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Tiivistelmä 

 Opinnäyte koostuu taiteellisesta sekä tutkimuksellisesta 
osuudesta. Tutkimuksellinen osuus, jonka teoreettiseen kontekstiin 
taiteellinen työ sijoittuu, käsittelee vaatteen tyhjää olemusta: vaa-
tetta esitettynä ilman ihmistä. Työssä rajataan tarkasteltavat tyhjän 
vaatteen esitykset piirustus-, maalaus-, veistos- sekä installaatiotait-
eeseen. Tutkimus keskittyy kuva-aineiston pohjalta havainnoimaan, 
mitä kysymyksiä aiheen kuvauksista syntyy ja miten tyhjän vaatteen 
sisältäviä taideteoksia on tulkittu. Työ avaa sitä, miten vaate saa 
arvonsa teoksena, ja miten teosta – vaatetta, joka on erotettu ihmis-
estä – lähestytään. 
 Ihmiskeho on hyvin läheisesti liitetty vaatteeseen. Se on 
muoto, josta ja jolle vaate syntyy. Yhteys kehon ja vaatteen välillä 
ei katkea kehon poistuessa, sillä nähdessä tyhjän vaatteen, ajatus 
siirtyy välittömästi puuttuvaan ihmiseen. Ei-puettavia vaateteoksia 
pohtivat teoreetikot, kuten Chris Townsend, Juliet Ash, Joanne En-
twistle ja Nina Felshin keskittyvät tulkitsemaan teoksia ainoastaan 
poissaolevan ihmisen kautta. Vaateteokset voidaan kuitenkin nähdä 
laajemmin kuin poissaolevan symbolina. Teokset voivat olla myös 
representatiivisia: ne voivat käyttää vaatetta ideoiden välineenä tai 
esittää vaateteoksen visuaalisena kohteena, joka rakentaa oman 
ulkoisen tai tunnelmallisen merkityksensä. Riippuu työstä, onko 
poissaololla merkitystä, vai kiinnittyykö huomio kohteeseen, joka 
on läsnä. 
 Lopputyön taiteellinen osuus on teoskokonaisuus, joka on 
syntynyt kerätyn kuvamateriaalin sekä teoreettisen pohdinnan lähtö-
kohdista. Teokset koostavat tutkimuksellisen osuuden pohdinnat 
vaatteen olemuksesta käytäntöön ja tarkastelevat funktionsa men-
ettäneiden vaateteosten oikeutusta olemassaoloon. Kokonaisuus on 
toteutettu kokeellisen helmikirjonnan metodein mallinuken päälle, 
hyödyntämättä kangasta. Työt sisältävät vaatteen muodon, mut-
ta saavat lopullisen tarkoituksensa ”tyhjinä”, ilman muotoa, jonka 
päälle ne on rakennettu. Etäännyttäminen on tehnyt töistä vaatteen 
kuvia, vaatteen ideoita, taide-esineitä, joissa samaistuminen syntyy 
itse kohteesta. Teossarja esitellään Galleria Atskissa 8.9.-18.9.2015 
sekä Suomen käsityön museon Ikkunagalleriassa 13.1.-28.2.2016. 
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 Lopputyöni koostuu tutkimuksellisesta ja taiteellises-
ta osuudesta, jotka käsittelevät ajatuksia taiteellisesta vaatteesta ja 
termien yhdistämistä seuraavia ongelmia. Tutkimuksellinen osuus 
käsittelee teoreettista kontekstia, johon taiteellinen työ sijoittuu, 
eli vaatteen tyhjää olemusta – vaatetta ilman ihmistä – esitettynä 
taideteoksena. En pyri kattavaan tutkimukseen tyhjän vaatteen 
esiintymisestä taiteessa vaan luomaan katsannon siitä, mitä vaate 
voi olemuksellisesti olla, ja miten tyhjä vaate teoksena muuttaa käsi - 
tystämme siitä, mikä on vaate ja mitä merkitsee pukeutua. Lähdin 
pohtimaan paradigmaa ajatusleikin avulla, jossa teos hiljalleen tip-
puu ulos taiteen kartalta. Kun aloitetaan maalauksesta, arvotetaan 
työ taiteeksi. Kun kuva kudotaan tekstiiliksi, työ on yhä taideteos, 
mutta tekemällä tekstiilistä vaatteen, taideteos yleensä hämärtyy 
tai jopa katoaa. Raja ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Termit 
kuten taidevaate, vaatetaide, taiteellinen vaate ja muotitaiteilija al-
leviivaavat taiteen, muotoilun ja käsityöläisyyden välistä harmaata 
aluetta ja emotionaalisen-, kulttuurillisen- sekä symbolisen ar-
vostuksen muutosta erotusten taustalla. Avaan terminologian va-
lintaa ja ajatuksia lopputyöni taustalla toisessa luvussa, joka käsittelee 
työni lähtökohtia. Luvussa kolme tarkastelen vaatteen, käsityön ja tai-
teen arvon muodostumista ja vaatteen historiallista, kulttuurillista ja 
olemuksellista erotusta ja yhdistymistä niin taiteeseen kuin käsityöhön. 
 Luku neljä syventyy tyhjän vaatteen teoreettiseen pohdin-
taan, sen ontologiseen olemukseen funktiosta irrotettuna. Kysyn, 
miten pääsääntöisesti funktionaalisen arvon omaava vaate muotou-
tuu, esitettynä ilman ihmistä, taiteeksi ja miten tyhjää vaatetta katso-
taan? Mistä vaate saa arvonsa teoksena, kun se on totuttu näkemään 
pukuna, asuna, jonka joku pukee päälleen? Nykyään tyhjä vaate on 
jo osa taidemaailman hyväksyttyä kuvastoa, vaikkakin marginaali-
nen. Nykytaiteilijat käyttävät avoimesti eri tekniikoita ja materiaale-
ja, ja raja-aidat käsityön, muotoilun ja taiteen välillä ovat hämär-
tyneet. 
 Luvussa viisi keskityn tarkastelemaan taideteoksissa esiin-
tyvää, joko kaksi- tai kolmiulotteista tyhjää vaatetta. Vaate voi olla 
luotu: piirretty, maalattu tai veistetty tai uusiokäytetty: kierrätet-
ty, muokattu tai tuotettu. Lisäksi käsittelen luvussa tyhjän vaat-
teen suhdetta kehoon, sekä kehon suhdetta vaatteeseen ja lopulta 
kehoa vaatteena. Teen konkreettista havainnointia keräämäni 
kuva-aineiston pohjalta: miten taideteoksissa on kuvattu tyhjää vaa-
tetta, miten vaate on esitetty teoksena ja mitä ajatuksia vaatteesta 
tai pukeutumisesta teosten kautta syntyy. Käsittelen myös vaatteen 
merkityksiä, sekä kuinka näitä merkityksiä on tarkasteltu teoreet-
tisesti. Onko kyse paikallaan pysyvästä elämästä: hylätystä vaate-
kaapista, jossa jokainen vaatekappale kuiskii omistajastaan, vai 
onko kyse symboleista? 

1 Johdanto  Työni taiteellinen osuus kietoutuu teoreettiseen pohdin-
taan kappaleessa kuusi, jossa esitän toteuttamani teossarjan, joka on 
syntynyt niin keräämäni kuvamateriaalin kuin teoreettisen osuuden 
lähtökohdista. Taiteellisen työn lopputulemana avaan ymmärtämys-
täni vaatteesta taiteen kautta ja samalla taiteesta välineenä, jonka 
avulla löytää merkitys ja arvo vaatteista. Kehitän omaa taiteellista 
ilmaisuani laajentaen osaamistani helmikirjonnassa, jota olen hyö-
dyntänyt niin taiteellisessa työskentelyssäni kuin toteuttamissani 
vaatemallistoissa. Taiteellisen osuuden teokset koostavat pohdin-
tani vaatteen olemuksesta ja funktionsa menettäneiden vaateteos-
ten oikeutuksesta olemassaoloon. Luon kokeellisin helmikirjonnan 
metodein teoksia, jotka sisältävät vaatteen tyhjän muodon, mutta 
käsittelevät samalla vaatteen olemuksen haurautta ja kommen-
toivat vaatteen ideaa. Kokonaisuus esitellään Galleria Atskissa 
8.9.-18.9.2015 sekä Suomen käsityön museon Ikkunagalleriassa 
13.1.-28.2.2016.
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Kuva 1 Aura Kajaniemi, 2004

 Lopputyöni aihetta työstäessäni mieleeni muistui projekti, 
jonka tein lukiossa valokuvauskurssin lopputyönä. (Kuva 1) Tai-
toin kirjan, johon otin toteuttamastani historiallisesta asusta neulan-
reikäkameralla aavemaisia kuvia. Kuvasin kuvat luonnossa, ottaen 
kaksi kuvaa samasta sijainnista. Toisessa kuvassa olin pukeutunut 
mekkoon ja toisessa mekko roikkui vapaasti henkarilla samassa si-
jainnissa. Minua kiehtoi hitaan valotuksen aikaansaama luonnon ja 
kankaan liikkeen tallentuminen sekä muutos kuvien välillä. Kuvat 
havainnoivat samaa asetelmaa samasta kohdasta, tallentaen valkoi-
sen mekon luonnon tummaa taustaa vasten, erotuksena ihmisen si- 
sällyttäminen tai katoaminen. Projekti oli ensimmäinen kosketuk-
seni vaatteen tyhjään olemukseen.
 Suunnittelijana kohtaan vaatteen ei-personifioituna. 
Suunnittelen vaatteen “toiselle”, geneerisen kokoiselle vartalolle, 
joka sovituksissa toimii vaatteen lopullisen muodon edustajana. 
Suunnittelu tapahtuu kaksiulotteisesti piirtäen ja muovaten tämän 
jälkeen kaavojen myötä aiottua kolmiulotteisuutta. Geneerinen 
vartalon muoto kohdataan aluksi sovitusnuken kautta. Muoto on 
se, jonka päälle vaatteen tulee mahtua ja jonka päällä sen tulee py-
syä. Funktio ei kuitenkaan määrää muotoa. Suunnittelijana vaate 
on minulle pohja ideoille muodon ja pinnan symbioosista: mitä 
muodolle tapahtuu, kun materiaalin poimuttaa, rypistää, kovettaa 
tai siihen lisää painoa? Käytettävyyden sijaan minua kiehtoo vaat-
teen liike, paino, laskeutuvuus ja struktuuri sekä vaatteen idea: se 
mitä vaate voi olla tai ei ole. Rakennan suunnitellessani mielikuvaa 
esimerkiksi läpinäkyvyydestä, jäykkyydestä tai laskeutuvuudesta. 
Kyse on eräänlaisesta ihmisveistoksesta, päälle puettavasta instal-
laatiosta, joka luo muotonsa ja maailmansa suunnittelijan mieliku-
vituksen mukaan.
  Lopputyöni tutkimuksellinen sekä taiteellinen osuus 
käsittelevät samoja kysymyksiä: vaatteen suhdetta sen funktioon, 
olemukseen sekä muotoon. Mikä on vaate? Mistä se rakentuu ja 
mitkä ovat vaatteeksi ymmärrettävän esineen rajat? Missä vaiheessa 
vaate muuttuu muuksi, missä vaiheessa se lakkaa olemasta vaate? 
Kuinka pitkälle muotoa, joka on ihminen, voi abstrahoida, jotta 
se lakkaisi olemasta ihminen? Kuinka kauas puettavuudesta tulee 
mennä, jotta vaate mielletään vielä vaatteeksi? Lopputyöni käsittelee 
kahta hyvin monin tavoin ymmärrettävää ja selitettävää termiä: vaa-
tetta ja taidetta sekä näiden risteyskohtaa. Paneudun myöhemmissä 
kappaleissa niin vaatteen kuin taiteen olemukseen ja arvotuksiin, 
joten seuraavissa kappaleissa avaan mitä tarkoitan sanoilla vaate ja 
taide, ja miten rajaan käsittelyäni näiden termien sisällä.

2 Lähtökohdat
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 Vaatetta kuvaavia sanoja on suomen kielessä useita. Vaat-
teen lisäksi voidaan puhua myös asusta tai puvusta, jotka molem-
mat viittaavat kokonaisuuteen. Kun pukuun pukeudutaan, ihminen 
ottaa kokonaisvaltaisen roolin. Puhutaan miehen puvusta, hääpu-
vusta, juhlapuvusta tai esiintymispuvusta. Voidaan myös puhua 
juhla-asusta, suoja-asusta, naamiais-asusta tai rooli-asusta. Nämä 
korostavat vaatetuksen roolimaista tai tiettyyn asiayhteyteen liit-
tyvää (normatiivista) merkitystä. Vaate on sanoista neutraalein, sillä 
siitä puuttuvat viittaukset rooliin sekä pukeutumiseen. Vaate-sana 
tarkastelee aihetta, yksittäistä vaatekappaletta, esineenä. 
 Englannin kielen vaatetta merkitseviin sanoihin liittyy 
samankaltaisia konnotaatioita, poikkeuksena yhtä neutraalin sa-
nan puuttuminen kuin suomenkielen vaate. Yleinen käytetty termi 
on dress, joka kääntyy luontevimmin asuksi tai puvuksi, ja puhuu 
siten kokonaisuudesta. Costume viittaa rooliasuun tai esiintymi-
seen, arjesta irrotettuun pukeutumiseen. Clothing pääsee lähim-
mäksi neutraaliutta, mutta viittaa vaatteen materiaaliin (cloth=kan-
gas) sekä on monikossa. Vaatetta neutraaliudessaan vastaava sana 
englanniksi olisi siis item of clothing, mutta lähes kaikissa teksteissä, 
joihin viittaan, käsitellään aihetta sanan dress kautta. Se on laajem-
pi määritelmä, joka sisällyttää kehon muokkauksen ja asusteet, 
siinä missä clothing viittaa kehoa peittävään vaatekappaleeseen.1 

 Tarkastelen työssäni vaatetta aiheena sekä käsitteenä, joka 
pitää sisällään vaatteeksi mielletyn esineen muodot ja vaihtelut. Pu-
hun vaatteesta kuin puhuisin teekannusta: yleissanana ja aiheena, 
jolla on yleisesti ymmärretty, tunnistettava muoto. Erotan vaatteen 
muodin käsitteestä, joka terminä ei kerro niinkään sisällöstä, vaan 
ymmärretään systeemiksi, joka pitää sisällään muodin instituuti-
ot, ilmiöt sekä käytännöt, joiden keskiössä on jatkuva tyylillinen 
muutostila.2 Koen vaate-termin tiivistävän paremmin näkökulma-
ni, joka ei liity niinkään muutostilaan vaan vaatteen olemukseen. 
Sanat eroavat toisistaan syvimmillään siinä, että muoti on immate-
riaalinen käsite ja vaate konkreettinen objekti.3 Vaatetta ja muotia ei 
kuitenkaan voi täysin erottaa, sillä vaate on osa muodin systeemin 
synnyttämää materiaa.4 Tarkastelen vaatetta kuitenkin staattisena 
ilmiönä: esineenä, joka on osa pukeutumisen jatkumoa. Keskityn 
kuvaamaan vaatteen syntyä, prosesseja, käytäntöjä ja historiaa il-
miönä, joka sivuaa osittain muodin systeemiä, mutta keskittyy 
vaate-objektiin. 
 Haluan välttää muodin ja taiteen välisen suhteen pohdin-
taa, sillä aihetta ovat käsitelleet kattavasti esimerkiksi Adam Geczy 
ja Vicki Karaminas teoksessaan Fashion and art (2014), Mitchell 
Oakley Smith, Alison Kubler ja Daphne Guinness teoksessaan Art/
fashion in the 21st century (2012) sekä Alice Mackrell teoksessaan 

2.1 Vaate aiheena

1 Roach-Higgins & Eicher 1992, 2–3.
2 Kawamura 2005, 1–5.
3 Kawamura 2005, 2.
4 Kawamura 2005, 1.
5 Steele 2012, 23; Geczy & Karaminas 2012, 9; English 2007, 151.

Art and fashion: the impact of art on fashion and fashion on art 
(2005). Monet suunnittelijat ovat mallistoillaan koskettaneet ajan-
kohtaisia taiteen teemoja ja prosesseja nostaen suunnittelun samalle 
viivalle taiteen kysymysten kanssa. Koen kuitenkin, että kysymys 
’voiko muoti olla taidetta?’ ei sinänsä ole mielekäs muodin käsitteen 
alle haarautuvien polkujen paljouden takia sekä siksi, että itsestään 
selvä vastaus on kyllä, voi olla. Aiheesta on kirjoitettu paljon, ja 
kyseessä on hyvin ajankohtainen keskustelu muotialalla. Kaikkea 
muodin nimissä tehtyä ei pidetä taiteena, mutta kokeilut muodin 
kentän sisällä lomittuvat tiiviisti taiteellisten arvotusten kanssa.5

 ’Voiko vaate olla taidetta?’ on paljon mielenkiintoisem-
pi kysymys, sillä vaate on sanana vapaa muodin arvolatauksista, 
ja käsittelee esinettä, vaatekappaletta, joka puolestaan ei viittaa 
tiettyyn aikaan, tekijään tai tyyliin. Se vie ajatukset pois taidok-
kaista haute couture -puvuista sekä spektaakkelimaisista näytöksistä 
ja käsittelee yksinkertaista vaatekappaletta. Puhumalla vaatteesta 
päästään lähemmäs vaate-objektin merkityksiä ja rajapintoja, vält-
täen muodin systeemin arvotukset sekä laaja-alaisuuden. 

5 Steele 2012, 23; Geczy & Karaminas 2012, 9; English 2007, 151. 5 Steele 2012, 23; 
Geczy & Karaminas 2012, 9; English 2007, 151.

Kuva 2 Ndilo Mutima, Red line, 2004
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Kuva 3  Raphaelle Peale, Venus rising from the sea, 1822

“Iholla ei ole rajoja. Vaatteilla on.” 6 

–Peter Schjeldhal

 Vaatteen olemuksellinen kysymys, eli mikä on vaate tai 
miten objektin tunnistaa vaatteeksi mielletyksi esineeksi, pureutuu 
lopulta syvälle vaatteen ontologisiin pohdintoihin. Vaate on luotu 
puettavaksi, joten sen määritelmät lähtevät ymmärrettävästi in-
himillisistä tarpeista, toisin sanoen vaatteen läheisyydestä kehoon. 
Katsottaessa taideteoksia, jotka esittävät vaatteen ilman ihmistä, 
määritelmiin on syvennyttävä ymmärtääkseen mitä näkee. Koska 
vaate on luotu ihmiskehoa varten, sen ymmärtäminen ainoastaan 
kehoon liitettynä on loogista kunnes käsiteltävänä aiheena on: mitä 
vaate on erotettuna ihmisestä? 
 Vaatetta on vaikea määrittää kiistatta, rajaamatta ulko-
puolelle jotakin vaatteeksi miellettyä. Yksi lähestymistapa vaatteen 
perinteiseen muotoon on käytön motiivit, eli koristautuminen, suo-
jautuminen ja häveliäisyys.7 Motiivin voisi osaltaan ajatella myös ku-
vaavan vaatteen olemusta, jolloin määrittävänä tekijänä on pikem-
minkin aikomus kuin muoto. Mikä tahansa, millä peittää itseään, 
koristaa kehoaan tai suojautua elementeiltä, voisi siis olla vaate. 
 Toinen määrittely vaatii vaatteen läheisyyden kehoon, 
ja kertoo, että vaatteita (dress) ovat kaikki ”lisäykset vartaloon 
tai vartalon päälle puettavat asiat”, mukaan lukien pysyvät kehon 
muokkaukset, kuten värjätyt hiukset tai tatuoinnit.8 Tällöin ihmisen 
fyysinen olemus nostetaan aikomusta tärkeämmäksi. Vaate voi olla 
siis mitä vain narusta takkiin ja kenkään, kunhan se on keholla tai 
palvelee käyttöä. Määritelmät liittyvät tiiviisti ihmiskehoon ja sulke-
vat vaatteen käsitteen ulkopuolelle ei-puettavat vaateteokset, jotka 
kuitenkin mielletään vaatteiksi muotonsa puolesta. Mutta mistä 
tunnistamme vaatteen, mikäli se ei ole puettava tai esitetty keholla? 
Kysymys nousee oleelliseksi tarkasteltaessa ei-käytettäviä taideteok-
sia, joissa esitetään vaate ilman ihmistä. Vaatteen olemassaololla on 
leikitty taiteessa paljon, ja useat teokset herättävät monia kysymyk-
siä, joista keskeisimpiä on: mikä on vaate? 
 Kankaisen vaatteen kehityksen alkulähteillä ovat kudotun 
kankaan rajoitteet, jotka määrittelivät ennen ompelu- ja kaavoi-
tustaidon kehittymistä vaatteen muodon. Historiallisessa muodos-
saan vaatteet ovat olleet yksinkertaisimmillaan kangaskappaleita, 
jotka kiedottiin tai kiinnitettiin neuloin tai soljin kehon ympärille. 
Näin kaksiulotteinen kangas yhdistettynä kehoon muodostuu 
määräävimmäksi tekijäksi vaatteen muodolle. Etniset vaatteet, ku-
ten etelä-aasialainen sari, ovat tämän päivän esimerkki kankaista, 
jotka pukemistavalla sovitetaan ihmiskehoon ja näin muuttavat 
kaksiulotteisen kankaan vaatteeksi kosketuksessa vartalon kanssa.
 Kaavoitustaidon kehittyminen synnytti kolmiulotteisen, 
ihmisen muotoihin sovitetun vaatteen. Kun vaate on kaavoitettu 

2.2 Vaatteen rajat

6 Townsend 2002, 78. Tekijän vapaa suomennos. “Skin has no edges. Clothes do.” 
–Peter Schjeldhal
7 Flügel 1950, 16–17.
8 Roach-Higgins & Eicher 1992, 1.
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Kuva 4 Zizi Raymond, Hiding, 1990

Kuva 5 Caroline Broadhead, Seam, 1986, Web, 1989 

vartalon muotoon, tarve ihmiselle vaatteen sisällä, jotta kappale 
ymmärrettäisiin vaatteeksi, katoaa, sillä vartalo on läsnä vaat-
teen muodossa. Näin aikomus, eli vaatteen pukeminen vartalolle, 
määrittää sen muodon. Nykyään oletamme, että tiedämme vaate-
kappaleen nähdessämme, miten siihen tulee pukeutua. Näemme 
vaatteen muodon ja ymmärrämme mihin kohtaan kehoa tämä 
muoto sopii. Kangas, joka on aseteltu ihmisen päälle, ymmärretään 
vaatteeksi keholla, mutta kankaan vartalon muotoon muovaavat 
kaavat luovat vaatteen, joka ymmärretään vaatteeksi myös ilman ih-
mistä. Näin on syntynyt vaate, joka ei tarvitse sisälleen ihmistä, jot-
ta se nähtäisiin vaatteena, ja puettavuus tärkeimpänä määrittäjänä 
vaatteen olemassaololle muuttuu toissijaiseksi.
 Vaatteen valmistuksessa on monia vaiheita, mutta missä 
vaiheessa vaate saavuttaa vaatteeksi mielletyn esineen valmiuden? 
Tätä olevaisuuden ja keskeneräisyyden kysymystä on käsitelty niin 
dekonstruktionistisessä muodissa kuin vaatteen dekonstruktiota 
hyödyntävissä taideteoksissakin, kuten Caroline Broadheadin töissä 
(Kuva 5). Oleellista on, että lopullinen vaatteeksi tulemisen tar-
koitus on näkyvissä. Näin myös kaava tai kankaasta leikatut kaavan 
kappaleet voivat olla miellettävissä vaatteeksi. Mikäli aikomus on 
selkeä, vaatetta voi siis kutsua vaatteeksi, vaikka se ei olisi viimeis-
telty. Sivusaumat voivat olla auki, hihat irti tai helmat päärmäämät-
tä. Entä jos vaatteeseen ei ole leikattu pääntietä, onko se silti miel-
lettävissä vaatteeksi?
 Kun vaatetta käytetään taiteen aiheena, eli kun piirustus, 
maalaus, veistos tai installaatio esittää tai sisällyttää tyhjän vaatteen, 
mikä tekee vaatteesta tunnistettavan ja täten olemassa olevan? Käsi-
tellessä taiteellista vaatetta – teosta, joka esittää vaatteeksi mielletyn 
muodon – olemassaolon kannalta, kysymykset puettavuudesta tai 
sopivuudesta ihmisen päälle eivät enää ole oleellisia. Katsottava asia 
tulisi kuitenkin mieltää vaatteeksi. 
 Vaate, jopa taiteessa esitettynä, koostuu useimmiten 
muodoista ja aukoista, jotka erottavat vaatteen aiheena ihmisvarta-
losta. Vaatteet ovat iholla, mutta vaatteen eroa ihosta muokkaavat 
vaatteelle ominaiset piirteet, kuten hihansuut, pääntie, laskokset, 
muodot, rypyt, saumat, lahkeet tai hihat. Jos mitään näistä piirteistä 
ei ole, ei ole myöskään vaatetta, on vain vartalo. Vaikkei siis puet-
tavuus olisi teoksissa lähtökohtana, tai edes mahdollista, tarvitaan 
kenties joitain puettavuuden piirteitä luomaan mielikuva vaatteesta.
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Kuva 6 Guerra De La Paz, Nine, 2007

 Taiteesta puhuessani tarkoitan kuvataiteita – kuvia luovia 
taiteen aloja, joihin kuuluvat piirustus, maalaus, kuvanveisto ja 
taidegrafiikka.9 Käsittelen myös installaatiotaidetta, mutta suljen 
pois performanssin, joka esittävänä taidemuotona ei sisällä vaate-
aihetta ilman ihmistä. 
 Ymmärrän taiteen, kuten muodinkin, instituutiona tai sys-
teeminä: kokonaisuutena, joka pitää sisällään kuvataiteen kentän, 
historian ja arvotukset. Käsittelen taidetta institutionaalisen taide-
teorian pohjalta, joka määrittää taideteoksen taidetta esittävien tai 
taideteoksen hyväksyvien instituutioiden kautta. Määritelmä ei ota 
kantaa teoksen taiteelliseen arvoon tai arvotukseen taidemaailman 
sisällä, vaan käsittelee työtä aikomuksen kautta, kontekstissa, johon 
se on asetettu. 10

 Taideteos on pohjimmiltaan ilmaisullinen ja kokemuk-
sellinen kokonaisuus. Taide on tarkoitettu visuaalisena esityksenä 
katsottavaksi. Nykysuomen tietosanakirjassa 11 määritelmä taiteis-
ta on: ”–-luova inhimillinen toiminta, jonka katsotaan ilmaisevan 
tai hahmottavan joitakin keskeisiä tai merkittäviä inhimillisiä 
kokemuksia tai olevaisen rakenteen puolia---” Tämä määrittää tai-
teen ihmisen luovaksi toiminnaksi ja tarkastelee taiteen kommu-
nikatiivista olemusta merkittävien kokemusten kautta. Tällöin teki-
jän luovuus sekä katsojien kokema merkittävä vaikutelma määräävät 
työn taiteellisuuden. 
 Taiteen olemassaoloon liittyy olennaisesti katsoja. Katso-
ja osaltaan osallistuu teoksen ja sen taiteellisen arvon luomiseen. 
Tämä ymmärretään yleensä koettuna elämyksenä; kohteella on 
poikkeuksellisen suuri vaikutus, joka tuottaa mielihyvää. Taiteen 
siis koetaan tarjoavan tai tulkitsevan katsojalle jotain, jonka johdos-
ta hän antautuu ajattelemaan tai tuntemaan. Ennen katsojaa tulee 
kuitenkin tekijä, joka ilmaistessaan itseään välittää jotain itsestään 
teoksen kautta ja saa samalla katsojan tietoiseksi katsottavan yhtey-
destä tai eroavaisuudesta häneen. Jossain määrin taiteilijalle kuuluu 
taito tehdä, mutta se jää toissijaiseksi taiteilijalle vaaditulle hengelle, 
näkemykseltä ja suoranaiselta neroudelta. Romanttisen taidekäsi-
tyksen mukaan taiteilijalle on annettu ylimaallinen visio, ja hän on 
intohimollaan saavuttanut taidon toteuttaa ainutlaatuinen näke-
myksensä. 12

 Lopulta taide on käsite, joka viittaa teoksen asemaan 
suhteessa kaikkiin muihin esineisiin.13 Tarkastelemani taideteokset 
ovat instituutionaalisen taidekäsityksen mukaan kiistatta taidetta, 
sillä ne ovat olleet esillä, ne on tehnyt taiteilija ja kuvat ovat pääosin 
peräisin taidehistoriikeista ja näyttelykatalogeista14. Tarkastellessani 
taideteoksia, jotka esittävät vaatteen ilman ihmistä, erotan kaksi 
eri tapaa kuvata vaatetta. Puhun sekä kaksi- että kolmiulotteisista 
töistä: maalaus- ja piirustustaiteesta eli vaate-esityksistä sekä mate-
riaaliltaan vaihtelevista teoksista, jotka voivat työstä riippuen lähen-
tyä veistotaidetta, installaatiota tai perinteistä vaatetta.

2.3 Taiteen käsite

 9 Nykysuomen tietosanakirja 3 1993, 868.
10 Dickie 1974, 31, 33, 38–39.
11 1993, 592.
12 Eldridge 2009, 56–58, 76, 115.
13 Eldridge 2009, 165.
14 Dickie 1974, 34.
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Kuva 7 Los Carpinteros, Drama turquesa, 2010

 Käsitellessäni arvoa tarkoitan vaatteen kaupallisen arvon 
lisäksi sen emotionaalista-, kulttuurillista- sekä symbolista arvoa. 
Vaatteen arvo liittyy läheisesti aiheeseeni vaatteesta taiteessa, sillä 
tapa, jolla näemme vaatteet ja suhtaudumme niihin, heijastuu vaat-
teiden näkemiseen ja teosten arvottamiseen taiteen kontekstissa. 
Avaan tässä luvussa vaatteen arvoa osin muodin kautta. Tarkastelen 
arvostuksen eroja ja yhtäläisyyksiä taiteen, muodin ja vaatteen välil-
lä, sekä kehitystä niiden taustalla. 

 “Vaatteet rakentavat ihmisen. Alastomilla ihmisillä on hyvin 
vähän tai ei ollenkaan vaikutusta yhteiskunnassa.” 15

–Mark Twain
 

 Kohtaamme tyhjän vaatteen vaatekaappimme lisäksi ylei-
simmin kaupallisessa ympäristössä. Vaatteen tuottaminen on ajas-
samme osa kaupallista, kapitalistista valmistuksen ja kuluttamisen 
systeemiä, jossa vaate on muiden tavaroiden tavoin kulutushyödyke. 
Vaatetta kuitenkin määrittelee voimakkaasti muoti ja sen vaihtelut, 
jotka tekevät vaateteollisuudesta ja vaatteen kuluttamisesta jatku-
van, muihin hyödykkeisiin verrattaessa kiivaan syklisen prosessin. 
Vaate tuotteena hakee vertaistaan yleisyydessään. Tämä heijastuu 
sen arvoon. 
 Vaatteen, kuten kaikkien hyödykkeiden, arvo koostuu 
yksinkertaisimmillaan sen funktionaalisesti ja visuaalisesti miel-
lyttävistä ominaisuuksista. Muodin tyylillisen syklin myötä vaat-
teita ei kuitenkaan nykypäivänä hankita useinkaan tarpeeseen. 
Tuotanto on lähtenyt tarpeesta, mutta on ihmisen kilpailunhalun 
myötä saanut uusia merkityksiä kulutuskyvyn ja täten ihmisen 
oman arvon ja sosiaalisen aseman osoittajana. Tarve on muodostu-
nut toissijaiseksi vaatteen muodikkuudelle ja valmistajan maineen 
antamalle arvonlisäykselle. Tarve-keskeiset funktionaaliset arvot 
eivät siis ole ainoina määrääviä tekijöitä, vaan vaatteen arvo pe-
rustuu myös esimerkiksi uutuuden miellyttäviin visuaalisisiin ja 
taktillisiin ominaisuuksiin sekä vaatteen sisältämiin symbolisiin 
arvoihin. Korkeimmalla arvostuksen tasollaan vaate on yksilölli-
sesti kantajalleen tehtynä haute couture -pukuna. Sen omistamisen 
harvinaisuus ja taidokkaat valmistusmenetelmät sekä suunnittelijan 
korkea arvostus antavat vaatteelle taiteeseen verrattavan statuksen. 
Matalimmalla tasollaan vaate on halvalla tuotettua, heikkolaatuista 
ja edullista massamuotia, jota tarjoavat kansainväliset ketjuliikkeet 

3 Vaatteen arvo

3.1 Arvon muodostuminen

15 English 2007, 100. Tekijän vapaa suomennos. “Clothes make the man. Naked 
people have little or no influence in society.” –Mark Twain
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suurin tuotantomäärin. Tähän välille jää monia tasoja, joita ar-
vostuksen suhteen määrittää pitkälti hinta. Jos jokin asia on kallis, 
sitä pidetään usein halpaan verrattuna suuremmassa arvossa, kuin 
sen esteettiset ominaisuudet kenties sallisivat. Kahden samanlaisen 
vaatekappaleen houkuttelevuus määrittyy niitä erottavan hinnan ja 
merkin mukaan. Tällöin halpaa samanlaista tuotetta ei välttämättä 
pidetä esteettisesti yhtä miellyttävänä arvomerkitysten puuttumisen 
myötä. 16

 Korkea hinta viittaa usein korkealaatuisuuteen ja hyviin 
materiaaleihin, mutta saattaa nykymaailmassa olla pettävää, sillä 
osa ylemmän hintaluokan tuotteista valmistetaan samoissa hal-
pojen tuotantokustannusten maissa, eivätkä ne eroa laadullisesti 
niin sanotuista halvoista vaatteista. Tällöin nimi ja hinta ovat tie-
dostamattamme värittäneet mielikuviamme tuotteen ominaisuuk-
sista. Tarpeeton kalleus kuluttamissamme tavaroissa merkitsee ta-
varan arvonnousua silmissämme, todistuksena sen omistamisesta 
saatavasta hyödystä, eli kateuden herättämisestä, kuten Thorstein 
Veblen esitti vielä reilut sata vuotta sitten.17 Kun jokin asia on harvinai-
nen, sen omistamisen arvo on korkeampi, ja itse asialle annetaan 
korkeampi arvo. Vaatteen lisättyä arvoa määrittää suunnittelija, 
brändi tai tuotteen kuuluisa käyttäjä.18 Jos tuotteen suunnittelija on 
tunnettu ja arvostettu, kuluttaja pääsee osaksi tätä arvoa tai arvos-

16 Veblen 2002, 76, 78, 88, 95.
17 2002, 88.
18 Vänskä 2012, 58.

Kuva 8 Joseph Beuys, Felt suit, 1970

tusta omistamalla suunnittelijan nimeä kantavan tuotteen.19 Ihmi-
nen luo itsestään kuvaa asiantuntijana ostamalla korkeasti arvostet-
tuja vaatteita. Hinta, laatu, ainutlaatuisuus ja arvostettu nimi siis 
merkitsevät vaatteen arvon nousua. Samat määreet pätevät kaiken 
ostettavissa olevan, siis myös taiteen arvoon. 
 Vaatteen teollisen tuotannon historia alkaa 1800-luvun 
lopulta teknisten innovaatioiden, kuten sähköllä toimivan ompelu-
koneen, kehittyessä sekä kaavoitustaidon ja yhdenmukaisen koko-
järjestelmän myötä.20 Suurin osa nykyisin tuotetuista vaatteista on 
teollisella mittakaavalla tuotettua kansainvälisten ketjuliikkeiden 
massamuotia. Suuremmat tuotantomäärät, nopea tyylien kier-
rätys ja valmistus pienten tuotantokustannuksen maissa on pai-
nanut vaatteen hinnan alas.21 Tämä on osaltaan tehnyt vaatteesta 
vähäarvoisen kertakäyttöhyödykkeen, jota tuotetaan ja myydään 
halvalla täyttämään ihmisten tarve uutuudelle. Ihmiset on opetet-
tu odottamaan vaatteelta halpaa hintaa ja sen seurauksena lyhyttä 
käyttöikää.22 Seurauksena vaatteiden omistamisen arvo on kärsinyt 
inflaation. 
 Kun puhutaan teollisista vaatteista, massamuodista, ei mer-
kitys synny yksittäisistä vaatekappaleista vaan vaatteesta välineenä, 
jonka arvo syntyy pukeutumisen kautta. Pukeutumisesta taas on 
vaihtoehtojen runsauden ja tyylillisen monimuotoisuuden myötä 
tullut yhä enenevissä määrin kannanotto: itseilmaisun ja arvojen 
välittäjä. Yksittäinen vaatekappale on merkitykseltään vähäinen, 
ellei sitä aseteta puvun, asun ja siten tyylin kontekstiin. Kulutta-
jat yrittävät täydellistää ja määritellä identiteettinsä pukeutumisen 
kautta.23 Arvostus pukeutumista tai henkilökohtaista tyyliä, tyy-
likkyyttä kohtaan syntyy pukeutujasta, ei hänen välineistään. 
 Näemme käsityön arvokkaampana kuin teollisen tehdas-
tuotannon. Näiden välinen ero vaatteen valmistuksessa on kuiten-
kin pieni. Kaikki vaatteet on tehty ”käsin”, eli ne ovat ompelijan 
työtä. Mikäli vaatteen valmistuksessa kankaat on leikannut kone, 
on jokainen sauma viety ompelukoneen läpi käsin, vaikkakin 
tehdasoloissa, yhden ihmisen toistaessa yhtä työvaihetta kerrallaan. 
Puhuttaessa käsin tehdystä vaatteesta korostetaan useimmiten käsin 
tehtyjä yksityiskohtia tai vaatteen mittatilaustyötä, jolloin tekijän 
yksilöllinen kädenjälki ja vaatteen ainutlaatuisuus on näkyvissä, 
siinä missä teollisen tuotannon tarkoitus on tuottaa massoittain sa-
manlaisia vaatteita.
  Vaatekappale on massatuotannon myötä menettänyt uniik-
kiarvonsa. Samalla ihmisten arkipäivän ompelutaito on katoamassa. 
Vielä viisikymmentä vuotta sitten Suomessa saattoi olla poikkeuk-
sellista, että ihmiset ostivat vaatteensa kaupasta. Sata vuotta sitten 
kauppoja ei ollut. Sataviisikymmentä vuotta sitten kankaatkin tuo-
tettiin itse ja vaate ommeltiin käsin. Ihmiset saattoivat omistaa vain 
kaksi vaatekertaa, jolloin vaate nähtiin omaisuutena, jota tuli varjel-
la ja korjata. Historiallisessa mittakaavassa vaatteen yleistyminen ja 
arvonlasku ovat tapahtuneet nopeasti.

19 Vänskä 2012, 58.
20 English 2007, 62.
21 Entwistle 2000, 219.
22 Entwistle 2000, 218.
23 Warwick & Cavallaro 1998, 35.
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Kuva 9 Maureen Connor, Casual Friday, 2002

Kuva 10 Domenico Gnoli, Chemisette verte, 1967

3.2 Ainutlaatuisuus

 Tärkeimmät vaatteen arvoa laskevat ominaisuudet ovat sen 
arkipäiväisyys ja yleisyys. Vähäarvoinen vaate ei ole ainutlaatui-
nen uniikkikappale. Vaate on kopioitavissa loputtomiin tekijyydestä 
riippumatta. Materiaali voi olla ainutlaatuinen ja kopioinnin ulot-
tumattomissa, mutta vaatteen muoto ei ole suojattu, ja siten sen voi 
taidokas toistaa. Muoto ja vaatteen rakenne syntyvät pienistä tekni-
sistä ratkaisuista, jotka ovat kehittyneet historian kuluessa, ja jotka 
ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Kaavoilla tai vaatteella ei 
ole tekijänsuojaa, toisin kuin taideteoksella. On vaikeaa suunnitella 
vaatetta, jota kukaan ei voisi kopioida sen menettämättä vaatteen 
funktiota. Ainoa tapa toteuttaa tällainen vaate olisi rakentaa toteu-
tuksesta niin työläs, että sen toistaminen ei olisi mahdollista tai kan-
nattavaa. Tähän perustuu osittain haute couture -vaatteen uniikkius 
ja viehätys.
 Pukeutuminen on yhteistä kaikille tunnetuille kulttuureille 
vähintään koristautumisen muodossa.24 Vaatteiden käyttö on, la-
jimme ominaispiirteiden lisäksi, näkyvin ja ihmisiä yhdistävin 
tekijä, ja näin siitä on tullut itsestäänselvyys. Käyttämiään vaat-
teita ei huomaa, niiden merkitykset jäävät pimentoon, sillä ne ovat 
kulttuurissamme välttämättömyys.25 Vaatteita ei useinkaan nii-
den pakollisuuden myötä mielletä omaisuudeksi, eikä niihin usein 
identifioiduta muuten kuin funktion, eli pukeutumisen kautta. 
Länsimaisessa yhteiskunnassa olemme velvoitettuja pukeutumaan 
pidättämisen uhalla. Pidämme alastomuutta sopimattomana lähes 
kaikissa tilanteissa, jopa sille luonnollisissa ympäristöissä, kuten 
uidessa.26 Pukeutuminen taas ilmaisee yksilöllistä olemustamme, 
ja on siten hyvin henkilökohtaista, mikä vaikeuttaa pukeutumisen 
välineiden eli vaatteiden havaitsemista. Emme erota vaatteita it-
sestämme, sillä ne ovat kuin toinen iho, yhtä välttämätön. 
 Julkinen minämme ja identiteettimme rakentuvat pu-
keutumisen kautta.27 Yksilöllisyys syntyy pitkälti siitä, minkälai-
sia vaatteita käytämme. Vaate on väline oman persoonamme ker-
tomuksessa ja pukeutuminen sen julkinen esitys.28 Tavatessamme 
uuden ihmisen näemme hänet pukeutumisen kautta: katsomme 
kokonaisuutta, jonka määrää tämän henkilön tyyli.29 Tyyli syntyy 
yksilöllisistä pukeutumisvalinnoista, joita määrittävät vallalla ole-
van muodin lisäksi yksilön sosiaalinen tausta: sukupuoli, luokka, 
ikä, ammatti ja tulotaso sekä sosiaalinen tilanne, jota varten ihmi-
nen on pukeutunut.30 Samalla kuitenkin tyylillinen yhdenmukai-
suus on muodin ja tyylin olemassaolon perusta. Tämä erottautumi-
sen ja samankaltaisuuden leikki on voimakas osa kulttuuriamme: 
haluamme erottautua yksilöinä, mutta samalla kuulua kulttuurilli-
seen yhteisöön, jonka tyyli leimaa omaamme.31 Vaate ajassa on siis 
sekä erittäin henkilökohtainen ja samalla kulttuurillisesti tyyliltään 
yhdenmukainen.32 

24 Entwistle 2000, 6.
25 Verhe 2013, 15; Entwistle 2000, 6.
26 Entwistle 2000, 6.
27 Entwistle 2000, 7.
28 Entwistle 2000, 7.
29 Flügel 1950, 15.
30 Entwistle 2000, 49.
31 Entwistle 2000, 138.
32 Entwistle 2000, 114.
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Kuva 11 Charles LeDray, Untitled, 1995

“Hyvin vaikea ja epätyydyttävä taide, sillä heti kun vaate on synty-
nyt, siitä on tullut jo osa menneisyyttä.” 33

–Elsa Schiaparelli
 

 Muodin, kuten myös taiteen, historialliseen luonteeseen 
kuuluu tyylien vaihtelu ja jatkuva muutos. Uuden ajattelutavan, 
filosofian tai suuntauksen myötä vaatteen ja taideteoksen histori-
at ovat kulkeneet lomittain samoilla urilla, keskustellen toistensa 
kanssa. Molemmat ovat aikansa ilmaisua, edustavat aikansa arvoja 
ja tekijöidensä katsantoa maailmaan, sen heijastumista visuaalisiin 
kohteisiin. 
 Yrityksistä huolimatta ei ole syntynyt täydellisen vaat-
teen tai täydellisen taideteoksen arkkityyppiä. Molemmat ovat osa 
visuaalista kulttuuriamme, jossa oleellista on jatkuva muutos – 
kauttaaltaan havaittava saumoistaan ulos tuleminen ja pyristely 
kohti uutta ja erilaista, pois vanhasta. Molemmille on yhteistä, et-
tei muutos synnytä paremmuutta. Nykytaide ei ole parempaa kuin 
vanhat teokset, tai edusta puhtaampaa taidetta kuin menneet tyyli-
suunnat. Samoin nykymuoti ei välttämättä pue meitä paremmin kuin 
menneet tyylit – tosin nykyvaatteet ovat useimmiten käyttömuka-
vuudeltaan parempia kuin historialliset asut. Muodin on kuitenkin 
nähty muuttuvan nopeammin ja muutoksen olevan pohjimmil-
taan niin kaupallisesti motivoitunutta, ettei se voi saavuttaa tai-
teeseen perinteisesti yhdistettyjä ominaisuuksia, kuten totuuden 
ja kauneuden ideaalin etsintää.34 Vaate on siis nähty perinteisesti 
kulutushyödykkeenä, kun taas taideteoksen on ajateltu kurottavan 
korkeampiin, yleviin totuuksiin.35 
 Muoti on historiallisesti määritelty sisällöttömänä pin-
tana, kun taas taide on määritelty syvälliseksi ja ikuiseksi, yleväksi 
ilmaisuksi.36 Tämä syntyy ajatuksesta, että vaatteita on helppo ym-
märtää, sillä niitä ei ole tehty koettaviksi ja siten syvällisiksi kuten 
taideteoksia.37 Vaatteen läheisyys vartaloon liittää vaatteen fyysiseen 
kehoon ja seksuaalisuuteen ja siten turhamaiseen ja naiselliseen 
maailmaan.38 Vaate syntyy kehosta tai keholle, se on ruumiinmuo-
tojen rajoittama toisin kuin taide, jolla ei ole tällaisia rajoitteita.39

 Erona ajasta irrotetun vaatteen ja teoksen välillä ovat 
vaatteen vanhanaikaisuuden näkyminen ja sen arvoa laskeva 
seuraus. Jo lähtökohtaisesti taiteesta maksetaan moninkertai-
sesti muotiluomukseen verrattuna, ja taideteoksen hinta voi 
ajan kuluessa moninkertaistua, kun taas vaatteen rahallinen 
arvo lähes poikkeuksetta ajan myötä laskee, ellei se saavuta 

3.3 Vaatteen ja taiteen ero

33 English 2007, 43. Tekijän vapaa suomennos. 
“A most difficult and unsatisfying art, because as soon as a dress is born it has 
already become a thing of the past.” -Elsa Schiaparelli
34 Steele 2012, 13.
35 Steele 2012, 14.
36 Steele 2012, 13.
37 Oakley Smith & Kubler 2013, 27.
38 Steele 2012, 14.
39 Negrin 2012, 49.
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keräiltävän vintagen asemaa.40 Sekä taideteoksen että vintage-vaat-
teen arvoon vaikuttavat vahvistettava aitous, tekijän ja edellisten 
omistajien kautta syntyvä julkisuusarvo, työn harvinaisuus, kunto 
sekä ajassa vallalla oleva maku.41 Taideteos kestää useimmiten aikaa, 
siihen ei kosketa eikä se ole altis kulumille. Sitä ei useinkaan oteta 
vanhanaikaisena pois seinältä. Tekstiili kuluu, se on lähellä ihmistä, 
ihoa. Sitä pestään, se muuttuu tyyliltään vanhanaikaiseksi, sen värit 
haalistuvat, pinta halkeilee ja lopulta kangas muuttuu tomuksi. Vaat-
teen elinkaari taideteokseen nähden on perinteisesti lyhyt. Toisaalta 
pysyvyys on yksinkertaistettu erottelu taiteen ja vaatteen välillä, sillä 
taide voi myös olla katoavaa: aika-, paikka- tai tapahtumakohtaisten 
teosten ei ole tarkoitus säilyä.42

 Verrattaessa vaatteen ja taiteen maailmoja, perimmäisin his-
toriallinen ero näiden välillä kietoutuu ruumiiseen ja sukupuoleen. 
Tekstiili ja vaatetus liitetään sekä ruumiillisuuteen että kodin ja siten 
naisen maailmaan, kun taas taiteen maailma on ollut miehinen ja 
henkisyyttä korostava. Vaate ja tekstiili ovat perinteisesti olleet yksiä 
ainoista keinoista, joilla naiset ja vähemmistöjen edustajat ovat saa-
neet ilmaista itseään niin taiteellisesti kuin kulttuurillisesti.43 Erotus 
vahvistuu mielen nähdyssä ylemmyydessä kehoon, keho ymmärret-
täessä osaksi naiseutta ja mieli miehiseksi välineeksi.44 Jako säilyi 
1900-luvulle ja vaikuttaa edelleen perinteisesti käsityömenetelminä 
pidettyjen metodien väheksymiseen taidekentässä.45 Siten perintei-
sesti naisvaltaisesta, yksityisestä maailmasta tuleva vaate synnyttää 
konfliktin siirtyessään taiteen julkiseen maailmaan.46 

40 Steele 2012, 24.
41 Tseëlon 2012, 113.
42 Tseëlon 2012, 113.
43 Leventon 2005, 146.
44 Geczy & Karaminas 2012, 3.
45 Petry 2012, 7.
46 Petry 2012, 7.

Kuva 12 Guerra De La Paz, Mort, 2010

 3.4 Käsityön ja taiteen ero

 Vaatteen sekä taiteen tuottamisen historiat alkavat hyvin sa-
manlaisella tavalla. Niin puku kuin taideteos olivat käsityöläisyyden 
tuotteita, jotka tilattiin alaan kouluttautuneilta tekijöiltä. Kun ma-
teriaalit olivat kallisarvoisia ja työ tehtiin käsin, vaatteet olivat tai-
deteoksien tapaan arvokasta omaisuutta, jota varjeltiin ja annet-
tiin perinnöksi sukupolvilta toisille. Ennen renessanssia arvokkaat 
vaatteet ja korut arvotettiin korkeammalle kuin maalaukset.47 Ero-
tus käsityöläisten ja taiteilijoiden välillä syntyi renessanssin myötä, 
kun taiteentekijät luokiteltiin kuuluviksi älymystöön, kun taas käsi-
työläiset kategorisoitiin ruumiillisen työn tekijöihin.48 
 Mestarit olivat työpajojen herroja, jotka tuottivat tilaustöitä 
lukuisien kisällien avustamina. Taiteen tekijä on muuttunut käsi-
työläisestä työnjohtajaksi, mestariksi, ja korotettu taiteilijaksi, jonka 
henkilökohtainen visio ja antaumus synnyttävät taideteoksen. Vaate 
on pysynyt nimettömien käsityöläisten suunnittelemana ja valmis-
tamana pidempään. Vasta teollistumisen myötä tuotannon kaupal-
listuminen toi esille suunnittelijat. Vaatesuunnittelija, oman alansa 
mestari, vakiinnutti asemansa 1900-luvun alussa. Jos vaatteiden 
yhteydessä puhutaan taiteilijasta, puhutaan visionäärisestä suunnit-
telijasta, tekijät ovat yhä käsityöläisiä.
 Käsityöläisyys mielletään tekemisen kautta; tekniikka 
nousee tärkeämmäksi kuin ilmaisu. Raja taiteen ja käsityöläisyyden 
välillä on vahva ja se on määritetty pitkälti funktion kautta: taide on 
tarkoituksetonta ja ylevää, kun taas käsityöläinen toteuttaa käyttö-
esineitä.49 Käsityöläisyyden piiristä on noussut myös taiteellisessa il-
maisussa käytettäviä tekniikoita, kuten tekstiili ja keramiikka, mutta 
erotus on epäselvä. Milloin esimerkiksi tekstiileitä tekevä ihminen 
on taiteilija, milloin käsityöläinen? Voiko taitava käsityöläinen kut-
sua itseään taiteilijaksi, ja mitä se vaatisi hänen töiltään? Määräävin 
konflikti tekstiiliä sekä taidevaatetta käsitellessä on käsityöläisyyden 
ja taiteen välinen, käsityöläisten yrittäessä saada taiteellista arvos-
tusta ja taiteen yrittäessä erottaa itsensä käsityöläisyydestä.50 Lo-
pulta teoksen merkitys ja hyväksyminen taiteena rakentuvat sen 
instituutionaalisesta kontekstista, jolloin työ voi muuttaa merkitystä 
riippuen siitä, miten ja missä se esitetään.51

47 Townsend 2002, 18.
48 Petry 2012, 7.
49 Petry 2012, 7.
50 Leventon 2005, 8.
51 Steele 2012, 18.
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Kuva 13 Caroline Broadhead, Stretch, 1988

Kuva 14 Michelangelo Pistoletto, Venus of the rags, 1967

 Taiteellinen vaate tai vaate taideteoksena kertoo lopulta 
eri alojen välisestä kamppailusta; raja-aitojen katoamisesta taiteen, 
muotoilun ja käsityöläisyyden välillä.52 Tämä on kumouksellista, sillä 
se haastaa taiteen aseman korkeimpana kulttuurin ilmentymänä53 
samalla kun se myös muokkaa käsitystä vaatteen asemasta suhteessa 
taiteeseen. Vaate nähdään perinteisesti käsityön tai muodin piiriin 
kuuluvana, ja sen hyväksyminen taideteoksena museoihin ja näyt-
telyihin kertoo muutoksesta sekä taide- että muotimaailmassa. Sen 
sijaan, että korostettaisiin muodin ja taiteen eroa, tarkastellaan ra-
japintaa, jossa muoti ja taide limittyvät toisiinsa. 

 “Ei ole väliä, onko esillä maalaus tai mekko; molemmat ovat es-
teettisiä objekteja, joilla on kyky kommunikoida esteettisellä tasolla 

yleisön kanssa.” 54

 
 Ihmiset ympärillämme ovat useimmiten puettuja, joten ym-
märryksemme ihmisruumiista välittyy pitkälti vaatteiden kautta.55 
Vaatteiden yleisin esitystapa taiteissa on ihmisten päällä. Näemme 
alastoman kehon epätäydellisenä, sillä siitä puuttuu yhteys, jonka 
kautta voisimme rakentaa sille kulttuurillisen taustan.56 Taideteok-
sissa vaatteiden merkitys syntyy ihmisen kautta. Vaate toimii hen-
kilön kuvauksen välineenä sekä teoksen sommitelman ja sisällön 
jatkeena, kertoen esimerkiksi henkilön yhteiskunnallisesta asemas-
ta.57 Vaate on myös olennainen osa esittävää taidetta. Performans-
sissa, elokuvassa, tanssi- ja teatteriesityksen kontekstissa kyse on 
esiintymisvaatteesta, josta tulee sen kantajan myötä osa kokonaistai-
deteosta. Vaate on esityksessä puvustuksellinen väline ilmaisuun ja 
tunnelmaan sekä henkilöhahmon identiteetin ja epookin luomi-
seen, mutta riippuu esityksestä, kuinka tärkeän taiteellisen roo-
lin puku saa. Vaate on osaltaan läsnä myös alastonkuvauksessa 

4 Vaate taiteessa

4.1 Vaate identiteetin välineenä

52 Leventon 2005, 8.
53 Townsend 2002, 18.
54 Oakley Smith & Kubler 2013, 178. Tekijän vapaa suomennos. 
“At the end of the day it doesn’t matter if that’s a painting or a dress; they’re both 
aesthetic objects and both have the ability to connect with an audience on that 
level.” 
55 Hollander 1978, 86.
56 Warwick & Cavallaro 1998, 3.
57 Felshin 1993, 7.
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puuttuvana symbolina ja merkityksenä.58 
 Muodostamme identiteettimme kehomme kautta ja 
käytämme vaatteita välineenä kuvaamaan tätä identiteettiä ja erot-
tamaan se muista.59 Esitettäessä vaate itsenäisesti teoksena, se ei 
enää personifioi ketään tiettyä ihmistä, vaan muuttuu osaltaan ku-
vauksen kohteeksi. Kuinka teosta katsotaan, riippuu katsojan tul-
kinnasta sekä taiteilijan aikomuksesta valinnassa poistaa ihminen 
vaatteen yhteydestä. Vaatetta on kuitenkin vaikea tarkastella ob-
jektiivisesti, sillä yhteys vaatteen ja kehon välillä on muodostunut 
lähes erottamattomaksi. Ei-käytettävät vaateteokset aikaansaavatkin 
käsitteellisen ongelman, joka on yksinkertaisuudessaan: onko vaate 
olemassa ilman ihmistä?

58 Hollander 1978, 88.
59 Entwistle 2000, 138.

Kuva 15 Sophie Jodoin, Vigils, 2009

 Pohdittaessa taiteen ja vaatteen ristiriitaa, tulee ensim-
mäisenä mieleen niiden silmiinpistävin ero, eli funktio: toiminto, 
tarkoitus tai tehtävä. Yleisimmin ymmärretty raja taiteen ja kä-
sityöläisyyden välillä määrittyy funktion kautta.60 Taide on tehty 
koettavaksi ja katsottavaksi, vaate käytettäväksi ja katsottavaksi. 
Väheneekö taideteoksen arvo, jos se voidaan nähdä myös funktio-
naalisena, vai tarkoittaako asian mahdollinen käytettävyys sitä, että 
se on muotoilua, ei taidetta? Vaateteosten mieltämisen taiteellisesti 
arvokkaiksi tekee usein hankalaksi se, että niitä on vaikea katego-
risoida. Ne voidaan mieltää niin käsityön, muodin, muotoilun kuin 
taiteen maailmaan kuuluvaksi, ja riippuu paljon teoksen konteks-
tista, miten sitä katsotaan. Kysymys on haastava terminologian vai-
keaselkoisuuden vuoksi, sekä koska konflikti koskettaa monia filo-
sofisia, historiallisia ja estetiikkaan liittyviä aspekteja sekä kielellisiä 
lähtökohtia.61 
 Tärkeä kysymys funktio unohdettaessa on: onko kyseessä 
enää vaate, jos siihen ei voi pukeutua? Se riippuu siitä, ymmär-
retäänkö vaate täysin sen käytettävyyden kautta. Vaatteen funktio 
on ensisijaisesti pukeutuminen, mutta se ei ole sen ainoa tarkoitus. 
Vaate on tarkoitettu myös nähtäväksi. Puettuna vaate edustaa käyt-
täjäänsä, kertoo hänestä, mutta voiko vaate, erotettuna käyttäjästä, 
kertoa mistään muusta? Taideteoksessa kokeminen merkitsee sen 
pyyteetöntä ihailua, tunnetilaa, joka syntyy teosta katsottaessa. Jos 
vaate on irrallaan ihmisestä vielä vaate, sillä se tunnistetaan vaat-
teeksi, eikö sitä voi samalla arvioida itsenäisenä visuaalisena kohtee-
na? Jos taide on tehty koettavaksi ja katsottavaksi, herää myös kysy-
mys, voiko vaatteen kokea? Pukeutuminen on eräänlainen kokemus. 
Liittyykö vaatteen kokeminen ylipäätään tiiviisti sen funktioon? 
 Samalla voisi kysyä onko vaate ylipäätään olemassa ilman 
ihmistä? Voidaan verrata vaatetta toiseen käyttöesineeseen, ku-
ten teekannuun, ja sanoa, että teekannu on olemassa, vaikkei sitä 
käytetä. Jos teekannun sisus on täytetty ja sitä ei voi käyttää, on kyse 
yhä teekannusta, sillä kaikilla teekannuilla on tietty muoto, josta ih-
miset tunnistavat sen olemuksen. Samoin vaate voi olla olemassa 
tunnistettavana muotona, vaikka sen pukemisominaisuus katoaisi. 
Vaate voi siis olla olemassa myös ilman ihmistä, mutta onko tämä 
olemassaolo jotakin vähemmän vai enemmän kuin silloin kun se 
on yhteydessä ihmiseen? Jatkokysymyksenä voisi vielä esittää: onko 
erotus edes mahdollinen, vai onko vaate luonnostaan hengeltään 
erottamaton ihmisestä, jopa silloin, kun se ei fyysisesti ole ihmisen 
päällä? Esine, joka on vaate, on olemassa esineenä, mutta muuttuu-
ko esine tyhjäksi kuoreksi, kun sitä ei esitetä puettuna? Onko vaat-
teen kuoriominaisuus pysyvä osa sen olemusta?
 Kun vaate on yhä vaate ihmisestä irrallisena, ja on hyväk-
sytty, että se voi sisältää merkityksiä, jotka ulottuvat sen käyttäjän 
ominaisuuksia laajemmalle säilyttäen sen katsottavuus-funktion, 
voidaan vaate nähdä kohteena. Täten tullaan lähemmäs kuviteltua 
“vaate on yhtä kuin taide”-teosta, jossa taiteena esitetty vaate voi olla 

4.2 Vaate ilman funktiota

60 Petry 2012, 7.
61 Maynard 2012, 145
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Kuva 17 Nandipha Mntambo, Indlovukati, 2007

Kuva 16 Christian Boltanski, Prendre la parole, 2005

taidetta menettämättä vaatteen kontekstia. Tuleeko siis hyväksyä 
vaatteen muoto taidekentän moninaisuuden ilmentymänä vai ky-
syä, miksi vaatteen muoto olisi taiteelle tai taiteilijoille arvokas? Ja 
onko kyse välinearvosta, vai onko vaatteella itsellään joitain merki-
tystä tai arvoa? Miksi taiteilija valitsee vaatteen esitystavakseen, jos 
sen arvo ei ole käytettävyys? Voisihan taiteilija valita esitystavakseen 
ihmisvartalon, josta vaate syntyy. 
 Kun vaateteokselle antaa jonkin itsensä ulkoisen aiheen 
tai merkityksen, sillä on korkeampi status taidemaailmassa kuin 
puhtaasti esteettisellä tai tekniikkaan keskittyvillä töillä.62 Se mikä 
nähdään on vähemmän oleellista, kuin idea nähdyn taustalla.63 
Siirtyminen käytettävyydestä ei-käytettäviin vaateteoksiin luo 
osaltaan siirtymän puhtaasti taiteellisiin vaatteisiin.64 Se antaa tilaa 
tarkastella vaatetta itseään objektiivisesti.65 Näin vaateteosta ei näh-
dä vain puettavuuden tai päälle sopimisen välinearvon kautta, vaan 
astuessaan hyödyttömänä taiteen maailmaan, vaate saa itsenäisen 
sijan teoksena.66 Vaateteos säilyttää yhteyden kehon ideaan, vaikka 
vaatteen käyttäjä ei olisikaan taiteilijalle tärkeä, tai työ ei olisi puet-
tava.67 Vaate ei ole sama kuin keho, mutta koska se syntyy kehosta ja 
keholle, yhteys ei katkea kehon poistuessa.
62 Leventon 2005, 91.
63 Townsend 2002, 18.
64 Leventon 2005, 8.
65 Leventon 2005, 139.
66 Townsend 2002, 118.
67 Leventon 2005, 140.

Kuva 18 Beverly Semmes, Buried treasure, 1994
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Kuva 19 Caroline Broadhead, Wraparound shirt, 1983

Kuva 20 Joseph Beuys, Two felt suits and felt angle, 1985

Kuva 21 Robert Gober, Untitled, 1992

 Taidesuuntaukset ovat usein syntyneet vastalauseeksi aiem-
pien suuntausten vallitseville ideaaleille. Viime vuosisadan alun 
avantgarde-taidesuuntaukset aloittivat postmodernilla ajalla jat-
kuneen taiteen konventioiden rikkomisen. Hyvän maun mukaiset 
perspektiivin, viivan, värin, sommittelun sekä aitouden määreet 
eivät enää päteneet. Nykytaiteesta onkin tullut ennemmin ideoiden 
maailmaa kuin tiettyä kuvallista koodistoa ilmaisevaa kauneuden 
tavoittelua. 68

 Vastalauseena modernismille, joka merkitsi hyvän maun 
ylläpitämistä, syntyi postmodernismi, joka osaltaan sai muodissa 
aikaan anti-muodin.69 Siinä pyrittiin klassisen kauneuden sijaan 
”rumuuteen` tai vaatteen idean käsittelyyn esimerkiksi symbolein 
tai dekonstruktiivisin keinoin.70 Samalla tavalla kuin postmoderni 
taide sisälsi pohdintaa omasta olemassaolostaan, muoti alkoi tar-
kastella samaa kysymystä omalta kohdaltaan.71 Vaateteoksen voitai-
siin siis nähdä esittävän kysymyksen molemmissa kategorioissa: 
kyseenalaistavan sekä taiteen että muodin maailman, samalla kun se 
kyseenalaistaa oman olemuksensa vaatteena, kuten Caroline Broad-
headin työ Wraparound shirt (Kuva 19). Niin muoti kuin taidekin 
kyseenalaistivat myös fyysisyytensä luomalla kertakäyttöisiä sekä 
käsitteellisiä teoksia, jotka olivat olemassa vain hetkellisesti, jos 
ollenkaan.72 Käsitetaide vei taide-esineen olemassaolon pohdintaa 
pidemmälle arvottaessaan konkreettista teosta tärkeämmäksi työn 
idean tai tuotantoprosessin, jonka pystyi tallentamaan videolle tai 
kuviin.73 Näin taide muuttui lähes immateriaaliseksi ollen olemassa 
ainoastaan ideana. 
 Vaate on osaltaan esteettisesti vaativampi objekti kuin tai-
deteos, sillä teosta katsottaessa sen esteettisiä ominaisuuksia ei ole 
pakko hyväksyä, jotta se synnyttäisi ihailua, kun taas vaate vaatii 
katsojaltaan perinteisesti jonkinlaista hyväksyntää, jotta siitä voisi 
pitää.74 Vaatteen esittäminen taiteena korostaa siis kauneuden 
ja idean ristiriitaa ja samalla vaatimusta ideaan teoksen taustalla. 
Jos vaate on ainoastaan esteettisesti miellyttävä, sitä on vaikeampi 
mieltää taiteeksi.75 Vaatteen arvo arkipäiväisenä funktionaalisena 
hyötyesineenä asettaa sille taiteena korkeampia vaatimuksia, jolloin 
käsitteellisen sisällön tulee muodostua ensisijaiseksi vaatteen funk-
tionaalisiin ominaisuuksiin verrattuna.76

 Vaate siirtyy helposti käsitteelliseen maailmaan, sillä se on 
otollinen väline kommentoida itsensä ulkoisia merkityksiä. Tyhjä, 
hyödytön vaate löytää helposti käsitteellistä syvyyttä poissaolon ja 
kulttuuristen merkkien kautta. Vaateteokset ovat osa ideoiden maa-
ilmaa, sillä hyödyttöminä ja identiteetin menettäneinä ne muovau-
tuvat automaattisesti käsitteellisiksi. Ei-käytettävät vaateteokset 

4.3 Idea yli kauneuden

68 English 2007, 3.
69 English 2007, 76.
70 English 2007, 76.
71 English 2007, 77.
72 English 2007, 93.
73 English 2007, 94.
74 Geczy & Karaminas 2012, 7.
75 Leventon 2005, 90–91.
76 Verhe 2013, 6.
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Kuva 23 Zizi Raymond, Untitled (Undertow), 1989

Kuva 22 Beverly Semmes, 4’33

usein arvottavatkin symbolit kauneuden yli.77 Syy on osaltaan se, että 
kauniin vaatteen nähdään helposti kuuluvan muodin piiriin. Funk-
tionaalinen vaate taas on hyödynnettävissä identiteetin jatkeena, 
jolloin vaatteella on tarkoitus, joka ylittää teoksellisen muodon, ja 
se säilyttää arvotuksensa käyttöesineenä. Idea syntyy, kun funktio 
katoaa, ja vaatteeksi mielletty muoto, jolla ei ole enää hyödyllisiä, 
muodiksi miellettäviä käyttötarkoituksia, muuttuu teokseksi. Idea 
ei toki sulje pois kauneutta, mutta sitä tulee varoa, sillä puhtaasti 
esteettiset teokset mielletään helposti pinnallisiksi, kaupallisen tai-
teilijan ja töiden merkeiksi.

77 Leventon 2005, 148.

Kuva 24 Sarah Lucas, Souffle, 2007
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Kuva 25 René Magritte, The Conqueror, 1926

Kuva 26 Claes Oldenburg, The Store, 1961

 Varhaisimpia tyhjän vaatteen esittäviä teoksia löytyy jo 
1900-luvun alusta dadaistien sekä surrealistien, kuten Salvador 
Dalin, René Magritten (Kuva 25) ja Marcel Duchampin töistä.79 
1950-luvun pop-taide toi esiin tyhjän vaatteen massakulutuksen 
merkkinä. Esimerkkeihin lukeutuvat Jim Dinen maalaukset, Joseph 
Beuysin työt ja Claes Oldenburgin installaatio The Store, jossa ko-
vetetut tuotteet ovat esillä kauppamaisessa asetelmassa (Kuva 26).80 
Teos, kuten Claes Oldenbergin Blue pants (Kuva 29), jossa mitta-
suhteiltaan vääristetyt housut on taivutettuna henkarille, edustaa 
tuotteen ja teoksen ristiriitaista olemusta hyödyntäen kaupallisen 
maailman kuvastoa.81

 Yksi pioneereista, joka edesauttoi vaatteen integroitumista 
osaksi taidemaailmaa, oli Wearable art -liike. Wearable art- tai Art 
to wear -liike syntyi Yhdysvalloissa 1970-luvulla, kun pääsääntöi-
sesti tekstiilitaiteilijat alkoivat tuottaa uniikkeja vaateteoksia (Kuva 
30).82 Ne liikkuivat muodin, taiteen ja käsityöläisyyden välimaas-
tossa kuulumatta yksinomaan mihinkään. Teokset oli toteutettu 
esiteltäviksi galleriassa tai museossa ja näin loivat itselleen identitee-
tin, joka oli erotettu muodista.83 Usein taiteilijat keskittyivät 
tekstiiliin vaatteen rakenteen sijaan, kokeillen töissään myös 
epäkonventionaalisia materiaaleja.84 Käytettävien taidevaatteiden 
tekijät ajautuivat aluksi konfliktiin niin taide- kuin muotimaailman-

 Käsittelen tyhjää vaatetta aiheena, jonka esittäminen on 
mahdollista kaikissa kuvataiteen kentissä piirustuksesta veistoon 
ja installaatioon, pehmeästä kovaan materiaaliin ja kaksiulottei-
sesta kolmiulotteiseen ilmaisuun, kunhan keskiössä on vaatteeksi 
mielletty kohde. Vaate muovaa sitä, kuinka ihminen nähdään, ja 
toimii henkilön persoonan välittäjänä, erottaen hänet muista ih-
mislajiin kuuluvista yksilöistä. Mutta syntyykö vaatteiden merkitys 
ainoastaan kehon kautta? Onko vaatteella jotain itsenäistä sisältöä 
kehosta irrotettuna? Tarkasteltaessa teoksia, joista ihminen on 
poistettu, tyhjä vaate toimii itsessään tarkastelun kohteena, irrotet-
tuna kulutuksesta ja pukeutumisesta.78

5 Tyhjä vaate 

5.1 Tyhjän vaatteen historiaa

78 Ash 1999, 128.
79 Felshin 1995, 20.
80 Felshin 1995, 20.
81 Ash 1999, 129–130.
82 Leventon 2005, 22, 25.
83 English 2007, 96.
84 Leventon 2005, 62, 71.



42 43

Kuva 27 Beverly Semmes, Water coats, 1991

kin kanssa, joista he eivät olleet osa kumpaakaan.85 Raja-aidat, jot-
ka erottivat taiteen, muodin ja käsityöläisyyden kuitenkin hälven-
tyivät, muuttaen rajoittamattoman työskentelyn käsitteiden välillä 
helpommaksi.86 
 Vaikka esimerkkejä on löydettävissä jo edeltäviltä 
vuosikymmeniltä, 1990-luvulla taideteos, joka esitti vaatteen ilman 
ihmisvartaloa, muodostui ilmiöksi.87 1990-luvun vaateteokset otti-
vat pääsääntöisesti veistoksen tai valokuvallisen esittämismuodon.88 
Keskiössä olivat nais- sekä homoseksuaalit taiteilijat, jotka tutkivat 
marginalisoitua identiteettiä sekä sukupuolirooleja Aids-kriisin 
varjossa.89 Näihin taiteilijoihin kuuluu mm. Beverly Semmes, joka 
on tunnettu vääristyneillä mittasuhteilla leikkivistä mekkoinstal-
laatioistaan. Semmes vie teoksillaan vaatetta pois sen tunnistet-
tavasta muodosta abstraktioon korostaen väriä, pintaa ja muotoa, 
esimerkiksi teoksessaan Water coats (Kuva 27).90 
 Postmodernistiset työt tarkastelivat vaatteen olemusta sen 
luomien merkitysten kautta, esteettisinä katseen kohteina, identi-
fioimatta vaatetta ihmiseen, jolloin töistä muodostui postmoder-
nistinen kritiikki yhteiskuntaa kohtaan.91 Judith Shea käytti muo-
tia käsitteellisten taideteostensa välineenä ja rakensi tarinaa muo-
doilla, kuten työssä Black dress (Kuva 28). Hän on koulutukseltaan 
vaatesuunnittelija ja kommentoi teoksillaan niin taiteen ja muodin 
rajoja kuin vaatteen rakennetta. Jotkin hänen teoksensa muuntautu-
vat genrejen välillä näyttelyesineistä vaatteiksi. 92

 Yksi tunnetuimmista ei-puettavia teoksia tekevistä taiteili-
joista on brittiläinen Caroline Broadhead, jonka teokset kyseen-
alaistavat vaatteen olemuksen: pukeutumisen ja käytettä-
vyyden. Hän keskittyy tutkimaan läsnäolon ja poissaolon ris-
tiriitaa toteuttamalla teoksia, joissa vaate on vain saumansa, 
mekot seisovat vääristyneinä ilman kehoa: paita on venytet-
ty tai takissa on seitsemän hihaa. 93 (Kuva 5, Kuva 13, Kuva 19)

85 Leventon 2005, 8.
86 Leventon 2005, 11.
87 Felshin 1995, 20.
88 Felshin 1995, 20. 
89 Felshin 1993, 9.
90 Townsend 2002, 106.
91 Ash 1999, 130–134.
92 Townsend 2002, 72–74.
93 Leventon 2005, 142.
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Kuva 29 Claes Oldenburg, Giant blue pants, 1962

Kuva 28 Judith Shea, Black dress, 1983

Kuva 30 Janet Lipkin, African mask, 1970
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Kuva 31 Riitta Päiväläinen, Imaginary meeting XII, 2005

Kuva 32 André Komatsu, Concrete dissemination, 2006

5.2 Tyhjien vaatteiden ongelma

 Ongelma, jota tyhjät vaatteet alleviivaavat, on kehon 
ja vaatteen välinen, sillä vaate esitettynä ilman ihmistä sisältää 
yhä muodon, josta ja jolle vaate syntyy. Puetun vaatteen läsnäolo 
viittaa poissaolevaan, ja poissaolo läsnäoloon, vaatteen rajatessa ke-
hon näkyvyyttä. Vaatteeseen itseensä sisältyy olennaisesti poissao-
lon ja läsnäolon teemoja, sillä sen luonteeseen kuuluu paljastami-
nen ja peittäminen. Iho tuo mieleen sitä peittävät osat, ja peittävät 
osat puolestaan ihon. Kun vaate näyttää vain osan kehosta, se ei 
saa merkityksiä pelkästään peittävyytensä vaan myös sen myötä, 
mitä se paljastaa. Mikä osa vaatteesta puuttuu, esimerkiksi ajatel-
taessa hihatonta paitaa, on lopulta osa tämän vaatteen olemusta. 
Näin vaate ei ole ikinä täysin irrotettu ihmisestä. Se pikemminkin 
edustaa itsensä ja kehon välistä rajapintaa, ollen jossain määrin sekä 
osa kehoa että irrallisena objektina lisäys siihen. Vaate erottaa pal-
jaan vartalomme ulkomaailmasta, mutta samalla yhdistää kehon 
sosiaalisen maailman symboleihin ja merkityksiin. Erottaessaan 
ihmisen ruumiillisuudesta, se täyttää kehon sosiaalisilla merkityk-
sillä, jotka muokkaavat sen kulttuurillisesti hyväksyttyyn, hallittuun 
muotoon. Tämä kertoo vaatteeseen sisäänrakennetusta luonnolli-
sen ja rakennetun yhteydestä. Ei-länsimaisissa kulttuureissa vaatteet 
sisältävät vähän jos lainkaan kangasta, pukeutumisen keskittyessä 
kehon muokkaukseen tatuointien, maalin tai lävistysten kautta ja 
häivyttäen näin rajaa kehon ja sitä peittävien osien välillä. Maalat-
tu tai tatuoitu ihminen voi myös olla puettu, kehon sisältäessä vaa-
tetuksellisia merkkejä ja paljasta ihoa peittävää pintaa. 94

 Jos perehdytään tyhjien vaateteosten ominaislaatuun tai-
teen kerronnassa, puhutaan vaatteen merkityksestä. Tällöin kysy-
mys on: mitä vaateteokset kertovat, mikä ei onnistuisi muuten, ja 
mitä vaate lopulta kertoo? Vastaus ei ole ihminen, sillä vaate ja ih-
minen eivät ole yksi ja sama, vaikka erotus onkin häilyvä. Ihmisestä 
erillinen vaate-objekti ei ole kiinni ihossa. Ihminen on olemassa 
myös ilman vaatetta, joten voisi olettaa, että vaate on olemassa myös 
ilman ihmistä, kenties tyhjänä, mutta silti olemassa. Kun vaate on 
päätetty esittää tyhjänä, sen saaden teoksellisen muodon, vaatteen 
funktio pukeutumisen välineenä kyseenalaistuu tai katoaa. Tällöin 
kohdetta tulee katsoa tämän valinnan tuloksena. Yksi tulkinta on, 
että samalla tavalla kuin tekstiili on pintaa, tulisi vaatteenkin olla. 
Erotuksena kuitenkin tekstiilistä, vaate on läheisessä kontaktissa 
ihmiseen. Tämä on tyhjien vaatteiden ongelma. Symboloiko tyh-
jä vaate aina ihmistä, joka on aiemmin pukeutunut vaatteeseen, ja 
kuinka paljon tämä ihminen jättää jälkeensä, kun yhteys personaan 
pukeutumisen tasolla katoaa? Jos vaate kertoo vain omistajastaan, 
se tarkoittaisi, että vaate on puhtaasti ihmisen symboli, eikä sisältäi-
si muita merkityksiä. Tulkinta tulisi tällöin tehdä puhtaasti vaatetta 
käyttäneen ihmisen kautta, ja vaikutelmat ja merkitykset vaatteesta 
syntyisivät persoonaan samaistumisen kautta. Tämä on kuitenkin 
melko yksioikoinen katsantotapa vaatteen olemuksesta.
 Mikä merkitys kuvasta poistuneella ihmisellä on, jos kat-
seen kohteeksi jäävät vaatteet? Vaatteen ja ihmisen suhteesta tulee 
94 Warwick & Cavallaro 1998, XV, XVII, XXI, 3, 5, 29, 31, 40–41.
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Kuva 33 Do-Ho Suh, The Perfect home II, 2003

monimutkainen, kun vaatetta ajatellaan kuorena tai muotona: ma-
teriana, joka peittää ihmiskohdetta. Eikö muotoa voi nähdä ilman 
sen sisältämää asiaa? Myös kiven, auton tai minkä tahansa muodon 
voi rakentaa kuoreksi, jolloin ei ajatella, että katsottava on jotain 
muuta kuin mitä nähdään, tai että rakennettaessa kiven kuori, 
muodon sisällä pitäisi olla kivi, jotta sen voisi ymmärtää. Puhutaan 
kuoresta ja sisällöstä. Jos tyhjiö muuttuu umpioksi, onko kuorella 
arvoa, vai auttaako umpio kohteen näkemistä visuaalisena kohtee-
na, ei hyödykkeenä; asiana, joka sisältää toisen. Kankainen vaate 
eroaa lopulta muista muodoista siinä, että saavuttaakseen lopullisen 
suunnitellun muotonsa, sen tulee sisältää vartalon tuki. Muoto syn-
tyy sen sisältämästä asiasta, eikä ole välttämättä korvattavissa toisel-
la. Vaate sisältää inhimillisen, johon on helppo samaistua, eikä se 
pysty täysin häivyttämään identifioitumista.

Kuva 35 Sophie Jodoin, Untitled (dress), 2012

Kuva 34 Sophie Jodoin, Untitled (lingerie), 2012
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Kuva 41

Kuva 36 David Sims, The Plastics, 2014

5.2.1 Keho vaatteena

 Kun näemme ihmisen vaatteen sisällä, voimme myös näh-
dä vaatteen ihmisessä. Kaupallistettu keho on peittävyydellään ja 
paljastavuudellaan hälventänyt rajaa vaatteen ja kehon välillä. Jopa 
niin, että keho on muuttanut kuoreksi: hyödykkeeksi, joka on niin 
tiiviisti yhteydessä vaatteeseen, että on vaikea nähdä missä ihomme 
loppuu ja sitä peittävät osat alkavat. Koska kaikki lisäykset kehoon, 
kuten kehonmuokkaus, tatuoinnit, meikki ja rusketus, mielletään 
asuun (dress) kuuluvaksi 95, kehosta on tullut vaatetuksellinen koko-
naisuus. Se, kuinka paljon peittää tai paljastaa, on valinta, ja alasto-
muudesta on muodostunut samalla pukeutumisen muoto. 
 Kaupallisen vaatteen mainoskuvat edustavat usein per-
soonatonta alastomuutta. Vaatteet nähdään kuvissa mallien päällä, 
jotka ovat riisuttuja identiteeteistä. Heidän kehonsa ovat muodos-
tuneet länsimaisessa kulttuurissa kehon kuviksi, ideaaleiksi, joita ei 
mielletä todellisiksi. Puettu kaupallinen vaate esittelee siis kuvissa 
kehon, joka on geneerinen ja riisuttu identiteetistä, kuten manne-
kiinit kaupan esillepanoissa. Paljas vartalo ei shokeeraa, sillä se on 
muuttunut peittäväksi pinnaksi, esineeksi, joka täydellisyydessään 
ei herätä huomiota paljaudellaan. Alastomuus nähdään pintana, 
sillä esitetty vartalo ei ole inhimillinen, eikä siten täysin todellinen 
siinä missä oma alaston vartalomme on. Se ei shokeeraa kuten oma 
alastomuutemme, sillä se edustaa estetisoitua näkemystä, joka tois-
tuu samanlaisena niin yleisesti ympäristössämme, että emme enää 
kiinnitä siihen huomiota.
 Erityisesti naisen ruumiilla on pitkä esineellistämisen histo-
ria. Jo varhaisissa sosiaaliteorioissa ja kristillisessä perinteessä nai-
nen on yhdistetty tiiviisti ruumiillisuuteen.96 Jopa niin, että varta-
lon muoto on itsessään muuttunut esineeksi ja sellaisena irralliseksi 
inhimillisestä. Keho nähdään yhä useammin muottina, ihmisyyden 
sisältämän kehon sijaan.97 Antiikista säilyneet kädettömät ja päät-
tömät torsot ovat esitys vartalosta erotettuna inhimillisestä. Veis-
tokset tehtiin kokonaisiksi, mutta historian säilyttämä osa on usein 
keho, josta on irrotettu identiteetti, eli kasvot, pää ja kädet. Näin 
veistäjän kuvaama sielu, eli inhimillinen, on kadotettu, ja jäljelle 
on jäänyt vain keho. Tämä torso on jäänyt elämään kulttuurilliseen 
kuvastoomme päättömissä, kädettömissä ja sieluttomissa esineissä, 
jotka kuvaavat ihmistä kehon kautta, muuttaen sen esineeksi. Para-
doksaalisesti vaate on osin inhimillisempi kuin vartalon muotti. 
Vaate erotettuna ihmisestä saattaakin olla väline löytää inhimillinen 
vaatteista, siinä missä ruumiin kuvauksesta se on kadonnut.
95 Roach-Higgins & Eicher 1992, 2–3.
96 Entwistle 2000, 142.
97 Townsend 2002, 68.
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Kuva 37 E.V. Day, Bombshell (from the series Exploding couture), 1999

Kuva 47

5.3 Tyhjän vaatteen esittäminen

 Vaatteesta on vahvoja mielleyhtymiä tuotteena, mikä vai-
kuttaa siihen, miten teokset asetetaan esille. Teos, jossa vaate on 
vaikkapa maalauksen keskiössä, ei aiheuta tätä ongelmaa. Kaksi-
ulotteinen teos esittää vaatteen kuvana, jonka pinta ja tekninen 
toteutus ovat taidemaailmassa yleisiä ja hyväksyttyjä. Kukaan ei 
kyseenalaista maalauksen, valokuvan tai piirustuksen kuulumis-
ta taiteen piiriin, mutta lähennyttäessä vaatteen kolmiulotteista 
muotoa, syntyy helposti mielleyhtymiä, joita taiteilija ei mahdolli-
sesti halua teoksilleen antaa. Kolmiulotteinen vaate haastaa osaltaan 
taidemaailman tuomalla esiin funktionaaliseksi mielletyn kohteen, 
joka on yleisimmin nähty muodin piirissä. Taiteessa tyhjä vaate, 
joka lähenee toteutukseltaan vaatteen perinteisiä muotoja ja mate-
riaaleja, nähdään kiistanalaisena. Vaateteoksen esittämistapa onkin 
hyvin oleellinen valinta, sillä se määrittää, miten teosta katsotaan.
 Funktionaalinen vaate syntyy helposti vartalolle muovau-
tuvasta pehmeästä materiaalista, kankaasta. Funktionsa menettänyt 
vaate ei sisällä vaatimuksia puettavuudesta, ja siten materiaali on 
taiteellinen valinta siinä missä muoto ja ilmaisukin. Usein, mikäli 
kyseessä on tekstiilistä koostuva vaateteos, ei-käytettävyys viedään 
äärimmilleen liioittelemalla vaatteista löytyviä perinteisiä rakentei-
ta, kuten mittasuhteita, muotoa ja pintaa. Kun materiaali on jokin 
toinen, esimerkiksi pronssi, ja muoto on täten kova, teos on useim-
miten lähempänä vaatteen perinteistä muotoa, ja syntyy täydelli-
sestä kankaan ja muodon kuvauksesta. Vaateteos veistoksena ky-
seenalaistaa veiston perinteisen aiheen, eli ihmisen, kun se esittäen 
tyhjän vaatteen säilyttää kehon muodon ilman ihmistä.

 Tapa, jolla tyhjä vaate laitetaan esille teoksena, luo mieli-
kuvia, joiden myötä vaatetta katsotaan ja tulkitaan. Erotus kaupal-
lisesta vaatteesta on usein tarpeellinen, jotta teos saa katseen koh-
teena olevan, taiteellisen muodon. Vaatteen yleisimmät esitykset 
ilman ihmistä – mallinukella, henkarissa tai viikattuna – vertautu-
vat kuitenkin helposti kaupalliseen maailmaan, vaikka vaate kau-
pallisessa kontekstissa – mainoskuvissa ja kaupan esillepanossa – 
esitetään lähes aina ihmisen päällä. Emme näe useinkaan kaupallis-
ta vaatetta esitettynä mytyssä lattialla, sillä tarkoitus on esittää ihmi-
sille kuva siitä, miltä vaate voisi parhaimmillaan näyttää puettuna. 
Yksi vakiintunut käytäntö esittää kaupallinen vaate ilman elävää 
ihmistä on mallinukke. Tarkoitus on rakentaa vaatteiden kautta mie-
likuva täydellisestä ihmisestä, jotta kuluttaja samaistuisi vaatteiden 
mahdollisuuksiin. Mallinukke edustaa ihmistä, mutta etäännyttää 
muodon persoonasta. Se on vaatteen fyysinen tuki ja väline vaat-
teen kolmiulotteiseen ilmaisuun. Se ei edusta keskivertoihmistä, ja 
usein nuken piirteet ovat jopa mallistandardeilla liioiteltuja. Mal-
linuket muistuttavat ihmistä, mutta ovat samalla epäinhimillisiä, 
piirteettömiä, usein kasvottomia tai jopa päättömiä hahmoja, jotka 
ovat olemassa vain välineenä näyttää vaate. Ihmisyys etäännytetään 

5.3.1 Vaate kuvassa, vaate tilassa
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Kuva 39 Jim Dine, Green suit, 1959

Kuva 38 Merja Pitkänen, Rautapaita, 2005

vääristyneeseen muotoon, joka on epäinhimillinen muutoin kuin 
tunnistamiemme vartalonmuotojen osalta. 
 Vaateteoksen pukeminen mallinuken päälle on askel vaat-
teen esittämiseen irrotettuna ihmisestä. Ero ihmisen ja mallinuken 
välillä on kuitenkin pieni, ja mielleyhtymät kaupalliseen maailmaan 
sekä museoiden esillepanoihin ovat vahvoja. Vaarana on, että vaa-
teteos mallinuken päällä asettaa työn tuotteen asemaan, viitaten 
kauppojen näyteikkunoiden nukkeihin sekä niistä roikkuviin hin-
talappuihin. Tällöin katsoja alkaa identifioida itseään vaatteeseen ja 
tarkastelee vaatetta käytettävyyden kautta. Kun vaatetta katsotaan, 
se nähdään pukemisominaisuuksien kautta, ja vaatetta ei kyetä 
lähestymään puhtaasti esteettisesti arvokkaana, pukemisesta erotet-
tuna kohteena.98 Esitettävä muuttuu kaupalliseksi, kun katsoja alkaa 
miettiä, miltä hän näyttäisi pukeutuneena katsomaansa, ja objek-
tiivisuus teoksen tarkastelussa katoaa. Objektiivisuuden voi saavut-
taa esimerkiksi muuttamalla vaatteen mittasuhteita, jolloin vaatetta 
lähestytään ennemmin taide-esineenä. 99

 Vaateteoksia ei pääsääntöisesti esitetä mallinuken päällä, 
sillä taiteilijat haluavat usein välttää identifiointia muodin kaupalli-
seen kenttään, mikäli se ei ole tarkoituksenmukaista. Mikäli kyseessä 
on kolmiulotteinen vaateteos, rakennetaan jäykkyys materiaalin 
kautta kolmiulotteiseksi, tai sitten rakenne on näkymätön. Kun ku-
vauksen kohteena ei ole puettu ihminen, vaatteen muovautuminen 
kaksiulotteisesta kolmiulotteiseksi muodostuu tärkeäksi. Yleisempi 
esittämistapa on henkari, joka – vaikka viittaakin kaupallisuuteen 
ja ihmiseen hartioiden muotona – abstrahoi mielikuvaa, eikä luo 
automaattista yhteyttä kehoon enempää kuin vaatteeksi miellettävä 
teos itsessään. Useimmiten vaate nähdään kolmiulotteisena muoto-
na, puettuna, mutta vaatetta arvioidaan myös kaksiulotteisena: lit-
teänä, henkarissa tai viikattuna. Monimuotoisuus on ominaista ja 
ainutlaatuista vaatteelle, vaikka pukeutuminen nähtäisiinkin vaat-
teen aiottuna muotona. Tilassa esitetty tyhjä vaateteos voidaan si-
joittaa niin tasolle, roikkumaan, seisomaan tuettuna, makaamaan 
tai ripustettuna seinälle. Kaikki esittämistavat tuovat mukanaan 
omia mielleyhtymiä, jotka luovat eri katsantokantoja vaate-objek-
tiin. 
 Teollisten, uusien tai kierrätettyjen vaatteiden esittäminen 
teoksissa tapahtuu pitkälti installaatioiden kautta. Valmisesine tai-
teen välineenä menettää käytettävyytensä ja muuttuu teokseksi tai-
teilijan valinnan myötä.100 Kierrätettyjä, löydettyjä tai valmiita vaat-
teita hyödyntävä teos luottaa usein massaan. Vaatteita on paljon, ja 
ne pinotaan muureiksi, tai niillä täytetään tila. Vaatteet pinotaan, 
ripustetaan, heitetään lattialle tai sijoitetaan muodostelmiin, kuten 
esimerkiksi Derick Melanderin teoksessa Compression (Kuva 41) 
tai installaatiotaiteilija Christian Boltanskin vaateinstallaatioissa, 
jotka hän toteuttaa kierrätetyistä vaatteista (Kuva 42). Boltanski 
on todennut teoksesta, jossa hän oli levittänyt lattialle vaatteita ja 
kehotti ihmisiä astumaan tilaan, että erityisesti lapset kieltäytyivät 
tekemästä näin. Eräs lapsi sanoi, että se olisi kuin kävelisi ihmisten 
päällä. Tieto siitä, että vaatteilla on ollut aiempi käyttäjä, liittää 
98 Negrin 2012, 46.
99 Oakley Smith & Kubler 2013, 158.
100 Petry 2012, 8.
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Kuva 40 Kaarina Kaikkonen, Shadow, 2005

Kuva 41 Derick Melander, Compression, 2007

vaatteet läheisemmin ihmiseen ja saa katsojan tarkastelemaan 
massaa mielleyhtymien kautta, joissa olemme nähneet kuvia kasois-
ta hylättyjä vaatteita – kansanmurhien yhteydessä. 101

 Kaarina Kaikkosen teoksissa miesten kauluspaidat tai 
puvuntakit muodostavat ripustettuna tuulen riepoteltavia pyyk-
kinaruja tai kolmiulotteisia maalauksia. Kymmenet samanlaiset 
vaatekappaleet  kertovat eri tarinaa kuin erilaisista ja erivärisistä 
vaatteista kootut teokset. Erotuksena teoksissa on samankaltaisuus 
ja eroavuus. Samankaltaiset vaatteet edustavat materiaa, josta 
muodostuu paljouden ja massan myötä jatkumo. Lattialle aseteltuna 
vaatteet ovat liikkumattomia ja painavia, kun taas roikkumaan ase-
tetut vaatteet edustavat liikkeestä muodostuvaa keveyttä ja aaltoile-
vaa massaa, kuten Kaikkosen teoksessa Shadow (Kuva 40).
101 Ash 1999, 134–135. 

Kuva 42 Christian Boltanski, Personnes, 2010
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Kuva 43 Nick Van Woert, Spitting image, 2009

“Vaatteet eivät ikinä ole turhuutta; ne aina merkitsevät jotain.” 102 

–James Laver
   

 Vaatteella on yhteiskunnassamme asema hyödykkeenä, 
mutta samalla se sisältää vahvoja symboleita. Vaatteet rakentavat 
julkisen vaatetetun minuuden erotuksena yksityisestä alastomuu-
desta.103 Ne välittävät tietoisia ja tiedostamattomia viestejä, jotka 
antavat välineet arvioida käyttäjänsä sukupuolta, ammattia, kansal-
lisuutta ja sosiaalista asemaa.104 Pukeutumisen kautta rakennetaan 
tarinaa henkilön taustasta ja suhtautumisesta itse pukeutumiseen 
muodikkuuden tai muodin vastaisuuden kautta.105 Vaatteet si-
sältävät myös laajempia metaforisia, historiallisia ja psykologi-
sia merkityksiä.106 Näin pukeutuminen toimii katsojille ihmisen 
persoonan, sisäisen maailman välittäjänä, vaikka lopulta on kyse 
ihmisen ulkoisesta materiasta.107  
 Paljastaessaan identiteetin vaatteet voivat myös peittää 
sen: pukeutumisella on kyky johtaa harhaan.108 Tämä johtuu siitä, 
että henkilökohtainen tyyli sovittelee pitkälti sen välillä, miltä ha-
luamme vaikuttaa ja mitä olemme, samalla sopeutuen yhteiskun-
tamme ja yhteisömme normeihin.109 Ihmisen ulkoista olemusta 
tulkitaan, ilman tietoa siitä kuinka todenmukainen tulkinta hen-
kilön ominaisuuksista on.110

 Vaate on osaltaan kommunikoinnin väline, sillä samoin 
kuin kieli, pukeutuminenkin, vähintään koristautumisen tasolla, 
yhdistää kaikkia kulttuureita, ja näin vaatteen voisi ajatella ole-
van universaali tapa välittää viestejä yhteiskunnan sisällä. Viestit 
eivät kuitenkaan ole kielellisen ilmaisun kaltaista, kollektiivises-
ti yhtenäistä tulkintaa, vaan metaforisia koodistoja, epämääräisiä 
ja tulkinnanvaraisia. Niitä ei aina voi lukea, ja aina on vaara tulla 
väärinymmärretyksi. Katsojan tulee olla sisällä tietyssä kulttuurilli-
sessa koodistossa ymmärtääkseen pukeutumisen välittämiä merki-
tyksiä. 111

 Vaate on inhimillinen objekti, joka ei ole inhimillinen 
siinä mielessä, että se ei kanna mukanaan tietoisuutta. Emme voi 
nähdä ihmisen sisimpään vaatteiden kautta, niiden ilmaisuvoima 
vaihtelee. Voimme nähdä ainoastaan sen, mitä meille halutaan ker-
toa, mikä on yhteistä kaikille katsomisen kohteille. Ulkoiseen ei voi 
luottaa, vaate on ensimmäinen tulkinta, inhimillisin kenties, jopa 
inhimillisempi kuin alastomuus, mutta samalla vain ihmisen pintaa: 
yhdistelmä siitä mitä hän haluaa itsestään kertoa ja mitä hän kuvit-
telee muiden näkevän. Nämä kaksi eivät välttämättä ole sama asia.

5.4 Vaatteen merkityksiä 

102 Oakley Smith & Kubler 2013, 156. Tekijän vapaa suomennos. 
“Clothes are never a frivolity; they always mean something.” -James Laver 
103 Leventon 2005, 93.
104 Flügel 1950, 15.
105 Vänskä 2012, 68.
106 Felshin 1995, 28.
107 Vänskä 2000, 69.
108 Entwistle 2000, 112.
109 Entwistle 2000, 114.
110 Vänskä 2000, 113.
111 Entwistle 2000, 66–67, 112, 134.
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Kuva 44 Sophie Jodoin, Drawing No. 2 from the video ‘Small dramas & little nothings’, 2009

Kuva 45 Myung Hee Park, Who am I, 2000

 ”Aivan kuin minkä tahansa olion hylätty kuori vaikuttaa tyhjältä 
ja kuolleelta, niin asu tai puku, joka on heitetty pois, vaikuttaa 

hengettömältä, elottomalta ja käyttäjästään vieraantuneelta.” 112 

–Joanne Entwistle

 Mielemme täyttää aukot näkemässämme. Nähdessämme 
kuvan huulista täydennämme kuvaan kasvot. Samoin nähdessämme 
vaatteen ajatus siirtyy välittömästi puuttuvaan ihmiseen. Vaatetta ei 
pysty katsomaan puhtaasti objektiivisesti, sillä se on mielessämme 
tiivisti liitetty kehoon. Assosioimme yhteyden näkemämme ja mie-
likuviemme välillä ja katsomme vaatetta epätäydellisenä, vaikka 
tyhjän vaatteen esityksissä tulisi kenties kiinnittää huomiota myös 
itse visuaaliseen kohteeseen. Sen lisäksi, että tyhjää vaatetta on 
vaikea nähdä kohteena, ajattelematta kehoa, teosten merkitystä 
tulkitaan useimmiten kulttuurimme kerrostumien kautta sen si-
jaan, että pohdittaisiin itse kohteen ominaisuuksia ja visuaalisuut-
ta.113 Vaatteen katsotaan useimmiten toimivan metaforana jollekin 
muulle kuin omalle olemukselleen.114 Ajatus syntyy funktiosta, 
vaatteen ollessa lähtökohtaisesti olemukseltaan toiminnallinen ja 
välineellinen objekti. Representatiivisena vaate hyödyntää siihen 
liitettyjä aiheita kuten intiimiyttä, helposti lähestyttävyyttä, tuttuut-
ta ja symboleita.115 
 Ei-puettavia vaateteoksia pohtivat teoreetikot, kuten Chris 
Townsend, Juliet Ash, Joanne Entwistle ja Nina Felshin, keskittyvät 
tulkitsemaan tyhjiä vaateteoksia poissaolevan kautta. ”Vaate tarvit-
see kehon sisäänsä kertoakseen meille jotain, ja silloinkin merkitys 
on rajattu vain kyseiseen kehoon---” Townsend 116 kirjoittaa. Näin 
on vaikeaa nähdä esimerkiksi vaatteen muodon ottanutta veistosta 
veistoksena pohtimatta sitä, mikä teos on, sillä se, mitä pronssiin 
valetun ja vaatetta esittävän veistoksen pitäisi olla, on läjä kangas-
ta maassa.117 Nina Felshin tulkitsee vaateteoksen vartalon sijaisena, 
joka kertoo vartalon puuttuessa identiteetin tutkimisesta tai vaih-
toehtoisesti menetyksestä ja siten lopulta kuolemasta. Esittämällä 
kehosta abstrahoitu vaate, merkitystä haetaan kehon poissaolosta 
ja katsojalle annetaan tilaa käsitellä omia olettamuksiaan. Merkitys 
syntyy siten poissaolosta ja vaatteiden koodien lukemisesta. Felshin 
keskittyy tulkitsemaan tyhjän vaatteen representatiivisena keinona 
käsitellä identiteettiä ja sen rakentumista. Hän tulkitsee 1990-lu-
vun vaateteoksia taiteilijoiden seksuaalisuuden ja sukupuolellisen 
identiteetin kautta, sillä lähes kaikki aihetta käsittelevät taiteilijat 
olivat tällöin joko naisia tai homoseksuaaleja, teosten käsitellessä 
heille asetettua identiteettiä heteronormatiivisessa, maskuliinisessa 
maailmassa. Näin läsnäolon–poissaolon teema vertautuu ryhmien 

5.4.1 Poissaolevan merkitys

112 Entwistle 2000, 10. Tekijän vapaa suomennos. ”Just as the discarded shell of 
any creature appears dead and empty, the gown or suit once cast off seems lifeless, 
inanimate and alienated from the wearer.” –Joanne Entwistle
113 Verhe 2013, 12.
114 Hollander 1978, XV.
115 Leventon 2005, 139.
116 2002 78. Tekijän vapaa suomennos. “It needs a body in it to tell us something 
and then is constrained only to signify about that body---” 
117 Townsend 2002, 78.
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Kuva 47 Colin Smith, Wardrobe series, 1990-95

Kuva 46 Judith Shea, The Christening, 1987

näkymättömyyteen ja toiseuteen sekä jakoon aktiivisen miehen ja 
passiivisen naisen välillä. Teokset tutkivat sukupuolten rajoja: pe-
rinteisiä nais- ja mieskuvia ja niiden välimuotoja. 118

 Joanne Entwistle näkee puolestaan kehon ja vaatteen liit-
tyvän niin läheisesti identiteettiin, että molempia tulee tarkastella 
erottamattomana kokonaisuutena. Hän kuvaa vaatteen hengen tule-
van ilmi käyttäjän liikkeissä, eleissä, vaatteen tunnussa ja äänissä, 
joita käytettäessä syntyy, ja hengen kadotessa, mikäli vaate esitetään 
tyhjänä. Näin tyhjä vaate olisi sama kuin kuollut, vailla elämää ja 
epätäydellinen ilman sen kantamaa kehoa. 119

 Juliet Ash tarkastelee tyhjää vaatetta edustamassa pois-
saolevan emotionaalista läsnäoloa. Hän näkee vaatteet “elävinä”: 
kantaen muistoja menneestä, ja jakaa vaatteiden sisältämät muis-
tot kulttuurisiin, henkilökohtaisiin ja teoksen sisällyttämiin mer-
kityksiin. Hänen tarkastelussaan esimerkiksi Colin Smithin maa-
laus sarjasta Wardrobe series (Kuva 47), jossa esitetään kirjavia vaat-
teita pursuileva vaatekaappi, vertautuu bussiin jonottaviin ihmisiin, 
joiden identiteetin roikkuvat, tyhjät vaatteet määrittelevät. Samalla 
Ash kuitenkin myöntää, että teoksessa vaatteet alkavat elää omaa 
elämäänsä, ja että androgyynien vaatteiden myötä maalaus luo lähes 
maisemallisen vaikutelman. Hän pohtii mahdollisuutta vaatteen 
abstraktioon, mutta palaa vaatteen ja käyttäjän yhteyteen, kommen-
toiden, että katsoja saa jopa tirkistelijän roolin katsoessaan toisen 
vaatekaappiin ilman tämän lupaa. 120

 Ash vertaa identiteetin kautta syntyvää merkitystä rep-
resentatiiviseen merkitykseen: siihen että vaate edustaa teoksena 
jotakin itsensä ulkopuolista, esimerkiksi yhteiskunnallista sanomaa. 
Hän kokee, että vaate personifioituna ottaa positiivisen, intiimin 
muodon ja edustaa niin vaatetta käyttäneen ihmisen iloja kuin suru-
ja. Näin vaate aikaansaa kontemplaation vaatetta käyttäneen ihmi-
sen tunteista, joita teos olemuksellisesti esittää, tunteiden välttämät-
tä identifioitumatta vaatteeseen liittyvään identiteettiin. Tällöin aihe 
ei ole vertauskuvallinen eikä liitetty henkilön identiteetin määritte-
lyyn, vaan kohteena on kuvatun vaatteen tunteellinen identiteetti, 
nähtynä poissaolon kautta. Työ on tällöin kuoleman, poissaolevan, 
mutta myös elämään liitetyn ilon välittäjä ja kantaa poistuneen ih-
misen kuviteltuja muistoja hänen omistamiensa vaatteiden kaut-
ta. Ash erottaa siis vaatteen personifioinnin ja vaatteesta syntyvän 
mielikuvan identiteetistä. On siis olemassa oikea ihminen, joka 
on omistanut vaatteen, mutta myös idea tästä ihmisestä, jonka voi 
määritellä ainoastaan teoksen välittämien tunnelmien kautta. 121

 Useat taiteilijat käyttävät tyhjää tilaa vaatteen sisällä myös 
kielikuvana käsitteelliselle ja jättävät näin teoreettisen käyttäjän 
identiteetin avoimeksi 122, kuten esimerkiksi Caroline Broadhead 
teoksessaan Tunnel dress (Kuva 48). Tämä käsitteellinen lähesty-
mistapa pohtii vaatetta idean edustajana, representoivana jotain 
muuta kuin vaatteen käyttäjän identiteettiä. Vaatteen näkeminen 
sen käyttäjän kautta ei ole sama kuin kieltää vaatteen representatiivi-
118 Felshin 1995, 20, 24; Felshin 1993, 8–9, 13.
119 Entwistle 2000, 10.
120 Ash 1999, 128, 139.
121 Ash 1999, 133–141.
122 Leventon 2005, 146.           
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Kuva 48 Caroline Broadhead, Tunnel dress, 1999

Kuva 49 Caroline Broadhead, Crumple, 1986, Layers, 1990

set merkitykset, sillä tällöin vaatteessa nähdään symboleita: valtaan, 
seksuaalisuuteen, sukupuoleen, luokkaan tai muuhun ominaisuu-
teen liittyviä merkityksiä. Länsimaisessa kulttuurissa kasvanut nä-
kee todennäköisesti Marilyn Monroen, kun esitetään vartalonmyö-
täinen, kellohelmainen valkoinen mekko ja vaalennetut hiukset, 
pitipä asua kuka tahansa, mutta myös, mikäli asu esitetään ilman 
ihmistä. Tyhjät vaatteet liittyvät läheisesti tunnettuun persoonaan, 
kun tuo persoona on tunnistettavissa. Tällainen asu esitettynä teok-
sena voisi kenties kommentoida poissaolevan ihmisen lisäksi myös 
seksuaalisuutta, naiseutta tai kauneuden katoavaisuutta personi-
fikoituna Marilyn Monroen traagiseen kuolemaan. 
 Kun vaatetta ei ole yksilöity tunnistettavaan persoonaan, 
vaatteet voivat kuvata esimerkiksi yhteiskunnallista ryhmää, kriti-
soiden tai avaten katsojan oletuksia ryhmästä vaatteen mahdollisia 
käyttäjiä. Vaateteoksen voi myös etäännyttää yhteydestä persoo-
naan. Valkoista kauluspaitaa katsottaessa persoona katoaa, sillä 
vaate on yleinen, ei yksilöllinen vaatekappale, eikä siten tarjoa kat-
sojalle valmista identiteettiä tulkinnan välineeksi. Pukeminen on, 
esitettäessä käyttämätön vaate teoksena, mahdollisuutena kadon-
nut, joten teos, toisin kuin puettavat sisarensa, on ikuisesti kuin uusi. 
Katsoja voi yhdistää sen mielessään pukemisen kautta itseensä, tai 
kokemuksiensa kautta johonkin, joka käyttää tällaista kauluspaitaa. 
Jos taas näemme kulutetun kauluspaidan esitettynä taideteoksena, 
katsomme kuinka paita on kulunut, ja siinä näkyvä elämä ja käyttö 
viittaavat ihmiseen, joka vaatetta on käyttänyt.
 Tyhjää vaatetta voi lähestyä monella tavalla, ja sen mer-
kitykset ovat moninaiset. Jos nähdään, että vaatteet kertovat vain 
ihmisestä, kuvasta poistuneesta hahmosta, joka ainoastaan kyke-
nee antamaan tyhjälle vaatteelle merkityksen, ohitetaan samalla 
mahdollisuus, että vaate voisi olla representatiivinen tai itsessään 
visuaalisen kuvauksen kohteena. Valinta esittää vaate ihmisen si-
jaan kertoo itsessään jotain. Jossain teoksessa se kertoo poistetusta 
ihmisestä, mutta tämä ainoana tukintana laittaa teoksen katsojan 
kysymään ainoastaan kuka tai mikä tässä oli, sen sijaan, että teos it-
sessään olisi katseen kohteena. Ongelmana on usein vaatteen kuulu-
minen yksityiseen maailmaan.123 Vaateteokset voivat olla poissaole-
van symboleita, jolloin työ keskustelee kadonneesta identiteetistä 
ja tämän kadotuksen merkityksellisyydestä. Vaateteokset voidaan 
kuitenkin nähdä laajemmin kuin poissaolevan symbolina. Repre-
sentatiivinen teos käyttää vaatetta ideoiden välineenä, jolloin työssä 
on vaatteen ulkoinen, esimerkiksi yhteiskuntakriittinen merkitys. 
Vaate voi olla myös esitettynä visuaalisena kohteena, joka rakentaa 
oman ulkoisen tai tunnelmallisen merkityksensä alleviivaamatta 
sanomaa tai identiteettiä. Poissaolo on aina merkityksellistä, mutta 
riippuu työstä, onko poissaolon merkitys itse poissaoleva, vai huo-
mion kiinnittyminen kohteeseen, joka on läsnä.    
123 Ash 1999, 139. 
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Kuva 50

 Lopputyöni taiteellinen osuus on kahdeksan työn 
teoskokonaisuus nimeltään Piirteitä. (Kuva 50) Teokset syntyivät 
kerätyn kuvamateriaalin sekä teoreettisen pohdinnan lähtökohdis-
ta. Kokonaisuus koostaa tutkimuksellisen osuuden pohdinnat 
tarkastellessaan funktionsa menettäneiden vaatteiden oikeutusta 
olemassaoloon. Teokset ovat kolmiulotteisia helmikirjontatöitä, 
jotka ovat ottaneet vaatteen muodon. Toteutuksen myötä kehi-
tin taiteellista ilmaisuani: osaamistani helmikirjonnassa, jota olen 
hyödyntänyt taiteellisessa työskentelyssäni sekä suunnittelemissani 
mallistoissa. Olen pitänyt useita helmikirjontatöitä esitteleviä yk-
sityis- ja ryhmänäyttelyitä, joissa kirjontatyöt ovat olleet lähinnä 
miniatyyrimäisiä kaksiulotteisia teoksia, jotka sisälsivät valokuvia, 
tekstiä, abstraktia ilmaisua, ornamentiikkaa sekä esittäviä aiheita. 
 Taiteellisen osuuden teoskokonaisuudessa loin kokeelli-
sin helmikirjonnan metodein vaate-esineitä, jotka sisälsivät vaat-
teen muodon, mutta eivät sen funktiota. Helmet toivat taiteellisen 
osuuden teoksiin oman ulottuvuutensa, sillä työt ymmärretään hel-
posti materiansa myötä koruiksi. Näen lopputuleman taideteoksi-
na, mutta yhtä hyvin ne voivat sulautua niin muodin, korutaiteen, 
tekstiilitaiteen kuin käsityönkin käsitteiden alle. Kokonaisuus 
esiteltiin neljää maisterityötä yhdistävässä näyttelyssä Galleria 
Atskissa 8.9.-18.9.2015 sekä omana kokonaisuutena Suomen käsi-
työn museon Ikkunagalleriassa 13.1.-28.2.2016.
 Seuraavat kappaleet koostuvat Läsnäolevasta ja Poissao-
losta: työni kantavista teemoista. Läsnäoleva kuvaa konkretiaa 
ja havaintoja, joita työskentelyn lomassa syntyi, kun taas Pois-
saolo ottaa käsitteellisen näkökulman, yhdistäen teoksien taus-
talla kyteneet ajatukset työni teoreettiseen osuuteen. Nimeän 
toteuttamani teossarjan työt seuraavissa kappaleissa tekojär-
jestyksen mukaan, #1, #2 ja niin edelleen, sillä teokset esittäytyvät 
luontaisesti jatkumona, jossa ajattelun kehittyminen lomittuu 
teoreettisen pohdinnan ja teosten lopputulemien seuraamises-
ta johdonmukaiseksi kohti yhtä pistettä eteneväksi kehitykseksi.

6 Taiteellinen osuus: Piirteitä
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Kuva 51 #1

 Teosteni materiana ovat erikokoiset paljetit sekä muovi- 
ja lasihelmet ja niitä sitova nailon- tai rautalanka. Kangaspinnan 
työstö helmikirjonnan metodein on minulle tuttu tekniikka, mutta 
lopputyöni taiteellisen osuuden teoskokonaisuus oli ensimmäinen 
kosketukseni kokonaisvaltaiseen kolmiulotteiseen, veistosmaiseen 
helmillä työskentelyyn. Toteutin teokset sovitusnuken päälle, hyö-
dyntämättä kangasta. Kankaasta irtautuminen eteni vaiheittain ja 
lähti halusta saada aikaan struktuuria sekä liikettä staattisen pinnan 
sijaan. Kolmiulotteisuus ei kuitenkaan syntynyt ilman kolmiulot-
teista pohjaa. Työt koostuivat lopulta ikään kuin helmimuotoiluista, 
joissa oli lähtökohtana vaatteesta ja lopulta vartalosta lähtenyt muo-
to. Sovitusnukke oli luontainen pohja rakenteelle, sillä olin hyödyn-
tänyt nukkea usein muotoillessa, ja löytänyt työskentelystä veistos-
maisia, vaatetta abstrahoivia piirteitä. 
 Teoksista ei ole luonnoksia, sillä aloittaessa oli mahdoton-
ta tietää miltä työ tulee näyttämään. Toteutin työt yhtä lukuun ot-
tamatta sovitusnuken päällä (Kuva 53), mutta oli kiehtovaa nähdä 
miten paino ja tyhjyys muovasivat kolmiulotteista työtä nukesta 
erotettuna (Kuva 61). Se, mikä työn lopullinen muoto oli, näkyi 
vasta irrotettuna nukesta, sillä muutosta ja vääristymää ei hallinnut 
työstäessä. Työskentely matki näin taiteen odottamattomuuden 
ja yllätyksellisyyden prosessia. Lähtökohta oli idea pinnasta, joka 
abstrahoi vaatteen. Kokeilin mallinuken päälle erilaisia struktuu-
reita, asteittain häivyttäen vaatteen sekä käytettävyyden. Työt 
muotoutuivat rujoiksi, epämuodostuneiksi – tunnistettavaksi, mut-
ta oudoksi. Teokset ovat kahta lukuun ottamatta umpioita, mahdot-
tomia pukea. Ilman kankaan tuomaa tukea työt ovat myös hyvin 
hauraita. 
 Teos #1:n (Kuva 51) toteutus kesti vaiheittaisesti työstet-
tynä vuoden. Aloin rakentaa mallinuken päälle helmiverkkoa, joka 
muodostaisi vaatteen muodon ilman kangasta. Toteutin työhön 
kangaspohjaisen pääntien, sillä en uskonut, että helmet kestäisivät 
omaa painoaan. Toteutus kesti pitkään, sillä kyseenalaistin jatku-
vasti, mikä tarkoitus tekemälläni oli. En osannut sijoittaa työskente-
lyni tulosta mihinkään kategoriaan enkä antaa sille arvoa kirjallisen 
työn ollessa vasta alkuvaiheessa. Työskentelyn lomassa syntyneet 
pohdinnat kokeilun oikeutuksesta ruokkivat pohdintoja kirjallisen 
osuuden aiheesta. Halusin ymmärtää työn merkityksen, mikäli en 
nähnyt sitä puettavuudessa. Keskeneräinen, nuken päällä oleva teos 
näytti hapuilevan muodin, tekstiilin, käsityön sekä taiteen välimaas-
tossa, kuulumatta puhtaasti mihinkään. Kun otin muodon pois 
mallinuken päältä, sen paino hävitti lähes kaikki nukella näkyneet 
vartalonmuodot, ja venytti rakenteen kapenevaksi muodoksi, joka 
toi esiin työtavan teokselliset mahdollisuudet. 
 Teos #2:n (Kuva 52) toteutin putkihelmistä. Halusin näh-
dä, miten kolmiulotteisuus muotoilee verkkomaista rakennetta, 
ja tutkia ihmisen muotoa verrattuna symmetriseen ruudukkoon 
(Kuva 57). Pyrin sisällyttämään työhön intuitiivista viimeistelemät-
tömyyttä, pyrkien toteutuksessa ja lopputulemassa pois symmetri-
asta ja suunnitelmallisuudesta. Jatkoin pinnan työstöä kuutiomaisin 
ulokkein, jotka rikkoivat työn verkkomaista rakennetta. Kun otin 

6.1 Läsnäoleva
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Kuva 52 #2

työn pois nukelta, pinnan kolmiulotteisuus korostui, ja rakenne ja 
muoto loivat vääristymiä ennen niin selkeään vartalonmuotoon. 
Teos #3 (Kuva 61) koostuu useasta irrallisesta pyöreästä elementistä, 
jotka kiinnitin toisiinsa nuken päällä (Kuva 55). Lähdin hiljalleen 
abstrahoimaan muotoa jättämällä huomiotta perinteisesti vaatteek-
si mielletyn peittävyyden sekä ruumiinmuotojen aukot. Työ ra-
kentuu koristeellisuuteen ja pinnasta lähteneeseen mielenkiintoon. 
Riisuttuna pois nukelta mekko on kaunis, mutta vääristynyt helmien
painosta. Teos #4:ssä (Kuva 62) hyödynnän paljetteja. Lähdin liik-
keelle ajatuksesta vaatteesta, joka koostuisi vain ilmavista osista ja 
edustaisi keveyttä, joka ei vertautuisi mihinkään vaatteelliseen ele-
menttiin. Paljeteissa minua kiehtoivat valon heijastumat ja pinnan 
struktuuri, joka rakentui orgaanisiksi muodoiksi paljettirykelmien 
myötä (Kuva 56).
 Teokset #5 (Kuva 63) ja #6 (Kuva 66) ovat vaatteen 
”luurankoja”, joissa tutkin vaatetta rakentavia perusmääreitä. Kuin-
ka vaate muokkaantuu viivaksi, ja mitä jää, kun vaate on vain sau-
mansa? Mitä voi ottaa pois kohteen ollessa vielä vaatteeksi mielletty 
objekti? Pyrkimyksenä oli kadottaa tunnistettava muoto aste asteel-
ta; minimoida helmien määrä, kunnes jäljellä ei ole mitään muu-
ta kuin häivähdys vaatteesta: luuranko tai langanpätkä. Vartalosta 
lähteneet muodot menettivät vapaana pyöreytensä ja samalla in-
himillisyytensä, muodostaen kulmia ja valumia, joita ei ole löydet-
tävissä kehosta. Kokeilin samanlaista toteutusta, erotettuna nukesta, 
toistaen teos #7:nä kauluspaidan. (Kuva 54, 64 ja 65) Minua alkoi 
häiritä mallinuken vartalollinen viittaus. Vaate on muutakin kuin 
vartalo, eikä aikaisemmissa töissä ollut lainkaan vaatteen väljyyttä, 
vain vartalon tila. Viimeisin teos #8, (Kuva 67) abstrahoi vaatteen 
lähes täysin, kadottaen vaatteelliset viittaukset ja sulkeutuvan ra- 
kenteen. Halusin työhön jäykkyyttä, joten käytin nailonlangan si-
jaan rautalankaa. Helmien painon varassa vapaana roikkuva vaate 
oli aikaisemmissa töissä mielenkiintoinen lopputulema, mutta 
häivytti vaatteesta tilan tunnun ja teki töistä lähes yksiulotteisia. 
Halusin luoda teokseen tilan ja saada vartalosta lähteneelle vaatteen 
muodolle ominaisen kolmiulotteisuuden näkyviin. Teos #8 toistaa 
nuken muotoja, mutta sen tunnistaa lopulta vaatteesta lähteneeksi 
kokonaisuudeksi vain rautalangan jäykkyyden muovaamana kehon 
muotojen häivähdyksenä.
 Galleria Atskin esillepanossa jaoin työt kahteen installaa-
tiokokonaisuuteen. Installaatiossa nimeltä Piirteitä esitin yksin 
teoksen #1. (Kuva 60) Toinen installaatio Piirteitä: viiva ja paino, 
sisälsi muut teokset. (Kuva 58) Nimet kuvaavat teosten lähtökohtaa 
vaatteiden eri aspektien tarkastelussa. Piirteitä kuvaa läpinäkyvän 
helmiverkon luomaa viivaa, joka asetettuna kaksiulotteisena taustaa 
vasten vertautuu piirrosjälkeen. Valitsemani kohta galleriatilasta oli 
avoin tila, jossa työt eivät olleet selkeästi erotettavissa taustaa vas-
ten. Läpinäkyvyys teki töistä taustaa vasten piirtyviä esineitä, joilla ei 
ole selkeätä olemusta. Ne olivat siis myös vaatteen piirteitä omaavia, 
eteerisiä objekteja, jotka kaihtoivat selkeyttä kaikilla määreillä. Viiva 
kuvaa osaa, jossa olin asettanut teoksen #5 valkoista pylvästä vasten, 
muuttaen sen kaksiulotteisena piirustusmaiseksi. (Kuva 58) Paino 
taas kuvaa sekä helmien että vaatteen painoa, niiden leikkiä kevey-
den ja painavuuden välillä, niin merkityksen kuin konkretian kaut-
ta. (Kuva 59)
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Kuva 53
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Kuva 56 Kuva 57
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Kuva 58
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Kuva 61 #3 Kuva 62 #4
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Kuva 63 #5

 Työt rakentuvat pinnasta sekä olemassaolon ja tyhjyyden 
vuoropuhelusta, joka on sama asetelma, johon puettava vaate pe-
rustuu. Teokset ovat mukaelmia ihmisestä lähteneen vaatteen 
muodon mukaan. Ne rakentavat mielikuvaa vaatteesta, mutta saavat lo-
pullisen tarkoituksensa ilman muotoa, jonka päälle ne on rakennet-
tu. Työt eivät hyödynnä kangasta, vaan ovat tyhjän päällä, olemat-
tomia: samalla kevyitä mutta painavia. Paino on ratkaisevin tekijä. 
Suuressa osassa teoksista pukeminen ole enää mahdollista, vaik-
ka työt sisältävät inhimillisen tyhjän tilan. Ne eivät peitä, ja tässä 
suhteessa niiden voisi katsoa koristavan. Helmet muovaavat teoksen 
vaatemaiseksi, mutta erottavat sen vaatteesta teoksellisella aikomuk-
sellaan. Ne voi nähdä juhlavina koruina, vaatteina tai muodin 
maailmaan kuuluvina, mutta itse näen ne laajemmin, muovautunee-
na vaatteen ideasta. Etäännyttäminen on tehnyt töistä vaatteen ku-
via, vaatteen ideoita, taide-esineitä, joissa samaistuminen syntyy itse 
kohteesta. Töistä muodostuu näin jatkumo, jossa tunnistettavuus 
vähitellen katoaa ja yhteys nähdyn ja näkijän välillä muuttuu. Se, 
mitä jää, on mukaelma, muisto tai mielikuva siitä, mikä oli, nähtynä 
sen kautta, mitä on. Samalla se, mitä on, on katseen kohteena. 
 Käyttäjä ei ole minulle subjektina oleellinen. Hyödyttömät 
vaatteet ovat mielenkiintoisia myös ilman kadotettua ihmistä. To-
teutan teoksia, jotka eivät kuulu kenellekään, eivät ole kenenkään 
omaisuutta tai rakennu kenenkään ympärille. Rakennan henkilö-
kohtaista mutta persoonatonta, irrottaen vaatteen hyödystä, mut-
ta myös hyödyttömyydestä. Teokset eivät herää henkiin puettuna, 
niillä on oma elämänsä ihmisestä erotettuna. Mitä syntyy, on maail-
ma, joka ei kuulu minulle, muttei myöskään muille. Vaate saa tällöin 
olemuksen esineenä, muotona, joka edustaa puettavuuden sijaan 
itseään. Tyhjä tila ja helmien myötä syntyvä olemattomuus sekä 
muodon kadottava paino rakentavat jännitteen, joka ei synny kuo-
resta ja massasta, vaan keveydestä. Kuvaan konkretiaa aineettomin, 
mahdottomin keinoin, unohtaen, mitä tiedän vaatteen muodosta, 
funktiosta ja rakenteesta. Silti rakenne on läsnä, koska teokset, vaik-
ka jotkin enää etäisesti, ovat yhä tunnistettavissa vaatteeksi. 
 Poissaolon pohdinta rakensi teoksien lähtökohdat. Mietin 
pitkään suhdettani tähän olemattomuuteen ja sitä, mitä koen täl-
laisten vaateteosten merkitsevän omassa taiteellisessa työskente-
lyssäni. Poissaoleva identiteetti ei ole minulle oleellinen, en halua 
kertoa vaatteen sisältä poistuneesta ihmisestä, sillä ihminen ei ole 
ikinä ollut olemassa ajatusprosessissani teosten sisällä. Mutta mikä 
siis on tämän mahdollisen poissaolevan merkitys työskentelyssäni? 
Työt eivät symboloi ideaa, en halua niiden edustavan naiseutta tai 
kommentoivan koristeellisuutta, feminiinistä maailmaa tai mini-
malismia. Kenties pyrin töillä tunnelmaan, joka vaateteoksen mer-
kityksenä vertautuu tähän aineettomaan vaatteeseen katseen koh-
teena. Teokset ovat objekteja, joita tulee katsoa, jotka tulee nähdä 
niin kuin ne ovat, ilman kadotusta. Mutta tämän päätelmän lopus-
sa on aina kysymys: miksi vaate? Mikä olemuksellinen asia tekee 
teoksista vaatteena arvokkaampia, mikäli en miellä, että katseen 
kohteena ovat vaatteen vaatemaiset eli funktioon liittyvät piirteet? 

6.2 Poissaolo
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Kuva 64 #7

Koen kenties, että vaate on ilmaisun väline ja tunnelman välittäjä 
myös ihmisestä erotettuna ja samalla minulle luontainen ilmaisuta-
pa, sillä kolmiulotteisena objektina vaate on kiehtovia ulottuvuuksia 
omaava esine. Se on helppo tehdä ja sitä on helppo lähestyä, sillä me 
kaikki näemme vaatteessa itsemme, vaikka emme siihen suoraan 
puettavuuden kautta samaistuisikaan. Vaate vihjaa identiteettiin, 
mutta teossarjassani identiteettiin ei suoraan viitata, ja mielikuva 
siitä syntyy täysin teoksen luoman tunnelman läpi. Vaate on kolmi-
ulotteinen siinä missä tekstiili on kaksiulotteinen. Mikäli työt olisi-
vat kaksiulotteisia tekstiilimäisiä pintoja, niistä olisi lähtenyt pitkälti 
se mielenkiinto, joka vaatteellisuudella niihin syntyi. 
 En kyennyt lopulta tavoittamaan vaatteen lopullista olemus-
ta erotettuna sen funktionaalisista, puettavuuteen liittyvistä tar-
koituksista, sillä samoin kuin kaikki kolmiulotteiset muodot, vaate 
on lopulta moniulotteinen. Samalla kun se on pinnallinen ja tur-
ha, se on syvällinen ja puhutteleva kokonaisuus. Vaate-objekti on 
kaikki, mikä siksi mielletään, ja rajaton puhuttaessa inhimillisistä 
rajoista.

Kuva 65 #7
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 Tutkielmani koskettaa läheisesti eri käsitteitä ja erotuksia – 
oikeita tai kuviteltuja – niiden välillä. Lähdin liikkeelle kymmenistä 
kysymyksistä, jotka kaikki koskivat vaatteen, muodin, taiteen, käsi-
työn ja muotoilun välisiä eroja. Tiedostin erot termien välillä mutta 
myös harmaan alueen niiden välillä, jolloin yksi asia voisi kenties 
kuulua useiden määreiden piiriin. Vaatteen suhteen erotus hämär-
tyi yhä, sillä vaatteella on poikkeuksellisesti olemus niin yksityisellä 
kuin yhteiskunnallisella tasolla. Pukeutuminen sekä erottaa että 
yhdistää ihmisiä, ja samalla kun toimii identiteetin välittäjänä, voi 
yhtä hyvin salata sen. Vaatteella ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä 
muotoa tai rajaa, ja jossain määrin on epäselvää, onko vaatteella rajaa 
ollenkaan, sillä alastomankin ihmisen voidaan nähdä olevan pukeutu
nut. Vaate tai tyyli on aina valinta ja kertoo enemmän meistä kuin 
kenties aavistamme, mutta samalla se ei ole puhdasta tulkintaa, joten 
kaikki merkitykset ja tulkinnat siitä ovat vähintäänkin kyseenalaisia. 
 Käsitellessäni vaatetta taideteoksena törmäsin nopeas-
ti käsityön, muodin sekä muotoilun määreisiin, jotka vaativat 
itselleen jossain määrin funktionaalisen ominaisuuden ja pakeni-
vat täten taiteen puhdasta määrettä. Muoti on tietyin esimerkein 
taidetta, kuten käsityökin, todistavathan tästä jo taidekäsityö ja 
muotitaiteilija- termit, mutta teoksellinen ominaisuus jää funk-
tion myötä puuttumaan. Taideteos voi instituutionaalisen taide-
teorian mukaan olla lähes mitä vain, kunhan teos on saanut jonkun 
instituution sisäisen toimijan hyväksynnän, mutta tämä tarkoit-
taa, että teos on ollut esillä tai teos on määritelty taiteeksi. Osaltaan 
tämä riittää, mutta teoria ei määrittele tällaisia teoksia “hyväksi 
taiteeksi”. Mikä tahansa voi olla taidetta, jos se on hyväksytty tai-
teeksi, ja mikä tahansa voi olla vaate, mikäli se on keholla tai siinä 
on jotain vaatteeksi mielletyn esineen piirteitä. Kuitenkin yhdistet-
täessä käsitteet on oletettava, että vaatteesta tulee puhtaasti taidet-
ta vasta kun se menettää – siinä hetkessä, kun se taiteena esitetään 
– funktionsa vaatteena. Näin esiintymisasut eivät ole esityksessä 
itsenäisiä taideteoksia eivätkä asut ihmisen kuvauksen välineenä 
maalauksessa toimi omana taiteellisena kokonaisuutenaan. 
 Vaate ja taide yhdistyvät vaatteen merkitysten puitteis-
sa saumattomasti vasta teoksissa, jotka esittävät tyhjän vaatteen. 
Tyhjä vaate kuitenkin luo ongelmia teoksen tarkasteluun, sillä vaate-
objekti ei ole ikinä itsenäinen kokonaisuus. Ihminen ja puettavuus 
ovat tyhjässä vaatteessa yhä läsnä, jolloin vaatteen teoksellinen 
ominaisuus ei pääse täysiin oikeuksiinsa. Kun teoksia tulkitaan 
ainoastaan identiteetin ja poissaolevan ihmisen kuvana, katsomi-
nen haastaa vaate-esityksen taiteellisuuden. Teosta katsotaan, etsien 
siitä identiteettiä, tuttuutta ja kehoa, henkilöä joka on jättänyt vaat-
teensa muiden ihmeteltäväksi. Seuraava kysymys onkin, onko vaate 

7 Lopuksi

olemassa vaatteena ilman funktionaalisia ominaisuuksia? Toisin 
sanoen, voiko vaateteosta katsoa miettimättä sen päälle pukemi-
sen tuottamaa tunnetta tai kuviteltua vartaloa kohteen sisään? 
Tämä on kiehtova paradigma, sillä samalla kun vaate on olemassa 
funktionsa kautta, sen moninaiset olemukset sisältävät niin paljon 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja emotionaalisia merkkejä ja symbo-
leita, että on kuin vaate olisi olemassa myös ilman ihmistä. Kaa-
voitustaidon synnyttäessä kankaasta muodon, joka ymmärretään 
vaatteeksi myös kehosta erotettuna, vaate luotiin omaksi koko-
naisuudekseen, mutta sitä ei ikinä erotettu sen yhteydestä kehoon. 
 Teos, joka esittää tyhjän vaatteen, sisältää funktionsa 
menettäneenä symboleja tai viittauksia, jotka liittävät sen laajem-
paan käsitteelliseen kontekstiin kuin esitetty teos itsessään. Näin 
hyödyttömän vaatteen teoksellinen arvo syntyy ideasta, jota se 
kantaa, eikä ole vain puhtaasti esteettinen objekti, joka helpos-
ti liitetään kuuluvaksi muodin maailmaan. Yleisin tulkinta vaate-
teoksista sisältää merkityksiä, jotka viittaavat vaatteen käyttäjän 
tai käyttäjien identiteettiin. Näin vaatetta havainnoidaan kuin se 
olisi puettu, osoittamaan käyttäjänsä yhteiskunnallista, sosiaalis-
ta ja kulttuurillista taustaa sekä identiteettiä. Tällöin vaate toimii 
välineenä, poissaolevan sijaisena ja lopulta symbolina henkilön 
poissaololle. Vaateteokset, jotka eivät luo suoraa yhteyttä identiteet-
tiin, käsittelevät vaate-esinettä symbolina, joka edustaa, provosoi, 
viittaa tai kommentoi johonkin itsensä ulkoiseen merkitykseen. 
Näin vaate toimii viittauksena, ei identiteettiin vaan symbolismiin 
vaatteen taustalla, motiiviin, joka tekijällä oli tehdessään teoksen. 
 Pohdin työn alussa useita kysymyksiä, joihin ei ole mah-
dollista löytää vastauksia. Kysymykset, kuten: tuleeko vaatteen 
alkukantainen olemus esiin, kun ihminen katoaa tai onko vaatteella 
itsellään taiteeksi korotettava arvoa, vai onko vaate aina vain puku 
– asu, jonka joku pukee päälleen –, olettavat vaatteesta löytyvän 
itsenäistä sisältöä, joka ei ole ilmaistavissa välillisesti. Koin, että on 
pakko olla jokin vaatteen sisäinen olemus, joka tulee esiin kun ih-
minen katoaa, ja että tämä olemus olisi täydellisen vapaa kaikista 
itsensä ulkoisista viittauksista. Että jos vaatteelta riisuu siteet puet-
tavuuteen, ihmiseen, identiteettiin sekä symbolisiin, vertauskuval-
lisiin kohteisiin tai ideoihin, vaatteesta kuoriutuisi kiteytynyt olemus, 
jokin niin puhdas, ettei sitä tulisi mieleenkään pukea tai sitä katsot-
taessa ei syntyisi viittauksia poissaoloon. Koen, että tämä teos, kohde 
tai taide-esine voi olla olemassa ja löytyy kenties esteettisyyden ja 
rumuuden sekä yksinkertaisen vaatteen sekä abstraktion rajalta: kun 
vaate-objekti on juuri tunnistettava eikä liian kaunis. Ajatuksessa 
on jotain syvän minimalistista yksinkertaista kauneutta, jonka olen 
havainnut häivähdyksenä joidenkin tyhjän vaatteen esittävien teos-
ten kautta, ja kenties häivähdyksenä myös omassa työskentelyssäni.
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