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1 Johdanto 
 
Kauhun aavikko on keramiikka- ja lasitaiteen kandidaatintutkielmani kirjallinen osa, 
jossa keskityn analysoimaan syitä siihen, miksi näyttelyni veistokset ovat 
kauhuelokuvien inspiroimia. Pohdin kauhun estetiikan merkitystä itselleni alkaen 
nuoruudestani ja päätyen nykyhetkeen. Erittelen syitä sen viehätykseen ja esitellen 
alan genrejä sekä taiteilijoita, joiden synkkää kädenjälkeä ihailen heidän elokuvissaan 
tai muissa taiteellisissa tuotoksissa.   
 
Syvennyn myös pohtimaan kysymystä, miksi kauhuelokuvat ovat niin lumoavia? Nehän 
sisältävät karmeita asioita, joita kukaan ei oikeassa elämässä haluaisi kohdata, joten 
mikä niissä on niin kiinnostavaa? Löytääkseni vastauksia tarkastelen aihetta 
laajemmasta näkökulmasta, jossa mietin elokuvien sisällä esiintyvän väkivallan 
perinnettä yhteiskunnassamme: väkivallan viihteellisyys ei ole historiallisesti uusi ilmiö. 
 
Lopuksi esittelen veistoksieni teknisen toteutuksen sekä lähtökohtia, joiden perusteella 
olen valinnut materiaalikseni paperisaven sekä metallin osaksi niiden rakentamisessa. 
Kerron myös niin kutsutusta sekatekniikasta sekä metallin ja keramiikan yhdistämisestä 
sen puitteissa.
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2 Kauhuelokuvan lumo 
 
Harrastan kauhuelokuvien keräilyä ja nautin niiden katselemisesta. Minulla on tapana 
seurata uusimpien kauhuelokuvien ilmestymistä Internetistä niille pyhitetyillä 
fanisivustoilla. Nautin jokavuotisista Helsingin kauhuelokuvafestivaaleista, joissa 
uutuuksia pääse jännittämään pimeään elokuvateatteriin keskellä yötä. 
  
Mieltymykseni kauhuun, on jännityksennälkäinen piirre, joka on ollut minussa jo 
lapsesta lähtien. Uskon sen johtuvan siitä, että pikkusiskona olen halunnut todistaa 
isoveljelleni olevani yhtä rohkea kuin hän. Tämä on johtanut siihen, että olen ennen 
aikojani katsellut kaiken maailman karmeuksia isojen poikien joukossa.  
 
Itselleni tavaramerkiksi on muodostunut tyyli, jossa voimakkaat värit sekä raavitut 
pinnat pulpahtavat alitajunnastani jatkuvasti esille ja näkyvät tekemississäni. Tämä on 
kuitenkin vasta pintaraapaisu hyvin mielenkiintoisen aiheen ympärillä. Se, että minua ja 
miljoonia muitakin ihmisiä kiinnosta katsella hirveiden asioiden tapahtumista, on 
ensinnäkin outoa ja toisaalta mielenkiintoinen arvoitus. Eihän kukaan meistä oikeasi 
halua olla paikan päällä todistamassa, kun sarjamurhaaja pilkkoo uhrinsa palasiksi. Eli 
mikä on tämän tuskan ihannoimisen ydin? Miksi jokin vastenmielinen vetää ihmisiä 
puoleensa? 
 
Tutkija Henry Baconin toteaa heti alkukättelyssä teoksessaan Väkivallan Lumo, että 
väkivaltaa sisältävät elokuvat ovat kautta aikojen houkutelleet suuria määriä yleisöjä 
äärelleen mitä karmaisevimmilla tarinoilla. Tämän tyylisissä kauhuelokuvissa ohjaajat 
pyrkivät ainoastaan yhteen tavoitteeseen: herättää yleisössä mahdollisimman 
voimakasta pelon ja ahdingon tunnetta. Tietenkin vastaavaa nautintoa lupaillaan 
muissakin taiteenaloissa, mutta toteaa elokuvan olevan audiovisuaalisen 
todenkaltaisuutensa takia aihepiirin kärkisijalla. (Bacon, 2010, ss.7–8.) 
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Toinen tärkeä asia jonka Bacon tuo esille tukemaan aihettaan, miksi hirveät elokuvat 
kiehtovat ihmismieltä on se, että niiden aineiston kautta voimme turvallisesti kokea 
asioita, joita emme oikeassa elämässä ensinnäkään halua kokea tai emme moraalisten 
sekä sosiaalisten rajoitteiden takia pysty kokemaan. Tässä kontekstissa elokuva voi siis 
toimia terapian muotona, jossa pahimpia painajaisiaan saa kohdata kärsimättä. 
Tällaisessa tilanteessa elokuvan näkemiseen yhdistyy voimakas fyysinen tunne, joka on 
suoraan verrattavissa esimerkiksi benjihypyn antamaan adrenaliinipurkaukseen. 
Katsojan suhde elokuvaan vahvistuu adrenaliinin voimakkaan erittymisen takia ja on 
todennäköistä, että hän mielellään pyrkii toistamaan kokemaansa nautinnon tunnetta. 
(Bacon, 2010, ss.9–12.)  
 
Bacon on tutkimuksissaan tullut myös siihen tulokseen, että väkivaltaiset elokuvat 
tarjoavat kompleksisen elämän äärellä helppoja ratkaisuja. Tämä tarkoittaa sitä, että 
oikean ja väärän välillä ei ole välimaastoa: säännöt ovat elokuvan maailmassa selkeät. 
Pahat tapetaan armotta ja ilkeille saa ja pitää kostaa. Hän esittää myös väitteen, jonka 
mukaan väkivaltaisia elokuvia katsovat ihmiset voivat kokea vahvaa ihannointia pahaa 
hahmoa kohtaa. Tätä ilmiötä hän tulkitsee ymmärtämällä elokuvassa esiintyvän 
hahmon tarjoavan katsojilleen kanavan, jonka kautta hän voi nauttia kiellettyjen 
tunteiden raivokkaasta purkautumisesta. Tässä helvetillisessä maailmassa paholainen 
on omien sairaiden tunteiden kuningas, ja muut sen ympärillä kertakäyttöistä tavaraa.    
 
Bacon muistuttaa meitä siitä, että ihmisen käyttäytymiseen liittyvissä väitteissä on 
syytä säilyttää kriittinen asenne. Yhtä absoluuttista totuutta ei ole olemassa, sillä 
ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jonka luonnetta määrävät osittain 
kulttuuriset erot sekä henkilökohtaiset kokemukset ja biologinen perimä. (Bacon, 2010, 
ss.28–38.) 
 
Pidän erityisen tärkeänä hänen mielipidettään, jonka mukaan kauhuelokuvassa 
nostetaan esille tarkkaan suunniteltu juonen kaari, jonka tarkoituksena on 
hätkähdyttää sekä hämärryttää moraalisia lähtökohtiamme. Tämän kautta olen voinut 
peilata omia voimakkaita tuntemuksiani fiktiivisiä pahoja hahmoja kohtaan. Ensinnäkin 
on ollut terveellistä ymmärtää, että osa hurmiota näissä elokuvissa on niiden antama 
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fyysisen reaktio, josta kerroin aiemmin mainitessani adrenaliinipurkaukseen liittyvän 
mielihyvän. Haastavampi asia on ollut ymmärtää, miksi paha fiktiivinen maailma antaisi 
minulle kentän, jossa käsitellä tukahdutettuja luonnollisia tuntemuksiani.  
 
Baconin mielestä osa elokuvan hurmiota on selitettävissä tarkkaan suunniteltujen 
tarinoiden ansiosta, joiden ideana on houkutella meidät sisään elokuvan tekaistuun 
draamaan. Hän jatkaa kertomalla, että koemme suurta nautintoa, kun voimme nähdä 
riistetyn, nöyryytetyn tai jollain muulla tavalla kärsineen uhrin pääsevän jaloilleen 
kostamaan pahoinpitelijöilleen. Todellisuudessa saatamme kuitenkin kieltää tällaisten 
tuntemusten olemassaolon itsessämme, jolloin elokuvien fiktiivisten tarinoiden kautta 
voimme nauttia näkemästämme myöntämättä itsellemme tämän impulsiivisen piirteen 
olemassaoloa. Tämän aiheen yhteydessä esille nousee elokuvien vahva taipumus 
leikitellä tunteidemme kanssa. Bacon kirjoittaa elokuvaohjaajien olevan intuitiivisia 
psykologeja, jotka osaavat erittäin taitavasti ohjailla huomiokykyämme tahtomallansa 
tavalla, esimerkiksi hyväksymään väkivaltaa.  
 
Minun on helppo itse ymmärtää, miksi koen joidenkin kauhuelokuvien sankarien teot 
kiehtoviksi. Voin myöntää, että väite kostosta nauttimisesta pitää kohdallani paikkansa. 
Mielestäni on oikeutettua ja tarpeellista prosessoida kiellettyjä tuntemuksia 
mielikuvitteellisessa kontekstissa, jonka kauhuelokuvien raaka versio todellisuudesta 
meille tarjoaa. Jos katsomistilanteeseen yhdistyy vielä vahva fyysinen kokemus, ei ole 
ollenkaan ihme, että aihe kiinnostaa.    
 
Opinnäytetyössäni olen esittänyt itselleni kysymyksen siitä, miksi työskentelyni on juuri 
kauhuelokuvien inspiroimaa. Alkaessani pohtia tätä kysymystä en tiennyt, minne se 
minut johtaisi. Kiitos Henry Baconin olen löytänyt vastauksia mm. siihen, miksi kauhu 
ylipäätään koetaan kiinnostavana. Olen sen avulla pystynyt analysoimaan omaa 
käyttäytymistäni ja suhdettani aiheeseen paremmin. 
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3 Väkivallan esittämisestä 
 
Kauhuelokuvien aineistoa on mielestäni tässä yhteydessä syytä tarkastella laajalti. 
Väkivallalla ja sen esiintymisellähän on pitkät perinteet historiassamme.  
 
Aggressiivisuus on osa ihmisen esihistoriallista perimäämme. Luonnossa aggressiot 
liittyivät rotumme välttämättömiin tarpeisiin kuten saalistamiseen, itsepuolustukseen, 
pariutumiseen sekä reviirin ja ravinnon hallintaan. Nykypäivänä näitä esihistoriallisia 
piirteitä ei juuri sivistyneen käytöksen ansiosta huomata, mutta se ei tarkoita sitä, että 
niitä ei olisi olemassa.  
 
Ymmärtäessämme aggressiivisuuden olevan osa luontoamme on meidän myös 
helpompi käsittää, miksi tämä aihe koetaan kiinnostavaksi. Asiaan ei kuitenkaan pidä 
suhtautua kevytmielisesti. Jotta tästä ilmiöstä on päästy nauttimaan, täytyi sen 
ympärille ensin luoda selkeät rajat sekä yhteiset säännöt. Näiden sääntöjen vaaliminen 
on yhteiskuntamme perusta, ja niiden ansiosta olemme kykeneviä suojelemaan sen 
yksittäisiä jäseniä sekä yhteisöllistä identiteettiä. Kasvatuksen avulla opimme 
hillitsemään sisäisiä tuntemuksiamme kuten esimerkiksi impulssin toimia väkivaltaisesti 
suuttuessa. (Bacon, 2010, ss. 21–38.) 
 
Esihistoriallisessa menneisyydessä ihmisen elämään alkoi syntyä sääntöjä tarinoihin 
verhoutuneena. Niiden tarkoitus on ollut opettaa jälkeläisille olennaisin ympäröivästä 
luonnosta sekä sen vihollisista. Tarinoiden kautta ihmiset ovat oppineet selviytymisen 
kannalta olennaisia asioita ilman, että heidän on tarvinnut kokea vaaraa 
henkilökohtaisesti. Tällä tavoin ihminen on voinut oppia kontrolloimaan pelkojaan ja 
muodostamaan vieraan uhan ympärille uskomuksia, joiden pohjalta hän on pyrkinyt 
hallitsemaan ympärillään olevaa vierasta luontoa. Yhteisöjen kehittyessä tarinat 
muotoutuivat mytologioiksi, joista myöhemmässä vaiheessa muun muassa moni 
uskonto on saanut alkunsa. (Sjögren, 1989, ss.11–20.) 
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Fiktiivisillä uskomuksilla ihmiset saattoivat opettaa toisilleen normeja yhteisöllisyydestä 
sekä väkivallan käyttämisestä sen sisällä. Niitä oli siis mahdollista käyttää vallan ja 
kontrollin välineinä. Uskontojen avulla kansalaisille oli mahdollista luoda käsitys 
voimakkaasta instituutiosta, jossa ainoastaan sen maallisilla johtajilla on oikeus päättää 
hallitsemisesta sekä rankaisemiseen liittyvistä asioista. (Bacon, 2010, ss.30–40.)  
 
Tämä järjestäytyneisyys ei kuitenkaan valitettavasti ole poistanut väkivaltaa. Se on 
ainoastaan luonut sen ympärille kontrolloidumman kentän, jossa harjoittaa 
haluamaansa. Esimerkkinä tästä on kidutuksen ruma kulttuuri historiassamme. Jälkiä 
väkivaltaisuudesta ja sen toteuttamisesta on löydetty kaikista muinaisista kirjoituksista 
sekä myös uudemmista historiallisista lähteistä. Miten väkivalta on ilmennyt, vaihtelee 
suuresti kulttuurista toiseen. Samankaltaista on kuitenkin ollut sen systemaattinen 
harjoitus sekä viihteellinen arvo. (Bacon, 2010, ss.30–34.) Esimerkiksi muinaisessa 
Roomassa kauhua esitettiin keisarin voiman jatkeena amfiteattereissa, joissa 
teurastajana toimi ihailua ja pelkoa luova gladiaattori. Myös 1800-luvulla kansalaisia 
peloteltiin julkisilla teloituksilla, joiden tarkoitus oli näyttää kuninkaan mahti rikoksia 
harkitseville. Näistä tapahtumista muodostui kuitenkin myös viihdettä, josta nautittiin 
koko kansan voimin. Huomioidessamme historiassamme olevaa jatkuvaa 
kidutuskulttuuria, jonka lähtökohtana on ollut johtajien voiman esittäminen, sekä 
kansalaisten pelottelu, herää kysymys, miten tästä primitiivisestä viihteen muodosta ei 
ole päästy eroon. 
(Kauhuelokuva – Kauhuelokuvan tutkimus, 2012) 
 
Päädymme jälleen esittämäni kysymyksen äärelle, jossa pohdin kauhun näkemisen 
viihteellistä arvoa. Bacon tutkii vastaavaa aihetta tuomalla esille filosofi Edmund Burkin 
ajatuksia 1700-luvulta: ” Meillä ihmisillä on taipumus saada mielihyvää – eikä suinkaan 
vähäistä – toisten ihmisten onnettomuuksien ja tuskan katsomisesta” (Bacon, 2010, 
s.30). Miettiessämme ihmisen käyttäytymiseen liittyviä tulkintoja meidän on 
huomioitava, että yhtä oikeaa vastausta ei ole. Tällöin paras tuomari tiedon rinnalla on 
oma järki.  
 



 

 

9 

Fiktiivinen elokuvamaailma on siis tarpeellinen. Elokuvien maailmassa voimme 
rauhassa nauttia sosiaalisesti kielletyistä asioista kuten esimerkiksi kostamisesta, 
omahyväisyydestä tai rääkkäämisestä. Tärkeää on myös se, että niitä katsoessamme 
tiedostamme olevamme kyvyttömiä puuttumaan näkemäämme asiaan. Tällöin voimme 
rauhassa kauhistella, arvostella ja nautiskella näkemäämme huolehtimatta siitä, että 
menettäisimme kasvomme. Koska nämä yllä mainitut asiat liikuttavat meitä 
tunteidemme kautta, yhdistyy niihin voimakas fyysinen reaktio kuten esimerkiksi 
säikähtäminen, joka on ihmisen biologiassa sukua lisääntymiseen liittyville vieteille.  
(Kauhuelokuva – Kauhuelokuvan tutkimus, 2012) 
 
 
3.1 Kauhuelokuvien genret 
 
Tässä luvussa esittelen lyhyesti, missä vaiheessa historiassamme kauhuelokuvia alettiin 
erottaa omiin kategorioihinsa ja kuinka tämä tapahtui. Mainitsen myös muutamia 
tunnetuimpia kauhuelokuvien genrejä sekä niiden pioneerit. 
 

Fiktiivisestä kerronnasta puhuttaessa on todettava, että harvalla toisella alansa 
lajityypillä taitaa olla vyönsä alla yhtä laajaa eri aihepiirien skaalaa kuin 
kauhuelokuvilla. Se johtunee osittain siitä, kun tiedostetaan kauhuelokuvien katsojien 
sijaitsevan ympäri maailmaa. Kulttuurilliset erot sekä erilaiset historialliset kokemukset 
vaikuttavat siihen, mikä koetaan missäkin pelottavaksi. Tästä huolimatta, joitakin 
kansainvälisesti omaksuttuja nimityksiä on vuosien varrella vakiintunut kuvamaan 
tietyn tyyppisiä kauhuelokuvia, ja siten erottamaan niitä omiin lajityyppeihinsä, ns. 
genreihin.  
(Wilson, Horror Films: Why We Like To Watch, 2001-2011) 
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Eksploitaatio 
Kauhuelokuvista alettiin puhua genreinä ensimmäisen kerran 1960-luvulla, jolloin ne 
nousivat pinnalle alakulttuurin ilmiönä. Myöhemmin tuo aika nimettiin eksploitaation 
aikakaudeksi. Tuolloin katsojia houkuteltiin elokuvateatteriin mielenkiintoisten 
tarinoiden sijasta ennenäkemättömän seksuaalisen aineiston sekä väkivaltaisten 
kohtausten avulla. Elokuvilla haluttiin ensisijaisesti tienata rahaa, mikä saavutettiin 
halpamaisilla ideoilla kuten näyttämällä alastomia naisia tai ruumiin silppuamista ilman 
sensuuria. Yleensä nämä elokuvat tuotettiin ilman rahallista tukea, mikä sai ne 
näyttämään huonolaatuisilta. Tilannetta kompensoitiin usein mustalla huumorilla, joka 
koetteli katsojan sietokykyä monin eri tavoin. Tästä huolimatta elokuvat onnistuivat 
saamaan vakituisen katsojakuntansa ja alakulttuurinen liike sai alkunsa. (Hokkanen & 
Virolainen, 2011, ss.13–14.) 
 
Splatter 
Splatter on englannin kielestä peräisin oleva sana ja tarkoittaa suomeksi käännettynä 
roisketta. Splatter on kauhuelokuvagenreissä ensimmäisiä nimityksiä tietyn tyyppiselle 
elokuvalajille. Tässä tyylilajissa keskitytään näyttämään liioiteltuja kohtauksia veren 
roiskumisesta sekä sisäelinten pursuamisesta. Ensimmäisiä splatterelokuvia ovat mm. 
Herschell Gordon Lewiksen ohjaama Blood Feast vuodelta 1963 ja Robert Houstonin 
tekemä Shogun Assassin vuodelta 1972. 
(Splatter film, 2012) 
 
Gore 
Samoihin aikoihin splattereiden rinnalla nousivat myös gore-kauhuelokuvat. Gore 
tarkoittaa verta ja on nimike alan ammattilaisten käyttämälle tekoverelle. Gore-
elokuvissa tunnosomaista ovat harvinaisen sadistiset kohtaukset. Toisin kuin 
splattereissa, joissa välillä voi näkyä mustaa huumoria, gore on keskittynyt ainoastaan 
ällöttämään sekä järkyttämään yleisöänsä. Tärkeitä pioneereja tälle lajityypille on 
Ruggero Deodaton ohjaama Cannibal Holocaust vuodelta 1980 sekä Tun Fei Moun Men 
Behind The Sun vuodelta 1988.  
(Gore, 2012) 
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Zombie 
Varhaisimmat zombie-elokuvat pohjautuivat suoraan voodoo-taikauskon myytteihin 
zombi-ihmisistä, jotka ovat joutuneet noidan vangiksi loitsun avulla. Nämä ensimmäiset 
kokeilut eivät kiinnostaneet kauhuelokuvamarkkinoita, sillä niiden zombit eivät 
varsinaisesti olleet uhka kenellekään. Asia kuitenkin muuttui vuonna 1968, jolloin 
elokuva Night of the Living Dead nousi pinnalle ja esitteli valkokankaalla erilaisen 
zombin. Tämä uusi versio hahmosta oli suoraan kuolleista noussut vaarallinen 
ihmissyöjä, joka pystyi muuttamaan muita ihmisiä kaltaisekseen puremalla. Zombien 
ahdistavuutta lisäsi myös se, että he liikkuivat ryhmissä ollen täten kuumottava joukko 
kuolleista nousseita lihanhimoisia tappajia. Lajityyppi sai vakaan seuraajakuntansa 
hetkessä mm. ohjaaja George Romeron 1968 ilmestyneen elokuvan Night of The Living 
Dead:in myötä, josta uusi genre sai alkunsa. 
(Zombi, 2012) 
 
Näistä genreistä tärkeimpänä pidän zombie-elokuvia. Alan tuotannossa on runsaasti 
mustaa huumoria, josta pidän sillä se on mielestäni huvittavaa katsella elävien 
kuolleiden temmeltämistä. Genren produktioilla on hyvin laaja repertuaari erilaista 
humoristista aineistoa aina avaruuszombeista natsizombeihin asti. Helsingissä tätä 
maineikasta genreä juhlistetaan vuosittain pienimuotoisessa tapahtumassa, jonka 
traditio on muun muassa Zombie Walk niminen paraati. Olen itse osallistunut tähän 
tapahtumaan ja se oli ikimuistoinen kokemus.  
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Kuva 1. Minä Zombiena, 2010  
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3.2 Omat ihanteet menneestä ja nykypäivästä 
 
Kuten aiemmin mainitsin, kauhuelokuvien synkkä maailma on vedonnut minuun aina.  
Muistan olleeni lapsena suorastaan hullaantunut ohjaaja Tim Burtonin elokuvasta 
Beetlejuice (1988). Elokuva vetosi minuun erityisesti sen sisältämien visuaalisesti 
mielenkiintoisten hahmojen takia. Winona Ryderin esittämä mustiin pukeutunut nuori 
nainen Lydia Deetz teki minuun syvän vaikutuksen ja pysyi pitkän aikaa esikuvanani. 
Hieman myöhemmin ihanteekseni nousi Wednesday Addams -niminen hahmo 
elokuvasta Addams Family (1991). Addams Family on tunnelmaltaan samanlainen kuin 
Beetlejuice, jossa kuolleiden mustalla huumorilla väritettyyn elämään pääsee 
tutustumaan goottilaisessa maisemassa.  
 
Seuraava tärkeä ajanjakso nuoruudestani on kiintymykseni ns. vampyyrielokuviin. 
Ihastukseni sai alkunsa siitä, että Winona Ryder, idolini elokuvasta Beetlejuice, esiintyi 
uudessa tuotannossa nimeltä Dracula vuonna 1992. Olin todella vaikuttunut elokuvan 
synkästä maailmasta sekä ihannoimani näyttelijän uudesta roolihahmosta. 
Ymmärrettävästi Draculan inspiroimana myös Interview with the Vampire -niminen 
teos muodostui tärkeäksi muistoksi nuoruudestani.  
 
Nykyisin voin sanoa, että näiden 1990-luvun alun elokuvien palvonta on suurimmaksi 
osaksi jäänyt taakseni, mutta niiden vahva vaikutus minuun on edelleen huomattavissa 
eri tavoilla. Uskon esimerkiksi, että nautin tiettyjen elokuvaohjaajien tuotannoista, 
koska heidän tekemänsä elokuvat muistuttavat minua menneisyydestäni. Tätä kautta 
voin myös päätellä, että vahva mieltymykseni goottilaiseen taiteeseen on saanut 
alkunsa samasta lähteestä.  
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Kuva 2. Lydia Deetz, elokuvasta Beetlejuice (1988) 

 
 

Kuva 3. Wednesday Addams, Addams Family Values (1993) 
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3.3 Kauhu, taiteilijat ja minä 
 
Tuon seuraavaksi esiin muutamia taiteilijoita, joiden tuotoksia olemme saaneet nauttia 
kauhuelokuvissa tai muissa taiteenaloissa. Yhdistävä tekijä näissä kaikissa taiteilijoissa 
on heidän hätkähdyttävän synkkä goottilainen kädenjälkensä. Näiden taiteilijoiden 
korostaminen on tärkeää, koska heidän töillään on ollut voimakas vaikutus omaan 
työskentelyyni.  
 
Guillermo Del Toro 
Ihastukseni Guillermo Del Toron tuotantoon syntyi nähtyäni hänen ohjaamansa 
elokuvan Pan's Labyrinth vuodelta 2006. Elokuva kertoo sisällisodan jälkeisestä 
Espanjasta sekä nuoresta tytöstä Ofeliasta, joka löytää metsästä salaisen labyrintin. 
Tässä jännittävässä fantasiamaailmassa erityisen kaunista ovat Del Toron luomat 
hirviöhahmot kuten esimerkiksi Pale Man. Pale Manista mielenkiintoisen tekee hänen 
ainutlaatuinen ulkonäkönsä: ihmismäisen olennon silmät löytyvätkin pään sijasta 
hirviön käsien pohjista. (Tälle hahmolle on sen uniikin ulkonäön vuoksi perustettu 
ihailijakerho alan harrastajien toimesta, mikä on aktiivinen lähinnä Internetissä.)  
(Pan’s Labyrinth, 2006) 
 
Guillermo Del Toro on kiistämättömän lahjakas piirtäjä. Esimerkiksi Pan's Labyrinth 
elokuva on alusta loppuun hänen kädenjälkeään. Torolla on myös pitkä tausta 
elokuvien erikoisefektien suunnittelijana ja osaamisensa ansiosta Del Toro pystyy 
nykyisin tuottamaan kaikki elokuviensa hirviöt itse.  
(The official fansite for Guillermo Del Toro, 2012) 
 
Katsoessani omia töitäni, voin helposti myöntää Del Toron luomuksien vaikutuksen 
omissa kasvottomissa paperisaviveistoksissani. Silmien pois jättäminen on mielestäni 
voimakasta ja pelottavaa. Miellyin ajatukseen ensimmäisen kerran nähdessäni Del 
Toron käyttävän tätä ideaa Pale Man -hahmossaan. 
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Kuva 4. The Pale Man, Pan’s Labyrinth (2006) 

 
 
 
 
Kuva 5. The Pale Man, luonnos, Guillermo del Toro (2006) 
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Tim Burton 
Käsiteltäessä minulle tärkeitä kauhuelokuvia on Tim Burton ehdottomasti mainittava. 
Pohtiessani hänen läsnäoloaan taiteessani minun on muistutettava, että Burtonin 
goottilaiset elokuvat ovat miellyttäneet minua aina. Esimerkiksi aiemmin mainittu 
Beetle Juice on hänen ohjaamansa ja nuoruuteni suosikki. Tämän elokuvan jälkeen 
tärkeiksi ovat nousseet monet muutkin hänen tuotantonsa. Esimerkiksi elokuvat Sleepy 
Hollow vuodelta 1999 sekä Sweeney Todd vuodelta 2007 ovat molemmat uudempaa 
Burtonin tuotantoa ja mielestäni todella kauniita goottilaisia teoksia. Elokuva Sleepy 
Hollow perustuu Washington Irwingin kirjaan Päätön ratsumies. Tarina sijoittuu 
vuoteen 1799 ja kertoo konstaapeli Ichabod Cranesta, joka lähtee selvittämään raakoja 
murhia Sleepy Hollow -nimiseen kylään  
(Sleepy Hollow, 1999) 
 
Tarina Sweeney Toddista on saanut alkunsa urbaanilegendasta 1800-luvulla eläneestä 
sarjamurhaajasta, joka tappoi uhrejaan kampaamossaan. Molemmat elokuvat ovat 
tyyliltään synkkiä fantasiatarinoita, jotka ovat saaneet persoonallisen ulkonäkönsä Tim 
Burtonin piirustuksista.  
(Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 2007) 
 
Analysoidessani omaa taidettani ja Tim Burtonin merkitystä siihen minun on vaikea 
rajata aihetta, sillä koen, että hän on vaikuttanut minuun monella eri tavalla niin kauan 
kuin voin muistaa. Uskallan jopa väittää, että hänen tuotantonsa ovat olleet 
ensimmäisiä goottilaisia elokuvia, joita olen nähnyt. Näin ollen voin kutsua häntä 
mieltymyksieni aloittajaksi. Burtonin elokuvat toimivat kohdallani inspiraation antajina. 
Mieleeni jää usein moni asia: taivaan väri tai jokin pieni yksityiskohta kuten kengän 
koriste. Minulle on tärkeää saada nimenomaan nähdä näitä asioita, sillä ne imeytyvät 
alitajuntaani, josta myöhemmin prosessoin uutta aineistoa omiin töihini. Minulla on 
myös ollut tapana harjoittaa piirustustaitojani elokuvien aiheilla. Piirtämällä voi 
havainnollistaa paremmin näkemänsä aineiston. 
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Kuva 6. Headless horseman at Sleepy Hollow, Sleepy Hollow (1999) 

 
 
Kuva 7. Johnny Depp & Helena Bonham Carter, Sweeney Todd: The Demon Barber of 
Fleet Street (2007) 
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Harma Heikens 
Harma Heikens on saksalainen taiteilija, joka on syntynyt vuonna 1963.  Hänen työnsä 
ovat aikoinaan painautuneet mieleeni niiden erilaisuuden takia. Veistoksissaan Heikens 
tarttuu vaikeisiin aiheisiin kuten kuolema, prostituutio sekä globaalit ongelmat. 
Mielenkiintoista on myös hänen rajaton materiaalin käyttönsä, jossa hän yhdistelee 
vapaasti eri asioita. Teos Mother and Child vuodelta 2004 on valmistettu sekatekniikalla 
ja on hyvä esimerkki minua miellyttävästä teoksesta. Veistoksessa on käytetty savea, 
kangasta sekä tekohiuksia. Ihailtavaa tässä työssä on sen todentuntuinen, realistinen 
ulkonäkö, joka mielestäni on saavutettu nimenomaan yhdistämällä eri materiaaleja. 
Toinen hyvin toteutettu ja sekatekniikalla valmistettu teos Heikensiltä on veistossarja, 
joka käsittelee kodittomien lasten elämää. Esimerkiksi Daddy Cool -niminen veistos, 
joka on osa tämän veistossarjan tuotantoa, saavuttaa ja välittää katsojalle voimakkaan 
tuntemuksen seksiturismista, koska lasta koskettelevalla hahmolla on yllään oikeat 
turisteille tarkoitetut rantashortsit ja lippalakki.  
(Owens, About Harma Heikens, 2012) 
 
Omassa työskentelyssäni sekatekniikka toimii jännittävänä lisänä, jonka avulla pystyn 
viemään taidettani pidemmälle kuin perinteisemmällä materiaalisidonnaisella 
ajattelulla. Opinnoissani ajattelutapaani on edistänyt kolme Tila ja muoto -kurssia. 
Niissä olen oppinut arvostamaan intuitiivista ajattelua sekä rajattomuuden tunnetta 
taiteen valmistamisessa. On ollut mielenkiintoista oppia näkemään kaikki materiaalit 
hammasharjasta autonrenkaaseen asti oman taiteensa potentiaalisina osina.   
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Kuva 8. Daddy Cool (120 x 85 x 73 cm), Harma Heikens (2007) 

 
 
Kuva 9. Mother and Child (80x60x40cm), Harma Heikens (2004) 
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Melissa Ichiuji 
Melissa Ichiuji on amerikkalainen performanssi- sekä kuvanveistotaiteilija, joka on 
syntynyt vuonna 1968. Ichiuji käsittelee taiteessaan muistoja lapsuudestaan sekä 
kokemuksia elämänsä varrelta. Aiheet kuten feminismi, seksuaalisuus ja äitiys kuuluvat 
Melissa Ichiujin pohdinnan piiriin. 
(Ichiuji, Biography & About, 2012) 
 
Melissa Ichiujin taide on mielestäni hyvin inspiroivaa, koska hänkin käyttää 
sekatekniikkaa. Nautin suunnattomasti hänen veistoksistaan, joissa on vapaasti 
yhdistelty vanhoja kankaita, sukkahousuja, turkista, metallia sekä hiusta. 
Suunnitellessani omia paperisaviveistoksiani yritin saada niihin samankaltaista vapautta 
kuin Ichiujin veistoksissa. Olen erityisen kiinnostunut ommelletusta jäljestä hänen 
veistoksissaan. Omassa työskentelyssäni haluan tulevaisuudessa toteuttaa jotain 
vastaavaa struktuuria savesta, jonka voisi viimeistellä yhdistämällä siihen ommeltua 
jälkeä. Melissa Ichiujin performanssitaide on mielestäni myös hyvin kaunista. Pidän 
erityisen paljon hänen naisellisuudestaan, joka tulee väistämättömästi esiin hänen 
liikkeissään sekä omatekoisissa asuissaan. Näissä asuissa mielenkiintoista on niiden 
mahdollisuus toimia mukana osana taideteosta.  
 
Tulevaisuudessa olen itsekin kiinnostunut kehittämään ajatteluani yhdistämällä 
kuvanveiston ja performanssitaiteen. Näen tämän askeleen mielenkiintoiseksi 
haasteeksi, jossa voin testata taiteen rajattomuutta. Performanssiesityksen kautta 
saisin uuden välineen, jolla koskettaa katsojaani. Olen viimeaikoina ollut hyvin 
vaikuttunut muistakin raja-aitoja purkavista taiteilijoista kuten Pipilotti Rist, joka 
hyödyntää taiteessaan videoinstallaatioita sekä omatekoista äänimaisemaa.  Melissa 
Ichiujin taide tuntuu minulle läheiseltä siitäkin syystä, että hänen käsittelemänsä aiheet 
muistuttavat omiani. Esimerkiksi lapsuuden kokemukset ja nykypäivän tapahtumat 
sekoittuvat väistämättä taiteeseeni.  
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Kuva 10. Schoolgirl, Melissa Ichiuji (2006) 

 
 
 
Kuva 11. Caught, Melissa Ichiuji (2007) 
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Ajatuksia omasta työskentelytavastani 
On mielenkiintoista huomata, miten työni muuttuvat päivien varrella riippuen siitä, 
miltä minusta kulloinkin tuntuu tai mitä olen kokenut. Tämän ymmärrettyäni voin myös 
todeta, että tämä piirre tekee taiteestani ennalta arvaamatonta, sillä se on jatkuvasti 
muutostilassa, kunnes päätän sen olevan valmis. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
aloittaessani taiteellista työskentelyä en ikinä voi tietää täsmällisesti, miltä lopputulos 
tulee näyttämään. Omassa taiteessani pyrin harvoin realistiseen lopputulokseen. 
Minulle on tärkeää olla vapaa tuottamaan spontaania aineistoa, jossa en ole 
yrittänytkään käyttää mallia tai kopioimaan valokuvaa. Tämä työskentelytapa on 
minulle mieluisaa, sillä voin tällöin liikkua vapaasti materiaalien välillä. 
Paradoksaalisesti pidän myös siitä, jos oma työni näyttää välillä huonolta. Voin laittaa 
teokseni sivuun ja jatkaa sitä joku toinen kerta uudestaan. Tällaisessa prosessissa 
mielenkiintoista on huomata, kuinka omat tuntemukseni, kuten esimerkiksi väsymys, 
ovat voineet vaikuttaa suhtautumiseeni työhön. Kun ymmärrän tämän, pyrin 
hallitsemaan vointiani esimerkiksi nukkumalla hyvin ja urheilemalla. Minulle taiteen 
tuottaminen on myös fyysinen suoritus, ja jos en ole hyvässä kunnossa, en pysty tähän 
suoritukseen.      
 
Miettiessäni omia veistoksiani voin nähdä niissä paljon tuttua elokuvista sekä muista 
taiteen medioista. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että en ole koskaan suoraan 
halunnut kopioida näkemääni, vaan ainoastaan inspiroitua esillä olevasta visuaalisesta 
aineistosta. Kun muistan tämän, voin nähdä veistoksissani kopiointia syvempää 
merkitystä ja ajatella, että olen kuitenkin pyrkinyt kuvaamaan kauhua omalla tavallani, 
jossa eri inspiraation lähteet yhdistyvät omaan ääneeni. Ajatuksiini nousee myös 
syvällisempi tulkinta, jossa tavoitteluni luoda kauhun tunnelmaa on nostanut pintaan 
omat pelkoni hukkumista kohtaan. Katsellessani sokeita veistoksiani koen voimakasta 
tukehtumisentunnetta: ajatus ihmismäisestä hahmosta, jolta on poistettu kaikki 
aisteillemme olennaiset asiat, on pelottava. 
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4 Sekatekniikka keramiikassa 
 
Sekatekniikka huomioitiin uutena tyylilajina taiteessa 1900-luvun loppupuolella 
Euroopassa. Suuntaus sai alkunsa taiteilijoiden tarpeesta pyrkiä uudelleen arvioimaan 
materiaaliensa merkitystä taiteessa. Tässä hengessä sai alkunsa uusi rajaton tyyli, jossa 
materiaalin sijasta pääasiaksi nousi työn sisältö. Tämä luova ajattelu vaikutti erityisesti 
taide- sekä muotoilualan kouluihin. Oppilaita alettiin kannustaa irti perinteisemmästä 
materiaalisidonnaisesta ajattelusta kohti vapaampaa persoonallista tyyliä. Tämä vapaus 
johti siihen, että oppilaat olivat monitaitoisempia valmistuessaan. Luovan ympäristön 
ansiosta kentälle nousi uusia tekijöitä, joiden töitä alettiin identifioida sekatekniikaksi. 
(Bosworth, 2006, ss.9–12.) 
 
Esimerkiksi englantilainen Gillian Lowendes oli 60-luvulla ensimmäisiä 
keramiikkataiteilijoita, joka ryhtyi käyttämään metallia ja muita esineitä yhdessä 
keramiikan kanssa. Hänen rohkea ideansa kokeilla polttaa savea ja metallia yhdessä sai 
alkunsa matkasta Nigeriaan. Siellä hän sai paljon vaikutteita näkemistään esineistä, 
joissa eri materiaaleja yhdisteltiin kauniin lopputuloksen saavuttamiseksi. Muita 
mielenkiintoisia teoksia, jotka ovat saaneet vaikutteita näiltä ajoilta, ovat muun muassa 
saksalaisen Ulrike Muellerin keraamiset käsilaukut. Hän valmisti ne upottamalla 
sinkitettyä metalliverkkoa porsliinivalusaveen. Esineet ovat saaneet lujuutta lasitteesta 
ja toimivat täten käyttökelpoisina esineinä. (Bosworth, 2006, s.16.) 
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Kuva 12. Can Collage, Gillan Lowendes (1998) 

 
 
Kuva 13. Two Handbags, Ulrike Mueller (2000) 
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Suomessa ns. sekatekniikkaa on nähty esimerkiksi Kim Simonssonin veistoksissa kuten 
Little Bubblegum Girl (2009) sekä Spitting Girl (2005). Patsaissa on yhdistetty lasia, 
keramiikkaa sekä automaalia ja polyesteritäytettä. Muita kokeellisia veistoksia 
suomessa on nähty Eeva Turusen teoksessa Uimari (2003), jossa on yhdistetty lasia ja 
posliinia. Raija Cammaranon Kimono (1999) teos on valmistettu saveen valetusta 
teräsverkosta. 
(Hellman, 2004, s. 178, s. 203 & s. 248) 
 
 
 Kuva 14. Spitting Girl, Kim Simonsson (2005) 
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Kuva 15. Uimari, Eeva Turunen (2003) 

 
 
Kuva 16. Kimono, Raija Cammarano (1999) 
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Poltettu metalli 
Metallia ja savea yhdistäessä on syytä ottaa huomioon saven taipumus kutistua 
kuivuessa ja jälleen poltettaessa. Metalli taasen ei kutistu, eli se voi aiheuttaa 
halkeamista ollessaan osana keraamista esinettä. Alan taiteilijoilla on eri tekniikoita, 
joiden avulla he pyrkivät välttämään näitä ongelmia. Esimerkiksi keramiikkataiteilija 
Susannah Moor kertoo lävistävänsä savikipponsa nauloilla esineen ollessa nahkakuiva. 
Näin hän välttää saven halkeamisen 980-asteisessa raakapoltossa. Susan O’Byrne ja 
Emma Rodgers taas sekoittavat savimassaansa paperia, molokiittia ja lasikuitua 
vähentäen siten massan kutistumista, mikä taas mahdollistaa metallin yhdistämisen 
saveen polttovaiheessa.  
 
 
 
 
Kuva 17. Cheetah, Susan O’Byrne (2008) 
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Kuva 18. Bull, Emma Rodgers (2009) 

 
 
 
Eri metallit toimivat eri tavoin poltossa. Toiset hyvin ohuet lankamaiset metallit, kuten 
alumiini, sulavat jo hyvin alhaisessa lämpötilassa kun taas kupari kestää kuumuutta 
parhaiten. Kaikki metallit kärsivät kuitenkin poltosta ja haurastuvat. Tämä ominaisuus ei 
kuitenkaan ole estänyt alan taiteilijoita käyttämästä metallia mukana poltoissa. 
Päinvastoin se on saanut oman vakaan ihailija- ja käyttäjäkuntansa, joka mieltää 
poltetun metallin sopivan hyvin yhteen keramiikan kanssa. (Bowsorth, 2006, ss. 20–23.)  
 
Metallin yhdistäminen opinnäytetyöni veistoksiin on saanut alkunsa näiden 
mielenkiintoisten tekijöiden ansiosta. Olen ollut erityisen otettu Susan O’Byrnen 
valmistamista paperisavieläimistä. Niiden rakentamiseen on käytetty metalliluurankoa 
paperiveistoksen sisällä.  
(O’Byrne, About, 2012) 
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4.1 Neljä veistosta paperisavesta 
 
Opinnäytetyöni veistokset saivat alkunsa halustani ryhtyä toteuttamaan visiota, joka 
selkeästi loisi kauhumaisen tunnelman. Ajatus juuri tämän tyyppisestä tunnelmasta 
nousi tutkimusaiheestani, jossa keskityn löytämään vastausta kysymykselle, miksi 
kauhuelokuvat koetaan kiinnostaviksi. Pohtiessani, miten parhaiten esittäisin 
kauhumaista tunnelmaa, koin sopivaksi tuottaa veistossarjan, joka pröystäilee 
ulkonäöllään, kuten kauhuelokuvilla on tapana mässäillä brutaalien kohtaustensa 
kanssa.  
 
Päätös toteuttaa veistokseni paperisavesta lähti tietoisesta vallinnasta. Arvioin omien 
kykyjeni olevan onnistumisen kannalta parhaimmat tämän materiaalin kanssa, sillä 
hallitsen sen työstön hyvin. Paperisavi vei voiton toisista materiaaleista myös siksi, että 
tiesin voivani luoda aiheeseen sopivimman näköiset pinnat sen työstämisen avulla. 
Paperisavi on materiaali, johon olen kiintynyt aikoinaan opintojeni alkuvaiheessa 
Marja-Leena Juvosen ohjaamalla Keramiikan pintatekniikat I -kurssilla. Materiaali on 
tuntunut minulle oikealta sen monipuolisten työstömahdollisuuksien takia. Minulle on 
aikoinaan ollut hyvin vapauttavaa voida unohtaa huolet halkeilusta kuivumisvaiheessa, 
sillä paperi saven sisällä estää halkeilua ja muun muassa nopeuttaa kuivumista. 
Kuivassa esineessä on se palkitseva ominaisuus, että sen työstämistä on mahdollista 
jatkaa miettimättä, irtoavatko liitetyt osat toisistaan myöhemmin poltettaessa. Tämä 
vapaus kuivan ja märän samanaikaisessa työstämisessä on ollut opinnäytetöideni 
veistosten pinnan valmistamisessa hyödyllistä.  
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4.1.1 Luonnokset ja materiaalinäytteet 
 
Luonnostelu on minulle väline, jolla tuoda ajatuksiani esille. Sen avulla minulle on 
helpompaa esitellä ideoitani muille sekä selkeyttää niitä itselleni. Piirtäminen toimii 
tällöin kuvallisena ajatuskarttana, josta on helppo löytää toimivimmat ratkaisut kuten 
esimerkiksi yhteensopivat värit tai eri asentojen toimivuus, joita on työstövaiheessa 
huomattavasti vaikeampaa vaihdella.  
 
Aloitin Kauhun aavikko -veistosten luonnostelun tietokoneen äärellä selaillen 
lempiblogiani Wurtseltodia, jossa tärkeiden taiteilijoiden, kuten muun muassa Hans 
Belmerin, Jeffery Scottin sekä Kai Akemin pelottavaa taidetta esitellään. Minulle oli 
tärkeää ruokkia mielikuvitustani suurella määrällä kuvamateriaalia katselemalla monta 
eri asia nopeasti läpi.  Samaan aikaan piirsin muistiin eri yksityiskohtia sieltä täältä 
yhdistellen niihin jotain omaa. Lopulta päädyin neljään luonnokseen, joiden pohjalta 
olin valmis aloittamaan työt. Tämä prosessi työskentelyvaiheessani ei koskaan kestä 
kovin kauan, luonnosten tarkoitus on vain toimia suuntaa antavana tukivälineenä, 
johon voin palata, kun tarvitsen muistutusta alkuperäisistä ajatuksistani. Saven kanssa 
työskennellessäni uusia ideoita syntyy yleensä vielä työstövaiheessa, ja saatan tarttua 
niihin hyvin spontaanisti. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen prosessi, jossa savi itse 
toimii lopullisena inspiraation antajana. 
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Kuva 19. Luonnoskokeilu 1, Jessica Meyer (2012) 

 
 
Kuva 20. Luonnoskokeilu 2, Jessica Meyer (2012) 
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Luonnoksissani olin suunnitellut liittäväni metalliset osat vasta polton jälkeen teoksiini. 
Suunnitelmani kuitenkin muuttui, kun ymmärsin, että metallia voisi yhdistää saveen jo 
polttovaiheessa, kunhan huomioin valitsemani metallin maksimilämpötilan. Tein kaksi 
koe-erää näytteitä. Ensimmäisessä koe-erässä polttolämpötila oli 1115°C. Halusin 
neuvoista huolimatta valita alhaisemman lämmön, sillä olin epävarma valitsemani 
kanaverkon lämmönsietokyvystä, koska en löytänyt siitä tarkkaa tietoa.  
Materiaalinäytteitä tehdessäni päätin tutkia myös muita metallisia esineitä ja palasia, 
kuten henkareita, paperiliittimiä, paksuja rautatankoja sekä kuparia. Saamani tulokset 
olivat positiivisia. Metallit olivat ehjiä ja savi oli polton jälkeen halkeilematonta. 
Seuraavassa poltossa asteet nostettiin 1140°C, jolloin metallit haurastuivat, mutta 
pysyivät edelleen ehjinä. Päätin lopulta polttaa veistokseni korkeammassa lämmössä, 
sillä käyttämäni Engobet vaativat sitä sulamiseensa.  Taulukosta 1 voi nähdä 
esimerkkejä metallien sulamisasteista (Bosworth, 2006, s.16).  Materiaalikokeeni on 
suunniteltu tämän tiedon pohjalta.  
 
Taulukko 1. Metallien sulamislämpötilat (Bosworth, 2006, s.16). 
Kupari 1080°C  
Messinki 900°C  
Kulta (riippuen karaatista) 880–1000°C  
Hopea 890°C  
Alumiini 660°C  
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Kuva 21. Koepala ennen polttoa, Jessica Meyer (2012) 

 
 
Kuva 22. Koepala polton jälkeen (1140°C), Jessica Meyer (2012) 
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4.1.2 Veistosten valmistus 
 
Saatuani positiivisia tuloksia materiaalikokeestani olin valmis ryhtymään töihin 
veistosteni kanssa.  Tässä vaiheessa minulle oli hyvin selkeää, miten toteuttaisin 
veistokseni. Kanaverkon työstäminen on minulle tuttua kuvanveistokursseilta ja 
siluettien valmistaminen kävi nopeasti. Paperisaven kanssa tärkeäksi nousi sen 
rypistäminen ja muovaaminen, joka muodostuikin dominoivaksi piirteeksi 
veistoksissani. Tässä vaiheessa vanhat luonnokseni saivat jäädä, ja suunnitelma 
hillitymmästä kokonaisuudesta alkoi kehittyä. Esimerkiksi monivärisyyden sijasta 
mielestäni oli tyylikkäämpää pysytellä yhdessä värissä. Punainen väri sai jäädä kliseisen 
assosioinnin välttämiseksi ja musta astui sen tilalle. Mustan värin avulla saavutin 
yhtenäisyyttä veistoksiini, ja ajatus kuolleesta aavikkomaailmasta alkoi kehittyä. Ajatus 
installaatiosta sai alkunsa, ja työni vaihtoi suuntaa kokonaisuuteen, jossa kuvaan 
kauhun aavikkoa. 
 
Kuva 23. Veistos 1 kanaverkkoluuranko, Jessica Meyer (2012) 
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Kuva 24. Veistos 1 ennen polttoa, Jessica Meyer (2012) 

 
 
Kuva 25. Veistos 2 ennen polttoa, Jessica Meyer (2012) 
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Kuva 26. Veistos 3 ennen polttoa, Jessica Meyer (2012) 

 
 
Kuva 27. Ryhmäkuva veistoksista työstö vaiheessa, Jessica Meyer (2012) 
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4.1.3 Valmiit veistokset 
 
Valmiit veistokseni esittävät neljää kauhun hahmoa: kahta miestä ja kahta naista, joiden 
ruumiit ovat eri tavoin runnellut ja pinta musta. Musta väri tuo mieleen palaneen ihon, 
mutta veistokset jättävät tilaa myös tulkinnalle, koska emme tiedä, mikä ja miten nämä 
hahmot on pahoinpidellyt. Se on katsojan itse pääteltävissä. Tärkeätä tässä työssä ei 
ollut väkivaltaisen tapahtuman suora esittäminen vaan sen sijaan pelottavan 
tunnelman välittäminen. Seuraavat valokuvat on otettu tavoitteena antaa lukijalle 
mahdollisimman realistinen käsitys siitä, miltä lopulliset työt näyttävät esille pantuina 
ja punaisella sekä neutraalilla valolla valaistuina näyttelytilassa. Samaa valaistusta 
käytetään näyttelytilassa opinnäytetöiden esittelytilaisuudessa. 
 
Kuva 28. Veistos 1 näyttelyvalossa #1, Jessica Meyer 
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Kuva 29. Veistos 1 näyttelyvalossa #2, Jessica Meyer 
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Kuva 30. Veistos 1 näyttelyvalossa #3, Jessica Meyer 

 
 
Kuva 31. Veistos 1 näyttelyvalossa #4, Jessica Meyer 
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Kuva 32. Veistos 1 näyttelyvalossa #5, Jessica Meyer 

 
 
 
Kuva 33. Veistos 2 näyttelyvalossa #1, Jessica Meyer 
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Kuva 34. Veistos 2 näyttelyvalossa #2, Jessica Meyer 
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Kuva 35. Veistos 3 näyttelyvalossa #1, Jessica Meyer 

 
 
 
Kuva 36. Veistos 3 näyttelyvalossa #2, Jessica Meyer 
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Kuva 37. Veistos 4 näyttelyvalossa #1, Jessica Meyer 
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Kuva 38. Veistos 4 näyttelyvalossa #2, Jessica Meyer 

 
 
 
 
Kuva 39. Veistos 4 näyttelyvalossa #3, Jessica Meyer 
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5 Lopuksi 
 
Lähdin tähän työhön selvittääkseni, mistä syistä kauhu vetoaa itseeni ja muihin ihmisiin 
ja toteuttaakseni tätä kauhun estetiikkaa omissa veistoksissani. Sain selville, että kauhu 
on kiehtonut ihmisiä kulttuurin eri muodoissa kautta aikojen. Pelon tunne on osa 
biologisia tarpeitamme, koska aggressiivisuus on ihmisille normaali ja väistämätön tapa 
reagoida arjessa vastaan tuleviin asioihin. Taiteen kentällä on sallittua käsitellä tällaisia 
kulttuurisia tabuja ilman leimatuksi tulemisen pelkoa yhteiskunnassa. Tässä mielessä 
kauhulla voi olla taiteessa myös terapeuttinen merkitys, koska sen fiktiivisessä 
maailmassa kukaan ei likaa käsiään. 
 
Sovelsin oppimaani veistoksissani siten, että ryhdyin tahallisesti luomaan visuaalista 
maailmaa, jossa katsoja voi turvassa nauttia kokemastaan kauhun tunnelmasta. Pyrin 
saavuttamaan tämän tunnelman tutuilla väreillä, pilkotuilla ihmishahmoilla ja 
röpelöisellä pinnalla, jotka ihmiset voisivat tunnistaa olemassa olevasta kauhun 
visuaalisesta kulttuurista. Tavoitteeni oli välittää katsojalle ruumiillisen kivun tunnelma, 
jonka hän voisi assosioida omaan kehoonsa ja samastua veistosten pelottavaan tilaan. 
Prosessin aikana asetuin katsojan kanssa samalle puolelle ja huomasin, että 
työskentelyni oli minulle nautinnollista, mikä omalta osaltaan jälleen kerran paljasti 
kauhun viehättävyyden sen vastenmielisyydestä huolimatta. Todistin itselleni veistoksia 
tehdessäni, että voin taiteessa kokea kammottavan kauniina. Toiveeni on, että 
lopputyöni voi avata oven tähän kauhun estetiikkaan myös muille ihmisille ja siten 
laajentaa mahdollisuuksia taiteen kokemiseen. 
 
Aion jatkaa samaan aiheeseen syventymistä ja laajentaa sitä kauhuelokuvista 
väkivaltaan laajempana kulttuurisena ilmiönä. Mielenkiintoista olisi tutkia väkivaltaan 
turtumista ja toisaalta sen vaikutuksia ihmisiin myös tulevaisuudessa, koska 
nykymaailmassa kauhua hyödynnetään paitsi elokuvissa niin lisäksi myös muualla 
populaarikulttuurissa, muodissa ja kuvataiteessa. Oletan, että väkivalta muuttuu 
epätavallisesta normaaliksi asiaksi, jota ei enää välttämättä edes huomata, koska se on 
fiktiivisen viihteen itsestään selvä muoto. Väkivalta näyttäisi olevan ajassa liikkuva 
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taideilmiö, joka reagoi trendeihin. Haluaisin tutkia, miten ihmisen pimeät puolet ovat 
näkyneet kulttuurissa eri aikoina ihmiskunnan historiassa, ja mitä selityksiä tällaiselle 
käytökselle voidaan tarjota. 
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