 19

Sisällysluettelo



2 3

Christening, 1998

2013

Johdanto

Olen valokuvannut perhettäni aktiivisesti yli kaksi vuotta. Tein ottamistani 
kuvista valokuvakirjan nimeltä Aum, joka on kandidaatin opinnäytetyöni 
taiteellinen osa. Siinä olen dokumentoinut perheeni elämää ja lapsuuden-
kotiani, jossa Buddha-patsaat ja energiaa kanavoivat kristallit ovat 
arkipäivää. Perheeni on aina läsnä ja siksi otollisia kuvauksen kohteita. 
Yhteisestä historiastamme riittää materiaalia työstettäväksi.

Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa kirjoitan Aumin lähtökohdista sekä 
työskentelyprosessista. Valokuvaa on käytetty lähimmäisten kuvaamiseen 
siitä asti kun ensimmäiset helppokäyttöiset kamerat tulivat markkin-
oille 1. Tekstissäni esittelen perhekuvauksen erilaisia muotoja, ja tutkin 
sitä miten taidekontekstissa esitetty perhekuva eroaa amatöörikuvaajan 
kotialbumimateriaalista. Kirjoitan oman työskentelyni aikana esille nous-
seita pohdintoja perheen kuvaamisen motiiveista ja kuvaajan suhteesta 
kuvattaviinsa. Tutkin myös sitä, miten läheisyys vaikuttaa kuvaamiseen ja 
lopputulokseen.

Käsittelen opinnäytetyöni teemoja omien havaintojeni sekä muiden 
valokuvaajien töiden kautta. Kirjallisessa osassa käytän esimerkkikuvina 
tekstissä esiin nostamieni valokuvaajien töitä, sekä editoimiani albu-
mikuvia.

1 Grundberg 1992, 13
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Aum

Aum (  ) on hindulaisuuden pyhin symboli, tavu jonka värähtelyn uskotaan 
edustavan koko universumia. Lapsuudessani tämä ääni kaikui aina iltaisin 
makuuhuoneesta isäni meditoidessa ja toistaessa mantraa. Vielä tänäkin 
päivänä yhdistän tämän matalalta lausutun tavun värinän lapsuudenkotiini 
ja vanhempiini.

Valokuvakirjani Aum aiheena ovat lapsuudenkotini, vanhempani ja pikku-
siskoni Hertta. Perheeseeni kuuluu seitsemän henkeä. Tähän työhön olen 
jättänyt kuvaamatta kolme vanhempaa sisarustani, sillä he ovat muut-
taneet pois vanhempiemme luota. Aum on kertomus heistä jotka edelleen 
lapsuudenkodissani asuvat ja heidän tavastaan katsoa maailmaa, mutta 
myös minun tavastani katsoa heidän maailmaansa.

Jokaisella perheenjäsenelläni on oma roolinsa seitsemästä kolmeen kutis-
tuneessa perheyhteisössä. Isäni tuo hengellisyytensä näkyvimmin esille, 
josta johtuen hän myös esiintyy kuvissani muita useammin. Hän on se, 
joka rukoilee aamuteensä äärellä ja meditoi huoneessaan illalla. Äitini taas 
vaikuttaa taka-alalla, hiljaisena ja rauhallisena, mutta aina läsnä olevana. 
Äitini pyhäkkö on puutarha, jossa hän rentoutuu ja pystyy unohtamaan 
kamerani tuijotuksen. Hertan asema kodissamme on sama kuin jokaisen 
teini-ikäisen, oman ja vanhempiensa maailman välissä. Hänen uhmak-
kuutensa sekoittuu nuoruuden epävarmuuteen, sekä huumorin pilkkee-
seen vanhempiemme elämäntapaa kohtaan. 

Olen valokuvannut ystäviäni monta vuotta. Minulla on tapana kuvata 
itseäni ympäröiviä tapahtumia, ihmisiä ja tilanteita. Perheeni kuvaaminen 
oli tälle luonnollinen jatke, vaikka kotoa muuttoni on johtanut siihen, 
etteivät he enää ole samalla tavalla mukana jokapäiväisessä arjessani. 
Tapaan heitä vain silloin kun matkustan takaisin Heinolaan, kaupunkiin 
jossa olen varttunut. Nyt vuosia omillani asuneena pystyn sinne 
mennessäni näkemään paikan uusin silmin. Aloin yhä useammin kantaa 
kameraa mukanani heidän luonaan vieraillessani. Mielenkiintoni siirtyi 
nykyhetken kuvaamisesta lapsuuden maisemiini. Pyysin vanhempiani ja 
pikkusiskoani malleiksi kuviani varten, ja valokuvasin niitä asioita, jotka 
muistuttivat minua lapsuudestani.

Huomasin, että minun on helpompi käsitellä asioita joihin olen saanut 
otettua etäisyyttä. Asiat, jotka lapsuudessani olivat arkipäiväisiä, kiin-
nittivät nyt huomioni. Isäni meditoiminen, puutarhaamme koristavat 
korukivet, rukousliput ja Buddha-patsaat ovat aina olleet osa vanhemp-
ieni sisustusta, ja juuri siksi minulle näkymättömiä. He ovat kumpikin 
omistautuneet omille intohimoilleen. Isälläni se on talomme täyttävä 
korukivikokoelma ja äidilläni hänen hoivaamansa valtava puutarha. Näitä 
molempia ympäröi heidän hengellisyytensä, tapa katsoa maailmaa, joka 
selkeimmin näkyy monina koristeellisina uskonnollisina elementteinä 
talossamme. Halusin tallentaa kuviini heidän arkeaan omalla tavallani. 
Se, miten rehellisesti he olivat omalle elämäntavalleen antautuneet, oli 
minusta kuvaamisen arvoista.

Ryhtyessäni kuvaamaan Aumia puhuin perheelleni aiheesta vain vähän, 
työni tarkoituksen ollessa itsellenikin vielä epäselvä. Itse kuvaushetket 
olivat miellyttäviä. Ne olivat minulle yksi tapa viettää aikaa perheeni 
kanssa. Heidän ollessa muualla tai omien askareidensa parissa, vietin 
aikaa lapsuudenkodissani sitä valokuvaten, ja rakentamalla asetelmia 
siellä olevista sisustuselementeistä. Yllätyin siitä, miten vaikeaa vanhem-
milleni oli puhua työskentelystäni. Aikaisemmin olin käyttänyt heitä vain 
malleina kuvissani, mutta nyt kuvasin heitä omina itseinään. Perheeni 
tulisi näkemään itsensä kuvissani minun silmieni kautta. Näytin kuvia 
silloin tällöin vanhemmilleni, vierailulla käydessäni tai esimerkiksi postitse 
äitienpäiväkortin muodossa. En osannut tuolloin sanoa, pitivätkö he 
työskentelyäni tunkeiluna vai olivatko he imarreltuja.

Aum-sarjan kuvat koostuvat suurimmilta osin poseeratuista henkilöku-
vista, miljöökuvista, asetelmista sekä muutamasta vanhempieni elämää 
dokumentoivasta tapahtumakuvasta. Nämä kuvat ovat sekä huomion-
osoitus vanhemmilleni että tirkistelyä ja tutkimista omalta taholtani. 
Asetelmat olen rakentanut heidän kotoaan löytyneistä esineistä. Näitä 
kuvatessa olen saanut rauhassa tutkia vanhempieni uskonnollisuutta, 
jonka monimuotoisuus on tänäkin päivänä mysteeri minulle ja sisaruksil-
leni. Heidän hengellisyytensä toki näkyy jokapäiväisessä arjessa, mutta 
vain pintapuolisesti. He pitävät yksityiskohdat itsellään, enkä minä ole 
niistä kysellyt.
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Kotialbumit

Seija Ulkuniemi kirjoittaa väitöskirjassaan albumikuvan tunnistet-
tavuudesta. Arkea kuvatessa kuvausaiheemme ovat universaaleja. 
Kuvaamme keskenämme hyvin samanlaisissa elämäntilanteissa, jonka 
vuoksi kotialbumimme muistuttavat paljolti toisiaan. Kuvaamme niissä 
hetkissä jotka haluamme muistaa, joissa olemme saavuttaneet jotain 
tai joissa elämämme on ratkaisevalla tavalla muuttunut, kuten häissä ja 
syntymäpäivillä.2

Lähimmäistensä kuvaaminen on tuttua niillekin, jotka eivät muutoin ota 
valokuvia. Monet vanhemmat kuvaavat lapsiaan, ja nuoret puolestaan 
ottavat kuvia ystävistään. Kotialbumit ja sosiaalinen media ovat tästä 
hyviä esimerkkejä. Äitini menetti nuorena tulipalossa suuren määrän 
perhekuviaan, jonka vuoksi myöhempien muistojen tallentaminen oli 
hänelle tärkeää. Vanhempani ovat maanisesti tallentaneet minun ja sisa-
rusteni lapsuuden eri vaiheet aina ensimmäisistä askelista koulun aloit-
tamiseen. Varttumisemme myötä hiipui sekä oma halumme olla näissä 
kuvissa, että vanhempieni innostus kuvata.

Opinnäytetyöni kirjallisessa osan kuvituksissa materiaalinani ovat minun 
sekä vanhempieni perhealbumit, joita olen käsitellyt poistamalla niistä 
suuren määrän informaatiota. Eliminoimalla kuvista osan, häivytän niistä 
albumikuvalle tunnistettavia elementtejä. Jätän jäljelle vain vihjeitä 
kuvaustilanteesta, miljööstä sekä läsnä olevista henkilöistä sekä heidän 
välisistä suhteistaan. Näin albumikuvani muuntuvat vieraiksi ja tunnista-
mattomiksi, jollaisia ne joka tapauksessa muille kuin minulle ja perheel-
leni ovat. Vaikka albumikuvamme ovat keskenään hyvin samankaltaisia, 
monille muille ne ovat kiinnostavia vain jos he tai heidän läheisensä niissä 
esiintyvät. Itse olen kiinnostunut vieraiden ihmisten kotialbumikuvista. 
Niiden avulla pystyn tirkistelemään muiden ihmisten arkea, tilanteita 
joihin ulkopuolisilla ei muutoin olisi pääsyä. Tunne on sama kuin pääsisi 
lukemaan toisen ihmisen päiväkirjaa.

Perhekuva taidekontekstissa

Yksityiseen käyttöön tarkoitetut henkilökohtaiset albumikuvat ja 
taiteilijoiden perhekuvat otetaan eri tarkoituksia varten, ja siksi niissä on 
eroavaisuuksia. Perinteinen perhekuva harvoin näyttää muuta kuin sen, 
mitä haluamme muistaa. Otamme kuvia muistoksi itsellemme ilon ja 
onnistumisen hetkistä, ja jos kuvaustilanne ei olekaan niin onnellinen kuin 
millaisena haluaisimme sen muistaa, saatamme korjata sen hymyilemällä 
kuitenkin. Perhekuvat taidekontekstissa eivät vaadi samanlaista todel-
lisuuden vääristelyä. Päinvastoin, useimmissa tapauksissa ne pyrkivät 
näyttämään koko laajan tunteiden kirjon.

Andy Grundbergin kirjoittaa artikkelissaan, että albumikuvalle tyypillinen 

2 Ulkuniemi 2005, 102

Birthday party, 1997

2013
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snapshot-muoto ei ole aina ollut hyväksytty valokuvataiteen kentällä. 
George Eastmanin vuonna 1888 lanseeraama helppokäyttöinen ja halpa 
Kodak-kamera toi tätä ennen mystisenä pidetyn valokuvan kaikkien 
saataville. Näin syntyi amatöörivalokuvaus. Kamera valjastettiin tavallisen 
kansan käyttöön, mikä oli osaltaan syy siihen miksi valokuva tunnustettiin 
taiteen muodoksi vasta paljon myöhemmin. Sen jälkeenkin kun valokuva 
sai jalansijaa myös taiteen kentällä, oli amatöörien suosima snapshot-tyyli 
pitkään pannassa. Ammattivalokuvaajat halusivat erottua valtavirran 
tyylistä taidolla vedostettujen kuvien ja suuren negatiivikoon kameroiden 
avulla.3 Albumimainen kuvaustyyli sai vasta myöhemmin huomiota taide-
maailmassa, kun yhä useampi kuvaaja alkoi käyttää pienen negatiivikoon 
kameroita. Nan Goldin tuli kuuluisaksi 1980-luvulla lähipiiristään otta-
milla snapshot-kuvilla, ja niistä julkaistiin suuren suosion saavuttanut kirja 
The Ballad of Sexual Dependency vuonna 1986 4. Japanissa Nobuyoshi 
Araki teki jo vuonna 1971 vaimostaan Yokosta kirjan Sentimental Journey, 
jossa hän taltioi heidän häämatkaansa tätä tyyliä käyttäen.

Grundbergin mukaan valokuvaajat ovat kuvanneet lähimmäisiään kauan 
ennen kuin snapshot-tyylin yleistyi taiteen kentällä. Monet halusivat 
erottaa kuvansa albumikuvien amatöörimäisestä leimasta käyttämällä 
suuren formaatin kameraa, tai esimerkiksi kuvaamalla pelkästään 
mustavalkoista kuvaa. Molemmat olivat valokuvataiteessa usein käytet-
tyjä tekniikoita. Ison formaatin kameroiden hitauden vuoksi kuviin saatiin 
aikaiseksi arvokkuuden ja pysyvyyden vaikutelma, jota perinteisessä albu-
mikuvassa käytetyillä yksinkertaisilla taskukameroilla oli vaikea saavuttaa. 
Toisaalta albumikuvan perinteet ovat myös vaikuttaneet perhekuvaan 
taidekontekstissa. Larry Sultanin Pictures From Home -sarjassa kuvat 
muistuttavat spontaanisti otettuja albumikuvia niiden tilannemaisuuden 
ja salamavalon pysähtyneisyyden vuoksi. Kuvat ovat kuitenkin taitavasti 
sommiteltuja ja näyttävät harkituilta, mikä saa ne muistuttamaan lavast-
ettua kuvaa.5

Taiteilijoiden perhekuvissa esiintyy myös keveyttä ja leikkisyyttä, mitä 
muussa taidevalokuvassa harvemmin käytetään 6. Esimerkiksi Nick 
Waplington käyttää The Living Room –sarjassaan keventävänä keinona 
huumoria. Waplingtonin kuvissa arjen kaoottisuus ja rujo rehellisyys yhdis-
tyvät. Kuvat eivät keskity pelkästään kotielämän nurjaan puoleen, vaan 
niiden leikkisyys saa kuvien tilanteet näyttämään aidommilta.

Kotialbumeissa harvoin näkyy kuvia joissa on viitteitä tapaturmista.  
Sellaisen sattuessa valokuvaaminen tuskin on monelle ensimmäinen 
mieleen tuleva asia. Sen sijaan esimerkiksi Sally Mann valokuvasi 
poikaansa tämän saatua nenänverenvuodon, ja tytärtään kun tämän silmä 
oli allergisen reaktion vuoksi muurautunut lähes umpeen. Nämä kuvat 
kertovat arkisesta elämästämme, joka ei ole ongelmatonta. Tämä arjen 
toinen puoli on usein jätetty pois kotialbumeistamme. 

3 Grundberg 1992, 13
4 Grundberg 1986, 96
5 Grundberg 1992, 14
6 Wells 2000, 123

Bloody nose, 1991

Sally Mann

The Living Room, 1991

Nick Waplington



10 11

Tallentamisesta ja sen tarpeesta

Muistojen säilyttäminen on minulle tärkeää, ja siksi olen kirjoittanut 
päiväkirjaa yli kymmenen vuotta. Palaan teksteihin harvoin, mutta 
on lohdullista tietää niiden olevan tallessa. Ne ovat dokumentaatioita 
menneistä vuosista, muistiinpanoja ja tarinoita, jotka ilman tallentamista 
olisivat kadonneet mielestäni. Suurin osa kirjoituksista on täysin merki-
tyksetöntä ajatusvirtaa sekä kertomuksia arjen kulusta. Tästä huolimatta 
kiinnittäydyn niihin epätoivoisesti, enkä pysty heittämään yhtäkään sivua 
pois.

Kirjottaminen jäi muutama vuosi sitten vähemmälle, ja sen sijaan aloin 
ottaa kuvia. Tallensin ystävieni elämää ja yhteisiä kanssakäymisiämme 
loputtomalla mielenkiinnolla. Vaalin heistä ottamiani kuvia samanlaisella 
intohimolla kuin vaalin tekstejäni. Kun päiväkirjani pölyyntyvät kaapin 
perällä, kuvia tahdon katsoa yhä uudestaan. Ne toivat minulle näkyväksi 
sellaisia asioita, joita en osannut kirjoittamalla muotoilla. Minua viehätti 
ystävieni spontaanius ja heidän kykynsä unohtaa läsnä oleva kamera, 
jonka vuoksi kuvien lopputulos pysyi aina yllätyksenä. En edelleenkään 
osaa ennakoida mitä tulen näkemään, kun saan ensimmäisen kerran 
negatiivit käteeni.

Valokuvaaja Nobyuoshi Araki kuvasi vaimostaan Yoko Arakista kaksi 
sarjaa. Ensimmäinen sarja Sentimental Journey on kuvattu heidän 
häämatkallaan. Kuviin Araki on tallentanut kuherruskuukauden koko 
kaaren, muodollisesta hääpotretista hääyön yksityiskohtiin. Yokon sairas-
tuttua vakavasti Araki kuvasi toisen sarjan nimeltä Winter Journey, jossa 
hän on taltioinut viimeisiä hetkiään vaimonsa kanssa, ja Yokon kuoleman 
jälkeen tämän hautajaisia sekä omaa surutyötään. 

Ikääntyvien vanhempiemme kuvaamisessa on jotain samaa. 
Vanhetessamme alamme yhä selvemmin tiedostaa sen, etteivät he tule 
aina olemaan elämässämme. Larry Sultan kuvailee tätä haluksi pitää 
vanhempansa hengissä ikuisesti, tallentamalla heidät valokuvaan joka 
pysäyttää ajan ja säilyttää todisteen heistä kuoleman jälkeenkin 7. Araki 
on tässä suhteessa mennyt äärimmäisyyksiin, ja tallentanut muistokukkia 
ja sairaalavuodetta myöten kaiken Yokon sairaudesta. Kuvien kohteena 
ei ollut niinkään hänen vaimonsa, vaan Arakin tapa käsitellä suruaan 
vaimonsa viimeisinä hetkinä.

Menetyksen läsnäolo muuttaa kuvaustilannetta. Kerran vanhempieni 
luona vieraillessani olin ottamassa kuvaa isästäni, kun minulle 
kerrottiin hänen olevan pian menossa leikkaukseen sydänvaivojensa 
vuoksi. Kyseessä ei ollut suuri operaatio, mutta jo pelkkä pelko hänen 
menettämisestään nyrjäytti kuvaustilanteen täysin. Siitä tuli äkkiä vakava 
ja lopullinen. En kyennyt ajattelemaan muuta, kuin sitä, että kuva 
saattaisi olla isästäni viimeinen. Vaikka tällä hetkellä hän on hengissä ja 
hyvinvoiva, niin kuvassa isäni kalpea iho ja jäykkä hymy kertovat muusta.

7 Sultan 1992, 50

Winter Journey, 1991

Nobuyoshi Araki
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Kuvien avulla voimme katsoa menneisyyteen, mutta kun valokuvaamme 
vanhempiamme, voimme nähdä niissä vilauksen omasta tulevaisuud-
estamme. Kuvia myöhemmin katsoessani voin tarkastella vanhempiani 
rauhassa, ilman että he pystyvät katsomaan takaisin. Äitini harmaan-
tunutta hiusrajaa ja hänen valahtaneita kasvojaan katsoessani pystyn 
kuvittelemaan itseni kolmenkymmenen vuoden päähän.

Omatunto

When the good pictures come, we hope they tell truths, but truths 
”told slant,” just as Emily Dickinson commanded. We are spin-
ning a story of what it is to grow up. It is a complicated story and 
sometimes we try to take on the grand themes: anger, love, death, 
sensuality, and beauty. But we tell it all without fear and without 
shame.8

- Sally Mann

Perhettään ei ole helppoa tuoda muiden nähtäville. Kuvaaja ei voi 
koskaan täysin vaikuttaa teoksiinsa liitettäviin muihin merkityksiin. Lähim-
mäisiämme kuvatessa olemme itsemme lisäksi vastuussa myös heistä. 
Perhe-elämään kuuluu myös teemoja, joita jotkut pitävät tabuina. Näitä 
ovat esimerkiksi seksuaalisuus, alastomuus, kuolema ja uskonto. Tällaiset 
aiheet herättävät usein ristiriitaista tunteita ja kuvaaja saattaa altistaa 
lähimmäisensä negatiiviselle huomiolle.9
  
Sally Mannin ensimmäinen paljon puhuttu sarja Immediate Family joutui 
aikanaan Yhdysvalloissa kristillisen väestön silmätikuksi. Sitä kritisoitiin 
siveettömänä, ja kuvia joissa Mannin lapset esiintyivät alasti, verrattiin 
lapsipornoon.10 Nobuyoshi Arakin kuvat saivat aikanaan negatiivisen 
vastaanoton, sillä ne rikkoivat Japanin sensuurisäädäntöjä paljastavan 
eroottisilla kuvillaan. 

Koen uskonnon olevan on yksi tämän ajan tabuista. Uskonollisiin 
tarkoituksiin tehtyä taidetta, kuten esimerkiksi alttaritauluja, on tehty vain 
vähän valokuvan keinoin. Kun valokuva keksittiin 1820-luvulla, taide oli jo 
siirtynyt kirkkojen mesenaattivallan alta valtion ja yksityisten henkilöiden 
rahoittamaksi.11 Nykytaiteessa uskontoa käsitellään usein uskontokriitisinä 
teoksina, esimerkkinä Andres Serranon valokuva Piss Christ. Toisaalta 
Hilma Af Klintin esoteerisia maalauksia pidetään tänäkin päivänä suuressa 
arvossa.12

8 Mann 1992, 11
9 Tucker 2010, 174
10 Cantor 2005, 0:07:50
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Patronage#Ecclesiastical
12 Taidehallissa järjestettiin Hilma Af Klintin kokoelmanäyttely 16.8.-   

Uskontoa tai uskoa käsittelevältä kuvalta odotetaan aina jompaakumpaa; 
kriittisyyttä tai uskonnollisuutta. Omat kuvani eivät ole kumpaakaan, ja 
muutamaan otteeseen olen huomannut tämän koituvan ongelmaksi kun 
katsoja yrittää asettaa ne jompaankumpaan kategoriaan. Aum -sarjaani 
on kritisoitu siitä, etten ole kuvissani mennyt tarpeeksi lähelle. Aivan kuin 
katsoja odottaisi suurta paljastusta, jossa kertoisin traumatisoituneeni 
uskonnollisesta lapsuudestani. Uskontoa ei ole totuttu käsittelemään 
neutraalisti, vaan se jakaa aina mielipiteitä.

Richard Billingham kuvasi alkoholisoitunutta isäänsä ja kaoottista perhe-
elämäänsä sarjassaan Ray’s a laugh. Samanlaista rajua tyyliä nähdään 
myös Nick Waplingtonin Living Room –sarjassa. Olen huomannut, että 
joissain tapauksissa taiteelliselta ja dokumentaariselta perhekuvalta 
odotetaan skandaalinomaisuutta. Niitä arvioidaan sen kautta, kuinka 
röyhkeä kuvaaja on ollut. On kuitenkin monta tapaa olla rehellinen, eikä se 
aina vaadi röyhkeyttä. Aumissa en ota kantaa vanhempieni elämään, ja se 
on toisinaan tulkittu etäisyytenä minun ja aiheeni välillä.

Perhe muiden katseen alla

Valokuva on helpompi viedä pidemmälle, kun kuvattava on kuvaajalle 
läheinen. Perhettään voi käsitellä huumorilla. On normaalia laskea leikkiä 
ja irvaillakin, samoin tavoin kuin läheisissä ihmissuhteissa muutenkin. 
Etenkin kun kyse on aikuisista, jotka osaavat halutessaan sanoa ei. 
Saatamme ottaa kuvia, joita emme halua tai voi julkaista. 

Larry Sultan kertoo hiipineensä kerran vanhempiensa makuuhuoneeseen 
ja ottaneensa kuvan nukkuvasta äidistään. Kuvan otettuaan Sultan kuun-
teli äitinsä hengitystä ja huomasi tämän vain teeskentelevän nukkuvaa.13 
En ole kuvannut perhettäni salaa, kuten Sultan, mutta en ole myöskään 
kertonut heille minkälaisen vastaanoton kuvani ovat saaneet kun olen 
esitellyt niitä. Pidän heidät tarkoituksella ulkona siitä, miten näytän 
kuviani muille. Lopullisten kuvien valinta on täysin minun vastuullani, 
enkä ota heitä osaksi editointiprosessia.

Olen ottanut sekä perheestäni että ystävistäni kuvia, joiden kohdalla 
jouduin miettimään niiden esittämistä. Joskus kuvien julkaisemiseen 
liittyvät moraaliset kysymykset ovat liian korostuneita, kun olemme 
tekemisissä läheistemme kanssa. Haluamme suojella heitä, ja samalla 
olla rehellisiä. Aumia työstäessäni olen joutunut miettimään näitä kysy-
myksiä vähemmän, koska kuvaan heitä hallituissa tilanteissa. Kuvatessani 
ystäviäni metodini on toisenlainen. Otan kuvia usein varoittamatta, eikä 
niiden lopputulosta voi ennakoida. Joskus kuvissa näkyy jotain, jonka 
minä tai kuvattava haluaa pitää yksityisenä.

 28.9.2014. Sitä ennen hänen töitään oli esillä Espoon taidemuseo Emman Feel   
 the Spirit! -näyttelyssä 26.2.-11.5.2014
13 George, Heyman & Hoffman 1992, 102
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Vierauden tunteesta 

Kuvia ottaessamme joudumme valitsemaan läsnäolon ja kuvaamisen 
välillä. Nobuyoshi Arakin Sentimental Journeyssa ja Winter Journeyssa 
kamera oli koko ajan esillä, säästelemättä ja sensuroimatta. Hän ei tehnyt 
valintaa, vaan kuvaaminen oli hänelle yksi läsnäolon muoto. Myös Sally 
Mannin kuvissa loukkaantuneet lapset herättävät kysymyksiä kuvaustilan-
teen luonteesta. Tasapaino kuvaajana ja äitinä olemisen välillä on häilyvä. 
Elinor Carucci kirjoittaa tästä tasapainottelemisen vaikeudesta. Hän 
kertoo katuneensa niitä hetkiä, jolloin lapsen itkuiset kasvot ja syleilyä 
vaativat ojennetut kädet ovat jääneet ikuistamatta. Toisaalta hän tunsi 
syyllisyyttä niistä hetkistä, jolloin valitsi kuvaamisen lastensa tarpeiden 
tyydyttämisen sijaan 14. Carucci kuvasi toisessa sarjassaan Closer avioliit-
tonsa kriisiä. Hän kertoo kuvaamisen olleen hänelle ainoa keino ymmärtää 
ja käsitellä tilannetta, tuoda tunteet kameralle ja tarkastella niitä sen 
kautta.15

Kuvaajan ja kuvattavan välinen suhde määrittelee kuvaustilanteen luon-
teen. Suhteeni vanhempiini on erilainen kuin suhteeni ystäviini. Vaikka 
välimme ovat muuttuneet minun kasvamiseni myötä, vanhemmilleni olen 
edelleen lapsi, eivätkä he tunne minua samalla tavalla kuin silloin kun 
asuin heidän luonaan. Vanhemmat ovat lapsilleen aina auktoriteetteja, 
huolimatta siitä minkä ikäisiä he ovat. Kun aloin kuvaamaan vanhempiani, 
halusin kuroa umpeen välillemme syntynyttä etäisyyttä. Kuvasin heitä, 
koska vain minä pystyin dokumentoimaan heitä tavalla, jolla lapsi doku-
mentoi vanhempiaan. 

My body seems to grow smaller as if it is finally adjusting itself to 
the age I feel whenever I’m in their house. It’s like I’m releasing 
the air from an inflatable image and shrinking back down to an 
essential form. Is that why I’ve come here? To find myself by 
photographing them?16

 - Larry Sultan

Sultan kuvailee tarkkanäköisesti lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. 
Pystyn samaistumaan tähän kutistumisen tunteeseen. Vanhempieni luona 
vieraillessani joudun aluksi sopeutumaan muutokseen, joka oman kotini ja 
vanhempieni kodin välillä on tapahtunut. Minun täytyy kerätä itseni ennen 
kuin voin ryhtyä kuvaamaan. Toisinaan tästä olosta herääminen kestää 
tunteja, toisinaan päiviä. Muutumme paljon vanhetessamme, ja niin myös 
muuttuu se, miten itsemme näemme. Lapsuudenkotimme voivat herättää 
muistoja vuosien takaa. Kun olen tekemisissä vanhempieni kanssa, tuntuu 
minusta toisinaan siltä kuin olisin jälleen lapsi.

14 Carucci 2012, 17-18
15 Carucci 2014, 07:45
16 Sultan 1992, 48

Eran and I, 1998

Elinor Carucci
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Aumin kuvaaminen oli alussa haasteellista, koska koin oloni vieraaksi 
vanhempieni arjen keskellä. Tunkeilin paikassa, joka ei ole enää kotini. 
Otinhan kuvia hyvin itsekkäistä syistä, omilla ehdoillani. Kuvaustilanteet 
perheeni kanssa ovat intiimejä. Minä katson heitä kameran läpi, ja he ovat 
tietoisia katseestani. Minä ja kuvattavani olemme liian lähellä toisiamme, 
ja kuvaamisesta tulee monimutkaisempaa kuin se onkaan. Kun tiedostin 
tämän läheisyyden, saatoin käyttää sitä hyödykseni. Rentoutuessani 
pystyin käyttämään kuvissa entistä selkeämmin huumoria. Minun ei 
tarvinnut ottaa kuvaamista niin vakavasti, vaan luotin heidän antavan 
minun jatkaa kuvaamista haluamallani tavalla.

Myöhemmin mainitsin kuvaamisen hankaluudesta vanhemmilleni. He 
eivät nähneet tilannetta lainkaan samalla tavalla, vaan olivat ennemminkin 
nauttineet saamastaan huomiosta. Selvästikään he eivät olleet huoman-
neet kuvaustilanteissa aistimaani kitkaa.

Voikin siis sanoa, että taiteilijoiden perhekuvat palvelevat samaa tarkoi-
tusta kuin yksityisiin tarkoituksiin otetut albumikuvat. Niiden avulla 
tutkimme itseämme ja läheisiämme 17. Kuvaamisellani haluan tutustua 
vanhempiini paremmin, mutta samalla myös yritän tutustua itseeni heidän 
avullaan. Kun kuvaan heitä, haluan ymmärtää sitä tunnetta, jollaiseksi 
itseni heidän seurassaan koen.

Lopuksi

Olen kuvannut Aum-sarjaani nyt yli kaksi vuotta. Työskentelyprosessin 
aikana etsin tapaa esittää perheeni kuvissa niin, että henkilökohtaisten 
teemojen avulla pystyn käsittelemään universaaleja aiheita. Perheeni 
kuvaamisen myötä tutkin sitä, miten lähimmäisiä on valokuvan historiassa 
esitetty, ja minkälaista vastaanottoa nämä kuvat ovat saaneet.

Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa tarkastelen albumikuvien ja taiteili-
joiden perhekuvien ominaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Mietin syitä sille, 
miksi moni valokuvaaja on päätynyt kuvaamaan lähimmäisiään. Tämän 
kautta hahmotin omia motiivejani vanhempieni kuvaamiselle. Tekstissä 
esittelen huomioitani perhekuvaukseen liitettävistä ennakkoluuloista, 
sekä läheisen suhteen vaikutuksesta kuvaamiseen ja kuvien esittämiseen. 
Pohdin tämän haasteellisuutta, ja käytän tekstissäni vertauskohtana 
esimerkkeinä muiden valokuvaajien lähimmäisistään ottamia kuvia. 

Vanhempieni kuvaaminen on prosessi, jota aion jatkaa vielä pitkään. 
Nautin nähdessäni valokuvissa ajan kulun, perheeni kasvonpiirteiden 
ikääntymisen sekä lapsuudenkotini kokemat muutokset. Kuvaamisen 
kautta tahdon päästä lähemmäs perhettäni ja tallentaa heidän vanhene-
mistaan, niin kuin hekin ovat minun kasvamistani tallentaneet.

17 Wells 2000, 122-123

Los Angeles, Early Evening, 1986

Larry Sultan
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