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Tiivistelmä
Taiteen maisterin opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta osasta nimeltä Arki ja kauhu – Katsaus taiteellisen työskentelyn haasteisiin ja selviytymismetodeihin, sekä taiteellisesta osasta nimeltä Taideparantola.
Opinnäytteen keskiössä on kirjallinen osuus. Se on taiteellinen tutkimus, joka sisältää kolme laajempaa aihealuetta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa käsittelen vetäytymistä taiteilijan työskentelyvälineenä, ja keskityn siinä taiteilijasiirtokuntiin, taiteilijaresidensseihin sekä taideleireihin.
Käsittelen vetäytymistä historiallisesta näkökulmasta taiteilijasiirtokuntien muodossa, ja sen jälkeen siirryn pohtimaan nykyisiä vaihtoehtoja tutkimalla residenssien eri puolia, niiden mahdollisuuksia ja heikkouksia. Tämän jälkeen käsittelen osallistavampaa toimintaa taideleirien muodossa. Tässä kappaleessa haastattelen myös suomessa toimivan taideleiritoimintaa järjestävän
organisaation Trojan Horsen perustajajäseniä heidän toiminnastaan.
Opinnäytteen toisessa osassa käsittelen vertaistuen merkitystä taiteilijan työlle. Käyn ensin läpi
sitä, miten historian eri vaiheissa taiteilijuus on käsitetty, kollektiivisesta käsityöläisammatista yksinäisen neron myyttiin. Tässä luvussa käyn myös läpi omaa kokemustani Kosminen-taidetilan perustamisesta ja ylläpitämisestä yhdessä Kosminen-kollektiivin kanssa. Heijastelen omia kokemuksiani tukiverkoston antamista vaikutteista, joka on ollut merkittävä tekijä oman taiteilijuuteni kehityksessä. Myöhemmin tässä kappaleessa pohdin myös yleisesti taidekentällä tapahtumaa kilpailuasetelmaa, ja erilaisten tukiverkostojen hyötypuolia taiteilijoille.
Opinnäytteen kolmannessa osassa käyn läpi taiteilijan arkeen liittyviä haasteita, sekä erilaisia metodeja joilla selviytyä niistä. Käsittelen prokrastinaatiota ja inspiraatiota käsitteinä, sekä pohdin niihin vaikuttavia tekijöitä. Tähän kappaleeseen olen myös koonnut listan erilaisista taiteen tekemistä
helpottavista ja inspiraatiota herättelevistä asioista haastattelemalla 60 eri luovan alan tekijää. Viimeisenä tässä osiossa käyn läpi omaa kuukauden mittaista residenssikokemustani Örön saarella
päiväkirjan muodossa. Pohdin päiväkirjassa residenssin vaikutusta omaan taiteelliseen työskentelyyni, sekä omia haasteitani sen parissa.
Opinnäytteeni taiteellinen osa on manuaali kuvitteellisesta residenssinkaltaisesta tilasta nimeltä
Taideparantola. Olen koostanut sen opinnäytteen kirjallisessa osassa tekemäni tutkimuksen pohjalta, ottaen vaikutteita olemassa olevista residensseistä, taiteilijasiirtokunnista sekä taideleireistä,
mutta myös lukemastani lähdekirjallisuudesta sekä tekemistäni haastatteluista. Manuaali kuvailee
utooppista tilaa, jonka tarkoitus on tarjota taiteilijoille mahdollisimman otolliset tilat työskentelyyn.
Manuaalin rakenne yhdistelee yhteisöllistä, ohjelmoitua ja vapaata työskentelyä.
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Abstract
My Masters’ thesis consists of two parts. A written artistic research part Arki ja kauhu – Katsaus
taiteellisen työskentelyn haasteisiin ja selviytymismetodeihin and an artistic project Taideparantola.
The focus of my thesis is in the written part. It is a research text that consists of three larger topics.
In the first chapter I examine the act of retreat as a working method by researching artist colonies,
artist residencies and art camps. I examine the history of artist colonies and analyse modern artist
residencies and their benefits and weaknesses. After that I concentrate on the more active alternative, art camps. In this chapter I have interviewed the founders of Trojan Horse, a Finnish organisation that organises a summer school.
In the second part of my thesis I analyse the importance of peer support in the artistic process. I
examine how the role of an artist has been understood through different stages in history. I also
reflect my own thoughts about the subject by going through my experiences with Kosminen collective. Later in this chapter I analyse the status of a competition in the art world, and its problematic
nature.
In the third part of my thesis I go through the common routines and challenges of artists’ daily
lives. I write about the concept of procrastination and inspiration and analyse what factors that affect them. I have also interviewed 60 creative people about their daily routines and how they boost
inspiration. The results of these interviews are listed in the same chapter. I also reflect my own experiences from the Örö residency, where I spent the month of March in 2019. I go through my own
thoughts and challenges regarding residencies in form of a diary.
The artistic project Taideparantola is a manual of a utopian residency. It has been influenced by
my research, and uses patterns from artist colonies, different residencies and art camps. The
manual describes a utopian place, and it’s purpose is to offer a fruitful haven for artists who are
having trouble with their work. The manual consists of a scripted programme with time for working
alone and joint routines with other guests.
Keywords residencies, artist colonies, art camps, artistic work, peer support, routines and methods, manual

Arki
Liina Aalto-Setälä

ja

kauhu

Katsaus taiteellisen työskentelyn haasteisiin ja

150

5

selviytymismetodeihin

Sisällysluettelo
1. Johdanto							4
2. Prologi							7
3. Irti kaupungin kahleista –
Vetäytyminen taiteilijan työskentelymetodina

8

3.1. Taiteilijasiirtokunnat				9
3.2. Residenssit – Nykypäivän utopia?

15

3.3. Taideleirit				

23

4. Yksikään taiteilija ei ole saari –
Tuen ja yhteisön merkitys taiteellisessa

6

1

työskentelyssä					

50

4.1. Yksinäisen taiteilijan myytti

51

4.2. Kosminen-kollektiivi			

55

4.3. Vertaistuki ja sen merkitys		

64

5. Taiteilijan arki					

71

5.1. Prokrastinaatio			

72

5.2. Inspiraatio				

78

5.3. Henkilökohtaiset rutiinit ja metodit

81

5.4. Örö-päiväkirja				

99

6. Taideparantola					

119

7. Lopuksi						

125

Arki ja kauhu –
Katsaus taiteellisen
työskentelyn
haasteisiin ja
selviytymismetodeihin

2

3

1. Johdanto

tosissamme – suunnittelimme karkaavamme arjen
ulkopuolelle, ostavamme Lapista mökin, jonne
voisimme aina halutessamme vetäytyä. Edes nunnaluostariin karkaaminen tai majakanvartijan elämä ei
kuulostanut hullummalta vaihtoehdolta, kun toinen
ratkaisu oli jäädä Helsinkiin ja elää nykyisenkaltaista
elämää loppuun palamisen kynnyksellä.

Taannoin havahduin siihen, etten muistanut milloin
viimeksi olisin keskittynyt kokonaisvaltaisesti
omaan taiteelliseen työskentelyyni. Aikaa sille ei
yksinkertaisesti ollut. Kaikki 24 tuntia vuorokaudessa, 168 tuntia viikossa, 5040 tuntia kuukaudessa valuivat sormieni lomasta kuin huomaamatta,
freelancer-valokuvaajan keikkahommiin, osa-aika
työhöni, opiskeluun ja pyörittämäni taidetilan
ylläpitoon. Kyse ei ollut edes siitä, että kokisin
olevani jumissa ideoiden kanssa. Ideat sykkivät
edelleen, pinnistelivät päästäkseen pinnalle, mutta
eivät saaneet ainuttakaan mahdollisuutta toteutua.
Uupumus oli aina läsnä. Tunsin ajautuneeni hamsterinpyörään, jossa ainoa ulospääsytie oli burnout ja
romahtaminen.

Taiteilijan työ eroaa monella tavalla perinteiseksi
mielletystä päivätyöstä. Taiteilija huolehtii itse
aikataulustaan ja työskentelystään. Taiteilijalla ei
ole työnantajaa, joka vaatisi ahertamaan joka arkipäivä kahdeksasta viiteen. Taiteilijan työ on täynnä
epävarmuuksia, niin rahan kuin uran jatkuvuudenkin
kannalta. Taiteilijan työ on myös erittäin julkista
ja jatkuvasti muiden katseiden alla sekä kritiikin
kohteena. Taiteellinen työ on myös jatkuvaa uuden
opettelua, itsensä motivoimista ja oman työnsä
kehittämistä. Se on jatkuvaa koulunkäyntiä, jossa
taiteilija on sekä oppilas että opettaja.
Näistä syistä päädyin opinnäytetyössäni käsittelemään kolmea taiteilijan työn kannalta tärkeäksi
katsomaani aihetta. Opinnäytteen kirjallisen osion
ensimmäisessä luvussa kirjoitan vetäytymisestä
taiteilijan työskentelyn metodina. Siinä keskityn
taiteilijasiirtokuntiin, residensseihin sekä taideleireihin. Opinnäytteen toisessa osassa käsittelen

En ollut ainoa, joka kärsi samasta ongelmasta.
Kollegoihin törmätessäni päädyimme alituiseen
puhumaan burnoutista ja ajan puutteesta. Keskustelu siirtyi monesti utooppisiin haaveisiin omaan
rauhaan vetäytymisestä. Leikkimielisesti – puolittain
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2. Prologi

sitä, minkälainen merkitys tuella ja yhteisöllä on
taiteilijalle ja tämän työlle. Käsittelen siinä myös
omia kokemuksiani Kosminen-taidetilan ylläpitämisestä. Kosminen on minun, Lotta Blombergin, Anna
Niskasen ja Helen Korpakin yhdessä perustama ja
ylläpitämä projekti, Helsingissä toimiva taiteilijoille maksuton galleria. Opinnäytteen kolmannessa
osassa keskityn inspiraatioon käsitteenä ja käyn
läpi taiteilijoiden henkilökohtaisia työskentelymetodeja sekä rutiineja. Tässä osiossa käsittelen myös
päiväkirjan muodossa omaa kokemustani kuukauden
mittaisesta taiteilijaresidenssistä Örön saarella.

Kävelen päämäärättömästi jäätä pitkin. Vuosien
pituinen talvi on muuttanut sen paksuksi ja kovaksi
kuin teräs. Jalkojeni alla tunnen vaimean sykkeen.
Jää on liian sameaa nähdäkseni kunnolla sen läpi,
mutta hahmotan kuitenkin etäisesti horroksesta
heräävien ideoiden ja ajatusten entiteetit. Osa niistä
uinuu vielä talviunta, mutta jotkin yksilöt pyrkivät
sinnikkäästi pintaan. Pystyn aistimaan niiden kutkutuksen, niiden halun ja intohimon tulla toteutetuksi.
Muuttua ideasta aineelliseksi, oikeuttaa olemassaolonsa ja tehdä siitä merkityksellistä. Kaiverran
kynsillä jäätä, mutta onnistun vain saamaan sormeni
verille. Minulta puuttuvat kunnon työkalut jään
halkaisemiseen. Entiteetit allani jatkavat taistelua ja
kirkuvat ehdotuksiaan ilmoille, mutta ääni on jään
vaientamaa enkä saa siitä kunnolla selvää. Haluaisin
jatkaa matkaa, mutta olen kulkenut liian pitkään
kyetäkseni sanomaan missä ranta sijaitsee. Horisontti on kadonnut usvapeitteen alle.

Opinnäytteeni taiteellinen osuus on manuaali retriitinomaisesta residenssistä nimeltä Taideparantola.
Kirjallisessa osiossa tekemäni tutkimuksen, haastattelujen ja omien pohdintojeni kautta olen kartoittanut jo olemassa olevia ratkaisuja taiteellisen työn
haasteisiin, sekä analysoinut niiden vahvuuksia
ja heikkouksia. Tämän tutkimuksen pohjalta olen
suunnitellut oman konseptin residenssimallista,
johon olen ottanut vaikutteita taiteilijasiirtokunnista, residensseistä sekä taideleirien toiminnasta.
Käytin myös hyödyksi haastatteluiden avulla
keräämääni tietoa taiteilijoiden henkilökohtaisista
työskentelymetodeista.
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3. Irti kaupungin
kahleista –
Vetäytyminen
taiteilijan
työskentelymetodina

3.1. Taiteilijasiirtokunnat

Täällä me istumme ‘ahvenanmaalaiset’ ja juomme
huonoa kahvia ja kuuntelemme hyvää unkarilaista
musiikkia, ja yhtäkkiä halusimme toivottaa sinulle
‘hyvää huomenta Westerholmin tapaan’. Elämme
täällä kuin ruhtinaat – sääli ettet sinäkin ole täällä!
Hanna Rönnbergin kirje Eva Topeliukselle Önningebyn
taiteilijasiirtokunnasta 24.5.18881.

Taiteilijasiirtokuntalaisia Nagybányassa, 19042.

1
Wiljanen, 2015. http://
www.ennenjanyt.net/2015/09/
suurista-taiteen-keskuksista-periferiaan-sosiaaliset-verkostot-taiteilijoiden-liikkuvuus-ja-paikka-myytti-taiteilijasiirtokuntien-kontekstissa-tapaus-onningeby/
2 Jacobs 1985, 140
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Taiteilijasiirtokunnat olivat 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa kulta-aikaansa elävä kansainvälinen
ilmiö. Nimensä mukaisesti ne olivat rannikoille sekä
syrjäisille sisämaan metsäseuduille perustettuja
kolonioita, joihin taiteilijat vetäytyivät harjoittamaan
ammattiaan. Taiteilijasiirtokunnat olivat eräänlainen
taiteilijaresidenssien varhaisempi muoto. Siinä missä
residensseissä kuitenkin majoittuu tyypillisesti vain
muutama henkilö kerrallaan, taiteilijasiirtokunnissa
saattoi asua ja työskennellä samanaikaisesti toistakin sataa ihmistä.3

pystyi heidän mukaansa kuvaamaan vain ulkona
maalaamalla ja sellaisissa ympäristöissä, jotka eivät
vielä olleet ihmisen toiminnallaan tuhoamia.4
Koskematon luonto, asumisen halpuus ja luovaa
ilmapiiriä henkivä yhteisö houkutteli yhä enemmän
asukkaita siirtokuntiin. Tieto taiteilijasiirtokunnista levisi taiteilijoiden yhteisen verkoston avulla
ja niistä syntyi pikkuhiljaa yleinen ilmiö. Siirtokunnan suosiota lisäsivät niissä asuvat tunnetummat
taiteilijat, joiden maineen perässä muut vähemmän
tunnetut taiteilijat seurasivat. Esimerkiksi Ahvenanmaalla sijainneen Önningebyn taiteilijasiirtokunnan
perustaneen taidemaalari Victor Westerholmin
maineen myötä siirtokuntaan muutti useita muita
taiteilijoita. Taiteilijasiirtokunnissa syntyi luonnostaan mentori- ja oppilassuhteita taiteilijoiden
välille ja etenkin aloitteleville taiteilijoille kokeneempien tekijöiden antama tuki ja neuvot olivat
suureksi hyödyksi5. Uusia siirtokuntia perustettiin
tiuhaan tahtiin, toisinaan myös jo olemassa olevien
suosituimpien siirtokuntien läheisyyteen. 1880luvun lopussa Euroopassa toimi 32 eri siirtokuntaa,

Yhteisöllisyys olikin eräitä tärkeimpiä taiteilijasiirtokuntia määrittäviä tekijöitä. Taiteilijoiden välinen
vuorovaikutus tarjosi tukea uusien taidesuuntausten
harjoittamiseen. Etenkin nuorille, uransa alussa
oleville taiteilijoille ne olivat mahdollisuus hakeutua
toisten samanhenkisten tekijöiden seuraan. Vaikka
taiteilijasiirtokunnat eivät olleet varsinaisesti mihinkään tiettyyn tyylisuuntaan sitoutuneita, vallitsi
niissä kuitenkin idealistinen vastarinta vanhoja
akatemiasääntöjä kohtaan. 1800-luvun lopulla tämä
näkyi muun muassa ulkoilmamaalauksen yleistymisenä taiteilijasiirtokunnissa. Nuoret taiteilijat kapinoivat ateljeemaalausta vastaan, sillä todellisuutta

4
Wiljanen, 2015. http://www.ennenjanyt.net/2015/09/
suurista-taiteen-keskuksista-periferiaan-sosiaaliset-verkostot-taiteilijoiden-liikkuvuus-ja-paikka-myytti-taiteilijasiirtokuntien-kontekstissa-tapaus-onningeby/
5
Jacobs 1985, 12

3
Wiljanen, 2015. http://www.ennenjanyt.net/2015/09/
suurista-taiteen-keskuksista-periferiaan-sosiaaliset-verkostot-taiteilijoiden-liikkuvuus-ja-paikka-myytti-taiteilijasiirtokuntien-kontekstissa-tapaus-onningeby/
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joissa asui ja vieraili eri aikoina yhteensä jopa 3000
taiteilijaa.6

kulttuuriturismin kohteiksi, eivätkä täten houkutelleet autenttista pikkukyläelämää kaipaavia taiteilijoita samoin kuten ennen.9

Taiteilijasiirtokunnissa työskenneltiin tyypillisesti
lähinnä kesäisin eikä suurin osa siirtokunnissa ollut
edes toiminnassa ympärivuotisesti. Osa kävijöistä
saattoi vierailla siirtokunnassa vain kerran, kun taas
toiset olivat säännöllisiä asukkeja, jotka osallistuivat
aktiivisesti siirtokunnan toiminnan kehittämiseen.
Johtajajäseniä oli tyypillisesti useita ja vastuualueet
jaettiin useamman tekijän kesken.7

Taiteilijayhteisöt siirtyivät siis pikkuhiljaa maaseudulta kaupunkiin. Samoin kuin taiteilijasiirtokunnat,
nämäkin yhteisöt kapinoivat perinteistä akateemista
taideopetusta vastaan ja loivat uusia taiteen tekemisen ja taiteilijuuden malleja. Esimerkiksi Zürichiin
ensimmäistä maailmansotaa paenneet taiteilijat,
jotka perustivat vallankumouksellisiin taiteilijailtamiin keskittyvän klubin Cabaret Voltaire. Siellä opiskelijat, taidemaalarit ja intellektuellit kokoontuivat
avantgarde-viihteen ja dadailtamien äärelle.10 Toisen
maailmansodan myötä moni taiteilija taas pakeni
Euroopasta Yhdysvaltoihin. Sinne muodostui omat
urbaanit taiteilijayhteisönsä, kuten Black Mountain
College, joka organisoi taiteen konventioita uudistamaan pyrkiviä kesäleirejä.11

1900-luvun alussa urbaani boheemitaiteilijuus
syrjäytti varhaisen modernismin ihannoiman
maaseutukylissä asustavan taiteilijuuden mallin8.
Maisemamaalaus menetti myös suosiotaan, mikä
vaikutti taitelijasiirtokuntien merkitykseen taiteen
tuotannon kannalta. Ensimmäisen maailmansodan
jälkeen jäljelle jääneet siirtokunnat muuttuivat

Taiteilijasiirtokuntien toiminta on minulle todella
inspiroivaa. Monesti olen kollegojeni kanssa leikkimielisesti puhunut oman taiteilijakylän perustamisesta, siitä että jättäisimme kaupungin pölyt
taaksemme ja asettautuisimme maaseudun rauhaan.

6
Wiljanen, 2015. http://www.ennenjanyt.net/2015/09/
suurista-taiteen-keskuksista-periferiaan-sosiaaliset-verkostot-taiteilijoiden-liikkuvuus-ja-paikka-myytti-taiteilijasiirtokuntien-kontekstissa-tapaus-onningeby/
7
Ibid
8
Kokko-Viika 2008, 17

9
10
11

12

13

Kokko-Viika 2008, 17
Kokko-Viika 2008, 18
Kokko-Viika 2008, 19

3.2. Residenssit – 			
Nykypäivän utopia?

Tämä utooppinen ajatus pitää sisällään siemenen
ideasta, jonka toivon jonain päivänä toteuttavani
Taideparantolan avulla.

Taiteilijasiirtokuntien kulta-aika on valitettavasti
jo takanapäin. Sen sijaan taiteilijoita varten on
tänä päivänä olemassa laaja valikoima erilaisia
taiteilijaresidenssejä, jotka mahdollistavat luovaan
työhön keskittymisen. Residenssejä ylläpitävät
residenssikeskukset tarjoavat eri maista tuleville ja
eri alojen taiteilijoille asunnon sekä aikaa työskentelyä varten12. Samoin kuin taiteilijasiirtokunnat,
residenssit tarjoavat poispääsyn omasta arjesta ja
kaikista siihen kuuluvista kiireistä ja velvollisuuksista. Residenssien kesto vaihtelee tyypillisesti
parista kuukaudesta vuoteen13, joskin on olemassa
myös lyhyempiä ja pidempiä residenssiaikoja.
Tietoa residensseistä löytyy muun muassa
Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiön ylläpitämän Artinresin14 tai kansainvälisen Res Artistin15
12
13
14
15

14

15

Kokko-Viika 2008, 6-7
Kokko-Viika 2008, 7
https://www.artinres.fi/residenssit/
http://www.resartis.org/

verkkosivuilta. Ne ovat internetissä toimivia tietokantoja, joihin on koottu informaatiota erilaisista
residensseistä sekä niiden hakupäivämääristä.

ja katkaista siteitä saaren ulkopuoliseen elämään.
Käsittelen tätä residenssikokemustani ja sen aikana
syntyneitä pohdintoja tarkemmin opinnäytteeni
viidennessä luvussa.

Eräs suomessa toimivista taiteilijaresidensseistä
on Turun ulkosaaristossa sijaitseva Örö Recidency
Programme. Se perustettiin vuonna 2015, vuosi sen
jälkeen, kun Örön saari vapautui armeijan käytöstä
ja avattiin yleisölle vapaasti vierailtavaksi16. Työskentelin itse kuukauden mittaisen jakson residenssissä alkuvuodesta 2019. Tämä oli ensimmäinen
residenssi, jossa olen koskaan käynyt. Lähes autio
saari ja sen aikaansaama rauhan ja rentoutuneisuuden mielentila antoivat minulle puhtia sekä
omaan taiteelliseen työskentelyyni, että opinnäytteeni kirjoittamiseen.

Osallistuin marraskuussa 2018 Koneen Säätiön
järjestämään keskustelutilaisuuteen residenssitoiminnan merkityksestä taiteelliselle työskentelylle17.
Yksi puhujista oli tutkija Marja Laakso, joka parhaillaan kirjoittaa tutkimusta dystooppisesta fiktiosta
nykykirjallisuudessa. Hän työskenteli Koneen
Säätiön omistamassa Saaren Kartanon residenssissä
maalis-huhtikuussa 2018. Laaksolla oli mielenkiintoinen ajatus residenssistä modernina utopiana.
Laakson tekemän tutkimuksen mukaan utopia käsitteenä on lähes kadonnut nykypäivänä tuotetusta
fiktiosta, kun taas dystooppista maailmankuvaa
esiintyy kirjoissa ja elokuvissa aiempaa huomattavasti useammin.

Täysin ruusuista elo siellä ei kuitenkaan ollut.
Tunsin myös suurta painetta työskentelyn onnistumisesta ja uuden materiaalin tuottamisesta. En voi
myöskään olla ajattelematta, että näin internetin
ja sosiaalisen median aikakautena olemme kadottaneet jotain siitä eristäytymisen ja vetäytymisen
kokemuksesta, joka aiemmin on ollut yksi keskeisiä
residenssien ominaisuuksia. Kiireet ja velvollisuudet
seurasivat minua saarelle asti, eikä minulla ollut
tahdonvoimaa irtautua täysin internetin kahleista
16

Residenssi voikin helposti näyttäytyä lähes utooppisena paikkana. Onhan se nimenomaan luovaa
työskentelyä varten rakennettu tila, joka on irtaantunut normaalista yhteiskunnan arjesta ja säännöistä
ja jossa voi jakaa ajatuksia muiden taiteilijoiden
kanssa. Huomaan itse kaipaavani aika ajoin tällaista
17
Koneen Säätiön järjestämä keskustelutilaisuus 2018.
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irtiottoa normaalista rutiinistani. Työkiireiden ja
arkipäivän askareiden keskellä oma taiteellinen työni
jää helposti taka-alalle. Siksi ihanteellisinta olisi, jos
aina tarpeen vaatiessa voisi viettää muutaman viikon
tai kuukauden jossain muualla kuin kotona, muiden
taiteilijoiden ympäröimänä ja antaa kunnolla aikaa
luovalle prosessille.

hakemuksen perusteella. Tämä antaa huomattavan
etulyöntiaseman jo etabloituneimmille taiteilijoille
sekä taiteellisen koulutuksen saaneille hakijoille,
joilla on entuudestaan kokemusta ja koulutusta
hakemusten tekemisestä, sekä näyttöä aiemmin tekemistään töistä. Residenssiin pääseminen ei ole itsestäänselvyys, sillä hakijoita on usein moninkertainen
määrä suhteessa residenssin tarjoamiin vapaisiin
paikkoihin. Monet hakevatkin samaan residenssiin
useita kertoja, eivätkä välttämättä koskaan tule valituksi. Olen itsekin kirjoittanut lukuisia residenssihakemuksia, joista tähän mennessä yhteen olen tullut
valituksi.

Residensseihin ei voi kuitenkaan osallistua noin
vain. Vaikka jotkin organisaatiot kutsuvat valitsemiaan taiteilijoita vierailijoiksi residensseihin,
niin useimmiten residenssiaikaa tulee erikseen itse
hakea. Useimpiin residensseihin hakee samanaikaisesti lukuisia taiteilijoita, runsaasti enemmän kuin
paikkoja on tarjolla. Valintaprosessit ovat pitkiä,
sillä organisaatioiden pitää käydä hakemukset
erikseen läpi ja tehdä valintansa. Tyypillisesti residensseihin haetaan vähintään useita kuukausia
etukäteen.

Residenssiin hakeutuvalla täytyy myös olla mahdollisuus ottaa huomattavan pitkä aika lomaa työstään, mikä vaikeuttaa taloudellisesti vaikeassa
asemassa tai kiinteässä päivätyössä olevien taiteilijoiden pääsyä residensseihin. Jotkin residenssit
ovat osallistujille maksuttomia, mutta monissa
peritään erillistä vuokraa siellä asumisesta. Tämä
lisää entisestään haasteita niille, joille muutenkin
varallisuustilanteensa puolesta tuottaa hankaluuksia
ottaa lomaa töistä ja elää ilman tulonlähdettä residenssikauden ajan. On tietenkin mahdollista hakea
residenssin ajaksi työskentelyapurahaa, mutta kuten
residenssiin pääseminen, on apurahan saaminenkin
epävarmaa ja niistä on kova kilpailu. On olemassa

Niihin ei voi siis osallistua impulsiivisesti tai
tarpeen vaatiessa. Residenssiin hakeutuminen ei
myöskään ole samalla tavalla avoin prosessi kuin
taiteilijasiirtokuntiin hakeutuminen. Residenssiin
haetaan tyypillisesti erillisen hakuprosessin kautta,
motivaatiokirjeellä, työnäytteillä sekä työsuunnitelmalla. Hakukriteerit vaihtelevat residensseittäin,
mutta valinta tehdään joka tapauksessa tehdyn
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residenssejä, jotka tarjoavat ilmaisen majoituksen
lisäksi osallistujille työskentelyapurahan residenssin
ajaksi. Muun muassa Koneen Säätiön ylläpitämä
Saaren kartanon residenssi myöntää valituille yksilöresidenssiin päässeille kuukausiapurahan, jonka
suuruus määräytyy taiteilijan kokemuksen mukaan18.

kartanon keskustelutilaisuudessa19 eräs yleisön
jäsen teki ehdotuksen leirikoulun ja taiteilijaresidenssin fuusiosta, joka tarjoaisi perheellisille
taiteilijoille paremmat puitteet residenssiin osallistumiselle. Ideana oli, että residenssissä toimisi
päivisin lapsille suunnattu leirikoulu, jossa erikseen palkatut ohjaajat ja leirinvetäjät huolehtisivat
lapsista ja järjestäisivät heille ohjelmaa. Tällöin
lasten vanhemmat voisivat rauhassa keskittyä omaan
taiteelliseen työskentelyynsä. Iltaisin perheille jäisi
aikaa yhdessäoloon.

Myös pienten lasten vanhempien, erityisesti yksinhuoltajien, voi olla mahdotonta osallistua residenssitoimintaan. Toisaalta monet residenssit tarjoavat
tarpeeksi kattavat puitteet, jotta taiteilijat voivat
halutessaan ottaa lapset mukaan, mutta tällöinkin
iso osa taiteilijoiden ajasta ja energiasta kuluu lasten
hoitamiseen. Joissain tapauksissa esimerkiksi lasten
koulunkäynnin tai muiden tekijöiden takia ei ole
edes mahdollista ottaa heitä mukaan.
Niin paljon kuin residenssit tarjoavatkin taiteilijoille, liittyy niihin monia ongelmallisia puolia.
Olen itse kiinnostunut siitä, miten residenssin
muotoa voisi kehittää nykyisestä konseptistaan
uuteen suuntaan. Yhdistelemällä elementtejä
esimerkiksi taiteilijasiirtokuntien toiminnasta,
olisi mahdollista luoda kokonaan uudella tavalla
toimiva konsepti taiteilijaresidenssistä. Mallia voisi
ottaa myös taidetoiminnan ulkopuolelta. Saaren

Viehätyin suuresti tästä ideasta ja sen innovatiivisuudesta. Olen jo jonkin aikaa pyöritellyt mielessäni konseptia taiteilijaresidenssistä, joka poikkeaisi hieman perinteisesti mielletystä residenssin
ideasta. Tyypillisesti residenssit eivät vaikuta
siihen, miten taiteilijat niissä aikansa käyttävät.
On olemassa myös residenssejä, joissa toiminta
on ohjelmoidumpaa, mutta monissa työskentely
on pääosin vapaata ja taiteilijan omalla vastuulla.
Omalla kohdallani tiedän, että luovaan prosessiin pääseminen ei ole aina niin helppoa ja vaatii
muutakin kuin pelkän miljöön vaihdon. Esimerkiksi
Örön saaren residenssissä minulla oli runsaasti
aikaa ja tilaa työskennellä, mutta monesti huomasin

18
https://koneensaatio.fi/saaren-kartanon-residenssi/
residenssin-hakijalle/
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3.3. Taideleirit

vaipuvani epätoivoon luovan työni kanssa. Flow20-tilaan pääseminen ja inspiraation saavuttaminen eivät
ole residenssissä itsestäänselvyyksiä.
On vaikea määritellä sitä, mitkä tekijät edistäisivät
luovan prosessin kulkua residensseissä. Opinnäytetyön viidennessä kappaleessa keskityn tutkimaan
taiteilijoiden työskentelyrutiineja ja metodeja.
Toivon löytäväni jonkinlaisia ratkaisuja siihen, millä
tavoin residenssikonseptia voisi kehittää paremmin
toimivaksi ja taiteilijoiden työskentelyä edistäväksi.

Käsittelen opinnäytteessäni myös leirimuotoista
taidetoimintaa. Näistä käytetään useampaa eri nimitystä, kuten esimerkiksi taideretriitti, kesäkoulu tai
työpaja. Kuten residenssit, niiden ideana on vetäytyä
irti normaalista arjesta ja keskittyä luovan prosessin
työstämiseen. Nämä leirit ovat kuitenkin tyypillisesti residenssejä lyhytkestoisempia ja sisältävät
enemmän aikataulutettua ohjelmaa.
Leirien toiminta nojaa myös huomattavan paljon
yhteiselle toiminnalle, kun taas residensseissä taiteilijat työskentelevät useimmiten yksin ja omassa
tahdissaan. Monissa leireissä on erikseen ohjaajahahmot, jotka suunnittelevat ja organisoivat leirin
toimintaa, sekä hallinnoivat sen ohjelmaa.
Eräs tällä hetkellä toimivista leirimuotoisista alustoista on latvialainen valokuvaan keskittynyt ISSP ja
heidän vuosittain organisoimansa kesäkoulu. Tämänkaltaiseksi organisaatioksi huomattavan pitkään
toiminnassa ollut ISSP perustettiin jo vuonna 200621.

20
Flow on psykologi Mihaly Csikszentmihalyin luoma
termi, joka tarkoittaa äärimmäisen keskittynyttä tekemisen tilaa,
jossa toimiminen on helppoa ja nautinnollista.
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http://issp.lv/en/about/organisation

Latvian maaseudulla järjestettävän kesäkoulun
ohjelma sisältää mm. kansainvälisten tutoreiden
järjestämiä opetustilaisuuksia, keskusteluiltoja ja
portfoliotapaamisia sekä kesäkoulun lopussa järjestettävän ryhmänäyttelyn, jossa osallistujat saavat
esitellä kesäkoulun aikana tekemiään tuotoksia22.

ovat vuodelta 2014 ja vaikuttaa siltä, että organisaatio on jo lopettanut toimintansa.
Suomalaisia esimerkkejä tällaisesta toiminnasta oli
vaikeampi löytää. Vaikuttaa siltä, että niiden sijaan
Suomessa on keskitytty residenssitoiminnan organisoimiseen. Täällä onkin asukaslukuun suhteutettuna
enemmän residenssejä kuin missään muualla maailmassa25. Suomesta löytämäni esimerkit taideleiritoiminnasta ovat olleet lähinnä yksittäisiä projekteja.
Yksi tällainen esimerkki on galleria- ja residenssitoimintaa organisoivan Pro Artibus -säätiön26 vuonna
2017 järjestämä kesäleiri Camp Solong yhdessä
taiteilija Dafna Maimonin ja Ethan Hayes-Chuten
kanssa. Kolmipäiväiselle leirille oli avoin haku ja sitä
esiteltiin etukäteen Helsingissä Pro Artibusin omistamassa galleria Sinnessä järjestetyllä leiriin liittyvällä
taidenäyttelyllä Camp Solong: Nonstop Sunset. Camp
Solong vaikuttaa lukemani perusteella olevan jonkinlainen taideleirin ja taideteoksen metamorfoosi. Sen
näyttelytekstissä kuvailtiin projektin olevan performatiivinen leiri, eräänlainen yksilön sisäinen tutkimusprosessi, jossa pyrittiin vapautumaan ulkoisista

Saksassa toimi myös vuodesta 2003 lähtien kesäleirejä järjestävä European Exchange Academy
(lyh. EEA). EEA teki yhteistyötä lukuisten eri taideyliopistojen kanssa ja näiden koulujen oppilaat
pystyivät hakemaan EEA:n kesäisin järjestämille
neliviikkoisille työpajoille. Suomessa esimerkiksi
Kuvataideakatemialla ja EEA:lla oli yhteistyökumppanuus.23 Keskustelin leirille osallistuneen Kuvataideakatemiasta valmistuneen Saku Soukan kanssa
hänen kokemuksistaan EEA:sta. Hän kertoi, että
tekemisen tahti siellä oli hurjaa ja ohjelmaa järjestettiin jopa liiaksi asti. Aamut aloitettiin aina yhteisellä aamupalalla, jonka jälkeen bussi kuljetti heidät
vanhalle sairaalarakennukselle keskustelemaan
päivän asioista. Tämän jälkeen osallistujat vetäytyivät työhuoneisiin työskentelemään tai osallistumaan erilaisiin workshoppeihin. Juhlia järjestettiin
paljon.24 Viimeisimmät merkinnät EEA:n kotisivuilta
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http://issp.lv/en/education/summer-school/2019/about
http://www.eeacademy.eu/eea/
Viestikeskustelu Saku Soukan kanssa, 2019.

25
26

24
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Parkkinen, 2016. https://yle.fi/uutiset/3-9026552
http://proartibus.fi/fi/meista/

vaatimuksista, kuten hyödyllisyyden tai päämäärien
tavoittelusta.27

Mainittavaa myös on, että osallistuin opintojeni
aikana yhdelle leirimuotoiselle työpajakurssille
nimeltä Into the Forest. Vuonna 2013 kurssia vetivät
vierailevat valokuvaajat Ville Tanttu ja Teemu
Lehmusruusu. Vietimme yhteensä neljä päivää
mökissä Seitsemisen kansallispuiston kupeessa.
Työpajan ohjelma oli puoliksi ohjattua ja puoliksi
vapaata työskentelyä. Ennen Seitsemiselle lähtöä
kurssin vetäjät pitivät meille muutaman päivän
luennon teemaan liittyvistä taideteoksista ja taiteilijoista. Tämä kurssi on jäänyt mieleeni yhtenä
Aalto-yliopiston kiinnostavimpana työpajana ja
toiminut innoittavana tekijänä suunnitellessani
tämän opinnäytteen produktiivista osuutta. Kurssilla teimme yhdessä ruokaa, vaelsimme metsässä,
meditoimme ja keskustelimme teemaan liittyvästä
taiteesta. Näiden ohjattujen toimintojen lomassa
saimme vapaasti paneutua oman kurssityömme
toteuttamiseen. Kurssin vetäjät antoivat meille
myös vapaaehtoisia tehtäviä – kuten yksin pimeään
metsään meneminen – joiden tarkoituksena oli
avata uusia tapoja käsitellä kurssin teemaan liittyviä
aiheita.

Camp Solong esite, kuva Camp Solongin verkkosivuilta28.

Yksi taideleiritoimintaa Suomessa järjestävä organisaatio on Kaisa Karvisen, Tommi Vaskon ja Iida
Kukkapuron perustama Trojan Horse. Se on Helsingissä toimiva autonominen tutkimus- ja

27
http://sinne.proartibus.fi/fi/event/camp-solong-nonstop-sunset-3/
28
https://www.campsolong.org/

26

27

oppimisalusta, joka organisoi kesäkouluja, live-roolipelejä ja viikoittaisia lukupiirejä30. Vierailin huhtikuussa 2019 Trojan Horsen perustajajäsenten Kaisa
Karvisen ja Tommi Vaskon kotona haastattelemassa
heitä kyseisen projektin toiminnasta sekä sen eri
vaiheista. Valitsin Trojan Horsen laajemmin
käsiteltäväksi opinnäytteessäni, sillä se
on tuore ja poikkeuksellinen esimerkki
Suomessa tällä hetkellä toimivasta
taideleiri-toiminnasta. Kiinnostuin
heidän tekemästään työstä, jossa he
ovat uskaltaneet kokeilla monenlaisia eri toteuttamisen muotoja ja
metodeja kriittisen taide- ja muotoiluopetuksen toteuttamiseksi.

Trojan Horse kesäkoulu, 2018. Kuva: Maija Savolainen.29
29
https://www.instagram.com/trojanhorse_
summerschool/
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https://trojanhorse.fi/

Kertokaa vähän ensin
Trojan Horsesta ja siitä,
miten se sai alkunsa.

aloittaa jonkinlainen taiteellinen toiminta, joka tekisi
asioita vähän eri tavalla. Tuntui hieman jäykältä sen
aikainen meininki Helsingissä, kun olin tottunut
olemaan kokeellisuutta ja hassuttelua korostavan
muotoilukulttuurin ympäröimänä Hollannissa, mistä
olin silloin juuri valmistunut.

Kaisa: Keväällä 2015 me oltiin Idan (Kukkapuro)
kanssa saatu apuraha semmoisen nettijulkaisun
tekemiseen, jossa yritettiin selvittää sekä eurooppalaista että suomalaista kriittisen muotoilun kenttää.
Eli sellaista toimintaa, jossa muotoilijat ja arkkitehdit ei tee vain kaupallisia toimeksiantoja vaan
esimerkiksi yhteiskunnallisesti vaikuttavia duuneja
tai omaa praktiikkaa kritisoivia ja tutkivia projekteja.
Me haastateltiin siihen aika laajasti porukkaa, alan
toimijoita Suomesta, joista kuviteltiin, että voisivat
liittyä aiheeseen. Tommi oli yksi meidän haastateltavista. Tavattiin silloin ensimmäistä kertaa ja kun
juteltiin kaikenlaisista asioista niin tuli puheeksi,
että olisi siistiä, jos täällä olisi joku leiri tai toimija,
joka kannustaisi muotoilijoita, arkkitehtejä ja niistä
asioista kiinnostuneita ihmisiä tekemään ja käyttämään niiden ammattia ja praktiikkaa toisin. Että ei
vaan tuutata taloja tai kuvia vaan myös tutkittaisiin
sitä tekemistä.

K: Tuntui, ettei ollut semmoista paikkaa missä
meidän alan opiskelijat pystyisivät katsomaan koulutusjärjestelmää ulkopuolelta. Että ainakin meillä
arkkitehtuurin laitoksella opiskelijat todella usein
menivät suoraan duuniin kakkosvuoden jälkeen ja
olivat onnellisia päästessään arkkitehtitoimistoon,
missä tehdään suuria hankkeita ja hienoja rendauskuvia. Tuntui, että Suomessa ei ollut vaihtoehtoja tai
vaihtoehtoisia toimijoita, joiden avulla omaa alaa ja
tekemisen tapaa voisi määritellä uudelleen.
T: Trojan Horse muotoutui siis meidän omien
kiinnostuksen kohteiden ja kontaktien ja ystävien
kautta.
K: Tärkeää oli ajatus siitä, että rajattaisiin selkeä
aika, kymmenen päivää, jolloin me kaikki osallistujat
ja järjestäjät vetäydyttäisiin pois siitä jokapäiväisestä arjesta ja siitä sillä hetkellä meille normaalista
ammatin harjoittamisen tavasta. Jolloin otettaisiin
etäisyyttä ja voitaisiin puhua niistä hankaluuksista

Tommi: Käytännössä se oli vaan tosi sattumanvarainen kohtaaminen. Ja oli hauskaa, että kaikilla
kolmella meillä oli ajatuksia siitä, että olisi siistiä
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Miten Trojan Horsen
toiminta sitten lähti liikkeelle?

ja tekemisen tavoista, jotka me hiljaisesti hyväksytään. Me koettiin, että yliopistomaailmassa asioita
tehdään kuin junassa, ja siinä on uria ja raiteita ja
tapoja tehdä, mutta kukaan ei hoksaa miettiä, että
miksi me tehdään silleen.

T: Silloin oli Grafian apurahahaku ehkä kaksi viikkoa
sen meidän ensimmäisen tapaamisen jälkeen. Me
oltiin saman tien yhdessä kirjoittamassa hakemusta.
Te (Karvinen ja Kukkapuro) olitte jo miettineet
kesäkouluja ja mulla oli ollut puheissa, että jotain
sellaista voisi tehdä. Mietittiin myös paikan valintaa,
että se voisi olla jossain Helsingin lähellä, mutta
kuitenkin saari tai vastaava paikka, josta jengi ei
lähde kesken kaiken pois.

T: Tai just Helsingin muotoilukoulumaailmassa,
mikä on aika tuotantokeskeistä, vaikka olisikin kyse
yliopistosta. Vapaa koulutus tähtää siihen, että tulee
hyviä työntekijöitä, että ihmiset osaavat kirjoittaa
ja ymmärtää mitä tapahtuu, mutta ei että miten tätä
tietoa voisi käyttää laajemmin tai kokeellisemmin.
K: Muotoilu- ja suunnittelualojen koulutus usein
tuntuu tähtäävän tehokkuuteen. Muistan kakkosvuonna Oulussa oivaltaneeni, että saa vitosia, kun
tekee samalla tavalla kuin tietyt isot toimistot
Helsingissä. Me sitten googlattiin toimistojen suunnittelmia ja varioitiin niiden muodonannollisia
ajatuksia kyseessä olevalle harjoitustyön tontille.

K: Positiivinen fyysinen eristäytyminen oli keskeinen
asia. Ja se, että leiri olisi jossain määrin outo
sekoitus asioita. Sekä teemallisesti että osallistujien
näkökulmasta, että sinne voi tulla taiteilijoita tai
arkkitehtejä tai muotoilijoita tai oikeastaan keitä
vain. Ja meillä ajatuksena oli myös, että omista taustoista ei välttämättä tarvitse edes puhua. Että mitä
alaa koulussa tai töissä tekee, niin se ei ole tärkeää.

T: Oppi tietämään että mikä myy.
K: Mutta se ei kannusta kauheasti omaan ajatteluun.
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Miten päädyitte tähän
ratkaisuun?

K: Sitten on ollut vaihteleva määrä vierailijoita, jotka
kutsuttiin erikseen koska niillä on ollut siihen leirin
teemaan liittyvää erityistietoa. Ne pitivät meille luentoja ja hengailivat meidän kanssamme leirillä. Eli
kokonaisuudessaan erinäinen ryhmä ihmisiä. Ollaan
saarella, nukutaan teltoissa ja syödään Helsingin
kaupungin nuorisoasiakeskuksen kokkien tekemää
ruokaa. Illat päättyvät saunomiseen ja uimiseen
ja aamu- ja iltapäivisin on opetus-, opiskelu-, tai
yhteislukemishetki.

K: Se vahvistaa sitä, ettei olisi niiden ennakkoasetelmien vanki.
T: Että pääsisi mahdollisimman kauas niistä määrittävistä adjektiiveista ja siitä, miten katsoo maailmaa,
itseään ja toisiaan.
K: Ja samalla sitä, miten muut määrittävät sinut.
Ryhmässä, jossa on muotoilijoita, taiteilijoita,
muusikoita ja se yks arkkitehti, niin helposti pyydetään, että sinähän arkkitehti voit suunnitella tämän
meidän telttakylämme. Jo heti alussa lukkiutuu
omaan perinteiseen rooliinsa.

T: Kahtena ensimmäisenä vuonna meillä oli sellainen
rakenne, että tuotiin saarelle luennoimaan ihmisiä,
jotka ovat lähtökohtaisesti yhden askeleen pidemmällä kuin mitä me silloin olimme. Siellä oli kolmekymppisiä, jotka ovat aloittaneet oman praktiikkansa
ja tekivät asioita vähän eri tavalla, mitä muotoilijat
suomessa yleensä tekee, että siellä olisi sellaisia
esimerkkejä. He ovat yleensä vetäneet lukupiirejä,
joissa kartoitetaan vertaisoppimisen eri metodeja ja
oman työn ja praktiikan määritelmää ja järjestelmää.

Mitä siellä leirillä tehtiin?
Jos kuvailisitte sellaiselle, joka ei tiedä
mitään Trojan Horsen
toiminnasta.

K: Esimerkiksi viime vuonna meidän teemana oli
Choreography of Money, missä pohdittiin rahan,
arvottamisen ja palkan suhdetta työhön ja että millä
tavalla rahaan liittyvät kysymykset määrittävät
meidän työskentelyämme. Vaihdettiin aiheesta

T: 2016 oli eka leiri ja sen jälkeen on ollut kaksi.
Niissä on ollut noin 20 osallistujaa ja 3-5 järjestäjää.
20-25 henkeä yhteensä.
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kokemuksia ja jokainen osallistuja piti saman viitekehyksen sisältä leirillä työpajan tai luennon.

että miten niitä voisi rikkoa niin, että ihmisiä voisi
samalla positiivisessa mielessä kannustaa miettimään omia ajatuksiaan kriittisesti.

Teillä on ollut myös muita
projekteja. Ovatko ne
kuuluneet Trojan Horsen
piiriin?

K: Haluttiin, että olisi tilanne, jossa ei tarvitsisi olla
oman positionsa, roolinsa tai identiteettinsä vanki.
Että voisi vapautua siitä.
T: Alettin miettiä larppausta31. Fiktiivisen roolin
kautta olisi mahdollista kokeilla erilaisia positioita.

K: Ensimmäisen Trojan Horsen jälkeen olimme
vähän turhautuneita, tai positiivisella tavalla turhautuneita, kun kokemus oli niin rakastava. Kaikki
halailivat toisiaan ja aina kun joku sanoi mielipiteen
niin muut olivat samaa mieltä. Ja vaikka me olimme
tietoisia siitä, että siellä osallistujien ja mentoreiden
välillä oli näkemyseroja, niin ne eivät kuitenkaan
koskaan tulleet esille keskusteluissa. Pohdittiin,
että tilanteessa, jossa tekijyys on voimakkaasti
sidoksissa omaan henkilökohtaiseen minään, niin
on helpompaa olla kannustavassa positiossa ja
vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja fiilistä. Silloin on
vaikeampaa asettua poikkiteloin tai kertoa omaa,
yleisestä ilmapiiristä poikkeavaa mielipidettä.

K: Ajatuksena oli, että ne meidän roolipelit käsittelisivät arkkitehtuuri- ja muotoilumaailmaa. Ja pelissä
voisi ilmaista erilaisia kannanottoja liittyen ammattiyhteisöön tai tekemisen tapoihin, ilman että se on
henkilökohtainen minä, joka niitä kommentteja tai
heittoja tai mielipiteitä sanoo. Siihen liittyy myös
erilaisten fiktiivisten tarinoiden ja hahmojen kirjoittaminen ja rakentaminen sekä niillä leikkiminen.
T: Siinä oli jonkin verran lainattu olemassa
olleesta ruotsalaisesta ysärillä tehdystä larpista
Mellan Himmel och Hav. Siinä taustatarinana oli,
että yliopistotutkijat, joilla kaikilla on jonkinnäköinen mielenterveysongelma, menevät laivalle
seminaariin, jossa niillä on kilpailu siitä, kenellä

T: Alettiin miettiä niitä rooleja, mitä kesäkoulussa ja
koko muotoilumaailmassa syntyy, kun esimerkiksi
maksaa osallistumisesta tai on mentorina siellä ja
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Larppi eli live-roolipeli on roolipelaamisen muoto, jossa
osallistujat fyysisesti pelaavat hahmoillaan, niitä esittäen.
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on oudoin tutkimus menossa. Kaikki osallistujat
tekivät siellä esityksen, ja lopuksi äänestettiin,
kuka tutkii oudointa asiaa. Meidän larpissa laivamatka taas oli avaruusmatka, jossa mentiin yhdeltä
planeetalta toiselle, jolloin ruotsinristeilijä muuttui
avaruusalukseksi.

tehdä, vähän niin kuin toisella tavalla.

Olitteko tyytyväisiä
siihen, miten larppi toimi?
T: Monet asiat toimivat todella hyvin. Samoin tavoin
kuin ensimmäisessä kesäkoulussa, niin larpista
tuli tiivis yhteisö ja meillä oli superhauskaa siellä.
Etenkin silloin kun larppi loppui, joskus kymmenen
aikaan paluumatkalla ja mentiin bailaamaan vähäksi
aikaa. Luulen että peli oli kaikille samaan aikaan
tosi turhauttavaa, hauskaa ja raskasta. Ongelmana oli myös se, että pelin teema oli niin lähellä
osallistujien omaa praktiikkaa, jolloin oli vaikea
erottaa itseään omasta hahmosta. Kun taas jos olisi
keskiaikainen soturi tai prinsessahahmo, niin olisi
helpompaa erottaa mitkä ovat omia ja mitkä ovat
hahmon ajatuksia.

K: Helsinki ja Tukholma olivat nämä kaksi
planeettaa, joiden välillä matkattiin. Kaksi erilaista
muotoilun maailmaa, jossa Helsinki edusti modernistista tosi järjestelmällistä planeettaa.
T: Ehkä myös vähän kommunistista planeettaa.
Helsinki oli pelissä sellainen kirjastomaailma, joka ei
ole erityisen seksikäs tai cool, mutta asiat toimivat.
K: Sellainen todella järjestelmällinen, jota ajatellessa mieleen piirtyy kuvia erilaisista grideistä ja
suunnittelunohjaussäännöstöistä sekä tietynlaisesta
turvallisesta ja toisaalta rajottavastakin tekemisestä,
jossa pitää vain seurata esimerkiksi taitto-ohjeita.
Tukholma taas edusti planeettaa, joka oli Helsingin
ympäristölle vastakohta.

K: Sekasotkua fiktiivisen minän ja Kaisan välillä
aiheutti myös se, että me pelaajat ollaan ystäviä,
järjestäjiä, tuttuja, koulukavereita, kollegoja ja
työkavereita niin fiktiivisessä pelissä kuin todellisessakin elämässä. Ja näistä rooleista tulee tietoiseksi,
kun joutuu luomaan omalle fiktiiviselle hahmolle
vuorosanoja, tekemisen tapoja ja tapoja olla toisten
hahmojen kanssa.

T: Sellainen räiskyvä ja vapaa.
K: Pelissä mentiin ekskursiolle Tukholma-planeetalle
tarkastelemaan, että miten muotoilua voisi myös
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Tästä puhuittekin jo
jonkin verran, mutta
kuinka ohjattua Trojan
Horsen toiminta yleensä
on ollut?

päivää menee helposti siihen, että jutellaan, mitä
tehtäisiin, mutta se ei loppujen lopuksi ole kovin
hedelmällistä.
K: Tiiviissä ajassa on todella tärkeää, että jollakulla
on tiedossa, mitä tehdään seuraavaksi. Siinä pitää
olla rakenne. Mutta yritetään järjestää kuitenkin
myös vallankumous, vaikka heti alkuun.

T: On se aika ohjattua. Esimerkiksi ensimmäisessä
kesäkoulussa ohjaajien aikatauluun oli merkattu
vallankumouksen hetki, jolloin toivottiin osallistujien ottavan asiat omiin käsiinsä. Mutta ei se
käynyt ihan niin kuin oli suunniteltu. Me järjestäjät
käytännössä tehtiin se vallankumous lopulta itse,
herätettiin kaikki viideltä aamulla ja sanottiin että
pitää siirtää telttakylä. Sellainen vähän tyhmä juttu,
mutta kävikin niin että osallistujat suhtautuivat
siihen rennosti.

T: Noissa kesäkouluissahan on selkeämpi rakenne
kuin larpeissa. Meillä on siellä Bengtsårin saaren
puolesta lounas, päivällinen ja sauna tiettyyn aikaan,
jonka vuoksi meidän pitää noudattaa rytmiä, mitä
ei itse voida muuttaa. Viime kesänä mietittiin, että
kesäkoulua voi katsoa hieman luostarin tapaisena
järjestelmänä, jossa tietyt rakenteet rytmittävät
päivää. Järjestäjinä ollaan joka vuosi mietitty, että
miten saadaan leirille tarpeeksi ohjelmaa. Loppujen
lopuksi hetket, kun ei ole ollut mitään ohjelmaa
ovatkin olleet todella tärkeitä. Joka kerralla pohdittiin leirin järjestämistä vähän eri tavalla. Esimerkiksi
viime vuonna se ei maksanut osallistujille mitään.
Siitä tuli aika paljon hommaa, kun piti ottaa kuitteja
talteen ja olla vastuussa siitä, että kaikki saavat
rahansa. Huomattiin kuitenkin, että osallistujat
osallistuivat enemmän sinä kesänä ja olivat aktiivisia
keskusteluissa, mikä oli tavoitteenakin. Kun taas jos
on maksanut osallistumisesta jotain niin helposti

K: Paitsi arvaa mitä, toisena vuonna olikin se sipulikeittovallankumous. Lounaalla osallistujat ilmoittivat, että ei enää yhtään työpajaa, huomenna vaan
saunotaan! Se oli tosi ilahduttavaa. Mutta olisi kivaa,
että vallankumouksen ajatusta mietittäisiin leirin
aikana. Ja on yritettykin miettiä.
T: Tietyt asiat me mietittiin etukäteen valmiiksi,
että ihmisillä olisi hyvä ja rento olla. Kymmenenkin
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jää nurkkaan kuuntelemaan ja ajattelee ettei tarvitse
osallistua sisällön tuottamiseen, koska on maksanut
siitä.

omaa tai muiden työtä ja laittamaan erilaisia töitä
paremmuusjärjestykseen.
T: Kahtena ensimmäisenä vuonna valittiin 16
ensimmäistä ilmoittautujaa, jolloin ei ollut mitään
arvottamista.

K: Ihmiset olivat valmistautuneet todella paljon
viime kesänä ja miettineet mitä haluavat jakaa
muiden kanssa. Se oli hienoa.

K: Mutta silloin se vaati sitä, että tiedotus on
mahdollisimman laajasti levinnyt ennen kuin ilmoittautuminen alkaa. Etteivät ihmiset, jotka ovat kuulleet meiltä sanallisesti, olisi siellä ensimmäisinä.

T: Ollaan myös mietitty alustavia ehdotuksia siitä,
ettei leireissä liikkuisi rahaa ollenkaan. Ja mietitty
montaa muutakin seikkaa, jotka luovat hierarkioita
ja rooleja, jossa joko odottaa saavansa sisältöä tai
kantaa huolen siitä sosiaalisesta tilanteesta.

T: Silloin kun oli pieni maksu niin se oli ok, mutta
kun me maksettiin osallistujille, niin olisi outoa, jos
meidän kaverimme olisivat kaikki päässeet. Tänä
vuonna meillä oli hakulomake mihin piti kirjoittaa
pieni työpajasuunnitelma, mistä tulee ja miten oma
praktiikka ja raha liittyvät toisiinsa. Näistä viisi
valittiin sattumanvaraisesti arpomalla ja kymmenen
valittiin hakemusten perusteella anonyymisti. Eli
päätös tehtiin sisällön perusteella. Sitä kautta tehtiin
valikoima, jossa tasattiin myös hieman sukupuolijakaumaa. Ennen kuin valintaprosessi on käyty läpi
niin pitää päättää, tietää ja osata sanoa miten se
menee. Ei sen jälkeen voi tehdä muutoksia. Tietyllä
tavalla kun projekti institutionalisoituu, niin tulee
erilaisia kysymyksiä, joita ei alkuvaiheessa osannut
edes ajatella. Ihan erilaiset kysymykset ovat olleet

Jos katsotte taaksepäin
Trojan Horsen toimintaa,
niin mitkä ovat olleet
isoimpia hankaluuksia, tai
asioita, joita jälkeenpäin
toivotte tehneenne toisin?
K: Osallistujien valinta on ollut vaikeaa. Olemmekin
sen jälkeen kiinnittäneet huomiota eri taiteen alojen
koulutusten ja kurssien valintamenetelmiin. Se on
niin henkilökohtaista. Ihmisten ei pitäisi ikinä joutua
sellaiseen tilanteeseen, jossa joutuu arvottamaan

42

43

tärkeitä, kun on lähdetty siitä, miten muotoilua ja
arkkitehtuuria vois tehdä eri tavalla, niin yhtäkkiä
mietitään, miten tällaiset osallistujavalinnat kannattaisi järjestää.

järjestää, missä ihmiset voisivat jatkaa tutkimusta
koulun jälkeenkin.
K: Ja että Trojan Horse voisi rakentaa jonkinlaista
turvaverkkoa ja antaa tukea. Haluamme myös luoda
laajemmin avoimempaa toimintaa ja olla välillä
vähän vähemmän alakeskeisiä.

K: Tai miten sanoa toiselle, että vaikka ei päässytkään, niin hakemus oli kuitenkin ihan maailman
paras. Sellaisesta viestiminen saattaa voimakkaammin edistää tai suunnata sen toisen tekemistä,
kuin se, että osallistuuko se meidän leirille vai ei.

Entäs jos puhutaan utooppisista haaveista Trojan
Horsen suhteen, niin jos
rahalla tai millään muulla
ei olisi väliä ja teillä
olisi käytössä rajattomat
mahdollisuudet, niin
miten haluisitte muuttaa
Trojan Horsen toimintaa?

Minkälainen Trojan
Horsen tulevaisuus on?
Oletteko järjestämässä
sen parissa uusia projekteja?
T: Tehdään parhaillaan larppauksesta kirjaa Trojan
Horsen nimissä. Sen tiimoilta me tullaan pitämään
myös työpajaa Narvassa, Stavangerissa ja Helsingissä keväällä. Projektit ovat koko ajan eläneet ja
muuttuneet meidän mukanamme. Esimerkiksi alussa
Trojan Horsen osallistujissa oli paljon maisteriopiskelijoita. Mutta sitten huomattiin ihmisillä olevan
todella vähän tukea juuri valmistumisen jälkeen.
Niin yritettiin miettiä, millaista alustaa me voitaisiin

K: Haluaisin että praktiikkani olisi kaksiosainen.
Toinen puoli tekisi kaupungintutkimusta, mikä
on oma tutkimusaiheeni ja toinen puolikas tekisi
muotoiluarkkitehtuurialan tutkimuskoulutusta eli
Trojan Horsea. Olisi kiva tehdä myös enemmän
roolipelejä.
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T: Ja että meillä olisi fyysinen tila, jossa voitaisiin
kokoontua ja suunnitella juttuja. Tällä hetkellä on
haaste sen suhteen, että ei ole pysyvää rahoitusta
vaan apurahat on saatu vuosittain kerrallaan. Trojan
Horsen toiminnassa on kuitenkin lähes päivittäistä
työtä, sähköpostiin vastaamista ja muuta organisoimista. Siinä joutuu tekemään paljon työtä ilman
järkevää korvausta. Helpottaisi suuresti, jos kaikesta
siitä saisi jonkinlaista korvausta. Välillä on ollut
ajatuksia siitä, että pitäisikö lähestyä kouluja ja
tehdä niiden kanssa yhteistyötä. Ja välillä tuntuu
väärältä, että meidän kesäkoulujen osallistujat lentää
Suomeen eri puolilta Eurooppaa sen kesäkoulun
takia. Siksi ollaan mietitty, että voisiko etsiä Euroopasta logistisesti kiinnostavia paikkoja, missä voisi
järjestää kesäkouluja niin, että lentämistä tapahtuisi
mahdollisimman vähän. Jos haluaisi, niin on kauheasti eri mahdollisuuksia.

Kaisa Karvisen ja Tommi Vaskon kanssa käymästä
haastattelusta kävi hyvin ilmi, miten paljon aikaa
ja energiaa taideleirien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen kuluu. Leirimuotoisten projektien yksi
suurimmista haasteista on rahoituksen järjestäminen, mikä saattaa olla yksi syy niiden vähäisyyteen Suomessa. Kuitenkin, tällaiset projektit tarjoavat taiteilijoille ja muille luovan alan tekijöille
paljon sellaista, mitä esimerkiksi residenssit eivät
pysty tarjoamaan. Karvinen ja Vasko kuvailivat
haastattelussa moneen otteeseen Trojan Horsessa
syntynyttä yhteisöä, joka syntyi yhdessä tekemisen
ja tiiviin ohjelman myötä. Erityisen positiivista oli
kuulla, että nämä yhteisöt jatkoivat kommunikointia
pitkään leirien jälkeenkin.
Taideleirien toiminta pyörii monesti apurahojen ja/
tai osallistumismaksujen avulla. Kuten muissakin
taidevetoisissa projekteissa, järjestäjät tekevät niitä
usein työmäärään suhteutettuna pienellä palkalla,
joskus jopa korvauksetta. Motivaatio ja innostus
ovat etenkin alkuvaiheessa projektia kannattelevia
tekijöitä. Pelkkä intohimo kuitenkaan harvoin jaksaa
kannatella toimintaa useampaa vuotta pidempään,
eikä pienellä tai olemattomalla palkalla työskentely

K: Ajatus siitä, että kasvaisi kauheasti kansainvälisesti, niin en itse näe sitä kovin kiinnostavana.
Mieluummin pysyisin sellaisena outona yhteisönä
tai toimijana, jossa voi testailla mitä se oma ammatti
voi olla. On tärkeää, että ei koskaan jäädä paikalleen
tai tyydytä siihen muotoon, jossa on, vaan että
jatkuvasti voi löytää uusia muotoja tehdä asioita
ja kokeilla uutta. Elastisuuden säilyttäminen, se on
tärkeää.
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anna tarpeeksi vapautta ja voimavaroja tulevan
toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

kehittämiseen, vailla jatkuvaa stressiä rahan ja ajan
puutteesta.

Koin itse saman ongelman ylläpitämäni taidetila
Kosmisen kanssa. Vaikka Kosmisen parissa työskenteli neljä jäsentä, vaati sen ylläpito silti meiltä
kaikilta rutkasti aikaa ja voimavaroja. Kolme ensimmäistä vuotta pysyimme pystyssä Taiteen edistämiskeskukselta sekä Suomen Kulttuurirahastolta
saatujen apurahojen avulla. Nämä apurahat kattoivat
tilan vuokran ja osan juoksevista kuluista. Vaikka
oman taidetilan pyörittäminen on meille kaikille
intohimoprojekti, niin itse ainakin koin aika ajoin
uupuvani tehdessäni niin paljon työtä ilman rahallista korvausta. Uupumuksen tunne kasvoi vuosi
vuodelta ja toisinaan harkitsin jopa jättäytyväni pois
koko projektista. Se, mikä alussa oli ollut jännittävää
ja innostavaa, projekti täynnä mahdollisuuksia, alkoi
vähitellen tuntua kahleelta. Samaan aikaan suoritin
myös opintojani sekä tein muita töitä elannon
hankkimiseksi, jonka jälkeen Kosmisen ylläpitoon
ei jäänyt juurikaan voimavaroja. Vasta Kosmisen
toiminnan neljäntenä vuonna saimme apurahan sekä
työskentelyyn, että isomman tilan hankkimiseen.
Tämä apuraha mahdollistaa, että voimme tulevaisuudessa kunnolla keskittyä taidetilan toimintaan ja sen

Ilman jatkuvaa ja riittävää rahoitusta on hankala
järjestää osallistujille ilmaisia tai edes edullisia
projekteja. Kalliit osallistumismaksut taas karsivat
osallistujista ne, jotka kenties eniten tällaista
toimintaa tarvitsisivat, eli luovan alan tekijät, jotka
joutuvat jatkuvasti kamppailemaan elantonsa hankkimisen ja luovaan työhön keskittymisen välillä.
Taideleiri konseptina on mahdollisuuksia täynnä.
Se voi ottaa monenlaisia kiinnostavia ja kokeellisia
muotoja kuten esimerkiksi Trojan Horsen organisoimat live-roolipelit. Taideleirien vahvuus on
mielestäni niiden ohjelmoidussa rakenteessa ja
yhteisöllisessä luonteessa. Ohjaaja-auktoriteettien
ja tiiviin rutiinin avulla lyhyessä ajassa voi saada
paljonkin aikaan. Taiteilijan työ on monesti yksinäistä ja etenkin opintojen jälkeen on vaikea löytää
ja muodostaa yhteisöjä, joissa tekijät pääsisivät
tukemaan toisiaan. Taideleirit kokoavat yhteen
samanhenkisiä ajattelijoita ja niissä on mahdollisuus
pureutua yhdessä keksimään ratkaisuja työnteon ja
taidemaailman ongelmallisiin osiin.
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4. Yksikään
taiteilija ei ole
saari – Tuen ja
yhteisön merkitys
taiteellisessa
työskentelyssä

4.1. Yksinäisen taiteilijan
myytti

Keskiajalla Euroopassa kuvataide oli pääosin kollektiivisesti tuotettua artesaanityötä. Monesti nämä
käsityöläiset, kuten munkit ja artesaanikillat, asuivat
ja työskentelivät yhdessä. Yksittäiset tekijät eivät
olleet tällöin vielä tunnettuja, vaan tekijäryhmät.
Ensimmäiset maininnat yksittäisistä taiteilijoista
löytyvät Kiinasta varhaiselta keskiajalta, jolloin
taidetta alettiin arvostaa muutenkin kuin käsityötaitojen kautta. Tämän seurauksena taiteilijat miellettiin kuuluvan samaan kategoriaan kuin runoilijat,
joita arvostettiin individualistisina luovina mielinä.
Tämä ajatustapa rantautui myöhemmin Eurooppaan. Italiassa 1400-luvulla yksittäiset taiteilijat
saivat enemmän ja enemmän tunnustusta ja taiteilijan status nousi eräänlaiseksi inspiraation vallassa
toimivaksi luojahahmoksi. Ajatus luovasta nerosta
vakiintui viimeistään Immanuel Kantin vuonna 1790
julkaiseman Kritik der Urteilskraftin myötä, jossa
hän kirjoittaa taiteen olevan eräänlainen tarkoitukseton tarkoituksenmukaisuus, jonka vain nero

And the danger is that in this move towards new
horizons and far directions, that I may lose what I
have now, and not find anything expect loneliness.32
Sylvia Plath

32

Kukir 2000, 152
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pystyy luonnosta kanavoimaan ja tuomaan maallikoiden nähtäväksi.33

kaltaiset henkilöhahmot elävät muistissamme
tänäkin päivänä. Ei siis ihme, että henkilökeskeinen
narratiivi on valunut myös taiteen esittämiseen.
Tunnustan itsekin olevani kiinnostunut taiteilijoista
henkilöhahmoina. Minusta on kiehtovaa lukea ihannoimieni taiteilijoiden elämänkertoja ja tuntea tätä
kautta pääseväni lähemmäs heitä ja heidän töitään.

Jossain määrin tällainen ajatus sisäisestä lahjakkuudesta ja luovasta nerosta elää mielissämme tänäkin
päivänä. Taidetta esitellään yksittäisten tekijöiden
kautta ja kollektiivisen taiteen tekeminen on siihen
verrattuna harvinaista. Oma nimi sekä siihen yhdistettävä työn visuaalisen jäljen tunnistettavuus
ovatkin taiteilijalle tärkeitä työvälineitä. Monesti
omintakeisia taiteilijoita ja heidän persoonallisuuttaan esitellään taidenäyttelyiden yhteydessä. Esimerkiksi Yayoi Kusaman In Infinity retrospektiivinäyttely
Helsingin kaupungin taidemuseossa, HAM Tennispalatsissa 2016-2017,34 jossa töiden lisäksi näyttelyssä
esiteltiin laajalti Kusaman henkilöhistoriaa ja jopa
hänen tunnistettavaksi muodostunutta ulkomuotoaan vahanuken muodossa. Näyttelyssä Kusaman
taide, elämä ja tyyli muodostuivat yhdeksi spektaakkelimaiseksi yleisöhoukuttimeksi.

Tällainen taiteilijan yksilöllisyyttä korostava taiteen
kenttä on kuitenkin sikäli ongelmallinen, että
se helposti antaa vaikutelman siitä, että taidetta
tehdään täysin yksin ja vailla muiden apua. Harvoin
näin kuitenkaan on. Historia on täynnä esimerkkejä
yhdessä työskentelevistä taiteilijoista, jotka ovat
tukeneet toisiaan ja ideoineet toistensa teoksia,
kuten Jackson Pollock joka sai valtavasti apua
vaimoltaan taidemaalari Lee Krasnerilta35. Historia
harvoin kreditoi molempia osapuolia ja useimmissa
tapauksissa juuri naispuoliset taiteilijat ovat jääneet
parinsa varjoon. Monesti jopa niissä tapauksissa,
joissa teokset ovat selvästi molempien yhteistuotoksia. Esimerkiksi venäläinen taiteilijapari Ilya ja
Emilia Kabakov, jotka olivat tehneet yhdessä taidetta

Henkilömyytin luominen on myös ihmisille luontainen tapa jäsennellä ympäröivää maailmaa.
Fiktiivisessä kirjallisuudessa yksinäiset sankarit
ovat vuosituhansia seikkailleet ja Odysseuksen

33
De Wachter 2017, 6-7
34
https://www.hamhelsinki.fi/exhibition/yayoi-kusama-in-infinity/

35
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De Wachter 2017, 8

4.2. Kosminen-kollektiivi

9 vuotta, ennen kuin Emilia Kabakov tunnustettiin
toiseksi tekijäksi vuonna 1997.36
Olen itse onnekkaassa asemassa, sillä opintojeni
aikana olen päässyt tutustumaan monenlaisiin taiteilijoihin ja luoviin tekijöihin, joista muodostunut
tukiverkosto kannustaa, tukee ja opastaa minua
luovassa työskentelyssäni. Erityisesti kolmen vuosikurssilaiseni kanssa perustama Kosminen-kollektiivi on ollut keskeisessä asemassa taiteellisen työni
kehittymisessä.

36

Yliopisto-opintojeni keskivaiheilla koin olevani
jumissa oman työskentelyni kanssa. Tunsin suurta
epävarmuutta taiteellisista projekteistani enkä
tiennyt miten edetä niiden kanssa. Taiteilijuus
ammattina tuntui kaukaiselta haaveelta, mutta
haaveelta, jonka tahdoin kuitenkin toteuttaa.
Yritin tällöin ensimmäistä kertaa hakea apurahoja
ja kirjoittaa residenssi- sekä näyttelyhakemuksia.
Kirjoittaminen tuntui kuitenkin tuskalliselta ja
vaikealta. Tuntui, että opinnoissani näitä asioita
käsiteltiin melko pintapuolisesti, eikä minulla ollut
kattavaa tietoa tai taitoa siitä, miten ammattimainen
hakemus muotoillaan.
Opintojeni aikana olin ystävystynyt kolmen vuosikurssilaiseni Anna Niskasen, Lotta Blombergin ja
Helen Korpakin kanssa. Puhuimme nelistään usein
vertaistuen tarpeesta ja siitä, miten tärkeää muiden
antama kritiikki on oman työskentelyn kehittämisen kannalta. Keskustelujen seurauksena aloimme
järjestää yhdessä säännöllisiä tapaamisia, joissa
näytimme omia töitämme ja keskustelimme niistä.

De Wachter 2017, 15-16
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Tapaamisista muodostui turvallinen ja kannustava tila, jossa oli helppo antaa ja vastaanottaa
kritiikkiä. Ystävyytemme luoman alustan turvin
pystyin luottamaan siihen, että muilta saamani
palaute ja kommentit olivat rehellisiä mielipiteitä,
eivätkä toisen mielenpahoittamisen pelossa annettuja korulauseita. Näissä tapaamisissa negatiivisetkaan kommentit eivät tuntuneet murskaavilta, vaan
pyrimme aina pukemaan parantamisehdotukset
rakentavaan muotoon. Näytimme myös toisillemme
omia apuraha-, residenssi- ja näyttelyhakemuksiamme ja keskustelimme niistä. Opin tänä aikana
valtavasti uutta ja tunsin kehittyväni taiteilijana eri
tavalla kuin koskaan ennen. Tästä ystävyydestä sai
alkunsa Kosminen.

Khaos Publishing, jonka taiteellinen neuvonantaja
Helen Korpak on. Vuokrasimme osan tilasta Khaokselle kirjakaupaksi ja vuorottelimme aukioloaikojen
vahtivuoroista Khaoksen perustajan Iina Eskon
kanssa.
Olimme pitkään yhdessä pohtineet ympäröivän
taidekentän ongelmakohtia, etenkin haasteita taiteen
esittämiseen liittyen. Olimme turhautuneita siihen,
kuinka vaikeaa sisäänkäynti taiteen kentälle on
nuorille ja aloitteleville taiteilijoille. Kilpailu näyttelytiloista on kovaa ja galleriavuokrat kalliita. Etenkin
Helsingissä gallerioiden vuokrat ovat pilvissä ja
maksuttomat galleriat ovat Suomessa harvinaisia37.
Näyttelyn järjestämiseen vaativat kulut rahoitetaan
yleensä apurahoilla, joka jää taiteilijan itse haettavaksi. Apurahoista on kuitenkin myös kova kilpailu,
eikä rahoituksen saaminen sitä kautta ole varmaa.

Kosminen fyysisenä taidetilana syntyi myöhemmin,
sattuman kautta, kun suomalaisia valokuvakirjoja
keräävän ja arkistoivan Photobooks From Finland
-organisaation Johannes Romppanen mainitsi meille
löytäneensä Helsingistä Eerikinkadulta kivijalkatilan, jonne haluaisivat laittaa arkiston näytille. He
eivät kuitenkaan halunneet itse vuokrata tilaa, joten
päätimme nelistään perustaa sinne työhuoneen.
Sovimme pitävämme tilan auki muutaman päivän
viikosta, jolloin arkistoa voisi kuka tahansa tulla
vapaasti selailemaan. Samoihin aikoihin kuvioihin
tuli mukaan myös Helsinkiläinen pienkustantamo

Tästä syntyi idea oman näyttelytilan perustamisesta, joka olisi osallistuville taiteilijoille kokonaan
maksuton. Olimme joka tapauksessa jo sitoutuneet
vuokraamaan tilan ja pitämään sitä avoinna osan
viikosta. Otimme alussa yhteyttä tuntemiimme
37
Framen vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan
69% suomessa toimivista gallerioista perii vuokraa taiteilijoilta.
Kysely lähetettiin 119 gallerialle, joista 71 vastasi tutkimukseen.
Alhainen vastausprosentti 60% ei välttämättä anna täysin oikeaa
kuvaa galleriavuokrien tilanteesta.
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taiteilijoihin, joiden töistä pidimme ja kysyimme,
tahtoisivatko he järjestää tilassa oman näyttelyn.
Halusimme nimenomaan antaa näyttelyaikoja niille,
joilla ei ollut aiempaa näyttelykokemusta, tai jotka
olivat muutoin sellaisessa asemassa, että maksullisiin galleriatiloihin osallistuminen olisi vaikeaa tai
mahdotonta. Nimesimme tilan Kosmiseksi ja näin
syntyi Kosminen-kollektiivi.

Säätiö myönsi meille kolmen vuoden mittaisen
rahoituksen työskentelyyn sekä isomman tilan hankkimiseen. Pitkäkestoisen rahoituksen saaminen oli
meille kaikille suuri helpotus, sillä se tarjosi mahdollisuuden keskittyä intensiivisemmin taidetilan
toimintaan. Uuden tilan myötä meillä on nyt mahdollisuus luoda Kosmisesta juuri sellainen tila, josta
olimme aina haaveilleetkin. Vaikka Koneen Säätiöltä
saamamme apuraha kattaakin vain 50-prosenttisen työskentelyn Kosmisen parissa ja jaamme
tämän summan edelleen neljän tekijän kesken,
niin se luo kuitenkin turvaa tulevaisuutta ajatellen.
Jaamme työskentelyapurahan kuukausittain kullekin
Kosmisen jäsenelle kerrallaan, joka toimii tänä
aikana tilan vastuuhenkilönä. Järjestely mahdollistaa sen, että jokaisella on vuorollaan mahdollisuus
keskittyä täyspäiväisesti toiminnan ylläpitoon sekä
tulevien tapahtumien suunnitteluun. Se mahdollistaa
myös sen, että tänä aikana muilla Kosmisen jäsenillä
on tilaisuus keskittyä esimerkiksi omaan taiteelliseen työskentelyyn.

Jälkeenpäin ajatellen on hämmästyttävää, miten
paljon mahtui tähän reilun 20 neliön tilaan. Ylläpidimme tilaa Eerikinkadulla lähes kolme vuotta,
jonka aikana siellä järjestettiin lukuisia taidenäyttelyjä sekä erilaisia tapahtumia, kuten kirjanjulkistamisia, keskustelutilaisuuksia ja musiikinkuunteluiltoja. Sana Kosmisesta levisi nopeasti. Oli hauska
huomata, että tapahtumiin osallistui huomattavan
paljon yleisöä. Pian ihmiset alkoivat myös itse ottaa
meihin yhteyttä kysyäkseen näyttelyiden tai tapahtumien järjestämisestä.
Olimme onnekkaita, sillä toimintaamme rahoitti
ensimmäiset kolme vuotta Taiteen edistämiskeskus
sekä Suomen Kulttuurirahasto. Heidän myöntämillään apurahoilla saimme katettua tilan vuokran sekä
osan erinäisistä gallerian pyörittämiseen vaadittavista juoksevista kuluista ja hankinnoista. Nyt
Kosmisen toiminnan neljäntenä vuonna Koneen

Kosmisen myötä ympärilleni on syntynyt verkosto
ihmisiä, joiden kanssa olen saanut jakaa ajatuksia
taiteesta, sen tekemisestä ja siihen liittyvistä haasteista. Verkostoni ytimessä on Kosminen-kollektiivi,
joka edelleen kantaa minua eteenpäin ja josta saan
tukea, kun sitä tarvitsen. Yhteiset hetkemme
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keskittyvät nykyisin isolta osin Kosmisen toiminnan
organisoimiseen. Kaikki ovat omalla tahollaan
kiireisiä, jonka vuoksi emme enää tapaa säännöllisesti käydäksemme läpi töitämme. Sen sijaan
vertaistuen antaminen on muodostunut luonnolliseksi osaksi yhteistä kommunikaatiotamme, ja
useimmiten pyydämme toisiltamme edelleen apua
ja kommentteja, kun olemme kirjoittamassa hakemuksia, tai kamppailemassa taiteellisen työmme
parissa.

Taidejulkaisua tehdessämme päätimme jo alkuvaiheessa, että projektin lopputulos tulisi olemaan
yhteinen kokonaisuus, jossa emme erittelisi kunkin
omaa työpanosta tai erillisiä teoksia. Tämä loi tietynlaista turvaa tekemiseen, kun työn jälki ei ollutkaan
enää yhdistetty minuun itseeni, vaan kollektiiviin
kokonaisuutena. Toisaalta se synnytti myös outoa
omistushaluisuutta omia töitäni kohtaan. Oli vaikea
päästää irti narsistisesta kaipuusta saada kunnia
omista valokuvista tai ideoista itselleni.

Tämä vertaistuen antaminen onkin yksi tärkeimpiä
Kosmista määrittäviä tekijöitä. Olen oppinut sen
merkityksellisyyden työskennellessäni yhdessä
kollektiivin muiden jäsenten kanssa. Taidetilan
ylläpitämisen lisäksi olemme kollektiivina tehneet
taidetta yhdessä, kolme omakustanteista taidejulkaisua (Kosminen Syntyy, Kosminen Rakkaus ja
Kosminen Pelko) sekä yhden installaatioteoksen
(APAC) joka oli esillä toukokuussa 2017 Myymälä2-galleriassa osana Golden Age of Chaos and Clusterfuck -ryhmänäyttelyä.

Kuitenkin, kollektiivisen työn lopputuloksena syntyneet tuotokset olivat jotain sellaista, mitä en yksin
olisi koskaan kyennyt tekemään. Neljän ihmisen
ideoidessa, suunnitellessa ja luonnostellessa samanaikaisesti syntyi sellaisia ajatuksia ja ratkaisuja,
joita en olisi yksin tullut ajatelleeksikaan. Työskentelymme oli intensiivistä ja hämmästyin huomatessani, miten nopeasti pystyimme saamaan kasaan
jonkinlaisen yhtenäisen kokonaisuuden. Esimerkiksi 84-sivuinen Kosminen Rakkaus -zine saatiin
aikaiseksi noin kahdessa hullunmyllyntäytteisessä
viikossa.

Kollektiivinen työskentely on luonteeltaan hyvin
erilaista yksin työskentelyyn verrattuna.
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Kollektiivinen työskentely oli minulle virkistävää ja
opettavaista. Erimielisyyksien sattuessa oli tärkeää
keskustella rakentavasti erilaisista vaihtoehdoista
ja oppia perustelemaan omia mielipiteitään, mutta
myös kuuntelemaan toisten ajatuksia ja antamaan
tarvittaessa periksi. Etenkin jälkimmäisen kanssa
minulla oli monesti vaikeuksia. Olen huono tekemään kompromisseja ja liian usein pidän jääräpäisesti kiinni omista mielipiteistäni. Tietynlaisen joustavuuden oppiminen olisi varmasti hyödyllistä myös
omassa henkilökohtaisessa työskentelyssäni.

Kosminen Rakkaus -zine työn alla Kosminen-taidetilassa
toukokuussa 2016. Kuva: Kosminen-kollektiivi.
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4.3. Vertaistuki ja sen
merkitys

Kerätessäni vastauksia tuntemieni luovan alan tekijöiden työskentelymetodeista (jonka tuloksia käsittelen tarkemmin opinnäytteen viidennessä luvussa),
päädyin keskustelemaan erään Kuvataideakatemialla
väitöskirjaa tekevän ystäväni kanssa. Hän kertoi
minulle omista vaikeuksistaan kyseisen työn parissa,
siitä miten ahdistus syveni sitä mukaa kun aikaa
kului, mutta kirjoittaminen ei vain edennyt.
Moni hänen kurssitovereistaan oli samanlaisessa
ahdingossa. Lopulta tämä ystäväni ja eräs hänen
kurssitovereistaan päättivät viimeisenä oljenkortena kokeilla työskentelymetodia, jossa he järjestivät kahdestaan viikoittaisia väitöskirjatapaamisia.
Tapaamisia edeltävinä päivinä he lähettivät toisilleen
lyhyen kappaleen tekstiä, jota he sitten tapaamisissa kävivät läpi. Tapaamisen lopussa he sopivat,
minkä osion pariin seuraavaksi paneutuisivat.
Metodi toimi heille erinomaisesti ja kumpikin pääsi
vihdoin kirjoittamisen makuun. Itsenäisen työskentelyn vaikeutena on monesti juuri oman työskentelyn aikatauluttaminen ja ainakin itselläni itsekurin
puute. Ilman ulkoista auktoriteettia on helppo lipsua
itselleen asettamista deadlineista. Ryhmässä tai
pareittain työskenteleminen tarjoaa vertaistukea

Ruutu Wendy-sarjakuvasta38.

38
Wendy on Walter Scottin vuonna 2014 julkaisema fiktiivinen sarjakuvaromaani nuoren taiteilijan kamppailusta taidemaailman pyörteissä.
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tekemiseen, mutta myös tarpeellisen aikataulun,
johon sitoudutaan yhdessä.

palautetta, joka ei kuitenkaan murskaa herkässä
vaiheessa olevaa prosessia. Palautetta antaessa on
todella tärkeää huomioida vastaanottajan omat
lähtökohdat sekä tunteet.

Yliopistomaailma tarjoaa taiteilijoille tietynlaisen
väliaikaisen vertaistukiyhteisön. Opintojen aikana
töiden piilottelu on mahdotonta, sillä kurssien puitteissa joutuu jatkuvasti esittelemään omia tuotoksiaan. Omissa opinnoissani kurssit päättyivät tyypillisesti yhteiseen kritiikkipäivään, jossa kävimme läpi
sen aikana syntyneitä teoksia. Valmistumisen jälkeen
moni jää tyhjän päälle, ellei tee aktiivisesti töitä
uuden verkoston löytämiseksi. Toisaalta huomasin
kilpailumaailman ulottuvan jossain määrin myös
yliopistoihin. Koulussa luodut verkostot ovat
tärkeä eväs myöhempään työllistymiseen. Opettajat
sekä kanssaopiskelijat nähdään helposti eräänlaisina kuraattoreina, joille uskalletaan näyttää vain
valmiita töitä.

Palautteen saaminen keskeneräisistä töistä on erittäin hedelmällistä. Vain kesken oleva prosessi voi
hyötyä ja oppia muilta saaduista kommenteista. On
myös tärkeää nähdä muiden keskeneräisiä töitä ja
ymmärtää, että idean syntymisen ja valmiin teoksen
välillä on monenlaisia eri vaiheita. Jos taiteilijan
työskentely ja teoksen syntymisprosessi jää aina
piiloon, niin emme myöskään tule tietoiseksi niistä
virheistä ja pieleen menneistä kokeiluista, joita
jokainen jossain työnsä vaiheessa kohtaa. Epäonnistumiset ovat oleellinen osa prosessia, vaikka niitä ei
tuoda samalla tavalla esille kuin onnistumisia.
Yksi tapa tuoda taiteellista prosessia läpinäkyvämmäksi on jaettujen työhuoneiden perustaminen.
Moni kollega onkin tähän ratkaisuun päätynyt,
osittain rahallisista syistä, osittain yhteishengen ja
vertaistuen kaipuusta. Tällaisissa yhteisissä työhuoneissa on luontevaa antaa ja vastaanottaa palautetta ja nähdä muiden työskentelytapoja. Taiteilija
Olafur Eliasson kuvailee Sam Thornen kirjoittamassa School: A Recent History of Self-Organized

Kenties yksi ongelmakohdista onkin juuri tämä työprosessin piilottelu. Olen huomannut, että taiteilijat
monesti varjelevat keskeneräisiä töitään kritiikin
pelossa, sillä muutostilassa ja lopullista muotoaan
hakeva työ on erittäin haavoittuvainen ja voi murskautua vääränlaisen kritiikin tai katseen kohteeksi
joutuessaan. Keskeneräisen työn näyttäminen on
itsellenikin pelottavaa. Siinä kritiikin antajalla on
suuri vastuu, jotta pystyy antamaan rakentavaa
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Art Education kirjaan antamassaan haastattelussa
suhdettaan studiotyöskentelyyn:

tiimistä, johon kuuluu muun muassa käsityöläisiä,
teknikkoja, arkkitehteja, arkistoijia, hallintohenkilökuntaa sekä kokkeja. Tiimi työskentelee Eliassonin
apulaisina ja on tärkeä osa hänen taiteellista työskentelyään. Vuonna 2009 Eliasson sai viiden vuoden
rahoituksen perustaakseen studioonsa kokeellisen
taidekoulun Institute for Spatial Experiments, jonka
hän oheisessa sitaatissakin mainitsee. Se toimi
eräänlaisena instituutiokokeiluna, jossa sisältö
tuotettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa, mutta joka
otti myös vaikutteita muista samantapaisista kokeellista taideopetusta harjoittavista organisaatioista.
Pohjana koulun toiminnalle oli kuitenkin Eliassonin
omat kokemukset kollektiivisen studiotyöskentelyn
hyödyistä.40

As a child, my father had a studio, which was a
magical and mysterious space, where the impossible
became possible. Later, working as an artist’s assistant, I grew familiar with the steps that lie in between
thinking about a work of art that you’d like to do and
the performative nature of a work of art once it is
actually done. There’s a whole sequence of steps: an
idea, a sketch, a model, a test run. Gradually the idea
gets a skeleton, then muscles, and then at some point
the sculpture can walk. For me, driving around from
a silk-screen studio to a painter’s studio and on to
a framer was a lovely way of experiencing this firsthand. The artist’s studio very much taught me how
to manage the sequence of events without losing sight
of the trajectory of the content. Later, that became
very important with the school.

Yhdessä oppiminen, vertaistuen antaminen ja
taiteellisen prosessin läpinäkyvyys ovat asioita,
joiden tulisi tapahtua sekä opinnoissa että opintojen
jälkeen. Kilpailu taidealalla on kovaa, sillä näyttelyaikoja ja työskentelyapurahoja on rajallinen määrä,
eikä niitä riitä kuin murto-osalle hakijoista. Oman
työnsä vertaaminen kollegojen työhön ja menestykseen saattaa helposti synnyttää kilpailuhalua
ja kateuden tunnetta, mutta myös epävarmuutta

These experiences also taught me that it’s a mistake
to think that creativity lies in these different steps.
Rather, creativity lies more in the consequences of
doing these things than in the stuff itself. It’s the
reality-making aspect of this approach – turning thinking into doing – that makes it creative.39
Olafur Eliassonin Berliinissä sijaitseva studio on
maineikas siellä työskentelevästä noin 80 henkilön

39

Thorne 2017, 275-276

40
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Thorne 2017, 274-287

5. Taiteilijan arki

omista kyvyistä. Uskon kuitenkin, että kannustavan
ilmapiirin ja avoimen ja osallistavan taideyhteisön
luominen on täysin mahdollista, mikäli tarpeeksi
moni tekee töitä sen saavuttamiseksi.

One day, a man goes to see his doctor: ‘Doctor, I
suffer from inspiration.’ He tightens his diagram and
draws air into his lungs.
The doctor looks worried. ‘I’ll have a look’, he says.
With a stethoscope he checks whether the breathing
sounds are normal, reduced, or absent.
‘An anomaly’, the doctor concludes.
‘As I suspected’, says the man.
‘You are not the only one. Around one third of my
patients suffer from some stubborn or mild form of
inspiration. They have too many good ideas, but their
hands are paralyzed. Rapid diagnosis and treatment
of the underlying cause gives the best chance of avoiding further complications. Nothing has been lost.’
The doctor then examines the hands of the man.
He touches his arm. ‘But here you’ve got a strong
gold vein, and I see that you have already tapped it
several times.’
‘Think, doc, and help me.’41

41
Jozef, Patricia. Teoksessa Elfving, Kokko & Gielen 2019,
116-118
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5.1. Prokrastinaatio

Olen krooninen prokrastinoija42. Pystyn pakoilemaan
työn tekemistä loputtomiin vaipumalla internetin
syövereihin, katsomalla elokuvia ja tv-sarjoja, siivoamalla, hoitamalla huonekasvejani tai tekemällä muita
vähemmän tärkeitä ja tähdellisiä hommia. Lista
asioista, joita alituiseen päädyn tekemään oikean
työnteon sijaan, voisi jatkua loputtomiin. Taipumukseni asioiden välttelyyn on yksi perimmäisiä syitä
opinnäytteeni aiheen valitsemiseen. Haluan löytää
itselleni toimivan työskentelyrutiinin, jolla pääsisin
irti tästä sijaistoimintojen kierteestä.

Kuvakaappaus Koulu4-pelistä43.

Graafikko Heikki Lotvonen on käsitellyt prokrastinaatiota vuonna 2013 tekemässään Koulu4-pelissä.
Koulu4 on tekstipohjainen seikkailupeli, jonka
Lotvonen toteutti Graafisen suunnittelun opinnoissaan Aalto-yliopistossa kurssitehtävänä. Pelin
tavoitteena on saada valmiiksi koulutyö Typografia
III kurssille.

Prokrastinaatio tulee erottaa niistä metodeista, joita
taiteilija käyttää luovan työnsä välineinä. Taiteilijan
työssä tyhjäkäynti on tärkeää, jotta ajatuksille ja
ideoille jää tilaa ja aikaa kehittyä. Sama asia voi
toimia eri tilanteissa sekä välttelynä, että työskentelymetodina. Esimerkiksi tiskaaminen voi olla
prokrastinoimista tai hengähdystauko luovan työn
lomassa.
42
Prokrastinaatiolla tarkoitetaan työn tai pakollisten
tehtävien välttelyä erilaisilla sijaistoiminnoilla.
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http://koululainen.kukaon.com/

Monivalintapeli Koulu4:ssa ideana on pyrkiä tekemään terveellisiä valintoja, joiden avulla prokrastinaatiokierteestä pääsisi yli ja kurssitehtävän
suoritettua. Mainittavaa on, etten itse ole koskaan
päässyt kyseistä peliä läpi, vaikka Lotvosen mukaan
on olemassa yksi reitti sen saavuttamiseksi. Koetin
pelata peliä uudestaan ja katsoa miten siitä selviän.

Kuvakaappaukset Koulu4-pelistä44.

44
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http://koululainen.kukaon.com/

kuvitella tehottomampaa mielentilaa työskennellä,
kun paniikki valtaa koko kehon ja lamaannuttaa
ajatukset.
Lotvosen suunnittelemassa pelissä häviäminen
tarkoittaakin kuitenkin elämässä voittamista, sen
ymmärtämistä, ettei työ ja koulu ole kaikki kaikessa
ja että elämästä löytyy paljon muutakin nauttimisen
arvoista. Olen itsekin monesti työ- ja koulukiireiden
aiheuttamassa loppuun palamisen tilassa harkinnut
jättäväni koko alan, koska en tunnu saavani siitä
enää mitään nautintoa eikä elannon raapiminen
huonosti palkatuista freelancer-töistä tunnu vaivan
arvoiselta. Liian usein tähän tilaan päätyneenä tein
viimein päätöksen opetella terveellisimpiä ja toimivampia työskentelytapoja, jotta pysyisin järjissäni
tällä alalla. Turvauduin tässä asiassa kollegoihini ja
kysyin heiltä vinkkejä ja metodeja luovaan työskentelyyn. Kyselyn tuloksiin paneudun tämän kappaleen
myöhemmässä osiossa.

Kuvakaappaus Koulu4-pelistä45.

Ensimmäinen yritykseni ei sujunut kovin hyvin.
Hävisin pelissä, mutta toisaalta voitin elämässä,
mikä lohduttaa hieman. Huomaan samaistuvani
täysin pelissä kuvailtuun stressin aiheuttamaan
lukkiutuneeseen mielentilaan. Liian usein olen
päätynyt tilanteeseen, jossa itseinhon kuorruttamassa sijaistoimintojen kierteessä ahdistun
edessä häämöttävän deadlinen ääressä. On vaikea
45

Prokrastinoin opinnäytteen kirjoittamista pelaamalla
Koulu4-peliä vielä monta kertaa, mutta päädyin
aina samaan tulokseen. En anna tämän kuitenkaan
lannistaa. Kenties jonain päivänä löydän vielä oikean
reitin maaliin.

http://koululainen.kukaon.com/
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5.2. Inspiraatio

ymmärtää, miksi inspiraatio on aikoinaan ajateltu
olevan jostain muualta kuin tekijästä itsestään
lähtöisin oleva ilmiö. Toisinaan tuntuu siltä, että se
on kokonaan oma hahmonsa, kreikkalaisen mytologian oikutteleva muusa, joka kaivattaessa loistaa
poissaolollaan mutta iskee juuri pahimmalla mahdollisella hetkellä.

Sanan ‘inspiraatio’ etymologinen alkuperä on latinalaisessa sanassa ’inspirare’, joka tarkoittaa hengittämistä tai johonkin puhaltamista. Sittemmin termi
vakiintui englanninkieleen sanana ‘inspire’, joka
varhaisessa merkityksessään tarkoitti vaikuttamista,
liikkumista tai opastamista jonkin yliluonnollisen
voiman ohjaamana.46 Myöhemmin termiä alettiin
käyttää taiteilijuudesta puhuessa. Inspiraatio onkin
siis käsitetty alun perin itsen ulkopuolella olevana
entiteettinä tai voimana, joka suo taiteilijalle kyvyn
luoda.

Olen opinnäytteessäni yrittänyt määritellä, mitä
inspiraatio on ja miten se terminä nykyisin käsitetään luovan alan tekijöiden keskuudessa. Inspiraatiolla tässä tarkoitan taiteilijan luomistyöhön
liittyvää ideoiden syntymisen mielentilaa. Otin
yhteyttä tuntemiini luovan alan tekijöihin ja kysyin,
miten he tyypillisesti inspiroivat itseään ja millaisissa tilanteissa he kokevat olevansa inspiroituneita.
Monien kanssa päädyin keskustelemaan inspiraation
käsitteestä ja huomasin saman termin tarkoittavan
monille hyvin erilaisia asioita.

Opinnäytteen aikaisemmissa kappaleissa olen
käsitellyt taiteilijan työskentelyä sekä sitä, miten
ulkoiset tekijät siihen vaikuttavat. Kaikkein idyllisimmätkään puitteet eivät kuitenkaan takaa tuotteliaaseen flow47-tilaan pääsemisen. Minun on helppo

Inspiraatio käsitteenä onkin hämärtynyt, sillä siihen
vaikuttavia tekijöitä ei täysin ymmärretä. Tehdessäni
taustatyötä aiheesta löysin lukemattomia self-help
kirjoja, jotka kaikki tarjosivat nopeaa ja helppoa
apua luomisprosessiin. En kuitenkaan usko, että
inspiraation saavuttamiseen on olemassa helppoa
tai nopeaa ratkaisua, enkä sellaista opinnäytteessäni yritäkään löytää. Tavoitteenani on lähinnä

46
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/
the-origins-of-inspire
47
Flow on psykologi Mihaly Csikszentmihalyin luoma
termi, joka tarkoittaa äärimmäisen keskittynyttä tekemisen tilaa,
jossa toimiminen on helppoa ja nautinnollista.
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5.3. Henkilökohtaiset rutiinit ja metodit

analysoida inspiraatiota tilana sekä kerätä erilaisia
metodeja, joilla siihen voisi vaikuttaa.
Kerätessäni vastauksia kysymykseeni inspiraation
syntymisestä, moni vastasi keskenään hyvin samalla
tavalla. Lähes kaikilla oli vaikeuksia ylläpitää säännöllistä luovan tekemisen rytmiä ja monilla esiintyi
pitkiäkin ajanjaksoja, jolloin luova työskentely
oli suorastaan mahdotonta. Taiteellinen työ vaatii
jatkuvaa ajatustyötä ja ideointia (vaikka siihen toki
liittyy mekaanisiakin vaiheita), eikä sitä kenties
tämän vuoksi pidäkään verrata perinteisen työnteon malliin. Inspiraation käsitteen epämääräisyys
antaa tietynlaista armoa, sillä ajatus inspiraatiosta
mystisenä entiteettinä vähentää omaa vastuuta
jatkuvasta tuotteliaisuudesta. Luomistyö vaatii myös
tyhjää aikaa ja aivojen lepuuttelua. Voimme pakottaa
itsemme etsimään inspiraatiota, mutta emme voi
pakottaa itseämme tuottamaan hyviä ideoita. Ideat
syntyvät sattumanvaraisesti, toisinaan oudoissakin
hetkissä. Voimme ohjata itsemme tällaisiin hetkiin,
mutta emme voi odottaa, että samat metodit toimisivat joka kerta samalla tavalla. Ja vaikka olisimme
inspiroituneessa tilassa, ei se aina johda siihen, että
saisimme kanavoitua sen haluamaamme suuntaan,
sillä inspiroituneessakin tilassa työnteko on joskus
vaivalloista.

Tahdoin opinnäytteessäni käsitellä mahdollisimman
kattavasti erilaisia taiteilijoiden työskentelykeinoja.
Tunsin tarpeelliseksi koota tietoa muualtakin kuin
teoriakirjoista ja kahden ihmisen haastatteluista,
olihan lähipiirissäni kuitenkin valtava määrä luovan
alan tekijöitä, joilla jokaisella on omat metodinsa
työskennellä.
Päätin tehdä asiasta joukkokyselyn. Lähetin viestiä
tuntemilleni luovan työn tekijöille. Kysyin heiltä,
millaisia metodeja ja rutiineja he käyttävät inspiraation ja motivaation herättelemiseen. Kyselyyn
vastasi yhteensä 60 henkilöä. Suurin osa kyselyyn
osallistuneista on nuoria, noin 25-35-vuotiaita,
taiteellisen koulutuksen saaneita tekijöitä, mutta
haastattelin myös muutamia itseoppineita taiteilijoita sekä vanhempia tekijöitä. Kyselyyn vastanneista suurin osa työskentelee kuvataiteen saralla,
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mutta mukana on myös muutama kirjallisuuden,
näyttämötaiteen ja musiikin ammattilainen.

puhuta tai niistä opeteta, kenties koska ne tuntuvat
niin yksinkertaisilta asioilta. Kuitenkin, vastauksia
kerätessä huomasin ihmisten vastaavan keskenään
hyvin samalla tavalla, eli metodit ovat toimiviksi
havaittuja.

Haastattelun tulokset olen kerännyt seuraaville
sivuille. Päätin sisällyttää mukaan kaikki vastauksissa ilmenneet metodit, jotta lopputulos olisi
mahdollisimman rehellinen. Samasta syystä
julkaisen tulokset nimettöminä, ettei kenenkään
tarvitsisi sensuroida vastauksiaan. Mukana ovat
myös omat metodini. Listan tavoitteena on koota
yhteen apuvälineitä inspiraation puutteesta kärsiville, eräänlainen nopea hätävararatkaisu luovaan
blokkiin. Idea on sama kuin Brian Enon ja Peter
Schmidtin vuonna 1975 julkaisemassa Oblique Strategies -korttipakassa. Lähinnä muusikoille, mutta
myös muille taiteen alan tekijöille suunnattu teos
koostuu yli 100 kortista, joissa jokaisessa on neuvo
tai idea, jonka tarkoituksena on ohjata lukkiutuneen
luovan mielen ajatusmaailmaa uuteen suuntaan48.
Siinä missä Oblique Strategies on kuitenkin kahden
taiteilijan ideoima teos, halusin itse koota kollektiivisesti koostetun kokoelman monen eri taiteilijan
käyttämistä metodeista.

Haastatteluissa ilmenneet metodit vaihtelevat
abstrakteista vinkeistä käytännönläheisiin. Toiset
ovat hyvin tilanne- ja/tai paikkasidonnaisia, toisia
neuvoja taas pystyy soveltamaan missä tahansa.
Vastauksia kerätessä oli hauska huomata, miten
jotkin asiat toistuivat, kun taas toiset olivat todella
ainutlaatuisia. Moni vastasi käyttävänsä useita
erilaisia metodeja, kun taas toisten oli vaikea keksiä
yhtäkään. Jotkut kysymykseeni vastanneista myös
kertoivat, etteivät usko inspiraatioon käsitteenä, ja
että ideat syntyvät vain tekemisen kautta. Toiset
taas mielsivät inspiraation ennemminkin oikukkaana
puuskana, johon on mahdotonta itse vaikuttaa.
Kävelyretket ja taiteen kokeminen olivat sellaisia
metodeja, jotka suurin osa vastanneista mainitsi.
Myös kiireettömien ja tyhjien hetkien arvostaminen
oli tyypillinen aihe, josta päädyin vastanneiden
kanssa keskustelemaan. Moni kertoi saavansa
parhaimmat ideansa sellaisina hetkinä, kun on
uppoutuneena omiin ajatuksiinsa, esimerkiksi
junassa tai aamukahvilla. Toisilla luovuus taas

Jokapäiväiseen arkeen liittyvät selviytymismetodit ja
rutiinit ovat eräänlaista hiljaista tietoa, josta ei juuri
48
html

https://www.enoshop.co.uk/product/oblique-strategies.
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välineellistyi kehollisuuden kautta. Esimerkiksi
liikunnan jälkeinen endorfiinipauhu, kofeiiniyliannostus, nousuhumala tai herkkä krapula ovat
sellaisia keinoja, joita vastanneet käyttivät päästäkseen toisenlaiseen olemisen tilaan. Myös lukeminen,
taukojen pitäminen ja ajatusten vaihtaminen muiden
taiteilijoiden kanssa olivat tyypillisiä vastauksia.
Yllättävän moni mainitsi myös saavansa suihkussa
paljon ideoita, että veden virtaaminen saa heidän
ajatuksensa liikkeelle.
Kuitenkin yleisimpänä teemana vastauksissa oli,
että avoin ja vastaanottavainen mieli ja hyvä olo
elämästä luovat parhaan alustan luomistyölle. Jos
luovuus on sitä, että yhdistelee olemassa olevia
asioita uusiksi kokonaisuuksiksi, niin hyvinvoivassa
mielentilassa on helpompi havainnoida maailmaa
ja luoda yllättäviäkin yhteyksiä ja yhtäläisyyksiä
asioiden välillä.
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Lorvaile.

Kirjoita päiväkirjaa.

Kun pääset vauhtiin, älä
päästä siitä irti.

Mene pullakahveille
kaverin kanssa.

Käy taidenäyttelyssä
yksin tai ystävän
kanssa.

Matkusta bussissa tai
junassa. Vaivu omiin
ajatuksiisi.

Lähde yksin matkalle.

Pakkaa eväät reppuun,
matkusta metsään tai
kahvilaan. Aina kun
saat yhden tehtävän
tehtyä, vaihda
maisemaa.

Auta kollegaa hänen
prosessissaan.

Hauduttele ja
odottele. Ideat tulevat
kyllä.

Älä vertaa itseäsi
muihin.

Käy
elokuvateatterissa.

Tee mindmap tai
moodboard, kokoa
kuvia, tekstiä,
muistiinpanoja ja
luonnoksia yhteen
paikkaan

Jaksota työskentelysi
tylsiä ja mielenkiintoisia asioita.

Ajattele työtäsi
leikkinä. Jos nautit
siitä mitä teet, on
helpompi vaipua
flow-tilaan.

Tutustu muiden
taiteilijoiden
elämänkertoihin.

Luo ympärillesi
tarpeeksi aikaa ja
tilaa. Riisu työtilasi
häiriötekijöistä.
Sammuta kännykkä ja
katkaise internet.

Käy luennoilla. Sellaisillakin, jotka eivät
suoraan liity alaasi.

Pidä viikoittaisia
tapaamisia kollegojen
kanssa. Käykää
yhdessä läpi töitänne.

Palaa vanhoihin
suosikkiteoksiisi.
Katso uudestaan
lempielokuviasi,
tai lempitaiteilijasi
teoksia.

Tee virheitä. Myös
tarkoituksella.

Suhtaudu luovuuden
kohottamiseen kuin
kunnon kohottamiseen.
Kehitys tapahtuu
hiljakseen, jatkuvan
treenaamisen myötä.

Ota etäisyyttä siihen
mitä olet parhaillaan
tekemässä.

Pakota itsesi
aloittamaan, vaikka se
tuntuisi vaikealta.

Jos koet olevasi
jumissa, jatka jostakin
kesken jäänyttä
projektia.

Tiskaa.

Luo työympäristöösi
kaaos värien, hajujen
ja musiikin kautta,
kun haluat vähentää
kontrollin tarvetta
omassa työssäsi.

Käy teatterissa,
oopperassa tai
konsertissa.

Harrasta liikuntaa,
hikoilu tuo ajatukset
pintaan.

Altista itsesi
muutoksille.

Älä uppoudu liian
pitkäksi aikaa
miettimiseen ja
suunnitteluun.

Pidä jotkin työsi
vain itselläsi, salassa
muilta.

Älä jää krapulan
vangiksi, vaan
yritä työskennellä.
Fyysisesti heikossa
tilassa olet toisinaan
herkimmilläsi.

Kokoa soittolista,
joka kuljettaa sinua
työssäsi oikeaan
suuntaan.

Mene metsään, ole
yhteydessä luonnon
kanssa.

Ravistele koko
kehoasi.

Varaa aikaa sille, että
et tee mitään.

Vaivu omiin
muistoihisi.

Muista, etteivät ideat
koskaan toteudu
todellisuudessa
sellaisina kuin olet ne
ajatellut.

Masturboi.

Varaa joka päivä
tunti aikaa intensiiviseen työskentelyyn. Ei enempää, ei
vähempää.

Muista, että oma
ihmisarvosi ei ole
luovuuteen sidottu.

Käy pitkällesi.

Lue fiktiota tai teoriaa.

Käy suihkussa.

Työskentele 20
minuutin jaksoissa.

Eristäydy hetkeksi
muista ihmisistä.

Luo itsellesi päivittäisiä rutiineja ja
ylläpidä niitä.

Tunne kehosi rajat.
Älä ylikuormita sitä.

Kokeile uusia
tekniikkoja tai
välineitä.

Meditoi, keskity
omaan hengitykseesi.

Käy tupakalla.

Ennen työskentelyn
aloittamista tanssi
itseksesi. Tuo kehoosi
iloa liikkeen kautta.

Ympäröi työtilasi
fyysisellä moodboardilla. Kerää
tilaan asioita, jotka
liittyvät projektiisi ja
inspiroivat sinua.

Aseta itsellesi selkeitä
deadlineja.

Muuta radikaalisti
omaa päivärytmiäsi.
Kokeille työskennellä
öisin ja nukkua päivät.

Vaihda miljöötä. Mene
kahvilaan, kirjastoon,
työhuoneelle tai ulos
työskentelemään.

Keskustele töistäsi
muiden kanssa.

Jokainen aamu on
uusi alku. Vaikka
epäonnistuit
edellisenä päivänä,
voit aloittaa puhtaalta
pöydältä tänään.

Vieraile paikassa, jossa
et ole ennen käynyt.

Matka työhuoneelle voi myös olla
työskentelyä.

Hypistele eri materiaaleja. Käy sekatavarakaupoissa, koskettele
asioita luonnossa.

Pyri irti perfektionismista. Todellisessa
maailmassa mikään ei
voi olla täydellistä.

Mene klubille
tanssimaan. Älä ota
kontaktia kehenkään
muuhun, vaivu omaan
maailmaasi.

Kirjoita omasta
työstäsi, vaikka vain
itsellesi.

Lähde liikkeelle
materiaalisuudesta.
Valitse tietty objekti
tai materiaali ja ala
rakentamaan ideaa
sen ympärille.

Kun saat idean,
kirjoita se ylös, mutta
älä koske siihen kuin
vasta seuraavana
päivänä.

Kanavoi traumaa tai
pahaa oloa luovaan
työskentelyyn ja yritä
käsitellä menneitä
kauhujasi sen kautta.

Liikkuessa pidä työn
alla oleva projekti
koko ajan mielessä.
Kaikki näkemäsi voi
resonoida sen kanssa,
mitä olet työstämässä.

Tylsisty. Poista
virikkeet ympäriltäsi.

Luovan blokin
iskiessä tee välillä
jotain muuta, ihan
mitä tahansa.

Nuku pitkään, juo
aamukahvi rauhassa,
ryhdy työskentelemään heti sen
juotuasi.

Ole rehellinen. Muille,
mutta myös itsellesi.

Ota työskentelystä
parin päivän tauko.
Katso elokuvia, lue
kirjaa, ole läheistesi
kanssa. Anna itsellesi
aikaa levätä.

Selaile Google Earthia.
Maailmassa riittää
nähtävää.

Vähennä kontrollintarvettasi. Toisinaan
parhaat ideat
syntyvät, kun annat
intuition johdattaa.

Aseta itsesi tilaan, jossa
et pääse työskentelemään. Ideat toisinaan
syntyvät juuri silloin
kun niitä on mahdoton
toteuttaa.

Juo aamukahvi/tee
vasta työhuoneelle
päästyäsi. Näin pääset
heti aamulla liikkeelle.

Hae jatkuvasti
apurahoja ja näyttelyaikoja. Oma
tekemisesi selkiytyy,
kun joudut perustelemaan sitä muille.

Pyri aktiivisesti pois
negatiivisten ajatusten
kierteestä.

Mene saunaan tai
avantoon. Pään
lämpötilan radikaalit
muutokset saavat
ajatukset ensin poukkoilemaan ja sitten
järjestymään.

Siivoa.

Jos ideat tulevat
vasta nukkumaan
mennessä, kirjoita ne
ylös ja palaa niihin
heti aamulla.

Keskustele prosessistasi myös niiden
tuttaviesi kanssa,
jotka eivät työskentele
luovalla alalla.

Venyttele säännöllisesti, etenkin
tehdessäsi
istumatyötä.

Nauti alkoholia tai
muita narkoottisia
aineita.

Kerää Instagramiin tai
vastaavaan alustaan
sinua inspiroivia
kuvia.

Tutustu laajalti eri
taiteen alojen teoksiin,
ei vain oman taiteen
alasi töihin.

Suunnittele tulevaa
työskentelyreissua.
Hanki materiaaleja, ota selvää
paikoista. Luo itsellesi
suunnitelma.

Mieti, voitko taiteesi
kautta tuoda
näkyville tai vaikuttaa
johonkin havaitsemaasi epäkohtaan
yhteiskunnassa.

Lentokoneessa
matkalla takaisin
kotiin, älä lue tai katso
elokuvaa. Prosessoi
kaikkea sitä, mitä olet
matkallasi kokenut.

Vähennä suorittamisen painetta.
Toisinaan parhaimmat
työt syntyvät vaivatta,
eikä tästä tule potea
huonoa omaatuntoa.

Käy läpi vanhoja
töitäsi.

Tutki maailmaa,
tutustu eri tieteen
aloihin.

Tee asioita käsilläsi.

Poista puhelimestasi Instagram ja
Facebook.

Hae työskentelyapurahoja. Taloudellinen
tuki tuo mielenrauhaa
ja varmuutta omaan
työskentelyyn.

Hautausmaat ovat
hiljaisia ja rauhallisia
paikkoja. Tee
kävelyretki lähimmälle
hautausmaalle.

Tee luovan työn
lomassa jotain
vähemmän inspiroivaa
työtä. Tällöin oma
projektisi tuntuu
mielenkiintoisemmalta

Mene kirpputoreille,
tutki tavaroita ja
materiaaleja.

Uskalla muuttaa työsi
suuntaa.

Luo itsellesi
sopiva rytmi, äläkä
yritä pakottaa
itseäsi toimimaan
muiden tapojen ja
tottumusten mukaan.

Ennen aloittamista luo
tiukat säännöt sille,
mitä olet tekemässä.
Projektin edetessä
muista aina noudattaa
näitä sääntöjä.

Luonnostele vapaasti
ideaasi ennen kuin
ryhdyt työstämään
sitä.

5.4. Örö-päiväkirja
Mene kävelylle.

Kirjaa ideat aina
saman tien ylös.
Paperille, tai
vaikka puhelimeen
sanelemalla.

Tee yhteistyötä
muiden kanssa.

Vietin maaliskuun 2019 Örön saarella residenssissä
keskittyen omaan taiteelliseen työskentelyyni. Tänä
aikana pidin päiväkirjaa, jonne kirjoitin omakohtaisia muistiinpanoja sekä huomioita residenssin ja
vetäytymisen vaikutuksesta luovaan työskentelyyn.

Ota muistiinpanoksi
itsellesi kuvia kiinnostavista asioista, joihin
törmäät.

Päivä 1
Saavuin eilen saarelle. Matka oli pitkä ja uuvuttava.
Heräsin viideltä ehtiäkseni ajoissa lauttaan.

Nauti taiteesta.

Vaihda näkökulmaa.

Muista, että tekeminen
johtaa aina johonkin
uuteen.

Kuvittele olevasi joku
muu.

Menin ensin väärään taloon. Avaimet olivat kuistilla
piilossa, niin kuin oli etukäteen kerrottu. Kannoin
matkalaukut sisään ja purin suurimman osan tavaroista paikoilleen. Asunnossa oli outo tunnelma.
Tunsin oloni tunkeutujaksi, vieraaksi jonkun toisen
henkilön kodissa. Kuitenkin asunto vaikutti siltä,
ettei siellä asunut sillä hetkellä kukaan. Laitoin
viestiä edelliselle residenssiasukkaalle, että onhan
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talo edelleen se joka residenssin kotisivuilla oli
ilmoitettu. Ei ollut.

käsittää. En ole koskaan ollut yhtä eristyksissä
muista ihmisistä. Tilanne on samanaikaisesti sekä
jännittävä, pelottava että innostava. Eilen saarta
tutkiessani mieleeni tulvi lukuisia ideoita erilaisiin
töihin. Tuntuu, että kuukausi on liian lyhyt aika sekä
niiden kaikkien toteuttamiseksi, että maisterityön
loppuun saattamiseksi.

Pakkasin osan tavaroistani ja lähdin etsimään oikeaa
rakennusta. Kävi ilmi, että tämän kauden residenssivieraat asuvatkin vanhassa koulurakennuksessa.
Oikea paikka löytyi onneksi nopeasti. Se oli myös
huomattavasti kutsuvampi ja kotoisamman oloinen.
Kannoin tavarat sisään ja lähdin takaisin hakemaan
loppuja matkalaukkujani. Yritin toimia nopeasti, sillä
pelkäsin jonkun ulkopuolisen näkevän toimeni ja
luulevan minun olevan asuntovarkaissa.

Päivä 2
Tänään oli tarkoitus
herätä aikaisin, heti
auringon noustessa
ja aloittaa työskentely
saman tien. Sen sijaan
49
heräsin keskipäivällä. On
todella vaikeaa päästää irti siitä kiireen ja suorittamisen tunteesta, joka on alati kaupungissa ja
arjessa läsnä. Nytkin on huono omatunto siitä, että
olen hukannut ensimmäiset aamutunnit saaressa.
Haluaisin käyttää hyväkseni mahdollisimman paljon
valoista aikaa, sillä heti pimeän laskiessa tunnelma
muuttuu ja tekemisen into häviää. Kuuden maissa,
kun aurinko on jo laskenut ja saari pilkkopimeä,
nousee pintaan ahdistus, pelko ja masennus. Kuuntelen tuulen ääntä ja se kuulostaa aivan ohi ajavilta
autoilta. Mutta ei täällä ole autoja, ei täällä ole

Ketään ei ole kuitenkaan tullut vastaan, ei ristin
sielua. Kävin koputtelemassa metsähallituksen
asuntojen oville mutta niistä ei kuulunut vastausta.
Kävelin ympäriinsä tutkimassa saarta ja kuikuilin
niiden harvojen asuntojen ikkunoista sisään, joita
saarella on. Missään ei näkynyt elon merkkejä. Osa
rakennuksista oli selvästi hylätty, ikkunat rikottu
ja saranat levällään. Luulen, että olen tällä hetkellä
Örön saaren ainoa asukki. Toinen residenssitaiteilija saapuu viikon päästä, kuin myös saarella asuva
vanha pariskunta (mistä tulikin mieleen, että lupasin
käydä ruokkimassa lintuja heidän pihallaan).
Ajatus siitä, että olen parhaillaan ainoa asukas
neljän neliökilometrin mittaisella saarella, on vaikea
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Kuva: Liina Aalto-Setälä

ketään muita kuin minä. Miksi tämä on niin vaikea
sisäistää?

suuria paineita. Niin kyllä inspiraatio tulee, jos on
tullakseen.

Siitä paljon puhutusta inspiraatiosta ei ole vielä
kuulunut. Saaren ympäristö on kaunis ja todella
kuvauksellinen. Kiersin eilen seitsemän kilometrin
lenkin ristiin rastiin ja löysin monia paikkoja, joissa
haluaisin kuvata. Mutta konkreettisia ideoita ei ole
vielä tullut, en ole päässyt minkäänlaiseen flow-tilaan, jossa olisin innostunut ja inspiroitunut sekä
halukas toteuttamaan suunnitelmia.

Tämän päivän pohdintoja: Unohda tulosvastuu.
Älä ole niin pelokas. Tärkeintä että teet jotain joka
päivä, että työskentelysi jatkuvasti etenee johonkin
suuntaan.
Päivä 4
Olen miettinyt paljon inspiraatiota ja inspiroitumista tänne tultuani. Minulla oli kenties hieman liian
toiveikas ennakko-oletus siitä, että pelkkä eristäytyminen ja maiseman vaihdos olisivat tarpeeksi
synnyttämään tekemisen riemun. Sen sijaan
ideoiden eteen pitää tehdä töitä. Jos luova prosessi
on asioiden yhdistelyä, niin flow-tilan saamiseksi on
koettava uusia asioita.

Kenties olisi hyvä muuttaa rutiineja. Koettaa
tehdä asioita eri tavalla, katsoa maailmaa eri
näkökulmasta.
Päivä 3
Saaressa viikonpäivien merkitys katoaa. Nyt on
sunnuntai, tuntuu että pitäisi tehdä sunnuntai
asioita. Puhuin eilen ystävän kanssa ahdistuksesta ja
epävarmuudesta ja omista odotuksista residenssien
suhteen. Hän neuvoi ottamaan rennosti ja olemaan
murehtimatta liikoja. Että en asettaisi itselleni liian

Tein tänään retken saaren pohjoiskärkeen. Kävely ja
ulkona oleminen tekevät selvästi hyvää, sillä eilen
koko päivän sisällä oltuani olin päivän päätteeksi
turhautunut ja ajatukseni tukkoiset. En tiedä onko
ratkaiseva tekijä liikunta, raitis ulkoilma vai luonto
(vai näiden kaikkien summa), mutta päivittäiset
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kävelyretket selkeästi piristävät mieltäni ja saavat
ajatukseni liikkeelle.

itseäni juuri sen verran kuin haluan. On myös
hyvä, että minun pitää kirjoittaa opinnäytettänikin täällä, että on jonkinlainen konkreettinen
projekti, johon keskittyä, kun muu tekeminen tuntuu
mahdottomalta.

Viisi päivää residenssissä oltuani olen lähinnä
keräillyt erilaisia kiviä. Se on myös isäni harrastus,
mikä pistää miettimään, alanko vanhetessa muistuttaa yhä enemmän ja enemmän vanhempiani. En
osaa vielä sanoa, mikä on näiden kivien tarkoitus
ja tulenko käyttämään niitä myöhemmin jossain
teoksessa vai en. Ehkä sillä ei ole nyt väliä, vaan on
rentouttavaa tutkailla ja ihmetellä luontoa ja päästä
lapsenomaiseen ihmetyksen olotilaan ympärillä
olevista asioista.

Päivä 5
Tänään tein huomion siitä, että on tärkeää olla
vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ajatukset eivät
synny tyhjästä, vaan niitä pitää pallotella muiden
kanssa. Olen tänään viestitellyt paljon ystävieni
kanssa ja se on synnyttänyt monia uusia pohdintoja
ja ajatuksia.

Kenties voinkin suhtautua residenssiin eräänlaisena
materiaalin (konkreettisten ja aineettomien) keräämisen aikana ja paikkana. En halua asettaa itselleni
liian suuria vaatimuksia
tulosten
suhteen, vaan
50
tärkeintä on,
että saan
keskittyä
ajatusprosessiin ja
toteuttaa
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Päivä 6
Kävin tänään videokuvaamassa muutamia kohteita,
joita olin mielessäni pyöritellyt. Takaisin tullessa
mieleen juolahti uusi kuvausidea, jonka haluan
toteuttaa. Tällä kertaa idea liittyi juuri siihen projektiin, jota toivoinkin voivani täällä työstää eteenpäin.
Kävellessä takaisin talolle mietin tekeillä olevaa
projektiani ja sitä ovatko idea ja ajatukset sen taustalla tarpeeksi vahvat. Tämä uusi ideakin innosti
hetken, kunnes tilalle hiipi epävarmuus sen merkityksellisyydestä. Entä jos toteutus on kliseinen tai
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ohi aiheen? Laitanko liikaa painoarvoa visuaaliselle
ilmeelle? Mitä edes haluan näillä töilläni sanoa ja
onko koko aiheen käsittely täysin turhaa, kun maailmassa on miljoonia tähdellisimpiäkin asioita, joihin
voisin tarttua? Kumpuaako teema vain omasta henkilökohtaisesta historiastani ja voiko se näin ollen
edes koskettaa ketään muuta?

hyvää. Mutta pelko epäonnistumisesta on dominoiva, enkä tiedä miten päästä (tai päästää) siitä
eroon.
Päivä 7
Haluaisin niin olla ihminen, joka on ahkera ja tuottelias. Joka tekee joka päivä töitä ja saa aina jotain
aikaan. Sellainen ihminen, joka työskentelee vaivatta
heti aamusta saakka.

En tiedä, miten hiljentäisin sisäisen kriitikkoni ja
perfektionistin. Omalla kohdallani taiteen tekeminen
noudattaa aina samaa kaavaa:

Päässäni vilisee kymmenittäin ideoita, jotka kaikki
olisivat toteuttamisen arvoisia. Miksi en pysty valitsemaan niistä ainuttakaan? Miksi en pysty toteuttamaan mitään niistä? Koska en ehdi, koska sille ei ole
sopivaa esityskanavaa, koska luulen voivani tehdä
sen paremmin joskus myöhemmin. Olen tekosyitä
täynnä.

Idea syntyy ja olen innoissani siitä.
Alan epäillä ideaa.
Alan epäillä itseäni.
Idea jää toteuttamatta.
Loogisesti ajatellen tiedostan sen, ettei ole mahdollista tuottaa pelkästään hyvää materiaalia. Tiedostan
myös sen, että ilman harjoittelua, kokeilua ja
tutkailua on mahdotonta tuottaa koskaan mitään

Päivä 8
On vaikea päästää irti kiireen tunnusta. Siitä, että
koko ajan pitäisi tehdä jotain. Eikä vain jotain, vaan
kymmentä asiaa samanaikaisesti. Täällä saaressa
kiire ei tule mistään ulkoisesta pakotteesta, vaan
minusta itsestäni. On todella turhauttavaa tajuta,
että luo itselleen paniikkia ja ahdistusta ilman
mitään oikeaa syytä. Luovuus minussa ei synny, kun
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oloni on kurja, kun olen stressaantunut ja mieleni
sekava ja ahdistunut.

residenssiaikansa. Olen siis täällä yksin koko
kuukauden. Ajatus on lohdullinen.

Katsoin eilen en vain yhden, vaan jopa kaksi erään
tämänhetkisen lempiohjaajani elokuvaa (Claire’s
Camera ja On the Beach at Night Alone). Sang-Soo
Hongin elokuvissa hahmojen rauhallisuus ja seesteisyys on tarttuvaa. Heidän tapansa lipua kohtauksesta toiseen ilman minkäänlaista kiirettä muistutti
minua siitä, että aina pitäisi olla aikaa pysähtyä
miettimään ja vaipua omiin ajatuksiinsa, kun siltä
tuntuu. Ja kuitenkin nämä hahmot ovat jatkuvasti
liikkeessä ja toimivat normaalisti arkipäivänsä
askareissa.

Päivä 12

On kenties hölmöä ja lapsellista ottaa vaikutteita
kuvitteellisten hahmojen tavasta elää. Mutta olen
kasvanut elokuvien ja kirjojen parissa
ja nautin siitä, miten ne vaikuttavat
mielialaani ja tapaani katsoa
ympäröivää maailmaa.

Olen miettinyt paljon muotoa ja esittämistapoja
taiteessa. Saarelta on löytynyt paljon materiaalia,
joka inspiroi ja josta syntyy uusia ideoita. Viime
päivät olen kehitellyt näyttelykonseptia projektista,
jonka haluaisin tuoda näytille. Tällä hetkellä toivon,
että voisin keskittyä vain yhteen isoon kokonaisuuteen kerrallaan. Pomppiminen maisterin opinnäytetyön kirjoittamisen ja oman luovan prosessin välillä
on stressaavaa, enkä pääse uppoutumaan kumpaakaan täysillä. Muutenkin olotilani tuntuu olevan
jatkuvassa ambivalenssissa, vaihdellen stressaantuneesta rentoutuneeseen, mutta ei mitään siltä väliltä.
51

Keräsin lisää haastattelumateriaalia kollegojeni työskentelymetodeista. Eräs haastateltavista
kertoi suhtautuvansa taiteen tekemiseen leikkinä.
Tämän metodin kautta hän pystyi paremmin unohtamaan paineet ja tulosvastuun, tai ennakkoajatukset siitä miltä valmiin työn pitäisi näyttää. Työn

Alun perin saarelle piti tulla
seuraukseni toinen taiteilija,
mutta hän joutui perumaan
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ajatteleminen leikkinä saattaisi minullakin edesauttaa kokeilevuutta ja erilaisten asioiden testailua.

uupunut ja tyhjiin puristettu. Opin myös sen, että
olen erittäin altis prokrastinoimaan ja tähän nimenomaan minun tulisi löytää jokin ratkaisu. Mitä
enemmän luen vastauksia muiden harjoittamista
työskentelymetodeista, sitä helpommin löydän itselleni sopivat rutiinit.

Päivä 13
Olen huomannut olevani tehokas työskentelemään
vain valoisana aikana. Auringon laskiessa tuntuu
siltä kuin joku puristaisi minusta kaikki voimat
pois. Kiinnostaisi tietää, onko valon vaikutuksella
olemassa luotettavaa tieteellistä todistetta, vai onko
tämä vain lume-efekti.

Toisinaan tuntuu kuitenkin siltä, että jahtaan opinnäytetyössäni asiaa, jota ei ole edes olemassa. Miten
voisin purkaa inspiraation ja siihen vaikuttavat
tekijät osiksi, kun en ymmärrä sitä itsekään? Tänään
monen päivän tukkoisuuden jälkeen olen työskennellyt tuntikausia ilman taukoa. Vaikka olen kuukausitolkulla pohtinut taiteilijan työskentelymetodeja,
tulee flow edelleen äkkiarvaamatta ja kuin tyhjästä.
Olen oppinut paljon siitä, mikä vaikuttaa omaan
työskentelyyni, mutta inspiraatio kokonaisuutena
on edelleen mysteeri. Miksi juuri tänään? Mikä tässä
päivässä on erilaista viime päiviin verrattuna? Onko
syynä hormonitoiminnan vaihtelu, syömäni ruoka,
unirytmi vai ulkoavaruudesta tullut inspiraatiovirus
joka hetkellisesti pitää kehoani vallassa? Ei ihme,
että inspiraatio on aikoinaan puettu oikukkaan
muusan muotoon, joka halutessaan suo taiteilijalle

Päivä 14
Työstämäni manuaali Taideparantolasta alkaa olla
hyvällä mallillaan. Olen koonnut siihen jonkinlaisen
viikkorytmin ja aion kokeilla sitä heti ensi maanantaista lähtien sunnuntaihin asti siinä muodossaan kuin vain pystyn sen täällä residenssissä
toteuttamaan.
On tehnyt hyvää viettää paljon aikaa pohtimalla
omia työskentelymetodejani. Täällä residenssissä olen oppinut paljon omista vahvuuksistani
ja sudenkuopistani. Olen oppinut, että työskentelen parhaiten aamuisin. Opin myös sen, että
flowhun päästessäni minun ei tule pysähtyä pitämään taukoja, vaan jatkaa siihen asti, kunnes olen
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kyvyn luoda, mutta joka yhtä sattumanvaraisesti
kiskaisee sen häneltä pois.

Myös taidetila
Kosminen vaatii
huomiotani, sillä
uuden tilan
avajaiset lähestyvät ja teettävät
paljon hommaa. En
kiireen vuoksi pääse
haluamaani rauhallisen tekemisen tilaan.
Yritän
kuitenkin pitää pään kylmänä ja
valmistautua parhaani mukaan huomiseen intensiivityöskentely päivään. Huomisaamun aion pyhittää
kuvaamiselle ja illan kirjoittamiselle.
52

Päivä 18
Tänään aloitan Taideparantola-viikkorytmin.
Maanantai on tarkoitettu luonnostelulle ja itse työn
toteuttaminen on kiellettyä. Päiväohjelmaan kuuluu
aamu- ja iltajooga hetki sekä aamiaisen jälkeinen
puolen tunnin kävelylenkki.
Aamukävelyllä löysin täydellisen paikan, jonne
mennä huomenna kuvaamaan. Olen tänään valmistellut huomisen kuvausretkeä ja koonnut välineet
sekä luonnostellut ideoita kuvausaiheista. Illalla
suunnitelmissa on lukea lähdekirjallisuutta opinnäytteeseen liittyen.

Näin päivän lopussa on myönnettävä, että päädyin
kuitenkin työskentelemään jonkin verran. Enkä
muistanut pysyä erossa internetistä. Jostain on
kuitenkin aloitettava ja huomenna Taideparantola-koe jatkuu.

Tämä ei ole kenties paras hetki kokeilla Taideparantolan rytmiä, sillä stressi opinnäytteen valmistumisesta puskee päälle ja sotkee keskittymistä.

Päivä 19
Aamujooga ennen aamupalan ja -kahvin nauttimista
vaikuttaa olevan hyvä tapa aloittaa päivä. Vaikka
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taisin nyrjäyttää ranteeni yrittäessäni seurata YouTubesta aamujoogatutoriaalia.

Epätoivo työn valmiiksi saamisesta ja omista kyvyistäni valtasivat minut täysin. Ja kykenemättömyyteni saada mitään aikaiseksi vain vahvisti epätoivon
tunnetta.

Käänteispsykologia toimi näköjään huomaamattani.
Olin suunnitellut kuvaavani tänään uutta materiaalia, mutta valmistautumisen jälkeen ajatuskin
tästä tuntui mahdottomalta. Sen sijaan olen työskennellyt koko päivän opinnäytteen parissa. Tai lähes
koko päivän, sillä astuin sudenkuoppaan päivällisen
yhteydessä. Liian pitkät tauot eivät näköjään sovi
minulle, koska silloin jumitun liian helposti lepotilaan. Prokrastinoin huomaamattani useita tunteja
täysin turhien asioiden parissa.

Hankalia päiviä tulee eteen ja niiden kanssa pitää
osata elää. Tänään on uusi päivä. Hyppään päivärytmissä päivän taaksepäin ja suoritan sen rutiinin, jota
minun eilen piti noudattaa.
Eilisen möröt kummittelevat vielä mielessä, mutta
ennemmin haamukuvina kuin oikeina mörköinä.
Päivä 22

Vaikeinta on olla itselleen armollinen ja olla tuntematta huonoa omatuntoa lipsahduksista. Etenkin
nyt deadlinen lähestyessä tuntuu siltä, että joka
hetki pitäisi viettää työskennellen ja olla jatkuvasti
tuottelias.

Päätin muuttaa päivärytmiä jonkin verran. Aamupalan yhteydessä ja sen jälkeen olen saanut aina
paljon tehtyä ja siksi olen lykännyt kävelyretken
tekemistä. Parempi aika sille olisi luultavasti juuri
ennen päivällistä. Koitan tänään tätä uutta metodia.

Päivä 21
Jotkin Taideparantolan päivärutiineista toimivat
varmasti ryhmässä paremmin kuin yksin. Eilen oli
ohjelmassa musiikin kuuntelua. Keskittymiskykyni on kuitenkin niin kehno, että oli mahdotonta
vaipua siihen tavoittelemaani meditatiiviseen tilaan
ja keskittyä pelkkään musiikin kuuntelemiseen.
Päädyin kompromissina lukemaan Tove Janssonin

Toisinaan suunnitelmat eivät mene sillä tavalla, kuin
olisit halunnut. Mieli on oikukas ja yllätyksiä täynnä.
Eilen vajosin koko päiväksi sudenkuoppaan, en
noudattanut suunnittelemaani rutiinia vaan stressi
lamaannutti minut täysin. On vaikea päästä irti negatiivisten ajatusten kehästä, kun ne minut valtaavat.
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Muumipappa ja Meri kirjaa samalla kun kuuntelin
Ruyichi Sakamoton musiikkia. Se oli rentouttava
lopetus päivälle, loppujen lopuksi. En myöskään
tehnyt vertaistukiosiota, ymmärrettävistä syistä.

ehtinyt asettua tänne ja päästä jonkinlaiseen tekemisen rytmiin. En usko, että saisin lyhyemmästä
residenssivierailusta yhtä paljon irti. Ensimmäinen
viikko meni lähinnä totutteluun, mutta sen jälkeen
työskentely alkoi maittaa paremmin. Vielä pidemmästä ajanjaksosta olisin varmasti saanut enemmänkin irti.

Päivä 23
53

Tiputan kenties muutamia ohjelmia
pois Taideparantolan viikkorytmistä. On tärkeää antaa aikaa
itsenäiselle työskentelylle, eikä
ole hyvä asia, jos kaikki illat
on varattu yhteisiin ohjelmiin.
Haluan löytää kultaisen keskitien
rakennetun ohjelman ja vapaan
tekemisen välillä.

Päivä 27
Viimeinen ilta saarella. Viimeiset kaksi päivää olen
kuvannut paljon. Opinnäytetyön teksti lähti eteenpäin valvojalle ja ohjaajalle ja annoin itselleni
luvan ottaa siitä taukoa muutaman päivän ajaksi.
Kenties koska lähtö on käsillä ja tiesin että nämä
ovat viimeiset mahdollisuudet tuottaa materiaalia
residenssissä, niin olen pakon sanelemana saanut
hurjasti aikaan. On ollut todella virkistävää unohtaa
jaarittelu ja vain tarttua toimeen. Tekemisen ja
sattuman kautta syntyy uusia ideoita ja ratkaisuja.
Osa kokeiluista meni täysin mönkään, mutta osaan
olen tyytyväinen. Yksi kokeilu epäonnistui, mutta
synnytti epäonnistuessaan toisenlaisen teoksen.

Päätin poistaa ohjelmasta tiistai-illan elokuvan sekä
iltajoogat.
Päivä 24
Enää kolme päivää Örön saarella. Olo on haikea. En
millään haluaisi lähteä. Olen tänään pohtinut residenssissä vietettyä aikaa. Kuukaudessa olen

Saaren jälkeen
Viikko Helsingissä taas oltuani tuntuu lähes siltä,
kuin en olisi koskaan poissa ollutkaan. Vanhaan
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6. Taideparantola

rytmiin on yllättävän helppo palata ja samalla
palaavat myös huonoksi havaitut työskentelytavat.
Ilman saaren tuomaa rauhaa ja kiireettömyyttä
huomaan vaipuvani helpommin stressaantuneeseen
mielentilaan. Kotona työskenteleminen on lähes
mahdotonta ja liian moni asia vaatii jälleen huomiotani. Omaa tilaa pitää vaatia itselleen, se ei synny
automaattisesti.

Opinnäytteeni taiteellinen osuus on manuaali retriitinomaisesta residenssistä nimeltä Taideparantola.
Olen suunnitellut sen opinnäytteessäni tekemäni
tutkimuksen pohjalta. Manuaalissa olen ottanut
vaikutteita taiteilijasiirtokuntien toiminnasta ja jo
olemassa olevista residensseistä sekä taideleireistä.
Olen myös käyttänyt hyödyksi lukemaani lähdekirjallisuutta aiheesta, sekä haastatteluiden avulla
keräämääni tietoa luovan työskentelyn metodeista.

Näin jälkeenpäin yritän tutkiskella kokemuksiani
saarella ja miettiä miten voisin saavuttaa edes osan
saarikokemuksesta täällä kaupungissa. Opin, että
työskentelyrytmiin pääseminen vaatii jatkuvaa
työtä ja itsensä motivoimista. Kenties on aika
turvautua keräämääni listaan muiden ihmisten
työskentelymetodeista.

Kyseinen manuaali on jatkuvasti elävä ja kehittyvä
projekti, jota tulen jatkamaan. Pidemmän aikavälin
tavoitteenani on saada se realisoitua sellaisessa
muodossa, johon fyysiset kapasiteetit – kuten aika,
raha ja tila – antavat myöten. Manuaali kuvailee
utooppista ja idealisoitua Taideparantolaa, eräänlaista luovuusluostaria, joka on suunnattu työnsä
parissa kamppaileville luovan työn tekijöille.
Nimesin projektin Taideparantolaksi, sillä halusin
luoda mielikuvan terveyteen ja hyvinvointiin
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keskittyvästä projektista. Parantola on vanha sairaalalaitoksen muoto, jossa lievästi sairaita potilaita
kuntoutetaan levon, ruokavalion ja säännöllisen
ulkoilun avulla. Taideparantolan ideana on, että se
toimisi taiteilijoiden omana parantolana, jossa inspiraation puutteesta kärsivät ja luovan työnsä parissa
kamppailevat voisivat kuntouttaa itseään kohti
itselleen toimivampaa työskentelyn rytmiä. Siksi
suunnittelin Taideparantolaan löyhän viikkorutiinin,
jota noudattamalla olisi helpompi päästä luovan
työn tekemisen makuun. Oli kuitenkin tärkeää
jättää myös tarpeeksi vapaata aikaa työskentelyyn
keskittymiselle.

Nimenomaan nämä halusin sisällyttää mukaan Taideparantolan ohjelmaan.
Yksi kyselyssä toistuvasti mainittu metodi oli kevyen
liikunnan säännöllinen harjoittaminen, jonka vuoksi
päivittäiset kävelyretket ovat osa Taideparantolan
ohjelmaa. Moni kertoi harjoittavansa kevyitä kävelyretkiä tilanteissa, joissa tunsivat olevansa jumissa
työnsä kanssa. Päivittäisten kävelyretkien lisäksi
Taideparantolan ohjelmassa on päivittäinen aamujooga ennen aamupalaa. Aamut ovat ainakin itselleni
kriittisiä hetkiä, jolloin on helppo jumittua selaamaan kännykkää tai muutoin vain päästä hitaasti
liikkeelle. Sen vuoksi koin tärkeäksi, että aamut
aloitettaisiin yhteisellä toiminnalla. Valitsin aamun
liikuntamuodoksi omasta tottumuksestani joogan,
mutta liikuntamuoto voisi sinänsä olla mikä tahansa,
missä venytellään ja saadaan veri kiertämään.

Taideparantolassa tavoitteeni ei ole löytää yhtä
ainutta, kaikille samalla tavalla toimivaa työskentelyrutiinia, sillä sellaista ei ole olemassakaan. Metodeja on yhtä monta kuin tekijöitäkin. Mikä toimii
yhdelle ei välttämättä toimi toiselle. Yritin kuitenkin
muodostaa jonkinlaisen konseptin, joka toimisi
mahdollisimman monelle. Sen lisäksi, että Taideparantola on koostettu ottaen mallia eri residenssien,
siirtokuntien ja leirien toiminnasta, niin sen sisältöön on myös suurelta osin vaikuttanut kollegojeni
vastaukset heidän omista luovan työskentelyn metodeista. Vastauksia lukiessa huomasin, että jotkin
metodit esiintyivät huomattavasti toisia useammin.

Taideparantolassa on jonkin verran yhteistä
ohjelmaa, jotta sinne muodostuisi yhteishenki
vierailijoiden välille. Haastatellessani Trojan Horsen
perustajia heidän toiminnastaan, nousivat yhteisöllisyyden positiiviset vaikutukset jatkuvasti keskustelussa esille. Tämänkaltaista tukiverkostoa tavoittelin
myös Taideparantolan manuaalissa. Tavoitteena
on, että siellä olisi mahdollista vaihtaa ajatuksia
sekä keskustella omasta praktiikastaan muiden
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kanssa. Yhteishenkeä pyrin luomaan sekä rennommilla ajanviettotavoilla, kuten yhteiset ruokailuhetket, mutta myös aktiivisempaan osallistumiseen
tähtäävillä sunnuntaipäivien kokoontumisilla, joissa
käymme läpi toistemme töitä. Sen lisäksi Taideparantolan pihalla on sosiaalisiin hetkiin varattu
tila, jossa merkkivalon sytyttämällä voi viestiä
seuran kaipuusta. Tämä sama konsepti on myös
Koneen Säätiön omistamassa Saaren Kartanon residenssissä. Muutama ilta viikosta on myös varattu
taiteen kokemiselle musiikin kuuntelun ja elokuvien
katsomisen muodossa. Nämä toimivat sekä lepohetkinä oman työskentelyn lomassa, mutta myös
mahdollisina inspiraation herättelijöinä. Tekemääni
kyselyyn vastanneista moni kertoi saavansa ideoita
juurikin muuhun taiteeseen tutustumalla. Samasta
syystä lauantaiaamuisin suosittelemme toisillemme
sellaisia teoksia tai taiteilijoita, joista olemme itse
inspiroituneet. Pyrin sisällyttämään ohjelmaan
mahdollisimman paljon eri alan taidetta käsitteleviä
tutustumistuokioita, jotta Taideparantola ei keskittyisi pelkästään yhteen taiteenlajiin.

olla tarpeeksi suuri asuttamaan mahdollisimman
monta taiteilijaa samanaikaisesti ja sijainniltaan
syrjäinen mutta kuitenkin sellaisten liikenneyhteyksien päässä, että sinne on helppo tulla ja sieltä
on helppo lähteä. Toinen Taideparantola-konseptin
ongelmakohdista on sen rahoittaminen. Ihanteellisinta olisi, että Taideparantola olisi kaikille avoin
ja ilmainen paikka, jossa ketään ei suljettaisi pois.
Todellisuudessa tällainen olisi kuitenkin mahdotonta toteuttaa, ellen satu jostain löytämään rikasta
mesenaattia, joka haluaisi tukea Taideparantolan
toimintaa mittavalla summalla. Mikäli minulla on
tulevaisuudessa mahdollisuus kokeilla Taideparantolan toimintaa käytännössä, luulen että sen tulee
tapahtua asteittain. Ensin pienemmän rahoituksen
vaativana muutaman viikon tai kuukauden mittaisena testinä, jotta näkisin, miten projekti käytännössä toimii. Tämän jälkeen toimintaa voisi laajentaa
pikkuhiljaa ja hakea suurempaa rahoitusta erilaisilta
säätiöiltä.
Suunnittelemani manuaalin säännöt ja ohjelma eivät
ole kiveen hakattuja. Taideparantola tulee varmasti
elämään ja muuttumaan, kun sen toimintaa kokeillaan käytännössä. Haluan tulevaisuudessa kiinnittää
huomiota siihen, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät
ja kehittää konseptia osallistujien palautteen sekä
omien huomioideni perusteella. Aion myös etsiä

Minulle oli myös tärkeää, että Taideparantolan
sijaitsee kaukana kaupungeista, jotta siellä olisi
helpompi vetäytyä irti arjen kiireistä ja keskittyä
taiteelliseen työskentelyyn. Tällaisen tilan löytäminen olisi todellisuudessa haastavaa. Sen pitäisi
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7. LOPUKSI

Taideparantolaan yhteistyökumppaneita ja jatkaa
aiheen tutkimista sekä informaation keräämistä.
Tällainen yhteisöllinen luovan työskentelyn tyyssija on ollut haaveissani jo pitkään. Vuosien mittaan
tämä haave on ottanut mielessäni monenlaisia eri
muotoja, mutta ensimmäistä kertaa se tuntuu konkreettiselta ja lähes käsin kosketeltavalta. Kosmisen
parissa työskennellessäni opin sen, ettei suuriltakaan tuntuvien projektien toteuttaminen ole mahdotonta, kun tukena on verkosto muita ihmisiä, jotka
jakavat innostuksesi. Taideparantolan ääriviivat
häämöttävät jo horisontissa.

Opinnäytteeni aihe kumpusi omista vaikeuksistani taiteellisen työni parissa. Halusin tutkia niitä
keinoja, joita taiteilijat ovat läpi historian käyttäneet
taiteellisen työskentelyn mahdollistamiseksi ja mitä
keinoja nykyisin on olemassa. Arkiset asiat, kuten
raha, kiire, vertaistuki ja päivärutiinit muotoutuivat
yllättävän kiinnostaviksi aiheiksi tutkia.
Opinnäytteeni ensimmäisessä osassa kävin läpi
taiteilijasiirtokuntien, residenssien ja taideleirien
historiaa sekä toimintaa. Pohdin niiden ominaisuuksia, mahdollisuuksia ja heikkouksia nykypäivän
realiteettien valossa. Opinnäytteen toisessa osassa
pohdin vertaistuen merkitystä taiteilijan työssä.
Siinä analysoin taiteen kentällä ilmenevää kilpailuhenkisyyttä sekä myyttiä täysin yksin työskentelevästä taiteilijasta. Tässä kappaleessa käyn läpi
myös omaa kokemustani Kosminen-taidetilan ylläpidosta yhdessä samannimisen kollektiivin kanssa
ja sitä miten sen myötä syntynyt tukiverkosto on
minua auttanut taiteellisessa työssäni. Opinnäytteen
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kolmannessa kappaleessa keskityn taiteilijan arjessa
kohtaamiin haasteisiin, kuten prokrastinaatioon
ja inspiraation puutteeseen. Tässä kappaleessa
pohdin prokrastinaation addiktoivaa luonnetta, sekä
inspiraation käsitettä ja ominaisuuksia. Keräsin
myös haastattelujen kautta esimerkkejä tuntemieni
luovalla alalla työskentelevien ihmisten päivärutiineista sekä metodeista, joita he käyttävät inspiraation aikaansaamiseksi. Kappaleen viimeisessä
osassa käsittelen päiväkirjan muodossa kokemustani
Örön saaren residenssistä, jossa vietin maaliskuun
2019. Päiväkirjassa käsittelen omia henkilökohtaisia
vaikeuksiani taiteellisen työskentelyn suhteen ja
peilasin residenssin vaikutusta niihin.

intensiteetillä. Jokainen valitsemani aihealue on
kuitenkin olennainen osa taiteilijan työnkuvaa ja
arkea ja näin ollen tärkeitä elementtejä Taideparantolan manuaalin kannalta. Ilman näiden teemojen
läpikäymistä en olisi kyennyt tavoittamaan haluamaani lopputulosta.
Opinnäytteeni tavoitteena oli kartoittaa uudenlaisia
työskentelyn metodeja. Havaitsin, että taiteilijan työ
on yhtä kompromissia, tasapainottelua elinkeinon,
tuotteliaisuuden ja sosiaalisen elämän välillä. Ei ole
olemassa yhtä ainutta maagista yhtälöä, jonka avulla
oppisin työskentelemään paremmin, ei loitsua, joka
saisi luovuuteni virtaamaan. Sen sijaan se vaatii
jatkuvaa työntekoa ja itsensä motivoimista. Kenties
ainoa maaginen asia ovat muut ihmiset ja heidän
antamansa tuki ja turva. Tästä syystä toivon pääseväni pian kokeilemaan Taideparantolan toimintaa
käytännössä ja että sinne muodostuisi solidaarinen taiteilijoiden välistä ystävyyttä kannatteleva
verkosto.

Opinnäytteeni taiteellinen osuus on manuaali kuvitteellisesta residenssistä nimeltä Taideparantola.
Kirjallisessa osuudessa tehtyjen havaintojen ja
tutkimuksen pohjalta olen koonnut yhteen parhaaksi
kokemani rutiinit, metodit ja puitteet taiteelliselle
työskentelylle ja luonut niiden pohjalta uudenlaisen
residenssikonseptin, jossa yhdistyy muotoja myös
taiteilijasiirtokunnista ja taideleireistä.
Jokaisesta opinnäytteessäni käsittelemästäni
aiheesta löytyisi loputtomiin tutkittavaa ja pohdittavaa. Maisterin opinnäytetyön raameissa oli
mahdotonta syventyä jokaiseen niistä haluamallani
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Pro Artibusin kotisivut, infoteksti toiminnasta.
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Liina Aalto-Setälä
Taiteen maisterin tutkinnon opinnäytetyö

Arki ja kauhu – Katsaus taiteellisen työskentelyn
haasteisiin ja selviytymismetodeihin
Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Median laitos, Valokuvataiteen koulutusohjelma
Kevät 2019
Kannen kuvat: Liina Aalto-Setälä
Kiitokset
Valvoja
Heli Rekula
Ohjaaja
Hertta Kiiski
Kaisa Karvinen
Tommi Vasko
Saku Soukka
60 kyselyyn vastannutta nimetöntä henkilöä
Kosminen-kollektiivi: Lotta Blomberg, Anna Niskanen
ja Helen Korpak
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Joka päivä syömme yhdessä aamupalan,
päivällisen ja iltapalan. Aamu- ja
iltapalasta
vieraat
huolehtivat
itse, mutta jokaisella on vuorollaan
vastuu päivällisen valmistamisesta.
Aamupala klo 10.00. Päivällinen klo
15.00. Illallinen klo 20.00.

Musiikki-, elokuva- ja kritiikkiilloille on oma erillinen lepohuone,
josta löytyy patjoja, sohvia, tyynyjä
sekä nojatuoleja.
Elokuva- ja musiikkiehdotuksille
on omat laatikkonsa, joihin voi
nimettömänä ehdottaa haluamaansa
teosta. Ehtona on, että ehdotuksen
tekijä hoitaa elokuvan tai albumin
esittämisen.
Taideparantolassa on oma kirjasto,
jossa
on
kattava
kokoelma
taidekirjallisuutta,
fiktiota
ja
teoriakirjoja.

Puhelimien ja tietokoneiden käyttö Taideparantolassa on
kiellettyä kello yhteen saakka. Senkin jälkeen toivottavaa olisi, että niitä käytettäisiin harkiten.
Vierailijoiden tulee antaa toisilleen työskentelyrauha. Rakennuksen pihalla on kuitenkin sosiaalisiin
hetkiin varattu tila, jonne voi halutessaan mennä. Tilan
ulkopuolella on pieni lamppu, jonka voi sytyttää merkiksi
seuran kaipuusta.
Taideparantolaan on sallittua tuoda ystäviä, lemmikkejä
ja perheenjäseniä.

manuaali

Ennen päivällistä aikataulussa on
puolen tunnin kävelyretki luonnon
siimeksissä. Sen jälkeen vierailla
on
vapaata
työskentelyaikaa
päivälliseen saakka.

Taideparantolan ohjelmaa on tähdellistä noudattaa täyden
hyödyn saamiseksi, mutta hyvästä syystä osan niistä
voi jättää välistä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi
yllättävä inspiraatiopuuska, joka vaatii vierailijan
täyden huomion, tai pommiin nukkuminen. Taideparantola ei
ole koulu, jossa jaetaan sanktioita tehtävien tekemättä
jättämisestä.

Liina Aalto-Setälä

Päivä aloitetaan aina yhteisellä
joogahetkellä (n. 10min) ennen
aamupalaa.

Taideparantola on utooppinen sivistyksestä eristyksissä oleva luonnon ympäröimä tila, jonne luovan työnsä
parissa kärsivät voivat tulla hoivaamaan itseään. Taideparantolassa ei ole määrättyä aikaa, joka siellä tulee
viettää. Vieraat voivat saapua ja lähteä oman aikataulunsa mukaan, niin kauan kuin parantolassa on vapaita
paikkoja jäljellä. On kuitenkin suositeltavaa saapua
parantolaan viikon alussa, sillä viikkorytmi on suunniteltu aloitettavaksi maanantaisin. Taideparantolassa
ei tähdätä mihinkään tiettyyn lopputulokseen, eikä siellä
ole tarkoituksena tuottaa mitään tiettyä valmista teosta.

TAIDEPARANTOLA

Vierailla on käytettävissään oma
makuuhuone, sekä yhteisesti jaettavat
työtilat.

Maanantai
Hautomopäivä. Luonnostelua, ideointia.

Tiistai
Intensiivityöskentelypäivä. Työskentely alkaa aamupalan
jälkeen ja loppuu iltapalalla. Työskentely tapahtuu
tunnin jaksoissa, joiden välissä on 15 minuutin tauko.

Keskiviikko
Aamupalalla vertaistukiryhmä, avointa keskustelua
taiteilijan työn haasteista kahvin ja puuron äärellä.
Iltapalan jälkeen kuuntelemme hiljaisuudessa yhden
äänellisen teoksen lepohuoneessa.

Torstai
Vapaata työskentelyä.

Perjantai
Illalla ohjelmassa elokuva lepohuoneessa.

Lauantai
Aamupalalla kahvin ja puuron äärellä jokainen voi halutessaan esitellä itselleen kiinnostavia taiteilijoita
tai taideteoksia.

Sunnuntai
Kritiikkipäivä. Kokoonnumme lepohuoneeseen ja
käymme läpi toistemme töitä.

