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Lopputyöni on taiteellinen produktio, jossa toteutin laajan sarjan eläinaiheisia piirustuksia.
Piirustusprosessissa etsin tapoja, joilla säilytän luonnosmaisen spontaaniuden valmiissa teoksissa. Työni esittelin ensin Menagerie-taidenäyttelyssä Helsingissä keväällä 2015. Sen jälkeen
koostin produktiostani kuvakirjan sekä tutkimuskirjan, jossa käsittelen työtäni teoreettisesti.
Työni sijoittuu muotoilun ja kuvataiteen välimaastoon: produktiovaiheessa luomani taideteokset
ovat sovellettavissa myös kuvitukseksi ja kuosisuunnitteluun.
Tutkimuskohteenani on tekstiilitaiteilijan luova prosessi. Aihetta on tutkittu vähän, mutta keskustelu siitä on viriämässä. Ymmärtääksemme paremmin tekstiilitaiteilijoiden muuttuvaa työnkuvaa, on meidän käytävä keskustelua taiteellisesta prosessista pelkän sen tulosten arvioimisen
sijaan. Ammatinkuvani kehityksen kannalta koen tärkeäksi tehdä näkyväksi prosessi, joka
tapahtuu pitkälti taiteilijan pään sisällä. Esittämällä ideoideni alkuperän osoitan samalla oman
suunnittelutyöni autenttisuuden, mikä on tärkeää kopiointitapausten yleistyessä muodin ja tekstiilisuunnittelun maailmassa.
Tutkimuksessani kartoitan erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat luovuuteen. Tutkin inspiraatiota,
flow’ta, intuitiota, hiljaista tietoa ja mielikuvitusta osana luovaa prosessia. Painotan luovan prosessin alkupäätä: mistä ideat lähtevät liikkeelle? Minkälainen on suunnittelijan ajatuskulku ennen luovaa toimintaa ja miten siihen voi vaikuttaa? Minkälainen ajatustoiminta rajoittaa luovuutta
ja mikä edistää ideoiden syntymistä vapaasti? Tutkimukseni keskiössä on oma luova prosessini
ja se, miten voin käytännössä kehittää ja uudistaa ilmaisuani tekstiilitaiteilijana.
Tutkimusmenetelmäni on practice-led. Käsittelin tutkimusaiheitani ensiksi käytännön tekemiseni kautta työhuoneellani ja toiseksi tarkastelemalla omaa työskentelyprosessiani postuumisti
teoreettisessa viitekehyksessä, reflektoimalla löydöksiäni tutkimusaiheeseeni liittyviin taiteen ja
muotoilun ilmiöihin ja tekijöihin.
Taiteellinen työskentely on kokonaisvaltaista, moniaistista toimintaa. Se sitoutuu voimakkaasti
tekijänsä arvo-, asenne- ja kokemusmaailmaan. Oma taiteeni kytkeytyy läheiseen luontosuhteeseeni ja vihreään arvomaailmaani. Aikaisemmat, fyysiset eläinkokemukseni vaikuttavat eläinkuvieni estetiikkaan. Kehon muistilla ja taitotiedolla on tärkeä merkitys piirustustapahtumassa.
Piirustukseni ovat autenttisimpia silloin, kun ne pohjautuvat kokemukselliseen tietooni kuvauskohteesta. Intuitiivinen ajattelu aktivoi hiljaisen tiedon taiteellisessa prosessissa. Intuitiivinen
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Abstract
My thesis consists of an artistic production and a relevant research project. The production is a
large collection of ani
mal-themed drawings. The aim of my drawing project was to find different ways to keep the
spontaneity of a sketch in finished drawing works. I showed the finished works in an exhibition
called Menagerie in Helsinki in the spring of 2015. The drawings are presented in the form of
a picture book as part of this thesis. The second part is a research book, the theory part of my
project in which I present the different stages of my project.
My thesis focuses on the creative process of a textile artist / designer. I find it important to discuss the artistic process itself instead of only focusing on its tangible results, which is common
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1. Työni produktio-osassa piirsin eläimiä muistista. Kuvieni aiheet
kalastelin alitajunnastani. Eäinhahmojen muotokieleen vaikutti
hiljainen eläintietoni sekä intuitioni.
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Johdanto

Piirustusinstallaatio pitkän
luonnosteluprosessin tuloksena
Lopputyöni oli taiteellinen projekti, jossa toteutin laajan sarjan eläinaiheisia piirustuksia.
Työni esitin piirustusinstallaatioteoksena Menagerie-näyttelyssä Myymälä 2 -galleriassa Helsingissä huhtikuussa 2015. Näyttely oli ryhmänäyttely, joka koostui Paula Barclayn maalauksista,
Lotta Mattilan veistoksista sekä omista piirustuksistani. Näyttelytyöni olivat pitkän ja kokeilevan luonnosteluprosessin tulos. Työskentelin
produktion parissa työhuoneellani Berliinissä
intensiivisesti neljän näyttelyä edeltävän kuukauden ajan. Piirustusprojektin lopputulos oli
alussa avoin: tavoitteenani oli vain tuottaa suuri
määrä eri tekniikoilla toteutettuja eläinhahmoja,
joista parhaat valikoisin näyttelyyn. Työskentelytapa oli minulle uusi; muotoilun opinnoissani
tekstiilitaiteen koulutusohjelmassa olin tottunut
tarkkoihin tehtävänantoihin ja lyhyisiin aikarajoituksiin. Olin erikoistunut opinnoissani painokuosien suunnitteluun, ja viime vuosina piirustustekniikkaani olivat rajanneet tekstiili- ja
pintasuunnittelussa käytettävän raportin eli kuviotoistuvuuden vaatimukset. Olin kyllästynyt
säännönmukaisuuteen ja halusin lopputyössäni
irtautua kokonaan tuotelähtöisestä ajattelusta ja
sen sijaan työskennellä kuvataiteen parissa.
Lopputyöprojektissa tavoitteenani oli ammatillisen identiteettini hahmottaminen; halusin löytää
11

paikkani muotoilu- ja taidemaailmassa. Analysoin luovaa työskentelyäni ja kokemuksia, joihin
taiteelliset tavoitteeni perustuvat. Lopputyössäni
tutkin inspiraatiota, flow’ta, intuitiota, hiljaista
tietoa ja mielikuvitusta osana luovaa prosessiani.
Työni rakentui produktio- ja teoriaosista: käsittelin tutkimusaiheitani ensiksi oman tekemiseni
kautta työhuoneellani ja toiseksi tarkastelemalla
omaa työskentelyprosessiani postuumisti teoreettisessä viitekehyksessä.

Kopiokohuja
Keväällä 2013 suomalaisen designin kansallisylpeys koki kolauksen, kun Helsingin Sanomat
paljasti Kristiina Isolan Marimekolle suunnitteleman Metsänväki-kuosin olevan kopio ukrainalaisen kansantaiteilijan Maria Primatsenkon
maalauksesta vuodelta 1963 (Markkanen &
Vihavainen 2013). Isolan kopioskandaalia seurasivat epäilyt muidenkin Marimekon kuosien
alkuperästä, ja samana vuonna yritystä syytettiin
useasta plagiointitapauksesta. Marimekko taistelee itse jatkuvasti omiin malleihinsa kohdistuneita tekijänoikeusloukkauksia vastaan (Vanninen
2013). Esimerkiksi vuonna 2008 yritys haastoi
italialaisen muotitalon Dolce & Gabbanan oikeuteen Unikko-kuosinsa kopioimisesta (Marimekko sopi Dolce... 2008).
Vaatetus- ja tekstiilialalla kopiointitapaukset ovat

arkipäivää. Vaatekappaleiden malleille on vaikeaa
saada kopiointisuojaa, koska ne katsotaan yleismaailmallisiksi (Blakley 2010). Painokuosien
mallit voi sitävastoin rekisteröidä (Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivut 2015). Tästä huolimatta kuosikopiojuttuja nousee maailmalla esiin
jatkuvasti. Erityisesti muodin maailmassa kopioidaan puolin ja toisin: suuret yritykset kopioivat pienemmiltä, tuntemattomat tunnetuilta, ja
yksityiset suunnittelijat lainaavat kansainvälisiltä
vaateketjuilta ja päinvastoin. Hiljattain Aasiassa kuohutti pakistanilainen muotisuunnittelija
Nida Khurram, joka käytti mallistonsa kuoseissa Chanelin suunnittelija Antonio Soaresin kuvitusta sellaisenaan digitaalisen tekstiilipainon
keinoin (Rehman 2015). Amerikkalainen Forever 21 -halpavaateketju on haastettu oikeuteen
kymmenistä eri suunnittelijoiden kuosien kopiointitapauksista (Hines 2015). Versacen kevään
2015 mallistossa taas oli mukana T-paitakuosi,
joka oli kopio amerikkalaisvaateketju Americal
Apparelin vuoden 2013 printistä (Vingan 2015).

Uuden luomisen haaste
Miksi suunnittelija sitten fuskaa - kopioi ja varastaa toisten ideoita? Eikö luovan työn kuuluisi olla kutsumusammatti, jossa etuoikeutena on
se, että työntekijä saa toteuttaa omia kuvallisia
visioitaan? Marimekon kuosisuunnittelijat vaikuttavat tekstiilisuunnittelun kentällä erityisen
etuoikeutetuilta. Yritys antaa suunnittelijoilleen
taiteellisen vapauden oman tyylinsä toteuttamiseen. Useimmista muista yrityksistä poiketen
se nostaa suunnittelijan erityisasemaan tuoden
esille tämän nimen ja taustan. Marimekon plagiointikohut nostattivat omat tunteeni pintaan
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erityisesti siksi, että yrityksen brändin keskiössä
on sen kuosien omaleimaisuus. Marimekon internet-sivuilla kuvaillaan yrityksen suunnittelufilosofiaa näin: “Marimekko-design keskustelee,
mutta ei kosiskele. - - Taustalla vahva intohimo
uuden luomiseen ja usko intuitioon.” (Marimekon www-sivut 2015.)
Marimekon plagiointikohuja seurasi vilkas julkinen keskustelu tekijänoikeuksista ja suunnittelijoiden ammattietiikasta suhteessa toisten
ideoihin. Mielestäni tärkein kysymys joka keskustelusta herää, on miten tekstiilisuunnittelija
voi säilyttää työssään inspiraationsa, motivaationsa sekä oman autenttisen kädenjälkensä?
Suunnittelijat ovat valtavan paineen alla: heiltä
odotetaan omaperäisyyttä, tyylikkyyttä ja loputtomasti uusia, omaperäisiä ideoita, ja usein kaikkea tätä hyvin lyhyellä aikarajoituksella. Elämme
maailmassa, jossa kukaan ei voi välttyä visuaalisilta vaikutteilta. Internet ja meitä ympäröivä
maailma pursuavat kuvia ja sosiaalisen median
ansiosta tieto leviää nopeasti ja laajalle. Toisen
työn kopioinnin ja siitä inspiraation hakemisen; varastamisen ja lainaamisen, raja on häilyvä. Suunnittelijan onkin pystyttävä tarvittaessa
esittämään, mistä hänen ideansa ovat syntyneet,
todistaakseen niiden omaperäisyyden. Tässä korostuu luonnosten ja ideointiprosessin dokumentoinnin tärkeys suunnittelijan työkaluna.
Uskonkin, että minun suunnittelijasukupolveni
muuttuvan työnkuvan ydinkysymyksiin kuuluu
suunnittelijan taiteellisen prosessin painottaminen, pelkän sen tulosten arvioimisen sijaan.

2.
2.Syksyllä 2013 taiteilija Heljä Liukko-Sundström väitti kuvassa olevan Marimekon Kuuskajaskari-kuosin olevan kopio hänen teoksestaan (Marimekko kohtaa taas... 2013).
3. Suunnittelija Aino-Maija Metsola esittää omilla taiteilijanettisivuillaan prosessivalokuvia kuosinsa tueksi. Luomisprosessin läpinäkyvyys todistaa suunnittelijan idean
omaperäisyyden. Metsolan kuosi pohjautui hänen omaan
kokemukseensa klassisesta suomalaisesta maalaismaisemasta.

3.
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4 .Plagiointitapauksissa harmillisinta on, että suunnittelija
on kokenut tarpeelliseksi muiden ideoiden varastamisen
oman visionsa toteuttamisen sijaan.

Näkymätön prosessi näkyväksi
Muotoilun tutkija ja sosiologi Ilpo Koskinen korostaa, kuinka tärkeää alan tutkimuksen kannalta
on keskustelu juuri taiteellisesta prosessista - taiteen tekemisestä, eikä pelkästään sen tuotteista.
Vaikka prosessi olisi intuition, taiteilijan henkilökohtaisten tuntemusten johdattelema ja osittain näkymätön, voidaan siitä kuitenkin käydä
keskustelua. Jotta voimme paremmin ymmärtää
taiteellista työtä, on taiteilijoiden ja suunnittelijoiden esitettävä, mitä luomistyö todella pitää sisällään sen mystifioinnin sijaan. (Koskinen 2009,
12–15.)
Maisterin lopputyöni on esimerkkitapaus suunnittelijan taiteellisen prosessin dokumentoinnista. Tutkin kokeellisen piirustusprojektini eri
14

vaiheita inspiraatiosta ja ideatasolta piirustustekniikoihin ja luonnoksista valmiisiin näyttelytöihin. Keskityn seikkoihin, jotka edesauttavat
suunnittelijan luovuutta ja antavat tilaa uusien
ideoiden kehittämiselle. Tutkimukseni keskiössä
on oma luova prosessini ja se, miten voin käytännössä kehittää ja uudistaa ilmaisuani tekstiilitaiteilijana. Miten voin maksimoida luovan
potentiaalini ja tuoda siten jotain uutta ja mielenkiintoista design-pöydälle?
Pääpaino tutkimuksessani on luovan prosessin
alkupäässä: mistä ideat lähtevät liikkeelle? Minkälainen on suunnittelijan ajatuskulku ennen
luovaa toimintaa, kuten piirtämistä, ja miten siihen voi vaikuttaa? Minkälainen ajatustoiminta
rajoittaa luovuutta ja mikä edistää ideoiden syntymistä vapaasti?

Reflektoimalla ajatuksiani ajankohtaisiin, työhöni vaikuttaviin ilmiöihin sekä taiteilijoihin, jotka
ovat työssään nostaneet esiin omaan tutkimusaiheeseeni liittyviä kysymyksiä, sidon tutkimukseni osaksi laajempaa keskustelua.

Practice-led -tutkimusmetodi
Practice-led -termillä tarkoitetaan tekemisen
kautta tietämistä, kokemukselliseen tietoon pohjautuvaa tutkimusta ja ammattitaitoa, joka kehittyy käytännön työssä. Tällaisessa tutkimuksessa
taiteilija tai suunnittelija on pääosassa, aktiivisena tekijänä. (Koskinen 2009, 11.) Lopputyössäni
pyrin tuottamaan uutta tietoa luovasta työskentelystä sekä kuvallisesti että kirjallisesti.
Arkkitehti Juhani Pallasmaan mukaan luovia
ideoita ei taiteellisen työn moniaistisuuden takia
voida kuvata pelkästään sanoin. Taiteelliset ideat
ilmentävät koko tapaamme olla maailmassa. (Pallasmaa 2009, 115.) Tämän takia luovaa työtä on
tutkittava ja dokumentoitava käytännön toiminnan kautta. Oman työskentelyni ja siitä syntyvän
kuvallisen materiaalin avulla pystyn jäsentämään
monitasoisen prosessin, jota olisi mahdotonta
tutkia pelkästään teoreettisin menetelmin.
Tutkija ja kuvataiteilija Maarit Mäkelä on luonut käsitteen retrospektiivinen katse, jonka avul15

la taiteilija asettaa oman työprosessinsa dialogiin
työnsä aiheeseen liittyvien tutkimusten kanssa.
Käytän tätä lähestymistapaa tarkastellessani luovaa prosessiani ja siitä syntyneitä teoksia teoreettisessa kontekstissa, luovan työskentelyni jälkeen.
(Mäkelä 2003, 119.)
Tutkimukseni välityksellä teen hiljaisesta tiedostani näkyvää. Se pohjautuu omiin kokemuksiini
piirtämisestä suunnittelijan luovana työvälineenä. Prosessin myötä omaksumani intuitiiviset
oivallukset konkretisoituvat piirustuksissani.
Esittämällä ne ja kirjoittamalla kokemuksistani
asetan projektini tulokset muiden arvioitavaksi.
Näin osallistun ammatinkuvani kehitystä koskevaan keskusteluun.

Työni lähtökohdat
Piirtämistä on usein kuvattu taiteilijan välittömimmäksi keinoksi hänen havaintojesa ja ajatustensa ilmaisemiseen (Maclagan 2014, 18).
Minulle piirtäminen on kaiken luovan työni kulmakivi. Tästä syystä olen kokenut tulevaisuuden
työni kannalta tärkeäksi keskittyä lopputyössäni
tämän voimavaran kehittämiseen.
Työni produktio-osassa etsin uudenlaisia lähestymistapoja piirtämiseen. Tavoitteenani oli vapauttaa kädenjälkeni piirustusmaneereista, jotka

olivat viime vuosina hiipineet työskentelyyni.
Uudenlaisia työvälineitä ja luonnostelutekniikoita kokeillen etsin työskentelytapoja, jotka
antavat tilaa sattumalle ja siten uusille oivalluksille piirustusprosessissa. Työprosessin aikana
pyrin unohtamaan teoreettisen tiedon eläimistä ja sen sijaan piirtämään eläinkuvia intuitiivisesti, tunteella. Mallipiirustuksen sijaan piirsin
kaikki eläinkuvani muistista, kalastellen niiden
aiheet omastani sekä kollektiivisesta hiljaisesta
eläintietoudesta. Piirustusten etukäteen suunnittelun asemasta improvisoin ja kokeilin erilaisia
vapaa-assosiaatiopiirustusmenetelmiä,
joilla houkuttelin monilajisen eläinpopulaation
luonnoksiini. Tarkan hahmottelun sijaan etsin
ja löysin eläinhahmoja abstrakteista piirustus- ja
maalausjäljistä. Piirustustyöskentelyni muistutti
usein leikkimistä ja tarinoiden kertomista. Kaiken luovuuden katsotaan perustuvan leikkiin ja
mielikuvitukseen (Koivunen 1997, 96, Anttila
2005, 67). Vilkkaalla mielikuvituksellani, jonka
koen olevan yksi luovan työni vahvuuksista, oli
erityisen tärkeä merkitys prosessissa.

Kuvan synty
Tutkimuksessani tarkastelen luovaa prosessiani
kokonaisvaltaisesti, sitoen sen arkielämän kokemuksiini, joista piirustukseni syntyvät. Taiteellinen prosessi koostuu sekä näkyvästä tekemisen
osasta että näkymättömistä ajatteluntyöhön virit16

täytymisen ja työn kypsyttelyn vaiheista (Houessou 2010, 121, Csikszentmihalyi, 1996, 79-80).
Näkymätön vaihe lomittuu usein tavallisen arjen
toiminnan kanssa.
Luova työ sitoutuu taiteilijan ja suunnittelijan
koko elämään. Tekijän kokemusmaailma, arvot
sekä asenteet ohjaavat taiteellista prosessia, kuten
kuvataiteilija ja tutkija Jaana Houessou kuvaa
väitöskirjassaan Teoksen synty (2010): “Älylliset,
esteettiset ja tekniset tavoitteet, kokemukset ja arkielämän sattumukset määrittelevät teoksen eri tasoja
ja rajaavat sen niihin puitteisiin, joissa tekijä tulee
työskentelemään.” (Houessou 2010, 126.)
Luovuuteni ankkuroituu siis kaikkeen, mitä
teen, näen ja koen. Se ilmenee tyylissä, jolla ilmaisen ajatuksiani. Kuvallinen ilmaisu auttaa
minua ymmärtämään maailmaa ja hahmottamaan paikkaani siinä. Sen avulla luon mielessäni
järjestystä: jäsennän ympäristössäni tapahtuvia
asioita ja luon niille samalla uusia merkityksiä.
Piirtäminen on minulle vuoropuhelua ympäristöni kanssa, tapa tehdä ajatuksistani, tunteistani
ja kokemuksistani näkyviä.
Luovuuteni ja huumorintajuni liittyvät läheisesti toisiinsa. Tämä ilmenee leikkimielisyytenä
taiteellisessa tuotannossani. Taiteellisessa työskentelyssä pyrin dynaamisuuteen, jatkuvaan ilmaisuni kehittämiseen. Kuvallisen kieleni kehityksen kannalta on tärkeää, että leikki pysyy

5. Kohti intuitiivisempia työskentelytapoja. Vesivärikokeiluja.

mukana luovassa prosessissa silloinkin, kun työlle on ulkopuoliset vaatimukset ja rajoitteet. Mielenkiinnon, rohkeuden ja vapaan kokeilunhalun
säilyttäminen osana prosessia on mielestäni suurin haaste suunnittelutyössä.

Ongelmakohtien tunnistaminen
Aloitin työni analysoimalla omaa luovaa prosessiani löytääkseni sen ongelmakohdat. Tutkimuksessani kartoitan luovan prosessin haasteita:
ongelmia ja taipumuksia, jotka rajoittavat luovuuttani.
Omaa luovuuttani rajoittavat tekijät voi karkeasti jakaa kahteen osaan: ulkoapäin ohjautuviin,
muotoilun opintojen myötä omaksumiini ra17

joitteisiin ja oman pääni sisältä kumpuaviin ongelmiin. Ensimmäiseen kuuluvat suunnittelijan
työlle ominaiset tuote- ja tuloslähteinen suhtautuminen luovaan työskentelyyn, deadline-pelko
eli tietoisuus aikarajoitusten realiteeteista sekä
luovan projektin toteutustapaan ja materiaaleihin liittyvät tekniset vaatimukset. Toinen ryhmä
on henkilökohtaisempi: epävarmuus taiteellisten
ideoideni merkittävyydestä, perfektionismi, voimakas itsekritiikki sekä liika suunnitelmallisuus
luovassa prosessissa. Nämä taipumukset voivat
estää minua kehittelemästä uusia ideoita luovassa
työssä.
Ensimmäisenä mainitsemani haasteet kuuluvat
väistämättä lähes jokaiseen työtehtävään suunnittelijan ammatissa. Luonnollisesti ajan rajallisuus ja suunniteltavan tuotteen käyttötarkoi-

6.

tukseen liittyvät vaatimukset luovat puitteet
työskentelylle. Kuitenkin koen nämä realiteetit
ongelmallisina, jos ne ovat voimakkaasti läsnä
liian aikaisessa vaiheessa luovaa prosessia. Koen,
että luovassa työskentelyssä rajoitteiden sisäistäminen jo ennen ideointivaihetta rajaa mielikuvitusta, kaikkien luovien ideoiden alkulähdettä.
Mielestäni jokaisessa suunnittelutehtävässä tulisi olla tilaa villien ideoiden ja hullujen visioiden
vaiheelle. Harmillisen usein suunnittelijan huomio on kuitenkin alusta asti valmiin tuotteen
vaatimuksissa. Tällöin leikki rajautuu helposti
pois luovasta prosessista.
Omalla kohdallani työn ajallisiin ja teknisiin
rajoitteisiin keskittyminen heti uuden suunnitteluprojektin alussa kasvattaa taipumustani
18

sabotoida luovan prosessin kulkua sisältäpäin
kumpuavin, omaan epävarmuuteeni liittyvin rajoittein. Pelkään, etteivät taitoni ja luovuuteni
riitä tuottamaan tarpeeksi hyviä tuloksia tehtävälle määrätyssä ajassa, ja valkoisen paperin kammoni kasvaa. Olen kärsimätön enkä malta tai uskalla tarttua uusiin kokeiluihin, koska ne vievät
aikaa ja niihin liittyy riski epäonnistua.

Irti kontrollista
Pallasmaa kirjoittaa teoksessaan The Thinking
Hand (2009), että luovan prosessin ennalta-arvaamattomuuden hyväksyminen on tärkeä osa
suunnittelijana kypsymistä. Taiteellisia ideoita
kehitellessä on osattava antautua epävarmuudel-

7.
Kuvat: 6. Suuri osa luonnosteluprosessistani oli erilaisten
jälkien tekemistä. 7. Pohdin luonnon merkitystä ja ihmisten eläinsuhdetta useimmissa töissäni.

le: suurpiirteisyys, moniselitteisyys, ajoittainen
epäjohdonmukaisuus ja avoin lopputulos kuuluvat työnkuvaan. Ennalta määrättyihin ideoihin
takertuminen ja joustamattomuus taiteellisessa
työssä estää uuden luomisen. Luovan ajatusprosessin tulisi olla yhdistelmä valppautta ja havainnointia, odottelua ja ideoiden kypsyttelyä sekä
dialogia ympärillä tapahtuvien asioiden kanssa.
Omaperäiset ideat syntyvät prosessista itsestään,
jos antaa työssään mahdollisuuden odottamattomille käänteille. (Pallasmaa 2009, 111.) Tällainen joustavuus luovassa työskentelyssä vaatii
rohkeutta ja itsevarmuutta, joita tavoittelin piirustusprojektissani.
Pallasmaan ajatukset toimivat yhtenä lähtökohtana projektilleni. Toisena lähtökohtana olivat
19

kuvittaja Sakke Yrjölän ajatukset luonnosteluprosessin merkityksestä. Yrjölä kirjoittaa teoksen
Luonnoskirja (2007) esipuheessa: “Jokaisen suunnittelijan tulisi hyväksyä puutteet omassa piirustustaidossaan ja uskaltautua kuvalliselle löytöretkelle
omaan mieleensä.” (Yrjölä 2007, 8).
Taiteellinen projektini oli minulle henkilökohtainen kehitysprosessi, jossa opettelin rennompaa suhtautumista luovaan työhöni. Luomisprosessin etenemisen ja tulosten kontrolloimisen
sijaan syvennyin piirtämiseen piirtämisen tähden.
Kuukausien näennäisen päämäärättömän luonnostelun ja erilaisten piirustusharjoitusten avulla annoin itselleni luvan (ja välillä pakotin itseni) puhtaaseen tekemiseen, ilman tehtävänannon
tai tuotevaatimusten rajoitteita. Yrjölän ohjetta

noudattaen pyrin työskentelyyn, joka antaa tilaa
myös epäonnistumisille, “rumille” tai “huonoille” luonnoksille ja virheistä oppimiselle. Tekstissäni pohdin luonnosten merkitystä ja arvoa sekä
niiden suhdetta valmiiseen teokseen. Esittelen ainekset, jotka omassa piirustusprosessissani johtavat onnistumiseen ja pohdin vastapainona, milloin piirustus on epäonnistunut.

Luontokokemukset ja
hidastaminen työni pohjana
Luonnolla ja eläimillä on tärkeä rooli elämässäni.
Luontosuhteeni suodattuu voimakkaasti luovaan
työskentelyyni ja eläinten asema yhteiskunnassamme on yksi taiteellisen tuotantoni keskeisistä teemoista. Olen pohtinut omaa, muuttuvaa
suhdettani eläimiin ja eläinperäisiin tuotteisiin
useissa aikaisemmissa suunnitteluprojekteissani.
Viimeisessä niistä, Kanirukka-projektissa, hankin käsiini Helsingissä metsästettyjen citykanien
ruhoja, opettelin nylkemään niitä ja muokkaamaan niiden vuodista rukkasia. Lapsena olin
tarkkaillut lemmikkikanieni liikkeitä ja käyttäytymistä, nyt jouduin kohtaamaan eläimen täysin
uudella tasolla. Kerron tekstissäni tästä ja muista
eläinkokemuksistani, koska niillä on ollut tärkeä
osa ammatillisen identiteettini kehityksessä.
Lopputyöproduktioni eläinpiirustukset pohjautuvat elämäni mittaiseen erilaisten eläinkokemus20

ten varastoon. Nämä kokemukset ovat jättäneet
minuun jälkiä, joita siirrän paperille piirtäessäni.
Englantilainen taidekriitikko John Berger kirjoittaa teoksessa Berger on Drawing (2007) piirtämisen kokemussidonnaisuudesta esittämällä
esimerkin puun piirtämisestä. Puun kuva ei esitä
pelkästään puuta, vaan tavan, jolla piirtäjä on sen
nähnyt tai kokenut (Berger 2007, 3.) Pelkistetyillä
eläinpiirustuksillani haluan välittää kuvaamistani
eläimistä olennaisimman - niiden energian - siten, kuin olen sen itse kokenut.
Tutkimuksessani pohdin fyysisten eläinkokemusteni vaikutusta kuvieni estetiikkaan. Mitä piirtävä käteni muistaa kohtaamisista elävien eläinten
kanssa? Tarkastelen kehon muistia ja taitotietoa
osana piirustusprosessia. Pallasmaan mukaan
keho on tärkeä osa ihmisen muistijärjestelmää ja
kädellä on oma, ajatteleva ja muistava tahtonsa,
jonka avulla se muuntaa aikaisempia havaintoja
visuaaliseen muotoon piirustushetkenä. (Pallasmaa 2009, 97, 117.)
Lopputyöprojektini sitoutuu laajempaan elämänfilosofiaani, joka mukailee hidastamisen periaatteita. Hidastaminen tarkoittaa vihreitä arvoja, oman luontaisen elämänrytmin etsimistä
sekä mielihyvän tavoittelua luontoelämyksistä
materialismin sijaan (Wikström, 2012). Uskon, että parantamalla luontosuhdettamme ja
hidastamalla kulutustamme voimme parantaa
elämänlaatuamme ja antaa samalla planeetal-

8. Tutkimukseni keskiössä on oma luova prosessini.
Luonnos vahaliiduilla, akryyli- ja vesiväreillä.

lemme ja muille lajeille selviytymismahdollisuuden. Projektissani hain omaa, luontaista rytmiä
piirtämiseeni ja tavoittelin siten terveellisempää
suhtautumista suunnittelutyöhön. Eläinaiheisilla
töilläni haluan muistuttaa luonnon ainutkertaisuudesta ja harvinaisten eläinlajien suojelun tärkeydestä.

Kirjallisuus
Tutkimustani on viitoittanut kirjallisuus, johon
projektin aikana tutustuin. Koska tutkimusaiheeni on poikkitieteinen, luin kirjoja ja artikkeleita laaja-alaisesti luovasta prosessista intuitioon
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ja hiljaiseen tietoon sekä eläinaiheisiin. Luovaa
prosessia ja sen kokemussidonnaisuutta tutkiessani tärkeimpiä työhöni vaikuttaneita teoksia
olivat Juhani Pallasmaan The Thinking Hand
(2009), Peter Dormerin essee The Art of The Maker (1994), Hannele Koivusen Hiljainen tieto
(1997), Mihaly Csikszentmihalyin Flow: Elämän
virta (2005 ), Jaana Houessoun väitöskirja Teoksen synty (2010) ja Asta Raamin väitöskirja Intuition Unleashed (2015). Eläinkysymyksiä pohtiessani tukeuduin usein John Bergerin esseen Why
Look at Animals? (1977) ajatuksiin. Lisäksi tutustuin moniin muiden Aalto-yliopiston Taiteiden
ja suunnittelun korkeakoulusta muotoilun osastolta valmistuneiden opinnäytteisiin.

Viriävä keskustelu
Muotoilun ja etenkin tekstiilisuunnittelun
alueella suunnittelijan luovan prosessin vaiheista löytyy heikosti kirjallista tietoa. Keskustelu
suunnittelijoiden inspiraation ja ideoiden alkulähteestä on kuitenkin heräämässä. Omaa työtä
kirjoittaessani tiedän, että ainakin kaksi opiskelutoveriani tekstiilin koulutusohjelmasta tutkii
samanaikaisesti maisterin lopputöissään hyvin
samankaltaisia aiheita kuin ne, joihin oma työni painottuu. Reeta Ek ja Susanna Junttila tarkastelevat luovuuden ja flown ilmentymiä omien
taiteellisten produktioidensa kautta. Hanna-Kaisa Korolainen taas tutki keväällä 2015 valmistuneessa opinnäytteessään inspiraation merkitystä
kuosisuunnittelijan työssä.
Haluan työssäni raottaa luonnoskirjani kansia ja
puhua avoimesti luovan prosessin hauraudesta ja
siihen liittyvistä epävarmuuden tunteista, joista
usein vaietaan. Ongelmat ja vaikeudet, joita kohtaan omassa työskentelyssäni, ovat varmasti tuttuja jokaiselle luovan työn tekijälle ainakin jostain heidän uransa vaiheesta. Työni on tarkoitettu
ensisijaisesti muiden suunnittelun opiskelijoiden
ja ammattilaisten luettavaksi. Toivon omien kokemusteni antavan muille suunnittelijoille uskoa
omiin ideoihinsa ja omaan taiteelliseen kädenjälkeensä. Ennen kaikkea haluan tutkimuksellani kannustaa suunnittelijoita kuuntelemaan in22

tuitiotaan ja hölläämään kontrollia taiteellisessa
työskentelyssään. Kun antaa liikkumatilaa omille
ajatuksilleen, voi luovassa prosessissa päätyä kuin
sattumalta uusiin, loistaviin keksintöihin.

Työn rakenne
Työni perustana on taiteellinen produktio, jonka
tulokset esittelin ensin taidenäyttelyssä. Sen jälkeen koostin produktiostani kuvakirjan sekä tämän kirjan, jossa käsittelen työtäni teoreettisesti
ja esitän prosessikuvia produktion eri vaiheista.
Tekstiosuuskirjan kappaleissa I-IV käsittelen luovaa prosessiani erilaisten luovan alan teorioiden,
ilmiöiden ja tekijöiden kautta ja kerron omasta taustastani suunnittelijana. Kappaleissa V-VI
kuvaan työni produktio-osan vaiheita ja esittelen produktioni tuloksen, Menagerie-näyttelyn.
Kappale VII on loppupohdinta työlleni.

9. Luonnoksia syntyi lopputyöprosessissani kasapäin. Ne olivat tärkeä työkalu uusien työskentelytapojen löytämiseksi.
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I

Lähtökohdat ja tavoitteet

1.1. Suunnittelijataiteilijaidentiteettiäni
hahmottamassa
1.1.1 Rajanvetoja ja -ylityksiä
Tutkintorakenteen muuttuessa kuulun viimeiseen opiskelijavuosikertaan, joka valmistuu Aalto-yliopistosta tekstiilitaiteen koulutusohjelmasta. Tekstiilitaide on käsitteenä laaja, koska se
ulottuu sekä muotoilun että kuvataiteen puolelle.
Suurin osa koulutusohjelmasta valmistuvista
työllistyy erilaisissa suunnittelutehtävissä. Silloin, kun tekstiilitaiteilija toimii vapaana taiteilijana, on raja kuvataiteilijan ja tekstiilitaiteilijan
välillä epämääräinen ja tekstiili taiteen määreenä
hämmentävä. Monet kuvataiteilijanimikkeellä
valmistuneet käyttävät töissään tekstiilimateriaaleja, kun taas tekstiilitaiteilija voi käyttää töissään
täysin muita kuin pelkästään tekstiilejä ja siihen
perinteisesti liitettyjä tekniikoita.
Minua luovassa työssä kiinnostavat eniten juuri rajanylitykset. Omassa työssäni liikun ennakkoluulottomasti eri tekniikoiden ja materiaalien
välillä. Toisten taidetta tarkastellessani nautin
eniten rohkeista yhdistelmistä, joissa perinteiset
tekniikat ja materiaalit avaavat uusia näkökulmia, kun ne tuodaan uuteen kontekstiin. Kuvataiteilija Kaarina Kaikkosen käsissä tekstiilimate24

riaali toimii mielestäni kuin maali; niin kauniisti
hänen teoksissaan käyttämät kierrätetyt vaatteet
sulautuvat väreiltään toisiinsa. Kuvataiteilija
Riitta Ikonen taas käyttää tekstiilitaiteelle tavallisia luonnonmateriaaleja ja rakentaa niistä erikoisia pukuja, jotka hän valokuvaa ihmisten päällä.
Hänen työnsä liikkuvat kuvanveiston, tekstiilitaiteen, pukusuunnittelun, performanssin ja valokuvauksen alueilla.
Yksi viime vuosien kiinnostavimmista perinteisen tekstiilisuunnittelun tekniikalla toteutetuista teoksista on mielestäni kuvittaja-graafikko
Kustaa Saksin Hypnopompic-sarja. Saksi toteutti
vaikuttavat taideteokset jacquard-kudontatekniikalla. Ihailen Saksin omaperäistä tapaa yhdistää
perinteinen tekniikka ja nykytaiteen kuvakieli.
Itse olen aina kokenut sijoittuvani johonkin
kuvataiteen ja muotoilun välimaastoon. Opintojeni aikana suoritin paljon ylimääräisiä kuvataideopintoja kokeillen erilaisia piirustuksen,
maalauksen ja grafiikan tekniikoita. Useimmat
muotoiluprojektini pohjautuvat käsitteelliseen,
taiteelliseen pohdiskeluun, vaikka niiden lopputuloksena olisikin käyttöesine. Materiaali ja
tekniikka ovat minulle välineitä, jotka seuraavat
ajatusta, jonka haluan välittää. Projektini alkavat
yleensä tunteesta, että minulla on jotain sanottavaa. Sen jälkeen valitsen käyttööni minulle saatavilla olevan materiaalin ja teknisen toteutustavan,
joiden avulla parhaiten saan viestini välitetyksi.

10. Kustaa Saksi toi Hypnopompic-teossarjallaan perinteisen kudontatekniikan nykytaidekontekstiin. 11. Riitta Ikosen
Agnes I, My Eyes as Big as Plates- sarjasta.

1.1.2. Eläinaiheista taidetta ja hidasta
muotoilua
Yksi ammatillista suuntautumistani ohjannut tekijä on luonto ja eläinmaailma. Eläimet ovat olleet mukana elämässäni aina: ne ovat seuranneet
minua lapsuuteni harrastuksista aikuisuuteen ja
ammatilliseen elämääni. Ympäristökysymykset
ja eläinten asema yhteiskunnassamme ovat keskeisiä teemoja taiteellisessa tuotannossani. Eläimet ovat esiintyneet niin kuvieni aiheina kuin
konkreettisena materiaalina töillenikin. Ympäristökysymyksiä olen käsitellyt töissäni opettelemalla aikaisemmassa suunnittelutyössäni hitaita
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menetelmiä: ympäristöystävällisiä ja perinteisiä
käsityötekniikoita. Uskon, että palaamalla elintavoissamme lähemmäs luontoa ja opettelemalla
tekemään asioita itse, lähellä ja käsityönä, voimme pelastaa planeettamme ilmastonmuutostuholta. Omilla suunnitteluprojekteillani, joissa olen luonut käyttöesineitä näitä periaatteita
noudattaen, olen halunnut näyttää esimerkkiä
pienistä teoista, joilla pystyttäisiin ratkaisemaan
suurempia, globaalejakin ongelmia. Vihreä arvomaailmani heijastuu myös kuvalliseen maailmaani, kuten käsillä oleviin eläinaiheisiin piirustuksiin.

1.2. Luovaa prosessia
kartoittamassa
1.2.1. Näkymätön ilmiö
Luova prosessi on käsitteenä epämääräinen. Usein
puhuttaessa suunnittelijan luovasta prosessista
termillä viitataan lähinnä työn tekniseen toteutusvaiheeseen eli tuotteiden konkreettiseen suunnitteluun ja valmistukseen. Tätä kehityskaarta on
helppo analysoida ja arvioida, koska se on luovan prosessin näkyvä osa. Lisäksi se on yleensä
ajallisesti ja työmäärältään suurin osa prosessista.
Yhdysvaltalainen keksijä Thomas Alva Edison on
todennut, että luovuuteen kuuluu 1 % inspiraatiota ja 99 % työtä (Csikszentmihalyi, 1996, 80).
Vaikeammin määriteltävä osa prosessista on näkymätön: ideoiden syntyminen ja kypsyttely tapahtuu suunnittelijan pään sisällä.

1.2.2. Käyttöesineitä vai
kokonaistaideteos?
Muotoilun kentällä huomion kohde on yleensä
luovan työskentelyn tuloksissa. Olemme tottuneet tarkastelemaan vain luovan prosessin hedelmiä: valmiita tuotteita. Ne ovat käsinkosketeltavia ja niillä on suurin merkitys jokapäiväisessä
elämässämme. Tuotteilla on omat funktionsa ar26

jessamme, eikä meitä välttämättä kiinnosta suunnittelijan ajatusprosessi, joka johti niiden syntyyn. Koen, että luova prosessi on jotain, mikä
vain tapahtuu ilman että siihen juurikaan kiinnitetään huomiota. Luovasta työstä tai sen tekijästä
ei useimmiten olekaan näkyviä tai tuntuvia jälkiä valmiissa töissä - varsinkaan massatuotetuissa
käyttöesineissä, jotka ovat yleisönsä kohdatessaan
viimeiseen asti hiottuja ja testattuja. Itse arvostan
läpinäkyvyyttä: mitä enemmän saan tietää käyttämäni tuotteen alkuperästä, sitä tyytyväisempi
olen. Tarina tuotteen taustalla lisää sen arvoa.
Kulutushysterian ja kertakäyttökulttuurin keskellä on virkistävää, kun tuotteesta välittyy jollain lailla harkintaprosessi, jossa suunnittelija on
punninnut syitä ja perusteluita sen luomiseen.
Koen, että kuvataiteen alueella teosten syntyä
tarkastellaan kokonaisvaltaisemmin. Taidenäyttelyssä teoksia tarkastellessa niiden luomisprosessi voi olla hyvinkin läsnä katselukokemuksessa.
Se voi näkyä esimerkiksi rosoisuutena valmiissa
teoksessa, ekspressiivisenä maalausjälkenä, työn
nimeämisessä tai sen yhteydessä esitettyinä luonnoksina ja mietteinä. Tekijän ajatusten ja luovan
prosessin merkitys osana teoksia on korostuneempi.
Perinteisiä taiteilijamyyttejä tarkasteltaessa voidaan katsoa kuvataiteilijan elämäntavan itsessään olevan kokonaistaideteos. Taidehistoriassa
taiteilijoiden tunne-elämä ja kokemusmaailma

12. Kuvataiteilijan tuotanto sitoutuu koko tämän elämään.
Picasso ja keskeneräinen vuohiveistos taiteilijan ateljeessa (1950).

yhdistetään usein heidän tuotantoonsa ja otetaan
huomioon teosten tulkinnassa. Kaikki tuntevat
stereotyypin “kärsivästä taiteilijasta”. Vaikka termin sävy on ironinen, kertoo sen tunnettuus siitä, kuinka yleisesti tiedostamme taiteilijan työn
olevan jatkuvaa sisäistä kamppailua inspiraation
löytämiseksi ja autenttisuuden säilyttämiseksi.
Kuvataiteen käsitteeseen liittyy usein mystiikkaa ja romanttisia mielikuvia, kun taas yleistäen
voi katsoa muotoilun olevan metodeiltaan ja
tuloksiltaan arkisempaa. Tämä näkyy ennakkokäsityksissämme ammattityypeistä: siinä, missä
taiteilijastereotyyppi on tunteikas, eksentrinen
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tai jopa vähän hullu, muotoilijastereotyyppi on
tyylikäs, käytännöllinen ja ennen kaikkea “coolin” hillitty. Verrattaessa esimerkiksi kuvataiteilija
Miina Äkkijyrkän julkisuuskuvaa vaatesuunnittelija Vuokko Nurmesniemen imagoon on ero
varteenotettava. Toisaalta poikkeuksiakin löytyy:
muotoilijatähti Stefan Lindforsin julkisuuskuvaan liittyy tempauksia, joiden perusteella olisi
helpompi leimata tämä “eksentriseksi taiteilijaksi” kuin suunnittelijaksi, jolla on jalat tukevasti maassa. Kansainvälisen nykytaiteen piiristä
taas löytyy esimerkkihahmoja, jotka suhtautuvat
taiteeseen laskelmoidun muotoilija- ja busines-

13. Damien Hirstin The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, miljoonien arvoinen säilötty hai.

smiesmaisesti. Näistä mainittakoon englantilainen Damien Hirst ja amerikkalainen Jeff Koons.
Rajanveto muotoilun ja taiteen välillä on siis
usein vaikeaa ja kenties myös tarpeetonta. Kuvataiteilijat saattavat työskennellä muotoilijamaisesti kun taas suunnittelijoiden työtavat ja lähtökohdat voivat olla hyvin samankaltaisia kuin
kuvataiteilijoiden. Joka tapauksessa uskon, että
luova prosessi on molempien kohdalla samankaltainen: häilyvä, hauras ja ajoittain tuskainen.
Kaikki tuntemani muotoilijakollegat tunnustavat kokevansa luomisen tuskaa siinä missä tuntemani taiteilijatkin. Inspiraatio, motivaatio, rohkeus, omaperäisyys ja sinnikkyys ovat luovuuden
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alkuaineita, mutta niiden löytäminen ja säilyttäminen koko prosessin läpi ei ole itsestäänselvyys.
Pyrin tutkimuksessani kartoittamaan näiden luovan prosessin tukipilarien merkitystä oman kokemukseni kautta.

1.2.3. Tuskailu osana onnen tavoittelua
Puhuttaessa arjen esineistä tai palveluista sanotaan usein, että hyvä muotoilu on niin toimivaa,
että sitä ei huomaa. Ehkä tästä ajatuksesta juontuu stereotyyppinen käsityksemme tyylikkään
hillitystä suunnittelijasta. Jos odotamme arkiesi-

neiden ja palvelujen muotoilulta ennen kaikkea
toimivuutta ja hiljaista tyylikkyyttä, voisi suunnittelijan räiskyvä persoonallisuus herättää liikaa
huomiota ja viedä siten suunnittelutyöltä uskottavuutta.
Mielikuva muotoilutuotteiden ”vaivattomuudesta” voisi johtaa ajattelemaan, että suunnittelija on
myös luonut ne vaivattomasti. Tosiasiassa suunnitteluprosessiin kuuluu myös vaikeiden tunteiden käsittelyä: ahdistusta, kyllästymistä ja puutetta uskosta omiin taitoihin. Tunteiden kirjava
skaala, joka esiintyy matkalla ideasta valmiiksi
työksi, on varmasti tuttu jokaiselle suunnittelijalle. Siitä ei vain muotoilun hillityssä maailmassa
juurikaan puhuta. Ehkä myös suunnittelijan näkyvä tunteikkuus rikkoisi illuusiomme eheästä,
sopusointuisesta ja tyylipuhtaasta designista.
Intuition merkityksestä luovassa työskentelyssä
hiljattain väitelleen Asta Raamin tutkimuksissa monet menestyneet suunnittelijat tunnustivat kokevansa työssään usein riittämättömyyden
tunnetta ja epäilevänsä omia kykyjään (Raami
2015, 140). Taiteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan sisäistä kamppailua, ja ajoittainen hallitsemattomuuden tunne liittyy luovaan
prosessiin myös ammattisuunnittelijoilla, joiden
työskentely ulospäin vaikuttaa järjestelmälliseltä
ja itsevarmalta. Käsityötieteen emeritusprofessori
Pirkko Anttilan mukaan taiteen tekemiseen liittyy sisäisen pakotteen intressi (Anttila 2005, 56).
Ranskalainen filosofi Maurice Merleau-Ponty
toteaa saman esseessään Silmä ja Mieli (1964):
”On kuin maalarin työssä olisi jokin kiihkeä pa29

kottavuus, joka menee kaiken muun edelle.” (Merleau-Ponty 1964 / 1993, 16.) Uskon, että juuri
tästä sisältäohjautuvasta luovan ilmaisun tarpeesta kumpuaa suunnittelijan motivaatio ja sinnikkyys. Se estää häntä luovuttamasta silloinkaan
kun prosessi on tuskainen. Motivaation takana
on onnen tavoittelu: luova työskentely tuo elämään sisältöä ja työssä onnistuminen tuottaa tyytyväisyyttä.
Luovuuden ja ihmisen onnellisuuden tutkimiselle uransa omistanut psykologian professori Mihaly Csikszentmihalyi kutsuu onnea tuottavaa
toimintaa optimaaliseksi kokemukseksi. Hän kirjoittaa ponnisteluistamme tavoitteidemme saavuttamiseksi näin:
“Parhaat hetket tapahtuvat yleensä silloin, kun ihmisen sielu ja ruumis ovat venyneet äärimmilleen
hänen yrittäessään omasta vapaasta tahdostaan
suorittaa jotakin vaikeaa ja arvokasta.”
(Csikszentmihalyi 2005, 18.)
Kuvaus äärimmilleen venymisestä sopii hyvin
tunteisiin, joita suunnittelija on valmis kokemaan ideoidensa toteuttamiseksi. Csikszentmihalyi toteaakin, että luova toiminta ei aina ole
miellyttävää, vaan siihen voi liittyä jännitystä,
uupumusta ja jopa tuskaa ja fyysistä kipua. Harjoitus - eli optimaalisten kokemusten kartuttaminen - kuitenkin kasvattaa hallinnan tunnetta
ja vie meitä siten lähemmäs onnellisuuden tilaa;
flow-kokemuksia. (Csikszentmihalyi 2005, 1819.)

14. Kauniit muste- ja vesiväritahrat johdattelivat minut piirustusprosessissani flow-tiloihin. Luonnos.

1.3. Flow osana luovaa prosessia
1.3.1. Onnen virta
Ollakseen onnellinen ihmisen on löydettävä iloa
ja merkitystä tekemisestään riippumatta ulkoisista olosuhteista (Csikszentmihalyi 2005, 37).
Csikszentmihalyin luoma tunnettu käsite flow
kuvaa tilaa, jossa ihminen on niin keskittynyt
toimintaansa, että hänen ajantajunsa katoaa ja
kaikki muu jää huomion ulkopuolelle (Csikszentmihalyi 2005, 19, 82). Csikszentmihalyin
mukaan flow-kokemukselle on ominaista löytämisen elämys ja tunne johonkin uuteen todellisuuteen kohoamisesta. Flow-tilassa henkilö
kulkee suorituksen eri tasojen kautta “sellaisiin
tietoisuuden tiloihin, joista tämä ei ollut aikaisem30

min uneksinutkaan”. (Csikszentmihalyi 2005,
116.) Taiteellisessa prosessissa flow eli virtauskokemus voi olla niin voimakas, että taiteilija kokee
teoksen syntyvän kuin itsestään. Monet taiteilijat
kertovat kokevansa työssään hurmioituneen tilan, jossa ideat esittäytyvät heidän edessään kuin
näky, jonka välittäjinä he toimivat luomistyöllään. (Pallasmaa, 2010. 82.)

1.3.2. Tulosten tavoittelusta hetkestä
nauttimiseen
Suorituskeskeisessä yhteiskunnassamme olemme
lapsesta asti tottuneet suuntaamaan huomiomme
tulevaisuuteen. Toiminnassamme emme elä tekemishetkessä: tekemisen palkkio on aina tuonnempana: työn tuloksissa, jotka johtavat parem-

piin työpaikkoihin, vakaihin tuloihin, kultaisiin
eläkepäiviin. (Csikszentmihalyi 2005, 37.)

tietoisesti tai tiedostamatta kiinnostavaan aiheeseen.

Suunnittelutyössä tämä ongelma ilmenee mielestäni tuotekeskeisyytenä, jota käsittelin aiemmin
tekstissäni. Tietysti ymmärrän suunnittelijan
työnkuvan realiteetit. Kun tehtävänä on luoda
tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat muiden tarpeita, on suunnittelijan itsetutkiskelu ja henkilökohtaisen onnen tavoittelu toisarvoista. Kuitenkin koen, että suunnitteluprosessissa huomio
kiinnittyy usein liian aikaisin valmiiseen tuotteeseen ja sen vaatimuksiin. Ainakin omalla kohdallani tällainen tuloslähtöisyys rajoittaa luovuuttani. Lopputyöprojektissani pyrin suhtautumaan
luovaan prosessiin kuin matkaan, jonka määränpää on avoin. Etsin merkitystä ja mielihyvää itse
prosessista, painottamatta liikaa sen lopputulosta. Tärkeintä olivat flow-kokemukset, jotka matka toi mukanaan.

2. Itämisvaiheeseen, jossa ideat kehittyvät tiedostamattomassa mielessä ilman tietoisen ongelmanratkaisun logiikkaa ja järjestystä. Vaiheen
ei-lineaarisen etenemisen johdosta sattumalle ja
odottamattomille yhdistelmille jää tilaa.

Vaikka itse flow’n kokemiseen ei Csikszentmihalyin mukaan ole oikotietä, voimme sitä ymmärtämällä luoda elämäämme uudenlaista rauhaa
ja vapauttaa psyykkistä energiaa, jonka muuten
käyttäisimme ikävystymiseen ja huolehtimiseen
(Csikszentmihalyi 2005, 73).

3. Oivallusvaiheeseen, jossa viesti löydöksistä saavuttaa tietoisuutemme ja tuottaa “ahaa-elämyksen” kokijassa.
4. Arviointivaiheeseen, joka on usein kokijalleen
prosessin vaikein: siihen kuuluu oivalluksen
merkittävyyden punnitseminen. Tähän vaiheeseen liittyy epävarmuutta ja voimakasta itsekritiikkiä.
5. Työvaiheeseen, jossa idea muutetaan käsinkosketeltavaksi. Siihen kuluu eniten aikaa ja työtä.
(Csikszentmihalyi, 1996, 79-80.)

1.3.3. Luovan prosessin perinteinen
tarkastelumalli

Csikszentmihalyin mukaan tätä kaavaa ei tule
tulkita kirjaimellisesti, vaikka se auttaakin meitä
jäsentämään vaikeasti määriteltävää ilmiötä, luovaa prosessia. Todellisuudessa luovat ideat etenevät poukkoillen eri vaiheiden välillä. Vaiheiden
kesto, järjestys ja toistuminen ovat täysin yksilöllisiä ja riippuvat niin niiden kokijasta kuin tämän
projektistakin. (Csikszentmihalyi, 1996, 80-83.)

Csikszentmihalyi esittää suuntaa-antavan mallin
luovan prosessin tarkastelulle. Luova prosessi jaetaan tavallisesti viiteen osaan:

1.3.4. Renkaat tulessa, tukka tuulessa:
pyöräillen flow-tilaan

1. Valmistautumiseen, jossa uppoudutaan joko

Flow-kokemus voi syntyä muulloinkin kuin työn
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äärellä. Omista ideoistani suurin osa syntyy polkupyörän selässä. Matka kotini ja työhuoneeni
välillä Berliinissä on pitkä ja olen kulkenut sen
niin monta kertaa, että matkasta on tullut rutiininomainen. Koska pyöräily itsessään ei vaadi
monimutkaista ajattelutyötä, vaivun työmatkoillani luoviin ajatuksiini. Aamuisin pyörämatkalla
on minulle tärkeä merkitys työskentelyyn virittäytymisenä ja iltaisin työpäivän “paketoimisena”. Myös vapaapäivinäni pyöräilen pitkiä matkoja ympäri kaupunkia. Mitä pidempiä matkoja
pyöräilen, sen vapaammin saa mieleni vaellella.
Pyöräillessäni ideat liikkuvat päässäni Csikszentmihalyin kuvaamien luovan prosessin valmistautumis-, itämis- ja oivaltamisvaiheiden välillä.
Berliinin mäettömissä maisemissa pyöräilyn vaivattomuus ja kevyt eteenpäin lipuva liike sekä
ohi vilistävät, virikkeelliset kaupunkinäkymät
tuottavat minulle suunnattomasti mielihyvää.
Pyörän selässä tunnen itseni vapaaksi, riippumattomaksi ja voimakkaaksi. Määränpääni, perille saapumiseni ja nopeuteni ovat kiinni vain
omista jaloistani. Liikenteessä liikun nokkelana
opportunistina: tilanteen salliessa tyhjän jalkakäytävän kautta oikaisten, joskus koko autokaistan pyörälleni omien. Olen hyvällä tuulella
ja mieleni on rento. Pyöräily on minulle Csikszentmihalyin kuvaama optimaalinen kokemus,
jonka avulla liihotan kaupungin läpi flow-tilassa. Samalla visioin kaikenlaisia ideoita ja suunnittelen uusia projekteja. Myös ratkaisut käsilläolevien luovien projektien ongelmiin syntyvät
yleensä juuri tällaisina hetkinä. Tämäkin teksti
on jäsentynyt päässäni pitkälti pyörämatkojeni
aikana. Luultavasti noin puolet pyöräillessäni
saamistani visioista unohtuu, koska en kirjoita
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niitä ylös. Tienvarteen pysähtyminen, muistikirjan esiin kaivaminen ja ideoiden ylös kirjaaminen keskeyttäisi virtauskokemuksen. Uskon, että
tärkeimmät ideat palaavat mieleeni myöhemmin
niitä tarvitessani.

1.4. Luovan prosessini
kompastuskivet
1.4.1. Selviytymisratkaisu
Aloittaessani lopputyöprojektiani tunsin olevani jumissa luovuuteni kanssa. Koin, että piirtämisestäni oli tullut kaavamaista ja kädenjälkeäni
varjostivat maneerit, jotka saivat jokaisen piirustukseni näyttämään samalta.
Mielestäni tärkeintä luovassa työskentelyssä on
dynaamisuus: prosessin elävyys sekä jatkuva uuden oppiminen. En halua jäädä kiinni tietynlaiseen piirustustyyliin joka määrää töitteni esteettisen ulkomuodon, koska se estää taiteellisen
kehitykseni. Lopputyöprojektissani tavoittelin
vapautuneempaa ja vaihtelevampaa kädenjälkeä.
Voidakseni muuttaa tottumuksiani minun oli
ensin löydettävä luovan prosessini ongelmakohdat. Ennen piirustustyöskentelyn aloittamista
kaavailen mielessäni kaikenkattavia, nerokkaita luomuksia. Suunnitelmissani syntymättömät
työt ovat suuria niin kooltaan kuin ideoiltaankin.
Odotukseni ovat tässä vaiheessa epärealistiset.

15. Polkuyöräni tuo minulle vapautta, onnea ja flow-kokemuksia. Joskus se kuljettaa kotiin erikoiset kirpputorilöytöni.
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16-18. Aikaisempia piirustuksiani, jotka toistavat samaa “värityskirjatyyliä”.
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Ideointivaihetta seuraa turhautuneisuuden jakso, kun huomaan, että suunnitelmieni toteuttaminen vaatisi reilusti enemmän taitoja kuin minulla on aikaa oppia tehtävälle annetun aikarajan
puitteissa. Tässä vaiheessa prosessia hukkaan aikaa ja energiaa negatiivisten tuntemusten kanssa
kamppailuun: ahdistun piirustustaitoni puutteista ja stressaannun aikarajoituksesta. Uusien piirustusmateriaali- tai tekniikkakokeilujen vaihe
jää stressin jalkoihin. Lopulta päädyn työssäni
ratkaisuun, jossa toteutan työn jo tuntemallani
ja toimivaksi toteamallani tavalla. Teen siis päätökset ennen piirtämistä: ennen kuin olen edes
tarttunut piirustusvälineisiin, minulla on selkeä
kuva valmiista työstä: sen sisällöstä, visuaalisesta tyylistä ja tekniikasta, jolla sen toteutan. Asta
Raami kuvaa tätä ilmiötä suunnittelun selviytymistekniikaksi, johon tukeutuessaan suunnittelija
hyppää yli prosessin luovimpien vaiheiden, niiden, joissa ideat kehittyvät tiedostamattomassa
mielessä ja kypsyvät ajatuksissa (Raami 2015,
142-143).

1.4.2.Värityskirjavaiheesta
tajunnanvirtaan
Aikaisemmat piirustukseni koostuvat toisiinsa
limittyvistä kuvioaiheista, jotka peittävät aukottomasti työn pinnan. Nämä piirustukset aloitin
tarkalla sommittelulla: siirsin valopöydän avulla suurelle paperille valmiiksi luonnostelemiani
hahmoja löyhästi vierekkäin ja vastakkain niin,
että niiden väliin jäi tyhjiä tiloja. Työt muistuttivat tässä vaiheessa lasten värityskirjoja, joissa
hahmot on erotettu valkoisesta pohjasta selkeillä
ääriviivoilla. Kun paperin ala oli pääpiirteissään
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peitetty ja kokonaissommitelma alkoi hahmottua, aloin täyttää ääriviivahahmoja ja niiden väliin jääviä aukkoja. Yleensä valitsin ennalta muutaman sävyn ja pintamaisen viivastruktuurin,
joilla täytin piirustuksen alueet tasaisina pintoina vuorotellen, niin, että ne erottuivat toisistaan.
Värien määrääminen etukäteen muistutti kankaanpainossa käytettävää värierottelua, johon
olin tottunut painokuosityöskentelyssäni. Piirustusprosessiini kuului paljon yksitoikkoista ja
pikkutarkkaa värittämistä, jonka aikana vaivuin
omiin ajatuksiini. Samalla aloin nähdä jo hahmottelemieni kuvioiden välissä uusia, erilaisia
tunnistettavia kuvioelementtejä, jotka muokkasin esittäviksi hahmoiksi ja muiksi kappaleiksi.
Näin kuvioaiheiden välillä yllättäviä, outojakin
yhteyksiä, ja hahmot syntyivät kuin automaattisesti toisistaan. Tuntui kuin kalastelisin kuvia suoraan alitajunnastani. Olin saavuttanut
flow-tilan, jossa loin uusia ideoita kuin vahingossa, “huijattuani” järkeilevää mieltäni yksitoikkoisella värittämisellä.
Asta Raami kertoo monen suunnittelijan käyttävän erilaisia “harhautustekniikoita” saavuttaakseen intuitiivisemman työskentelytavan. Yksinkertainen ja toistuvaluontoinen toiminta, joka ei
vaadi aivoilta liikaa ponnistelua, kuten korttien
pelaaminen, tiskaaminen tai vaikkapa hölkkääminen voi auttaa vaipumista mielen virtaustilaan. Se antaa rationaaliselle ajattelulle tekemistä,
niin, että intuitiivinen mieli pääsee valtaan luomistyössä. (Raami 2015, 143-144.)

1.5. Intuition merkitys luovassa
prosessissa

automaattisesti näiden kahden ajattelutavan välillä, hyödyntäen molemmista saatua tietoa (Raami 2013, 2).

1.5.1. Luovien ideoiden johdatteleva
voima
Intuitio on väliton, vaistomainen tietämisen
tapa, joka pohjautuu tiedostamattomaan mieleemme ja hiljaiseen tietoomme (Raami 2013,
Polanyi 1958). Se on mukana lähes kaikissa arkipäiväisissä tapahtumissa ja apuna niin pienissä kuin suurissakin päätöksissämme. Luovassa
työssä intuitiolla on erityisen tärkeä rooli. (Raami 2015, 11.) Asta Raami on tutkinut intuitiota
ja mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen luovassa
työskentelyssä useissa artikkeleissaan sekä väitöskirjassaan Intuition Unleashed. Raamin mukaan
intuitio on korvaamaton tietämisen muoto, jonka tärkeys korostuu visioinnissa, ongelmanratkaisussa ja luomistyössä. Se muodostaa yhdessä
rationaalisen ajattelun kanssa ajattelumme perustan. (Raami 2015, 11.) Filosofian tohtori Hannele Koivusen mukaan intuitio on tiedon korkein aste (Koivunen 1997, 90).
Rationaalinen, tietoinen mielemme käsittelee
tietoa analyyttisesti ja lineaarisesti, erilaisiin sääntöihin ja lakeihin tukeutuen. Intuitiivinen mielemme pystyy tiedostamattamme käsittelemään
valtavaa tiedon määrää samanaikaisesti, tuottaen
nopeita, tunnepohjaisia johtopäätöksiä. (Raami
2013, 2.) Se esiintyy automaattisena, vapaasti assosioivana ajattelutapana, joka tuottaa tietoa kokonaisuuksista ja yhteenkuuluvuuksista, mutta
myös eroavuuksista, etäisyyksistä ja epäyhteyksistä. (Anttila 2005, 56). Päätöksenteossa liikumme
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Monille suunnittelijoille ja taiteilijoille intuitio
on yksi tärkeimmistä luovan prosessin työkaluista. Raamin mukaan luovuus vaatii tietynlaista
herkkyyttä - kykyä tunnistaa sellaista informaatiota, jota muut eivät saavuta. Ilman kykyä ammentaa intuitiivisesta ajattelutavasta ihmisen on
vaikea saavuttaa flow-kokemuksia. (Raami 2015,
140.) Raamin tutkimukset kuitenkin todistavat,
että intuitiota voi kehittää aivan kuten muitakin taitoja. Sitä voi oppia käyttämään hyväkseen
niin, että se ei ole vain sattumanvarainen tapahtuma. (Raami 2015, 11.) Tämä vaatii hiljentymistä ja omien tuntemusten kuuntelemista.

1.5.2. Aikaisemmista oivalluksista uusiin
tekniikoihin
Omassa piirustustyöskentelyssäni ammennan
usein alitajunnastani. Tätä projektia edeltävissä töissäni olin aiemmin tekstissä kuvaamallani
“värityskirjatekniikalla” aktivoinut intuitiivisen
mieleni ja tuottanut kuviini sisältöä vapaasti assosioivan piirustustekniikan keinoin. Flow-tilaan
päästyäni ennalta sommittelemieni hahmojen
väliin syntyi uusia kuvioita spontaanisti, hetkellisiin tuntemuksiini perustuen. Syntyvät kuviot
olivat ennalta-arvaamattomia, ja siten työt poikkesivat sisällöllisesti toisistaan. Kuitenkin ne alkoivat muistuttaa ulkomuodoltaan läheisesti toisiaan, koska tukeuduin niissä minulle tuttuihin,
ennalta päättämiini tekniikoihin ja materiaaleihin.

19. Maalatessa kokeilupapereille syntyy usein intuitiivisesti kauniita kuvioita. Spontaani luonnos.
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Jatkoin lopputyöprojektissani vapaa-assosiaatiopiirustustekniikan tutkimista, mutta monipuolisimmin metodein. Etsin uusia tapoja hyödyntää intuitiivista ajattelutapaa kokeellisten
piirustusmenetelmien avulla. Tavoitteenani oli
yllätyksellisyyden ja sattuman mahdollisuuden
lisääminen työskentelyyni ja siten kädenjälkeni kehittäminen monipuolisemmaksi. Maurice
Merleau-Ponty kuvailee esseessään Silmä ja mieli, kuinka taiteilija voi palata aiempiin toteutustapoihinsa, mutta uudesta näkökulmasta. Tähän
edellytyksenä on tietty osaamisen ja tietämisen
taso sekä taiteilijan halu uudistuvuuteen, pyrkimys esittää ideansa uudella tavalla. (Merleau-Ponty 1964 / 1993, 72 -73.) Uudet löydöt
työssä kannustavat taiteilijaa uusien ilmaisutapojen etsimiseen ja siten jatkuvaan kehitykseen.
Umpikujat, sivupolut ja eksyminen voivat tarjota uusia, jännittäviä ratkaisuja ongelmiin. Oman
projektini aloitin umpikujasta, johon koin piirustustyylini päätyneen. Suorittamisen ja tasaisen värittämisen sijaan halusin työskentelyni
tuntuvan seikkailulta. Lopputyöprojektini oli
matka pitkin sivupolkuja, joilla intuitioni johdatteli minua uusiin löydöksiin.

1.6. Luovan työn kiusantekijät
1.6.1. Itsekritiikki ja perfektionismi
“Itsekritiikin koneisto jyllää taas kovaäänisesti.
Lapsuudesta asti tuttu piipitys ‘Mä en osaa piirtää!’ Miten saisi tuon narisevan sisäisen monologin
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vaiennettua? Siksi aikaa, että piirtelisi vaan, lopputulosta miettimättä. Anu Luhtanen postasi just
Facebookissa, että ‘jos siitä tulee hyvä mieli, se ei
ole joutavaa’. Mikä ihana muistutus! Mutta kysymys on, miten sen hyvän mielen onnistuu saamaan
silloinkin, kun omat taidot ei vastaa yhtään omia
odotuksia? Mähän olen tietysti itseni pahin kriitikko, ja ankarin ruoskija.” (Ote työpäiväkirjasta
20.1.2015.)
Piirustustyöskentelyäni varjostaa usein ankara itsekritiikki. Taipumus liittyy läheisesti perfektionismiin, jolla on osansa kaikessa tekemisessäni.
Vaikka perfektionismilla on useimmiten myönteinen vaikutus työskentelyyni, on siinä myös
vaikeat puolensa. Toisaalta se on voima, joka saa
minut työskentelemään peräänantamattomasti
luovien ideoideni parissa. Se pitää huolen, että
annan työlle kaikkeni, ja sen ansiosta valmiit työni ovat harkittuja ja huoliteltuja. Toisaalta se voi
ilmetä “kaikki tai ei mitään” -asenteena. Jos tiedän, etten pysty suorittamaan suunnittelutyötä
omien korkeiden odotusteni mukaisesti, minun
ei tee mieli ryhtyä siihen.
Perfektionismin vaikutusta kuvataiteen opiskeluun tutkineen Rasim Basakin mukaan täydellisyyden tavoittelu kumpuaa epäonnistumisen
pelosta ja esiintyy siten erityisenä herkkyytenä
virheille omassa työssä. Uuden projektin aloittaminen voi olla perfektionistin kokemien suorituspaineiden takia vaikeaa. Kun hän pääsee
kiinni työhön, on sen lopettaminen taas vaikeaa,
sillä muiden silmissä valmis työ ei tunnu hänestä
itsestään koskaan valmiilta. Perfektionistille on
usein vaikeaa nähdä metsä puilta: yksityiskoh-

20. Aikaisemmissa töissäni olen suosinut tarkkaan
suunniteltuja kuvioita ja puhtaita, järjestelmällisiä muotoja.
Yksityiskohta suunnittelemastani painokuosimallista
vuodelta 2013.

tiin keskittyminen estää piirustusprojektin kokonaisuuden hahmottamisen. (Basik 2012, 5011,
5013.)
Basakin mukaan perfektionistille on haaste luottaa tämän omaan, vapaan ekspressiiviseen kädenjälkeensä, koska se ei ole koskaan kontrolloidun
täydellistä. Samasta syystä orgaanisten ja epätarkkojen muotojen luominen voi olla hänelle vaikeaa. Nämä ongelmat ilmenevät perfektionistin
vastahakoisuutena uudistaa visuaalista kieltään
luovaan prosessiin kuuluvien yritysten ja erehdysten kautta. (Basik 2012, 5012-5014.) Omissa
piirustusprojekteissani tämä tarkoittaa, että koen
uusien työskentelytapojen kokeilemisen helposti
turhauttavaksi ja epämieluisaksi. Olen kärsimä39

tön ja haluaisin heti hallita uuden tekniikan ja
välineen käytön mestarin ottein. Ahdistun taitojeni puutteellisuudesta jo ennen kuin olen yrittänyt ja saatan jättää kokeilut sikseen.
Perfektionistin harmillisin ominaisuus on hänen
vaikeutensa nauttia piirustusprosessista itsestään
sen lopputuloksesta huolehtimisen sijaan (Basik 2012, 5012). Täydellisyyden tavoitteluun
voi liittyä voimakasta mielialan vaihtelua luovan
työn aikana, ja piirtäminen voi olla ajoittain ahdistava kokemus perfektionistille (Basik 2012,
5013). Omaan piirustusprosessiini kuuluu usein
intensiivistä turhautumisen tunnetta, joka voi
pahimmillaan johtaa epätoivoon ja suutuspäiseen keskeneräisten töiden tuhoamiseen.

21.

1.6.2. Liiallisen yrittämisen paradoksi
Jos tavoittelee työllään piirustustaidon huippunäytettä, voi itseilmaisu vahingossa jäädä työn
teknisen puolen varjoon. Tarkkuus ja liiallinen
yrittäminen tuottavat ongelmia omissa piirustuksissani. Tällä tarkoitan itseilmaisun pakottamisen
paradoksia. Koen, että luovuuteen eivät päde samat säännöt kuin muiden toimien suorittamiseen. Tunnollisuus ja ahkeruus saattavat työn
kuin työn tehdyksi, mutta ne eivät välttämättä
auta itseilmaisua.
Koen, että piirustus on ekspressiivisin silloin,
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kun se syntyy spontaanisti. Spontaaniutta ei voi
pakottaa, koska sen on tahatonta ja vaistomaista.
Tahallinen ekspressiivisyyden tavoittelu useimmiten suorastaan karkottaa sen ilmaisusta. Tämä
ongelma ilmenee esimerkiksi erona luonnoksen
ja lopullisen työn piirtojäljen välillä. Kuten Sakke
Yrjölä toteaa Luonnoskirjan esipuheessa, ”luonnos
lumoaa aitoudellaan, se on nopea kuvallisen muodon saanut ajatus” (Yrjölä 2007, 8). Koen, että
valmiin työn formaatissa piirustusjälki on harkitumpaa ja laskelmoidumpaa ja tällöin jotain
luonnoksen ilmaisun voimasta on väistämättä
kadonnut. Tätä kuulen suunnittelija- ja taiteilijaystävieni harmittelevan usein. Saman ilmiön

22.

21-22. Vaikeinta työssäni oli suhtautua piirtämiseen päämäärättömänä luonnosteluna. Maalausjälkikokeilujani.

tunnistavat kaikki muusikkoystäväni: luontevin
esitys tapahtuu omaksi iloksi laulaessa tai soitellessa. Äänityslaitteiden pyöriessä studiossa esitys
ei koskaan yllä samalle vapaan itseilmaisun tasolle.

1.6.3. Rima katossa ja pipo tiukalla
Liian korkeat tavoitteet aiheuttavat helposti
stressiä ja ahdistusta etenkin luovan prosessin
alkuvaiheissa. Myös Csikszentmihalyin mukaan
riman asettaminen liian korkealle estää flow-ko41

kemusten syntymisen (Csikszentmihalyi 2005,
87). Myös voimakas työmoraali voi rajoittaa
luovuutta. Omalla kohdallani järjestelmällisyys
ja suoritushenkisyys esiintyvät tarpeena kontrolloida luovan prosessin kulkua. Osittain tiedostamattani asetan itselleni ja työskentelylleni sääntöjä, jotka eivät aina ole etuni mukaisia.
Työskennellessäni unohdan helposti taukojen ja
hiljentymisen tärkeyden. Luovassa työskentelyssä on välillä etäännyttävä itse työstä, jotta ideat
kypsyvät rauhassa. Ongelmanratkaisussa on osattava astua tilanteen ulkopuolelle, jotta ongelma
itsessään näyttäytyisi selkeämmin. Sama pätee
luoviin ongelmiin. Jos työskentelee pitkään ja

tauotta piirustuksen ääressä, ei uuden oivaltamista tapahdu ja alkaa helposti toistaa vanhoja maneerejaan. Myös pienen kaaoksen hyväksyminen
osaksi prosessia kuuluu asiaan. On osattava nähdä kaaoksen läpi ja uskottava omiin kykyihinsä
saattaa tehtävä loppuun. Epäjärjestyksestä stressaantuminen vain heikentää suorituskykyä.
Kulttuurimme kannustaa ankaraan työmoraaliin. Luovaan työhön liittyvä hiljentyminen ja
ajanjaksot, jolloin ei välttämättä materiaalisesti synny mitään, nähdään helposti laiskuutena.
Suunnittelijat itsekin kokevat usein “fuskaavansa” silloin, kun eivät työskentele työnsä konkreettisen toteuttamisen parissa. Asta Raamin
tutkimuksissa monet suunnittelijat kertoivat häpeilevänsä erilaisia rutiinejaan, joilla he virittäytyivät luovaan työskentelyyn. Tietokonepelien
pelaaminen, siivous, tiskaus tai muu toiminta,
joka ei näennäisesti liity käsillä olevaan työtehtävään, koetaan laiskotteluksi ja töiden välttelyksi.
Tosiasiassa tällaisilla aktiviteeteilla on tärkeä merkitys keskittymiseen ja etenkin intuitiivisen mielen aktivoimiseen luovassa työssä. (Raami 2015,
143-144.)
Tietty määrä työmoraalia, järjestystä ja itsekuria
on välttämätön luovassa työskentelyssä töiden
loppuun saattamiseksi. Ilman niitä luovat projektit saattaisivat jäädä vain idea-asteelle. Minulta näitä ominaisuuksia ei ole koskaan puuttunut.
Niiden sijaan minun on pyrittävä itsekontrollin
purkamiseen, opeteltava rennompaa työtahtia ja
muistettava hiljentymisen merkitys. Näin pystyn
luomaan puitteet vapaalle, intuitiiviselle ajattelulle ja uusille ideoille.
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1.6.4. Kontrollin paradoksi
Csikszentmihalyin mukaan flow-kokemukselle
on tyypillistä, että sen aikana tunnemme kontrolloivamme tilannetta. Oikeastaan on kyse siitä, että emme silloin tunne huolta kontrollin
menetyksestä, joka on läsnä monissa arkielämän
tapahtumissa. Kokemamme kontrollin tunne on
todellisuudessa tunne kontrollin mahdollisuudesta, ei sen todellisesta olemassaolosta. Urheilija
voi milloin vain loukkaantua kesken suorituksen,
tai kuvanveistäjän taideteos saattaa sortua ja pirstoutua palasiksi päivää ennen näyttelyn alkua.
Kuitenkin mielessämme, flow’n maailmassa, täydellisyys on saavutettavissa. (Csikszentmihalyi
2005, 96-97.) Oma paradoksini on, että liika
luovan tekemiseni kontrolloiminen täydellisen
suorituksen tavoittelemiseksi voi estää minua
pääsemästä flow-tilaan, jossa täydellisyys todella
tuntuisi mahdolliselta.

1.7. Työstä irrottautumisen tärkeys
“Kaikenikäisille pitäisi sallia joutilaisuuden mukanaan tuomat hitaasti kypsyvät hedelmät ja oivallukset. Merkittävien uusien innovaatioiden lähde
on usein näennäinen sekoilu ja päämäärätön vaeltelu. Ihmisen pitää saada olla rauhassa itsensä ja
ajatustensa kanssa.” (Koivunen 1997, 98.)

1.7.1. Työtilan ja lepotilan erottaminen
Uskon, että työpaikan sijainnilla on vaikutuksensa luovan työskentelyn tehokkuuteen.

23. Aika mennä kotiin, auringonlasku työhuoneeni ikkunasta.
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Työskentelin pitkään kotonani, kunnes vuosi sitten hankin erillisen työhuoneen toisesta kaupunginosasta. Sen jälkeen sekä työssä keskittymisen
kykyni että vapaa-aikani laatu on parantunut.
Työhuoneen oven sulkeminen perässäni päivän
tai viikon päätteeksi antaa tilaa rentoutumiselle
ja samalla tiedostumattomalle ideoiden kypsyttelylle.
Kuten aiemmin kuvailin, oma työpäiväni alkaa
reilun puolen tunnin pituisella, nautinnollisella
pyörämatkalla kotoa työhuoneelle. Se ei ole pelkkä fyysinen siirtyminen paikasta A paikkaan B.
Pyöräilyn aikana virittäydyn työntekoon. Motivaationi ja innostukseni kasvaa miettiessäni työn
alla olevaa projektia matkalla. Saapuessani perille, työn ääreen, näen sen uusin silmin. Usein projektin ongelmat, joihin olin törmännyt edellisenä päivänä tai ennen viikonloppua, vaikuttavat
nyt mitättömiltä.

1.7.2. Luovaan työhön virittäytyminen
Kuvataiteilija ja tutkija Jaana Houessou kuvailee
väitöskirjassaan Teoksen synty luovan työskentelyn aloittamiseksi vaadittavaa kehon valmiustilaa
herkistyneeksi ja energiseksi (Houessou 2010,
122). Mielen hiljentymisestä hän kirjoittaa näin:
“Prosessiin liittyy paljon hiljaista keskittymistä ja
ajatusten kehittelyä. Itse tekemisen ja tietoisesti
suunnatun suunnittelemisen ulkopuolelle jää huomattava määrä aikaa vain olemiselle, katselemiselle,
mielen tyhjentämiselle kaikesta muusta, kuvalliseen
ajatteluun avautumiselle. Tämä valmistautuminen
taiteelliseen toimintaan on olennainen osa proses44

sia. Sen aikana ajatukset, assosiaatiot, mielikuvat
sekä kuvalliset ja kielelliset yhtymäkohdat järjestäytyvät niin, että varsinaisen työskentelyn voi luontevasti aloittaa.” (Houessou 2010, 121-122.)
Vaikka emme välttämättä osaa arvostaa hetkiä,
joina ei näennäisesti synny mitään, ne ovat korvaamaton osa luovaa prosessia. Csikszentmihalyin kuvaamaat itämis- ja oivaltamisvaiheet asuvat hiljaisissa hetkissä tai yleensä hetkissä, joina
tehdään muuta kuin itse työtä. (Csikszentmihalyi 1996, 79-80.)
Omassa projektissani halusin oppia antamaan
enemmän tilaa näkymättömälle osalle luovaa
prosessia. Hiljentyminen ja ajoittainen fyysinen
irrottautuminen työstä on yhtä arvokasta valmiin
teoksen kannalta kuin työn tekninen toteuttaminen. Houessoun mukaan niiden aikana luovan
työn tekijä kulkee läpi tärkeiden ajatuksellisten
kerrosten, jotka vaikuttavat valmiin työn muotoon:”Itse syntyminen, rakentuminen, kehittyminen vaikuttavat tapahtuvan jossain elämisen ja
työskentelyn, loppusiivouksen ja sisään hengityksen
välissä.” (Houessou 2010. 120).

1.8. Voimaa
suunnittelemattomuudesta ja
tahdin hidastamisesta
1.8.1. Täytyy uskaltaa
Lopputyöprojektissani muutin työskentelytapojani radikaalisti. Selkeän työnrajauksen sijaan
jätin produktioni lopputuloksen avoimeksi ja

pyrin mahdollisimman pitkään olemaan ajattelematta valmiita teoksia. Halusin, että ne muotoutuvat luonnostaan vapaasta luonnosteluprosessista, kokeilujen, vahinkojen, sattumien ja uusien
oivallusten myötä.

mistä, mikä on Pirkko Anttilan mukaan olennaista taiteellisessa tutkimuksessa (Anttila 2005,
79).

Päätös työskennellä ilman tarkkaa suunnitelmaa
ja selkeää päämäärää vaati rohkeutta. Vastassani
oli jokaiselle suunnittelijalle tuttu valkoisen paperin kammo: pelko siitä, että mitään (tarpeeksi
hyvää) ei synnykään. Aikaisemmassa työskentelyssäni olen saanut mielenrauhan vasta kun työn
kokonaissommitelma on kasassa ja suunnitelma
sen loppuun saattamiseksi on selvä. Olen osannut nauttia piirtämisestä vain silloin, kun tiedän
hallitsevani sen täysin. Nyt minun oli opittava
suhtautumaan prosessin alkuun liittyvään epävarmuuteen mahdollisuutena siitä ahdistumisen
sijaan. Minun oli vain luotettava omiin taitoihini ja siihen, että loppujen lopuksi jotain valmista
syntyy kuitenkin.
Koen, että rohkeus on yksi tärkeimmistä suunnittelijalta vaadittavista ominaisuuksista. Omassa projektissani minun oli uskallettava heittäytyä
suin päin luomisprosessiin, johon liittyi mielessäni enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tyhjän paperin pelon kohtaamisen lisäksi rohkeutta
vaati projektissani myös asettaa oma yritysten ja
erehdysten prosessini näkyväksi ja muiden arvioitavaksi. Epäonnistuneidenkin luonnosten esittäminen osana tutkimustani ja avoin luomistuskastani kirjoittaminen tarkoittivat virheideni ja
heikkouksieni kohtaamista.
Lopputyöprojektiini liittyi minulle uudenlaista
riskien ottamista ja niiden sietokyvyn kehittä45

1.8.2. Epävarmuus oleellisena osana
prosessia
Arkkitehtiprofessori Juhani Pallasmaa kirjoittaa
teoksessaan The Thinking Hand, että suunnittelijan tulisi oppia olemaan kontrolloimatta luovan
ajattelun kulkua. Tämä on oleellinen osa suunnittelijana kypsymistä. (Pallasmaa 2009, 110112.) Luovassa prosessissa epävarmuuden tunne on yhtä tärkeää kuin varmuuden (Pallasmaa
2009, 143). Pallasmaa kuvailee epävarmuutta
oman luovan prosessinsa eteenpäin kuljettavana
voimana:
“A sense of certainty, satisfaction and finality that
arises too early can be catastrophic. The hesitancy of
the drawing itself expresses and maintains my own
inner uncertainty. Most importantly, the sense of
uncertainty maintains and stimulates curiosity. As
long as uncertainty is not permitted to escalate into
hopelessness and depresssion, it is the driving force and source of motivation in the creative process.
Design is always a search for something that is unknown in advance, or an exploration into an alien
territory, and the design process itself, the actions of
the searching hands, need to express the essence of
this mental journey.” (Pallasmaa 2009, 110-111.)
Aikaisemmassa työskentelyssäni olen keskittynyt
eniten luovan prosessin työvaiheeseen, enkä aina
sallinut sitä edeltävien haparoivien ideointi- ja
kokeiluvaiheiden tapahtua. Lopputyössäni opet-

telin nauttimaan päämäärättömyyden tunteesta
luonnostelussa. Tavoitteessani onnistuin vaihtelevin tuloksin.

tööni kierrätettyjä lähimateriaaleja, vaikka niiden
hankkiminen on ollut työlästä. Olen suosinut hitaita työskentelymenetelmiä ensisijaisesti niiden
ekologisuuden takia.

1.8.3. Hidastaminen metodina

Lopputyössäni hidastaminen ilmenee henkilökohtaisemmassa näkökulmassa. Opettelin hidastamaan työtahtiani tavoitteenani terveellisemmät työtavat ja rennompi suhtautuminen omiin
saavutuksiini. Tässä projektissa hidastaminen
tarkoittaa minulle intuitioni kuuntelemista, armollisuutta itseäni kohtaan ja epäonnistumisten
hyväksymistä osaksi luovaa prosessiani. Totuttelin tosiasiaan, että luomistyön kulkua ei voi
täysin kontrolloida. Pyrin nauttimaan matkasta,
huolehtimatta liikaa määränpäästä. Tavoitteenani oli täydellisten tulosten haikailun sijaan olla
enemmän läsnä itse luomishetkessä.

Termiä hidastaminen käytetään yleensä kuvaamaan elämäntapaa, jossa pyritään pois työkiireen ja kulutushysterian oravanpyörästä. Se
tarkoittaa itsensä kuuntelemista ja oman luontaisen elämänrytmin noudattamista (Wikström
2012). Mindfulness- eli tietoisuustaitoperiaatteella on keskeinen osa hidastamisessa. Mindfulness, hyväksyvä läsnäolo, tarkoittaa hetkessä
elämistä ja omien tuntemustensa tiedostamista
ja hyväksymistä. (Mindfullness-fi:n www-sivut
2015.) Hidastamisen ideologiaan kuuluu monien kohdalla luonnonmukaisuus, ekologisuus
arkielämän valinnoissa ja elämän kohtuullistaminen. Kulutuksessa ja kokemuksissa panostetaan laatuun määrän sijaan, ja elämään haetaan
sisältöä läheisten seurasta ja luontoelämyksistä
omaisuuden kartuttamisen asemesta. (Huddart
Kennedy, Krahn & Krogman 2013.)
Aikaisemmissa projekteissani olen noudattanut
hidastamisen ideologiaa ympäristönäkökulmasta. Olen opetellut katoavia, kansanperinteisiä
käsityötekniikoita kuten huovutusta, nahan parkitsemista ja turkisompelua, ja valikoinut käyt46

Etsin siis hidastamalla omaa, luontaista rytmiäni piirustustyöskentelyyn. Tämän rytmin löytäminen välittyy myös piirustuksiini. Se ilmenee
entistä ekspressiivisempänä, orgaanisena kädenjälkenä. Orgaanisella piirustusotteella tarkoitan,
että luontoaiheiset kuvani ovat lähtöisin oikeista
luontoelämyksistä: omista, erilaisista eläinkokemuksistani. Samalla ne ovat muuttuvaisia ja epätarkkoja; niiden viiva elää ja kuviomuodot ovat
suurpiirteisiä.

24. Hidastamiseen kuuluu oman, luontaisen elämänrytmin tavoittelu sekä luonnon
kunnioittaminen. (Kuva: Erving, Zak.)
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II Taiteellisia esikuvia

2.1. Vaikutteita
taideinstituutioiden ulkopuolelta
2.1.1. Luonnonkansojen ja outsidertaiteen eläinhahmot
Omassa työskentelyssäni tutkin kokemuksellisen
tiedon välittymistä eläinkuviini. Minua kiehtoo
luonnonläheisten alkuperäiskansojen kulttuuri,
joka on sitoutunut niiden luontoa kunnioittavaan elämäntapaan. Esimerkiksi eskimokansojen
metsästyskulttuuri heijastuu eskimotaiteilijoiden
kuviin, jotka useimmiten esittävät kaloja, hylkeitä, lintuja, koiria ja petoeläimiä. Näissä kuvissa
eläinhahmot esitetään useimmiten graafisina siluetteina, jotka muodostavat voimakkaan sommitelman, yleensä ilman perspektiiviä. Eskimoiden eläinkuvat ovat yksinkertaisia, mutta niistä
välittyy eläinten energia ihailtavalla tavalla. Tämä
pelkistävä tyylittely, jonka koen ilmentävän taiteilijoiden kokemuksellista tietoa kuvauskohteestaan, on inspiroinut omien kuvieni estetiikkaa.
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Samaa kokemuksellisuutta aistin monien outsider-taiteilijoiden eläinkuvissa. Vaikuttaa siltä,
että suurin osa niin suomalaisesta ITE-taiteesta
kuin kansainvälisestä outsider-taiteestakin on
syntynyt maaseudulla. Tekijät, joiden työhön
olen tutustunut, ovat usein löytäneet taiteen tekemisen vasta vanhemmalla iällä. Monilla heistä on takanaan elämänmittainen ura maanviljelyksen parissa, missä eläimet ovat osa arkipäivää.
Outsider-taideteoksille on tunnusomaista niiden
voimakas sitoutuminen tekijänsä arkiympäristöön (Haveri 2010, 16-17). Kiinnostavana koen
itseoppineiden taiteilijoiden arjen vaikutuksen
tapaan, jolla he kuvaavat eläimiä.
Esimerkit virallisen taidemaailman ulkopuolelta
todistavat mielestäni hiljaisen eläintiedon merkityksestä eläinten piirtämisessä. Ne edustavat
voimakkaan intuitiivista ja ekspressiivistä tapaa
esittää eläimiä taiteessa. Esittelemieni outsider-taiteilijoiden teokset osoittavat, kuinka kehomme muistaa aikaisemmat aistihavaintomme.

25. Inuittitaiteilija Iyola Kingwatsiakin grafiikantyö vuodelta 1959.

2.1.2. Alkuvoimainen luovuus

Omassa projektissani pyrin eroon suorituspaineista, jotka johtuvat osittain omasta koulutustaustastani. Muotoiluopinnot sekä suunnitteluja taideammattilaisuus ovat opettaneet minut
suhtautumaan luovaan työhöni voimakkaan
kriittisesti. Taideilmiö, josta puuttuvat tällaiset
luovuuden vapautta rajaavat, ulkopuoliset ennakko-odotukset, on tutkimuskohteena kiinnostava kontrasti omalle suuntautumiselleni.

Outsider-taiteelle on tunnusomaista sen voimakas, suodattamaton itseilmaisu. Ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa on kirjoittanut,
että korkeataide ei voi kuin kadehtia sen alkuvoimaista luovuutta (Sepänmaa 2003, 15). Monet
modernit taiteilijat ovat ihailleet outsider-taiteen
vaistonvaraista autenttisuutta. Ranskalainen taiteilija Jean Dubuffet, joka omisti uransa aidon
taiteen etsimiselle, antoi ilmiölle 1940-luvulla
termin raw art, raakataide. Hän uskoi sen pulppuavan suoraan luovuuden alkulähteiltä. (Haveri
2010, 35-36.)

Halusin tämän projektin aikana päästä irti koulutustaustaani liittyvistä säännöistä ja rajoitteista.
Tavoitteena oli ottaa haltuun luovuuteni koko
potentiaali. Samalla tavoittelin mahdollisimman
persoonallista kädenjälkeä. Outsider-taiteen raaka, välitön ja rehellinen ilmaisumuoto tarjosi
loistavan inspiraation pyrkimyksilleni. Itseoppineiden taiteilijoiden teosten karkea DIY-estetiikka sopi hyvin esikuvaksi töilleni. Halusin jättää
töihini näkyviä merkkejä omasta luomisprosessistani, joissa hyödynsin kokeellisia, löydettyjä
materiaaleja.

Intuition ohjaamana me pystymme esittämään
ne kuvallisesti, vaikka emme olisi edes saaneet
teoreettista oppia kuvataiteesta. Uskon, että itseoppineen taiteilijan kuvallinen kieli nojaa pitkälti tämän intuitioon ja kokemukselliseen tietoon.
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26.

27.

28.

29.
30.
26-30. Bill Traylor maalasi kuvia eläimistä ja maalaiselämän arjesta pahvinpaloille ja muille materiaaleille, jotka hän
sattui saamaan käsiinsä. Traylorin nimettömiä piirustuksia (1936-1946).
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Itseoppineiden taiteilijoiden luovuuden suoranainen soveltaminen omaan työskentelyyni
on kuitenkin mahdotonta oman ammatillisen
suuntautumiseni takia. Ammattitaiteella ja outsider-taiteella on hyvin erilaiset lähtökohdat ja
vaatimukset. Suuri osa outsider-taiteesta syntyy
tekijänsä omassa kotiympäristössä, jossa se myös
useimmiten esitetään (Haveri 2010, 73). Uskon
outsider-taiteen kumartelemattomuuden johtuvan osin juuri sen riippumattomuudesta taiteen
instituutioista sekä kritiikittömästä ilmapiiristä,
jossa se syntyy. Suomalaista nykynkansantaidetta väitöskirjassaan Nykykansantaide tutkineen
Minna Haverin mukaan taideinstituutioiden ulkopuolella toimivalta taiteilijalta ei vaadita taidemaailman intressien, suuntausten ja rakenteiden
sisäistämistä, mitä ammattitaide edellyttää. Itseoppineen taiteilijan taiteilijaidentiteetti rakentuu omaehtoisesti. Outsider-taiteilijan teokset
eivät nojaa taiteentuntemukseen, vaan puhtaasti
hänen henkilökohtaiseen elämänkokemukseensa. (Haveri 2010, 73.)
Ammattitaiteilijalle on välttämätöntä osata arvioida omien ideoidensa kiinnostavuutta ja jatkuvasti reflektoida töidensä suhdetta kulttuurin
muuttuviin arvoihin ja ilmiöihin. Taidekoulutus
valmentaa kriittiseen ajatteluun, jota virallisen
taidemaailman sisällä vaaditaan. Pelkkä itseilmaisun tarve ei ole riittävä motiivi tai peruste omalle taiteelliselle työskentelylleni. Minun on myös
punnittava töideni merkittävyyttä suhteessa vallitseviin taidemaailman ja yhteiskunnan ilmiöihin.

51

2.1.3. Amerikkalaisia maalaiseläimiä
Olen pitkään ihaillut useiden eri yhdysvaltalaisten itseoppineiden taiteilijoiden eläinkuvia. Suosikkejani ovat afrikkalais-amerikkalaisten Bill
Traylorin ja Mose Tolliverin piirustukset. Traylor
syntyi orjuuteen, eli ja kuoli köyhänä, eikä koskaan oppinut lukemaan tai kirjoittamaan. Hän
aloitti taiteen tekemisen 85 vuoden iässä, mutta
ehti silti tuottaa miltei 1500 piirrettyä ja maalattua kuvaa vuosina 1936 - 1946. Koditon Traylor
istui Alabaman Montgomeryn kaduilla ja maalasi omaelämänkerrallisia kuvia maalaisarjesta. Hänen taidettaan on pidetty siltana afrikkalaiskulttuurin ja modernin taiteen välillä. (Lavitt 1990,
151.) Tolliver aloitti maalaamisen menetettyään
onnettomuudessa työkykynsä noin 40-vuotiaana, 1960-luvulla (Lavitt 1990, 153). Sekä
Traylor että Tolliver maalasivat jatkuvasti eläinhahmoja. Molemmille oli tyypillistä eläinten
esittäminen pelkistettyinä, graafisina hahmoina,
yleensä puhtain perusvärein taustasta erotettuina. Perspektiivioppi ei kiinnostanut kumpaakaan, mutta kuvien välittämä tunne eläimistä on
voimakas. Ihailen taitoa, jolla molemmat taiteilijat vangitsivat kuvauskohteistaan olennaisimman
vain muutamilla siveltimenvedoilla. Uskon, että
tämä taito on seurausta sekä Traylorin että Tolliverin maalaiselämäntavasta, jossa eläimet olivat
osa arkipäivää.

2.1.4. Alpo Koivumäen savannilla
Suomalainen ITE-taide ei ollut aikaisemmin vedonnut minuun esteettisesti, mutta törmättyäni
kauhajokelaisen Alpo Koivumäen töihin olin rie-

31. Alpo Koivumäki on kehitellyt oman tekniikan, jonka
avulla hän sulattaa muovipakkauksia veistostensa materiaaliksi. Hänen veistoksensa syntyvät pääosin löydetystä
romusta. Koivumäen työpajassa.

mastunut. Koivumäki rakentaa eläinaiheisia veistoksia metalli- ja muoviromusta. Hän ryhtyi tekemään taidetta lopetettuaan maanviljelyn miltei
60 vuoden iässä. Taidemaailman tietoisuuteen
hän tuli 90-luvun lopun ITE-taidekartoituksen
myötä. Sittemmin hänen töitään on ollut esillä
mm. Kiasman ITE-taidenäyttelyssä ja monissa
ulkomaisissa outsider-taidetta esittelevissä tapahtumissa. Alpon savannilla, taiteilijan pihapiirissä,
ilmeikkäät, eksoottisia eläimiä, kuten sarvikuonoja, krokotiileja, kameleita ja kissapetoja esittävät veistokset sulautuvat pohjanmaalaiseen metsämaisemaan.
Vierailin Koivumäen luona huhtikuussa 2015.
Halusin tutkia, miten pitkä kokemus eläinten
hoidosta vaikutti taiteilijan ilmaisuun ja käsialaan, jolla hän kuvaa eläimiä taiteessaan. Koivumäki on koko ikänsä asunut suvultaan perimällään tilalla, jolla hän hoiti päivittäin lypsykarjaa
vuosimymmenien ajan. Peltotöissä hänellä oli
pitkään apuna hevonen. (Koivumäki, 2015.)
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2.1.5. Kokemukseen perustuvia
eläinveistoksia
Koivumäki kertoi käyttävänsä veistostensa lähtökohtana luontokuvia. Usein hän hahmottelee
eläimen pahvinpalalle ennen veistoksen rakentamista. Valokuvat ja luonnokset auttavat häntä
eläinten mittasuhteiden hahmottamisessa. Taiteilija työskentelee siis mallilähtöisesti ja kertoo tavoittelevansa veistoksillaan realistista esitystapaa.
(Koivumäki, 2015.) Hänen eläinveistoksiaan
tarkastellessani huomasin kuitenkin, että vaikka
eläinten mittasuhteet ovat suurin piirtein oikeat,
ei töiden lopputulos kuitenkaan ole kovin realistinen. Tämä ei ole yllättävää, koska Koivumäki
ei ole saanut kansakoulun jälkeen minkäänlaista
taideopetusta. Taiteilija kuitenkin onnistuu vangitsemaan veistoksiinsa olennaisimman eläinten
liikkeestä ja olemuksesta. Tunne eläimestä, joka
Koivumäen veistoksista välittyy, on realismia
tärkeämpää. Ilmeikkäät hahmot luovat niin elävän vaikutelman, että niitä tarkastellessaen ei voi
välttyä kuvittelemasta niiden luonnetta ja käyttäytymistä.

32. Koivumäen pihapiirissä savannin eläimet sulautuvat suomalaiseen maalaismaisemaan.
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Mielenkiintoisinta oli huomata, että taiteilija itse
ei koe töitään tunnepohjaisiksi. Hän kertoi noudattavansa töissään patsasnäkemystä omien tuntemustensa kuvaamisen sijaan (Koivumäki, 2015).
Hän käsittelee kuvaamiaan eläimiä objekteina,
jotka hän haluaa esittää luonnonmukaisesti.
Vaikuttaa siltä, että Koivumäen töiden omaperäinen tyyli on syntynyt tahattomasti, taiteilijan
intuitiivisen ajattelun tuloksena. Hän täyttää tiedostamattaan aukot taideteknisessä osaamisessaan hiljaisella eläintietoudellaan. Karjanhoito
on rankkaa ruumiillista työtä, jossa kaikki aistit
ovat mukana. Taiteilijan mieleen ja kehoon on
täytynyt iskostua sellainen määrä kokemuksellista eläintietoutta, josta kaupunkilainen voi vain
uneksia.
Intuitiiviseen työskentelyyn viittaa myös Koivumäen kyky “nähdä” eri eläinten piirteitä löytämissään metalli- ja muovikappaleissa. Romu
on vaativa taidemateriaali: vaatii kekseliäisyyttä rakentaa todentuntuinen ja uskottava, elävää
olentoa esittävä veistos jätteestä. Eläinten osien
ja piirteiden etsimisessä erilaisista metallikappaleista näen yhteyden omaan työskentelytapaani,
jossa etsin eläinhahmoja musteläiskistä.
Ammattitaiteen piirissä samanlaista kokemukselliseen tietoon pohjautuvaa kekseliäisyyttä aistin
Miina Äkkijyrkän lehmäveistoksista. Äkkijyrkkä
kasvattaa ja suojelee suomalaista kyyttökarjaa, ja
hänen taiteensa on voimakkaasti sidoksissa hänen eläinkokemusmaailmaansa. Taiteilija osaa
veistää todentuntuisia lehmiä mistä tahansa materiaalista, niin hyvin hän tuntee kuvauskohteensa liikkeen, luuston ja lihaksiston. Hänen käsissään muun muassa autonpellit taipuvat upeasti
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vasikan muotoon. Taiteilijan julkisuuskuva antaa ymmärtää, että lehmänhoito on Äkkijyrkälle
sekä elämänmuoto että performanssi.

2.2. Kuvittajaesikuvia
Omien eläinkuvieni taustalla ovat vaikuttaneet
monet lapsuudesta asti tutuksi tulleet klassikkotarinat kuvineen, kuten Eric Carlen Pikku toukka
paksulainen, Tove Janssonin iki-ihanat kuvitukset
ja Heikki Partasen Hinku ja Vinku -animaatiot.
Kuvieni suurimpana inspiraationa toimivat sittemmin löytämäni kuvittajat ja graafikot, joilla
koen olevan erityisen omaperäinen tyyli kuvata
eläinmaailmaa.

2.2.1. Charley Harper (1922 -2007) ja
minimaalinen realismi
Kuvittajasuosikeistani suurin on amerikkalainen
kuvataiteilija ja graafikko Charley Harper. Harper loi pitkällä urallaan valtavan määrän värikkäitä eläinkuvia, joita on julkaistu julisteiden,
kirjojen ja lehtien kuvituksina. Taiteilija varttui
maatilalla, kotieläinten ympäröimänä. Hänellä oli tapana tarkastella kotitilansa lähilammen
pinnalla hyppiviä vesikirppuja. Niiden muodostamat kuviot ja lammen pohjaan heijastamat varjot vaikuttivat tyyliin, jolla taiteilija myöhemmin
kuvasi luontoa taiteessaan. (Oldham 2011, 16.)
Harper koki luonnon ehtymättömänä inspiraation lähteenä, joka oli täynnä jännittäviä muotoja,
kuvioita ja väriyhdistelmiä sekä käyttäytymismalleja joita hän sovelsi modernistisiin maala-

33.

34.

Charley Harperin kuvituksista välittyvät hienosti luonnon kamppailut. 33. A Duck Hawk Plunges into a Flock of Starlings
and Grabs a Meal in His Sharp Talons 1968. 34. An anaconda captures a jaguar 1968.
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uksiinsa ja kuvituksiinsa (Charley Harper Artwww-sivut 2015).
Harper kutsui piirustus- ja maalaustyyliään minimaaliseksi realismiksi. Hän pelkisti kuvauskohteensa usein geometrisiksi perusmuodoiksi
ja tasaisiksi väripinnoiksi ja pyrki tallentamaan
tärkeimmät tuntomerkit kuvaamiensa eläinten
olemuksesta mahdollisimman yksinkertaisin elementein. Harperin kuvantekoon liittyi ilo järjestyksen luomisesta: maalauspohja on taiteilijan
oma universumi, johon hän voi luoda tasapainoisen, täydellisen ekosysteemin, jossa jokaisella
elementillä on oma paikkansa ja tarkoituksensa.
(Charley Harper Art -www-sivut 2015.)
Harperin kuvien autenttisuus perustuu mielestäni taiteilijan mestarilliseen tapaan hallita käyttämänsä perinteiset taiteentekniikat. Hän oli
perehtynut niin piirustuksen, maalauksen kuin
grafiikankin tekniikoihinkin. Harper piirsi ja
maalasi alkuperäiskuvansa aina käsin. Sen jälkeen
niitä monistettiin serigrafian, litografian tai lehtipainon menetelmin. Taiteilija oli tarkka värien
valinnasta sekä kuviensa painolaadusta. (Oldham
2011, 22-43.) Hienointa niissä on mielestäni alkuperäisen, käsintehdyn piirtojäljen säilyminen
valmiissa painotuotteissa.
Koen monien tämänpäivän vektorigrafiikalla
toteutettujen kuvitusten olevan velkaa Harpe56

rin kuvituksille. Pelkistäminen ja symmetria on
helppoa tietokoneohjelmien avulla, mutta kokonaan tietokoneella työskennellessä kuvista katoaa mielestäni helposti jotakin olennaista. Niistä
puuttuu tekijän kosketus piirtämiseen ja kuvauskohteeseen, ja ne alkavat helposti tyylillisesti
muistuttaa toinen toistaan. Koen, että omaperäisyys, tekijän oman kädenjäljen säilyttäminen, on
tämän päivän kuvituksen suurin haaste. Suurin
osa kuvista tehdään nykyään tietokoneohjelmien avulla. Lopputuloksena on tulva geneerisiä,
persoonattomia kuvia, jotka eivät “haise, maistu
tai tunnu” miltään. Kuvattaessa luontoa ja eläviä
olentoja koen erityisen tärkeänä, että työstä välittyy orgaaninen tunne, oli kuva kuinka tyylitelty
tahansa. Harperin tuotannossa ihailen taiteilijan
kykyä luoda kuviin oma maailmansa, jossa luonnon kiertokulku esiintyy jännittävän monimuotoisena ja värikylläisenä, mutta samalla täydellisen tasapainoisena.

2.2.2. M. C. Escher (1898 - 1972)
Toinen suuresti ihailemani taiteilija, joka luo kuviinsa täysin oman maailmansa, on hollantilainen
taidegraafikko M. C. Escher. Escher käsitteli kuvissaan samoja ongelmia, joita aikalaismatemaatikot ratkoivat matemaattisten kaavojen avulla.
Hän pyrki töissään esittämään vaikeita ilmiöitä,
kuten äärettömyys ja kolmas ulottuvuus, pii-

35. Escher pyrki kuvaamaan loputtomiin pienenevillä liskoillaan äärettömyyden käsitteen paperin kaksiulotteisella pinnalla. Smaller and Smaller, puupiirros (1956).
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36.

37.

38.

36-38. Miroco Machikon ekspressiivisistä maalauksista välittyy
voimakas tunne eläinten olemuksesta.
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rustuksen kaksiulotteisella tasolla. (Ernst 1989,
16.) Escher oli kuvioraporttien mestari. Hänen
teoksissaan esiintyvät säännölliset kuviot, joissa
erilaiset kuva-aiheet peittävät paperin pinta-alan
aukottomasti, ovat oman kuosisuunnittelutaustani kannalta vaikuttavia. Erityisesti samaistun
taiteilijan kykyyn nähdä tunnistettavia hahmoja
abstrakteissa muodoissa. Tähän taitoon perustuvat Escherin eläinaiheiset, symmetriset kuviot,
jotka ovat vaikuttaneet oman piirustustyylini kehitykseen. (Escher 1958 / 1989, 100.)
Escher oli perehtynyt grafiikan menetelmiin perusteellisesti. Hän oli tunnollinen ja pikkutarkka piirtäjä, joka kaiversi painolaattansa ja vedosti
kuvansa itse. (Ernst 1989, 68.) Escherin kuvioiden symmetria ja yksityiskohtien pikkutarkkuus
miellyttäää perfektionistista silmääni. Samalla
ihailen taiteilijan omaperäistä tyyliä; hän kulki
omia reittejään tutkien työssään täysin aikalaistaiteilijoistaan poikkeavia aiheita ja piirsi omaperäisellä kädenjäljellä.

2.2.3. Oman sukupolveni kuvittajia ja
kuosisuunnittelijoita
Esittelemieni vanhempien, järjestelmällisten ja
tarkkojen pelkistäjien vastapainona minua ovat
inspiroineet sellaiset oman aikani kuvittajat, joiden ekspressiivisestä kädenjäljestä aistin piirtämisen vapauden. Yksi tärkeimmistä on japani59

lainen Miroco Machiko. Machiko jakaa oman
ihastukseni luontoon: hän piirtää ja maalaa eri
tekniikoilla komeita, värikkäitä kuvia eri eläin- ja
kasvilajeista. Hänen eläinkuvissaan on juuri sellaista tunnetta ja voimaa, jota itse pyrin välittämään piirustuksillani. Ihailen erityisesti Machikon töiden raakuutta ja huolittelemattomuutta.
Piirustusprosessi ja tekijän oma kädenjälki ovat
voimakkaasti läsnä taiteilijan valmiissa töissä.
Muista ulkomaisista kuvittajista esimerkiksi
Laura Carlin, Nicolas Burrows, Claire Softley ja
Klara Persson käyttävät töissään kaunista, kevyen luonnosmaista piirustystyyliä. Suomalaisista
kuvittajista ihailen Matti Pikkujämsän ja Linda
Linkon raikkaita, huolettoman ekspressiivisiä
kuvitustyylejä.
Omassa työssäni pyrin suunnittelutyön hidastamiseen. Mielestäni hidastamisen ilmiö on havaittavissa laajemminkin tämän päivän kuvituksessa
ja kuosisuunnittelussa. Se esiintyy suunnittelu- ja
kuvitustyössä käsityömäisyytenä ja perinteisten
piirustustekniikoiden esiinmarssina. Luonnosmaisuus ja käsinpiirretty tyyli ovat yleistyneet
viime aikojen kuvituksissa ja kuoseissa. Se on
mielestäni tervetullut vastapaino geneerisille vektorigrafiikkakuville, joita suunnittelumaailma on
tulvinut jo pitkään. Tasainen viiva kertoo vähemmän tarinoita kuin sellainen, josta ovat yhä aistittavissa piirtäjän käden liikkeet.

39. Jenni Ropen Marimekolle suunnittelema maalauksellinen kuosi.
40. Laura Carlinin kuvitus kirjassa Ten Days in Tokyo.

Vaikka ihannoin perinteisiä taide- ja käsityötekniikoita, en tarkoita hidastamisella vanhanaikaisuutta suunnittelutyössä. Hidastaminen on minulle perinteiden arvostamista ja samalla niiden
uudistamista, kehitystä. Esimerkiksi tietokoneavusteisella suunnittelulla ja tuotannolla voidaan
tuoda perinteinen piirustustekniikka uuteen
kontekstiin ja luoda siten uutta ja mielenkiintoista jälkeä. Vaikka kritisoin persoonatonta tietokonejälkeä, uskon, että tietokoneet voivat olla
myös hyvä apu itseilmaisussa. Omassa projektissani kielsin itseltäni luvan parannella piirustuksiani tietokoneella, koska halusin välttää niiden
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ylityöstämisen. Halusin eläinhahmoistani välittyvän vapauden ja spontaaniuden, joka syntyi
käsin piirtämisen tekniikoita kokeillessani. Tietokoneen suunnitteluohjelmilla ja digitaalisella tulostuksella oli kuitenkin lopuksi ratkaiseva
asema projektissani: niiden avulla pystyin sommittelemaan ja monistamaan piirustuksistani
näyttelytilaan sopivan installaation ilman, että
alkuperäiset piirtämäni hahmot ja niiden spontaani kuvakieli kärsivät.
Kuosisuunnittelussa tietokoneilla voidaan jopa
korostaa suunnittelijan omaa kädenjälkeä. Di-

40.

gitaalisten kangaspainomenetelmien yleistyessä
tekstiilisuunnittelu on yhä vapaampaa. Digipainossa kuosimallille ei ole samanlaisia rajoitteita
kuviotoistuvuudesta ja värimäärästä kuin perinteisissä rotaatio- ja laakapainomenetelmissä. Tulostamalla kuviot kankaalle voidaan luoda miltei
minkälaista jälkeä tahansa. Painotarkkuuden ansiosta hennoimmatkin viivat toistuvat kankaalle
ja painettavien värien määrä on rajaton. Tämä
tarkoittaa, että suunnittelija voi halutessaan jättää kuosinsa hyvinkin luonnosmaiseksi tai luoda
kankaalle värikylläisiä, ekspressiivisiä tunnelmia,
joita ei perinteisin painomenetelmin välttämättä
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pystyttäisi tuottamaan.
Tämän päivän kuosisuunnittelussa raikasta kädenjälkeä kuvastavat mielestäni esimerkiksi kuubalaissyntyisen Luli Sanchezin akvarellivärein
maalatut kuosit sekä yhdysvaltalaisen Ashley
Goldbergin kuosit, joiden piirrosjälki on kevyttä kuin luonnoskirjassa. Suomessa kuvataiteilija
Jenni Ropen sekä kuvittaja Aino-Maija Metsolan Marimekolle suunnittelemat kuosit yhdistävät mielestäni kauniisti oman aikani kuvakieltä
käyttötekstiiliin.

III Eläinten aika

3.1. Eläimet osana elämääni
3.1.1.Karvaisia ja sarvipäisiä ystäviä
Eläimet ovat kiehtoneet minua suunnattomasti
pienestä pitäen - niin elävinä kuin kuolleinakin.
Pihamaallamme oli hautausmaa, johon lapsina
hautasimme siskoni ja naapurin lasten kanssa
kuolleita hiiriä, lintuja, koppakuoriaisia ja kimalaisia. Perheeseemme kuului kissa ja kaneja. Vietin vapaa-aikani hevostalleilla ja ystävien maatilalla. Säästin vuosia rahaa omaan aasiin. Sitä en
onneksi koskaan ostanut, koska sen pitäminen
omakotitalon pihalla olisi ollut hankalaa. Yhtenä kesänä maatilalla sain syliini viikon ikäisen
kilipukin, jonka emä oli kuollut. Kiliä juotettiin
tuttipullosta ja se oli maailman suloisin ilmestys.
Leimaannuin siihen niin, etten voinut olla tuomatta sitä mukanani kotiin. Ilmeisesti vanhempanikaan eivät voineet vastustaa vuohivauvan
viehätystä, koska sain pitää sen. Kesän päättyessä
opin, että viaton kilipukki muuttuu muutaman
kuukauden ikäisenä irstaaksi, myskin- ja virtsanhajuiseksi ja usein vihaiseksi otukseksi. Syksyllä
omakotitalomme pihan perällä seisoi omiin kainaloihinsa kuseva, runkkaava, isosarvinen pukki,
joka päästi lähelleen puskematta vain minut. Jatkuvat pesutoimenpiteet eivät auttaneet hajuun,
ja lopulta pukki oli vietävä takaisin maatilalle,
josta olin sen kesän alussa tuonut kotiini sylivauvana. Uskollisesti kävin sitä viikoittain katsomassa, kunnes eräänä päivänä sain kuulla Villen
siirtyneen vihreämmille laitumille - tai tarkem62

min tilanemännän arkkupakastimeen. Olin järkyttynyt ja itkin menetystä monta päivää. Tämä
taisi olla ensimmäinen kerta, kun jouduin todella pohtimaan, mitä ihmisen paikka ravintoketjun
huipulla käytännössä tarkoittaa. Järkytystä seurasi useamman vuoden kestänyt kasvissyöntijaksoni. Surua pahanhajuisen, mutta rakkaan lemmikkini karusta kohtalosta lievitti hivenen tieto
siitä, että Ville oli ehtinyt astua tilan kutut tiineiksi ja seuraavana kesänä saisin valita sen jälkeläisistä itselleni uuden kilin. Kilipukkien puberteettivaiheen muutoksista viisaampana valitsin
seuraavaksi lemmikikseni kuttukilin. Sekin oli
tuttipullovauva ja seurasi minua joka paikkaan,
kiipeillen hartioilleni, omenapuihin ja aitojen
yli. Karattuaan se söi äidin kukkapenkistä kauneimmat kukat, järsi jatkojohdot poikki ja kävi
tutkimusmatkoillaan naapurin makuuhuoneessa
asti. Valkoinen Vappu-vuoheni eli pihamaallamme monta vuotta, ja joka kesä se sai yhden tai
kaksi pientä kiliä. Muuttaessani lukion jälkeen
ulkomaille hoiti isäni sen päivittäisen ruokinnan
ja lypsyn vuoden päivät. Ulkomailla oleskeluni
venyessä kärsivälliset vanhempani pyysivät minua lopulta ystävällisesti etsimään Vapulle uuden kodin. Vappu muutti lähikylän luomutilalle.
Minun on sitä edelleen ikävä, vaikka olen viime
vuodet vältellyt soittamasta tilalle ja kysymästä
sen vointia. Vappu olisi jo vuoheksi vanha, ja pelkään kai vieläkin tunnetta ystävän menetyksestä,
joten mieluummin tuudittaudun kuvitelmaan
Vapusta viettämässä tilalla ikuisia, onnellisia eläkepäiviään muiden iloisten vuohien seurassa.

41. Vappu-vuohi ja sen esikoinen Vuokko.

3.1.2.Vihreitä arvoja ja pohdintaa
eläinten asemasta
Kerron eläinkokemuksistani, koska niillä on ollut merkittävä osa taiteilijaidentiteettini kehityksessä. Eläinaiheiset teokseni ovat velkaa aikaisemmille kokemuksilleni - ajalle, jonka olen
viettänyt eläinten parissa eri yhteyksissä. Uskon,
että taiteilijan ja suunnittelijan työ sitoutuu aina
jollain tavalla hänen taustaansa ja arjen intresseihinsä. Jaana Houessoun mukaan taiteilijan virittyneisyys ohjaa suuntaa tämän taiteessa (Houessou 2010, 132). Houessou kirjoittaa: ”Taiteilijan
tyylin rakentumisessa keskeistä on se tapa, jolla itse
kukin kehittelee satunnaisesta arjestaan sisäisesti
johdonmukaisen ja arvojaan myötäilevän ajatusmaailman” (Houessous 2010, 153).
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Taiteellinen työskentely pohjautuu siis tavoitteisiin ja näkökulmiin, jotka syntyvät taiteilijan
kiinnostuksen kohteista ja suuntautumisesta tämän jokapäiväisessä elämässä. Taiteilija ja muotoiluntutkija Maarit Mäkelä on painottanut
Houessoun dokumentoimassa keskustelussa, että
luovassa työssä tekijän arkielämän kiinnostuksen
kohteita ja taiteellisia ambitioita on mahdotonta erottaa toisistaan, koska ihmisen ajatusmaailma täyttyy samoista teemoista henkilökohtaisessa elämässä ja työskentelyssä. (Mäkelä 2005 /
Houessou 2010, 126.)
Luovassa työskentelyssäni eläinkokemukseni eivät vaikuta vain taustalla, vaan eläimillä on usein
keskeinen rooli myös valmiissa töissäni. Ensim-

43.

42.

mäinen taideopettajani lasten kuvataiteen varhaisryhmästä muistuttaa minua aina häneen
törmätessäni siitä, kuinka en viisivuotiaana suostunut piirtämään mitään muuta kuin hämähäkkejä. Sittemmin olen laajentanut eläinaiheiden
repertuaaria tuotannossani.
Olen pohtinut erilaisia eläinkysymyksiä monissa suunnitteluprojekteissani. Taiteen kandidaatin
opinnäytteessäni toteutin sarjan käsinhuovutettuja villamattoja, jotka mukailivat uhanalaisten
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eläinten taljoja. Projektissa halusin ottaa kantaa
eksoottisten eläinten salametsästykseen ja samalla tukea kotimaisen katoavan lajin, suomenlampaan kasvatusta. Viime vuodet olen työskennellyt
Kanirukka-projektini parissa, jossa talja-aihe jatkuu. Projektissa tutkin kaupunkilaisten luontosuhdetta, keskittyen erityisesti eläinten asemaan
niiden eri rooleissa osana kaupunkielämää. Sain
käsiini Helsingissä tuhoeläintorjuntana metsästettyjen villikanien ruhoja, opettelin nylkemään
riistaeläimiä ja parkitsemaan niiden nahkoja.

44.
42. Nahkojen muokkaamista. 43. Kanit odottamassa
nylkemistä. 44. Kanirukkaset. (Kuva: Liam Ward.)

Projektini inspiraationa oli pohjoisten paimentolaiskansojen luonnonläheinen elämä ja heidän
tapansa käyttää metsästyssaaliistaan hyödyksi
kaikki mahdolliset osat. Pohdin, miten soveltaa
metsästys- ja keräilykulttuurin arvoja modernissa
kaupunkiympäristössä. Projektin tuloksena syntyivät Kanirukkaset, sarja uniikkiturkisrukkasia.
Valmistan rukkaset paikallisesti, pienerissä alusta
loppuun käsityönä läheltä haalituista hukka- ja
kierrätysmateriaaleista. Konseptini on esimerkki
reilusta ja ekologisesta tavasta valmistaa käyttö65

esineitä. Näin syntyneet rukkaset ovat kirjaimellisesti kouriintuntuva muistutus projektini filosofiasta.
Kanirukka-projektin tavoitteena oli tuoda luonto lähemmäs kaupunkilaisia. Ensin se toi luonnon omalle iholleni: kuolleisiin kaneihin suhtautuminen materiaalina oli aluksi vaikeaa. Minun
oli pohdittava omaa, muuttuvaa suhdettani eläimiin, lihansyöntiin sekä eläinperäisiin tuotteisiin. Projektillani oli yhteiskunnallinen viesti,

3.2. Suhteeni eläinkuvaan

mutta se oli minulle samalla hyvin tärkeä henkilökohtainen prosessi. Koin, että jos syön lihaa
ja käytän nahkatuotteita, on minun pystyttävä
silloin myös itse käsittelemään kuolleita eläimiä
ja sisäistämään prosessi, jossa ne muuntautuvat
ruoaksi tai vaatemateriaaliksi.

3.2.1. Miksi eläimiä?

Kaneja nylkiessäni ja suolistaessani kohtasin eläimen minulle täysin uudella tasolla. Lapsena olin
seurannut läheltä lemmikkikanieni käyttäytymistä ja liikkeitä. Nyt sain kokea, miltä kanin sisälmykset tuntuvat ja haisevat. Tuntui absurdilta
- ja aluksi todella pahalta - leikata kanivainailta
päät ja käpälät irti ja kiskoa vuodat niiden päältä. Kun tieto projektistani levisi, sain eri ihmisiltä lahjoituksina muidenkin eläinten nahkoja, ja
pian löysin itseni lähitilalta nylkemästä ähkyyn
kuollutta vasikkaa. Tekniikkaa olin opiskellut
etukäteen katsomalla muutaman Youtube-videon lehmän nylkemisestä. Ennakkoluulottomuus
on yksi työskentelyni vahvuuksista: mitä vain
voi oppia, jos siihen uskaltaa heittäytyä mukaan
avoimin mielin.
Toisinaan, kun käteni olivat rakoilla nahanmuokkauksen opettelusta, kyseenalaistin toiminnan kannattavuuden - varsinkin kun tiesin,
että Kanirukkasten myynti ei ole kovin tuottoisaa. Jälkeenpäin, satoja prosessiin uponneita työtunteja miettiessäni, uskon oppineeni kuitenkin
jotain korvaamatonta, joka ilmenee myös tämänhetkisessä taiteessani. Tieto, joka tallentui kehoni
muistiin tästä ja muista eläinkokemuksistani, on
rikkautta, joka tulee näkyväksi eläinaiheisissa piirustuksissani.
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Eläimillä on merkittävä osansa kulttuurisissa konstruktioissamme: ne esiintyvät tarinoissa, leikeissä, opetuksissa ja uskomuksissamme,
kielessämme sekä taiteessamme. Ensimmäiset
ihmisten piirtämät kuvat olivat eläinaiheisia ja
todennäköisesti maalattu eläimen verellä (Berger 1977/1998, 150). Esihistoriallisista luolamaalauksista lähtien eläimet ovat esiintyneet eri
aikakausien ja kulttuurien kuvissa luontotutkielmina, uskonnollisina ja myyttisinä symboleina,
poliittisten viestien välittäjinä ja ihmisen tunne-elämän kuvaajina. Taidekriitikko Pessi Raution mukaan eläimet itse eivät kerro narratiiveja,
tai elä historiaa. Ne lähinnä ovat. Sen takia eläin
on loistava kumppani kuvataiteelle, joka Raution
mielestä taiteista eniten ”vain on.” (Rautio 2013,
5.) Ihmisen käsittelyssä eläimet kuitenkin saavat
narratiiveja ja uusia merkityksiä taiteessamme.
Viime vuosien taiteessa eläimet ovat olleet esillä huomattavan usein. Ateneumin kevään 2007
suurnäyttely Eläinten aika esitteli uutta ja vanhaa eläinaiheista taidetta 180 eri taiteilijalta.
Malmitalon vuoden 2013 Bambismi-näyttelyssä nykytaiteilijat Jasmin Anoschkin, Johanna
Kiivaskoski, Kaisu Koivisto, Osmo Rauhala ja
Kim Simonsson tutkivat tämän päivän ihmisen
luontosuhdetta peuran kuvien kautta. Eläimen
ja ihmisen kohtaamista kaupungissa käsittelivät
hiljattain Lokal-gallerian kevään 2015 Helsinki
Wild Animals -näyttelyn taiteilijat. Korkeasaaren vanhan karhulinnan Grey Cube -galleria taas
on kutsunut kesän 2015 näyttelyihin taiteilijoita pohtimaan ilmastonmuutosta ja sen vaiku-

tusta uhanalaisiin eläinlajeihin. Hiljattain olen
törmännyt myös lukuisiin pienempiin eläinaiheisiin näyttelyihin sekä moniin niin kansainvälisiin kuin suomalaisiinkin taiteilijoihin, jotka
käsittelevät töissään eläimiä sekä kuvien aiheina
että töiden käsinkosketeltavana materiaalina.
Taidekriitikko Otso Kantokorpi kutsuu eläinaiheiden yleistymistä nykytaiteessa eläinkäänteeksi,
joka alkoi 1990-luvulla (Kantokorpi 2015). Nykytaiteessa on nähty eläinten esiinmarssi uudella, entistä osallistuvammalla tavalla. Monet nykytaiteilijat ovat tuoneet yleisön tarkasteltavaksi
eläinten koko olemuksen äänineen, hajuineen,
jälkineen ja säilöttyine sekä joskus myös elävine
ruumineen. (Aloi 2012, 15.) Suomalaisista taiteilijoista esimerkiksi Kaisu Koivisto, Susanna Autio ja Timo Heino ovat hyödyntäneet teoksissaan
eri osia eläinten ruumiista - turkiksia, sarvia, luita
ja jouhia. Anne Koskinen taas valoi vuoden 2002
Deus Protector Noster -teoksessaan pronssiin autojen yliajamia eläimiä. Route Couture -taiteilijakollektiivi valmistaa auton alle jääneiden
eläinten osista pukuja ja asusteita. Teoksillaan he
pyrkivät lähentämään ihmisiä ja villieläimiä sen
etäännyttämisen sijaan, jota turkis- ja lihateollisuus aiheuttavat. (Route Couture- www-sivut,
2015). Edellämainitut esimerkit ovat kiinnostavia, koska omat eläinkuvani pohjautuvat samankaltaiseen työskentelyyn, jossa tutkin ihmisen
luontosuhdetta eläinmateriaalin kautta.
Eläinten kuvaaminen liittyy omien tavoitteideni
tapaan monella taiteilijalla hidastamisen periaatteeseen. Pessi Rautio toteaa Taide-lehden artikkelissaan Eläin on vertaus ja lihaa (2013), että
kuvataide ja eläin parina toimivat vastakohtana
talouskeskeiselle kapitalismille ja kulutuskulttuurille. Hänen mukaansa kuvataiteessa eläin
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koetaan usein vastalauseeksi materialismille.
(Rautio 2013, 10.)
Norjalaiselle valokuvaajalle Per Maningille eläinten kuvaamisen aloittaminen tarkoitti suoranaista oravanpyörästä hyppäämistä: hän keskeytti
uransa huippumenestyneenä mainosmiehenä
viettääkseen aikaa sairastuneen koiransa kanssa.
Maning alkoi valokuvata koiraansa ja myöhemmin muitakin eläimiä. (Rautio 2013, 5.) Hänen
kuviaan on esitetty monissa kansainvälisissä taidenäyttelyissä. Suomessa ne olivat esillä Espoon
Emmassa Maningin näyttelyssä A Man Does
Things vuonna 2013. Maningin tuotannossa
mielenkiintoista on taiteilijan tapa rinnastaa hänen valokuvaamansa eläin- ja ihmisaiheiset muotokuvat. Maning ei tee eroa ihmisen ja eläimen
välille, vaan esittää ne samanarvoisina (Rautio
2013, 5).

3.2.2. Hämärtynyt luontosuhteemme
eläinkuvan taustalla
Eläinten roolit osana arkeamme ovat muuttuneet
ajan saatossa, ja sen myötä suhteemme eläimiin
on monimutkaistunut. Yleisen elintason nousun
myötä suhtautumisemme eläimiin on muuttunut etäisemmäksi ja epäsuoremmaksi kuin ennen. Kaupungissa elävä ei välttämättä joudu koskaan kosketuksiin elävän sian, lehmän tai kanan
kanssa. Kuitenkin hän tekee kulutusvalinnoillaan
päivittäin ratkaisuja, jotka vaikuttavat kyseisten eläinten elämään, elinoloihin ja kuolemaan.
Tämä paradoksi heijastuu nykytaiteeseen: eläinkuvien kautta pyrimme ymmärtämään muuttuvaa luontosuhdettamme. Omalla eläinaiheisella
työskentelylläni yritän hahmottaa paikkaani mil-

45.

46.

Eläinkuviemme ja luontosuhteemme välillä on vuorovaikutussuhde.
45. Kiinalainen Cai Guo-Qiang käyttää valtavissa installaatioissaan eläinhahmoja laajojen yhteiskunnallisten ja ympäristöömme liittyvien ongelmien
käsittelyyn. Head On, 2006.46. Jasmin Anoschkinin Bambi.
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joonien muiden lajien joukossa.
Uskon, että eläinaiheiden yleistyminen nykytaiteessa on seurausta luonnosta vieraantumisestamme. Taiteen kautta pyritään ymmärtämään
eläinsuhteemme muutoksia ja ehkä haikaillaan
oikeiden luontoelämysten perään. Englantilainen taidekriitikko John Berger ilmaisi esseessään
Why Look at Animals? (1977 ) huolensa merkityksellisten luontokokemusten puuttumisesta
elämästämme ja tämän vaikutuksesta tapaan,
jolla esitämme eläimiä kuvissamme. Hänen mukaansa eläimet todenmukaisessa olomuodossaan
ovat hävinneet kapitalistisesta yhteiskunnastamme ja olemme korvanneet ne symboleilla. Kaipauksemme luontokokemuksiin on aiheuttanut
eläinten esiinmarssin lelujen, elokuvien ja taiteemme aiheina. Nämä tulkintamme eläimistä muuttuvat kuitenkin yhä vääristyneemmiksi
etääntyessämme luonnosta aina vain enemmän.
Taiteessa tämä esiintyy esimerkiksi luonnon romantisoimisena sekä kuvaamiemme, siloteltujen ja ihmismäisten eläinhahmojen kaupallistamistamisena. Oikeita eläinkokemuksia ihmiset
taas hakevat eläintarhoista, joissa luontoelämykset ovat Bergerin mukaan kaukana autenttisesta. Eläimet on pakotettu niille luonnottomaan
ympäristöön ihmisten tuijotettavaksi. Katsoja
kulkee häkiltä toiselle tarkastellen eläimiä kuin
staattisia kuvia taidegalleriassa, vaikka tarkastelukohteet ovat eläviä, tuntevia olentoja. (Berger
1977 / 1998, 155-161.)
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Bergerin mukaan eläinkuvillamme ja eläinten
asemalla yhteiskunnassamme on vuorovaikutussuhde. Luontosuhteemme vaikuttaa tapaan, jolla
kuvaamme eläimiä. Eläinkuvat taas vaikuttavat
siihen, miten koemme eläimet ja miten kohtelemme niitä keskuudessamme. Omassa työssäni
tämä kaksisuuntainen vaikuttaminen on nähtävissä yhtäältä omien eläinkokemusteni siirtymisenä osaksi taiteellista ilmaisuani ja toisaalta haluna osallistua työni kautta ihmisen ja eläimen
suhdetta koskevaan keskusteluun.
Läheinen luontosuhteeni on minulle ehtymätön
inspiraation lähde. Eläinpiirustusteni välityksellä
haluan viestiä planeettamme ja sen lajikirjon ainutkertaisuudesta. Mielestäni ihmistä ei voi erottaa luonnosta - olemme osa sitä ja täysin riippuvaisia muista luontokappaleista. Töilläni haluan
korostaa, kuinka tärkeää on oman kehityksemme
kääntäminen sellaiseen suuntaan, että se antaa
ympäristöllemme ja muillekin lajeille mahdollisuuden. Kuvataiteilija Osmo Rauhalan mukaan
taiteen välityksellä voidaan vaikuttaa ihmisen
ympäristösuhteen parantamiseen (Remes 2009,
194). Rauhala käsittelee grafiikassaan, maalauksissaan sekä videotaiteessaan usein eläinaiheita.
Taiteilijan omat luonnonläheiset arvot ja elintavat ovat voimakkaasti läsnä hänen taiteellisessa
tuotannossaan. Omien ajatusteni tapaan Rauhala haluaa töillään välittää ymmärrystä luonnon
monimuotoisuudesta (Pylkkö 2014).

3.2.3.Tunteiden projisoiminen eläimiin
Kantokorven mukaan eläinaiheet ovat yleistyneet taiteessa, koska taiteilijoiden kiinnostus
toislajisuutta ja lajienvälistä kommunikaatiota
kohtaan on kasvanut. (Kantokorpi 2015). Eläinten kuvaamiseen voi liittyä pohdintaa siitä, miltä tuntuu olla jonkun toisen nahoissa. “Miltä
tuntuu olla joku muu?” on erikoistutkija Seppo
Knuuttilan mukaan yksi keskeisimmistä eläinkuvissa askarruttavista kysymyksistä (Knuuttila
2009, 103).
Useimmiten eläimen kuvaamiseen näyttää kuitenkin liittyvän tarpeemme käsitellä omia tunteitamme jonkun toisen kautta. Tarinoissa ja opetuksissa projisoimme omat tuntemuksemme ja
luonteenoikkumme kuvaamiimme eläinhahmoihin. Esimerkiksi faabeleille on tyypillistä, että
kukin niissä esiintyvä eläinhahmo edustaa jotain
tiettyä ihmisominaisuutta. Ehkä näin pilkomme
oman luonteemme eri puolet helposti sulatettaviksi annoksiksi.
Koen, että taiteessa eläin on subjektina ihmistä
neutraalimpi, mikä tekee siitä otollisen välineen
omien tuntemustemme käsittelylle. Ihmisen kuvaa tarkastellessamme sukupuoleen, ihonväriin,
vaatetustyyliin ja ihmiskasvoihin on latautunut
mielleyhtymiä, jotka voivat häiritä esitetyn tunteen tulkintaa.
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Omat piirustukseni ovat subjektiivisia muotokuvia eläimistä. Luontokokemusteni rinnalla niihin
heijastuvat omat tuntemukseni. Mielestäni eläimen luonteen tulkitseminen on aina subjektiivinen kokemus. Ihminen ei voi koskaan täysin
eläytyä toisen lajin sielunmaisemaan, vaan tarkastelemme eläimiä aina väistämättä ihmisyyden suodattimen läpi. Uskonkin, että jokainen
ihmisen esittämä eläinkuva on aina samalla kuva
myös ihmisestä. Edes luontodokumenteissa eläimet eivät esiinny objektiivisesti. Sadoista tunneista eläimistä kuvattua materiaalia on editoitu
ihmisille kiinnostavia kokonaisuuksia, jossa väkivalta, selviytyminen ja rakkausdraamat muodostavat juonen, johon voimme samaistua. (Aloi
2012, 13.)
Ehkä itsekin sorrun kuvissani Bergerin kritisoimaan luonnon romantisointiin; haluanhan piirustuksillani esittää oman ihastukseni eläinmaailman eksotiikkaa kohtaan. Pyrin kuitenkin aina
välttämään söpöilyä eläinaiheisessa tuotannossani.
Psykologi ja kädellisten tutkija Frans De Vaal on
kuvannut antropomorfismia - eläinten ihmisenkaltaistamista - termillä bambifiointi (Milstein
2011, 5). Toivon kuvieni herättävän tunteita ilman tällaista sentimentaalista inhimillistämistä,
jonka koen häiritseväksi eläinten kuvaamisessa.

47. Kuvanveistäjä Johanna Havimäki lähestyy eläinsuhdettamme mielenkiintoisesta näkökulmasta.
Hän rakentaa eläinhahmoja kierrätetyistä nahkatakeista. Veistosten materiaali on alkujaan peräisin
eläimistä, jotka ihminen on muokannut tuotteiksi. Havimäki palauttaa ne jälleen eläimiksi. Ihmisen
vaikutus on jättänyt hahmoihin muistumia, jotka näkyvät niiden kehoissa takeista tunnistettavina yksityiskohtina: vetoketjuina, taiskuina ja nappeina. (Havimäki 2009.)

3.2.4. Eläin on ihminen, koska ihminen
on eläin
Minua kiinnostaa se harmaa alue, joka jää kuvissamme ihmisen ja eläimen väliin. Miellämme
eläinhahmoille erilaisia luonteenpiirteitä, vaikka
tosiasiassa emme voi tietää, mitä ja miten eläimet
ajattelevat. Kuitenkin tiedämme paljon eri eläinlajien käyttäytymisestä. Eläinstereotyypit ovat
siis jotain eläinluonnon ja ihmisluonnon väliltä.
Ne syntyvät luontokokemuksistamme ja omista
tuntemuksistamme. Piirustuksissani leikittelen
näillä stereotyypeillä; ihmis- ja eläinpersoonien
kohtaamisella. Samankaltaista pohdintaa aistin
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ihailemistani Johanna Havimäen veistoksista.
Havimäen tyyliteltyjä eläinhahmoja ei tunnista
tarkasti tietyiksi lajeiksi. Hänen veistoksensa ovat
hyväntuulisen ilmeikkäitä ja usein humoristisia. Niiden sympaattisesta olemuksesta voi aistia
myös ihmismäisiä piirteitä. Taiteilija itse korostaa
töidensä olevan eläin - ihminen - jaottelun väliin
putoavia hahmoja (Havimäki 2009).
Monella tavalla olemme muiden lajien kaltaisia:
lisääntymisviettimme, aggressiomme, reviirikäytöksemme, nokkimisjärjestyksemme ja muut
laumakäyttäytymiskuviomme eivät ole kaukana eläinten käyttäytymisestä. Eläimellisyydellä

48.

49.
48-49. Apinan omakuvat. Kesällä 2014 valokuvaaja David Slater asetti kameran jalustalle makakiapinoiden käytettäväksi. Apinan ottamien selfie-kuvien levitessä internetissä Slater vetosi Yhdysvaltojen tekijänoikeusvirastoon. USA:n tekijänoikeuslain mukaan valokuvan oikeudet eivät kuulu Slaterille, koska kuvan tekijä on apina. Apina (tai muu eläin) taas ei voi
omistaa valokuvan tekijänoikeuksia. (Gibbs 2014.)

kuvataan usein ihmisten huonoa käytöstä. Kielemme on täynnä esimerkkejä, joissa ihmiskäytös rinnastetaan eläinkäytökseen: ihminen voi
olla tyhmä kuin aasi, lauhkea kuin lammas, viekas kuin kettu, arka kuin hiiri, kylmä kuin kala,
ylpeä kuin riikinkukko, pahanilmanlintu, työmyyrä. Hänellä voi olla kanan aivot, suden nälkä, koiruudet mielessä tai mennä pupu pöksyyn.
Häntä voi ketuttaa, hän voi saapua kärppänä paikalle, sikailla tai vuodattaa krokotiilin kyyneliä.
Mutta haukutaanko tässä ihmisiä vai eläimiä?
Rinnastuksilla on kaksi puolta: jos nimittää esimerkiksi valtaansa väärinkäyttävää poliisia siaksi
tai veroja köyhältä nyhtävää virkailijaa karhuksi
tulee samalla nimittäneeksi sikaa mielivaltaiseksi
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pamputtajaksi ja karhua epäreiluksi ahnehtijaksi.
Eläinkuvia piirtäessäni olen pohtinut sekä eläimellisyyden hyviä puolia että ihmisyyden huonoja puolia ja sitä, mikä näitä yhdistää ja erottaa. Piirustukseni ovat omia tulkintojani ihmisen
ja luonnon sekä ihmisluonnon ja eläinluonnon
kohtaamisesta. Ne ovat kuvallisia tarinoita omista kokemuksistani.

50. Eläinpiirustuksissani leikittelin sekä eläimellisillä että ihmismäisillä luonteenpiirteillä. Yksityiskohta näyttelytyöstä
Noin kaksisataa eläintä.
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IV Kokemusmaailma ja hiljainen
tieto luovan työn pohjana

4.1. Hiljainen tieto osana luovaa
prosessia

tietoa taas ei voida opettaa teoreettisesti, koska
sitä on vaikeaa kuvata sanoin. Se saavutetaan aistihavaintojen välityksellä sekä tekemällä oppimalla. (Anttila 2005, 55.)

4.1.1. Näkymätön viisaus

Taiteen tekeminen on kokonaisvaltaista, kehollista toimintaa, jossa hiljainen tietomme on korvaamaton voimavara. Maurice Merleau-Ponty toteaa
esseessään Silmä ja Mieli ranskalaisen runoilijan
Paul Valéryn sanoneen, että taidemaalari ”panee
työhönsä koko ruumiinsa” (Merleau-Ponty 1964
/ 2006, 17). Tämä ajatus kuvaa hyvin sitä kehon
ja mielen saumatonta yhteispeliä, jota taiteilijan
ja suunnittelijan työ vaatii.

Unkarilaissyntyinen tieteenfilosofi Michael Polanyi on todennut, että ihminen tietää aina enemmän kuin osaa sanoin kertoa (Polanyi 1984, 4).
Toteamus kuvaa hiljaista tietoa, jonka Polanyi
määrittelee luovuuden ja intuitiivisen ajattelun
perustaksi (Koivunen 1997, 82). Hiljainen tieto
on meihin erilaisista kokemuksistamme kertynyttä, sanatonta viisautta, josta huomaamattamme
ammennamme kaiken aikaa. Filosofian tohtori
Hannele Koivunen lukee hiljaiseen tietoon mukaan kaiken geneettisen, ruumiillisen, intuitiivisen, myyttisen, arkkityyppisen ja kokemusperäisen tietomme, jota ei voida ilmaista verbaalisin
käsittein. Se on meissä läsnä kokonaisvaltaisesti:
käsien taitona, ihon muistina ja aivojen syvissä
kerroksissa. (Koivunen 1997, 78-79.)
Koivunen nostaa esiin virolaisen runoilijan Jaan
Kaplinskin käsityksen hiljaisen tiedon merkittävyydestä. Kaplinskin mukaan asioiden todellisen
olemuksen voi tavoittaa vain hiljaisen, vaistonvaraisen ja kehollisen tiedon avulla. Teoreettinen
tieto ei ole riittävä voimavara kokonaisuuksien
käsittämiseksi. (Koivunen 1997, 76.) Hiljaista
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Luovassa työssä hiljainen tieto esiintyy monin
eri tavoin: taide- tai käsityötekniikan hallintana, materiaalituntemuksena, tietovarastona, joka
meillä on kuvauskohteestamme, perittynä symbolikielenämme, intuitiivisina tuntemuksina,
jotka ohjaavat itseilmaisuamme. Omassa piirustustyöskentelyssäni hyödynnän samanaikaisesti
monenlaista hiljaista tietoa: kokemuksiani ja aistihavaintojani eläimistä, joita kuvaan, “näppituntumaa”, joka minulla on käyttämiini työkaluihin
ja materiaaleihin, sekä piirustustaitoani, joka on
kehittynyt vuosien harjoituksen tuloksena.

51. Eläinpiirustusteni taustalla vaikuttaa oma ja kollektiivinen hiljainen tieto. Kollektiivista eläintietoa ovat esimerkiksi
kansanperinteiset uskomukset ja tarinat. Kuva on Charles
Frégerin Wilder Mann -sarjasta (2013), jossa valokuvaaja
tutki eurooppalaista luonnonmytologiaa ja rituaaleja.

4.1.2. Taitotieto ja käsillä oppiminen
Omakohtaisella materiaali- ja tekniikkatuntemuksella on minulle tärkeä merkitys kaikessa luovassa työskentelyssäni. Parhaat tulokset syntyvät,
kun olen todella kokenut ihollani, miten työhön
valitsemani materiaali käyttäytyy siihen soveltamassani toteutustavassa. Joskus tämä tarkoittaa
astumista oman mukavuusalueeni ulkopuolelle.
Esimerkiksi eläinten nylkeminen ja nahkojen
parkitsemisen opetteleminen kaniprojektissani
oli sotkuista ja fyysisesti raskasta hommaa. En
kaihda käsieni likaamista, koska uskon, että asiat
oppii ja sisäistää parhaiten itse tekemällä. Monet
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parhaat oivallukseni syntyvät uusien kokeilujen
tuomista eriskummallisista tilanteista, kuten vastanyljettyjen kaninnahkojen ripustamisesta kuivumaan 15 neliön yksiön kylpyhuoneeseen.
Myös englantilaisen journalistin ja kirjailijan Peter Dormerin mukaan ideat kehittyvät käytännön harjoittelusta, koska luovassa työssä ajattelu
ja tekeminen sulautuvat yhteen (Dormer 1994,
100). Dormer korostaa esseessään The Art of the
Maker kokemuksellisen tiedon tärkeyttä taiteessa. Hän käyttää termiä craft knowledge kuvaamaan taiteilijan tai muotoilijan hiljaista tietoa,
taitotietoa. Dormerin mukaan perinteisiin tai-

52.

53.

52-53. Piirtäessä aktivoituu ihoni muisti ja aikaisemmat haptiset kokemukset siirtyvät kuviini.
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teen- ja käsityötekniikoihin perehtyminen rikastuttaa taiteilijan itseilmaisua. (Dormer 1994.)
Myös muiden taidetta tarkastellessani arvostan
suuresti, jos teoksesta näkyy, että sen tekijä on
nähnyt vaivaa sen eteen: todella syventynyt käyttämänsä tekniikan opiskeluun. Dormerin lailla
koen, että taituruus perinteisessä kuvataiteen tai
muotoilun tekniikassa tai uusi, taiteilijan itse kehittämä ja viimeiseen asti hioma toteutustapa tuo
teokseen lisää sisältöä. Omiin töihini sisältöä tuo
piirustustaitoni lisäksi eläintuntemukseni, joka
ulottuu pintaa syvemmälle.

4.1.3. Eläinten jälkiä: kokemuksellisen
eläintiedon vaikutus piirustuksiini
En piirtänyt projektini eläinkuvia mallista, vaan
tukeuduin omiin muistikuviini. Piirtäessäni ammensin koko elämäni aikaisista eläinkokemuksista. Siirsin paperille jälkiä, joita ne olivat vuosien varrella jättäneet minuun. Ollessani eläinten
kanssa tekemisissä kehoni on sisäistänyt paljon
sellaista tietoa, joka ei ole ylittänyt tietoisuuskynnystä. Tämä tieto siirtyy käsieni välityksellä piirustuksiini. Juhani Pallasmaan mukaan kädellä
on oma muistinsa, joka aktivoituu piirustushetkenä (Pallasmaa 2009, 102).
John Berger kuvailee piirtämistä kokonaisvaltai77

seksi keholliseksi tapahtumaksi, jossa taiteilija tekee oman kätensä välityksellä näkyväksi kohteen
olemuksen ja sen energian (Berger 2007, 14).
Energian käsite kuvaa hyvin sitä, minkä halusin
itse piirtämällä vangita kuvaamistani eläimistä.
Piirustuksissani pyrin kiteyttämään olennaisimman eläinten liikkeestä ja luonteesta. Se, miten
tämän energian tulkitsen, on kuitenkin subjektiivista. Kuvani perustuvat kokemuksiini ja tuntemuksiin, joita minuun on välittynyt eläimistä.
Tarkan esittävyyden sijaan piirsin pelkistäen ja
ekspressiivisellä otteella. Pelkistämisessä auttoi
kokemuksellinen eläintietoni. Uskon, että elävää
olentoa kuvatessa on tutustuttava sen liikkeeseen ja käyttäytymiseen, jotta osaa poimia kokonaisuudesta sille luonteenomaisimmat piirteet.
Mitä paremmin on tutustunut aiheeseen kaikilla
aisteillaan, sitä luontevammin ja vähäeleisimmin
voi sen esittää piirustuksen keinoin. Paul Klee ja
Pablo Picasso ovat modernin taiteen historiassa
esimerkkejä, joiden kykyä esittää eläinhahmoja
pelkistetysti ja tyylitellysti piirustuksen ja maalauksen keinoin ihailen suuresti. Molempien taiteilijoiden elämään kuului erilaisia eläviä eläinystäviä (Friedewald 2014, Verdi 1984).

4.1.4. Kollektiivinen eläintieto
Vaikka olen elämäni aikana ollut paljon tekemisissä eläinten kanssa, rajoittuvat kokemukseni

lähinnä tuttuihin eurooppalaisiin kotieläimiin.
Halusin teossarjassani esittää mahdollisimman
laajan katsauksen maailman eläimiin. Haasteenani oli piirtää muististani uskottavia kuvia lajeista,
joihin en ole koskaan törmännyt elävässä elämässä. Sen lisäksi, että ammensin omista, fyysisistä kohtaamisistani eläinten kanssa, sain kuviini
vaikutteita peritystä eläintietoudesta. Kollektiivinen hiljainen eläintieto, joka vaikutti kuvieni
syntyyn, koostuu erilaisista kansanperinteisistä
uskomuksista ja stereotyyppisistä käsityksistä eri
eläinlajeista. Nämä kertyvät minuun esimerkiksi tarinoiden ja kielen välityksellä. Niiden lisäksi tutkin erilaisten vapaasti assosioivien piirustustekniikoiden avulla mahdollisuutta kalastella
piirustuksiini eläinmuistumia kollektiivisesta tiedostumattomasta. Analyyttisen psykologian isän
Carl Jungin (1875-1961) mukaan kannamme
mukanamme koko ihmiskunnan kokemuksia
(Jung 1980). Teoriassa minulla on siis jossain alitajunnassani tietoa kaikista eläinlajeista, joihin
ihminen on historiansa aikana törmännyt.
Piirtävää kättäni ohjasivat omat ja perityt muistikuvat. Joskus ne olivat vain hämäriä, suurpiirteisiä tuntemuksia. Tästä johtuu, että kaikki
luomani eläinhahmot eivät ole tunnistettavissa
tietyiksi lajeiksi. Piirustusteni joukossa on myös
tulkinnanvaraisia hahmoja, joissa yhdistyy ominaisuuksia eri eläinlajeista. Niissä pelkistäminen
on tapahtunut yleiseläimelliselle tasolle asti. Sa78

malla kun ammensin omasta eläinsuhteestani,
tunnustelin ihmisen suhdetta eläimeen yleensä.
Liikuin hämärällä aluella, jossa ihmisluonne ja
eläinluonne kohtaavat ajatuksissamme ja uskomuksissamme.

4.1.5. Kosketus piirustuksessa
Oman kokemukseni perusteella taitotiedon merkitys on ratkaiseva piirustustekniikan hallinnassa. Silmä ja käsi harjaantuvat vain pitkäaikaisella
käytännön harjoittelulla: perspektiivin, valon ja
varjon, väriopin ja mittasuhteiden opiskelulla.
Näiden hallintaa vaatii myös pelkistävä, asbtrahoiva ja tyylittelevä piirustusote sekä muistista
ja mielikuvituksesta piirtäminen. Dormerin mukaan harjaantunut piirtäjä osaa ilmaista ideoitaan
spontaanisti ja varmasti, jos perustaidot tulevat
“selkärangasta” (Dormer 1994, 35-36). Oma piirustustaitoni pohjautuu vuosien kokemukseen
elävän mallin piirtämisestä ja muista havaintopiirustusharjoituksista. Vaikka eläinpiirustukseni
syntyivät omasta mielikuvituksestani, pohjautuvat nekin havaintopiirustusharjoitteluun.
Koen tärkeäksi, että piirtämiseen liittyy tietty
herkkyys ja kosketus - herkkyys aistia piirustuskohteesta olennaisin ja onnistua välittämään se
piirustuksen kautta katsojalle. Kosketuksella tarkoitan kykyä siirtää paperille henkilökohtaiset

55. Paul Kleen litografiavedos Midget He-Camel vuodelta
1945.

54. Picasso tavoitteli härän todellisen olemuksen kuvaamista esittämällä sen aste asteelta pelkistetymmässä
muodossa (Arty Factory- www-sivut 2015). Härän liike oli
taiteilijalle tuttu, koska tämä oli innokas härkätaistelun seuraaja. Eläimet kuuluivat Picasson arkeen lapsesta asti: hänen isänsä kasvatti kyyhkysiä, ja taiteilijan ateljeehen ja sen
ympäristöön kuului aina joukko eläimiä linnuista kissoihin,
koiriin, vuohiin ja apinoihin. (Friedewald 2014.)
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56.

56-57.Vasemmalla kädellä piirtäminen toimi oikotienä intuitiiviseen
ajatteluun. Näin syntyneet herkät piirustukset ovat kuin heijastumia
- etäisiä muistikuvia ja viestejä tiedostumattomasta. Ne pohjautuvat
omaan ja perittyyn hiljaiseen eläintietoon.
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57.
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58.

59.
58-59. Kosketus piirustuksessa ilmenee käden herkkyytenä ja omaperäisenä piirustusjälkenä. Pahvinpaloilla ja
musteella maalatessani kädenjälkeni oli luontevaa.
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mielen ja kehon muistikuvat kuvauskohteesta:
tehdä hiljaisesta tiedosta näkyvää. Tämä kosketus
ilmenee kuvassa tekijänsä näköisenä kädenjälkenä. Käden herkkyys näkyy piirtojäljessä elävänä
viivana, monipuolisina pintoina ja intuitiivisina
värivalintoina.
Piirustusprojektini yhtenä tavoitteena oli löytää piirustukseen henkilökohtainen kosketuspinta, jonka koin hävinneen aikaisemmista, rutiininomaisista piirustuksistani. Projektissani
piirtämäni kuvat ovat spontaanisti syntyneitä,
luonnosmaisia kokeiluja, joissa hain herkkyyttä
kädenjälkeeni. Parhaat tulokset syntyivät sellaisina hetkinä, joina vaivuin lapsenomaiseen luomisen tilaan, jossa en kyseenalaistanut tekemiseni järkevyyttä ja sen tuloksien hyödyllisyyttä.
Roskalavoilta haalimani jätepaperit ja vaikeasti
hallittavat piirustusvälineet, kuten kepit ja lastat
auttoivat unohtamaan suorituspaineet. Tekemisestä tuli leikkiä: musteella läträäminen ja maalin
sotkeminen vapautti mieleni itsekritiikin kahleista ja samalla käsialani vapautui.

4.2. Kuvan alkulähteillä
4.2.1. Luovuuden ja piirtämisen
merkityksestä
Luovuus kuuluu tapaani elää ja olla maailmassa. Taiteen tekeminen auttaa minua ymmärtämään ympäristössäni tapahtuvia asioita ja hahmottamaan suhdettani niihin. Sen avulla luon
mielessäni järjestystä kaoottiseen maailmaan ja
tyydytän samalla sisälläni asuvaa esteetikkoa.
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Pallasmaan mukaan luova työ on vuoropuhelua
sen tekijän ulkoisen ja sisäisen maailman välillä
(Pallasmaa 2009, 91). Piirtäminen on minulle kommunikointia maailman kanssa ja jälkien
jättämistä siihen. Se on tapa tuoda ajatuksiani ja
tuntemuksiani näkyviksi ja samalla keino tulla
kuulluksi ja nähdyksi.
Piirtämiseeni liittyy läheisesti leikki. Ilo, jota
piirtäminen minulle tuottaa, ylläpitää motivaationi työskentelyyn. Piirtäessäni leikin väreillä,
viivalla, muodoilla sekä ajatuksillani. Samalla
voin päästää huumorintajuni valloilleen pelkäämättä, että yleisö ei naurakaan vitseilleni. Koska
taiteen tarkastelu on voimakkaan subjektiivinen
kokemus, en odota ihmisten reagoivan piirustuksiini jollain tietyllä tavalla tai tunteella. Töitteni
huumori liittyy elämänasenteeseeni ja tapaani
käsitellä asioita. Samalla se on todiste itse piirustustapahtuman nautinnollisuudesta, joka ilmenee pilkkeenä piirtämieni hahmojen silmissä.
Hannele Koivusen mukaan kaikki luovuus perustuu leikkiin (Koivunen 1997, 96). Leikki ei
koskaan häviä sisältämme, vaikka aikuistuessaan
ihminen voi oppia piilottamaan ja tukahduttamaan sen (Koivunen 1997, 94-95).

4.2.2. Tyylistä, käsialasta ja 			
autenttisuudesta
Tyyli ei ole pelkästään visuaalinen ilmiö. Se kattaa koko tapani olla maailmassa. Ranskalainen
kirjallisuudentutkija ja semiootikko Roland Barthes kirjoittaa teoksessaan Tekijän kuolema, tekstin
syntymä tyylistä kirjailijan omavaraisena kielenä,

60-61. Inspiraationi syntyy arjen kokemuksista. Visuaalisia virikkeitä torikäynniltä.

joka perustuu hänen henkilökohtaiseen, salaiseen
mytologiaansa. Barthesin ajatukset ovat sovellettavissa myös taiteilijan tyyliin ja koen niiden pätevän omalla kohdallani. Barthesin mukaan tyyli
viittaa henkilön biologiaan ja menneisyyteen. Se
syntyy ruumiimme ja maailman kosketuspinnassa: sen muoto rakentuu siitä, miten koemme
ulkomaailman. (Barthes 1993, 15-16.)
Tyylini esiintyy asenteina ja tapoina, joilla ilmennän luovuuttani - itseilmaisuni jatkumona.
Ajan ja kontekstin mukaan sen olemus muuttuu,
mutta luonne pysyy samana. Tyyliini vaikuttavat
arvomaailmani, kokemukseni ja ympäristöni. Se
on punainen lanka jäljissä, jotka jätän, ja se ilmenee kaikessa, mitä teen ja sanon. Langan ympärille kiertyy vaikutteita minua ympäröivästä
maailmasta, näkemästäni ja kokemastani. Jaana
Houessou kuvaa tyyliä omien ajatusteni kaltaisesti “muutoksena, jonka luonne pysyy tunnistettavana. Se on kuin melodia, joka varioituu aina
uudestaan, mutta pysyy perustavalla tavalla seurattavissa” . (Houessou 2010, 13.)
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Tyylini ohjaa käsialaani piirtäessäni. Piirustustyyli on siis tapa, jolla ajatteluni ja kokemukseni
maailmasta heijastuvat kuvalliseen kieleeni. Pallasmaan mukaan taide ja suunnittelutyö perustuvat tekijän olemassaoloon liittyvään tietoon, joka
syntyy tämän elämänkokemuksista (Pallasmaa
2009, 119).
Aikaisemmin piirtämistäni häiritsivät maneerit.
Maneerilla tarkoitan pinttynyttä, vakiintunutta
tapaa ilmaista muotoja ja viivaa, joka ei seuraa
havaintoa tai tunnetta, vaan jotain ennalta määrättyä sääntöä. Omalla kohdallani maneeri syntyy epävarmuudesta ja perfektionismista. Se voi
hiipiä työskentelyyni, jos en uskalla ottaa riskejä uusin kokeiluin. Silloin kyllästyn tekemiseen,
koska leikki häviää prosessista ja piirtämisestäni
tulee suorittamista.
Tyyliä ei siis pidä sekoittaa maneereihin. Tyylin
koen dynaamisena ilmiönä, kun taas maneerit
polkevat paikallaan. Maneeri saa omaperäisen
tyylini punaisen langan katoamaan. Koen, että

piirustustyylini on autenttisinta, kun se ilmaisee havaintojani, mielleyhtymiäni ja tulkintojani
maailmasta vapaasti, tunteideni ohjaamana.

4.2.3. Inspiraatiosta
Amerikkalainen taidekriitikko Clement Greenberg on todennut, että inspiraatio on ainoa asia
taiteessa, jota ei voi kopioida (Dormer 1994, 7).
Eläinpiirustusteni autenttisuus perustuu siihen,
että niiden inspiraatio on henkilökohtaisissa
luontoelämyksissäni. Innoituksenani ovat toimineet niin pienet kuin suuretkin eläinkokemuksenikin. Lapsuuden aasiajelut, Vappu-vuohen karkuretket ja iltalypsyt. Syksyn pihlajanmarjoista
juopuneen humalaisen tilhen pelastaminen. Kilien syntymisen ja juoksemaan opettelun seuraaminen. Lannan lapioiminen, villit ratsastusretket metsässä ja vaellus puolivillin hevosen selässä
Mongoliassa. Nummilta löytyneen lampaanraadon tutkiminen Skotlannissa. Kaniraukkojen
muokkaaminen tumpuiksi, vasikan nylkeminen
ja surullinen vierailu tehosikalassa. Pyöräilyretkeni Berliinissä, joiden aikana olen kohdannut ponin Berliinin metrolaiturilla ja herran ulkoiluttamassa yhtä aikaa koiraansa ja olkapäällään istuvaa
suurta vaaleanpunaista papukaijaa. Oman lisänsä
ovat tarjonneet luontodokumentit, joiden taustalla vaikuttavat lapsena luetut eläinsadut ja faabelit. Erilaisista kokemuksista peräisin oleva tieto
eläinmaailmasta inspiroi piirustuksiani.
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4.2.4. Mistä kaikesta kuvallinen
maailmani syntyy?
Taiteelliset ideat syntyvät havainnoinnista, eletyistä kokemuksista, muistista ja mielihaluista
(Pallasmaa 2009, 116). Luovuuteni ankkuroituu siis kaikkeen, mitä teen, näen ja koen. Asiat,
jotka kiinnostavat ja inspiroivat minua, johdattelevat minut erilaisiin arjen kokemuksiin, jotka
tallentuvat mieleeni sekä kehoni muistiin. Näistä syntyy myöhemmin ideoita, impulsseja, jotka
vaikuttavat kuva-aiheideni syntyyn. Ne, yhdessä piirustushetken havaintojen kanssa, ohjaavat
kättäni ja ovat siten osaltaan vastuussa luomieni kuvien muodosta. Prosessin sysää liikkeelle
mielihaluni, motivaationi kuvalliseen ilmaisuun.
Intuitiivinen mieleni poimii valtavasta kokemusvarastostani piirustukselleni oleellisimman informaation. Se yhdistelee tiedostamattani erilaisia
idea-aiheita, joiden variaatioista henkilökohtainen, omaperäinen kuvamaailmani syntyy. Ideat
saavuttavat lopullisen muotonsa paperilla, vaikka niiden kehittely on tapahtunut mielessäni jo
ennalta, useimmiten ollessani kaukana piirustuspöydästä. Piirtäessäni annan siis oivalluksilleni kuvallisen muodon ja teen samalla hiljaisesta
tiedostani näkyvää. Näin ollen itse piirustushetki
on vain jäävuoren huippu; luovuuteni kiinnittyy
elämänmittaiseen kokemusmaailmaani. Vaikka
kuva vaikuttaisi syntyvän nopeasti, se pohjautuu
pitkään ajatusten kypsyttelyyn.

V Piirustusprosessi

5.1. Lukkojen avaaminen

sä projektissa minun oli vaiennettava järkeilevä
mieleni piirtämiseni ajaksi.

5.1.1. Luonnosteluun virittäytyminen
Ensimmäinen haaste piirustusprosessissani oli
rauhan löytäminen “päämäärättömästä” luonnostelusta. Olin päättänyt pitää valmiiden töideni muodon, tekniikan ja esitystavan avoimena
mahdollisimman pitkään. Minulle oli täysin uutta työskennellä kuukausien ajan ilman että tiesin,
mihin piirustustyöskentelyni tulisi johtamaan.
Luonnosteluprosessin aikana jouduin jatkuvasti
työntämään syntyviä tuoteideoita sekä ajatuksiani valmiin työn esittämisestä pois mielestäni.
Oleellisinta oli oppia luonnostelemaan luonnostelun takia ja nauttimaan prosessista. Syntyvillä
piirroksilla ei tarvinnut (ja prosessin alussa ei saanut) olla muuta tarkoitusta.
Vaikeimmaksi piirtämisessä koen analyyttisen
mieleni aiheuttaman “melun”. Se täyttää pääni
kriittisillä, ajoittain lyttäävillä äänillään ja kyseenalaistaa luovan tekemiseni järkevyyden jatkuvasti. Juuri tämä puoli ajatuksistani ohjaa piirustustyöskentelyäni liian varhain kohti tuloksia ja
valmiita töitä, joilla on käyttötarkoitus. Se katsoo
kelloon ja hoputtaa; sillä ei ole aikaa turhanpäiväiseen fiilistelyyn eikä varsinkaan riskien ottamiseen piirtämisessä. Tästä järjestelmällisyydestä on toki myös hyötyä suunnitteluprojekteissa,
mutta nyt koin sen häiritseväksi tekijäksi. Täs86

“Liam sanoi mulle eilen, että se ei tajuu, miksi mä
stressaan. Jos työskentelen joka päivä, pitäisi sen riittää. Jotain syntyy, ja mä osaan! Et muista se. Ja parempaan en pysty, kuin mitä osaan ja minkä opin.
Sitten, kun on näyttelyn aika, valitsen tuotoksista
parhaat työt, sillä selvä. Ihan turha yrittää saavuttaa kaikkea jossain tietyssä ajassa. Jonkun muun sanomana tää on itse asiassa tosi loogista. Tuli vapautunut ja helpottunut olo. Ja sitten mietin, et nekin
päivät, kun ei synny mitään varteenotettavaa, on
tärkeitä. Niistä oppii. Ja niitä kuuluukin olla.
Itseään pitää palkita joka päivä, Special Agent Dale
Cooperin sanoin: ‘I’m going to let you in on a little
secret. Every day, once a day, give yourself a present.
Don’t plan it. Don’t wait for it. Just let it happen.’”
Ote työpäiväkirjasta, 13.2.2015. (Englanninkielinen lainaus on Twin Peaks -TV-sarjasta.)

5.1.2. Hentoja hahmoja halvoissa
lehtiöissä
Piirustusprojektini lähti käyntiin nopeilla, huolettomilla viivapiirroksilla hepposiin lehtiöihin,
joita olin ostanut kasapäin. Niiden avulla avasin
lukkoja: paperi oli arvotonta ja sitä riitti, joten
oli turhaa jäädä korjailemaan virheitä tai harmittelemaan epäonnistunutta luonnosta. Hutaisin

62-64. Projektini ensimmäisiä luonnoksia.
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65. Jäte- ja rakennustyömaapaperille maalatessa luonnostelu oli jotain piirtämisen ja
sotkemisen väliltä. Akryylivärillä maalaamiani luonnoksia.
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pikaisen eläinhahmon yhdelle sivulle ja käänsin
nopeasti seuraavan. Koska luonnokset syntyivät
alle minuutissa, en kokenut “hukkaavani aikaa”
niihin, vaikka niiden tekeminen oli päämäärätöntä. Vihot täyttyivät nopeasti ja olin tyytyväinen moniin hahmoihin, jotka käteni pyyhkäisi
niiden sivuille. Nämä ensimmäiset piirustukset
olivat kuitenkin ujoja: niissä esitin ideoitani haalealla, haparoivalla lyijykynäjäljellä ohuelle paperille. Projektini ensimmäisen ongelman kohtasin,
kun yritin jalostaa luonnoksista oikeita piirustuksia. Kun jäljensin ne suuremmalle ja laadukkaammalle paperille, oli alunperin hutaistujen
luonnoshahmojen piirtojäljen luontevuus tiessään. Tämä formaattimuutoksen ja jäljentämisen
ongelma lienee jokaiselle piirtäjälle tuttu ilmiö.
Suurempaan kokoon ja arvokkaampiin materiaaleihin siirtyminen aiheuttaa suorituspaineita.
Samalla spontaanisti syntyneen luonnoksen kopioiminen sammuttaa sen vapauden. Spontaanius ja harkitsevuus eivät voi asua samassa viivassa.
Tässä vaiheessa minulle selvisi yksi piirustusprojektini tärkeimmistä tavoitteista: keksiä keinoja,
joilla tuon luonnokselle tunnusomaisen vapauden tunteen valmiisiin piirustuksiini.

5.1.3. Uusilla työvälineillä eroon
suorituspaineista
Aloitin muutoksista materiaali- ja työkaluvalinnoissa. Haalin papereita lehtiroskiksista, pakkauskääreistä ja vanhoista tapeteista sekä ostamalla
rullittain halpaa piirustuspaperia ja rakennusliikkeistä saatavaa remonttisuojapaperia. Arvottomia materiaaleja käyttämällä en kokenut liiallisia suorituspaineita piirustusteni onnistumiselle.
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Prosessin kuluessa siirryin pikkuhiljaa parempaan paperilaatuun. Tässä siirtymässä minun oli
yritettävä unohtaa laatupaperin arvo ja sen piirustukselle asettamat vaatimukset, jotka siihen
mielessäni liittyvät. Toimivin keino tuntui olevan piirustuspaperin ostaminen isoissa rullissa
ja suuria määriä kerrallaan. Käytin uutta paperia
samoin kuin rakennuspaperia projektin alussa.
Ennen piirustustyöskentelyn aloittamista säästelemättä “vuorasin” koko työhuoneeni paperilla,
niin että kaikki työtasot sekä lattia olivat peitossa. Näin saatoin piirtämisen aikana siirtyä nopeasti luonnoksesta seuraavaan vain vaihtamalla
paikkaa. Aikaisemman halpislehtiötyöskentelyni
tavoin en nytkään jäänyt harmittelemaan pieleen
mennyttä piirrosta, vaan jatkoin reippaasti eteenpäin.
Piirustusvälineitä valitessani hylkäsin lyijykynät,
kumit ja ohuet tussit. Kielsin itseltäni työkalut,
jotka kannustavat “hinkkaamiseen”, pakonomaiseen tarkkuuden ja täydellisen järjestyksen tavoitteluun. Korvasin ne juoksevalla tussilla ja
säästöpurkkimaaleilla. Piirtimiksi valitsin pahvinpaloja, keppejä, teloja, kampoja, puunpalasia
ja sieniä. Myöhemmin täydensin työkalupakkiani erilaisilla rakennustyökaluilla, metallin- ja
muovinkappaleilla sekä siivousvälineillä. Uusien,
vaikeasti hallittavien työvälineiden ansiosta aikaa
ei jäänyt skeptisyyteen ja jokaisen jäljen harkintaan piirtäessäni.

66.
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67.
Kädenjäljen vapauttamisessa auttoivat uudet työvälineet. 66. Korvasin kynät piirtimillä, joiden jälkeä oli vaikeampaa
kontrolloida. 67. Luonnos syntyi spray-maalilla ja akryylivärillä lehtiroskiksesta kalastetulle paperille.
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5.1.4. Haasteina järkeily ja
symbolijärjestelmä
Uusista työvälineistä huolimatta piirustusjälkeni oli aluksi väkinäistä. Ensimmäisissä mustepiirustuksissani ongelmia tuntui aiheuttavan se,
että päätin etukäteen, minkä eläimen piirrän.
Tavoitteenani oli ekspressiivinen kädenjälki, jota
ohjaavat omat kokemukseni ja tuntemukseni kuvauskohteesta. Päättäessäni etukäteen piirtää esimerkiksi karhun näytti siltä, että kädenjälkeäni
dominoi se, minkä tiedän karhusta. Se, minkä
tunnen karhusta, jäi järkeilyn varjoon.
Pallasmaa on todennut, että luovuuden kannalta
yhtä tärkeää kuin oppiminen on osata unohtaa
oppimansa. Hänen mukaansa luomisprosessin
ajaksi on kytkettävä pois teoreettinen ja älyllinen
ajattelutapa. (Pallasmaa 2009, 143.) Rationaalinen mieleni aiheuttaa joukon ongelmia piirtämiselleni. Kriittisyyden ja tuloslähtöisyyden ohella
se vaikuttaa itse piirustusjälkeen. Uusien kokeilujen sijaan se yrittää ohjata kättäni tottelemaan
oppimaani, toteuttamaan jonkinlaista ennalta
ohjelmoitua järjestystä. Tämä järjestys ei välttämättä vastaa asioiden todellista laitaa. Mieleeni
tallentunut teoreettinen tieto maailmasta häiritsee omien havaintojeni ja tuntemusteni esittämistä piirustuksen välityksellä. Mallista piirtäessäni
se ohjaa piirtävää kättäni helposti virhepoluille:
sen sijaan, että piirrän, mitä todella näen, piirrän,
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mitä luulen näkeväni. Jokainen, joka on opetellut piirtämään kuution mallista, muistaa, kuinka
vaikeaa oli aluksi uskoa, että perspektiivipiirustuksessa kuution kaikki sivut eivät ole samanpituisia, vaikka matematiikan lait niin opettavatkin. Piirtäessäni ilman mallia teoreettinen tieto
on vielä harhaanjohtavampaa. Kun viitteenä ovat
muistikuvat ja omat, suurpiirteiset tuntemukset
piirustuskohteesta välittömien aistihavaintojen
sjaan, saa järkeilevä mieli helposti yliotteen.
Toinen seikka, joka häiritsee vapaata ja rentoa asennetta piirtämiseen, on lapsena omaksuttu symbolijärjestelmä: vakiintunut joukko
symboleja, jotka kuvaavat asioita ja esineitä yksinkertaistetulla tavalla. Muistista piirrettäessä
symbolijärjestelmä täyttää aukkoja, joita emme
piirustushetkellä muista kuvauskohteesta tekemistämme havainnoista, lapsenomaisilla muodoilla. Tämä ilmenee esimerkiksi silloin, kun
harjaantumaton piirtäjä kuvaa ihmiskasvoja ilman mallia. Tuloksena on naiivi kuva, jossa silmät ovat otsalla, nenä keskellä naamaa ja mittasuhteet ovat muutenkin pielessä. (Edwards 2004,
17, 276.)
Piirustusprosessini alussa törmäsin molempiin
yllä kuvaamiini ongelmiin. Karhuesimerkkitapauksessa rationaalinen mieleni yritti viekkaasti
ujuttaa epäoleellista, yksityiskohtaista ja lokeroivaa informaatiota kyseisestä eläinlajista piirus-

tukseeni. Se ohjasi piirustustani kohti realistista
esitystapaa ja epäonnistui siinä, koska tietoni ja
kokemukseni karhusta eivät ole tarpeeksi tarkkoja
eläimen esittämiseksi todenmukaisesti ulkomuististani. Tämän seurauksena piirustus pelkistyi
tukeutuen ennalta määrättyyn symbolijärjestelmään. Tuloksena oli yhdistelmä jäykkää viivaa ja
naiiveja muotoja. Viivan väkinäisyys johtui järkeilyn vaikutusesta ja naiivius lapsena omaksutusta symbolijärjestelmästä. Näin syntynyt kuva
oli kaukana ekspressiivisestä esitystavasta, jota
tavoittelin. Onnistunut, hienostunut ja luonteva eläinhahmojen pelkistäminen tapahtui piirustuksissani silloin, kun onnistuin piirtäessäni aktivoimaan intuitiivisen mieleni. Intuitioni avulla
ammensin kokemuksellisesta, hiljaisesta eläintietoudestani teoreettisen tiedon sijaan. Näin abstraktit tuntemukseni saivat kuvallisen muodon ja
piirustusjälki näytti orgaaniselta. Tähän ajattelun
tilaan pääsin erilaisilla vapaa-assosiaatiomenetelmillä.

5.1.5. Improvisoiva piirustustapa ja
sattuman mahdollisuus
“A line goes out for a walk, so to speak, aimlessly, for
the sake of the walk.” Paul Klee (1961, 105).
Kuvauskohteen aiheen päättäminen etukäteen
tuntui antavan rationaaliselle mielelleni ohjaus93

vallan piirustusprosessista. Minun oli siis pyrittävä piirtämään mahdollisimman spontaanisti.
Mutta miten voisin piirtää eläimiä suunnittelematta? Tähän sain vastauksen sattumalta. Kaadoin vahingossa mustetta paperikasan päälle ja
sitä pyyhkiessäni havahduin näin syntyneiden
jälkien kiinnostavuuteen. Näin niissä viitteitä
erilaisiin esittäviin hahmoihin. Olen aina ihaillut
puolihuolimattomia jälkiä, jotka syntyvät papereille, joihin pyyhin sivellintäni tai kokeilen värejä. Minulle ei ollut kuitenkaan aikaisemmin
tullut mieleeni käyttää niitä hyväkseni valmiissa
töissäni. Nyt keksin, että voisin erilaisia jälkiä tekemällä herättää vilkkaan mielikuvitukseni piirustusprosessissani.
Leonardo Da Vinci kehotti jo 1400-luvulla taiteilijoita käyttämään hyväkseen ihmismielen taipumusta etsiä tunnistettavia muotoja abstrakteista kuvioista. Hänen mukaansa antaessamme
katseemme vaellella esimerkiksi kosteuden seiniin aiheuttamissa jäljissä voimme nähdä niissä
jännittäviä hahmoja, maisemia ja tapahtumia,
jotka toimivat loistavana inspiraationa taiteelle.
(Da Vinci 2004, 135.) Työskennellessäni aktivoin intuitiivisen mieleni Da Vincin kuvaamalla
tavalla. Tosin seiniin tuijottelun sijaan loin itse
erilaisilla välineillä musteläiskiä ja maalipintoja,
joista houkuttelin eläinhahmoni esiin.

68.
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69.
68. Ulkona piirtäessäni minulla oli seuraa. 69. Juoksevalla
musteella luonnostelua.

Aikaisemmassa työskentelyssäni en ole voinut
sietää virheitä ja epätarkkuuksia piirustuksissani. Nyt suorastaan kumarsin niille, koska pyrin piirtojäljessäni ennalta-arvaamattomuuteen.
Kaatelin ja roiskin mustetta holtittomasti, levitin
maalia erilaisille pinnoille mahdollisimman suurpiirteisesti. Piirtäessäni viivaa koetin minimoida
sen hallinnan. Kokeilin piirtämistä vasemmalla
kädellä, silmät suljettuina, hämärässä. Teippasin piirtimen kepin päähän ja seisoin piirtäessäni kaukana paperista. Värejä sekoittaessani yritin
unohtaa kaiken oppimani väriopista ja varsinkin
lempiväreistäni, jotta maksimoisin mahdollisuu95

den päätyä yllätyksellisiin tuloksiin. Kaikki nämä
olivat keinoja antaa piirustusprosessissani mahdollisuus sattumalle, josta syntyy uusia oivalluksia.

70.

Päättäessäni etukäteen, minkä eläimen piirrän, oli piirustusjälki väkinäisempää, kuin spontaanisti syntyneissä eläinhahmoissa. 70. Yritin piirtää jääkarhuja käskystä mutta en ollut tyytyväinen syntyviin hahmoihin. Koen niiden muotokielen
naiiviksi ja epäluontevaksi. 71. Karhut, jotka syntyivät suunnittelematta, ovat ilmeikkäämpiä ja niissä piirustusote näyttää
rennolta.
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5.2. Mustetahroja ja tekemisen
riemua

tunsin jo onnistuneeni. Innostus ja onnistumisen
tunne vei huomioni pois huolehtimisesta.

5.2.1. Jälkien tekeminen
Aloitin jokaisen piirustukseni epämääräisten jälkien tekemisestä. Esittävien hahmojen ääriviivasommittelun sijaan läiskin, roiskin, hiersin, sotkin, leimasin ja raaputin papereille abstrakteja
jälkiä. Joinakin päivinä uppouduin niin mustejälkien tekemiseen, etten tehnyt mitään muuta.
Musteen roiskuessa, flow-tilassa, tunsin oloni
koko ajan vapautuneemmaksi.
Joskus, tarkastellessani työpäivän tuloksia, kyseenalaistin tekemiseni. Huolestuin, että haaskaan aikaa maalilla läträämiseen, johon pystyy
kuka vain, eikä työni näyttänyt tuottavan varteenotettavia tuloksia. Seistessäni keskellä epämääräisiä mustetahrojani epäilin ajoittain myös
mielenterveyttäni. Yksittäisten tahrojen kauneus
toi kuitenkin uskoa työhöni ja sai minut jatkamaan työskentelyä niiden parissa. Olin yllättynyt
siitä, miten pienillä käden liikkeillä sain aikaan
kiinnostavia muotoja ja kuvioita. Tahrat olivat
kuin mustelmia, joiden sisäiset värin tummuuden vaihtelut hivelivät silmääni. Muste- ja maaliläiskät olivat itsessään niin mielenkiintoisia, että
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“Tänään mietin, mitä hulluus on? Kun tuijottaa
tarpeeksi kauan näitä jälkiä, alkaa niissä nähdä
vaikka mitä. Mutta en tiennytkään, kuinka terapeuttista tällainen tekeminen voi olla. Viime viikolla tuskailin, kuinka järjetöntä on vaan läiskiä
maalia summassa koko päivän, nyt todella nautin
siitä.” Ote työpäiväkirjastani 15.2.2015.

5.2.2. Etsiminen ja löytäminen
Jälkien piirtämisen jälkeen hiljennyin tarkastelemaan aikaansaannoksiani ja etsin niistä tunnistettavia muotoja. Tämä vaihe, jossa tulkitsin
kuvioita vapaasti assosioiden, oli minulle Csikszentmihalyin kuvaama luovan prosessin oivallusvaihe. Se muistutti samalla Rorschachin testiä, jossa ihmisen persoonallisuutta tutkitaan sen
perusteella, mitä hän näkee mustetahrakuvissa.
Oma virittyneisyyteni sekä intuitioni nostattivat sattumanvaraisista kuvioista pintaan minulle merkityksellisiä kuva-aiheita. Laaja-alainen
kiinnostukseni luontoa kohtaan ohjasi silmäni
tunnistamaan tahroista kaikenlaisia otuksia selkärangattomista matelijoihin ja nisäkkäisiin,
linnuista hyönteisiin ja kaloihin. Näiden visuaalisten löytöjen tekeminen oli riemastuttavaa. Se

72. Luomani mustetahrat olivat kauniita - ja uniikkeja kuin mustelmat.
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73.
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73. Myös realistisempaa piirustustapaa kokeillessani kuva
syntyi helpommin, jos keksin sen aiheen epämääräisistä
maalijäljistä. Telalla maalaamani mustat jäljet muistuttivat
minua gorillasta, joten piirsin lyijykynällä loput eläimestä
jälkien ympärille. 74. Telajälkiä.

tuotti minulle niin paljon mielihyvää, että se oli
suorastaan koukuttavaa. Piirustustyöskentelyn
jälkeen saatoin unohtua työhuoneelleni useiksi
tunneiksi vain tuijottelemaan mustejälkiä ja etsimään niistä eläimiä. Eläinhahmojen lisäksi olin
jälleen löytänyt flow’n.
Flow-tilassa on yleistä, että ideat tuntuvat esittäytyvän taiteilijalle kuin itsestään, näyn kaltaisesti
(Pallasmaa 2009, 82). Tältä tuntui työskentelyni
mustetahrojen parissa. Se ei ollut entisille työskentelytavoilleni tavanomaista piirtämistä, jossa
toteutan jotain ennalta suunnittelemaani visiota.
Pallasmaan ohjeen mukaisesti antautuduin luovalle prosessille. Olin hyväksynyt sen, etten voi

74.

kontrolloida ideoiden kehittymistä; niiden on
annettava tapahtua itsestään, prosessista. (Pallasmaa 2009, 111.) Tämän ansiosta oivallukseni syntyivät spontaanisti: musteläiskistä avautui eteeni uusi maailma, jossa oli oma, yllättävä
logiikkansa. Koin, että minun oli vain autettava
kuvieni katsojia näkemään tämä kirjava eläinmaailma piirustusteni välityksellä.

5.2.3. Eläinten viimeistely
Haastenani oli tehdä flow-tilassa kokemistani oivalluksista näkyviä muillekin. Visioimani eläimet
elivät vain mielessäni, kunnes lisäsin musteläis-
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kiin elementtejä, jotka tekivät niistä esittäviä hahmoja. Ne saivat jalkoja, silmiä, pyrstöjä, sarvia,
korvia ja häntiä sen mukaan, minä eläiminä ne
näin. Tämä vaihe oli harkitumpi kuin sitä edeltävä, intuitiivinen prosessi. Olin edennyt Csikszentmihalyin kuvaamaan arviointivaiheeseen,
johon liittyy voimakasta itsekritiikkiä (Csikszentmihalyi, 1996, 80). Usein minua jännitti
yksityiskohtien lisääminen kauniisiin tahroihin,
koska pelkäsin pilaavani ne. Tässä vaiheessa minun oli myös päätettävä, mitkä syntyneistä eläimistä olivat tarpeeksi mielenkiintoisia ja pitkälle
kehittyneitä kelvatakseen osaksi näyttelytyötäni.
Usein jätin luonnokset niiden tahravaiheessa
odottelemaan, “kypsymään” muutamaksi päiväksi. Mielenkiintoista oli mielentilani - päivittäisten ajatusteni ja tuntemusteni vaikutus luomiini kuviin. Eri päivinä saatoin nähdä samoissa
tahroissa täysin eri asioita. Jotkin mustejäljet aiheuttivat minussa eri aikoina niin voimakkaasti toisistaan poikkeavia mielleyhtymiä, että oli
vaikea päättää, mitä niistä seurata. Silloin tahra
saattoi joutua odottamaan päätöstäni viikkokausia. Eläinteni “hautomisvaiheessa”, tahrojen
odotellessa jatkotoimenpiteitä, jalostuivat ideani
hiljaa mielessäni, Csikszentmihalyin kuvaamassa
luovan prosessin itämisvaiheessa.

5.2.4. Leikki, mielikuvitus ja pareidolia
“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.” Pablo Picasso
Tavoitteenani oli sulkea itsekritiikki mielestäni
luonnostelun ajaksi, jotta ilmaisuni olis vapaam-

paa. Tässä onnistuin projektissani ajoittain. Prosessin parhaina hetkinä onnistuin tavoittamaan
sellaisen luomisen innon, etten kyseenalaistanut
tekemistäni, vaikka sen tuloksena oli pelkästään
kasapäin epämääräisiä maaliläiskiä. Näihin hetkiin liittyi lapsenomainen tunne. Pieni lapsi, joka
on vasta keksinyt piirtämisen, tekee jälkiä silkasta
ilmaisun ilosta, tekosiaan arvostelematta. Koen,
että outsider-taiteilijoiden luovuus perustuu
usein tähän samaan kritiikittömyyteen. Koulutetun taiteilijan on unohdettava oppimansa saavuttaakseen tällaisen huolettoman itseilmaisun tilan
(Maclagan 2014, 7). Monet modernit taiteilijat,
jotka ovat tavoitelleet työssään suodattamatonta
itseilmaisua, ovat saaneet vaikutteita lasten piirustustaidosta. Esimerkiksi Wassily Kandinsky,
Paul Klee ja Henri Matisse keräsivät lasten taidetta, ja sen vaikutus näkyy heidän tuotannossaan.
(Maclagan 2014, 31.)
Kaikki luovuus perustuu mielikuvitukseen ja
leikkiin (Koivunen 1997, 96, Anttila 2005, 67).
Mustetahroja tehdessäni koin leikkiväni muodoilla ja viivoilla. Eläinhahmojen jäljistä etsiminen taas tuntui tarinoiden sepittämiseltä. Näin
yllättäviä yhteyksiä eri kuvioiden välillä ja keksin
niiden perusteella uusia, hauskoja juttuja.
Minulla on aina ollut taipumus nähdä arkielämän rakenteissa erikoisia yhteyksiä eri visuaalisten elementtien välillä. Kokonaisuuksien hahmottaminen on minulle joskus vaikeaa, mutta
saatan poimia ympäristöstäni yksityiskohtaista
tietoa, joka jää muilta huomaamatta. Hyvänä
esimerkkinä tästä on se, miten olen lapsesta asti
löytänyt nurmikoilta ja tienvarsista harvinaisen
paljon neliapiloita. En ole koskaan niitä erityi-
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75.

76.
Luovuus on minulle leikkimielisyyttä. 75. Joskus en voi vastustaa haluani lisätä tunnusmerkkejä kaupunkiympäristöstä löytämilleni eläimiä
muistuttaville elementeille. 76. Parhaina hetkinä piirtäminen tuntuu
leikiltä ja tarinankerronnalta. Sormenjäljistä alkunsa saanut luonnos.
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78.

77. Telalla maalaamani luonnos. 78. Teipillä ja musteella piirtämäni luonnos. 79. Robert Motherwell käytti maalauksissan psyykkisen automatismin menetelmää uudenlaisen muotokielen saavuttamiseksi.

sesti etsinyt, mutta hämmästyttävän usein, kun
satun vilkaisemaan maahan, näen siinä nelilehtisen apilan. En ole koskaan keksinyt tälle järkevää
selitystä, mutta koen sen liittyvän visuaaliseen
herkkyyteeni ympäristön virikkeille.
Usein kaupungilla liikkuessani näen silmäkulmastani jonkin eläimen. Kääntäessäni päätäni
huomaan sen olevan joku täysin arkinen kaupunkimaiseman elementti. Eläinpiirustusprojektini aikana koin tällaisia tapahtumia, hetkellisiä
välähdyksiä eläimistä, päivittäin. Ne muistuttivat
silmänräpäyksen pituisia hallusinaatioita, vaikka
tietysti tiesin, että niiden olemassaolo oli kuviteltua. Jos kohtaa Berliinissä liikennevaloissa kamelin, on todennäköisempää, että se on tosiasiassa ruskealla pressulla peitetty, täyteen lastattu

peräkärry, minkä katseen tarkennus kohteeseen
varmistaa. Intensiivinen työskentelyni piirustusprojektini parissa teki minusta niin virittyneen
visuaalisille eläinkokemuksille, että silmäni ja
mieleni temppuilivat heijastamalla niitä kaikkialle ympäristööni.
Abstrakteissa kuviopinnoissa näen eläinhahmoja,
kasvoja sekä muita tunnistettavia muotoja jatkuvasti. Tämä kyky on kaikilla ihmisillä, toiset
vain kiinnittävät siihen enemmän huomiota. Se
pohjautuu pareidolia-ilmiöön, ihmismielen taipumukseen muokata epämääräiset ja satunnaiset aistihavainnot selkeiksi ja merkityksellisiksi.
Tyypillistä ilmiölle on erityisesti ihmisten taipumus nähdä kasvot yksinkertaisissa muodoissa.
Tämän uskotaan liittyvän eloonjäämisviettiin.
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Kasvojen tunnistamisen myös olosuhteissa, joissa näkyvyys on rajoittunut, voi olla selviytymisen
kannalta ratkaisevaa: joskus ihmisen on erotettava vihollinen ystävästä sekunnin murto-osassa.
(Svoboda 2007.) Piirustustyöskentelyssäni pareidolia-ilmiö toimi porttina vilkkaaseen mielikuvitusmaailmaani, joka on yksi vahvuuksistani
luovassa työskentelyssä.

piirissä. Siinä ideana on ohittaa tietoinen päätöksenteko ja sen sijaan piirtää alitajunnan tai jonkin muun piirtäjän kontrolloimattoman voiman,
kuten henkimaailman sanelemana (Maclagan
2014, 19). Automatismiin kuului pyrkimys sulkea taiteellisesta prosessista ulos kaikki muu kuin
suodattamaton itseilmaisu. Häiritsevinä tekijöinä voitiin kokea esimerkiksi maun ja moraalin
vaikutus taiteeseen (Anttila 2005, 61).

5.2.5. Psyykkinen automatismi

Itse en suhtaudu luovuuteen näin puristisesti.
Automatisminomainen lähestymistapa piirustukseen oli minulle keino avata lukkoja: ryhtyä
kuvalliseen leikkiin ja houkutella mielikuvitukseni mukaan peliin. Vaikka etsin perinteisen
automatismin tavoitteen kaltaisesti yhteyttä tiedostumattomaan, en kokenut, että piirtämieni

Työskentelytapani, jossa visioin epämääräisten
musteläiskien avulla kuvia ja tarinoita, on sukua
automatistiselle taiteelle. Psyykkisellä automatismilla oli keskeinen merkitys erityisesti dadaismin, surrealismin ja abstraktin ekspressionismin

105

kuvioiden muotoa ohjaili jokin ulkopuolinen
voima. Mielikuvitukseni avulla kalastelin kuva-aiheet alitajunnastani. Töiden lopulliseen
muotoon vaikuttivat aistihavaintoni elävistä eläimistä. Vaikka eläinhahmoni syntyivät mielikuvistuksestani, on niillä siis esikuvansa fyysisessä
maailmassa. Automatismin keinoin luomani
abstraktit jäljet toimivat siltana havaintomaailmani ja mielikuvitukseni välillä. Näin syntynyt
piirustustyyli pohjautui siis henkilökohtaiseen, salaiseen mytologiaani, jota Roland Barthes kuvaa
taiteilijan tyylin perustana (Barthes 1993, 15).
Yhdysvaltalainen taidemaalari Robert Motherwell, jolla oli tärkeä osansa abstraktin ekspressionismin tyylisuunnan kehityksessä, suhtautui automatismiin omien ajatusteni kaltaisesti.
Useimmat taiteilijat harjoittivat automatismia
sen välityksellä syntyneiden kuvioiden symboliikan takia. Motherwell taas oli kiinnostunut
menetelmästä ensisijaisesti sen avulla saavuttettavan uudenlaisen muotokielen takia. (Maclagan
2014, 109). Motherwell esitti, että automatismin keinoin tuotetut teokset ovat täysin henkilökohtaisia, eikä niiden omaperäisyyttä siten
voi kyseenalaistaa. Hän uskoi, että automatismi
oli luovuuden voimakkain ilmentymä. (Danto
1997. 50.) Minulle menetelmä toimi työkaluna omaleimaisen piirustusjäljen kehittelyssä. Sen
tärkein tehtävä oli harhauttaa järkeilevä mieleni
ja tehdä siten piirtämisestäni intuitiivisempaa.

5.2.6. Käden vapauttaminen järjen
komennosta
Modernin taiteen eri tyylisuuntien edustajat ovat
tahoillaan pyrkineet piirtävän tai maalaavan kä-

den vapauttamiseen rationaalisen mielen komennosta ja tavoitelleet siten ekspressiivisempää kädenjälkeä (Pallasmaa 2009. 95, Maclagan 2014,
46). Jackson Pollokin kuuluisasta action painting
-tekniikasta Yves Kleinin vartalopainantaan, Max
Ernstin grattage-maalauksista Jean Arpin tapaan
työskennellä sattuman lakien sanelemana taiteilijat ovat kokeilleet mitä radikaaleimpia tapoja
luoda jälkiä maalauspohjiinsa. Englanniksi näihin kokeellisiin tekniikoihin viitataan usein termillä mark-making, jälkien tekeminen.
Omassa työskentelyssäni totesin, että mitä vaikeammin hallittava käyttämäni työväline on, sitä
vähemmän jää piirtäessä aikaa epäröintiin ja laskelmointiin. Kun tekeminen on nopeaa ja piirtojäljen kontrolloiminen hankalaa, syntyy tuloksena usein luontevia ja herkkiä luonnoksia. Toki
välillä prosessini tuloksena oli myös kaaosta ja
silkkaa sotkua. Piirustusten viimeistelyssä haasteena olikin löytää tasapaino hallitun ja spontaanin käsialan välillä.

5.3. Lajikirjon laajentaminen
5.3.1. Muistista piirtämisen ongelmia
Piirustusprojektini aikana hämmästelin taitoani piirtää eläimiä muistista. En ole aikaisemmin
luottanut spontaaniin piirustustaitooni, vaan
käytin ennen lähes aina valokuvia viitteellisinä
lähtökohtina piirtämilleni hahmoille. En ollut
osannut aavistaa kehooni ja mieleeni tallentuneen huomaamattani tietoa, joka nyt tuli näkyväksi. Oli hämmentävää kokea, kuinka käteni
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80. Yksi suurimmista haasteistani oli saada ongittua alitajunnastani vaihteleva ja kattava lajitelma eri eläinlajeja.
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5.3.2. Teoreettisen eläintiedon vaikutus

osasi piirtäessäni kuvitella eläinten muodon ja
siirtää sen paperille.
Jonkin aikaa eläinhahmoja piirrettyäni huomasin kuitenkin, että mieleni tuotti piirustuksiini
jatkuvasti saman, rajatun joukon eläinlajeja. Tuttujen kotimaisten kotieläinten lisäksi norsu, kirahvi, leijona, seepra, tiikeri, krokotiili ja muut
lastenkirjoissa suosituimpina tähtinä esiintyvät
eläimet uivat alitajuntani pintavesissä ja nostivat
siten helpoiten päitään tai pyrstöjään kuvissani.
Mielenkiinnon säilyttämiseksi halusin piirtää
mahdollisimman monta eri eläinlajia. Ensin yritin laajentaa lajirepertuaariani eläinvalokuvien
avulla. Katselin tietokirjoja ja tein kuvahakuja eksoottisista eläimistä internetissä. Kokeiluni
olivat epäonnistuneita: vaikka en piirtämisen
aikana katsonut mallia kuvasta, huomasin silti automaattisesti jäljitteleväni kuvaa, josta olin
alunperin hakenut inspiraatiota. Piirustusjälki
oli täysin erilaista valokuvalähtöisissä eläinhahmoissa kuin spontaanisti mustetahroista “löytämissäni” eläimissä. Valokuvamallin tahattoman
jäljittelyn lisäksi kädenjäljestä teki väkinäisen ongelma, johon olin törmännyt jo aikaisemmassa
vaiheessa prosessia. Piirtämäni eläimen lajin etukäteen määrittely vaikutti voimakkaasti syntyvän
hahmon ulkomuotoon.

Osa eläintietoudestani on teoreettisesti opittua.
Minun on mahdotonta kytkeä osa ajattelustani
kokonaan pois luovan työskentelyn ajaksi. Rationaalisella mielelläni, joka tukeutuu teoreettiseen
tietoon kuvauskohteesta, on siis aina jonkinlainen vaikutus kuvieni muotoon. Eri työskentelytavoilla tuottamistani piirustuskokeiluista oli
kuitenkin helposti huomattavissa, milloin piirtämisen johdatteleva voima oli ollut intuitiivinen
ajatteluni ja milloin sitä oli dominoinut rationaalinen mieleni. Aiempi suosi pehmeitä, rentoja ja
sujuvasti toisiinsa soljuvia muotoja, kun taas jälkimmäinen sai piirustusjäljen kangertelemaan.
Valokuvan käyttäminen lähtökohtana tuntui voimistavan rationaalisen ajattelun vaikutusta piirtämiseeni. Ehkä eläinkuvien katselu muistutti
minua huomaamattani kouluaikojen biologiankirjoista ja toi siten teoreettisen tiedon mieleeni.

5.3.3. Surullisia kohtaamisia
Yritin käyttää apukeinona lajiniukkuuteen myös
elävien eläinten piirtämistä eläintarhassa. Tässä kuitenkin törmäsin John Bergerin ajatuksiin
eläintarhassa koettujen eläinkohtaamisten epäautenttisuudesta. Eläintarhassa käynti aiheuttaa
minussa aina alakuloisen tunteen. On surullista
katsella villieläimiä vankeudessa, niille luonnot-
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81. Luonnos, joka syntyi katsottuani loistavan luontodokumentin, jossa pingviiniksi verhotut
robotit kuvasivat pingviiniyhdyskuntia eri puolilla maailmaa.
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tomissa oloissa. Vielä masentavampaa on lukea
eläinlajeista, joiden hengissä säilyminen on riippuvainen niiden suojelemisesta vankeudessa.
Joitain lajeja ei voida pelastaa edes kasvattamalla niitä tarhoissa. Esimerkiksi pandat suostuvat
vain hyvin harvoin parittelemaan vankeudessa,
ja keinosiemennykselläkin on heikot tulokset
niiden suvunjatkamiselle (Pandas International- www-sivut 2015). Projektini aikana kävin
ystäväni kanssa Berliinin luonnontieteiden museossa, jossa oli esillä panda-aiheinen näyttely.
Matkalla näyttelyyn ystäväni kertoi minulle erityisen surullisesta kohtaamisesta Berliinin eläintarhassa joitain vuosia sitten. Hän oli nähnyt
siellä yksinäisen pandakarhun, joka oli silminnähden kyllästynyt elämäänsä. Ensimmäinen
näyttelykohde, johon kiinnitimme huomiomme
museossa, oli surullisen näköinen täytetty pan-

da lasivitriinissä. Ystäväni totesi: “Se näytti juuri
tuolta.” Vitriinin viereisessä tekstissä kerrottiin,
että kyseinen pandayksilö oli kuollut Berliinin
eläintarhassa vuoden 2007 lopussa - samana
vuonna, jona ystäväni oli vieraillut siellä. Sen oletettu kuolinsyy oli yksinäisyys. Tästä kokemuksesta masentuneena päätin, että jos halusin kuvata eläinten elinvoimaisuutta ja energiaa, olivat
eläintarhan apaattiset asukkaat huonoja inspiraation lähteitä piirustuksilleni.
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82. Afrikkalainen savanni. Eläintarhassa tunnelma oli kaukana tästä vapaudesta ja eläinten energiasta, jota halusin piirustuksissani kuvata. (Valokuva: Gary / Creative Commons.) 83. Malaamani jälki, josta tuli sinivalas.

5.3.4. Attenborough tulee uniini
Miten sitten saisin lisättyä eläinlajien kirjoa kuvissani? Tässä vaiheessa toivoin esi-isieni eläintietouden lajeista, joita en itse ole kohdannut,
nousevan pintaan jostain kollektiivisen tiedostumattoman syvyyksistä. Ajattelin jungilaisittain,
että minulla on jossain piilotajunnassani käytettävissä koko ihmiskunnan tietous (tässä tapauksessa eläimistä), josta pystyisin periaatteessa haalimaan kaikki maailman eläimet malleikseni. Oli
vain jotenkin onnistuttava houkuttelemaan ne
esiin.
Totesin, että minun oli vain jatkettava erilaisten mustejälkien tekemistä niin kauan, kunnes
alkaisin nähdä niissä monipuolisemman lajikirjon ja eläinkatraani saisi tarpeeksi täydennystä.

Avuksi päätin antaa muistilleni ja mielikuvikukselleni ulkopuolisia virikkeitä. Aloitin luontodokumenttien ahmimisen vapaa-ajallani. En
koskaan katsellut niitä piirustustyöskentelyni aikana, jotta en alkaisi kopioida niiden visuaalista
maailmaa. Joskus saatoin piirtäessäni kuunnella
radiosta eläindokumentteja. Kuuloaistin kautta
tuleva teoreettinen tieto ei näyttänyt vaikuttavan
piirustusjälkeeni yhtä voimakkaasti kuin visuaalisesti vastaanottamani tieto. Usein katselin eläinohjelmia iltaisin kotonani. Tämä oli mieluisa
lisä piirustustyöskentelylleni, sillä samalla opin
uusia, mielenkiintoisia faktoja eri eläinlajeista.
Samalla eläinhavainnoille virittäytyneisyyteni venyi niin äärimmilleen, että Sir David Attenborough esitteli minulle erikoisia eläinlajeja unissanikin.
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84-85. Suurin osa maalaamistani pinnoista oli vain paikoin kauniita ja harmonisia. Yksityiskohtia maalauksistani.

5.4. Maalaustyöskentely ja kollaasit

perfektionismini aiheutti minulle eniten päänvaivaa.

5.4.1. Rumia pintoja ja mauttomia värejä
Viikkojen mustavalkoisen mustetahratyöskentelyn jälkeen siirryin väreihin ja maalauskokeiluihin. En ollut maalannut pitkään aikaan ja koin,
että taitoni olivat pahasti ruosteessa. Ahdistuin
taitojeni puutteesta heti ensimmäisissä maalausyrityksissä. Tavalliseen tapaani halusin heti
luoda paperille hienostuneita väriyhdistelmiä ja
luontevaa siveltimenjälkeä. Tässä työni vaiheessa

Koin värimaailmani olevan rajattu tiettyihin sävyihin, jotka automaattisesti aina valitsen töihini.
Siveltimenjälkeni näytti mielestäni väkinäiseltä ja
naiivilta. Kokeilin sekä vesivärejä että akryylivärejä, mutta turhaannuin molempiin välittömästi.
Sama yrittämisen kankeus, johon olin törmännyt enismmäisissä mustepiirustuksissani, tuli
vastaan maalatessani. Nyt ongelma tuntui vielä
monimutkaisemmalta: luonnottomasti yksinker-
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taistettujen muotojen ja amatöörimäisten siveltimenvetojen lisäksi luonnoksiani häiritsi ankea
värimaailma.
Päästäkseni kiinni maalaustekniikkaan minun oli
asennoiduttava siihen uudella tavalla. Minun oli
uskoteltava itselleni, että maalausjälkeni tasolle
ei ollut minkäänlaisia vaatimuksia. En yrittänyt
maalata mitään esittävää; teeskentelin vain peittäväni huvikseni pintoja väreillä. Levittelin maalia jätepapereille ja pakkauskääreille ikkunalastoilla, teloilla ja juuriharjoilla. Pursottelin väriä

alustalle pullosta ja roiskin sitä summassa ympäriinsä. Värien sekoittamisessa yritin tietoisesti
taantua lapsen tasolle ja unohtaa kaiken oppimani väriteoriasta. Näin laajensin palettiani uusilla
sävyillä. Käytin maalipinnoissani lisänä erilaisia
pakkaus- ja rakennusteippejä. Välillä suihkuttelin spray-maaleilla, välillä raavin maalia pois pinnoista. Vesiväreillä työskennellessäni mielenkiintoisimmat tulokset syntyivät märkätekniikalla ja
kloorilla. Vietin useita päiviä vain erilaisia pintoja ja väriyhdistelmiä maalaten. Suuri osa tuotoksistani oli todella mauttomia: käsittämättömän
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86. Ilta-auringon säteet piirustuspöydälläni. Aamulla edellispäivän piirustukset
näyttäytyvät uudessa valossa.
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epäharmonisia väriyhdistelmiä ja tunkkaisen sotkuisia jälkiä. Niistä oli hienostuneisuus kaukana.
Jotkut vaikuttivat 70-luvun motellin sisustuksilta, jotka oli sulatettu ja levitetty laiskasti paperin
pinnalle. Koin vain murto-osan maalauskokeiluistani onnistuneiksi: väreiltään tasapainoisiksi
ja pintastruktuureiltaan kiinnostaviksi. Säilytin
kuitenkin myös kaikki epäonnistuneiksi kokemani maalaukset.

5.4.2. Epäonnistumista vai
kärsimättömyyttä?
Joskus maalaustyöskentelyni tuntui järjettömältä
ajanhukalta. Usein päivän päätteeksi olin todella
epäluuloinen tuotosteni sekä tekemiseni suhteen.
Ei ihmekään: esteetikkona ja järjestelmällisenä
tekijänä minun on vaikea hyväksyä käyttäväni aikaa näennäisen rumien pintojen maalaamiseen.
Cskikszentmihalyin mukaan vapaa taiteellinen
toiminta vaatii tekijältään voimakasta omaa käsitystä siitä, mitä hän työllään tavoittelee, jotta
tekeminen tuottaisi tyytyväisyyttä. Tämä pätee
myös silloin, kun luovan prosessin lopputulos on
avoin. Vaikka taiteilija ei tiedä, miltä hänen luomansa kuva tulee näyttämään, on hänellä oltava
omat sisäiset hyvän ja huonon kriteerinsä saadakseen työskentelystään iloa. (Cskikszentmihalyi
2005, 91.) Mutta miten määritellä nämä kriteerit - hyvä ja huono; onnistunut ja epäonnistunut?

Piirustusprojektini eri vaiheissa tulin usein pohtineeksi epäonnistumisen kokemusta. Se oli mielessäni erityisesti maalatessani päämäärättömästi
paperiarkki arkilta omituisempia väriyhdistelmiä
ja mauttomampia pintoja. Pettymyksen tunne
hiipi mieleeni silloin, kun totesin, etten ollut
koko päivän aikana saanut luotua ainuttakaan
kaunista luonnosta. Onko epäonnistuminen siis
tuloksettomuutta? Vai rumuutta? Kauneuden ja
rumuuden käsite on hyvin subjektiivinen - ja
niin on myös tuloksettomuuden. Monet olisivat
tyytyväisiä työskenneltyään koko päivän, vaikka
toiminnan konkreettiset tulokset (tässä tapauksessa syntyneet piirustukset) eivät hivelisikään
silmää.
Osa piirustustapahtumassa saavutettavista tuloksista ei ole käsinkosketeltavia. Tietotaito piirtämisestä karttuu myös silloin, kun tapahtumasta
ei synny briljanttiluonnoksia tai muita näkyviä,
esteettisesti vaikuttavia jälkiä. Uusia oivalluksia
tapahtuu myös näennäisen tuloksettoman piirtämisen aikana, ainakin tiedostumattomalla tasolla. Oivallukset voivat ilmetä myöhemmässä
työskentelyssäni tietoisina ratkaisuina tehdä jokin käytännön asia toisin kuin aikaisemmin epäonnistumiseen johtaneella tavalla. Useimmiten
tällaiset oivallukset ilmenevät kuitenkin epäsuoremmin. Ne esiintyvät jälkeenpäin eri asiayhteyksissä intuitiivisina tuntemuksina, jotka johdattelevat työskentelyäni uudenlaiseen visuaaliseen
kieleen. Pirkko Anttilan mukaan intuitiomme
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tuottaa tietoa yhteenkuuluvuus- ja eroavuussuhteista (Anttila 2005, 56). Intuitiivinen mieleni
vertaa käsilläni olevaa tehtävää jatkuvasti hiljaiseen tietooni, jota se prosessoi salamannopeasti
(Raami 2013, 2). Tähän tietovarastoon ovat tallentuneet kaikki menneet piirustuskokemukseni,
mokineen ja rumuuksineen päivineen.

minnut ne auttamattomasti pilalle menneiksi.
Joskus unohdettuani alun perin epäonnistuneeksi tuomitsemani luonnoksen pidemmäksi aikaa
se esittäytyi minulle viikkojen päästä suorastaan
loistavana ideana jatkokehittelyä varten.

Maalausprosessissani minun oli jatkuvasti muistutettava itseäni, että olin varmasti oppinut päivän työskentelystä jotain, mistä hyötyisin tulevaisuudessa - ehkä se suodattuisi jo seuraavan
päivän toimiini. Rentoutuminen ja uni auttaa
uusia oivalluksia löytämään tiensä monimutkaisten ajatuskerrostumien läpi nopeammin.
Jaana Houessoun ja Hannele Koivusen mukaan
luovat ajatukset järjestyvät ja ideat kypsyvät huomaamattamme keskittyessämme muihin asioihin (Houessou 2010. 120, Koivunen, 1997. 98).
Työstä irrottautumisen ja levon ansiosta edellispäivän piirustukseni näyttäytyivät minulle entistä merkityksellisempinä palatessani työhuoneelle
nukutun yön jälkeen.
Etääntymisellä oli merkittävä vaikutus myös siihen, miten suhtauduin työssäni onnistumiseen.
Usein jo nukutun yön jälkeen näin edellispäivän
luonnokset uusin, tyytyväisemmin silmin kuin
väsyneenä työpäivän päätteeksi. Saatoin huomata niissä uutta potentiaalia ja jatkaa niistä onnistuneita piirroksia, vaikka aikaisemmin olin tuo-

Epäonnistumisen tunne, jota koin, olikin siis
useimmiten vain kärsimättömyyden ilmentymä. Aikaisemmin olen turhauduttuani saattanut
heittää pois keskeneräisiä luonnoksia tai hetken
suutuspäissäni jopa valmiita töitä. Monesti olen
myös luovuttanut, jos aloittamani piirustus ei ole
heti näyttänyt hienolta. Mikäli olisin malttanut
olla hivenen armollisempi itseäni ja luonnoksiani kohtaan, olisin voinut nähdä yrityksissäni
myöhemmin käyttökelpoisia ideoita. Tuntui vapauttavalta tulla siihen tulokseen, että epäonnistuminen on usein vain omien korvieni välissä ja
yleensä täysin riippuvainen senhetkisestä mielialastani.

5.4.3. Milloin luonnos on pilalla?
Millainen sitten on epäonnistunut luonnos? Voiko sellaista olla, jos luonnostelun tarkoitus on
toimia piirustustaidon harjoitushallina? Mielestäni tärkeintä luonnostelussa on jonkin abstraktin idean hahmottaminen ja näkyväksi tekeminen. Omassa projektissani luonnosteluprosessissa
ensisijaisena päämääränäni oli oppia siitä. Tämä
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87. Epäonnistunut luonnos. Gorillan anatomia ei ole uskottava eikä mielestäni luontevasti pelkistetty. Näin jälkikäteen
olen armollisempi tätäkin tuotostani kohtaan. Se on rumuudessaankin jollain lailla koomisen sympaattinen.

kai tarkoitti, että käytännössä en voinut epäonnistua projektissani. Toisaalta olisin varmasti
kokenut epäonnistuneeni, jos en olisi projektin
aikana saanut ollenkaan aikaiseksi luonnoksia,
joihin olisin tyytyväinen. Projektini lopputulos
oli näyttely, joka kuitenkin asetti omat vaatimuksensa työlleni, oppimisen ohella.

piirustusjälki oli jähmeää ja epäorgaanista. Epäorgaanisella tarkoitan, että niitä piirtäessäni käteni tukeutui teoreettiseen tietoon kuvauskohteesta. Tällöin koin luomani kuvan epäautenttiseksi,
koska se ei syntynyt omasta kokemuksellisesta
eläintietoudestani.

Koin epäonnistuneeni silloin, kun luonnokseni
näyttivät pakotetuilta ja luonnottomilta. Niiden
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88.
88. Suurin osa maalaamistani pinnoista oli mielestäni mauttomia. Maalauskokeilujen järjestelyä. 89. Luonnostelua ikkunalastalla ja juuriharjalla.
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89.
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90.

5.4.4. Paloittelemalla ja kokoamalla uusia
keksintöjä
Maalausprosessin aikana kokeiluja syntyi niin
paljon, että jouduin kasaamaan niitä työpöytäni alle piiloon tehdäkseni tilaa uusille töille. Kun
vihdoin, viikkojen maalaamisen jälkeen koitti aika alkaa jatkotyöstämään luomiani maalipintoja, olin ehtinyt unohtaa useimmat niistä.
Csikszentmihalyin esittämä luovan prosessin
itämisvaihe oli tapahtunut tällä aikavälillä. Nyt
näin alun perin merkityksettömissä ja päämäärättömissä maalipinnoissa loputtoman määrän

mahdollisuuksia. Jopa aikaisemmin rumiksi kokemissani maalauksissa oli kiinnostavia kohtia ja
paikoin yllättävän kauniitakin väriyhdistelmiä.
Rakensin maalauksistani kollaaseja. Kollaasitekniikka jatkoi luontevasti työskentelyni sattumanvaraista linjaa. Paloittelemalla papereita pyrin jälleen suunnittelemattomuuteen. Leikkelin niitä
nurjalta puolelta, monta paperia samaan aikaan
”summassa”, välillä revin arkit palasiksi. Paloittelun jälkeen asettelin paperinkappaleita vierekkäin, etsien mielenkiintoisia väri- kuvio- ja muotoyhdistelmiä. Siirtelin palasia, kunnes tunnistin
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Kollaasien sommitteleminen oli kuin palapelin rakentamista. 89. Maalaamistani pinnoista leikkaamiani paloja.
90. Lumivuohia kollaasin keinoin.
91.

niiden yhdistelmissä viitteitä johonkin eläinhahmoon.
Eläinhahmojen kokoamiseen sattumanvaraisista
muodoista liittyi sama löytämisen tunne, jonka
olin kokenut mustejälkiä tuijotellessani. Olin
jälleen visioinnin ja tarinankerronnan flow’ssa.
Istuin tuntikausia työhuoneeni lattialla värikkäiden paperinpalojen keskellä ja koin leikkiväni palapelillä, jolla oli loputon määrä ratkaisuja.
Usein oli vaikeaa päättää, mitkä väri- ja pintaelementtiyhdistelmät olivat parhaita ja mitkä niistä syntyvät eläimet hauskimpia. Ajanpuutteen

vuoksi päädyin kokoamaan vain pienen osan
kaavailemistani kollaasieläimistä valmiiksi näyttelytöiksi. Olin suunnitellut työstäväni niitä pidemmälle monipuolisilla, piirretyillä yksityiskohdilla. Tämä osoittautui yllättävän hankalaksi.
Eläinhahmojen perusmuodon syntyminen oli
tuntunut vaivattomalta, kuin leikiltä. Nyt, luovan prosessin arviontivaiheessa koin suorituspaineita, enkä ollut varma, miten työtä parhaiten
jatkaisin. Loppujen lopuksi lisäsin kollaasieläimiini vain muutamia yksityiskohtia, jotka tekivät niistä helpommin tunnistettavia.
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Pitkän luonnosteluprosessini viimeinen vaihe,
eläinten rakentaminen koollaasitekniikalla, oli
luontainen jatke mustetahratyöskentelylleni.
Siinäkin psyykkiselle automatismille tyypillinen
vapaa-assosiaatiomenetelmä avasi portin uudenlaiseen kuvamaailmaan. Robert Motherwell
sitoi kollaasitekniikan automatismiin kuvaten
sitä toiseksi metodiksi, jolla saadaan aikaan täysin omaleimaisia, ulkomaailmasta riippumattomia tuloksia (Danto 1997, 50). Automatismin periaatteen kaltaisesti koin kollaasieläinteni
koostamisen aikana usein, että käteni vain antaa
muodon ideoille, joita ohjaa jokin minusta riippumaton voima. Tuolla voimalla en tosin tarkoita mitään mystistä henkimaailmaa, vaan omaa
intuitiotani.
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92. Rakennus- ja pakkausteipit osoittautuivat mielenkiintoisiksi lisiksi maalauksissa ja
kollaaseissa.
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93. Näyttelyn suunnittelua vaikeutti se, että parhaimmat eläinpiirustukseni olivat syntyneet epämääräisen muotoisille ja kokoisille paperinpaloille.
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VI Näyttely

6.1. Luonnosläjästä
galleriakelpoisiksi töiksi
Kaikissa projektini aikana valmistuneissa töissä
sattumalla ja ennalta suunnittelemattomuudella
oli keskeinen rooli. Näyttelyn lähestyessä vaikein
kohtaamani kysymys oli, miten säilyttäisin töiden kesyttömyyden galleriakontekstissa. Miten
tuoda eläinhahmojeni spontaani luonto formaattiin, joka minun oli välttämätöntä suunnitella
ennalta?

6.1.1. Luonnos vai teos?
Miettiessäni töideni esillepanoa tulin pohtineeksi
paljon luonnoksen arvoa ja merkitystä. Sakke Yrjölä kuvaa mielestäni luonnosta hienosti:
“Luonnos vangitsee oleellisen. Se iskee terävästi. Sen
ei tarvitse kosiskella, se lumoaa aitoudellaan. Luonnos on luovan tekijän kirves. Sillä hahmotellaan
ideoita suurpiirteisesti ja pilkotaan toimimattomat
päreiksi. Luonnos on nopea piirretyn muodon saanut ajatus, kuin suurpiirteinen lupaus, vailla täyttymyksen taakkaa. Luonnoksesta ajatukset lähtevät
liikkeelle, se on täynnä mahdollisuuksia. Se ei ole
julkaistavaksi tarkoitettu briljantti, tekijänsä osaamisen ja luomisvoiman täydellinen kuvaaja.”
(Yrjölä 2007, 8.)

Kuten Yrjölä toteaa vertaamalla luonnosta kirveeseen, suunnittelutyössä luonnos on useimmiten väline tai välivaihe. Siinä esitetyt ideat jalostetaan pidemmälle, ennen kuin ne kohtaavat
yleisönsä. Koen, että muotoilussa luonnos jää
useimmiten näkymättömänä valmiin tuotteen
taustalle eikä sille itselleen mielletä merkittävää
arvoa. Raja luonnoksen ja oikean teoksen välillä on mielestäni häilyvämpi kuvataiteen alueella.
Kun on kyse puhtaasti taideteoksesta (eikä esimerkiksi käyttöesineestä), voi sen tekijä itse määrittää, mikä lasketaan valmiiksi teokseksi tai sen
osaksi. Tällöin myös luonnoksella on itseisarvo,
jos taiteilija päättää asettaa sen esille näyttelyyn.
Tämä näky myös taidehistoriassa: kuuluisien
kuvataiteilijoiden luonnokset tulevat useammin
tutuiksi kirjallisuudesta ja näyttelyiden yhteydestä kuin muotoilijoiden. Suunnittelijakuuluisuuksista muistamme yleensä vain heidän valmiit
tuotteensa, kuten esimerkiksi klassikkohuonekalut tai klassikkopainokuosit.
Omat piirustukseni alkoivat kokeilumaisina,
päämäärättöminä luonnoksina. Olin alunperin
kuvitellut, että halvoille papereille “suttaamani”
luonnokset olisivat vain välivaihe ja että tekisin
niiden pohjalta galleriakelpoisia ja valmiita töitä,
jotka olisivat projektini varsinainen tulos. Mitä
pidemmälle luonnosteluprosessini eteni, sitä tärkeämmäksi koin itse luonnosteni arvon. Niitä
tehdessäni koin sellaisia ahaa-elämyksiä, joista en
ollut osannut aikaisemmin unelmoidakaan. Se,
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mitä opin niistä, osoittautui tutkimustyöni kannalta tärkeämmäksi kuin ajatus työn “valmiudesta”. Myös galleriakelpoisuuden käsitteestä tuli
toisarvoista.
Arvokkainta, mitä olin oppinut piirustusprosessistani, oli päästää irti liiasta kontrollista luomistyössä. Tämä minulle uudenlainen vapaus ja
rentous näkyi kädenjäljessäni, ja se välittyi luonnoksistani. Koin, että olisi sääli kesyttää luomani eläinhahmot piirtämällä ne uudelleen suurempaan kokoon ja arvokkaammalle paperille.
Niistä häviäisi niiden autenttisuus, joka ilmenee spontaanina piirustustyylinä. Luonnostelun
spontaanius oli kehittynyt piirustusprojektini
ydinideaksi. Vapaa-assosiaatiomenetelmät, joilla
olin luonnokseni toteuttanut, perustuivat suunnittelemattomuuteen ja epätarkkuuteen. Niiden
luonteen oli määrittänyt se, että ne syntyivät kuin
vahingossa, silloin kun en yrittänyt liikaa. Olisi
siis ollut täysin vastoin eläinhahmojeni luonnetta
jäljitellä niistä uusia piirroksia.
Luonnosteluprosessi oli vienyt minut täysin
mennessään. Alun kangertelusta huolimatta uusien kokeilujen tekeminen oli ollut loppujen lopuksi paljon jännittävämpää kuin gallerian seinien ja töiden ripustuksen miettiminen. Mutta
voisinko esittää taidenäyttelyssä tällaisia raakoja,
kokeilevia luonnoksia? Miten asettaisin ne esille
niin, että ne näyttäisivät arvokkailta: teoksilta?

6.1.2. Leikkaa ja liimaa- esillepano
Päätin, että luonnosteni kuvamaailma oli tarpeeksi pitkälle kehittynyt ja riittävän kiinnostava
sellaisenaan toimiakseen valmiina näyttelytyönä. Haasteita toivat kuitenkin materiaalit, joille
luonnokseni olivat syntyneet. Mustavalkoisista
piirustuksistani suurimman osan olin piirtänyt
muodoltaan ja kooltaan epäsäännöllisille paperinpaloille. Jotta olisin saanut originaaliluonnoksistani tarpeeksi siistit ja arvokkaan näköiset,
olisi minun täytynyt kehystää ne yksitellen. Ajatus kehystämisestä tuntui vastenmieliseltä: se toi
mieleeni eläinhahmojeni sulkemisen häkkeihin.
Erillisten eläinhahmojen kehystäminen olisi irroittanut ne ympäristöstä ja toisistaan ja samalla
katsojasta. Tällöin yleisö tarkastelisi niitä samankaltaisessa luonnottomassa ympäristössä kuin
kohdatessaan villieläimiä eläintarhassa. Halusin
eläinteni vaeltavan vapaina ja iloisina galleriatilassa. Päätin kiinnittää eläinhahmoni kehystämättöminä ja kesyttämättöminä suoraan gallerian seinille.
Seuraava haaste oli mittakaava. Eri eläinhahmojen välinen mittasuhde oli epälooginen: karvamato oli isompi kuin norsu ja hiiren häntä olisi
voinut pyyhkäistä vesipuhvelit mennessään. Kuvien välisessä koossa ei myöskään ollut tarpeeksi suurta vaihtelua; joukkoon tarvittiin joitain
eläinhahmoja, jotka olivat huomattavasti muita
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94. Paperitulosteet sulautuivat hyvin gallerian seiniin.

suurempia tasapainoisen kokonaisuuden luomiseksi.
Ratkaisuksi keksin kuvieni jäljentämisen digitaalisella painomenetelmällä. Sen avulla pystyin
skaalaamaan ja monistamaan eläimiäni ilman
että niiden alkuperäinen piirustustyyli kärsi.
Näin minun ei myöskään tarvinnut pelätä tuhoavani alkuperäispiirustuksiani, joihin olin kiintynyt kovasti. Originaalit saivat jäädä odottamaan
toista tilaisuutta, jossa hyödynnän ne tulevaisuudessa.

Skannasin piirtämistäni eläinhahmoista parhaat
ja muutin tietokoneella niiden kokoa. Tähän
meni yllättävän paljon aikaa; olihan hahmoja
kertynyt noin kaksisataa kappaletta. Tein tietokoneella pienoismallin huoneesta, johon eläininstallaationi tulisi. Tämä oli projektini pitkäveteisin ja työläin vaihe. Tilan kokonaissommitelmaa
suunnitellessani uppouduin viikoiksi Csikszentmihalyin kuvaamien luovan prosessin arviointi-ja työvaiheiden pariin.
Tietokonetyöskentelyn jälkeen tulostin sekä pienoismallin että sen mukaan suuremmaksi skaal-
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tut eläimet ja maisemaelementit, jotka liimaisin
näyttelytilan seiniin. Piirustukseni tulostettiin
suurikuvatulostimella, mustesuihkuna piirustuspaperirullille. Tulosteet olivat korkealaatuisia
ja muistuttivat pinnaltaan yllättävän paljon kuvieni alkuperäistä mustemaalausjälkeä. Leikkasin eläinhahmot irit tulosterullista yksittäin tai
ryhminä ja liisteröin ne kiinni suoraan gallerian
seiniin.

timusten painoa. Projektini pääpaino oli luonnosteluprosessissa, ja sen tuloksista merkittävin
ei ollut käsinkosketeltava. Syntyneiden luonnosten tavoitteena oli ollut avata lukkoja luovassa
prosessissani ja muuttaa suhtautumistani piirtämiseen. Kun töitteni näytteilleasettamisen aika
koitti, omista oivalluksistani tärkeimmät olivat
siis jo tapahtuneet. Nyt oli vain mietittävä, miten välitän ne yleisölleni.

Valitsemani esitystekniikka muistutti minua leikekirjasta ja sopi hyvin jatkeeksi luonnostelutyöskentelylleni. Leikkelin tulostetut eläimet irti
paperista suurpiirteisin ottein. Ne toistivat luonnosteni epäsäännöllistä muotoa, mutta nyt ne
olivat helpommin esitettävissä toimivana kokonaisuutena. Piirustusinstallaatiosta välittyi sama
tunnelma, kuin työskentelyprosessistani työhuoneella: rönsyilevä, runsas, vapaa ja vähän kaoottinen.

Halusin näyttelyn olevan taidonnäyte persoonallisesta piirustustyylistäni. Kutsuin paikalle edustajia kirjankustanmoista sekä tekstiilialan yrityksistä työllistymismahdollisuuksiani ajatellen.
Ennen kaikkea halusin kutsua näyttelyyn kaikki
ystäväni, kollegani ja henkilöt, jotka ovat tukeneet minua koko elämäni aikana sekä taiteen että
eläinharrastukseni parissa. Samalla toivoin mahdollisimman laajaa piirustustaiteesta ja eläimistä
kiinnostunutta näyttely-yleisöä. Toivoin myös
lapsivieraita, koska uskoin eläinhahmojeni riemastuttavan nuorta yleisöä. Samalla saisin sopivalta testiryhmältä palautetta siitä, kuinka hyvin
kuvani soveltuisivat esimerkiksi lastenkirjakuvituksiksi.

6.1.3. Näyttelyn merkitys
Koen, että luovassa työssä on on tärkeää tuoda
ideansa yleisön nähtäviksi, muuten ne jäävät
pyörimään vain tekijänsä omien ajatusten ja työhuoneen välille. Ulkopuolisen maailman - taidemaailman ja muun yleisön - arviointi ja palaute
on tärkeää ideoiden jatkokehittelyä varten.
Olin kuukausien vapauttavan luomistyön ajan
nautiskellut omien ideoideni kehittelystä ilman
tarkan työrajauksen tai suunnittelutehtävän vaa-

6.2. Näyttelyn rakentaminen
6.2.1. Kaaoksen sietäminen
Vaikka olin ennen näyttelyä tehnyt pedanttiin
tapaani tarkat suunnitelmat niin tilan käytöstä
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kuin ajan hallinnastakin, oli käytäntö toinen.
Tarkasti miettimäni aikataulut ja työjärjestys
muuttuivat taisteluksi ajan ja näyttelyarkkitehtuuriin liittyvien ongelmien kanssa. Kuvien tulostamisessa oli teknisiä ongelmia, pienoismallissani oli mitoitusvirhe, ja kaikkien muiden
asioiden hoitaminen jäi viime tinkaan. Viimeiset
tunnit ennen avajaisia olivat kaaosta. Liisteriä ja
paperinrämmäleitä oli kaikkialla tulosteiden seinille kiinnittämisen jäljiltä. Tässä työni vaiheessa
hermoni olivat heikoilla. Onneksi ystävien avulla
ja nopeilla suunnitelman muutoksilla näyttely
saatiin valmiiksi juuri ja juuri ajoissa. Viimeinen
taulu ripustettiin seinälle viisi minuuttia ennen
avajaisvieraiden saapumista.
Kaaos, joka yleensä kuuluu oleellisena osana näyttelyn loppukiriin, oli opettavainen kokemus. Minun oli pysyttävä rauhallisena ja uskottava, että
yhteisvoimin kokonaisuus saadaan kasaan. Tässä
vaiheessa taas huomasin, että luovaa prosessia on
turha yrittää kontrolloida liikaa. Siihen kuuluu
aina jotain odottamatonta. Vastoinkäymisten
sattuessa on osattava päästää irti alkuperäisestä
suunnitelmasta ja keksittävä ennakkoluulottomasti - ja usein nopeasti - uusia ratkaisuja. Tämä
on tyypillinen osa taiteilijan elämää.
Näyttelyn loppukirikaaoksessa huomasin, että
neljän kuukauden työskentelyjaksoni aikana
myös muut kuin piirustustaitoni olivat kehittyneet. Piirustusprosessista omaksumani uusi,
rennompi asenne työntekoon auttoi myös tässä
hektisessä tilanteessa. Piirtäessäni olin kokeillut

erilaisia improvisaatiotekniikoita, joista saamani
harjoitus osoittautui hyödylliseksi näyttelynrakennussuunnitelmien muuttuessa. Improvisoiva piirustusote oli tehnyt minusta samalla itsevarmemman: olin todennut, että voin luottaa
omaan luovuuteeni ja siihen, että ideoita syntyy
suunnittelemattakin.
Kaaoksensietokykyni oli parantunut sen myötä,
kun olin löytänyt oman luontaisen työskentelyrytmini. Kuuntelemalla omia tuntemuksiani
ja intuitiotani luovan työn aikana olin oppinut,
että sellaisista asioista, joihin ei voi vaikuttaa, ei
kannata stressaantua. Hermostuminen turhasta
kuluttaa vain energiaa, jonka voi käyttää järkevämmin ongelmien ratkaisemiseen. Tämä johtopäätös vaikuttaa itsestäänselvyydeltä. Kuitenkin
stressaavassa tilanteessa tällainen huomio unohtuu helposti ja turhasta huolehtiminen riistäytyy käsistä. Silloin ajatukset karkaavat tapahtumahetken realiteeteista häiritseviin tekijöihin ja
keskittymiskyky herpaantuu. Hidastamalla projektissani työtahtiani ja antamalla enemmän tilaa
ajatuksilleni pelkän työtehtävien suorittamisen
sijaan opin olemaan kokonaisvaltaisemmin läsnä
hetkessä - niin itse luomistapahtumassa kuin sitä
ennen ja sen jälkeen tapahtuvissa asioiden järjestelyhetkissäkin.
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6.2.2. Näyttelyarkkitehtuuri

6.2.3. Kuvakirja osana työtäni

Näyttelymme oli Myymälä 2 -galleriassa Helsingin Uudenmaankadulla. Tavoitteenani oli tehdä
galleriatilasta eläinten oma maailma. Halusin
katsojan tilaan astuessaan kokevan siirtyvänsä
kaupungin kadulta uuteen ympäristöön, huoneen kokoiseen ekosysteemiin, jossa vallitsivat
viidakon lait. Galleria oli katutasoa alempana,
joten sinne astuminen jo itsessään auttoi ajatusta ympäristönmuutoksesta. Sisään astuessaan
näyttelyvieraat sukelsivat suoraan tähän eläimiä
vilisevään tilaan. Mustavalkoinen piirustusinstallaationi ulottui gallerian suuremman huoneen
jokaiselle seinälle. Saman huoneen lattian keskellä oli suuri jalusta, jolla seisoivat ylväinä Lotta Mattilan klassisia rintakuvia matkivat eläinaiheiset veistokset. Katsojat saivat tarkastella tilaa
kokonaisuutena ja tutustua työni yksityiskohtiin kiertämällä huoneen seiniä pitkin. Gallerian seinillä kohtasivat eri maanosissa ja erilaisissa
elinympäristöissä elävät eläimet. Siellä vaelsivat
rinnan etelänavan pingviinilaumat, afrikkalaisen
savannin ja sademetsän eläimet sekä mielikuvitus
eläimet, sikin sokin.

Vaikka lopputyönäyttelyssä minulle tärkeintä oli
“oma ekosysteemini” - piirustusinstallaationi
kokonaisuutena - koen, että työni vahvuus on
yksittäisissä eläinhahmoissa. Ne ovat ilmeikkäitä
ja jokaisella on oma persoonansa. Piirustusinstallaationi on vaikea esittää valokuvissa tämän kirjan rajoittavassa koossa. Yksittäiset eläimet, joita
näyttelytilassa pääsi tarkastelemaan läheltä, eivät
pääse oikeuksiinsa näyttelykuvissa. Tämän takia
päätin koostaa eläinhahmoistani erillisen kirjan, johon valitsin niiden parhaimmistoa. Tässä
piirustukseni jalostuivat jälleen eteenpäin, koska nyt niillä on merkityksensä omana, erillisenä
teoksenaan, kuvakirjan muodossa. Päätös kirjan
kokoamisesta liittyi myös tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiini. Koska toivon työllistyväni kirjankuvitustöissä, koin hyödyllisksi esittää
piirustukseni kirjaformaatissa.

95. Tietokoneen avulla sommittelemani suunnitelma
piirustusinstallaatiolle.

Gallerian toiseen, pienempään huoneeseen ripustin värikkäät kollaasityöni kahdelle eri seinälle. Niiden kanssa samassa tilassa olivat esillä
Paula Barclayn muotokuvamaalaukset kaupunkilaiskoirista.
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6.3.Menagerie
Menagerie-ryhmänäyttely oli esillä Myymälä 2
-galleriassa Helsingin Uudenmaankadulla 1426.4.2015. Näyttelyryhmään kuuluivat minun
lisäkseni opiskelutoverini kuvanveistäjä Lotta
Mattila ja tekstiilisuunnittelija Paula Barclay.
Kaikki opiskelimme Aalto-yliopiston Taiteiden
ja suunnittelun korkeakoulussa. Paula valmistui
tekstiilin koulutusohjelmasta kaksi vuotta sitten,
Lotta suorittaa yhä viimeisiä maisterinopintojaan
keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelmassa.
Lottaa ja minua yhdistää se, että me molemmat
kuulumme viimeiseen opiskelijavuosikertaan,
joka valmistuu koulutusohjelmistamme. Sekä
keramiikan että tekstiilitaiteen koulutusohjelmat
on tutkintouudistuksen myötä lakkautettu. Me
halusimme yhteisnäyttelyllämme tuoda näkyväksi koulumme kuvataidepainotteista osaamista, joka tuntuu helposti jäävän kaupallisen muotoilun jalkoihin.
Meitä kaikkia yhdistää kiinnostus luontoa ja
eläinmaailmaa kohtaan. Lotta on vuosien ajan
keskittynyt veistoksissaan eläinhahmojen kuvaamiseen, Paula taas on tutkinut suunniteluprojekteissaan ympäristökysymyksiä, kuten merien liikakalastusta. Itse olen tutkinut eläinkysymyksiä
sekä piirustuksissani että tuotesuunnittelussani.
Yhteisenä näyttelyinspiraationamme olivat eläintarinat ja faabelit, eläinten esiintyminen kaupun-

kielämässä sekä ihmisten ja eläinten käyttäytymismallit.
Menagerie- sanalla on historiallisesti viitattu kuninkaallisiin ja aristokraattisiin eläintarhoihin.
Tällaiset eksoottisten eläinten kokoelmat olivat
kolonialismin tuote: tuliainen ja vallan- ja rikkaudennäyte vallatuilta kaukomailta. (Berger
1998, 157-158.)
Me halusimme Menagerie-näyttelyllämme palauttaa sanaan liitetyn ylväyden ja arvon itse spektaakkelin tähdille, eläimille itselleen. Halusimme
näyttely-ympäristössämme vapauttaa eläimet häkeistä ja nostaa ne pääosaan. Näyttelymme oli
yhteinen kunnianosoituksemme eläinmaailmalle. Galleriaan luomamme lajikirjon välityksellä
halusimme jakaa oman rakkautemme eläimiin
laajan yleisön kanssa. Samalla halusimme muistuttaa, että ihminen on vain yksi, alastomuuttaan
häpeilevä nisäkäslaji muiden lajien joukossa.
Sain paljon positiivista palautetta näyttelystä.
Monet näyttelyvieraista totesivat, että näyttelystä
tuli hyvälle tuulelle. Koen onnistuneeni työssäni,
koska sain välitettyä sen piirtämisen ilon, jonka luova prosessini tuotti minulle, myös töideni
yleisölle.
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96. Ville-kissa osallistuu näyttelytöiden valikointiin.
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Menagerie

[1. eläinnäyttely
2. eläintarha
3. sekalainen joukko
4. epätavallinen kokoelma]
(www.sanakirja.org 2015)
97. Interiöörikuva Menagerie-näyttelystä.
Etualalla Lotta Mattilan veistoksia ja takana
näkyy osa piirustusinstallaatiostani Noin
kaksisataa eläintä.
Seuraavien sivujen kuvat 96-102. ovat
piirustusinstallaationi eri kohdista.
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97.

135

98.
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99.
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100.
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101.
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103. Seeprat, kollaasi.
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104.

105.

104. Porsas, kollaasi. 105. Sarvikuono, kollaasi.
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106. Kilpikonna, kollaasi.
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107. Norsu, kollaasi.
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108. Apinat, kollaasi.
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108.
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VII		

Lopuksi

7.1. Ammatinkuvani
hahmottuminen
Aikaisemmissa opinnoissani olin erikoistunut
tekstiilipainokuosien suunnitteluun. Lopputyössäni halusin irtautua tuotekeskeisestä ajattelusta ja keskittyä kuvataiteeseen. Työskentelytapani lopputyöni produktiovaiheessa muistuttikin
enemmän kuvataiteilijan työskentelyä ateljeessaan kuin suunnittelijan projektiluontoista työtapaa. Produktioni luonne olisikin kaupalliseksi
suunnittelutyöksi utopistinen: kuukausien luonnosfiilistely ja oman tyylin hakeminen ei yleensä
ole mahdollista suunnittelutehtävän aikarajoitusten ja vaatimusten puitteissa.
Suhtauduin lopputyöprojektiini mahdollisuutena vapaaseen itsetutkiskeluun ja terveellisten
työskentelytapojen etsimiseen. Prosessi oli tärkeä
niin taiteellisen kehitykseni kuin tulevaisuuden
suunnittelijantyönikin kannalta. Sen myötä opin
paremmin tuntemaan sekä työskentelyni heikkoudet että vahvuudet ja löysin työkalut, joilla
parhaiten hyödynnän luovan potentiaalini. Samalla minulle selvisi, minkälainen ammatillinen
työnkuva on minulle sopivin. Valmistuttuani
suunnittelen toimivani sekä kuvataiteen alueella
että freelance-kuosisuunnittelu- ja kuvitustöissä.
Kuukausien vapauttavan työskentelyn jälkeen

koen, että olen valmis palaamaan tuotelähtöisen
suunnittelutyön pariin. Aloittaessani projektiani koin kuosisuunnittelun raporttiajattelun luovuuttani rajoittavana ja olin kyllästynyt tuotekeskeisyyteen. Nyt en malta odottaa, että pääsen
jatkokehittelemään piirustusprosessini synnyttämiä luonnoksia kuoseiksi ja valmiiksi tuotteiksi.
Tutkimukseni osoitti minulle, että joskus työstä
on osattava irrottautua osatakseen jälleen nauttia
siitä ja tuodakseen siihen uusia näkökulmia.
Koen, että luomissani piirustuksissa on paljon
potentiaalia niiden tuotteistamiseen. Kuvakirjaa
koostaessani olinkin jo tuoteajattelun puolella:
sovelsin piirustuksistani painokelpoisia versioita
ja mietin, miten ne toimivat kuvituksina.
Lastenkirjan kuvittaminen on yksi pitkäaikaisista unelmistani. Lopputyöpiirustuksiani luodessani minulle selvisi, että tuottamani kuvat sopisivat
hyvin kuvitukseksi. Lopputyönäyttelyni myötä
sainkin tilaisuuden toteuttaa unelmani lasten
kuvakirjasta. Olin kutsunut paikalle kirjankustantajia, joista yksi oli erityisen kiinnostunut
piirustustyylistäni. Olen sopinut helsinkiläisen
pienkustantamon Etana Editionsin kanssa lasten
eläintietokirjasta, joka tehdään eläinpiirustusteni
pohjalta. Saan projektissa jatkaa omaa eläintutkimustani, koska myös teoksen käsikirjoitus on
minun vastuullani. Kirja julkaistaan alkuvuodesta 2016.
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7.2. Vahvistunut itseluottamus
Piirustusprosessissani liihotin läpi lukuisien
flow-tilojen, jotka syntyivät omaksumastani
lapsenomaisesta lähestymistavasta luonnostelutyöhön. Yhdysvaltalaisen taidemaalarin Agnes
Martinin mukaan suhtautuessamme luovaan
työskentelyyn lapsenomaisesti ja estottomasti ymmärrämme ajatuksia ja havaintoja yksinkertaisemmin ja selvemmin (Martin 1990, 97).
Monet piirtämiseen ja luovuuteen liittyvät asiat
esittäytyivätkin minulle prosessin myötä uudella
tavalla - tavalla, joka yhtäkkiä tuntui itsestäänselvyydeltä, mutta jota en vain ollut aikaisemmin
tullut ajatelleeksi. Ennen projektiani olin ollut
niin keskittynyt värittämään tarkkoja piirustuksiani nenä kiinni paperissa (jotten osuisi ääriviivojen ulkopuolelle), että minulta oli mennyt ohi
paljon olennaista tietoa.
Koen, että hahmotan nyt paremmin luovan prosessin kokonaisuutena enkä takerru yksityiskohtiin yhtä tiukasti kuin aikaisemmin. Olen avarakatseisempi ja valmis uusiin, entistä hullumpiin
kokeiluihin. Näen piirtämisen erilaisten mahdollisuuksien vyyhtenä ja taitona, jota voin varioida ja kehittää loputtomiin. Ennen kaikkea koen
tyytyväisyyttä saavutuksiini ja koen todistaneeni
itselleni ”osaavani sittenkin piirtää”. Prosessin
myötä piirustustaitoni on harjaantunut entisestään. Tämä mielessä voin tästä lähtien luottaa

omaan luovaan prosessiini ja siihen, että paperin
valkoisuus ei imaisekaan minua syvyyksiinsä. Sen
pinta täyttyy nopeasti, kun ottaa piirtimen käteen ja lakkaa huolehtimasta.
Csikszentmihalyin teorian mukaan minuus kasvaa ja kehittyy kompleksisemmaksi flow’n seurauksena. Sen lisäksi, että flow-kokemukset
tuottavat iloa niiden tapahtumahetkellä, ne rakentavat itseluottamusta, josta on hyötyä tulevaisuudessa. (Csikszentmihalyi 2005, 72-73.)
Koenkin, että lopputyöprojektini kaikkine luovine virtauskokemuksineen on kasvattanut taiteellista itsetuntoani roimasti.
Itsevarmuuteni mukana voimistui oma, persoonallinen tyylini luovassa ilmaisussa. Uskallan
entistä rohkeammin esittää omia näkemyksiäni
maailmasta kuvallisin keinoin. Roland Barthesin
mukaan tyyli on omavaraisuutta ja kehitystä, johon liittyy aina kasvaminen (Barthes 1993, 15).
Kuten Csikszentmihalyi ja Barthes ovat todenneet, luova prosessi kasvattaa ihmistä. Lopputyöprojektissani kasvoivat portfolioni ja ammattitaitoni ohella motivaationi tulevaisuuden
suunnittelutehtäviin sekä uskoni omaan osaamiseeni suunnittelijana.
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7.3. Vanhat tavat
Tietysti prosessiini kuului myös tuttua tuskailua
ja vanhoihin kompastuskiviini hairahtamista.
Esimerkiksi näyttelyn suunnitteluvaiheessa jäin
vanhaan tapaani kiinni turhiin yksityiskohtiin.
Pienoismallin sommittelussa käytin paljon aikaa liiaalliseen “hinkkaamiseen”, joka osoittautui myöhemmin, näyttelynrakennuskaaoksessa,
ajan- ja energianhukaksi. Joka yksityiskohtaa ei
voi eikä kannata edes yrittää suunnitella etukäteen, sillä näyttelyprosessi elää sille annetun ajan
ja tilan mukaan.
Välillä huomasin yrittäväni liikaa ohjailla luonnosteluprojektin kulkua. Olin alun perin suunnitellut kokeilevani projektissani mahdollisimman
monenlaisia luonnostelutekniikoita. Kokeilin
prosessin alussa lähestymistapaa, jossa määräsin
jokaiselle työpäivälle jonkin tietyn piirustustekniikan, jotta työskentelyni olisi vaihtelevaa. Tässä törmäsin kuitenkin oman järjestelmällisyyteni ongelmaan. Vaikka tarkoituksenani oli tehdä
piirtämisestäni monipuolista, tosiasiassa rajoitin
työskentelyäni asettamalla sille sääntöjä. Tämä
lähestymistapa ei toiminut: se aiheutti minulle
ahdistusta ja esti työni luontaisen etenemisen.
Siksi annoin itselleni luonnosteluvaiheessa luvan tehdä joka päivä sitä, mikä tuntui hyvältä ja
inspiroi minua. Sopivin rytmi työskentelylleni
kehittyi prosessista itsestään.
Erilaisia piirustuskokeiluja olisi mahtunut neljän
kuukauden työskentelyjaksoon huomattavasti
enemmän, kuin mitä saavutin. Suurin osa eläinhahmoistani syntyi mustetahratyöskentelystäni
ja muut kokeilut jäivät pintapuolisiksi. Tavallaan

toistin vanhaa taipumustani, jossa jäin kiinni
tiettyyn piirustusmenetelmään. En kuitenkaan
kadu tätä, koska vapaasti assosioiva mustetahramenetelmä oli minulle uutuudessaan kiehtova
tapa piirtää. Halusin tutkia sitä niin kauan, kuin
se tuntui luontevalta. Taiteelliset prosessit vaativat aikaa, ja neljä kuukautta, jonka käytin työskentelyyn, on melko lyhyt aika.

7.4. Miten tästä eteenpäin?
Haasteenani on säilyttää lopputyöprojektistani
omaksumani uudenlainen, avarakatseinen asenne luovaan prosessiin ja rennompi työtahti myös
tulevaisuuden työelämässäni.
Samalla haasteena on sisällyttää löytämieni intuitiivisten piirustustekniikoiden vapaus tulevaisuuden työskentelyyni, myös suunnittelutehtävien
tarkkojen työrajausten sisällä. Tulen varmasti
jatkamaan kehittelemiäni metodeja, muokaten
niitä uusiin työtehtäviin sopiviksi. Haluan pitää piirustustyylini jatkuvasti kehittyvänä, dynaamisena. Mistä tahansa työskentelytavasta voi
kehittyä maneeri, jos ei muista ruokkia mieltään
vaihtuvilla virikkeillä. Jos en uskalla ottaa riskejä
uusien virikkeiden löytymiseksi, voin tulevaisuudessakin jäädä jumiin tiettyyn tekotapaan.
Intuitiivinen taiteellinen työskentely vaatii itseluottamusta - uskoa omaan osaamiseensa. Luovien taitojen lisäksi taiteilijalta vaaditaan koko
kehon aistisuutta: taiteilijan on oltava sekä kehollisesti että henkisesti tilanteessa täysin läsnä ja
avoin vastaanottamaan. (Sanqvist 2015.) Koen,
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109. Aion jatkaa spontaanien piirustustekniikoiden kehittelyä myös tulevissa suunnittelutöissäni.

että hidastamisharjoitukseni ja kehitys, joka minussa tapahtui lopputyöprojektini aikana, ovat
antaneet minulle valmiudet intuitiiviseen työskentelyyn myös tulevaisuudessa.
Koen kuitenkin löytäneeni lopputyöprojektistani luovaan työhöni uuden innon, jonka uskon
jatkuvan yhä uudelleen uusiutuvana ilmaisuni

voimana. Olen ennen kaikkea oppinut uskaltamaan. Uskallan heittäytyä luovan prosessin vietäväksi, ennakkoluulottomasti uusiin työvälineihin, materiaaleihin ja tekniikoihin tarttuen.
Luotan siihen, että kehitykseni jatkuu kohti yhä
uusia oivalluksia ja kädenjälkeni elää omien kokemusteni muokkaamana.
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