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Taiteen maisterin opinnäyte – Tiivistelmä

Maisterin opinnäyte tutkii seinämuraalitaidetta Buenos Airesissa, Argentiinassa. 
Projektiosana tutkimukseen kuuluu Shape Modules -seinämuraalin suunnittelutyö. 
Muraalimodulien inspiraationa ovat olleet Latinalaisen Amerikan esikolumbiaani-
sen ajan taiteessa esiintyvät merkkijärjestelmät.

Tutkimusaihe syntyi maisterivaihto-opintojen aikana Buenos Airesissa vuonna 
2013. Työn tavoitteena oli linkittää taiteellinen työskentely paikalliseen visuaaliseen 
kulttuuriin. Opinnäyte havainnoi ja analysoi Latinalaisen Amerikan visuaaliseen 
kulttuuriin liittyviä merkityksiä.

Opinnäyte on tutkimus siitä, mitä seinämuraalit Buenos Airesissa kommunikoi-
vat. Tutkimus on ilmiötä kartoittava. Se hahmottelee muralismia viestinnän ja kom-
munikaation näkökulmista. Muraalitaiteen dialogisuus nousee tutkimuksessa mer-
kittävään asemaan. Muralismilla on yhteisöä aktivoiva, sekä yhteisöllisiä merkityksiä 
rakentava ja vahvistava luonne. 

Tutkimusmetodina ovat kirjallisuuskatsauksen lisäksi olleet visuaalinen etno-
grafia eli havainnointi, tekijähaastattelujen analysointi ja kaupungissa esiintyvien 
seinä muraalien dokumentointi valokuvin.

Tekijähaastattelut syventävät tutkimusta eteläamerikkalaisesta muraalimaalaus-
kulttuurista. Ne avaavat taiteilijoiden pyrkimyksiä vaikuttaa teoksillaan ympäris-
töön ja yhteisöön, jonka osana he toimivat. Positiivinen vaikutus ihmisiin ja tiloihin 
muodostuu maalaajille merkitykselliseksi. Maalaamisen tavoitteena on ilahduttaa. 
Kommunikointi, kadulla tapahtuva yhteys asukkaisiin ja urbaaniin ympäristöön, ja 
vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa nousevat haastattelujen keskeisiksi teemoik-
si. Osalla muralisteista yhteiskunnalliset tavoitteet ja katutilan haltuunotto nouse-
vat tärkeäksi arvoksi heidän työssään.

Muraalitaiteen voimauttava vaikutus ilmenee Latinalaisessa Amerikassa mahdol-
lisesti alueiden elinvoimaistumisena. Muraaleilla rakennetaan yhteisöllisiä arvoja ja 
kommunikoidaan eri tavoin. Seinämaalauksilla on yhteisöä voimauttava vaikutus. 

Muraalien tarkoituksena on kaunistaa kaupunkia. Samalla ne kertovat erilaisia 
 tarinoita. Muraaleilla on mahdollisuudet eheyttää, lohduttaa, muistella ja kunnioittaa.

Opinnäytteen produktio Shape Modules on suunnitelma seinämuraalista. Siinä yh-
distyvät havainto ja tutkimus andien symbolimaisesta ikonografiasta sekä argentii-
nalaisesta seinämuraalikulttuurista. Tutkimuksellisesta osiosta nousee teemoja pro-
duktiiviseen osaan.

Avainsanat: muraalitaide, seinämuraali,  visuaalinen kulttuuri, Etelä-Amerikka,  
Latinalainen Amerikka, inka-ikonografia, andien ikonografia, katutaide
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Master of Arts – Thesis Abstract

Master’s Thesis is a research about mural art culture in Buenos Aires, Argentina. It 
consists of two parts: the research part and the project part, design for the Shape 
Modules -mural. Mural modules are inspired by symbolic iconography found in the 
Latin American pre-Columbian art.

The decision for the topic of the study was made during Master exchange studies in 
Buenos Aires in the academic semester in 2013. The aim was to connect artistic work 
with the local visual culture. Master’s Thesis is a study and analysis of the  meanings 
related to the visual culture of Latin America.

Master’s Thesis tries to solve the question of what is being communicated by 
mural art in Buenos Aires. Research delivers an overall glimpse of the phenomenon. 
It discusses muralism from the viewpoints of communication. Social nature of mural 
art becomes an essential theme of the study. Besides activating the community, 
 muralism reinforces and constructs other communal meanings.

Methodology of the research is based on literal references, visual ethnography (i.e., 
observation), artist interviews and photo documents of mural art appearing in the city. 

Artist interviews give deeper insight in to the research about South American 
mural painting culture. They clarify the motivations of artists, who try to have an 
influence on the environment and community where they work within. Positive effect 
on the people and the spaces becomes significant for the painters. Their objective is 
to delight. Communication, seeking connection with the people on the street and 
with their urban environment, and interaction between citizens plays an important 
role for them. Some painters have social aims, and they value the act of reclaiming 
the streets as an important part of their work.

Social empowering effect of mural art in Latin America propably has concrete 
vitalizing effect on urban areas. Mural art builds up communal values and 
communicates on various different ways. Muralism has an empowering effect on 
community. 

Murals are made to make the city beautiful. They tell us numerous different stories 
in parallel. They have the possibility to unite, console, commemorate and honour. 

The project part of the Master’s Thesis is a design for a Shape Modules -mural. 
Project merges the observation and research about Andean symbolic iconography 
plus the mural art culture of Argentina. Themes linking the research part to the 
project part can be found.

Keywords: mural art, mural, visual culture, South America, Latin America,  
Inca iconography, Andean iconography, street art



Porque pintar es lindo  
– Koska maalaaminen on kaunista

Buenos Airesin seinämuraalien 
etiikkaa ja estetiikkaa

Maisterin opinnäyte | Aalto-yliopisto | Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu |  

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma | Emilia Ahonen | 2015



Jalkapalloseura Casla – Club Atlético San Lorenzo de Almagro.  
Mosaiikkityö, Carlos Gardel (Tango-Abasto -teoskokonaisuus, Marino Santa María). 
Tekstimuraali ”Esto es El Abasto – Tämä on Abasto”.



Sisällysluettelo

1. Buenos Airesin seinämuraalit tutkimuksen kohteena  5
Tutkimuskysymys, metodit ja menetelmät   5
Kirjalliset lähteet      6
Muralismi ja katutaide, käsitteitä ja määrittelyä   8

 
2. Muraalit Etelä-Amerikassa     10

Muraalit ja yhteisö     10

 
3. Buenos Airesin visuaalinen kulttuuri   12

Kaupungin visuaalinen identiteetti   12
Taide julkisessa tilassa     13
Muraalit kaupunkitilassa    14

 
4. Seinät puhuvat – Muraalitaiteen poliittinen historia 16

Argentiinalaisen katutaiteen juuret   17
Graffiti ja muut vaikutteet    17
Historiallinen muisti     18
Positiivisuus katutaiteessa    18

 
5. Muraalitaide tänään     20

Laillisuus       20
Katutaiteeseen liittyvät asenteet   21
Yleisö      21
Kadun logiikka     22
Maalaamisen motivaatiot    23
Yhteisöllisyys ja sosiaalinen merkitys   25
Taiteilijat      25
Teemat       26
Materiaalit      27
Estetiikan ongelmat     28

 



6. Havainnointi – yllätyksellisyys kaupunkikokemuksessa 30

7. Tekijähaastattelut     36
Haastattelukysymykset     37
Lucila Dominguez     38
Nicolás Romero | Ever     41
Christian Riffel | Poeta     44
María Bedoian     47

 
8. Projekti: Shape Modules -muraali   50

Andien ikonografia tekstiilitöissä   50
Inka-kalenteri ja Tokapu – Inkojen symbolit  51
Kuviot lehtiöissä     54
Shape Studies – Muototutkielmia   58
Shape Modules – seinämuraali    62

9. Analyysi      70
Prosessi      70
Mitä muraalit viestivät?    71
Haastattelujen purku     72
Viestintä ja yleisö     74
Solidaarisuus ja yhteisöllisyys muraalien arvoina  74
Lähdeluettelo      76

Ylhäällä: Mosaiikkityö (Marino Santa María).  
Calle Lanín, Barracas.



5

1.  
Buenos Airesin seinämuraalit  
tutkimuksen kohteena

Maisterin opinnäytteeni tutkii seinämuraalitaidetta Buenos Airesissa, Argentiinas-
sa. Seinämaalaukset ovat kaupunkitilaan tehtyä taidetta, artefakteja julkisessa ti-
lassa. Avaan argentiinalaiseen muraalitaiteeseen liittyviä merkityksiä tekijöiden 
näkökulmasta. Tutkimus linkittyy paikalliseen historiaan sekä yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen. Projektiosana tutkimukseen kuuluu seinämuraalin suunnittelutyö.  
Shape Modules -muraalimodulien inspiraationa ovat olleet Latinalaisen Amerikan 
tekstiilitaiteessa esiintyvät esikolumbiaanisen ajan merkkijärjestelmät.

Tässä luvussa kuvailen, kuinka olen päätynyt tekemään tutkimusta muraalitai-
teesta ja kerron, millä menetelmillä tutkimus on toteutettu. Esittelen käytetyn kir-
jallisuuden, johon tutkimus tukeutuu. Lisäksi esittelen tutkimukseen liittyvän 
käsitteistön. Toisessa luvussa tutustutan lukijan latinalaisamerikkalaiseen mu-
raalikulttuuriin. Kolmannessa luvussa kuvailen kaupungin visuaalisen ilmeen ra-
kentumista ja kuinka muraalit toimivat osana sitä. Neljäs luku taustoittaa ja avaa 
seinämuraalien historiaa Argentiinassa. Viides luku esittelee nykypäivän muraali-
maalausta taiteilijoiden näkökulmasta. Kuudennessa luvussa erittelen havaintojani. 
Seitsemäs luku koostuu taiteilijahaastatteluista. 

Kahdeksas luku on omistettu produktiolle, Shape Modules -teokselle, joka on suun-
nitelma seinämuraalimoduleista. Samassa luvussa kerron Andien ikonografiasta, 
esittelen tehdyt luonnokset, sekä Shape Studies-teoksen, joka oli esillä buenosaire-
silaisessa galleriassa vuonna 2014. Viimeinen luku koostuu analyysista ja johtopää-
töksien esittelystä.

Tutkimuskysymys, metodit ja menetelmät

Opinnäyte on tutkimus siitä, mitä seinämuraalit Argentiinassa, Buenos Airesissa, 
kommunikoivat. Tutkimus avaa niihin liittyviä merkityksiä.

Tutkimus keskittyy suurikokoisiin, koko seinän pinta-alan peittäviin muraaleihin. 
Pohdin niitä osana eteläamerikkalaisen suurkaupungin identiteettiä. Olen rajan-
nut suuren kirjon Buenos Airesissa esiintyvää katutaidetta tutkimukseni ulkopuo-

Ylhäällä: Mosaiikkityö (Marino Santa María).  
Calle Lanín, Barracas.
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lelle, sen ollessa laaja. Tutkimus ei käsittele stencil-taidetta, perinteisiä tekstigraffi-
teja,  eikä tageja.

Tutkimus on ilmiötä kartoittava. Se hahmottelee muralismia viestinnän ja kom-
munikaation näkökulmista Buenos Airesissa. Pohdin myös sitä, kuinka muraalien te-
kijät haluavat vaikuttaa teoksillaan ympäristöönsä.

Tutkimuksessani olen ottanut huomioon Argentiinan historian, yhteiskuntara-
kenteiden, ympäristön ja kulttuurin erityispiirteitä. Aiheessa minua on puhutellut 
muraalitaiteen dialogisuus sekä taiteilijoiden ja kaupunkilaisten välinen kommuni-
kaatio. Lisäksi minua on kiehtonut muraalimaalauksen yhteisöä aktivoiva sekä yhtei-
söllisiä merkityksiä rakentava ja vahvistava luonne. 

Etelä-Amerikassa seinämuraalit heijastelevat sosiaalisia teemoja. Solidaarisuuden 
teemat tulevat argentiinalaisesta katutaidekulttuurista lävitse monin tavoin. Julki-
sen tilan kommunikoiva luonne saa tutkimuksessani erityisen merkityksen.

Tutkimus on syntynyt omakohtaisesta tarpeesta tutustua Latinalaisen Amerikan 
visuaaliseen kulttuuriin. Suoritin maisterivaihto-opintoja Buenos Airesissa, Universi-
dad de FADU-UBA-ssa, syksyllä 2013. Halusin linkittää oman taiteellisen työskentelyni 
paikalliseen visuaaliseen kulttuuriin. Opinnäytteen puitteessa tutkin Buenos Airesin 
visuaaliseen kulttuuriin liittyviä merkityksiä matkani aikana. 

Keräsin aineiston Buenos Airesissa vuonna 2014. Tutkimus nojautuu kirjallisuu-
teen sekä visuaaliseen etnografiaan, havainnointiin. Tutkimus koostuu haastatte-
luista ja kerätyn aineiston analysoimisesta: merkitysten esiinnostamisesta ja auki-
kirjoittamisesta. Sen lisäksi opinnäytteeseen sisältyy teossarjan suunnittelutyö. 

Yhtenä tutkimusmenetelmänä on ollut kaupungissa esiintyvien seinämuraalien 
dokumentointi valokuvin. Tein metodimaisia kävelyretkiä kaupungissa ja valokuva-
sin minua kiinnostaneita muraaleja. Kuvia kertyi yhteensä noin 250 kpl, joista osan 
olen liittänyt kuvittamaan tutkimusta. Kuvat ovat dokumentteja muraaleista kau-
punkiympäristössä. Ne valaisevat urbaania maisemaa, jossa muraalitaide tapahtuu. 

Teemahaastattelu ja puolistrukturoitu haastattelu soveltuu kvalitatiivisen, koke-
musperäinen tiedon keräämiseen. Haastateltaviksi valikoituivat neljä muralistia: 
 Lucila Dominguez, Nicolas Romero (Ever), Christian Riffel (Poeta) ja María Bedoian.

Kirjalliset lähteet

Cedar Lewisohn puhuu teoksessaan Street Art – The Graffiti Revolution kadulla maa-
laamisen ilmiöstä. Häneltä olen löytänyt näkökulmia seinämuraaleihin globaalina 
sekä sosiologisena ilmiönä. Rod Palmer valottaa chileläistä katutaidetta teoksessa 
Arte callejero en Chile, josta löytyy yhtymäkohtia argentiinalaiseen katutaiteeseen. 
Chilessä muraalitaidetta tutkinut Tarja Kankkunen kuvailee havaintojaan blogissaan 
my research, studies, art and hobbies. Dokumenttielokuva Latir Latino sekä televisio-
sarja Bombing in Buenos ja Buscando Paredes tarjosivat tuoreita näkökulmia muralis-
miin Latinalaisen Amerikan maassa. Kadun luonnetta taas on havainnoinut Sampo 
Villanen artikkelissa Kadun monimuotoisuus ja sen kontrollointi Helsingissä Kiasman 
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julkaisussa Notkea Katu – Fluid Street. 
Edellisten lisäksi tutkimusmateriaalina ovat olleet aiheesta kirjoitetut artikkelit ja 

haastattelut argentiinalaisissa paikallislehdissä (The Argentina Independent, Buenos 
Aires Herald, La Nacion, sekä yhdysvaltalainen The Washington Post), kuin myös muut 
löytämäni artikkelit, käydyt keskustelut, selailun alla olleet blogit, internetsivut, sekä 
taiteilijahaastattelut. Kahdeksannessa luvussa luon katsauksen lähteisiin, jotka ana-
lysoivat andilaisen tekstiilitaiteen ikonografiaan liittyviä merkityksiä.

Opinnäytteen aihe tapahtuu kadulla. Olen seulonut esiin aiheeseen liittyvää 
 kokemusperäistä tietoa, jota on saattanut esiintyä yllättävissäkin paikoissa. Joiden-
kin lähde- ja haastattelumateriaalin tulkintaan on kuulunut käännöstyö espanjasta 
suomeksi. Kuvatekstien espanjankieliset käännökset ovat omani.

Historiallisessa taustoituksessa olen viitannut Graffitimundo-organisaation artik-
keleihin. Järjestö edistää urbaanin taidemaailman toimintaa Buenos Airesissa ja tu-
kee toiminnallaan paikallisia taiteilijoita. Graffitimundon katutaideretket avaavat 
kaupungin urbaanin taiteen kulttuuria ja sen poliittisia kytköksiä. Ulkomaalaisille 
sekä paikallisille suunnatuilla opastetuilla retkillä avautuu jotain siitä, mitä katutai-
de buenosairesilaisessa kulttuurissa kommunikoi ja representoi. Organisaatio pitää 
yllä näyttelytoimintaa ja järjestää työpajoja. 

”Por amor usa preservativo – Rakkaudesta, käytä ehkäisyä”, Che Quevara. San Telmo.
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Muralismi ja katutaide, käsitteitä ja määrittelyä

Tässä tutkimuksessa tarkoitan muraalilla sisä- tai ulkotilassa sijaitsevaan seinään 
maalattua teosta, jonka viesti on poliittinen ja/tai esteettinen. Taiteellinen seinämu-
raali on seinään maalattu kuva -tai tekstiaihe. Poliittinen muraali on kuva- tai teks-
tiaihe, jolla on poliittinen viesti. Muraali, seinämaalaus, juontuu latinankielisestä 
 sanasta murus, joka merkitsee seinää (Latin Dictionary). 

Muraalitekniikalla on olennainen rooli maailman taidehistoriassa. Latinalaisen 
Amerikan kulttuureissa on omat muraalitaiteen traditionsa, ja muraalitaide on eri-
tyisessä roolissa maanosan taidehistoriaa.

Seinämuraalit kuuluvat urbaanin katutaiteen käsitteen piiriin. Katutaide on 
visuaa lista taidetta, joka sijaitsee julkisissa paikoissa. Katutaide on luonteeltaan 
kommunikoivaa, kun teokset kohtaavat ihmisiä uusissa ja yllättävissä urbaaneissa 
ympäristöissä.

Katutaiteessa vaikuttaa graffitikulttuurin perintö. Käsitteenä se on laaja ja katego-
risointi on haasteellista. Yksittäiset taiteilijat eivät solahda selviin kategorioihin. Tai-
teilijoiden yksilölliset taustat ja henkilökohtaiset motivaatiot poikkeavat toisistaan, 
niin kuin taiteen tekemisessä yleensä.

Graffiti-termi kattaa urbaanin taiteen ilmenemismuotoja, jotka ovat kytköksissä 
yhdysvaltalaiseen hip-hop -kulttuuriin ja sen syntyvaiheisiin. Traditionaalinen spray-
graffiti voidaan sisällyttää katutaiteen käsitteeseen. Graffitilla voidaan myös viita-
ta poliittiseen katutaiteeseen, iskulauseisiin tai vastaaviin graafisiin esiintuloihin. 

Eläinhahmot ”Teta | Salta” (päällemaalattuja graffiteja.) Muraali taiteilijan poliisin murhaamien 
kahden ystävän muistolle (Jaz). Colegiales.
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Fernández Irustan mukaan tutkimani seinämaalaukset ovat muraaligraffiteja. Niik-
si hän määrittelee urbaanit teokset, jotka sisältävät elementtejä visuaalisesta pop-
kulttuurista, kuten animesta ja sarjakuvataiteesta, sekä klassisesta taiteesta. (Fernández 

Irusta 2010.) 
Opinnäytteessäni puhun seinämaalauksista neutraalisti muraaleina. Graffiti- mää-

ritelmään liittyy latautuneisuutta. Monet maalaajista tulevat graffiti-taustasta, mut-
ta monet irroittautuvat graffitintekijän, graffiteron, määritelmästä. Useissa käyttä-
missäni lähteissä on tehty selkeä ero graffitikulttuurin ja muraalitaiteen välillä.

Nathan Glazerin mukaan graffiti symboloi aikanaan kontrollin menetystä yhteis-
kunnassa (Lewisohn 2008, 7). Sen ilmestyminen oli uhka vallitsevaa järjestystä vastaan. Katu-
taide toimii sen sijaan eri kontekstissa. Katutaiteessa on kyse vuorovaikutuksesta 
yleisön, eli kaupunkilaisten, kanssa. Katutaide pyrkii avoimuuteen, kun graffitinte-
kijät kommunikoivat omassa yhteisössään (Lewisohn 2008, 15). Katutaide ja graffiti puhuvat 
tavallaan eri kieltä eri yleisöille. 

Katutaide on visuaalinen graafisen taiteen muoto, jonka jokapäiväinen yleisö voi 
omaksua. Siinä ilmestyvä visuaalinen symboliikka syleilee laajempaa kohderyhmää. 
(Lewisohn 2008, 23.) Silti katutaiteessakin on kyse tilan haltuunotosta, vaikka se ei ole yhtä 
 tuhoavaa ja kapinallista kuin graffiti (Lewisohn 2008, 65). Argentiinalaisessa muraalitaitees-
sa aiheet ovat usein kaupunkilaisia syleileviä.

Nykypäivän muraalitaide-ilmiötä voidaan kutsua urbaaniksi taiteeksi. Muita 
määritelmiä voivat olla post-graffiti, urbaani maalaus, neo-pop tai urbaani design  
(Wooster Collective). Christian Riffel (Poeta) on kuvaillut työtään neograffitiksi (Buscando Paredes, a). 

Katutaidekulttuuri on jatkuvassa muutoksessa, jonka vuoksi myös siihen kuuluva 
käsitteistö on liikkeessä ja uudelleen määrittelyn alaisena. Taidekuraattori Máximo 
Jacobyn mukaan katutaide muuttuu ja uusiutuu sosiaalisten muutosten ja urbaa-
nin vuorovaikutuksen myötä. (Fernández Irusta 2010.) Katutaide uusiutuu, sopeutuu ja vastus-
taa samanaikaisesti.
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2.  
Muraalit Etelä-Amerikassa

Mantereen poliittisesti suuntautunut taide lähti liikkeelle Meksikosta noin 100 vuot-
ta sitten ja levisi sieltä pian muualle Etelä-Amerikkaan. Meksikolainen seinämuraa-
likulttuuri vaikutti olennaisesti myös argentiinalaisen katutaidekulttuurin kehitty-
miseen. (Graffitimundo a.)

Muraalimaalauksen historia liittyy vapauden ja itsenäisyyden teemoihin. Sen 
 tavoitteena oli palvella maata ja kansaa, ja luoda ja vahvistaa kansallista tietoisuut-
ta. Kyseessä oli sankareiden ja marttyyrien glorifiointi kansalle, jotka kärsivät vuosi-
satoja ulkomaalaisen vallan tai paikallisen hallinnon tyranniasta. (Rodríguez 1969, 490.) 

Historiallisesti tunnettuja meksikolaisia muralisteja ovat Diego Rivera, David 
 Siqueiros ja José Orozco. He työstivät eeppisiä monumentaalimaalauksia ja freskoja. 
Ensimmäiset muraalit käsittelivät historiallisia ja sosiaalisia teemoja, alkuperäiskan-
sojen kuvausta ja työväenluokkaa (Palmer 2011, 8). 

60-luvulla muraalien teemoihin tuli poliittinen propaganda. Teemoiltaan muraa-
litaide liittyi vasemmistolaisuuteen. Maalaaminen oli aikanaan protestiliike, ja mu-
raalit toimivat välineenä vallitsevien diktatuurien kommentointiin. (Palmer 2011, 7-11.)

Muraalit ja yhteisö

Etelä-Amerikkalaisen muralismin historia liittyy usein sanan-
vapauden ja poliittisen sorron teemoihin. Seinämuraaleilla 
on aikaisemmin ollut ideologisia tavoitteita. Buenos Airesissa 
maalatut seinät viestivät erilaisia asioita. Iskulauseilla on sel-
keä agenda. Ilmaisulliset tai dekoratiiviset teokset perustuvat 
taiteellisiin ja esteettisiin tavoitteisiin. Monet nykymuraalien 
välittämistä viesteistä ovatkin abstrakteja ja pakenevat mää-
rittelyjä. Buenos Airesin seinillä runous, graffiti ja taide kie-
toutuvat toisiinsa muodostaen uusia hybridejä. 

Fileteados-ornamentteja, tango-aihe. 
Abasto.

”Muraalimaalaus on korkein, loogisin, puhtain ja voimakkain 
maalauksen muoto. Se on myös vähiten itsekkäin, sillä sitä ei voida 
kääntää henkilökohtaisten saavutusten objektiksi, tai piilottaa 
muutamille etuoikeutetuille. Se on ihmisille tehty, se on kaikille 
tarkoitettu.” 
– José Orozco, Meksikon kansallismuralisti  
(Rodríguez 1969, 490)
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Muraalitaiteella on erityinen asema etelä-amerikkalaisessa yhteisössä. Lewisohnin  
mukaan Latinalaisessa Amerikassa värikkääseen katutaiteeseen suhtaudutaan yl-
peydellä. Koetaan, että maalaukset ovat osa kulttuurista identiteettiä ja siihen kuu-
luvaa luovuutta. Seinämaalaukset ilmaisevat paikallista dialogia kaupungeissa, jois-
sa se ilmenee. (Lewisohn 2008, 89.) 

Omaleimaista Latinalaisen Amerikan katutaidekulttuurille on poliittisesti moti-
voitunut toiminta. Samalla muraalit ovat ihmisille suunnattua taidetta, taidetta ih-
misille. (Lewisohn 2008, 52.) Buenos Airesissa näkyvät etelä-amerikkalaisen muralismiperin-
teen vaikutteet. Esimerkiksi käsinmaalattua mainontaa käytetään edelleen. 

Seinän maalaamiseen Argentiinassa liittyy eri merkityksiä, kuin pohjoismaissa. 
Paikka, kulttuuri ja historia, jossa taideteko tapahtuu, poikkeavat toisistaan. 

Dekoraatiota, kurkkaava Carlos Gardel. Abasto.
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3.  
Buenos Airesin visuaalinen kulttuuri

Río de la Platan rannalla sijaitseva Bue-
nos Aires on perustettu vuonna 1536, ja 
se on ollut Argentiinan pääkaupunki vuo-
desta 1816 lähtien. Suurkaupungin väkilu-
ku on noin 2,9 miljoonaa, kun koko met-
ropolialueen väkiluvun arvio on noin 13,4 
miljoonaa. Buenos Airesin väestö koostuu 
euroopasta saapuneiden siirtolaisten jäl-
keläisistä, latinalaisen amerikan kansoista 

ja muista yhteisöistä. Sykehtivän kulttuuritarjonnan ja energisen sosiaalisen kult-
tuurin lisäksi kaupunkia luonnehtivat turvallisuusongelmat, rikollisuus, hallinnon 
korruptoituneisuus, voimakas inflaatio, kansan kokemat toistuvat taloudelliset krii-
sit, köyhyys, kodittomuus, katulapset ja billat, köyhän väestönosan asuttamat hökke-
liasuinalueet. Ei ole ihme, että näin monipuolisessa ja kirjavan historian kokeneessa 
kaupungissa yhteiskuntaa kommentoivat seinämuraalit ovat vallitsevassa roolissa.

Kaupungin visuaalinen identiteetti

Buenos Airesin katujen visuaalinen kieli on rikasta. Seinämuraalit, poliittiset isku-
lauseet, tekstigraffitit ja tagit ovat olennainen osa kaupungin visuaalista identi-
teettiä. Väriryöpyt, suurikokoiset hahmot ja abstraktit muodot viestivät kaupunki-
tilan vapaudesta. Kulkija kohtaa talojen kokoisia, valtavia ja vaikuttavia taideteoksia. 
Seinämaalauksien lisäksi muu julkinen taide, kuten keramiikka, seinäkaakelit sekä 
perinteinen fileteado-koristetyyli ovat olennainen osa kaupungin arkkitehtonisia 
rakenteita. Muraalien esiintyminen toimii erilaisessa kontekstissa verrattuna esi-
merkiksi suomalaiseen urbaaniin ympäristöön.

Seinään maalatut viestit sekottuvat kaupunkitilan visuaaliseen kieleen. Ne ovat 
osa loputonta informaation hälyääntä. Ohjeet, symbolit, kadunnimet, mainostaulut, 
julisteet ja liikkeiden kyltit lörpöttelevät, jutustelevat leppoisia, karjuvat ja syytävät, 
kuiskailevat unohtuneina ja salaperäisinä, unelmoivat, vaativat, haastavat ja täräyt-
tävät. Niiden seassa muraalit kertovat omia visuaalisia tarinoitaan. Muraalit ovat 

Casas fileteadas, fileteados-ornamentteja. Abasto.
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Julkinen taide jakaantuu sekä lailliseen että laittomaan taiteeseen. Argentiinassa muraalitaide 
kuuluu luvallisen ja luvattoman taiteen välimaastoon, ja se ottaa erilaisia positioita 
kaupunkitilassa. 

Laillinen | luvanvarainen Laiton | luvaton

Julkinen taide kaupunkitilassa

Veistostaide, patsaat
julkinen tilaustaide,

katutaide

Graffiti, tagit
performatiivinen taide,

taide-aktivismi, poliittinen 
taide, katutaide

Muraalit

Estetiikkaa, viestintää ja kommunikaatiota julkisessa tilassa

osa kaupungissa esiintyvää visuaalista viestintää.
Kaupungin omaleimaisen visuaalisen identiteetin muodostavat vallitseva ark-

kitehtuuri, urbaani luonto, sekä kaupungissa toimiva visuaalinen ja tekstuaali-
nen viestintä,  sekä sen sääntely. Kaupungin visuaalinen identiteetti muodostuu 
historial lisista kerroksista ja nykyaikaisesta kontekstista.

Taide julkisessa tilassa

Kaupungissa esiintyvää luvallista taidetta edustavat julkinen tilaustaide, veistostai-
de ja patsaat. Luvatonta taidetta taas edustavat graffitit, tagit ja taide-aktivismi. Ar-
gentiinassa muraalitaide kuuluu luvallisen ja luvattoman taiteen välimaastoon, ja se 
ottaa erilaisia positioita kaupunkitilassa. Raja seinämuraalien laillisuudesta on häi-
lyvä. Osa muraaleista on maalattu laillisesti kiinteistön omistajan luvalla tai pyyn-
nöstä, osa ilman lupaa. 
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Julkinen taide on osa kaupungin arkki-
tehtuuria ja paikallishistoriaa. Metrolai-
tureiden ja käytävien seiniä koristavat ke-
ramiikka- ja kaakelitaide. Käsin maalatut  
azulejos-kaakelit esittävät koristeellisia 
ornamentteja tai abstraktia taidetta. Ne 
voivat kuvailla historiallisia tapahtumia 
tai kunnioittaa historiallisia merkkihen-
kilöitä. 

Taidetta löytyy myös katutasosta. Käve-
lykatuun on upotettu mosaiikki-muisto-

laattoja, joissa muistetaan sotilasdiktatuurin aikana (vuosina 1976–1983) vainottuja 
ja kadonneita kansalaisia.  Poliittinen historia on jättänyt jälkensä kaupungin visu-
aaliseen identiteettiin.

Käsityön ja kaupallisen taiteen fuusiota ilmentävät liikkeiden käsin maalatut jul-
kisivut. Perinteisten ravintoloiden seinät on maalattu tunnelmaa luovilla aiheilla tai 
ornamenteilla. Koristeellisia ornamentti-kasviaihekuviointia kutsutaan buenosaire-
silaiseksi fileteado-tyyliksi. Sitä ja sen yhteydessä esiintyvää koristeltua typografiaa 
esiintyy perinteikkäiden ravintoloiden ja liikkeiden kylteissä ja julkisivuissa. Abas-
ton alueella sijaitsee maalattuja historiallisia teatteri- ja tangokulttuuria edustavia 
 rakennuksia, casas fileteadas. 

Muraalit kaupunkitilassa

Seinämaalauksia esiintyy eri kokoisina. On sekä massiivisia, että pinta-alaltaan pie-
niä ja kompakteja maalauksia. Aiheet vaihtelevat. On yhteiskunnan epäkohdista tai 
saavutuksista kertovia, kansallissankareita kuvaavia, sekä historiallisia aiheita ja 
merkkitapahtumia kuvailevia seinämaalauksia. Carlos Gardelille, jalkapallolegen-

da Diego Maradonalle, sekä katolisen kir-
kon argentiinalaiselle paavi Franciscuk-
selle on omistettu lukuisia teoksia ympäri 
kaupunkia. Taiteelliset muraalit voivat ol-
la esittäviä tai abstrakteja. 

Kankkusen mukaan etelä-amerikkalai-
sen katutaiteen motiivit ovat usein esit-
täviä, yksityiskohtaisen taidokkaita, näyt-
täviä ja leikkisiä vertailussa suomalaiseen 
graffitikulttuuriin (Kankkunen 2012a). Ne esittävät 
usein eläin- tai ihmishahmoja fantastisin 
tai realistisin maustein.

Monet seinämuraaleista ovat esteetti-
siä taideteoksia vailla suoranaista poliit-

Calle Lanín on eräänlainen abstraktin julkisivutaiteen 
ulkoilmanäyttely. Mosaiikkityö. (Marino Santa María). 
Barracas.

Mosaiikki-muistolaatta. ”Tästä siepattiin Evangelina 
Carreira ja Daniel Hopen 17.8.76. Pidätetyt ja kadonneet 
valtion harjoittaman terrorismin johdosta. Muistin ja 
oikeuden puolesta.”
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tista sanomaa. Joillain muraaleilla taas hoidetaan selkeästi yhteisiä, kansakunnan 
tasoisia traumoja. Kaupungilla näkee seinämaalauksia, joissa muistetaan Argentii-
nan viimeisen diktatuurin aikana, vuosina 1976–1983, tapahtuneiden vainojen aika-
na kadonneita ihmisiä ja lapsia, joita on ihmisoikeusjärjestöjen arvioiden mukaan 
jopa 30 000.

Casas fileteadas, fileteados-ornamentteja. Abasto.

Hahmo (Jaz). Villa Crespo. 
Muraali osana kaupungin infrastruktuuria ja historiaa. 
Myöhemmin rakentuneet, päällekkäiset kerrokset ovat osana 
muraalia. Rakennustelineet ja ilmoitukset ovat peittäneet 
hahmon osittain.
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4.  
Seinät puhuvat  
– Muraalitaiteen poliittinen historia

Argentiinalainen nyky-katutaide valottuu tarkastellessa sitä poliittisen historian 
näkö kulmista. Argentiinan historiaa ovat leimanneet diktatuurin ja demokratian vä-
liset jaksot. Muraalitaide kytkeytyy maan epävakaiseen historiaan, sekä vastarinnan 
ja ilmaisunvapauden teemoihin. 

Seinämaalaus voi olla samanaikaisesti poliittinen ja esteettinen artefakti. Taiteel-
lisella teoksella julkisessa tilassa on poliittinen aspekti. Katutaide ja graffiti ovat ka-
pinallisia akteja: jo Pompejin ajan graffitit herjasivat iskulauseita hallitsevaa luokkaa 
vastaan. Chileläisessä ja argentiinalaisessa katutaidekulttuurissa on nähtävissä pro-
testin eleitä ja se sitoutuu vastarinnan traditioon (Palmer 2011, 21). Sharffin mukaan kiin-
teistöjen omistajat antavat mielellään luvan maalaamiseen, koska Argentiina on 
ollut demokraattinen maa vasta suhteellisen vähän aikaa. (Moseley-Williams 2009.) Vapaata 
mielipiteenilmaisua taiteen keinoin arvostetaan, koska siihen ei ole aina ollut mah-
dollisuutta. 

Buenos Airesissa seinillä on symbolinen rooli. Muraalitaide on erottamaton osa 
paikallista kaupunkikulttuuria, vaikka kokikin totaalisen pysähdyksen sotilasdikta-
tuurin aikaan vuosina 1976–1983, niin kuin moni muukin kulttuurin osa-alue Argen-
tiinassa. (Graffitimundo  b.) 

Argentiinassa katutaiteella on voimauttava piirre. Julkinen tila on aktiivista. Katu  
on ollut kautta aikojen protestin, mielenosoituksen ja poliittisen toiminnan tilaa. 
Kadut  ovat olleet tärkeä kanava julkisen mielipiteen ilmaisulle, ja mahdollinen vas-
tarinta löysi muotonsa visuaalisen kielen muodossa. Latinalaisessa Amerikassa julki-
nen tila on ollut aina kommunikatiivisessa käytössä. (Graffitimundo a.)

Graffitimundo-järjestön mukaan katutaiteen poliittiset ja massoja yhdistävät läh-
tökohdat liittyvät vallankumouksen retoriikkaan (Graffitimundo a). Kadulla käydään neu-
vottelua julkisesta tilasta ja siitä, kuka sitä kontrolloi ja mihin sitä käytetään (Lewisohn 

2008, 104). Tekona muraalit vetoavat poliittiseen ja henkilökohtaiseen vapauteen.
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Argentiinalaisen katutaiteen 
juuret

Graffitimundon perustajajäsen Robson avaa 
Argentiinan katutaiteen historiaa useissa pai-
kallislehtien artikkeleissa. Diktatuurin ajan po-
liittisen sorron ilmapiirin johdosta suuria jul-
kisia taideteoksia oli mahdotonta toteuttaa. 

1920-30-luvulla maahan saapuneet meksikolaiset muralistit eivät pystyneet vapaa-
seen työskentelyyn. Taiteilijat alkoivat kehittää muita väyliä itseilmaisun mahdollis-
tamiseen. Sapluuna oli nopea ja tuottelias väline diktaattorin vallan vastustamiseen 
(Graffitimundo a.)

David Alfaro Siqueiros edisti sapluunan käyttöönottoa maalausvälineenä 30-lu-
vun Argentiinassa (Fernández Irusta 2010). Sapluunan lisäksi taiteilijat kehittivät helpommin 
liikuteltavan kangasmaalauksen, joka mahdollisti suurikokoisten töiden esillepanon 
nopeasti. Sotilashallinnon rajoittaessaan kansan ilmaisunvapautta sananvapauden 
merkitykset voimistuivat taiteilijoiden työssä. (Graffitimundo a)

1950-luvulla hallinneen presidentti Juan Perónin kannattajat kehittivät blokki-kir-
jaimiin perustuvan poliittisen graffitin. (Mount 2012.) Tekstaustyyli on edelleen aktiivisesti 
poliittisten puolueiden käytössä Buenos Airesin kaduilla.

Graffiti ja muut vaikutteet

Graffitiliikehdintä Argentiinassa on suhteellisen tuore ilmiö. Argentiinan maantie-
teellisen ja kulttuurisen eristyneisyyden vuoksi ilmaisu sai vain vähän vaikuttei-
ta ulkopuolelta. Buenos Airesin urbaanin taiteen kulttuuri syntyi 80-luvun puoli-
välissä diktatuurin väistyessä. Kun yhdysvaltalais-tyylinen graffiti saapui maahan 
1990- luvulla, reaktio sitä kohtaan oli positiivinen. (Mount 2012.) Argentiinan tilanteessa se 
merkitsi ilmaisunvapauteen ja demokratiaan liittyviä teemoja.

Graffitikulttuuri Yhdysvalloissa oli sidoksissa hip-hop- ja jengikulttuuriin. Robsonin 
mukaan Argentiinassa kadulla maalaami-
sen taustat ovat lähtöisin eri kontekstista. 
Uusi graffiti ei ilmaissut sosiaalista rappi-
ota tai jengikulttuuria, vaan se edusti vä-
rikkäämpää ja kiinnostavampaa katutai-
dekulttuuria. Se oli erilaista kuin suurin 
osa aiemmin nähdystä poliittisesta graffi-
tista. (Mount, 2012.) Buenos Airesin taiteilijat ja 
katutaidekulttuuri eivät liity jengeihin tai 
rikollisuuteen (Bierman 2009). 

Nykyisin muralistien työskentelyyn vai-

Poliittinen seinäteksti. Colegiales.

Poliittinen seinäteksti hylätyn mielisairaalan seinillä.
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kuttaa globaali katutaidekulttuuri. Palmer esittää, että etelä-amerikkalaisessa nyky-
muraaleissa sekoittuvat historialliset ja nykyaikaiset lähteet, kuten esikolumbiaanis-
ten kulttuurien ja andien kulttuurin visuaaliset perinteet, poliittisen liikehdinnän 
historia, sekä nykyaikaiset vaikutteet pop-kulttuurin ja taiteen kentältä. (Palmer 2011, 18.)

Historiallinen muisti

Joidenkin seinämaalausten aiheissa välittyy historian painolasti. Kenraali Jorge Rafa-
el Videlan johtaman sotilasjuntta vainosi järjestelmällisesti toisinajattelijoita vuosi-
na 1976–1983. El Procesoksi kutsutun vaiheen tavoitteena oli eliminoida sosiaalinen 
aktivismi, hajottaa kansan rakentamat organisaatiot ja hallita yhteiskuntaa. Dikta-
tuuri institutionalisoi ”sieppaus-kidutus-katoaminen” -metodin lukuisissa peruste-
tuissa salaisissa keskuksissa, jotka toimivat Argentiinassa diktatuurin aikana. (ESMA.) 
Tarkkaa lukua vainojen uhreiksi joutuneista, kadonneista, kuolleista ja maastapaen-
neista ei tiedetä.

Pidätetyn vasemmistolaisen Pablo Lópezin mukaan diktatuuri jätti maahan syvät 
jäljet: juntta hävitti kokonaisen sukupolven ajattelijoita, taiteilijoita, tiedemiehiä ja 
intellektuelleja, jotka halusivat rakentaa paremman, tasa-arvoisemman ja humaa-
nimman yhteiskunnan. (Tierna 2013 – López ei esiinny lähteessä omalla nimellään.) 

Monet kaupungin muraaleista muistuttavat edelleen sotilasjuntan ihmisoikeuk-
sia vastaan tekemiä rikoksista. Taiteen ja muistin välinen yhteys on läsnä Buenos Ai-
resin muraaleissa. 

Positiivisuus katutaiteessa

Vuonna 2001 leimahtanut talouskriisi suisti maan lamaan. Seinät täyttyivät poliit-
tisesta propagandasta ja iskulauseista. Reaktiona kriisitilanteeseen ja sen nostatta-

maan negatiivissävytteiseen poliittiseen 
graffitiin lukuisat taiteilijat ja graafiset 
suunnittelijat alkoivat tuottaa leikkisää, 
ei-poliittista katutaidetta (Mount 2012).

Syntyneet taidekollektiivit halusi-
vat tuoda positiivisen aspektin julkiseen 
 tilaan taiteen avulla. Seinämaalaukset 
rikkoivat poliittisen graffitin monoto-
nisuutta. Unohdetut alueet kaupungissa 
värittyivät. Rakennukset saivat kylkiin-
sä jättiläismäisiä, värikkäitä ja hausko-
ja hahmoja. Nämä eloisat kuvat alkoivat 
kommunikoida uudella tavalla urbaanin 
ympäristönsä kanssa. Uusi ilmiö, positii-
visesti värittynyt katutaide, auttoi ihmisiä Lastensairaalaa ympäröivät seinät on maalattu lapsia 

kiinnostavilla, iloisilla aiheilla. Hahmoja. Hospital de Niños 
Ricardo Gutierrez. Recoleta.
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Hahmo ja abstrakti aihe (Ever). Palermo.

määrittelemään uudelleen julkista tilaa.  (Graffitimundo a.)

Kun Santa María aloitti työnsä Calle Lanínilla vuosikymmen sitten, kaupunki oli 
hänen sanojensa mukaan kaaoksen partaalla: ”Oli nuoren taiteilijan unelma ottaa 
julkinen tila haltuun ja ampua hyvää energiaa ihmisille värien avulla” (Chatruc 2011).

Kontrastina perinteiselle graffitille taiteilijat olivat kiinnostuneempia antamaan 
eräänlaista terapiaa yleisölleen. Taidemuoto loi yhteisöllisyyttä. Monet teokset olivat 
taiteilijakollegojen välisiä yhteistyöprojekteja. Taiteilijoiden ja julkisen yleisön välisiä 
sekä kaupunkilaisten välisiä yhteyksiä vahvistettiin. (Hester 2012.) Positiivisen taiteen tuo-
minen kaduille oli poliittinen akti. Maalaajat halusivat vaikuttaa vallinneeseen tilan-
teeseen taiteellaan. Charlesin ja Robsonin mukaan taidemuodossa näkyy kunnioitus 
taiteilijoiden, yleisön ja yhteisön välillä (Lazarte 2013). 
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5.  
Muraalitaide tänään

Kaupungin sietokyky ja suvaitsevaisuus katutaidetta kohtaan on hyväksytympää sii-
hen liittyvän historiallisen arvon johdosta.. Charlesin ja Robsonin mukaan maalaa-
minen ei shokeeraa, sillä ihmiset ovat tottuneet siihen, että seinät ovat maalattuja. 
Poliittisen taiteen traditio on tunnistettu olennaisena osana kaupungin kulttuuripe-
rintöä, ja se on voimauttava tapa käsitellä traumaattista historiaa. (Lazarte 2013.) 

Laillisuus 

Buenos Airesissa on kiellettyä maalata julkisiin rakennuksiin, mutta luvan saaminen 
seinäpintoihin voi saada luvan suoraan omistajalta. Viranomaiset suhtautuvat suh-
teellisen suvaitsevaisesti ilmestyviin maalauksiin. Seinän maalaamiseen vaaditaan 
vain hyväksyntä kiinteistönomistajalta. (Smith 2010.) Teokset voidaan peittää ja maalata 
umpeen, jos omistaja on tyytymätön lopputulokseen, tai jos teos on maalattu luvat-

ta seinään.
Buenos Airesissa seiniin maalaaminen ja graffitit ei joh-

da syytteisiin, ja taiteilijat työskentelevät avoimesti (Meier 2013). 
Argentiinassa viranomaiset ovat työllistettyjä sosiaalisten 
ja taloudellisesta epävakaisuudesta kumpuavien ongelmi-
en parissa, jonka vuoksi syytteet katutaidetta vastaan ovat 
hyvin harvinaisia (Romero 2014). Maalaaminen liikkuu harmaalla 
alueella.

Franco Fasolin (taiteilijanimeltään Jaz) mukaan on täysin 
mahdotonta verrata Argentiinan katutaidekulttuurissa val-
litsevaa vapautta Yhdysvaltojen, Kanadan tai Euroopan lain-
säädäntöihin katutaiteesta. Hänen mukaansa se on syy, jon-
ka vuoksi Argentiinassa maalataan niin paljon. (Chatruc 2011.)

Poliitikoille kaikkialla läsnä oleva katutaide on ristiriitai-
nen aihe. Robsonin mukaan hallitus tukee vastagraffiti-toi-
mintaa, samalla kun sponsoroivat katutaide-festivaaleja ja 
käyttävät poliittista graffitia välineenään. (Mount 2012.) 

Abstrakti teema, yksityiskohta. Chacarita.

Graffitiin kirjoitat oman nimesi. Stencilin vaikute on poliittinen. 
Muraaliin laitat todellakin sinut itsesi – muraalitaide on todellisen 
vapauden akti. 
– Jaz (Fernández Irusta 2010)
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Katutaiteeseen liittyvät 
asenteet

Maalaajien voi usein nähdä työskentele-
vän päiväsaikaan. Graffitimundon perus-
tajajäsenen Jo Sharffin mukaan taiteilijat 
ovat kertoneet, että jos näyttää siltä, että 
olet tarkoituksen mukaisesti paikalla, niin 
maalaamisesta ei muodostu ongelmaa. He 
koputtelevat kiinteistöjen ovia ja ehdottavat ideaa visuaaliselle teokselleen näyttä-
mällä luonnoksia omistajille. (Moseley-Williams 2009.) Lupa hankitaan yleensä kiertelemällä 
ovelta ovelle.

Taiteilijat sopivat yhteistyöstä rakennusten omistajien kanssa suullisella sopimuk-
sella. Sharffin mukaan heidät voidaan pyytää sisälle mateelle ja croissantille neuvot-
teluihin. (Moseley-Williams 2009.) 

Ihmisten hyväksyvä suhtautuminen katutaiteeseen näkyy kaupunkikulttuuris-
sa. Jazin mukaan Buenos Airesissa maalaaminen on vapaampaa kuin muualla. Se ei 
ole kilpailullista, eikä teoksia päällemaalata kilpailevan graffitimaalaajan toimesta. 
 Euroopassa maalaaminen saattaa olla hyvinkin reviiritietoista, mutta Buenos Aire-
sissa teos voi kestää samalla paikallaan jopa vuosia. (Bierman 2009.) 

Tilojen saatavuuden matala kynnys on tärkeä mahdollistaja tämän tyyppisen tai-
teen syntymisprosessissa (Smith 2010). Matt Fox-Tucker BA Street Art -organisaatiosta ker-
too, että vapaan seinätilan ja hylättyjen rakennusten määrä, sekä maalaamisen va-
paus, kutsuvat taiteilijoita ympäri maailmaa työskentelemään juuri Buenos Airesiin 
(Toledo 2011). Ulkomaalaiset tekijät tulevat Latinalaisen Amerikan maihin tavoitteenaan 
päästä maalaamaan ilman kriminalisointia, jota tapahtuu helpommin länsimaissa.

English toteaa, että muraalien maalaamisella pyritään estämään laittomien graf-
fitien ja tagien ilmestymistä rakennuksiin. Seinämuraalien maalaamisella voidaan 
peittää olemassa olevia laittomia tageja. Kaupunki tarjoaa seinätiloja taiteilijoiden 
työskentelyyn. (English 2014). Tuetulla katutaiteella pyritään näin estämään vandalismia. 

Yleisö

Muraalit koetaan tärkeänä osana Buenos 
 Airesin visuaalista identiteettiä. Niiden ylei-
sö koostuu kaikista yhteiskuntaluokista. Ih-
miset arvostavat katutaidetta, kunhan se on 
laadukasta, eikä mielellään masentavaa tai 
väkivaltaista (Dell’Amore 2010). Kaupunkilainen Mar-
ta  Palermon asuinalueelta kertoo olevansa 
erittäin kiitollinen ihmisille, jotka maalaavat 
kaduilla.(Buscando Paredes b.) Pablo Saavedran asuin-

”Kun nuoret lähtevät marssiin on muutos väistämätön”. 
Caballito.

Hahmo (Ever). Villa Crespo.
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alueelta kuvailee maalaajien työn olevan ”upeaa”, seinien ollessa hänen mukaansa 
”todella likaisia”. Hän ei koe ymmärtävänsä paljoakaan maalaustaiteesta, mutta ar-
vostaa seinämuraaleja poliittisen propagandan sijaan. (Buscando Paredes c.) 

Muraalimaalauksen arvot perustuvat solidaarisuuteen, eivät vandalismiin. Siinä 
rakennetaan tuhoamisen sijaan. Seinämuraalit inhimillistävät urbaania kudosta ja 
avaavat yhteyksiä kadun ihmisten ja eksklusiivisemman nykytaidemaailman välillä. 
(Caligaris 2011.) Muraalimaalauksella rakennetaan yhteisöllisiä arvoja.

Kadun logiikka

Katutaiteessa konventionaalisempi kuvantekeminen varioituu katujen ennalta- 
arvaamattomassa ympäristössä. Muraalitaiteen tekemisen luonteeseen kuuluu kon-
tekstilla leikkiminen ja teoksen rappeutumisen hyväksyminen. Maalaajat laajenta-
vat esilletulon reviirejä, sekä kommunikoivat ja työskentelevät muiden taiteilijoiden 
kanssa. (Pierro 2009.) 

Kadulla yhdistyvät kaupungin voimakentät. Villasen mukaan kadulla kohtaavat 
kaupunkikulttuuri, poliittinen viestintä, erilaiset ihmisryhmät ja kaupallinen toi-
minta (Villanen 2008, 68). Kadulla toimiminen on erilaisten keskustelujen, neuvottelujen ja 
kamppailujen kohteena. Katuun kiteytyy merkityksiä yhteiskunnallisena verkostona 
(Villanen 2008, 60.) Toimintaa kadulla säädellään ja siellä käytetään valtaa sekä vastarintaa. 
Samalla se on joustava ja monitahoinen, ennakoimaton ja kontrolloimaton ympäristö. 
Jacobyn mukaan kadun logiikka liittyy  urbaaniin liikkeessä olemiseen. (Fernández Irusta 2010). 

Paikallinen julkisuuden henkilö. Chacarita.
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Lewisohn tuo esille katutaiteilijoiden eri-
tyislaatuisen suhteen tilaan, jossa he toimivat. 
 Tekeminen on fyysistä ja intiimiä neuvotte-
lua tilassa, sitä muuttamalla ja siihen vaikut-
tamalla. (Lewisohn 2008, 93.) Muraalimaalaaja on suo-
rassa dialogissa katsojan kanssa.

Tila ja topografia vaikuttavat teokseen. Se, 
kuinka seinämaalaus integroituu rakennuk-
seen tai taustaan, nousee merkitykselliseksi. 
Alueen historia voi nousta merkitykselliseen 
asemaan. (Lewisohn 2008, 134.) Maisema alkaa kehys-

tää teosta, tai teos merkitä maisemaa. Muraalitaiteessa sosiaalinen ja poliittinen 
konteksti tulee läsnäolevaksi (Lewisohn 2008, 137).

Myös taiteilijoiden näkökulmasta kadulla työskentelyssä vallitsevat erilaiset läh-
tökohdat verrattuna studiotyöskentelyyn. Jazin mukaan katu on media, josta muo-
dostuu sen arvo sekä painolasti. Kadulla maalatessa teos on jatkuvassa muutokses-
sa. Kadun yleisö ei välttämättä ole lainkaan kiinnostunut taiteesta. Juuri kadulla 
työskentelystä syntyy ja mahdollistuu muraalitaiteelle ominainen kieli. (Buscando Paredes c.) 
 Tämä kieli puhuttelee ihmisiä.

Myös kuvataiteilija María Bedoianille katu on laboratorio. Hänelle kadulla maalaa-
misessa jo se, että joku näkee teoksen, muuttaa sitä. (Pierro 2009.)

Paraguaylainen muralisti Oz Montanía kuvailee ohikulkijoiden olevan äärimmäi-
sen kiinnostuneita meneillään olevasta maalausprosessista Latinalaisessa Ameri-
kassa. Kynnys ottaa kontaktia on matala. Montanía kokee sen olevan voimakkaim-
millaan juuri Argentiinassa. Työskennellessä tutustuu koko naapurustoon. Ihmiset 
tarjoavat maalaajalle vettä, tikkaita, olutta, keksejä ja jopa marihuanaa. (Graffitimundo b.) 

Taiteilijanimimerkki Martin mukaan kadulla tapahtuu: ihmiset herjaavat, imartele-
vat, tarjoavat leivoksia tai voivat heittää kivellä (Buscando Paredes a). 

Reaktio on välitön ja suora. Kaikki on mahdollista, kun kadun logiikka elää omaa 
elämäänsä. Yllätyksen elementti nousee tärkeään  asemaan kadun luonteessa.

Maalaamisen motivaatiot

Muraalitaiteilijoiden motivaatiot ovat ny-
kyään usein kuitenkin muut, kuin poliittiset. 
Tavoitteet ja aiheet ovat henkilökohtaisia ja 
taiteellisia, eivät itsessään poliittisia. Taide-
teosten koetaan tuovan iloa ja väriä kaupunki-
laisille. Kankkunen esittää muraalien syntyvän 
intohimosta tekemiseen. Taiteellinen ilmaisu 
ja tarve kehittyä vauhdittaa tekemistä. Seini-
en maalaaminen antaa sisältöä elämään, ja se 

Seinämuraalin maalauksen aloitusvaihe, seinän siistiminen. 
Kiinteistön omistaja istuu ovensuussa. Palermo.

Abstrakti aihe. Hollywood in Cambodia. Palermo.
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Kaakelityö, abstrakti aihe. Estación Diagonal Norte.

tuntuu olevan itse päämääränä. (Kankkunen 

2012b.) Buenos Airesissa maalataan maalaa-
misen ilon vuoksi. Tärkeintä on luoda tai-
detta.

Kankkusen tulkinnan mukaan ilmai-
suun sisältyy muitakin merkityksiä teoksen 
julkiseksi asettamisen lisäksi. Se on tuntei-
den, ideoiden ja identiteetin ilmaisua tai-
teilijan tyylillä ja visuaalisen sanaston 
avulla.  Kadulla tämä voidaan välittää mah-
dollisimman monelle ihmiselle. (Kankkunen 2012b.)

Motiivina maalaamiseen voi olla silkka 
fyysisen työn ilo ja hauskanpitäminen ryh-

män kanssa. Se voi myös olla jännitystä, jonka tuottaa vaarallinen tai salainen työs-
kentely. Motiivina voi olla halu loistaa taidokkuudessa ja luovuudessa, tai se voi olla 
eri ryhmien välillä esiintyvää uskaliaisuutta. (Kankkunen 2012b.) Katutaiteen yhteisöllisyyteen 
kuuluu kilpailun ja leikin eri muotoja.

Maalaaminen merkitsee tekijöille erilaisia asioita. Christian Riffelin prosessiin 
kuuluu pyöräily, matkustaminen kaupungissa, seinätilan etsiminen ja luvan pyytä-
minen (jos valittu rakennus vaatii sen). Vasta tämän jälkeen alkaa muraalin suunnit-
telutyö. Seuraavana päivänä Riffel valmistelee materiaalit ja matkustaa maalatta-
van seinän luokse. Riffelille maalaamisessa on lopulta kyse siitä, että tuntee olevansa 
elossa, ja onnellisuuden kokemuksesta. (Buscando Paredes a.)

Jaz haluaa teoksillaan muuttaa ihmisten näkökulmaa. Hänen mukaansa Buenos 
Aires on hullu kaupunki, jossa on dynaamista liike-energiaa. Hän ei halua lisätä stres-
siä ja aggressiota, vaan kunnioittaa kaupunkia ja sen ihmisiä. (Caelainn 2009.)

Kuvittaja Caro Chinaskin mukaan kadulla maalaamisen lähtökohtana on rikastut-
taa kaupunkia. Maalaukset muotoilevat esteettisesti kaupunkia: ne ovat maalauksia, 
joita maalaajat lahjoittavat ohikulkijoille. (Pierro 2009.)

Pum Pum on yksi Buenos Airesissa maa-
laavista naistaiteilijoista varsin miesval-
taisessa katutaiteen maailmassa. Hänel-
le kaupunki ja siinä esiintyvä kaupallinen 
mainonta ovat äärimmäisen aggressiivi-
sia kanavia. Värin pilkahdus, fraasi, aja-
tus tai minimalistinen anekdootti – mikä 
tahansa ilmaisun muoto, johon sisältyy 
kunnioitusta yhteisöä kohtaan, toimii vas-
tavoimana tämän tyyppiselle aggressiivi-
suudelle. (Fernández Irusta, 2010.)

Yksityiskohta. (Tango-Abasto-teoskokonaisuus, 
Marino Santa María.) Abasto.
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Yhteisöllisyys ja sosiaalinen merkitys

Maalaamisen motiivina voi olla myös halu vaikuttaa ympäröi-
vään maailmaan. Vaikuttamisen tärkeys tai tärkeän asian välittä-
minen tulee selväksi kollektiivisissa yhteisöprojekteissa ja sosiaa-
lisesti tiedostavissa, poliittisissa muraaleissa. (Kankkunen 2012b.)

Eteläamerikkalainen muralismi on liikehdintää, joka vahvis-
taa yhteisöä antamalla urbaanille alueelle uuden, houkuttelevan 
 visuaalisen identiteetin kehittäen samalla asukkaiden itsetuntoa 
ja hyvinvointia. Asukkaat voivat myös ottaa osaa kotitalonsa mu-
raaleiden suunnitteluun ja maalaamiseen, jolloin teoksesta tulee 
yhteisötaiteellinen projekti. (Kankkunen 2011.) 

Seinämuraalit vaikuttavat asuinalueiden profiiliin ja vah-
vistavat sen identiteettiä positiivisella tavalla. Santa Marían Tango-Abasto -teos-
kokonaisuuden tavoitteena on luoda uutta lähestymistapaa Abaston kaupungin-
osaan ja vahvistaa alueen identiteettiä. Teoskokonaisuus kokoaa väriä, valoa ja 
magiaa rakennusten julkisivuihin (Marino Santa María).

Argentiinassa katutaiteella on yhdistävä rooli. Monille tärkeintä urbaanin taiteen 
luonteessa on kollektiivisuus, ryhmätyöskentely ja ystävyys. Yhteisöllisyydellä, inter-
aktiivisuudella ja taiteilijoiden välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys. Seinämu-
raaleissa solidaarisuus näkyy maalaamisen mahdollistamissa kohtaamisissa, sekä 
niiden aiheissa. Tekijät nauttivat ilmaisunvapaudesta ja haluavat jakaa aiheensa yh-
teisön kanssa. Romalle maalauskulttuuri merkitsee ystävyyttä, kulttuuria, rakkautta 
ja rauhaa. Hänelle maalaaminen on lähtöisin rauhan tavoittelemisesta (Bombing Buenos).

Näkyvyys ja julkisuus ovat tärkeitä muraalimaalaajille. Tekeminen perustuu ha-
luun tulla nähdyksi ja tunnistetuksi taiteella, jossa vaikuttaa tyyli ja persoonallisuus. 
Tekijät laajentavat potentiaalista näkyvyyttä ja julkisuutta sosiaalisen median avulla 
ja tulevat osaksi globaalia katutaideyhteisöä. (Kankkunen 2012b.)

Urbaaniin taiteeseen kuuluvaa yhteisöllisyyttä vahvistetaan eri medioissa. Sosiaa-
lisella medialla ja Internetillä on olennainen merkitys katutaidekulttuurissa. Taitei-
lijat jakavat dokumentteja työprosessista sekä valmiista teoksista Internet-sivuilla, 

kuvagallerioissa, blogeissa ja sosiaalisessa me-
diassa. Valokuvien lisäksi voidaan käyttää liik-
kuvaa kuvaa. Uusmedioiden avulla työt saa-
daan heti nähtäville ja yleisön tietoisuuteen.

Taiteilijat

Argentiinalaisilla muraalimaalaajilla on usein 
taide- tai design-koulutus. Se, kuinka he mää-
rittelevät itsensä alalla, on tapauskohtaista. 
Yleensä taiteilijat eivät halua määritellä työ-

Jalka. Abasto.

Eläinaihe (poliittinen). Por una ciudad más igualitaria. Artes 
visuales con Cristina – Tasa-arvoisemman kaupungin puolesta. 
Visuaalista taidetta Cristinan kanssa. San Telmo.



26

tään graffitiksi (Moseley-Williams 2009). Muralistit 
tuovat kuitenkin mielellään mahdollisen 
graffititaustansa esiin.

Julian Pablo Manzelli (alias Chu) DOMA- 
kollektiivista luonnehtii muralisteja eri 
aloilta ja erilaisista taustoista tulevik-
si nuoriksi aikuisiksi. He työskentelevät 
 itsenäisesti ja työllistävät itse itsensä. Sei-

nämuraalit toimivat mediana henkilökohtaiselle ilmaisulle, mutta se on vain yksi 
osa-alue siinä, mitä maalaajat tekevät. (Pierro 2009.)  Roman mukaan katutaiteilijat ovat 
itsenäisiä, itseohjautuneita ja -kouluttautuneita (Bombing Buenos). Maalaaminen voi olla 
harrastus tai elämäntapa. 

Tekijät voivat muodostua kollektiiveista ja ryhmistä. He ovat usein kuvittajia, 
graafisia suunnittelijoita, kuvataiteilijoita tai taideopiskelijoita. (Pierro 2009.) Nykyinen 
 muraalitaide-kulttuuri on graafisen suunnittelun, taiteen ja vallitsevan urbaanin 
kulttuurin fuusio. 

Maalaajat käyttävät pseudonyymejä taiteilijaniminä. Anonymiteetti graffitikult-
tuurissa juontaa sen laittomasta luonteesta ja historiasta. Jazin mukaan pseudonyy-
mit tulivat Argentiinassa taiteilijoiden ”toisiksi nimiksi”. (Buscando Paredes c.) Taiteilijanimen 
syntyyn voi liittyä anekdootti maalaajan menneisyydestä.

Teemat 

Latinalaisen Amerikan kulttuuri perustuu fuusiolle ja maahanmuutolle. Siitä kum-
puavat identiteettikysymykset näkyvät myös seinämuraalien teemoissa. (Latir Latino 2012.) 

Aiheet ilmaisevat usein kaupungin, maanosan, tai kokonaisen mantereen kulttuuria. 
Maalaajien aiheet nousevat ympäröivästä todellisuudesta ja käyvät dialogia sen 

kanssa. Jazin töiden aiheina ovat eläimet 
ja eläinkasvoiset ihmishahmot yhdistetty-
nä väkivallan teemaan. Hän on halunnut 
kuvata kaupungin luonnetta lankeamatta 
tyypillisiin porteñolaisiin eli buenosairesi-
laisiin kliseisiin, kuten tangokulttuuriin. 
Jaz on kiinnostunut  rituaalisesta väkival-
lasta meksikolaisissa tappelurituaaleissa 
ja tutkii rituaalisen väkivallan luonnetta 
Latinalaisen Amerikan kulttuurissa ja jal-
kapallon maailmassa. (Buscando Paredes c.)

Roman mukaan tekijät ovat saaneet vai-
kutteita länsimaisesta katutaidekulttuu-
rista, mutta pyrkivät tekemään jotain eri-
laista ja haluavat näyttää asioita omasta 

Hahmo ( ja tekstigraffiteja). San Telmo.

Cristian English maalaa lastensairaalaan seinään hahmoja 
meksikolaisesta televisiosarjasta El Chavo. 
Hospital de niños Gutierrez. Recoleta.
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näkökulmastaan (Bombing Buenos). Roma kertoo argentiinalaisen muraalitaiteen teemois-
ta: 90-luvulla olivat graffitikirjaimet, sitten tulivat hahmot, realismi, fileteado por-
teño (buenosairesilainen fileteado) ja  lopulta abstraktit teokset, joita maalaajat tä-
nään luovat. (Graffitimundo c.) 

Materiaalit

Maalaamisessa ovat läsnä ruumillisuus, fyysisyys ja materiaalisuus. Suurten pintojen 
maalaaminen on fyysinen tapahtuma. Se alkaa värien valinnasta ja sävyjen sekoitta-
misesta. Pinta tai objekti, jota maalataan, voi olla mitä materiaalia tahansa. Muoto, 
struktuuri ja väri inspiroivat taiteilijaa yksityiskohdillaan ja ominaisuuksillaan, ja sii-
tä tulee olennainen, ilmaisullinen osa työtä. (Kankkunen 2012b.) Seinäpintojen lisäksi voidaan 
maalata kattoja, katuja, kulmia, nurkkauksia, sähkökaappeja ja kioskeja.

Tangomuusikko Anibal Troilo. San Telmo.

”Olen Buenos Airesista, jossa ei voi olla näkemättä koristeellisia 
fileteados-kuvioita. Jokaisella argentiinalaisella taiteilijalla on 
oma tyylinsä tehdä näitä fileteadoja. Muraalit ovat eräänlaisia 
fileteadoja, joihin sekoittuu jotain ominaista taiteilijan 
persoonasta.”  
– Roma (Bombing Buenos)



28

Maalaamiseen voidaan käyttää vesiliukoisia tai öljypohjaisia värejä, asfalttimaalia 
ja lateksimaaleja. Spraymaalit ovat graffitin symbolinen väline, mutta Latinalaisessa 
Amerikassa ne ovat kalliimpia, ja materiaalin käytössä ollaan luovempia. (Latir Latino 2012.) 

Lateksimaalit ovat taloudellisempia. Resurssien puuttuminen voi johtaa luoviin rat-
kaisuihin. Robsonin mukaan lateksimaali peittää pinnan helpommin, ja kaikki mah-
dolliset sävyt ovat sekoitettavissa kolmesta pääväristä (Mount 2012). 

Maalaamiseen käytetään myös muita materiaaleja. Jaz käyttää töissään hiiltä ja 
muita maanläheisiä materiaaleja (Latir Latino 2012). Ekonominen asfalttimaali on hänelle tyy-
livalinta. Kyse on samoista materiaaleista, joista katu itsessään rakentuu. (Graffitimundo d.) 

Estetiikan ongelmat

Maalaamisen kynnyksen ollessa erityisen matala Buenos Airesin kaduilla esiintyy 
monenmuotoista ilmaisua. Kulkija kohtaa myös rujoa ja epäkiinnostavaa katutai-
detta. Henkilökohtaiset esteettiset käsitykset riippuvat katsojasta, mutta yleisesti 
 ilmiöön suhtaudutaan hyväksyvästi. Laadukkaat muraalit saavat julkisuudessa posi-
tiivista palautetta, olivat ne sitten laittomia tai laillisia. Laadukas muraalimaalaus on  

Musiikkiaihe. Barracas.
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Kaakelityö, abstrakti aihe. Estación Agueros.

hyväksyttyä ja sen koetaan olevan olennai-
nen osa kaupungin visuaalista identiteet-
tiä.

Tutkimuksen ulkopuolelle jää se, koh-
taavatko tekijöiden ja yleisön käsitykset 
katutaiteen laadusta. Mikä on katsojien 
kokemus? Laiton graffiti koetaan vandalis-
miksi. Myös kontrolloimattomasti synty-
neisiin muraaleihin voidaan suhtautua eri  
tavoin. Bedoianin mukaan kaupungissa alkaa olla myös kyllästymistä liittyen 
muraaleihin   (Bedoian 2014).

Tuttavani maalasivat muraali-workshopin yhteydessä seinämaalausta Abaston 
alueel la. Asiasta oli sovittu etukäteen rakennuksen omistajan kanssa. Omistaja oli 
kuitenkin tullut hurjistuneena ulos ja keskeyttänyt maalausprosessin nähdessään 
teoksen seinällään. Ilmeisesti se ei miellyttänyt.

Seinämaalauskulttuuriin liittyy myös välinpitämättömyyttä. Kaikista kiinteistöis-
tä ei pidetä huolta, jolloin kuka tahansa voi maalata viestinsä seinään. Se luo ristirii-
toja ja räiskyvää dialogia Buenos Airesin kaduille.

”[Buenos Airesin] seinät ovat täynnä vihaa ja rakkautta, ja nämä 
kadut heijastavat sitä, mitä me olemme ja mitä haluamme.” 
–Roma (Graffitimundo c) 
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6.  
Havainnointi –  
yllätyksellisyys kaupunkikokemuksessa

Buenos Airesin seinämuraalit vahvistavat käsityksiäni kuvan häikäisevästä voimasta. 
On pysäyttävää nähdä suurikokoisia, värikkäitä maalauksia kaupunkitilassa. Se joh-
tuu teosten yllättävistä sijainneista, niiden massiivisesta skaalasta ja henkilökohtai-
sesta tarpeesta pysähtyä tutkimaan teosta. 

Muraalimaalaukset peittoavat tagit, bommaukset ja tekstigraffitit. Jopa poliittisen 
graffitin määrä lienee vähäisempi, kuin taiteellisten seinämaalausten. Muraalit ovat 
visuaalisia viestejä, ennemminkin kuin sanoja tai sloganeita.

Suurikokoiset seinämuraalit havahduttavat katsojansa hetkeksi polultaan. Tai-
deteko kutsuu tavallaan astumaan toiseen tilaan keskellä kaoottista kaupunkia. 
 Muraalit tuovat kaupungissa liikkumisen kokemukseen yllätyksellisen aspektin. Le-
wisohnin mukaan kokemus taiteesta kadulla poikkeaa taidegalleriasta koetusta. Työ 

ilmestyy tyhjästä, sitä katsotaan liikkeessä, ja se häviää jäl-
leen näköpiiristä. (Lewisohn 2008, 127 .)

Maalaukset kutsuvat pohtimaan sisällön ja viestin 
 lisäksi taiteen ja ympäristön suhdetta, tekemään huomioi-
ta vallitsevasta ympäristöstä, jonka olennainen osa seinä-
maalaus on. Kaupungissa näkemäni muraalitaide kertoo 
voimakkaasta itseilmaisun tarpeesta.

Buenos Airesiin saapuvalle vierailijalle on ihmeellis-
tä, kuinka on mahdollista työstää massiivista katutai-
detta ilman laajaa ja pitkäkestoista suunnittelutyötä. On 
hämmästyttävää, että taiteilijat voivat työskennellä näin 
 vapaasti.

Seinät ja muurit kaupungeissa ja pienissä provinssien 
kylissä tarjoavat hauskoja, pohdiskelevia, valaisevia, kosket-
tavia, rujojakin yllätyksiä. Erityisen ilahduttavaa matkani 
aikana näkemissäni muraaleissa olen kokenut sen, että ne 
eivät ota itseään liian vakavasti. Mielestäni juuri se on posi-
tiivinen arvo Latinalaisen Amerikan katutaidekulttuurissa.

Käsinmaalattu mainos, parturi. Caballito.
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Vuoret. Palermo.

Etelä-amerikkalaisen katutaiteen voima on siinä, että se ei ole 
editoitua. Se on olemassa ilman taloudellisia vaikutteita. Se toi-
mii systeemin ulkopuolella. Se on spontaania, se tulee suoraan 
tekijältä katsojalle ilman kuraattoreita, välikäsiä, esivalintaa ja 
päätöksiä tai arvotusta siitä, mikä on hyvää ja mikä ei. Lewisohn 
korostaa, että juuri tässä raakuudessa on relevanssia. (Lewisohn 2008, 131). 

Tein metodimaisia kävelyretkiä kaupungissa ja valokuvasin sei-
nämaalauksia urbaanissa kaupunkiympäristössä. Tein havainto-
ja kaupungissa esiintyvästä visuaalisesta estetiikasta. Muraalien 
lisäksi tallensin liikkeiden maalattuja julkisivuja, seinillä esiinty-
viä mosaiikkiteoksia, sekä maalattua keramiikkaa. Ne kaikki ovat 
osa Buenos Airesin kaupungin visuaalista identiteettiä, jossa sei-
nämuraalit esiintyvät. Tallensin minua visuaalisesti puhuttelevia 
ja kutkuttavia teoksia, yllätyksellisesti vaikuttaneita maalauksia. 
Koin ne kiinnostavina eri syistä, ja halusin tallentaa niiden välit-
tämän viestin. Näkemäni teokset olivat luovia, monimutkaisia, 
 outoja, hauskoja, yllätyksellisiä ja ajatuksia herättäviä. 

Havaitsin, että maalaukset toimivat eri tavoin erilaisilla asuinalueilla. Ne saa-
vat erilaisen merkityksen eri ympäristössä. Teoksella, joka on maalattu liikkeen jul-
kisivuun, on erilainen vaikutus kuin teoksella, joka löytyy hylätyn vankilan seinältä 
slummikorttelissa. Teollisilla alueilla maalauspohjana toimivat varastojen ja tehtai-
den seinät, kun taas asuinalueilla voidaan työstää kolonialististyyppisten rakennus-
ten seiniä. Kiinnostavimmillaan katutaide on tilasidonnaista. Kiinnostava teos toimii 
juuri tietyssä ympäristössä ja on vuorovaikutuksessa sen kanssa. 

Siihen, kuinka olen katsonut muraalimaalauksia, on 
vaikuttanut oma kulttuurinen taustani ja mieltymykse-
ni. Joidenkin muraalien poliittisia agendoja ja viestejä en 
välttämättä osannut tulkita tai ymmärtää. Jotkut seinä-
maalaukset näyttäytyivät rujoina, mutta kun sain tietää nii-
hin liittyvän tarinan, maalaus avautui uudella tavalla. 

Käsinmaalattu mainos, vihanneskoju. 
Recoleta.
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Hahmot (Jaz). Villa Crespo.

Abstrakti aihe (Pastel). Villa Crespo. Abstrahoitu hahmo (Malegría). San Telmo.

Klovnit. San Isidoro.

Tangoravintola-aihe. San Telmo.Sarjakuvamaisia hahmoja. San Telmo.
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Tekstiaihe. San Telmo. Mosaiikkityö, abstrakti | kasviaihe. (Marino Santa María). Calle 
Lanín, Barracas.

Kissahahmot (Malegría). San Telmo. Hahmo. Palermo.

Fileteados-ornamentteja, Carlos Gardel. Abasto. Kaakelityö, Estación Bulnes.
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Tangoaihe, kioski. Recoleta.

Iloinen kaupunginosa-aihe koulun muurissa. Villa Crespo.

Abstrakti aihe. Hollywood in Cambodia, Palermo.

Kaakelityö, folklore-aihe. Estación Dorrego.

Hahmo. Palermo.
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Iloinen kaupunginosa-aihe koulun muurissa. Villa Crespo. Hahmot. Avenida San Juan, San Telmo.

Kaakelityö, folklore-aihe. Estación Dorrego.

Lastensairaalan perustajan Ricardo Gutierrezin 
muotokuva. Hospital de niños Gutierrez. Recoleta.

Hahmo (Ever). Palermo.

Tangoaihe. San Telmo.Kaakeli-|keramiikkayksityiskohta, abstrakti aihe. 
Palermo.
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7.  
Tekijähaastattelut

Täydensin argentiinalaisesta muraalimaalauskulttuurista keräämääni tietoa tekijä-
haastattelujen avulla. Haastattelut perustuvat avoimeen keskusteluun. Halusin luo-
da perusteellisen, taustoittavan haastattelun, mutta käsitellä myös ”näkymätöntä 
tietoa”, ja sitä kautta taiteilijoiden suhtautumista aiheeseen. Minua on kiinnosta-
nut taiteilijoiden motiivi maalaamiseen ja se, kuinka he halusivat vaikuttaa teok-
sillaan ympäristöönsä. Lisäksi keskustelimme argentiinalaisen ja latinalaisen ameri-
kan  muraalitaiteen erityispiirteistä, sekä kadun filosofiasta.

Halusin, että haastattelujen sukupuolijakauma olisi tasapuolinen, joten etsin 
haastateltaviksi sekä naisia ja miehiä. En tuntenut haastateltavia tai heidän taus-
tojaan entuudestaan. Haastateltavien valintaan vaikutti silti oma kiinnostukseni: 
Otin yhteyttä maalaajiin, joiden töistä ja tyylistä olin kiinnostunut. Myös sattumalla 
oli osuutta asiaan. Näin Lucila Dominguezin öljyvärimaalauksia liikkeen myyjäisis-
sä. Eräällä kävelyretkistäni astuin galleriaan, jossa oli esillä María  Bedoianin veistok-
sia. Pian kävi ilmi, että Bedoian on maalannut myös muraaleja. Kaikki haastateltavat 
suostuivat ehdotukseni jälkeen tapaamiseen. 

Taiteilijoiden profiilit ja motivaatiot ovat erilaisia. Haastateltavani tulevat erilai-
sista taustoista, joten vastaukset ovat monipuolisia. Osalla on taustanaan taideopin-
toja (naispuoliset haastateltavat), osalla graffititausta (miespuoliset haastateltavat).

Haastattelu rakentui suunniteltujen kysymysten esittämisestä ja vapaasta kes-
kustelusta aiheen ympäriltä. Nauhoitin keskustelut. Ensimmäisen haastattelun tein 
Nicolás Romeron (alias Ever) kanssa englanniksi. Huomasin pääseväni syvemmälle 
aiheeseen, kun tekijät puhuisivat äidinkieltään, ja vaihdoin haastattelukielen espan-
jaksi. Purin haastattelut, käänsin ne suomeksi, ja poimin esiin mielestäni opinnäyt-
teeni kannalta merkityksellisimmät esiinnousseet asiat.

Haastattelin neljää muralistia:
• Lucila Dominguez, taiteilija ja kuvittaja (viidakko- ja kasviaiheiset seinämuraalit 
liikkeiden sisätiloissa sekä yksityisissä kodeissa)
• Nicolás Romero (Ever), muralisti (realistis-surrealistisia muotokuvia, kommunismi-
teema)
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• Christian Riffel (Poeta), muralisti (abstrakteja, konstruktivistisia teoksia)
• María Bedoian, kuvataiteilija (orgaanisia aiheita)

Haastattelukysymykset

Alustavat kysymykseni taiteilijahaastatteluihin ovat:
• Muraalimaalaajan tausta?
• Työskenteleekö yksin vai ryhmänä?
• Mistä aiheet ja ideat syntyvät? 
• Mitkä ovat motiivit työskentelyyn?
• Mitä asioita taiteilija haluaa kuvillaan viestiä?
• Muutama sana prosessista.

Historiallinen perspektiivi: 
• Onko Argentiinan tai Buenos Airesin seinämuraaleissa erityispiirteitä verrattu-
na muihin Latinalaisen Amerikan maihin? Miksi Buenos Airesissa maalataan niin 
 paljon?
• Mistä taiteilija saa luvan työskentelyyn?
(+ Miten viranomaiset suhtautuvat maalareihin?)
(+ Arvostetaanko seinämaalauksia taiteena? Mikä on yleisön palaute?) 
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Lucila Dominguez

Porteñolainen kuvittaja, taiteilija ja muralisti Lucila Dominguez maalaa viidak-
ko- ja kasviaiheisia seinämuraaleja liikkeiden sisätiloihin sekä yksityisiin koteihin. 
Dominguez on opiskellut kuvataidetta, jonka jälkeen hän on kouluttautunut eri-
laisissa työpajoissa. Pohjan taiteelliseen tekemiseen hän on saanut erillisistä työpa-
joista. Argentiinassa suunnittelijat hankkivat usein lisäkoulutusta taiteellisten alo-
jen workshopeissa.

Dominguezin mukaan muraalitaide on helposti lähestyttävä ja saavutettava tai-
demuoto. Hän maalaa sisätiloihin, eikä ole maalannut kadulla. Muraalien ohella hän 
tuottaa kuvituksia lehtiin ja Internetiin, ja suunnittelee tuotteita ja printtejä erilaisiin 
medioihin. Tämän päivän Argentiinassa on hänen mukaansa paljon mahdollisuuksia. 

Muraali valikoitui Dominguezin tekniikaksi koon puolesta. Teoksen näkeminen 
suuressa pinnassa inspiroi häntä. Maalaamisen hän aloitti vuonna 2009 työskennel-
lessään elokuva-alalla. Ensimmäiset muraalinsa hän toteutti lavasteeksi kuvauksiin 
ja lumoutui prosessista. Nykyisin hän työskentelee erilaisten asiakastöiden paris-
sa. Dominguez haaveilee kuitenkin maalaavansa omassa barriossaan Villa Crespos-
sa, jossa seinät vilisevät muraaleja. Hän toivoo löytävänsä siihen ylimääräistä aikaa 
muilta projekteiltaan. 

Dominguez työskentelee itsenäisesti. Jos maalattava seinä on hyvin suuri tai aika-
taulu kiireinen, hän käyttää maalaajaystäviään assistentteina.

Aluksi Dominguezin aiheina olivat naisfiguuri, ornamentiikka ja dekoratiivisuus. 
Hän yhdisteli luonnosta löytämiään elementtejä, koristeita ja kasveja suunnittele-
miinsa naishahmoihin, ja dekoratiivisuus oli hallitseva elementti hänen työskente-
lyssään. Nykyään melkein kaikki jota hän tekee, liittyy tavalla tai toisella kasveihin.

Dominguez kokee viidakkoaiheen inspiroivaksi, mutta ei halua jäädä sen vangik-
si. Kasvitieteessä voi mennä erilaisille alueille, ja Dominguezin sanoin se onkin ehty-
mätön universumi. Hän jatkaa aiheen tutkimista ja matkustaa paljon Latinalaisessa 
Amerikassa dokumentoiden hänelle entuudestaan tuntemattomia kasveja. Erilaiset 
kasviaiheet ovat hänelle loputon tutkimuksen ja inspiraation alue.

Dominguezia kiinnostaa pinta. Se ei hänen mielestään ole vähäisempää – pinnas-
sa on hänen mukaansa huikeaa syvyyttä. Maalaamisessa Dominguezia kiinnostaa, 
kuinka ihmiset kokevat teokset. Hän haluaa maalatessaan välittää jotain siitä, mitä 
kauneus hänelle henkilökohtaisesti merkitsee. Teoksillaan hän tuo estetiikkaa tiloi-
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hin, mikä taas vaikuttaa positiivisesti ihmisiin. Muraaleillaan hän tahtoo kaunistaa 
tiloja, sen okkultistisempaa viestiä hänen työhönsä ei kuulu. Ihmiset kertovat koke-
vansa hänen muraalinsa ilahduttavina ja voimauttavina. 

Dominguezia kiinnostaa, kuinka taide ulottuu jokapäiväiseen elämään. Hän maa-
laa huonekaluja, tauluja ja koteja. Hän iloitsee siitä, että nykyisin kuvitus ja taide voi 
ulottua mihin tahansa objektiin.

Dominguez tuntee monesti olevansa taidepiirien ulkopuolella ja sijoittuvansa lä-
hemmäksi kuvittajia ja muraalimaalaajia. Taidepiirit ovat hänen mukaansa Argentii-
nassa sulkeutuneita ja elitistisiä. Se, mitä hän tekee ja minkä kokee itse taiteeksi, ei 
aina lukeudu taiteeksi taidemaailmassa.

Dominguez työskentelee yleensä aina luvan kanssa, sillä hän tekee työtä asiakkai-
den parissa. Kadulla työskentely on hänen mukaansa erilaista: kadulla työskennel-
lään vähin elementein ja nopeasti. Villa Crespon kortteleiden muraalit vaihtuvat vä-
liajoin, ja vaikuttaa kuin taiteilijoilla olisi oma vuoronsa – se on kuin eräänlainen 
leikki tai peli. Dominguez kertoo kuulleensa katutaiteilijoiden keskuudessa vallitse-
vasta kuuden kuukauden kunnioituksen kirjoittamattomasta säännöstä. Niin kauan 
teos voi olla seinällä, kunnes sen päälle on sopivaa maalata uusi. Muraalimaalaus-
kulttuuriin kuuluu kunnioitus, sillä tekijät tuntevat usein toisensa.

Dominguez painottaa muraalikulttuurin olevan globalisoitunut ilmiö. Bue-
nos  Airesissa muraalit ovat esteettisiä. Taiteilijat pyrkivät luovuuteen ja tekemään 
maalaustaidetta suureen kokoon. Kyse ei ole graffitista. Tekijöillä on tunnistettava, 
omintakeinen tyyli. Monet taiteilijoista tekevät kansainvälisiä projekteja, ja työstä-
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vät ulkomailla kokonaisten talojen pinta-aloja. Dominguezin mukaan Argentiinasta 
puuttuvat vielä mahdollisuudet tämän tyyppiseen työskentelyyn. Sen lisäksi hän kai-
paa taiteen tukemista, apurahamahdollisuuksia ja vaihto-ohjelmia. 

Argentiinassa tuotetaan paljon kulttuuria hyvin vähillä resursseilla, kun tukioh-
jelmia ei ole. Se on Dominguezin mielestä myös positiivinen ilmiö. Yritykset tuke-
vat tekijöitä ja järjestävät kilpailuja, mutta esimerkiksi Brasiliassa urbaanin taiteen 
 tukeminen on yleisempää.

Muralismi poliittisena liikkeenä on lähtöisin Meksikosta, joka tunnetaan muralis-
tien kehtona. Dominguez toteaa, että Buenos Airesin katutaiteessa ollaan muiden 
suurkaupunkien tasolla. Hänen mukaansa muraalimaalauksen traditio on hyvin 
vahvasti esillä siellä, missä näkyy alkuperäiskansojen vaikutus. 
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Nicolás Romero | Ever

Muralisti Nicolás Romero maalaa muotokuvia tyylillään, jossa sekoittuu realismi ja 
surrealismi. Romerolla ei ole ammatillisia taideopintoja, vaikka hän kertookin käy-
neensä nuorempana maalaustunneilla. Omien sanojensa mukaan hän ”alkoi vain 
maalata”.

Graffitien maalaamisen Romero aloitti nuorena. Graffitinimi Ever oli aikanaan es-
teettinen valinta, johon vaikutti kirjainten muotokieli. Vasta myöhemmin syntyivät 
pseudonyymiin liittyvät muut merkitykset. 

Romeron aiheet liittyvät usein kommunismin teemoihin. Aihe alkoi kiehtoa hänen 
asuessaan Pariisissa ja tutustuessaan paikallisiin vasemmistolaisiin anarkistipiirei-
hin. Ennen sitä hän ei kokenut ajattelumaailmansa olevan erityisen poliittinen, mut-
ta huomasi pian politiikan sisältyvän ympäröivään todellisuuteen. 

Työssään Romero käsittelee idealismeihin kiteytyvää, ihmisyyttä ympäröivää suur-
ta ristiriitaa siitä, kuinka ideaalit käytäntöön siirtyessä muuttuvat toisiksi. Hän poh-
tii, kuinka kommunismin ideaali ei toiminut, kun taas kapitalismi on systeeminä 
äärimmäisen muuntautumiskykyinen. Kun Romero ensimmäistä kertaa maalasi liit-
tyen teemaan, kyseessä oli kokeilu siitä, kuinka ihmiset reagoisivat aiheeseen.

Romero tähtää siihen, että kasvottomat ideologiat, kuten kommunismi ja 
 kapitalismi, näyttäytyisivät hänen töissään kuitenkin inhimillisinä. Työskentelyn taus-
talla on toive, että ihmiset kiinnittäisivät huomionsa ihmisyyteen ja olemassaoloon. 
Vahvat, taistelevat ideat eivät hänen mukaansa loppujen lopuksi palvelekaan mitään.

Enää Romero ei ole pyrkinyt esittämään vastauksia muraalien aiheillaan. Muraa-
leillaan hän ehdottaa pikemminkin uusia kysymyksiä, uusia tapoja esittää kysymyk-
siä yhteiskunnasta. Tällä hetkellä hän työskentelee kaupunkiin liittyvien kontekstien 
kanssa, jotta kyse ei olisi ainoastaan taiteilijaegosta. Romeron mukaan graffitissa ja 
katutaiteessa voi usein olla kysymys juuri egosta. Graffitin tavoitteena on usein esiin-
tyä monessa paikassa. Hän mainitsee graffitin käyttävän samaa metodia kuin mai-
nonta,  sen ollessa eräänlaista markkinointia. Omassa työssään hän pyrkii kontekstin 
luomiseen, ja suhde kaupunkiin ja tilaan nousee merkitykselliseen asemaan.

Romero haluaa tehdä muraaleilla jotain erilaista, jotta kyseessä ei olisi vain visuaa-
linen aspekti tai kuvan luoma merkitys. Hän käyttää muun muassa valoa osana työ-
tään. Teokseen saattaa vaikuttaa auringon valon liike seinällä maalausprosessin 
 aikana. 
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”Les enfants observaient le progres de la ville communiste quand le capitalisme est arrivé” (Ever). Palermo.

Työssään Romero käyttää siveltimiä ja lateksimaaleja, koska niillä hän kokee pys-
tyvänsä ilmaisemaan itseään paremmin mekaaniseen ja nopeaan sprayjälkeen ver-
rattuna. Spray on kuitenkin hänen juurissaan graffitintekijänä, ja hän käyttää sitä 
maalien rinnalla. Romero tekee kadulla tinkimättömästi samaa, kuin maalatessaan 
kankaalle. Hän ei pyri muuttamaan taiteellisia metodejaan taiteen tekemisessä jul-
kiseen tilaan.

Romero kuvailee Argentiinan ja Buenos Airesin olevan avomielinen kaupunki suh-
teessa katumaalaajiin. Poliisi huolehtii paljon vakavammista asioita, kuin kadulla 
maalaavasta taiteilijasta. Argentiinassa ei ole byrokratiaa liittyen maalaamiseen. Jos 
aikoo maalata suuren rakennuksen, niin saatetaan tarvitaan virallisemmat luvat, 
mutta paras tapa löytää seinä on puhua suoraan omistajan kanssa.

70-luvulla hallinneen diktatuurin aikana saattoi joutua tapetuksi kadulla maalaa-
misesta. Ihmiset, jotka olivat kokeneet diktatuurin ajan, näkivät 2000-luvun alussa 
nuorten taiteilijoiden ilmentävän vapautta. Romeron teorian mukaan nuoret maa-
laamassa seinää sunnuntaisin koetaan merkkinä saavutetusta demokratiasta ja va-
paudesta.

Romero tähdentää, että buenosairesilaisessa maalauskulttuurissa on moninai-
suutta ja erilaisia tyylejä. Ennen talouskriisiä Argentiina oli maa, josta löytyi kaikista 
halvimmat spraymaalit. Kriisin jälkeen maasta tuli yksi kalleimmista, eikä tekijöil-
lä ollut enää varaa sprayhin. Taiteilijat yrittivät löytää muita tapoja maalata. He al-
koivat käyttää lateksimaaleja ja löysivät uusia tapoja käyttää värejä. Se on Romeron 
mukaan yksi syy, miksi Argentiina tuli niin monipuoliseksi katumaalauskulttuuris-
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sa. Maalaajat yrittävät edelleen löytää resursseja työskentelyyn vaikka tyhjästä. Se 
on Romeron mukaan jotain todella erityistä, ja ominaista paikalliselle katutaiteelle. 

Romero kuvailee Buenos Airesia hulluksi kaupungiksi. Maalaajan täytyy olla kon-
taktissa ihmisten kanssa porteñolaisten ollessa hyvin uteliaita. Ohikulkija saattaa 
kertoa hänelle jotain maalauksesta, joka siirtyy teokseen. Maalatessaan Romero tie-
dostaa kaupungin luonteeseen kuuluvan ennustamattoman ja improvisoidun puo-
len. Kadulla reaktiot saattavat olla odottamattomia. Juuri tämä arvaamattomuus 
ins piroi häntä. Romeron mukaan teosten yleisö on erilaista, kadulla on ihmisiä kai-
kista eri sosiaaliluokista. 

Kun maalaus on valmis, teos ei kuulu enää Romerolle. Jos muotokuvamaalauksen 
töhritään seuraavana päivänä rivouksia, hän ei pahastu, vaan toteaa sen olevan jon-
kinlainen vastaus. Kadulla saa aina jonkun reaktion.

Kadulla taiteilijat haluavat muuttaa jotain kaupungissa, tehdä jotain ennalta- 
arvaamatonta ja yllätyksellistä. Romerolle se, että hän muuttaa jonkun ihmisen päi-
vän, on tärkeää. Maalaaminen luo jotain odottamatonta toisen tilaan. Hän ei kui-
tenkaan pysty kuvailla tätä sen enempää, sillä reaktiot eivät ole näkyviä. Ei voida 
varmasti tietää, mitä kokemuksen tasolla tapahtuu. 

Kadulla maalaaminen on Romeron mielestä poliittinen akti. Vaikka ei haluaisikaan 
sanoa työllään mitään erityistä, maalaaja tekee intervention julkiseen tilaan muut-
taessaan sitä. 

Romero käyttää maalatessaan luonnoksia, mutta improvisoi maalatessaan muo-
tokuvien otsasta lähteviä muotoja. Muotoihin tallentuu se hetki, joka tapahtuu sei-
nällä työskennellessään, ja ne ilmaisevat kadun tilannetta. Hän pitää tästä tiedosta-
mattomasta osasta työskentelyssään, ja se ilmaantuu lopulta aina mukaan. 

Romero korostaa katujen kuuluvan kaupunkilaisille. Kadut ovat tiloja, joilla voi-
daan jakaa, välittää ja olla todellisessa vuorovaikutuksessa. Kun ilmaantuu epäta-
sa-arvoa, ihmiset ilmaisevat mielipiteensä valtaamalla kadut. Katu on tila, joka on 
valloitettu, ja jonka voi vallata takaisin. Se saa Romeron maalaamaan ja pitää hänet 
liikkeessä.
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Christian Riffel | Poeta

Christian Riffel on maalannut Buenos Airesin kaduilla 17-vuotiaasta lähtien. Amma-
tiltaan hän on graafinen suunnittelija, mutta alan harjoittaminen jäi sen alkaessa 
viedä tilaa taiteilijan todelliselta intohimolta, maalaamiselta. Poetan muraalit ovat 
abstrakteja sommitelmia, jotka kiinnittävät katukuvassa huomiota voimakkailla vä-
reillä ja selkeälinjaisilla muodoillaan. 

Aluksi maalaaminen oli graffiti-keskeistä. Kirjainten jälkeen hän alkoi tehdä hah-
moja. Riffelille graffiti merkitsee kadulla spraytekniikalla maalaamista. Sen elemen-
tit ovat aerosol, seinä ja katu. Maalaaminen on hänen mukaansa erilainen prosessi. 
Muralismi merkitsee eri asiaa kuin graffiti. Valtavan seinän työstäminen vaatii aikaa 
ja tekniikoiden tuntemusta. 

Riffel maalaa mielellään yksin, mutta hän käyttää tarvittaessa assistentteja. Hän 
maalaa ystäviensä Roman ja Martin kanssa, sillä heidän kanssaan yhteistyö on toi-
mivaa ja jälki tasokasta.

Riffel on työskentelyssään analyyttinen ja löytää stimulaation vallitsevasta yhteis-
kunnasta, ihmisistä ja reaktioista. Riffelille taide ja persoona ovat yksi ja sama asia. 
Hän kokee olevansa yhtä kuin maalauksensa. 

Motiiveja muraalien tekemiseen on yhtä monia kuin tekijöitäkin, mutta usein tai-
teilijat haluavat vaikuttaa ympäristöönsä positiivisesti. Riffel kokee, että maalates-
saan muraaleja hän tekee taidetta kaikille. On hienoa, että ihmiset, jotka eivät tietoi-
sesti etsiydy museoon tai gallerioihin, voivat nähdä hänen teoksensa kadulla. Riffel 
kokee, että hänen teostensa vaikutus ihmisiin ja barrioon on positiivinen. Maalaami-
nen tuottaa iloa. Hänen tavoitteena on lisätä iloa ja positiivisuutta kaupunkikuvaan.

Joskus kun seinä vaikuttaa hylätyltä, Riffel maalaa lupaa kysymättä. Toisiaan hän 
pyytää luvan. Kun Riffel alkoi maalata, ihmiset eivät tienneet mitään ilmiöstä. Nykyään  
taiteilijoita kunnioitetaan, eikä tekeminen ole niin rikollista kuin aikaisemmin. 

Riffelin mukaan monista entisistä graffiteroista tulee ajan kuluessa muraalimaalaa-
jia. Hän huvittuu ajatuksesta graffitista sairautena, johon muraali on parannuskeino. 
Muraaleja halutaan, koska niillä peitetään tageja, tai estetään niiden ilmestymistä.

Riffel kertoo Argentiinan katutaidekulttuuri olevan erityislaatuinen. Kaikessa epä-
vakaisuudessaan maa puskee luovuuteen, vaikka resursseja ei välttämättä ole. Tai-
teilijat omaavat Argentiinassa voimakkaan vimman maalaamiseen. Julkisessa maa-
laamisessa ei juuri ole esteitä, jotka pidättelisivät. 
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Suvaitseva suhtautuminen katutaiteeseen näkyy kaupunkikulttuurissa. Buenos 
Airesissa ja muissa Latinalaisen Amerikan maissa on hyväksyvä ilmapiiri, jos vertaa 
eurooppalaisiin suurkaupunkeihin.

Riffelin mukaan Argentiinasta puuttuu kuitenkin vielä paljon. Katutaiteilijat eivät 
saa hyväksyntää nykytaiteen piireiltä eikä yhteyttä taiteen ja katutaiteen välillä juu-
rikaan ole. Ulkomailla tekeminen linkittyy hänen kokemuksensa mukaan vahvem-
min taiteeseen. Mutta se tulee muuttumaan Riffelin mielestä ajan kanssa. 

Tällä hetkellä Riffel liikkuu konstruktivismista kohti kolmiulotteisempaa ilmaisua. 
Vireillä on veistostaiteen tekemistä ja veistosten suunnittelua ulkotilaan.

Riffelille muraalitaiteessa on pohjimmiltaan kyse kommunikaatiosta. Euroopassa 
maalaaminen perustuu vielä eri lähtökohtiin, eivätkä maalaajat ole tottuneet pyy-
tämään lupia. Muraalien tekemiseen Argentiinassa liittyy paljon kommunikaatio-
ta. Buenos Airesissa talojen omistajat kutsuvat koteihinsa ja saattavat tarjota olutta 
ja ruokaa. Riffelin mukaan kommunikoivalla asenteella voi saavuttaa paljon missä 
päin maailmaa tahansa. Hänen kokemuksensa mukaan taiteilijaa, joka haluaa tuoda 
teoksensa julkiseen tilaan, kunnioitetaan tekijänä.

Riffelin mukaan tärkeintä maalaamisessa on kadulla syntyvät yhteydet. Ohikulke-
vat ihmiset vaikuttavat vireillä olevaan teokseen. Ihmisten kynnys ottaa kontaktia on 
hyvin matala: maalatessa tutustuu koko naapurustoon. Kaikki 8-vuotiaista lapsista 
vanhuksiin asti haluavat kertoa oman tulkintansa hänen abstrakteista töistään. Ka-
dulla maalaamisessa tapahtuu hienoja asioita, ja hän arvelee ettei varmaan koskaan 
tule jättämään sitä.

Abstrakti aihe (Nelio, Poeta). San Telmo.



46

Monet pitävät muralisteja tulevaisuuden taiteilijoina. Riffelille muralismin uusi  
nousu merkitsee tälle vuosisadalle jotain aivan erityistä. Hän toteaa maalaajien 
määrän globaalilla tasolla olevan uskomaton. Muralistina Riffel tuntee olevansa val-
lankumouksellinen – siihen hän uskoo vilpittömästi.
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María Bedoian

Taiteilija ja kuvanveistäjä María Bedoian organisoi yhteisöllisen Meta!-gallerian toi-
mintaa Palermon kaupunginosassa. Työssään hän käsittelee identiteetin teemoja. 
Bedoianin piirrostyyli on graafista, se perustuu viivatyöskentelyyn, mutta on samal-
la abstraktia. 

Katutaiteeseen Bedoian tutustui Cordobassa tavatessaan buenosairesilaisia tai-
teilijoita maalaamassa. Kohtaamisesta saadun kipinän johdosta hän alkoi maala-
ta. Urbaanissa taiteessa Bedoian kokee inspiroivana työn suunnittelun juuri tiettyyn 
paikkaan. 

Bedoian tekee selkeän eron muraali- ja graffitikulttuurin välille. Hänen mukaan-
sa tageja tekevät graffiterot ovat kytköksissä teini-ikään ja ryhmän sosiaaliseen ko-
koontumiseen. 

Julkisessa tilassa työskentelyyn kuuluu hetken sidonnaisuus ja improvisaatio. Maa-
laaminen kadulla on Bedoianille yksi metodi muiden joukossa. Hänen mukaansa täy-
tyy todella omistautua katutaiteen tekemiselle, jotta sillä voisi elää taloudellisesti.

Bedoianin teemat ovat dynaamisia ja orgaanisia. Joskus ohikulkijat pyytävät hän-
tä kertomaan, mitä kyseinen teos tarkoittaa. Silloin hän pyytää henkilöä kertomaan 
oman tulkintansa, joka kiinnostaa häntä suunnattomasti prosessin havainnoinnissa. 

Kadulla maalaamisessa Bedoiania kiehtoo se, kuinka teos vaikuttaa kyseiseen ti-
laan. Hän pyrkii toteuttamaan taiteelliset projektinsa itse, mutta ystävät auttavat 
tarvittaessa.

Bedoianin mukaan kaduilla tapahtuu vuorovaikutusta. Joku voi tulla maalaamaan 
teosta hänen kanssaan, teos kuluu, valo on erilaista eri hetkinä, joku maalaa jotain 
teokseen jälkikäteen. Muraalin tekoon sisältyy erilaisia ilmiöitä: vuorovaikutus, aika, 
reaktio, tilanne, kommunikaatio. Maalaustilanteeseen vaikuttavat ohikulkijat, liiken-
teen virtaus, valo- ja sääolosuhteet. Tilanteessa saattaa syntyä uusi idea. Lopullises-
ta teoksesta voi tulla erilainen kuin alkuperäinen suunnitelma oli. Se on Bedoianille 
hyvä  asia. Ihmiset saattavat ehdottaa jotain, ja se vaikuttaa teokseen. 

Bedoian kokee, että kadulla maalatessa korostuu ”jätkämäinen” asenne. Kyse on 
tilan haltuunotosta ja valtaamisesta. Hänen mukaansa urbaani taide vaikuttaa kä-
sitykseen, jonka mukaan taiteen tulisi olla yhdessä paikassa ja lopullista. Seinämaa-
laus ei ole valmistumisensa jälkeen enää tekijän omaisuutta, vaan se tulee osaksi 
muiden henkilöiden jokapäiväistä elämää. Urbaani taide luo uusia tarinoita ja hen-
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kilökohtaisia siteitä. Bedoian on tavannut paljon ihmisiä kadulla maalatessaan.
Bedoian kuvailee kadulla maalaamisen olevan stimuloivaa, energistä ja ruumiillis-

ta. Se on läsnäolevaa tekijän tuodessa esille itsensä ja asenteensa. Teko kommunikoi 
jotain ihmisille ja siinä on jotain performatiivista. Kadulla tekeminen opettaa paljon.

Joskus Bedoianilla on lupa työskentelyyn, toisinaan taas ei. Hän katsoo sen tilanteen 
ja paikan mukaan. Luvan pyytäminen on mutkatonta. Toisinaan lupia täytyy pyytää 
hyvin kaavamaisesti. Maalaamisesta saattaa hävitä tiettyä spontaaniutta ja vapaut-
ta, jos seinän omistaja pyrkii vaikuttamaan työhön. Bedoianin mukaan positiivista ar-
gentiinalaiseen yhteiskuntaan kuuluvassa kaaoksessa on se, että on mahdollista löy-
tää tiloja, jotka eivät ole kenenkään ja joista ei erityisesti huolehdita. Maalaajana on 
todennäköisesti tervetullut, tai voi sopia asiasta, jolloin maalaaminen järjestyy.

Bedoiania häiritsee kaupunkikuvassa vallitseva kaupallisen kuvaston invaasio ja 
se, kuinka kuluttamista tukevat viestit tunkeutuvat julkiseen tilaan. Muralismissa 
taas on kyse yhteisön ilmaisusta, taiteellisesta äänestä. Bedoian muistuttaa, että 
graffiteja on ollut Pompeijin aikakaudesta lähtien.

Bedoian erittelee katutaiteilijoiden motiiveja. Joillakin tekijöillä on poliittinen ja 
suora lataus. Toisilla on naiivimpi ja koristeellinen kuvasto. Jälkimmäisen tavoitteena 
on lisätä iloa kaupunkikuvaan. On mahdollista työskennellä hyvin hienovaraisessa 
kontekstissa ja samalla muuttaa jotain ympäristössä. Pasifistisempi lähestymistapa 
on Bedoianille vallankumouksellisempaa, kuin provosoivan taiteen tekeminen. Maa-
lauksista nauttivat juuri ihmiset, jotka viettävät sunnuntaisin aikaa lastensa kanssa 
ja huokaavat: Ay, que lindo! Onpa kaunista!

Abstrakti kasviaihe (María Bedoian). Villa Crespo.
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Kadulla tekeminen on taiteen tuomista kontekstiin, jossa hallitsevat erilaiset lait. 
Buenos Airesissa ihmiset suhtautuvat aiheeseen positiivisesti. Katutaiteen kulttuu-
rista osataan nauttia. Pääkaupungissa alkaa olla Bedoianin mukaan kuitenkin kylläs-
tymistä suhteessa katutaiteeseen. 

Tekijät tulevat usein designin, kuvituksen, muotisuunnittelun, animaation ja hah-
mosuunnittelun maailmasta. Alalla on paljon itseohjautuvuutta. Kuuluisimmat 
teki jät maalaavat maailmanlaajuisesti tunnettuja supermuraaleja. On monimuo-
toisuutta ja ryhmätyöskentelyä. Toiset työskentelevät enemmän liiketiloissa. 

Bedoian täsmentää, että kaikki kadulla maalaaminen ei ole yhtä ja samaa. Teki-
jöitä yhdistää yhteinen media, mutta taustat ja motivaatiot ovat erilaisia. He käsit-
televät eri asioita erilaisista lähtökohdista. Tekniikkana voi toimia kollaasi, maalaus, 
abstraktius, figuratiivisuus tai hyperrealismi. 

Bedoiania katutaiteen teemat kiinnostivat aikanaan. Tietyn pisteen jälkeen hän 
huomasi, että ne eivät esteettisesti tuntuneet enää kiinnostavilta. Hän koki mielek-
käämpänä sen, kun tekijät kokoontuivat yhteen ja työstivät kollektiivisesti suunnitel-
lun teoksen, jolloin tekeminen oli arkkitehtonisesti kunnianhimoisempaa. Bedoianin 
mukaan kadulla maalaamisella on kuitenkin arvonsa. Se, että kadulla on maalaava 
persoona, on ainutlaatuista. Kyseessä ei ole mainos tai ilmoitus, vaan ainutlaatuinen 
teko, joka on lähtöisin juuri tietystä henkilöstä. Jonkun syyn vuoksi hän halusi maa-
lata seinän, kertoa sillä jotain.
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8.  
Projekti:  
Shape Modules -muraali

Opinnäytteen produktio on suunnitelma seinämuraalista. Siinä yhdistyvät havainto 
ja tutkimus Latinalaisen Amerikan Andien symbolisesta kuvakielestä sekä argentii-
nalaisesta seinämuraalikulttuurista. Tutkimuksellisesta osiosta nousee teemoja pro-
duktiiviseen osaan. Projektin dokumentointi koostuu taustoituksesta, luonnoksista 
ja valokuvista.

Andien alkuperäisväestön perinteisellä taide- ja käsityöläiskulttuurilla oli inspiroi-
va vaikutus työskentelyyni. Matkustin joulukuussa 2013 Argentiinan pohjoisosassa 
Saltan ja Jujuyn provinsseissa sijaisevissa vuoristokylissä. Myöhemmin keväällä 2014 
tein matkan Peruun. Ryijyissä ja käsitöissä näkemäni kuviot ja värit tekivät minuun 
vaikutuksen. Kyseessä olivat inkakalenterin  kuviot, esikolumbiaanisen ajan Perusta ja 
Andeilta peräisin oleva visuaalinen kieli.

Abstrakteista muodoista löysin olemassaolevan yhteyden työskentelyyni ja luon-
noslehtiöissäni esiintyvään muotokieleen. Piirustuksissa olen tutkinut symbolimai-
sia, geometrisia, abstrakteja, muuntuvia muotoja ja kuvioita. Matkojen jälkeen luon-
noslehtiöihini syntyi uusia abstrakteja muotokokeiluja, kun prosessoin ja merkitsin 
muistiin näkemääni.

Andisymboleiden semioottisten merkitysten aukikoodaaminen olisi syvempi kat-
saus laajempaan kulttuuriseen ymmärrykseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 
antropologiaan sekä kulttuurihistoriaan. Olen janonnut tietoa siitä, mitä symbolit 
merkitsevät, mutta tutkimani kulttuuriantropologiset lähteet eivät tarjonneet yksi-
selitteisiä vastauksia, ja merkkien tarkat merkitykset jäävät tuntemattomiksi.

Andien ikonografia tekstiilitöissä

Shape Modules -teoksen estetiikka linkittyy andilaisessa tekstiilitaiteessa esiinty-
viin kuvioihin. Tekstiilikäsityöläisyys vahvistaa kulttuurista ja paikallista identiteet-
tiä. Seinävaatteet loistavat kirkkaissa väreissä, ja niissä näkyy käsityöläisyyskulttuu-
rin perinne. Osa näkemistäni tekstiileistä on tuotettu teollisesti, osa käsityönä. Tyylit 
 varioituvat eri alueilla. Tänäkin päivänä Andien alkuperäisväestö määrittelee etnistä 
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Latinalaisen Amerikan esikolumbiaanisen ajan taiteessa esiintyvät merkkijärjestelmät. Inkakalenterin 
geometriset kuviot. (Vas. Valle Sagrado, Pisac, Peru, oik. Humahuaca, Argentiina.)

identiteettiään värien, muotojen ja kuosien avulla. (Rodman 2000, 237.)

Muinaisissa kulttuureissa tekstiilejä käytettiin vaurauden ja vallan symbolina 
(Rodman&Cassman 1995, 33). Andien kulttuurissa maalaus, piirtäminen, veistostaide, ja kutomi-
nen ovat graafisia tapoja kommunikoida. 

Historialliset tekstiilit välittävät informaatiota antropologisista näkökulmis-
ta. Gundrum toteaa, että historialliset tekstiilit viestivät etnistestä identiteetistä, 
uskon nollisisista yhteyksistä, sosiaalisesta statuksesta, maailmankatsomuksesta ja 
kosmologista suhteista. Historiallisten tekstiilien voidaan tulkita kuvaavan kalente-
ria, auringon- ja kuun liikkeitä ja tähtikuvioita. Joidenkin löydettyjen tekstiilien on 
tulkittu viittaavan astro logiaan, ajankiertoon, maanviljelykseen ja niihin liittyviin ri-
tuaaleihin. (Gundrum 2000.)

Inka-kalenteri ja Tokapu – Inkojen symbolit

Ryijyissä esiintyvät geometriset kuviot ovat osa inkakalenterin merkkisysteemiä. 
Inka kalenterissa jokaisella kuviolla on oma merkityksensä. Osa niistä merkitsee kuu-
kausia. Kuviot ovat geometrisia ja varioituvia, kuin symboleja, merkkejä, kirjaimia 
tai tuntematonta kieltä. Geometriset kuviot ovat jaettu modulimaisesti kuvapinta-
alaan. Merkkien kaikkia merkityksiä ei tunneta. 

Esikolumbiaaniset kulttuurit, mukaanlukien inkojen kulttuuri, ovat tunnettuja 
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Inkakalenterin geometriset kuviot.  (Humahuaca, Argentiina.)
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ikonografisista kuvistaan. Cabrerizo kuvailee ikonografisen järjestelmän luonnetta.  
Kuviot liittyvät alueelliseen identifiointiin ja vuosisatojen takaisiin merkityksiin. 
Symbolit ovat yksinkertaisia, mutta kantavat sosiaalisia, henkisiä ja poliittisia merki-
tyksiä. Ne on luotu tiettyihin tarkoituksiin yhteiskunnassa. (Cabrerizo 2006, 4.) Andien asuk-
kaille ikonografia edusti tiettävästi yhteyttä inhimillisen, pyhän ja maallisen välillä. 
Kuviot ilmaisevat tätä yhteyttä. (Cabrerizo 2006, 14.) Andilainen ikonografia on kielellinen jär-
jestelmä (Cabrerizo 2006, 12). 

Inkojen kalenterisysteemi on Etelä-Amerikan muinaisista kulttuureista parhaiten 
tunnettu, vaikka siihen liittyvät yksityiskohdat ovat edelleen tieteellisen keskustelun 
alaisia (Gundrum 2000). Huari-kulttuuri on tuottanut abstrakteja ja geometrisia muotoja, 
joilla on ollut näkyvä vaikutus inkojen aikakauden ikonografiaan, joissa ympyröiden 
ja kaarien sijasta korostuvat viivat ja neliöt (Cabrerizo 2006, 10). 

Buenosairesilaisen artesaanin kertoman mukaan ryijyihin kudotut merkitykset 
ovat nykyisin sekoittuneet. Niissä sekoittuvat historialliset sekä nykypäivänä synty-
neet merkitykset. Lisäksi käsitöiden tekijöiden omat merkitykset saattavat kutoutua 
kankaisiin (artesaani 2014). Monet symboleista ovat uusia ja moderneja.

Tokapu-järjestelmä taas on abstrakti, geometrinen ryhmä symboleita, joiden mer-
kitystä ei ole selvitetty (Cabrerizo 2006, 10). Perun arkeologisia löytöjä esittelevissä museois-
sa muinaisissa tekstiileissä esiintyy merkkejä, jotka kuuluvat Tokapu-ikonografiseen 
merkkisysteemiin. Tutkijoiden mukaan kyseessä on eräänlainen kirjoitus- tai merk-
kijärjestelmä.

Inka-tunika, geometrinen tokapu-kuviointi, 
1550-luku (Dumbarton Oaks Research Library 
and Collection, Washington, DC).
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Kuviot lehtiöissä

Osa luonnoksista on piirretty ennen matkaani Argentiinan pohjois-osiin, jossa näin 
inkakalenterin symboleita ensimmäisen kerran. Osa taas on tuotettu sen jälkeen. 
Luonnokset ovat toimineet pohjana seinämuraalin suunnittelutyölle.

Syvempi tieto Andien ikonografisista merkityksistä jäävät tuntemattomaksi. Sym-
bolit ovat luoneet aikanaan järjestystä merkityksiin, vaikka emme pystykään auki-
koodaamaan niitä.

Luonnoksissa pohdin abstraktien kuvioiden luonnetta. Kuviot antavat muodon jol-
lekin, joka on osittain tuntematonta. Niissä mahdollistuvat erilaiset tasot:  kielellinen, 
alitajunnallinen ja tiedostettu taso. Abstraktit muodot tuovat  näkyviin ja tietoisuu-
teen merkityksiä, jotka eivät ole suoraan havaittavissa. Ne eivät esitä suoranaisesti 
tunnettua. Niissä piilevä mahdollinen idea, rakenne, struktuuri tai absraktio jää pii-
loon, vaikka saakin havaittavan muodon. Muodoissa näkyväksi tulee jotain, mikä ei 
aikaisemmin ollut näkyvää.

Kuvioiden luonne tapahtuu ennen kieltä, sijaitsee kielen ”takana”. Kuviot tapahtu-
vat avointen merkitysten äärellä. Inkojen luomaa ikonografiaa katsoo vailla ymmär-
rystä, samalla mieli työskentelee kuvioiden äärellä ja luo yhteyksiä jo tunnettuun. 
Luonnoslehtiön piirustukset operoivat samalla alitajunnan ja merkityksenmuodos-
tamisen alueella. Luonnoslehtiöissä ilmentyvät assosioivat abstraktit kuviot ovat 
eräänlaisia symboleita, jotka viittaavat kielelliseen järjestykseen ”jossain toisaalla”.

Piirtäessä abstraktia kuviota luonnoslehtiöön sen voidaan ajatella merkitsevän 
ydinminän rekonstruoimista ja sen esitystä. Piirtämäni kuviot ovat vailla lukkoon-
luotuja merkityksenantoja. Kuvio on kokonaisuus, johon alati epäjärjestelmällinen 
mieli haikailee. 
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Luonnoslehtiöihin kertyneitä kuvioita Argentiinassa ajalla 2013-2014. 
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Shape Studies – Muototutkielmia

Minulle tarjoutui näyttelymahdollisuus kahden paikallisen kuvittajan kanssa Cual-
quier Verdura -nimisessä gallerialiikkeessä, Buenos Airesissa helmikuussa 2014. 
Ilustradores en el Sótano (suom. Kuvittajat kellarissa) -näyttelyssä minun lisäkseni oli-
vat mukana kuvittaja-taiteilija Mara Hitters sekä kuvittaja Nico Zep. Näyttelyyn maa-
lasin peiteväreillä abstrakteja muotoja ja hahmoja, ja rakensin niistä installaation 
nimeltä Shape Studies. Maalaukset ovat abstrakteja muoto-ja väritutkielmia. Epäsuo-
rana vaikuttimena teoksessa ovat inkakalenterin geometriset kuviot. 
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Yksityiskohta Shape Studies -teoksesta. Ilustradores en el Sótano - ryhmänäyttely: Emilia Ahonen, Mara Hitters ja 
Nico Zep. Cualquier Verdura, Buenos Aires, Argentiina. Tekniikka: guassi. 2014.
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Shape Studies
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Shape Modules -luonnos
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Shape Modules – seinämuraali

Seinämuraaliaihe Shape Modules pohjautuu tutkimukseen symbolimaisesta inka-
kalenterin merkkisysteemistä. Se perustuu luonnoslehtiöis säni esiintyvään muoto-
kieleen ja mielikuvituksellisiin muotoihin. Väreiksi olen valinnut maanläheiset sävyt.

Työ rakentuu erilaisista kuvio-moduleista. Yksittäinen kuvio toimii yhtenä suure-
na muraalina. Moduleita on mahdollista varioida ja yhdistellä maalattavan seinä-
pinnan mukaan. Niitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Shape Modules toimii 
erilaisina sarjoina. Sävyt ovat varioitavissa maalattavan seinäpinta-alan ja ympäris-
tön mukaan. Teos voidaan toteuttaa sekä sisä- että ulkotilaan. Teoksen tavoitteena 
on ottaa huomioon vallitseva arkkitehtoninen tila sekä siinä vallitseva värimaailma.
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Kuvio 1
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Kuvio 2
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Kuvio 3
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Kuvio 4
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Kuvio 5
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Kuviot sarjana
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Kuviot variaationa
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9.  
Analyysi

Buenos Airesin seinämuraalikulttuurissa kiinnostavaa on sen editoimattomuus, 
 ennakoimattomuus, rosoisuus ja yllätyksellisyys. Muraalit luovat ja vahvistavat 
asuinalueiden identiteettiä eteläisessä Amerikassa, ja ihmiset ja kaupunkilaiset 
omaksuvat ne osaksi ympäristöään. Muraalitaiteen arvot rakentuvat historiallisel-
le perinteelle. 

Eteläamerikkalainen katutaide näyttäytyy kiehtovana, värikkäänä, rönsyilevänä, 
kaoottisena ja toisinaan absurdina. Se on opettavaista, maalauksellista, unelmoivaa, 
hullua, rujoa ja ilahduttavaa. Yllätyksellinen elementti on noussut havainnoissani 
suureen asemaan. 

Muralismi Etelä-Amerikan valtiossa rakentuu erilaisista merkityksistä kuin suo-
malainen katutaidekulttuuri. En ole kokenut olennaisena tehdä vertailua kontekstin, 
kulttuurin ja historiallisten taustojen erilaisuudesta johtuen. 

Suomessa olen kokenut katutaiteen melko kuuliaisena ja siloiteltuna. Maalaami-
nen on luvanvaraisesti tuotettua, ja sen täytyy olla julkisesti hyväksytettyä. Etelä- 
Amerikassa maalaaminen tapahtuu ja näyttäytyy minulle katsojana erilaisena. Kat-
sojana olin myös uusi, matkalainen, enkä ymmärtänyt kaikkia seinämaalauksiin 
kätkeytyviä merkityksiä. Siihen on myös liittynyt osa kokemuksen viehätyksestä.

Tutkimus kerää yhteen tietoa ja nostaa esiin tietoa kokemuksen piiristä. Solidaari-
set arvot viestinnässä nousevat siinä keskeiseksi teemaksi.  Johtopäätökset ovat osit-
tain entuudestaan tunnettua, mutta luovat uusia ajatuspolkuja ja havaintoja. Opin-
näyte kerää yhteen ja muodostaa uutta.

Prosessi

Tein maisterivaihdon Buenos Airesissa, Universidad de FADU-UBA-ssa, syksyllä 2013. 
Työskentelin kaupungissa kevään 2014 ajan. Maisterin opinnäyte on projekti, jossa 
olen halunnut linkittää taiteellisen tekemisen Latinalaisen Amerikan visuaaliseen 
kulttuuriin. Aihe syntyi Argentiinassa, kun kiinnostuin seinämaalauksiin liittyvistä 
merkityksistä. Tuntui hedelmälliseltä tutkia uutta ympäristöä visuaalisen kulttuurin 
näkökulmista. Aihe tarjosi minulle mahdollisuuden oppia maan historiasta, poliitti-
sesta tilanteesta ja alueen kulttuuriperinteistä. Opinnäyte yhdistää visuaalisia tee-
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moja, joihin olen syventynyt matkani aikana Etelä-Amerikassa. 
Nykykatutaide ja andikulttuurin ikonografia eivät varsinaisesti kohdanneet 

toisiaan  Buenos Airesin kaduilla. Andikylissä taas työstetään enemmän traditio-
naalisia aiheita. Monet kohtaamani paikalliset taiteilijat olivat inspiroituneet 
alkuperäisväes tön taiteesta. Muralisti Jazin viimeisimmät työt palautuvat meksiko-
laiseen muraa liperinteeseen Diego Riveran teosten hengessä.

Matkustaessani Andeilla pääsin kosketuksiin alueen perinteiseen taide- ja käsityö-
kulttuuriin. Löysin yhteyden näkemäni käsityötaiteen ja luonnoslehtiöissä toistunei-
den kuvioiden kanssa. En matkallani haastatellut käsityöläisiä, sillä en tällöin vielä 
ajatellut mahdollista yhteyttä opinnäytteeseen.

Keväällä 2014 pidin näyttelyn Buenos Airesissa, jossa työstin abstrakteja kuvioita ja 
piirtämisen kieleeni sekoittuvia teemoja. Yksi asia siis seurasi toista ja opinnäyttee-
seen on vaikuttanut matkan aikana toinen toistaan seuranneet asiat, kulttuurinen 
kokemus ja uuden kohtaaminen.

Opinnäytteen tekemisessä oli myös haasteensa. Lähteiden saatavuus oli ongelmal-
lista maahantuontirajoitusten vuoksi, ja löytämäni tieto oli pirstaleista. Käänsin artik-
keleita paikallislehdistä espanjasta suomeksi. Aiheesta käydyt keskustelut asiantun-
tijoiden, taiteilijoiden ja paikallisten kanssa valaisivat olennaisesti aihetta. Suomeen 
palattuani olen täydentänyt teoriaosuutta minua puhuttelevien lähteiden äärellä.

Kielen avulla pääsin syvemmälle käsittelemääni ilmiöön ja sen kantamiin merki-
tyksiin käsiksi. Kankkusen mukaan kieli onkin itsessään yksi vähitellen avautuva nä-
kökulma ja tiedonlähde kulttuuriin. Kieli ei ole ainoastaan väline merkitysten tavoit-
tamiseen, vaan myös itsessään kulttuuristen merkitysten kantaja. (Kankkunen 2013, 5–6.) 

Mitä muraalit viestivät?

Seinät kommunikoivat Argentiinassa eri tavoin. Muraalit ovat visuaalisia viestejä, 
ennemminkin kuin sanoja tai sloganeita. Lisäksi niissä on nähtävissä tarinankerron-
nan perinteet. Niillä kerrotaan, opastetaan ja vaikutetaan.

Taiteellinen, esteettinen, ilmaisullinen muraali on lähtöisin taiteilijan henkilö-
kohtaisesta motivaatiosta ja inspiraatiosta. Niissä ei aina näyttäydy selkeää viestiä. 
 Tavoitteena on ympäristön kaunistaminen, asuinalueen aktivoiminen ja asukkai-
den ilahduttaminen. Toisinaan taiteellinen muraali linkittyy poliittiseen teemaan. 
Maalaukset voivat olla pohdiskelevia ja keskustelevia. Taiteelliset muraalit voivat ol-
la esittäviä tai abstrakteja. Niissä voi esiintyä tekstiä (runoutta, slogan, iskulause). 
 ”Poder Latino! – Latin Power!”, tai ”Amor es vida – Rakkaus on elämä.” Dekoratiiviset 
fileteados-ornamentit kuuluvat taiteellisten muraaleiden ryhmään.

Toinen ryhmä on selkeästi kaupallinen seinämuraali. Tästä esimerkkinä toimivat 
käsin maalatut mainokset liikkeiden julkisivuissa, joista opinnäytteen sivuilla on ku-
vaesimerkkejä.

Kolmas ryhmä on poliittinen seinämuraali. Muraalilla on viesti ja agenda, kuten 
vallitsevan poliittisen johdon puolustaminen tai kritisointi. Poliittinen viestintä pe-
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rustuu usein graffitimaiseen tekstaukseen (kuten puolueiden käyttämä blokkikir-
jain-graffiti) tai mielipiteen ilmauksiin. Joskus ne ovat estetisoituja viestejä ja tai-
deteoksia.

Neljänteen ryhmään lukeutuvat muistomuraalit. Esimerkkinä tästä ovat muisto-
teokset diktatuurin uhreille. Niissä olennainen motiivi on muistaminen ja  yhteisöä 
kohdanneiden traumojen purku.

Viides ryhmä on historiallinen, valistava muraali. Ne esittävät kansallisia ylpeyden 
aiheita.  Ne ovat yhteiskunnan epäkohdista tai saavutuksista kertovia, kansallissan-
kareita kuvaavia muraaleja, sekä historiallisia aiheita ja merkkitapahtumia kuvaile-
via seinämaalauksia.

Muraalien aiheen, viestin ja esteettisen toteutustyylin välillä ei aina ole selkeää yh-
teyttä. Poliittisen graffitin tyyli on pelkistetympää, ja poliittinen muraali pyrkii usein 
realismiin ja esittävyyteen. Taiteellisen seinämuraalin tyyli on taas vapaa, taiteilija-
kohtainen.

Haastattelujen purku

Haastattelu on tutkimuksen kannalta tärkeä metodi, sillä aihe ”tapahtuu” kadulla. 
Siihen kuuluva tieto on kokemusperäistä, ja toimiva keino kerätä sitä on keskustella 
tekijöiden kanssa.

Tekijähaastattelut syventävät tutkimustani Latinalaisen Amerikan muraalimaa-
lauskulttuurista. Niissä olen avannut taiteilijoiden pyrkimyksiä vaikuttaa ympäris-
töön ja yhteisöön, jossa he toimivat. Haastattelut ovat henkilökuvia. Haastatteluis-
ta käy ilmi, että taiteilijoilla ei ole yhdistävää, selkeää profiilia. Tekijöillä on erilaiset 
taustat ja motiivit. 

Dominguezille tärkeäksi nousee se, kuinka ihmiset kokevat teokset. Esteettisyys 
nousee hänen työskentelyssään tärkeään rooliin, ja se, että vaikutetaan positiivises-
ti ihmisiin ja tiloihin – ilahduttaen ja voimauttaen. Riffel haluaa lisätä iloa ja positii-
visuutta kaupunkikuvaan. Hänelle maalaaminen tuottaa iloa. Luvat maalaamiseen 
katsotaan tilanteen ja paikan mukaan, aina lupaa ei tarvita (Romero, Riffel, Bedoian).  
Kaikki taiteilijat työskentelevät itsenäisesti, mutta käyttävät tarpeen tullen assis-
tentteja. Romeron ja Riffelin mukaan Argentiinan maalauskulttuuri on erityislaa-
tuinen. Taidepiirien hyväksynnän puute nousi kuitenkin monesti esiin muralistien 
 puheessa (Dominguez, Riffel).

Bedoianin mukaan muraalin tekoon sisältyy erilaisia ilmiöitä: vuorovaikutus, aika, 
reaktio, tilanne ja kommunikaatio. Kadulla maalaamisessa Bedoiania kiehtoo erityi-
sesti se, kuinka teos vaikuttaa kyseiseen tilaan.

Romerolla yhtenä motiiveista on yhteiskunnallinen tavoite, tavoite vaikuttaa. Riffe-
lille kyse on perimmältään kommunikaatiosta. Hänelle tärkeimmäksi asiaksi nousee 
kadulla tapahtuva yhteys asukkaisiin ja ympäristöön. Romero on tietoinen kadusta 
tilana, joka voidaan ottaa haltuun ja joka kuuluu kaupunkilaisille. Kadun arvaamat-
tomuus inspiroi häntä. Myös Bedoianille maalaamisessa on kyse tilan haltuunotos-
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Muistomuraali Trelewin joukkomurhan muistolle  
(Argentiina 22.8.1972). San Telmo.

Historiallinen muraali. ”Gaucho Rivero – 26. elokuuta 
vuonna 1833”. Palermo. 

Kaupallinen muraali, käsinmaalattu mainos, kenkäkauppa. 
Caballito.

Taiteellinen muraali, abstrakti aihe. Chacarita.

Poliittinen muraali. Que cada uno produzca al menos lo que 
consume – Jokainen tuottakoon vähintään sen mitä kuluttaa. 
San Telmo.

Taiteellinen muraali, fileteados-ornamentteja, Carlos Gardel. 
Abasto.

Poliittinen muraali. Peruskoulun muurit on maalattu 
opettavaisilla, humanistisilla ja poliittisilla teemoilla. 
Escuela Pública Siempre. Basta represión y muerte – 
Julkinen koulutus aina. Alas sorto ja kuolema. Escuela 
Andres Ferreyra. Caballito. 
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ta ja valtaamisesta. Vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa muodostuu kaikille tär-
keäksi kadulla maalatessa (Romero, Riffel, Bedoian).

Viestintä ja yleisö

Katutaiteen voimauttava vaikutus ilmenee mahdollisesti alueiden elinvoimaistumi-
sena (esimerkkinä Santa Marían Tango-Abasto-teoskokonaisuus, kuva kannessa ja 2. 
sivulla). Argentiinalaisen median mukaan muraaleilla koetaan olevan voimauttava 
vaikuttava tekijöihin että katsojiin.

Muraalitaiteen yleisö koostuu kaikista eri sosiaalisista luokista. Yleisön sosiaa-
liseen rakenteeseen vaikuttaa se, millä alueella eli barriossa teos esiintyy. Vähä-
varaisemmilla (esimerkiksi La Boca) ja vauraammilla alueilla (esimerkiksi Belgrano) 
yleisönä ovat erilaiset sosioekonomiset ryhmät. Varioituvatko muraalien aiheet eri 
alueilla? La Bocasta löytyy visuaalisesti latinokulttuuria korostavaa muraaliestetiik-
kaa, joka on osittain suunnattu turisteille. Aiheet ovat tulkittavissa alueesta riippu-
matta yhteisöllisyyteen pyrkiviksi. 

Teosten aiheet ja näkökulmat välittyvät yleisöön, kaupunkilaisiin. Muraaleissa 
 käsitellään niin positiivisia, kuin argentiinalaista yhteiskuntaa leimaavia haasta-
viakin aiheita. Muraaleilla on esteettisyyden lisäksi muitakin arvoja, päällimmäise-
nä viestinnällisyys. Seinämuraalien maalaaminen on tulkintani mukaan pasifistinen 
ele. Julkinen taide auttaa paikallisia luomaan uudenlaisia suhteita ympäristöönsä.

Solidaarisuus ja yhteisöllisyys muraalien arvoina

Tutkimuksessa nousi esiin, että muraaleilla rakennetaan yhteisöllisiä arvoja ja kom-
munikoidaan eri tavoin ihmisten, niin yleisön, kuin toisten taiteilijoiden kanssa. 
 Muraalien maalaaminen on osa tekijän taiteellista prosessia ja itseilmaisua. 

Muraalit synnyttävät dialogia taiteilijoiden keskuudessa, yleisön ja taiteilijan vä-
lillä, sekä yleisön keskuudessa. Löytämäni artikkelit kertovat siitä, että argentiinalai-
nen lehdistö kirjoittaa aktiivisesti muraali-ilmiöstä. 

Taiteilijat ovat vuorovaikutuksessa yhteisönsä kanssa, joka on yhä kansainvälisem-
pi. Töitä jaetaan sosiaalisessa mediassa ja niihin reagoidaan. Ihmiset ja naapurusto 
kommunikoivat maalaajien kanssa maalaustilanteessa. Keskustelu ja ajatustenvaih-
to käydään kasvokkain. 

Muraalikulttuurin solidaarisuus näkyy maalaamisen mahdollistamissa kohtaami-
sissa sekä niiden käsittelemissä teemoissa. Muraalien visuaalisesta estetiikasta syn-
tyy todellisuutta, joka koskettaa kaikkia. Kadulla maalaamisen lähtökohtana on kau-
pungin rikastuttaminen ja positiivisen aspektin tuominen julkiseen tilaan taiteen 
avulla.

Muraalien tarkoituksena on kaunistaa kaupunkia. Samalla ne kertovat erilaisia 
 tarinoita. Ne kertovat historiasta, surusta, menetyksestä ja muistamisesta, kuin myös 
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haaveista ja unelmista, sekä pyrkimyksestä parempaan tulevaisuuteen. Ne antavat 
mahdollisuuden unelmointiin epävakaisessa yhteiskunnassa. Ne kertovat yhteisöl-
lisyydestä, taiteilijoiden henkilökohtaisista prosesseista, ja pyrkimyksestä rauhaan.

Muraalimaalauksen ja poliittisen taiteen traditio on tunnistettu olennaisena osa-
na kaupungin kulttuuriperintöä, ja se on voimauttava tapa käsitellä traumaattista 
historiaa (Lazarte 2013). Seinämaalauksilla on yhteisöä voimauttava vaikutus. Muraaleilla 
on mahdollisuudet eheyttää, lohduttaa, muistella ja kunnioittaa. Niiden avulla voi-
daan käsitellä erilaisia tunteita ja kipukohtia. Seinät muistavat samalla, kun maa ke-
hittyy modernimpaan suuntaan. 
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