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Tiivistelmä

Opinnäytetyöni aiheena on vanhojen kirjojen hyödyntäminen luomisen materiaalina. Johdatan
opinnäytteeni ensimmäisessä osassa lukijan vanhojen kirjojen kohtaloon tänä päivänä ja
perustelen syitä sille miksi ylipäänsä hyödyntää vanhoja kirjoja materiaalina uusissa kohteissa.
Kerron miten itse aloin alun perin hyödyntämään vanhoja kirjoja ja kuinka se on inspiroinut minua
kehittämään aina uusia ideoita. Esittelen aikaisempia töitäni tarkoituksena oman tekemisen
sanallistaminen ja siitä oppiminen.
Opinnäytteeni toisessa osassa kerron taiteellisen produktion vaiheita. Sain Visavuoren museosta
käyttööni Emil Wikströmin kotikirjaston huonokuntoisia kirjoja ja toteutin niistä Wikströmin
muotokuvan. Käyn läpi tekovaiheita ja syvennyn kirjallisessa osuudessa taiteen merkityksiin omaa
työtäni heijastellen ja pohdin myös tarinallisuutta teoksessani. Tarkoituksena on syventää
materiaalituntemustani ja löytää vanhoille kirjoille uusia hyödyntämisen tapoja taiteen
kontekstissa.
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Johdanto

öysin vanhat kirjat luomisen materiaalina vuonna 2010 kun tein salaoven vanhoista kirjoista
kotini makuuhuoneen ja olohuoneen välisiin oviin. Yli jääneen materiaalin hyödynsin erilaisissa
uusissa muodoissa. Ideoita syntyi pienistä koriste-esineistä huonekaluihin. Lopulta päätin laatia
ideoista askartelukirjan, kaikkien käsillä tekemistä rakastavien iloksi. Kun kirja oli valmis, halusin
muuttaa käytetyn kirjamateriaalin uuteen merkitykseen ja aloin tehdä kirjoista veistoksia.
Vanhoista kirjoista materiaalina avautui veistosten muodossa uusia ulottuvuuksia. Kirjat ovat
antaneet jo minulle paljon luomismateriaalia ja ideoita, mutta opinnäytetyöideaa pohtiessani
mietin, vieläkö kirjoilla olisi minulle jotain uutta annettavaa.
Opinnäytetyöni aihe ”Materiaalina vanhat kirjat” pohjautuu omaan aikaisempaan taiteelliseen
työhön. Käyn opinnäyttyöni ensimmäisessä osuudessa läpi kehityskaareni kirjojen parissa
ensimmäisestä ideasta aina opinnäytetyöni taiteelliseen produktioon saakka. Olen aina ollut niin
sanotusti kädet savessa toimiva henkilö ja keskittynyt intuitiiviseen tekemiseen. Opinnäytetyöni
tarkoituksena on sanallistaa oman taiteellisen työn vaiheita ja sitä kautta oppia hahmottamaan
oman osaamisen vahvuuksia ja kehityskohteita sekä taiteellisen tekemisen luomisprosessia.
Toisessa osuudessa käsittelen taiteellisen produktion vaiheita. Intuitiivinen ja kokeellinen tapani
työskennellä kulminoituu lopullisessa taiteellisessa projektissa, minkä toteutin yhteistyössä
Visavuoren museon kanssa. Sain käyttööni Eemil Wikströmin kotikirjastosta poistettujen kirjojen
sivuja. Lopullinen teos oli muotokuva Emil Wikströmistä, jonka rakensin kirjan sivuista leikatuista
paloista. Etenin vaiheittain aina teoksen teknisestä osuudesta teoksen sisällön pohdintaan. Pohdin
teoksen merkitystä, taiteen ymmärtämistä ja yritän hahmottaa taiteilijuutta itsessäni teoksen
välityksellä.

Osa 1.

ateriaalina vanhat kirjat

Tässä kappaleessa tuon esille vanhan kirjan
monipuoliset käyttömahdollisuudet luovan
työskentelyn materiaalina ja avaan näkymiä
vanhojen kirjojen kohtaloon muutaman
artikkelin ja haastattelun avulla. Kerron
omien kokemusteni kautta, miten vanhat
kirjat materiaalina ovat näyttäytyneet
minulle niin fyysisten ominaisuuksien kuin
niiden tuoman sisällön kautta. Käyn läpi
materiaalin ominaisuuksia ja pohdin eri
ominaisuuksien hyötyjä omien aikaisempien
töiden kautta.

ominaisuuksiltaan tai sisältönsä puolesta.
Yllätyin kuitenkin kuullessani, että suurin osa
kirjoista menee energiajätteeksi. Ollakseen
kuitenkin Suomen mittakaavassa pieni
toimija määrällisesti sieltä lähtevä ”kirjajäte”
on päätähuimaava. Kalliosaari kertoi, että
kuukausittain kaatopaikalle lähtee
keskimäärin 1500kg kirjoja, mikä tarkoittaa,
että vuodessa kirjoja lähtee hävitykseen
keskimäärin 18000 kg. Herää kysymys, mikä
onkaan ”jätteen” määrä
pääkaupunkiseudulla?

1.1 Kun vanha kirja muuttui
materiaaliksi

Kaikki edellä mainittu toimikoon perusteluina
sille, että hyödynnän vanhoja kirjoja
luomistyön materiaalina.

Vanhat kirjat ovat monelle ihmiselle pölyä
keräävä riesa. Isovanhemmilta periytyvät
hyllymetrit päätyvät pikemminkin
kaatopaikalle kuin päätyvät täydentämään
omia kirjahyllyjä. Aina eivät myöskään divarit
tai kierrätyskeskukset vastaanota vanhoja
kirjoja, sillä niillä ei ole enää juurikaan mitään
arvoa. On kuultu puhuttavan jopa
ongelmajätteestä puhuttaessa vanhoista
kirjoista, joita kukaan ei enää lue. Vanhoja
kirjoja on enemmän tarjolla kuin koskaan ja
yhtä aikaa kysyntä on laskenut, toteaa Timo
Surojegin Ylen tekemässä haastattelussa.
(Pohjaväre 2014.)
Haastattelin Hyvinkään kierrätyskeskuksen
työnjohtaja Marko Kalliosaarta puhelimessa
(4.7.2018). Kysyin häneltä mitä kirjoille
tapahtuu, kun ne tulevat
kierrätyskeskukseen. Sain häneltä
vastauksen, että ensimmäiseksi kirjat
menevät lajitteluun, mistä osa kirjoista siirtyy
liikkeen puolelle myyntiin ja osa menee
energiajätteeksi kaatopaikalle. Hyvinkään
kierrätyskeskus ottaa vastaan kaikki kirjat
olivat ne sitten täysin arvottomia fyysisiltä

En juurikaan lapsena lukenut, sen sijaan tein
käsilläni jatkuvasti jotain ja halusin luoda ja
keksiä uutta. Kirjat tai lukeminen eivät
kiinnostaneet minua, koin lukemisen kovin
raskaaksi. En yksinkertaisesti ymmärtänyt
mitä luin. Siksi kai kykenen suhtautumaan
kirjoihin kuten suhtaudun.

1.2 Kirjan sielu ja sen anatomia
Minulle kirja näyttäytyy oivallisena
materiaalina uuden luomisessa. Kirja ei ole
minulle eloton esine. Vanhojen kirjojen
tuoksu jo pelkästään herättää ajatuksia ja
ohjaa mielen mielikuvien maailmaan. Kirjan
sivuilla teksti saa pinnan värähtelemään ja
herättää materiaalin eloon. Paperin tuntu ja
sen hauraus kehottaa käsittelemään sitä
varoen mutta antaa luvan taivuttaa, repiä,
leikata ja rei’ittää sitä. Materiaalina se
muotoutuu moneksi.
Kirjan paino ja muoto asettavat materiaalille
rajat. Rajoja venyttämällä materiaalin
haasteet näyttäytyvätkin mahdollisuuksina.
Kirja voi olla kevyt ja pieni tai suuri ja

painava. Se voi olla litteä tai paksu, kapea tai
leveä.
Sivut voivat olla silkin ohuita valoa läpäiseviä
tai paksuja ja kovia. Ne voivat olla vaaleita tai
kellertäviä riippuen siitä mistä paperi on
tehty. Teksti voi olla vanhaa ja koukeroista tai
se voi olla rytmillisesti tasaista selkeästi
rivitettyä. Kirjoissa voi olla kuvia ja ne voivat
olla mustavalkoisia tai värillisiä. Sivujen pinta
voi olla mattapintainen, karhea tai sileä tai
kiiltävää ja liukasta.
Kirjojen kannet voivat olla kovia tai pehmeitä,
ne voivat olla kauniita käsin meleeraamalla
kuvioituja, rumia ja mitättömiä. Kirjojen
kannet voivat olla päällystettyjä paperilla,
kankaalla tai muovilla, ne voivat olla kiiltäviä
tai mattapintaisia.
Kirjojen selät voivat olla koristeellisia tai vain
asiansa ajavia. Usein kirjan selästä tunnistaa
kirjan kirjaksi. Kirjat voivat olla runoutta ja
taidetta, kerrontaa tai tiedettä, ne voivat olla
sisällöltään mitä vain.
Sisältö avaa puolestaan uuden
loppumattoman maailman. Sen
moniulotteisuus mahdollistaa
mielikuvitukselle rajattoman leikkikentän sen
hyödyntämiseen materiaalina.

1.3 Tekemisen tapoja
Kokeellinen ja tutkiva lähestymistapa ovat
aina ohjanneet minua taiteessa, käsitöissä,
askartelussa, musiikissa ja jopa
suunnittelussa.
Tekemisen tapani alkaa siitä, kun olin 4
vuotias hyvin temperamenttinen tyttö ja
äitini yritti löytää keinoja saada minut
rauhoittumaan, kun jokin ei sujunut
haluamallani tavalla. Lopulta hän keksi antaa
minulle vanhoja aikakauslehtiä ja sakset,
minkä parissa saatoin viihtyä tuntikausia.
Samoin tarina isästäni, jota kutsutiin ”Pelle

Pelottomaksi”, antaa esimerkin
toimintatavoista, joita hyödynnän.
Viedessään roskia isä toikin tulleessaan
takaisin käsissään useamman roskapussin
pullollaan tavaraa, mitkä hän myöhemmin
korjasi ja joskus jopa myi eteenpäin. Hänen
esimerkkinsä vaikutti suhtautumiseeni
kuluttamiseen ja siihen, miten jonkun toisen
ihmisen roskan voi nähdä materiaalina
uusissa kohteissa.
Minua kiinnostavat materiaalilla leikkiminen
ja siitä syntyvät uudet jännittävät löydökset.
Saatan lähteä liikkeelle hyvin
materiaalilähtöisesti, etsien käyttöä
esimerkiksi jollekin vanhalle käytöstä
poistuneelle huonekalulle, esineelle tai
materiaalille. Käyn mielessäni lävitse
kyseiselle kohteelle omasta mielestäni
parhaita mahdollisia uusia käyttökohteita tai
sitten saatan kulkea esine kädessä sovittaen
sitä konkreettisesti ympäristöön, jolloin idea
saattaa herätä näillä hassuilla
esinerinnastuksilla. Toisaalta käytän samaa
taktiikkaa myös toisinpäin, eli jos vaikka
herää tarve uusille keittiön vetimille, saatan
alkaa sovittamaan kahvan kohdalle jotain
käden ulottuvilta löytyvää. Kyseisessä
tapauksessa kahvat löytyivät lusikkalaatikosta
ja hieman lusikkaa taivuttamalla keittiön
kaapit saivat uudet kahvat.

1.4.1 Salaovi makuuhuoneeseen

Kuva 1. Salaovi. Kuva: Helena Eslon

1.4 Alkua kirjataiteelle
Tässä kappaleessa kerron miten päädyin alun
perin hyödyntämään vanhoja kirjoja
luomistyön materiaalina.
Aloitan vuodesta 2010 kun olin kotiäiti.
Lempiharrastuksiini kuului kodin
sisustaminen mutta sen sijaan että olisin
ostanut uutta tavaraa, sain tyydytystä siitä,
kun keksin vanhoille tavaroille uusia
käyttökohteita muokkaamalla niitä hieman.
Sain sillä tavalla tyydytettyä loputonta
luomisen tarvettani, sillä usein myös
taloudellinen tilanne pakotti hyödyntämään
kekseliäisyyttä myös sisustamisen suhteen. Ei
siis ole pelkkää sattumaa, että aloin
hyödyntämään vanhoja kirjoja taiteen,
käsityön ja erilaisten uusien esineiden
materiaalina.

Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun toteutin
”salaoven” (Kuva 1) kotini olohuoneen ja
makuuhuoneen välisiin parioviin. Ovet
kaipasivat kunnostusta ja halusin niihin jotain
muuta kuin uuden maalipinnan. Sain idean
salaovesta, sellaisesta mikä toteuttaisi ideaa
kuin elokuvista tutut kirjahyllyt missä tietystä
kirjasta vetäessä hyllyn takaa paljastuisi
salainen holvi. Pohdin, että voisin kerätä
vanhojen kirjojen selkiä ja liimata niitä oveen
jolloin saisin luotua illuusion kirjahyllystä.
Kerroin eräälle tuttavalleni ideasta, että
tarvitsisin paljon vanhoja kirjoja. Hän kertoi
juuri nähneensä erään divarin portailla
laatikollisen vanhoja kirjoja minkä kyljessä
luki ”saa ottaa”. Keräsin vähitellen vanhoja
kirjoja noin viisi hyllymetriä ja poistin niistä
kaikista selkämykset. Loppuosan säästin,
ajatellen että sen voisi hyödyntää joskus
myöhemmin. Maalasin toisen pariovista
tumman harmaaksi tuomaan
syvyysvaikutusta ja oven reunoille ja hyllyiksi
naulasin tavallista kattolistaa jäljittelemään
itse kirjahyllyä. ”Hyllyjen” päälle liimasin
kuumaliimalla kirjan selät ja muutamia
päädyistä leikattuja paloja vahvistamaan
vaikutelmaa illuusiosta.
Kun sain ”salaoven” valmiiksi, muutamalta
ystävältä tuli toive, että toteuttaisin
heidänkin kotiinsa samanlaisen, jolloin keksin
toteuttaa saman idean hivenen
kustannustehokkaammin pienemmässä
koossa. Syntyi idea sisustustaulusta eli
kirjataulusta (Kuva 2), missä selkämykset ovat
liimattu raamien sisälle. Leikkasin kirjoja eri
tavoilla; selkäosia, sen vastakkaisia puolia,
kirjan nurkkia ja päätyjä, kaikkia eri kulmissa.
Tein raamien sisälle erilaisia sommitelmia
kirjan paloista ja pyrin entistä vahvemman
illuusion luomiseen taulussa. Kirjataulut
herättivät kiinnostusta ja aloin tekemään
niitä pian tilauksesta.

1.4.2 Tuotteistamisideoita

Minua kiehtoi ajatus siitä, että voisin
hyödyntää tätä loppumateriaalia
toteuttamalla siitä jotain käytännöllistä.
Johtava ajatus kehitellessäni erilaisia ideoita
oli, että ne tulisi toteuttaa mahdollisimman
yksinkertaisilla työvälineillä yksinkertaiseen
oivallukseen perustuen. Pohdin siis
suunnitellessani kustannustehokkuutta, myös
sen varalta, että syntyisi jotain sellaista mitä
voisi monistaa useita kappaleita. Taustalla
vaikutti siis ajatus myös tuotteistamisesta.

Kuva 3. Koriste. Kuva: Helena Eslon

Kuva 2
Minua alkoi huolestuttamaan työhuoneeni
nurkassa lojuva kirjan sivujen ja kansien
määrä. Ajattelin että loppumateriaalillekin
olisi keksittävä jotain käyttöä, sillä halusin
että materiaali saisi arvolleen sopivamman
lopun uusissa konteksteissa kuin
kaatopaikalla. Lähdin tutkimaan kirjan sivujen
paperia ja kansia materiaalina erilaisten
kokeilujen kautta. Taittelin, revin, liimasin,
naulasin, porasin ja sahasin. Totesin että
käytössäni oli erittäin monipuolinen ja
potentiaalinen materiaali mitä voisi soveltaa
erilaisin tavoin.

Aluksi syntyi pieniä somisteita ja koristeita
(Kuva 3) sekä prototyyppejä suuremmista
käytännöllisistä sisustusesineistä kuten
valaisimista ja pienistä huonekaluista kuten
tuoleista. Ideoita syntyi sen verran paljon,
että sain ajatuksen pistää niistä näyttelyn
pystyyn. Ensimmäiset näyttelyt pidin
Hyvinkään kirjastossa ja Pasilan kirjastossa
vuonna 2011. Työni saivat kiinnostusta
osakseen ja se innosti minua myös jatkamaan
tämän materiaalin tutkimista. Huomasin, että
etenkin askartelusta ja käsitöistä
kiinnostuneet ihmiset olivat erityisen
kiinnostuneita siitä mitä olin tehnyt vanhoista
kirjoista. Tulin ymmärtäneeksi esitellessäni
ideoita, että niitä hyödynnettäisiin minulta
kysymättä. Aloin pohtimaan miten voisin itse
hyötyä omista ideoistani. Silloin sain
ensimmäisen kerran ajatuksen
askartelukirjan toteuttamisesta.

Hain materiaalia Hyvinkään
kierrätyskeskuksesta ja divarista. Pikkuhiljaa
sain huomata, millaisessa maineessa vanhat
kirjat olivat ja miten paljon materiaalia
minulla oli käytössäni.

tekemään korvakoruja (Kuva 4). Kauniit kirjan
kannet päätyvät näin hyötykäyttöön
käytännöllisellä ja herkällä tavalla.

Järjestin pieniä näyttelyitä ja avoimia ovia
työhuoneellani Hyvinkään rautatieasemalla ja
pikkuhiljaa työhuoneeni muuttui pieneksi
putiikiksi, mistä myin erilaisia tuotteita, jotka
olivat valmistettu vanhoista kirjoista.
Erityisesti kirjataulut herättivät kiinnostusta
ja aloin valmistamaan niitä yhä enemmän
kysynnän kasvaessa.
Kehityin vähitellen tekemään entistä
kiinnostavampia sommitelmia ja ryhdyin
pohtimaan yhä tehokkaampia ja
ergonomisesti fiksumpia tapoja tehdä
kirjatauluja. Ensimmäiset taulut tein
leikkaamalla kirjoja mattoveitsen avulla
minkä jälkeen leikkuutin laatikollisia
kerrallaan kirjapainossa ja myöhemmin
hankin oman leikkurin.
Päätin ratkaista hinnoitteluun liittyvät
ongelmani tekemällä malliston ja hinnaston
tauluista. Mallistossa on kolmen eri
kokoluokan tauluja ja lisäksi ”custom made”
taulu. Kustomoidun taulun suunnitteluun
asiakas voi osallistua eri tavoilla. Taulun saaja
voi olla ystävä tai kollega. Asiakas voi kerätä
hieman taustatietoa lahjan saajasta jolloin
etsin tauluun tulevat kirjat, jotka voivat
viitata henkilön harrastuksiin, työhön tai
muihin kiinnostuksen kohteisiin. Asiakas voi
teettää myös taulun omista vanhoista
kirjoistaan, jolloin niistä jää muisto itselleen.
Kirjatauluista jää aina materiaalia yli ja
loppumateriaalille kehitän jatkuvasti uusia
käyttökohteita. Lajittelen materiaalit eri
laatikoihin: Kauniit pahviset kirjan kannet
erilleen muovikantisista ja kellertävät kirjan
sivut erilleen vaaleista. Osa kansista päätyy
taulujen taustapahveiksi ja osasta aloin

Kuva 4

1.5 Aikaisempia taiteellisia
produktioita
Tässä kappaleessa kerron miten kuvanveiston
opinnot vaikuttavat tekemiseeni. Kerron
taiteellisista projekteista ja siitä, miten
kuvanveisto kohtaa vanhat kirjat teoksissani.

1.5.1 Muodon muutoksia
Jouduin yllättäen luopumaan työhuoneestani
ja samaan aikaan pääsin opiskelemaan
Hyvinkään taidekouluun. Vanhat kirjat saivat
väistyä, kun tartuin moottorisahaan ja
innostuin opintojeni aikana

puukuvanveistosta. Kolmiulotteisen muodon
muovaaminen kiehtoi minua. Sen huomasin
jo ensimmäisillä maalaustunneilla, kun
mieleni teki tunkeutua kankaan läpi
maalaukseen muovaamaan värit paikoilleen.
Kolmiulotteisen kappaleen hallinta on
kokonaisvaltaisempaa ja fyysisempää kuin
maalaaminen tai piirtäminen. Etenkin puuta
veistäessä sain huomata, miten kaikki aistit
pääsivät käyttöön. Jopa puun tuoksu veti
puoleensa ja houkutti vetämään jokaisen
taltan iskun jälkeen sen tuoksua sisääni.
Toisin kuin savea tai muuta plastista
materiaalia muovatessa kovien materiaalien
työstäminen pakottaa kärsivällisyyteen ja
harkittuihin liikkeisiin. Sen sijaan että
rakennat jotain muotoa, puuta veistäessä
materiaalia poistamalla kaivetaan muoto
esille, ikään kuin se olisi ollut siellä aina. Puu
on yhtä aikaa kova ja herkkä kuten siitä
jalostettava paperi minkä työstämisessä on
muitakin yhteneväisiä elementtejä.

1.5.2 Näyttelytoimintaa
1.5.2.1 Kirjoilla sisustettu huone
Valmistuin kuva-artesaaniksi vuonna 2013,
erikoistuen kuvanveistoon. Valmistumiseni
jälkeen aloin kuitenkin taas pohtimaan
ajatusta askartelukirjan toteuttamisesta ja
ajatukseni palasivat takaisin vanhojen
kirjojen pariin. Kaipasin jotain uutta
näkökulmaa lähestyä vanhoja kirjoja
materiaalina ja sain idean huoneesta, mikä
olisi sisutettu lattiasta kattoon vanhoilla
kirjoilla. Kerroin Hyvinkään
kierrätyskeskuksen työnjohtaja Marko
Kalliosaarelle ideastani ja hän innostui
järjestämään minulle tilan
kierrätyskeskuksesta. Sitoutin itseni tähän
uuteen projektiin vailla varsinaista
suunnitelmaa, luovasti luottaen omiin
kykyihini ratkaista ongelma minkä olin
itselleni järjestänyt. Kun ensimmäisen kerran

Kuva 5. Pylväs. Kuva: Helena Eslon
astuin tähän minun projektilleni varattuun
huoneeseen, mihin tuskin mahduin sisälle
kirja paljouden takia, minut valtasi
hetkellinen paniikki. Istuin kirjakasan päälle ja
otin paksun tietosanakirjan käteeni ja irrotin
siitä kannet. Käänsin sivuja nipuittain kohti
kirjan keskitaitosta niin että kirjasta syntyi
lieriö. Tein koko kymmenosaisesta
kirjasarjasta lieriöitä ja asettelin niitä
päällekkäin ja silloin niiden muoto alkoi
muistuttamaan pylvästä (Kuva 5). Ja siitä
syntyivät ensimmäiset sisustuselementit
tulevaan vanhoilla kirjoilla sisustettavaan
huoneeseen. Seuraavaksi lajittelin kirjat
väreittäin ja jonkin näköiseen suuruus
järjestykseen. Piirsin malleja sängynrungosta
ja suunnittelin tuolin ja pöydän toteutusta.
Pyrin esteettiseen ja funktionalisesti
toimivaan lopputulokseen, mutta pohdin
teoksessa kuluttamiseen liittyviä teemoja.
Huumorilla väritetty huone kehottaa

Kuva 6.
katsomaan kodin sisustamista uudesta
vinkkelistä. Sen sijaan että ostamalla uutta
voi kokonaisen huoneen sisustaa vaikka
pelkillä kirjoilla (Kuva 6).
Opintojeni aikana minulla heräsi kiinnostus
taiteeseen uudella tavalla ja mieleni valtasi
muun muassa kliseinen kysymys: ”mitä taide
on?”. Samaan aikaan minua kiinnosti entistä
enemmän funktion antaminen esineelle. Olin
oppinut jo varhain kotoa kuluttamiseen
liittyviä arvoja, jotka ovat ohjanneet minua
aina valintoja tehdessä. Nämä ajatukset
yhdistyvät kirjoilla sisustetussa huoneessa ja
ilmenevät eräänlaisina pohdintoina esineissä
ja sisustuksellisissa elementeissä.

1.5.2.2 Maailmoja näyttely
Pohdin edelleen entistä enemmän taiteen
merkitystä, se todella kiinnosti minua. Yritin
tehdä mielessäni taiteesta funktionaalista ja
päästä sen kanssa jonkin näköiseen
lopputulemaan. Yritin löytää järjellisen ja
yksiselitteisen vastauksen siihen mitä on
taide. Miksi sen tekeminen oli kiinnostavaa,
mihin sitä tarvitaan, kenellä on siihen oikeus
ja kuka sitä ymmärtää tai ei ymmärrä ja mistä
saisin näihin vastauksen.
Lähdin etsimään tähän vastausta muun
muassa järjestämällä taidepajan Hyvinkään
kierrätyskeskukseen. Pajaan sai osallistua
kierrätyskeskuksessa työkokeilussa olevat
henkilöt. Tarkoituksena oli tehdä yhdessä yksi
suuri taideteos vanhoista kirjoista.
Suunnittelin teoksen ja esittelin idean pajaan
osallistuville henkilöille. Teimme teosta
saman pöydän ääressä ja keskustelimme

taiteesta ja mitä se kullekin merkitsi.
Keskustelut taiteesta usein johtivat uusiin
aiheisiin ja näin tutustuimme toisiimme ja
toistemme tarinoihin. Yksi teos muuttui
teospariksi minkä nimeksi tuli ”To Recreate
World More Understandable” (Kuva 7).

Kuva 7.
Samaan aikaan suunnittelin akvarellisti
ystäväni kanssa yhteisnäyttelyä Hyvinkäälle.
Yhdistin projektit osaksi Aalto-yliopiston
taidekurssia. Tein näyttelyyn yhteensä kolme
erilaista teosta vanhoista kirjoista.

Kuva 8.
Ihmisen kasvot ovat aina kiinnostaneet
minua. Piirsin joskus paljon muotokuvia ja
tutkin kasvojen piirteitä ja opettelin
suhteiden hahmottamista. Pohdin teoksessa
valtavaa tietotulvaa mikä meitä tänä päivänä
ympäröi.

Teos ”Creativity Is Power” (Kuva 8) koostuu
useista kymmenistä kirjoista leikatusta
paloista, mitkä ovat liimattu vanerille. Teos
on vaikutelma päälle kaatumaisillaan
olevasta kirjaläjästä. Piilotin vyöryvän
kirjamassan keskelle yhden ehjän kirjan
minkä sai irti, jos uskalsi lähteä kirjoja
nyhtämään. Se yksityiskohta oli kuitenkin
tiedossa vain harvoille ja valituille. Pohdin
teoksessa luomisen voimaa.
Kolmas teos (Kuva 9) ”And All The Useless
Knowledge” on veistetty neljästä yhteen
pultatusta tietosanakirjasta mitkä ovat
erotettu veistämisen jälkeen toisistaan.

Kuva 9.

Esteettiset arvot näkyvät töissäni
symmetrisyytenä. Leikkisyyden ja
huolettomuuden pitäminen kohtuuden
rajoissa vaatii huolellisuutta ja kurinalaisuutta
ihan samalla tavalla kuin taipuminen
ylidramaattisuuteen. Näiden ääripäiden
välillä tasapainottelu näkyy töissäni, joskaan
eivät aina toivotun viimeisteltyinä. Aiheet
töille valikoituivat kuten aina aikaisemminkin.
Teokset tulevat luokseni ja haluavat tulla
tehdyiksi. Näen mielessäni kuvan ja jos sen
tuoma tunne on tarpeeksi vahva se ei lähde
mielestäni ennen kuin se on tehty.
Taiteen tekemisestä oli muotoutumassa
minulle väline työstää omia tunteita ja
kokemuksia, joilla ei ollut sanallista muotoa.
Ajan kuluessa, teokset ovat saaneet myös
sanoja ja lauseita ympärilleen. En kiellä,
etteikö veistosten tekeminen olisi minulle
myös terapiaa, mutta vielä enemmän se on
minulle ajattelun väline.

1.5.2.3 Lukemattomia kuvia
-näyttely: Sisällön tuominen
kirjatauluihin
Sain kutsun yhteisnäyttelyyn Jyväskylään
Galleria Patinaan. Näyttelyn teema oli kirjat,
kirjallisuus ja runous. Meitä oli 5 taiteilijaa,
joilla jokaisella oli jokin kosketus kirjoihin ja
kirjallisuuteen omassa taiteellisessa
ilmaisussaan. Galleristi halusi minulta
erityisesti kirjatauluja näyttelyyn. Olin juuri
saanut valmiiksi 7 uutta kirjataulua (Kuva 10),
joiden teemana olivat runot. Kirjatauluissa
olevat kirjat muodostivat runon kirjan
nimistä. Olin kerännyt useamman kuukauden
ajan sellaisia kirjoja sivuun, joiden nimet
herätti minussa jotain tuntemuksia. Lopulta
kokosin runoja kuin palapelejä lattialla
laittaen niitä järjestykseen. Runoista voi
kuulla tahatonta omakohtaisuutta,
pohdintoja erehtyväisyydestä ja tarinan

Kuva 10.
pätkiä suurista tunteista. Äitini harrasti paljon
runojen kirjoittamista. Se oli hänelle tapa
kanavoida tunteitaan ja opin siinä sivussa
seuraten runoudesta jotain.

1.5.2.4 Paperiprinsessa -projekti

Kuva 11. Paperifantasia maailma. Kuva:
Helena Eslon

Keväällä 2016 Olin mukana
yhteistyöprojektissa missä pääsin
toteuttamaan vanhoista kirjoista
pukuteoksen (Kuva 12).
Pukuteos oli osa suurempaa kokonaisuutta,
jonka lopputuloksena oli fantasiamainen
valokuva (Kuva 11), jonka toteutuksesta
vastasi ystäväni, valokuvaaja Helena Eslon.
Hän on seurannut kehittymistäni kirjataiteen
parissa aivan alusta saakka. Hän on henkilö,
joka on kannustanut minua rohkeuteen,
riisumaan yltäni pelon panssarin, jonka alla
olen piilotellut herkkyyttäni ja
haavoittuvaisuuttani.
Pukuteoksen materiaaliksi valitsin sopivat
vanhat kirjat erilaisten kokeiluiden
perusteella. Halusin paperilta tiettyä
ryhdikkyyttä, sillä minulla oli kuva herkästä
haavoittuvaisesta tytöstä panssarimaisen
puvun sisällä. Liian ohut paperi olisi saattanut
olla vaikeammin hallittavaa ja hauraampaa,
joka sopisi puolestaan toisenlaisen
vaikutelman välittämiseen. Halusin yhdistää
sekä kellastunutta että vaaleaa kirjan sivua
toisiinsa. Sävyvaihtelulla pääsisi irti liiallisesta
staattisuudesta ja se antaisi katseelle
mahdollisuuden vaeltaa luovasti puvun
pinnalla.

Kokeilin erilaisia taitoksia ja tutkin miten
tietyt taitokset käyttäytyvät monistettuna ja
toisiinsa liitettyinä. Löysin mieleisiä taitoksia,
jotka antoivat mahdollisuuksia kaarevilla
pinnoilla vartalossa.
Tein taitoksista valmiita paloja, joiden avulla
pystyin tekemään mallinuken päälle erilaisia
sommitelmia ja kokeiluja, joista lopulta
rakentui varsinainen pukuteos.
Pukuteos ja sen tekeminen kuvastaa minulle
jonkin itseäni rajoittavan tunteen todeksi
tekemistä. Nyt kun se on konkreettisesti
olemassa voin milloin vain riisua sen yltäni.
Projekti osoitti, että vaikka materiaalina
kirjan sivut ovat hauraita ja herkkiä niin
luovasti suostutellen siitä saa taipuisaa.

1.5.3 Luo aarteita vanhoista
kirjoista -kirja

Kuva 13. Kirjan kansikuva: Helena Eslon

Kuva 12.

Minulle oli syntynyt kiintymyssuhde omiin
ideoihin. En halunnut päästää niitä
maailmalle ilman että saisin niistä itse
hyötyä. Huomasin että vanhojen kirjojen
uusiokäyttö oli nouseva trendi askartelijoiden

keskuudessa ja ajattelin hetken olevan sopiva
askartelukirjalle.
Tein kustannussopimuksen kirjasta ja Luo
aarteita vanhoista kirjoista -kirja (Kuva 13)
julkaistiin 2015 syksyllä. Kirja on suunnattu
käsillä tekemisestä, askartelusta ja
sisustuksesta kiinnostuneille ja sisältää yli 40
ideaa mitä voi tehdä vanhoista kirjoista.
Koin kirjaprojektin ensimmäisenä
ammatillisen osaamiseni näyttönä. Olin
kuitenkin jo useamman vuoden taitellut,
repinyt ja sahaillut vanhoja kirjoja ja nyt oli
aika laittaa osaaminen yksiin kansiin. Kirjan
ohjeiden kirjoittaminen auttoi minua
ajattelemisen jäsentämistä. Koko projekti
opetti minulle pitkäjänteisyyttä ja antoi uskoa
omaan itseeni.

lähteenä. Erityisesti kirjan sivuille oli tarve
keksiä uutta käyttöä, sillä sitä jäi eniten yli
omista töistäni. Mielessäni pyöri ajatus
kierrätettävästä uusiomateriaalista, jopa
kompostoituvasta materiaalista. Tiesin kyllä,
että paperijätteelle on keksitty jo paljon hyviä
ja ympäristöystävällisiä uusia käyttökohteita
kierrättämällä, mutta ajatukseni oli kuitenkin
kehittää jotain sellaista materiaalia mikä
soveltuisi oman taiteellisen ilmaisun
materiaaliksi, mikä tukisi mahdollisesti myös
kestävän kehityksen arvoja. Tein uudesta
materiaalista Jakkaran (Kuva 14).

1.5.4 Kohti uusia oivalluksia
Aloitettuani Opinnon Aalto-yliopiston
muotoilun laitoksella vuonna 2015 olin
hämmentynyt uuden opinahjon tarjoamasta
uuden uran luomisen mahdollisuuksista.
Kaksi vuotta opinnostani kului opiskelun
opetteluun ja akateemisen ajattelun
sisäistämiseen. Opiskelumotivaationi vaihteli
ensimmäisen vuoden aikana paljon, kunnes
uskalsin luopua vanhasta tavasta ajatella.
Aloin saamaan uusia näkökulmia yllättävistä
suunnista ja ymmärsin ettei minun tarvitse
opetella uutta ammattia vaan voin täydentää
osaamistani ja soveltaa uutta osaamista
edelleen minua inspiroivassa aiheessa, eli
vanhojen kirjojen hyödyntämisessä
materiaalina. Aloin priorisoimaan opintojani
ja keskityin sellaisiin aiheisiin, joista koin
saavani täydennystä osaamiseeni. Tein useita
projekteja vanhojen kirjojen parissa
yhtäaikaisesti koulun ohella ja yhdistin niitä
opintoihini.
Aloin hyödyntämään yhä useammilla
kursseilla vanhoja kirjoja materiaalin

Kuva 14
Eettisten ja ekologisten valintojen tekeminen
ei ole kuitenkaan aina helppoa tai
yksinkertaista. Havahduin tähän, kun aloin
pohtimaan kierrätystaidetta ja kierrättämistä
käsityön ja askartelun parissa. Kirjassani Luo
aarteita vanhoista kirjoista opastan tekemään
vanhoista kirjoista esimerkiksi
sisustustarkoitukseen tarkoitetun
kreikkalaisen pylvään. Pylväs on tehty
vanhoista tietosanakirjoista, minkä pintaan
on sivallettu kerroksia lateksimaalia. Idea on
kekseliäs mutta sillä ei ole varsinaisesti

tekemistä ekologisuuden kanssa. Siinä
vaiheessa, kun pylvään haluaa uudelleen
kierrättää, pitää nähdä kaksinkertainen vaiva
kuin jos sen olisi siirtänyt paperin
kierrätykseen jo heti ennen sen muuttamista
pylvääksi. Vähintäänkin ohjeet tuotteiden
uudelleen kierrättämisestä puuttuivat mutta
luotettakoon lukijan omaan järkeenkin.

Näen kuitenkin, että tämän tyyppisen
kierrätysaskartelun, taiteen tai designin
eettinen tehtävä on pitää yllä kestävää
ajattelua ja sen kehittämistä, olkoon
lopputuote uudelleen kierrätettävissä tai ei.
Läsnä on tekemisen ilo ja tieto käytetyn
materiaalin jo kertaalleen kierrätyksestä.

Osa 2.

aiteellinen produktio

2.1 Visavuoren mestarin kirjat
Tässä osiossa tuon esille BA-opinnäytetyöni
taiteellisen produktion vaiheet. Kerron
kuinka päädyin tekemään muotokuvan
kuvanveistäjä Emil Wikströmistä. Kerron
miten lähestyin muotokuvaa
materiaalilähtöisesti ja kuinka valmistauduin
teoksen toteuttamiseen.

Kuva 15. Emil Erik Wikström. Kuva:
Visavuoren arkisto
Emil Erik Wikström (Kuva 15) syntyi Turussa
1864 ja kuoli Helsingissä 1943. Hän oli
Suomen kultakauden yksi merkittävimmistä
kuvanveistäjistä. (Wikipedia, Emil Wikström).
Visavuori on kuvanveistäjä Emil Wikströmin
ateljeekoti. Hän suunnitteli ja toteutti sen
Sääksmäelle vuosina 1893-1912. (Visavuoren
internetsivut, Visavuori.) Nykyään Visavuori
toimii kotimuseona.
Emil Wikström tuli köyhistä oloista eikä hän
olisi päässyt taideopintoihin ilman

ulkopuolisia tukijoita, jotka olivat
huomanneet hänen lahjakkuutensa. Hän oli
aikansa käytetyin ja arvostetuin
kuvanveistäjä Suomessa, jonka taide sai
inspiraationsa suomalaisesta
kulttuuriperinnöstä ja kansanrunoudesta.
Wikströmin tunnetuimpia julkisia teoksia
ovat: Säätytalon päätykolmio, Elias Lönnrotin
muistomerkki ja J.V. Snellmanin
muistomerkki sekä Kansallismuseon
graniittikarhun ja Helsingin rautatieaseman
lyhdynkannattajat. (Visavuoren internetsivut,
Emil Wikström.)
Sain sähköpostin (23.11.2017) Visavuoren
museonjohtaja Pälvi Myllylältä, missä hän
kertoi, että he olivat aloittaneet Emil
Wikströmin kotikirjaston luetteloimisen. He
olivat tehneet linjauksen, että poistaisivat
kirjastosta huonokuntoiset kirjat ja
irtolehdet. Poistettuun materiaaliin sisältyy
vahva tunnelataus ja historia eikä museon
väki halunnut hävittää sitä lopullisesti vaan
lähti etsimään taiteilijaa, joka voisi hyödyntää
tämän materiaalin jossain uudessa
kontekstissa –taiteessa. He löysivät teoksiani
netistä ja ottivat minuun yhteyttä.

Emilin elämään Visavuoressa, mistä nuo
hänen omistamansa kirjatkin ovat peräisin.
Mielikki Ivalo, Emil Wikströmin tytär kertoo
nuoruusmuistojen päiväkirjamerkinnöissään
kirjassa Visavuoren Paljasjalka, ettei Emil
ollut erityisen kova lukemaan mutta häntä
kiinnosti tietokirjallisuus ja hän tutki
puutarhanhoito- ja hyönteisoppaita. Hän
tutki myös tähtitiedettä ja kuului
harrastuksensa innoittamana
tähtitieteelliseen seuraan ja tutki
taivaankappeleita ateljeensa yhteyteen
rakennuttamastaan tähtitornista. Hänen
kotikirjastossaan on myös aiheeseen liittyvää
kirjallisuutta. (Mielikki Ivalo, toim. Pirjo
Tuominen 1984, 26-31.)

Kuva 16
Kävin Emil Wikströmin kotimuseossa
Visavuoressa tapaamassa museonjohtajaa
projektin tiimoilta. Hän esitteli minulle
materiaalin (Kuva 16) mille toivottiin
uusiokäyttöä. He olivat keränneet
laatikollisen kirjoja ja irtolehtiä ilman kansia.
Hän antoi minulle vapaat kädet luoda kirjan
sivuista mitä vaan ja ehdotti että voisin pitää
myös näyttelyn tai sijoittaa teoksen tai
teokset museoon nähtäväksi vuoden 2019
alkupuolella. Hän kierrätti minut museossa ja
kertoi Emil Wikströmin elämästä
Visavuoressa. Talon tunnelma oli lumoava ja
inspiroiduin käynnistä valtavasti. Sain
mukaani myös kaksi kirjaa, missä kerrotaan
Emilin elämästä ja hänen taiteilijan urastaan
kuvanveistäjänä.
Käynti Visavuoressa ja Emilistä kertovat kirjat
avasivat näkymiä teoksen luomiseen. Lähdin
hahmottelemaan tulevaa teosta Emilistä
kertovien kirjojen, historian kirjoitusten ja
artikkeleiden avulla. Keskityin erityisesti

Luettuani elämästä Visavuoressa aloin
tutkimaan materiaalia mikä oli kotoisin
Wikströmin perheen kotikirjastosta. Kun
kävin läpi koko suuren laatikollisen irtosivuja,
kirjoja ja lehtiä huomasin erään kirjan lehdillä
Emilin muistiinpanoja ja alleviivauksia. Se
hetki heitti minut ajassa taaksepäin. Oli
erikoista ajatella se hetki, kun Emil on istunut
kirjaamassa noita muistiinpanoja. Tunsin
oloni erityiseksi, kun ymmärsin että saan
toteuttaa teoksen hänen muistolleen. Enhän
voi loppujen lopuksi tietää kovin paljoa kuin
ulkoisista seikoista ja pyrkiä luomaan sen
perusteella jotain mikä nostaisi hänen
muistonsa eloon. Heräsin ajatukseen yhden
ihmiselämän hetkellisyydestä. Miten paljon
mahtuu muistoja, kokemuksia kaikkine
tunteineen yhden ihmisen elämään.
Ihmiselämän ihmeellisyys aina syntymän
hetkestä kuoleman viimeiseen henkäykseen
ja yksilön olemassaolon arvoitukseen. Koin,
että sain mahdollisuuden toimia tulkkina
Emilin ja tämän ajan välillä. Pyrkimykseni on
yrittää rakentaa silta, joka saattaa katsojan
ajassa taaksepäin ja luoda kosketuspinta
erään henkilön, Emil Wikströmin elämään.

Katsaus Emilin elämään on kuin yksi silmän
räpäys minulle. Niin lyhyessä hetkessä hänen
elämänsä Visavuoressa näyttäytyy minulle
sen materiaalin kautta, mitä minulla on ollut
käytössä. Olen eläytynyt kirjojen ja kuvien
avulla ja kuvitellut millaista elämää siellä on
vietetty. Kokemukseni on, että Emil vahvana
persoonana on ollut perheen ja koko
Visavuoren peruskivi. Hänen voimakas
tahtonsa ja itsevarmuutensa on kenties
luonut sen ympäristön mihin muiden on
tullut sopeutua. Koen kuitenkin, että kaikki
on toteutunut hänen lempeydellään.

avautuisi katsojalle vain tietystä suunnasta
katsoessa ja katoaisi kun katsoja vaihtaisi
paikkaa. Luovuin kuitenkin ideasta teoksen
laajuuden asettaman haasteellisuuden
vuoksi, mutta tuon tässä kappaleessa esille
sen alkuperäisen idean toteutuksen vaiheita,
sillä ilman sitä vaihetta en olisi keksinyt
toteuttaa muotokuvaa sillä tekniikalla, miten
sen lopulta toteutin. Tämä vaihe muodostui
siis osaksi teoksen syntymistä.

2.2.1 Teoksen hahmottamista

Koska minä olen vain ulkopuolinen tarkkailija
tulevaisuudesta, en halunnut lähteä
tekemään Emil Wikströmistä mitään sen
ihmeellisempää kuin muotokuvan. Emilin
tarinan saa kertoa se materiaali mikä on
hänen kotinsa hyllyiltä valikoitunut teoksen
toteutukseen.
Olen itse ollut aina kiinnostunut muotokuvien
tekemisestä ja kasvot ovat kiinnostaneet
minua. Kasvot ovat kuori minkä taakse
kätkeytyy yksilön kokoinen tarina.
Materiaalina minulla on ollut käytössä
Visavuoren vanhoja kirjoja, joissa on mukana
myös muistiinmerkintöjä, kenties Emilin
itsensä tekemiä. Kirjoja ja sivuja oli laidasta
laitaan kertomakirjallisuudesta tietokirjoihin.
Väliltä löytyi myös erilaisia nuotteja, ehkä
lasten lapsien tekemiä piirustuksia,
tähtitiedettä, taidekirjoja, hänen vaimonsa
signeerauksella varustettua
kaunokirjallisuutta. Jotkut kirjat olivat
suomenkielisiä ja toiset saksaa, ranskaa tai
ruotsia. Saatavilla oleva materiaali antaa
erityiset mahdollisuudet muotokuvan
tekemiseen.

2.2 Teoksen toteutuksen vaiheita
Aluksi ajatuksenani oli toteuttaa Emilistä
kolmiulotteinen muotokuva siimojen varaan
kiinnitettyjen kirjan sivujen paloilla. Kuva

Kuva 17.
Tutkin Emilin kasvoja piirtäen (Kuva 17) ja
muovaten myös veistoksen hänen
kasvoistaan (Kuva 18), ottaen mallia eri
kuvista, missä hänet oli kuvattu eri suunnista.
En löytänyt kuvamateriaalia hänestä
kovinkaan paljoa, joten käytössäni oli hänestä
hyvin eri ikäisenä otettuja kuvia, mutta se
oikeastaan auttoi hahmottamaan hänen
kasvojensa piirteitä yhä selkeämmin. Etenkin
savimallin muotoileminen, käden ja silmien
yhteistyö edesauttoi hänen kasvoihinsa
tutustumista.

Pyysin Visavuoren toiminnanjohtaja Juha
Myllylältä parempi laatuista kuvaa Emilistä
päästäkseni yhä yksityiskohtaisemmin
tutkimaan hänen kasvonpiirteitä. Hän
huomautti, että Emil Wikström teki
Helsingissä sijaitsevan Elias Lönnrotin
Kalevala patsaassa olevalle Marialle oman
nenänsä. Tutkin kuvista Marian nenää ja
kuinka hassulta se tuntuukin niin, nenän
muoto oli vieläkin helpompi hahmottaa, kun
se oli irrotettu varsinaisesta kontekstistaan.

Kuva 19.

Kuva 18.
Kasvojen piirteisiin tutustumisen jälkeen
hahmottelin kolmiulotteista teosta
piirtämällä havainnekuvia teoksesta (Kuva
19). Hahmotelmat auttoivat osaltaan
ymmärtämään kokonaiskuvaa teoksesta.
Ensimmäiset piirustukset auttoivat
hahmottamaan teknisen toteutuksen
vaiheita. Rakensin myös pienoismallin
todentamaan teoksen rakenteita. Se oli ikään
kuin seuraava vaihe piirroshahmotelmille.
Ajatuksenani oli käyttää teoksen
suunnittelussa myös Grasshoppermallinnusohjelmaa. Ohjelman avulla
kykenisin määrittämään kirjan sivujen palojen
täsmälliset paikat siimoissa, jolloin
yhdennäköisyyden tavoittaminen olisi myös
huomattavasti helpompaa. Rajasin
alkuperäistä kuvaa skaalaten kasvojen
osuutta kuvassa suuremmaksi.
Tein Visavuoren toiminnanjohtaja Juha
Myllylältä saamastani kuvasta Photoshop-

ohjelmalla pikselöidyn kuvan (Kuva 20).
Määrittelin pikseleiden määrän kokeilemalla.
Pikseleiden määrän tulisi olla optimaalinen
tarkoitukseen nähden; tarpeeksi suuri, jotta
siinä vaiheessa, kun leikkaisin vastaavan
kokoiset palat kirjojen sivuista olisi niiden
käsitteleminen vielä hallittavaa ja samaan
aikaan tarpeeksi pieni, jotta Emilin kasvot
olisivat tunnistettavat kohtuulliselta
etäisyydeltä.
Rajasin harmaiden sävyt niin alhaiseksi kuin
mahdollista käytettävissä olevien kirjan
sivujen sävyskaalaa vastaavaksi. Sitä ennen
hahmottelin käytettävissä olevaa
sävyskaalaa. Tummimmat kohdat saisin
kuvallisilta sivuilta ja kaikista vaaleimmat
sivujen marginaaleista (Kuva 21).

Yksittäisen pikselin optimaaliseksi kooksi
määrittyi 10 mm, joten jaoin Photoshopissa
pikselöidyn kuvan 16 osaan ja tulostin osat
A4 -kokoisille papereille (Kuva 22). Yhteen
liitettynä teoksen koko määrittyi 1188x2104
mm suuruiseksi eli teoksen tavoitellun koon
rajoihin.

Kuva 20.
Teoksen koon hahmottumiseen määrittäviä
tekijöitä olivat aikaisemmin mainitsemani
pikselikoko ja käytettävissä oleva sävyskaala.
Sen lisäksi koon määrittymiseen vaikutti
myös ensimmäisen vision tuoma vaikutelma,
mikä perustuu omaan intuitioon.
Näkemykseni mukaan, mikäli teos olisi
pöydälle asetettavan kokoinen siitä välittyvä
vaikutelma saattaisi viitata enemmän
askarteluun. Teoksen koko skaalautui
mielessäni näiden seikkojen yhdistymisestä.

Kuva 21.

Kuva 22.

2.2.2 Käänteitä ja tuloksia
Jouduin luopumaan alkuperäisestä
suunnitelmasta toteuttaa Emilin muotokuva
kolmiulotteisena. Sen toteuttaminen olisi
vaatinut enemmän aikaa kuin mitä minulla
on käytettävissä sen toteuttamiseen
opinnäytetyöni puitteissa. Tein vaikean mutta
tarpeellisen suunnanvaihdon ja päätin rajata
teoksen toteuttamisen ajan sallimiin rajoihin.
Ilman alkuperäistä suunnitelmaa ja ilman
ensimmäisiä vaiheita en olisi päätynyt siihen
toteutustapaan millä toteutin lopullisen
teoksen. Käänne tuli vastaan siinä vaiheessa,
kun tein ensimmäisiä hahmotelmia kirjan
sivuista leikatuilla paloilla. Huomasin että

kuvan aikaan saaminen kaksiulotteisena oli jo
tarpeeksi haastavaa.

Kuva 24.

Kuva 23.
Päätin käyttää samaa tekniikkaa, eli koostaa
Emilin muotokuvan kirjojen sivuista leikatuilla
pienillä paloilla, mutta toteuttaa kuvan
kaksiulotteisena. Heijastin Emilin pikselöidyn
kuvan videotykin avulla kovalevylle ja käytin
sitä apuna kuvan siirtämisessä pohjalle (Kuva
23). Yhden pikselin koko kuvassa vastasi siis
kirjan sivusta leikattavaa palaa. Järjestin
kirjan sivut sävyjärjestykseen. Päätin käyttää
kasvojen tekemisessä pääosin kirjojen
marginaaliosia ilman tekstiä, sillä tekstiosat
häiritsivät laajojen tasaisten pintojen
luomista. Käytin kuitenkin tekstiosia
sellaisissa kohdissa missä tarvitsi vain
hivenen taittaa sävyä tummempaan.

Käytin palojen leikkaamiseen lyöntituuraa,
minkä halkaisija oli 10 mm (Kuva 22). Sain sen
avulla leikattua useita paloja kerrallaan.
Valitsin käytettävän sävyskaalan
käytettävissä olevista kirjoista. Leikkasin
paloja valmiiksi ja asettelin ne sävyittäin
omiin kasoihin (Kuva 25).
Aloin hahmottelemaan kuvaa ensiksi silmien
alueelta, sillä halusin saada varmistuksen
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että

Kuva 25.

tekniikka toimisi. Liimasin jokaisen palan
yksitellen pohjalle. Pohjalle heijastettu kuva
auttoi minua paikantamaan jokaisen
erisävyisen palan oikean kohdan teoksessa.
Kun sain hahmoteltua silmien aluetta, läheltä
katsoessa en pystynyt erottamaan niitä
ollenkaan. Kuva näytti juuri siltä miltä olettaa
saattoi, eli vieri viereen liimatuilta eri värisiltä
paperin paloilta (Kuva 26). Otin kännykän
kameralla kuvan ja ruudulta katsoessa
pienemmässä koossa pystyin erottamaan
siitä hahmottelemani silmien alueen (Kuva
27). Todistin siis itselleni, että tekniikka
toimii.

Kuva 27.
järjestykseen. Etsin eri väreistä
valööriarvoltaan tummimpien ja vaaleimpien
värien välille asettuvia sävyjä. Käytin myös
valööriarvoltaan saman arvoisia eri sävyisiä
värejä rinnakkain. Hain tällä rinnastuksella
vaihtelevuutta pintaan, mikä puolestaan
mahdollistaa katseen liikkumisen teoksen
pinnalla.

Kuva 26.
Hain ensiksi kontrastien avulla kasvojen
piirteitä esille. Tein pieniä alueita kerrallaan
siten, että liimasin vuoroin pieniä tummia, eli
varjokohdan alueita ja vuoroin vaaleita, eli
valokohtien alueita. Kokonaisuuden
hallitseminen oli helpompaa, kun sain
hahmoteltua kasvojen piirteet
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (Kuva
28).
Suurimpia haasteita asetti alueet, joissa
siirryttiin vaaleista tummiin alueisiin tai
toisinpäin. Kirjan sivujen sävyissä ei
kuitenkaan ollut selkeää käytettävissä olevaa
värien ja sävyjen skaalaa ja siksi aloin
tutkimaan eri väristen papereiden
valööriarvoja keskenään asettaen erivärisiä
papereita valööriarvon perusteella

Kuva 28.

Kuva 29.

2.3 Teoksen sisältö ja merkitys
Muotokuva voi olla tekninen taidonnäyte, mikä
tavoittaa vain kohteen ulkoisen
yhdennäköisyyden. Vaaditaanko taiteelta
kuitenkin nykyään muutakin kuin teknistä
osaamista? Kykyä luoda sisältöä ja merkityksiä.

Miten taideteoksen sisältö ja merkitykset
syntyvät? Tässä luvussa pohdin teoksen
sisältöä ja merkitystä. Mihin teoksessa
käytetty materiaali viittaa ja mitä uusia
tulkintamahdollisuuksia ja merkityksiä
kuvaan liitettynä se tarjoaa katsojalle?
Pohdintani ulottuu vertauskuvallisesti
omakuvaan ja oman taiteellisen tekemisen
ymmärtämiseen.
Käytän pohdintojeni lähteinä Mika Karhun
väitöskirjasta kohtaa, jossa hän avaa
merkityksen käsitettä suhteessa taiteeseen
sekä Juhana Torkin pohdintoja
emootioihimme vaikuttavan tarinan
muodostumisesta sekä muita yksittäisiä
lähteitä ja pohdin näiden lähteiden pohjalta
merkityksiä ja niiden synnyttämää
tarinallisuutta omassa teoksessani.

2.3.1 Mistä merkitys syntyy?
Teos koostuu noin 10 000 pienestä
yksittäisestä kirjan sivun palasesta
muodostaen kokonaisuuden. Jokaisella
palalla on merkitys teoksessa. Ne ovat kuin
pieniä mikrokosmoksia, jotka muodostavat
yhdessä kokonaisuuden, yhden pienen
maailman. Yksi sarja palasia luo varjoja,
toinen sarja antaa valoa ja vielä ne kaikki
sävyt, jotka asettuvat näiden kahden
ääripään välille syventävät ja rikastavat
vaikutelmaa kasvoista. Nämä seikat luovat
hahmon ulkoisen kuoren.
Kun kuvaa katsoo tarpeeksi läheltä, havaitsee
yksityiskohdat. Pystyy erottamaan yksittäiset
täplät, joista teos koostuu. Kun peruuttaa
taaksepäin, katsoo etäältä, hahmottaa

kokonaisuuden. Se kai pätee kaikkeen mitä
tarkastelemme. Me mittaamme etäisyyksien
avulla, teemme havaintoja ja ymmärrämme
suhteuttamalla ja vertailemalla. Ihan samoin
suhteutamme havainnot, joita teemme
jokapäiväisessä elämässä, suhteessa siihen
mitä olemme aikaisemmin kokeneet.
Merkitys syntyy syyseuraussuhteiden
ansiosta, mutta kuten Mika Karhu
väitöskirjassaan toteaa, tämä esitetty kuvaus
täyttää merkityksen käsitteen
vähimmäisvaatimuksen (Karhu 2013, 47).
Kyseiset kirjat, mistä käytettävissä oleva
materiaali on peräisin, on syystä tai toisesta
hankittu Visavuoreen, Emil Wikströmin
taiteilijakotiin. Vaikka kyseessä onkin vain
pieni osa kirjallisuutta hänen kirjastostaan,
voidaan ainakin olettaa niillä olleen yhteys
hänen arvomaailmaansa ja kiinnostuksensa
kohteisiin. Kuka tietää, vaikka osa kirjoista
olisivat olleet hänelle täysin
merkityksettömiä, mutta kaikessa
merkityksettömyydessäänkin niillä on
kosketuspinta hänen elämäänsä. Viittaan
tällä teoksessa pieniin merkityksen paloihin,
mikä tekee ylipäänsä meistä yksilöinä niitä,
keitä olemme. Vaikutus tulee ulkoapäin ja
muuttuu merkitykseksi, asettuen osaksi sitä
keitä olemme. Tarvitsemme kanssakäymistä
toistemme kanssa luodaksemme kuvaa
itsestämme. Kuten Karhu väitöskirjassaan
kuvaa Ihmiseksi tulemista yhteistyön
tulokseksi. Hän jatkaa selventäen, että
käsitykset itsestä syntyvät muiden ihmisten
kautta. Jokainen elämän kuvaus on ihmisen
luoma vertauskuva, metafora elämän
joistakin puolista. (Karhu 2013, 46.)
Käytössäni olevalla materiaalilla halusin
tuoda esille juuri tätä ajatusta. Herättää
kysymyksen kuka oikeastaan Emil Wikström
oli. Sen sijaan että olisin nostanut jonkin
yhden puolen hänestä esiin, päätin
hyödyntää käytettävissä olevaa materiaalia.

Sijoitin muun muassa Emil Wikströmin
silmien alueelle palasia hänelle tärkeään
aihepiiriin kuuluvista aiheista; tähtitieteestä
ja taidekirjallisuudesta. Pyrin materiaalilla
nostamaan hänestä esiin vertauskuvallisesti
kaikki ne puolet, jotka tekevät hänestä hänet.
Teos antaa mahdollisuuden pohtia myös
kuvaa itsestämme, kuvaa toisistamme.
Jotta pääsisin vielä lähemmäksi käsitteeseen
teoksen merkityksestä alustan pohdintaani
Deweyn (1980) kuvauksella taiteesta ja
merkityksestä: Taideteokset ovat
kvalitatiivisia kokonaisuuksia, jotka ilmaisevat
(to express) merkityksiä. Ne ovat
emotionaalisesti ilmaisuvoimaisia. (Karhu
2013, 48). Kvalitatiivisen teoksesta tekevät
valittu aihe ja siihen liitetty materiaali ja
miten sitä on käytetty. Teos koostuu siis
kierrätysmateriaalista, jolla yhteys teoksessa
kuvattuun henkilöön, mikä puolestaan
mahdollistaa assosiaatioiden syntymisen
katsojan ja teoksen välillä. Nämä assosiaatiot
tekevät teoksesta tulkinnallisen. Teos ei siis
kerro suoranaisesti kuka Emil Wikström on,
eikä sen tarkoituskaan ole vaan tarjoaa
mahdollisuuden tulkintaan eli toimintaan,
joita ohjaavat tulkitsijan emootiot ja
mielikuvitus. Taideteoksessa kohtaamme
lopulta itsemme, omat emootiomme ja oman
maailmassa-olemisemme intensiivisellä
tavalla (Pallasmaa 2017, 94).

2.3.2 Näkökulma teokseen
tarinallisuuden kautta
Taideteoksen tekeminen on kuin tarinan
kerrontaa. Tarinankerronnan taitoon
vaikuttaa se miten taiteilija hallitsee ja tuntee
oman välineensä.
Jopa trendiksi muodostunut kaiken
tarinallistaminen on kiinnostava ilmiö. Pohdin
tässä luvussa sitä voiko taideteos olla kuin
tarina. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on
tarinalla ja taideteoksella?

Tarina on tunnetta, tarina on kiteytynyttä
merkitystä, kuvaa Juhana Torkki kirjassaan
Tarinan valta (Torkki 2014 ,40) Mika karhu
taas kuvaa taideteoksien olevan kvalitatiivisia
kokonaisuuksia, jotka ilmaisevat merkityksiä
ja ovat emotionaalisesti ilmaisuvoimaisia
(Karhu 2013, 48). Eivätkö nuo kaksi kuvausta
tarkoitakin samaa? Dewey (1980) toteaa, että
taiteen merkitykset koetaan välittömästi. Hän
jatkaa, että kielelliset, toisin kuin taas
taideteoksessa ilmenevät merkitykset ovat
yksilöllistettyjä. (Karhu 2013, 48.)
Se miten teokseni tarinana eroaa
perinteisestä tarinan kerronnan tavasta on
että teoksen varsinainen tarina syntyy
katsojassa. Sen lisäksi, että teokseni kertoo
tarinaa Emil Wikströmistä, sen pyrkimys on
kertoa tarinaa ihmisyydestä.
Juhana Torkki pohtii mitä ihmisen mielessä
tapahtuu, kun hän rakentaa kokemuksistaan
tarinan. Se tunnistaa näkemässään
merkitystä, ja yksittäisistä merkityksen
sirpaleista se rakentaa kokonaisuuksia. Se
etsii syy-seuraussuhteita nähdäkseen kahden
tai useamman tapauksen liittyvän toisiinsa.
Se haluaa koota yksityiskohdat
merkitykselliseksi hahmoksi, mutta tarinan
vaikuttavuus ei synny vain yksittäisistä
sattumuksista vaan siitä missä suhteessa nuo
merkityksen sirpaleet ovat toisiinsa. (Torkki
2014, 40.) Saako havainto siis merkityksen
vasta kun se on saanut tarttumapinnan
jostakin, todellisuuteen viittaavasta?
Karhu pohtii, ettei taiteen yhteydessä voida
puhua merkityksistä, jotka paikantuisivat
jonnekin sellaisenaan. Merkitykset ovat
suhteita, eivätkä varsinaisesti sijaitse
missään. Taiteen merkitykset ovat
metaforisia ja tulkinnallisesti avoimia ja ne
koetaan yksilöllisesti. (Karhu 2013, 48.)
Kuten tarinoiden kuin taideteostenkin
merkitykset ovat muuttuvia sidoksissa

kuulijansa ja kokijansa kokemusmaailmaan ja
kaikkiin siinä tapahtuviin muutoksiin elämän
saatossa. Tarina konkretisoi ja kiteyttää
merkityksiä loogiseksi ja ymmärrettäväksi
kokonaisuudeksi kun taas taide haastaa tai
ohjaa kokijan tekemään saman perustuen
kokijansa omiin emootioihinsa.
Poiketen perinteisestä muotokuvan
kuvaamisesta olen tuonut toteutustapaan
uuden tason käytettävällä materiaalilla.
Teokseni muodostaa vertauskuvallisesti
tarinan, minkä olen nimennyt Emil
Wikströmiksi. Teokseni päähenkilön Emil
Wikströmin tarina on kuvattu teoksessa
hänen kotikirjastonsa vanhoista kirjoistaan.
Jokaisella kirjan sivun palalla mistä teos
koostuu, on myös oma tarinansa ja
menneisyytensä eri lähteistä. Ne sisältävät
tietoa, millä on yhteys kuvattuun henkilöön.
Niissä on vahva tunnepitoinen lataus ja pala
historiaa, taakse jäänyttä aikaa, mikä toimii
teoksen kaikupohjana, joka heijastelee
suhdettaan nykyhetkeen, mutta ne toimivat
viitteellisinä välikäsinä tarinan
muodostumisessa.

2.3.3 Muutos teoksessa
Paperi asettaa haasteita teoksen säilymisen
kannalta. Kiinnostavaksi kysymykseksi
nouseekin, tuleeko kyseisen teoksen säilyä
vai sisällytetäänkö paperissa tapahtuva
muutos osaksi teoksen kokonaisuutta?
Paperin happamoituminen vaikuttaa paperin
säilymiseen merkittävästi. Happamoituminen
ilmenee paperin lujuuden heikkenemisenä
sekä värin muutoksina. Happamoitumista
edistävät lämpö, ilmankosteus ja UV-säteily.
(Sinebrychoffin taidemuseon internetsivut.)
Käytettävissä olleiden kirjan sivujen paperit
ovat laadultaan erilaisia. Ne ovat myös eri
ikäisiä. Osat papereista ovat jo hyvin
kellastuneita ja hauraita mutta toiset paperit

ovat säilyttäneet värinsä, ja kuntonsa vähän
paremmin. Hapollinen paperi on alttiimpaa
ilmansaasteiden, kosteuden, lämpötilan ja
valon vaikutuksille. (Sarsayhtymän
internetsivut.)
Ennen kuin olin täysin varma, että teos saisi
kokea kaikki nämä ympäristön aiheuttamat
muutokset, otin selvää eri mahdollisuuksista,
miten paperissa tapahtuvia muutoksia voisi
hallita ja hidastaa. Soitin (20.6 2018)
Taideyliopiston Kuvataideakatemian
materiaaliopin lehtori Malla Tallgrenille. Hän

kertoi erään oppilaansa kanssa tekemästään
kokeilusta, missä paperi haluttiin suojata,
siten ettei siihen lisätty aine itsessään
muuttaisi teoksen ulkonäköä vaan säilyttäisi
sen mahdollisimman entisellään. Hän
suositteli spraylakkaa minkä kiiltoastetta
kuvataan sanalla Silk.
Päädyin kuitenkin siihen, etten suojaa teosta
millään. Haluan, että teos saa kokea
muutoksen ympäristön vaikutuksesta. Päätös
liittyy teoksen sisältöön.
Haluan että teos saa jatkaa tarinaansa ja
kokea ympäristön vaikutuksesta luonnollisen
muodonmuutoksen. Joskus muutos ei ole se
mitä toivomme mutta muutos on
luonnollinen osa elämää ja myös paperin
elämään kuuluva asia.
Fyysinen olemuksemme on kuin rakennus,
joka ajansaatossa rapistuu, kokee muutoksia
ja ajan saatossa katoaa. Tietyt teot jättävät
jälkiä, jotka jatkavat elämäänsä tapoina ja
tottumuksina. Tavat ja tottumuksen syntyvät
ajan kanssa, ne muodostuvat kussakin ajassa
siihen muotoonsa missä niillä on kussakin
ajassa eniten merkitystä. Ne ovat kuitenkin
aina suhteessa menneeseen. Yhtä lailla tavat
ja tottumukset ovat jatkuvassa muutoksessa,
kun uudet tulevat sukupolvet katsovat asioita
omasta näkökulmastaan. Muutos on
uusiutumista, uudelleen järjestäytymistä

mihin tavat ja tottumukset vaikuttavat.
Merkitykset elävät tavoista ja tottumuksista.

2.3.4 Teoksen sijoittamisen
merkitys
Taideteos ottaa vaikutteita ympäristöstä ja
vaikuttaa siten myös kokijansa kohtaamiseen.
Teoksen sijoituspaikalla on siis myös paljon
merkitystä. Sillä voidaan vaikuttaa
merkittävästi teoksessa koettaviin

merkityksiin. On mielestäni sanomattakin
selvää, että Emil Wikströmin muotokuvan
sijoittaminen Visavuoreen olisi sille oikea
paikka. Kuten jo aikaisemmin mainitsin,
teoksen sijoittamisesta Visavuoreen on jo
käyty keskustelua, mutta teoksen suuri koko
voi asettua sen esteeksi.

3.

oppupohdinta

Sanoittamalla omaa aikaisempaa työtäni sain
etäisyyttä oman tekemiseni
tarkastelemiseen. Koen sen tärkeäksi
useammastakin syystä:
Se auttoi poimimaan oleellisia asioita, joita
työn touhussa ei tule huomanneeksi, kuten
sen miten materiaalituntemukseni on ajan
saatossa kasvanut tai sen mistä olen
oikeastaan kiinnostunut, olipa materiaalina
sitten mikä hyvänsä.
Vanhat kirjat ovat kuitenkin tarjonneet
minulle työskentelykentän vailla rajoja.
Intuitiivisessa ja kokeellisessa työskentelyssä
minua kiinnostavat yllätyksellisyys ja se, mitä
alitajunta milloinkin tarjoaa. Kun alitajunta
työntää milloin mitäkin kappaleita nenäsi
eteen omien käsiesi työn tuloksena, se
tarjoaa mahdollisuuden peilata omia
emootioitaan. Ymmärrän nyt, miten tärkeää
taiteen tekeminen on minulle omien
tunteideni työstämisessä. Tunnistan myös,
että se on vahva osa omaa osaamistani.
Oman työn aikajanalle asettaminen auttoi
myös jäsentämisen merkitystä. Sen
ymmärtämisen vaikutukset voivat ulottua
taiteen tekemisen ulkopuolellekin. Mikäli
olen aikaisemmin kokenut, että mieleni tilaa
on hallinnut kaaos, nyt minulla on olemassa
työkalu minkä avulla saan kaaosta
järjestykseen. Eli toisin sanoen, sen että oppii
jäsentämisen taidon antaa luottamusta
ongelmista selviämiseen. Se taas puolestaan
antaa mahdollisuuden tarttua yhä
haastavampiin tehtäviin.
Emil Wikströmin muotokuvan tekeminen oli
minulle kunnia-asia, josta olen Visavuoren
museon väelle kiitollinen. Projekti opetti

minulle sen miten tärkeää tekemisen ja työn
syventäminen on. Tarkoitan, että jos
aikaisemmin työn valmiiksi saaminen on ollut
minulle itsetarkoituksellisempaa niin nyt
osaan pistää itse prosessin parempaan
arvoonsa.
Oli kiinnostavaa tutustua Emil Wikströmin
elämään kirjojen avulla. Se motivoi ja innosti
minua työn etenemisessä ja siihen
syventymisessä.
Teoksen toteuttamiseen käytetty materiaali
ja sen käyttäminen teoksessa syvensivät
entisestään materiaalituntemustani.
Ymmärsin miten paljon vanhat kirjat
sisältävät merkitystä ja syvyyttä minkä voi
siirtää teoksiin.
Ennen käsittelin materiaalia enemmän
tutustuen sen fyysisiin ominaisuuksiin, tämä
projekti antoi minulle kimmokkeen tutustua
materiaalin sisältöön ja syventää sen
käyttömahdollisuuksia taiteessa ja
muotoilussa entistä syvällisemmin.
Filosofisen näkökulman ottaminen oman
työn tarkasteluun oli minulle suuri haaste.
Hetken minusta tuntui, että olin ottanut
itselleni liian vaikean lähestymistavan ja liian
haastavaa kirjallisuutta mutta lopulta
ymmärsin palauttaa vaativuustasoni omalle
osaamisen tasolle.
Otettuani etäisyyttä pohdintoihini koen, että
pohdintani taiteen merkityksistä avautuu sitä
tarkemmin mitä enemmän etäisyyttä niihin
kasvaa. Lisäksi kiinnostus tutkia taiteen
merkitystä yhä syvällisemmin kasvaa.
Merkityksen pohtiminen kytkeytyi
tavoitteisiini ja opinnäytteen pyrkimyksiin

luontevasti. Kiinnostuin taidetta pohtivasta
kirjallisuudesta ja koin että se antoi minulle
lisää ymmärrystä taiteen merkityksestä niin
tekijän kuin taiteen kokijankin näkökulmasta.
Taide on minulle ennen kaikkea ajattelun
väline ja tapa sanoittaa tunteita. Minulle
heräsi uusia ajatuksia taiteesta ja ylipäätään
kuvien merkityksistä suhteessa kielellisen
ilmaisun merkityksiin. Ymmärsin että kuvat
ovat oikeastaan helpommin ymmärrettävissä
kuin sanat ja kieli. Kuvathan ovat paljon
vanhempi kommunikoinnin tapa mitä tulee
kielelliseen ilmaisuun.
Heräsi kysymys, miksi nykytaide koetaan
vaikeasti tulkittavaksi? Mistä se kertoo? Onko
niin että se saatetaan liittää helposti
ylemmän luokan harrasteisiin, mikä
puolestaan tekee siitä vaikeammin
tavoitettavaa, jotain elitististä tai mystistä?
Mikäli taiteen merkitys on jotain mikä
haastaa kokijan emootiot näkemään
taiteessa jotain merkityksellistä kertooko se,
yleisesti kärjistäen nykyihmisen vaikeudesta
kohdata ja hyväksyä omat tunteensa? Salliiko
yleinen maailman henki huonoja tunteita?

Entäpä vallalla oleva individualismi,
yksilöllisyyden korostaminen, miten se näkyy
taiteen tekemisessä ja taiteen kokemisessa?
Mikäli taiteilija haluaa teoksessaan pohtia
näitä teemoja, pitääkö hänen pyrkiä
sanoittamaan omaa sisäistä
kokemusmaailmaansa teokseen? Tekeekö
tämä seikka myös taiteesta yhä vaikeammin
ymmärrettävää, mitä yksilöllisemmäksi
taiteelliset kuvaukset käyvät? Mikäli tämä
itsensä kuvaamisen tapa yleistyy ja
muodostuu tavaksi, syntyy uusia visuaalisia
tapoja kertoa sisäisestä maailmasta, mitkä
ajan saatossa muuttuessaan tavoiksi
ymmärretään yhteisellä kielellä.
Lopuksi esitän Ernst Billgrenin ehdotuksen
kysymykseen: Mitä on taide?
”Lyhyt vastaus: Tapa ajatella. Pitkä vastaus:
Jos lähdetään siitä, että me ajattelemme
kielen avulla, niin taide on tapa ajatella
asioita, joita varten ei ole olemassa muuta
kieltä” (Billgren 2010).
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