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Tutkin opinnäytetyössäni sitä, miten ristiriitaa voi käyttää työkaluna visuaalisen ilmeen 
suunnittelussa. Tässä työssä ristiriidan merkitystä laajennetaan vahvan konfliktisesti 
ymmärretystä sanasta myös muuhun vastakkaisuuteen tai yhteensopimattomuuteen nojaavaan 
dynamiikkaan. Ristiriita kattaa työssäni muun muassa kontrastin ja epätahdin musiikin kanssa. 
Myös ristiriidan suhde sattumaan ja virheeseen on tärkeä tekijä produktiossani. 

Produktioni on asiakastyönä toteutettu musiikkijulkaisun visuaalinen ilme. Siihen kuuluu 
artistin logo, EP-julkaisun (Extended Play) kansi, single-julkaisun kansi sekä video, jota 
käytetään singlen markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa. Myös muita sovelluksia kuvataan 
luonnosmaisessa muodossa.  

Työni keskittyy ennen kaikkea vahvan ja kokonaisvaltaisen visuaalisen konseptin luomiseen 
ristiriitatyökalun avulla. Prosessin aikana ristiriita toimii sekä sivurooliin jäävänä suunnittelijan 
apuvälineenä muiden joukossa, että pääasiallisena sisällön tuottajana ja suunnittelijan 
johdattajana. 

Näkökulmia ristiriidan ymmärtämiseen ja käsitteen laajentamiseen etsin muun muassa 
surrealismin historiasta sekä havaintopsykologiasta. Näiden kautta pääsen pohtimaan ristiriidan 
kokemisen henkilökohtaisia ja intuitiivisia ulottuvuuksia. Lisäksi tarkastelen musiikkivideoita 
ristiriidan dynamiikan havainnoimisen kautta. 

Ristiriitaa arvioidaan työkaluna, jonka kautta suunnitteluprosessiin voi löytää uusia reittejä. 
Työssäni punnitaan sitä, milloin työkalulle kannattaa antaa valta, ja milloin sitä tulee käyttää 
taustalla itsereflektion apuvälineenä. 
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1
Johdanto Työni on kokeileva produktio siitä, millaisiin tuloksiin visuaalisessa 

suunnittelussa voi päätyä, kun suunnittelun keskeisimmäksi työ-
kaluksi valitaan ristiriita. Kielitoimiston määritelmä ristiriidalle on 
”yhteensopimattomuus, vastakkaisuus; erimielisyys, selkkaus, 
konflikti” (Kotimaisten kielten keskus, 2018). Ristiriita on arkikieles-
sämme sanana dramaattinen, mutta käsitteenä kattavin kuvaamaan 
aihettani. Tässä työssä sen merkitystä laajennetaan vahvan kon-
fliktisesta sanasta myös muuhun vastakkaisuuteen tai yhteensopi-
mattomuuteen nojaavaan dynamiikkaan. Ristiriita kattaa työssäni 
esimerkiksi värien kontrastin ja epätahdin musiikin kanssa.

Produktioni on musiikkijulkaisun visuaalinen ilme asiakastyö-
nä toteutettuna. Siihen kuuluvat artistin logo, levynkansi, single- 
julkaisun kansi sekä video, jota käytetään ensimmäisen singlen 
markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa. Myös muita sovelluksia 
kuvataan luonnosmaisessa muodossa työni keskittyessä ennen 
kaikkea kokonaisvaltaisen visuaalisen konseptin luomiseen. Pro-
sessin aikana ristiriitaa arvioidaan sekä sivurooliin jäävänä suunnit-
telijan apuvälineenä muiden joukossa, että pääasiallisena sisällön 
tuottajana.

Tarkastelen työssäni muun muassa sitä, mitkä eri tekijät 
voivat muodostaa välilleen ristiriitaa, ja millaisena tehokeinona tai 
merkitysten luojana se voi toimia. Myös yhteensopivuuden osuutta 
suunnittelun yhtälössä tarkastellaan osana prosessia. Kun ristiriitaa 
tutkitaan työkaluna, on tärkeää punnita sitä, millainen määrä ristirii-
taista dynamiikkaa on hyväksi visuaaliselle ilmeelle, ja missä vai-
heessa se alkaa kääntyä itseään vastaan.

Työkaluna ristiriidan on tarkoitus avata uusia, vähemmän 
konventionaalisia reittejä suunnitteluun. Tämä voi auttaa suunnitte-
lijaa vapautumaan tavoittelemasta lopputuloksia, jotka jäljittelevät 
vahvasti vallitsevia trendejä. Työkalulle voi antaa enemmän tai vä-
hemmän valtaa: suunnittelija voi kokeilla perustaa kaikki valintansa 
siihen, sen voi valita maustamaan tiettyjä elementtejä tai olemaan 

avuksi sellaisissa suunnitteluvaiheissa, joissa törmää yleen-
sä muuten umpikujaan.

Työ hyödyntää teoreettisena viitekehyksenään sur-
realistisen kirjoittamisen lähtökohtia. Siinä kaksi kaukaista 
realiteettia yhdistyvät ja luovat yhdessä uuden (Kaitaro 
2001, 47). Surrealismin kautta ristiriidan voi ymmärtää uu-
sina yhdistelminä. Surrealismin merkitykseen työni tausta-
na upotaan tarkemmin luvussa 2. Työn taustoittamisessa 
palataan myös hyvin konkreettisiin tapoihin luoda ristiriitaa 
tai harmoniaa, kuten muoto- ja värioppi sekä liikkeen ryt-
mittäminen.

Produktion tavoitteena on löytää uusia reittejä suun-
nitteluprosessiin. Työskentelyni pyrkii rohkeuteen ja kokei-
levuuteen, sekä valottamaan intuition ja sanoittamattoman 
merkitystä ja paikkaa osana luovaa suunnittelua. Koska 
tämä produktio on ensimmäinen oma kokeiluni tällaisen 
suunnitteluprosessin toimivuudesta, on tarpeen, että  
jalostan oppimaani eteenpäin yhä tietoisemmin tulevissa 
töissäni.

Tulevissa luvuissa tutustun tarkemmin erilaisiin tapoi-
hin käsittää ristiriita: muun muassa kontrasti, rytmi ja muo-
tojen psykologia pääsevät käsittelyyn. Taustoitan produk-
tiotani taiteen tutkimuksella, ja lisäksi käyn läpi esimerkkejä 
musiikkivideoista, joissa ristiriitaisuutta on hyödynnetty. 
Tämän jälkeen siirryn tarkemmin oman produktioni proses-
sin kuvaamiseen.
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2.1 SURREALISMI JA RISTIRIITA
1900-luvun alussa ristiriitaisuus sai avantgarden nousun 

myötä huomattavaa jalansijaa taiteessa provosoinnin muo-
dossa (Veivo & Katajamäki 2007, 7). Tärkeänä apukeinona 
ristiriidan hahmottamiselle suunnittelijan näkökulmasta toimii 
tässä työssä surrealismin alkuvaiheet. Lyhyimmillään ilmais-
tuna surrealismissa kaksi kaukaista realiteettia yhdistyvät ja 
luovat yhdessä uuden (Kaitaro 2001, 47). Näin ollen surrea-
lismin, ja etenkin surrealismia aluksi hallinneen surrealistisen 
kirjoittamisen, voi katsoa nojaavan pohjimmiltaan ristiriidan 
käyttämiseen. Näiden yhteensopimattoman oloisia yhdistel-
miä sisältävien tekstien pyrkimyksenä on ollut päästä kiinni 
tiedostamattomaan, josta kontrasteja muodostavat yhdistel-
mät ovat kummunneet (Kaitaro 2001, 44). Työssäni käytän 
surrealismia nimenomaan sen yllätyksellisten yhdistelmien 
selittämättömään voimaan liittyvien ajatusten vuoksi. En siis 
pyri luomaan surrealistisen kuvataiteen kaltaista kuvastoa 
työhöni, vaikka sovellan surrealismin periaatteita visuaaliseen 
työskentelyyn.

2.2 UUDET YHDISTELMÄT RISTIRIITANA
Surrealismin kautta ristiriidan voi siis ymmärtää uusina 

yhdistelminä. Uusi herättää aina vastustusta, minkä vuoksi se 
tuntuu ristiriitaiselta totuttuihin yhdistelmiin verrattuna. Totuttu 
niin sanotusti lipuu helpommin ohi saamatta huomiotamme. 
Näin ajateltuna oikeasti uudenlaisia yhdistelmiä ei voi kokea 
harmonisena, vaan harmonian kokemus vaatii aina tottumista. 
Viestinnässä uusi särähtää aina herättäen vastustusta (Sep-
pänen & Väliverronen 2012, 40), oli kyse sitten kuvallisesta 
viestinnästä, teknologiasta tai poliittisesta toiminnasta. Tämä 
synnyttää kokemuksen ristiriidasta. Ristiriita onkin hyvä ym-

märtää hetkellisenä ja muuntuvaisena määritelmänä. Toisto 
hioo ristiriitaa. Tästä syystä myös kulttuuri vaikuttaa siihen, 
minkä koemme ristiriitaisena. Valitettavasti ristiriidan kulttuuri-
sidonnaisuuteen syventyminen ei mahdu tämän tutkimuksen 
puitteisiin mainintaa syvemmin.

Ristiriidan kokemuksen muuntuvuuden vuoksi ristirii-
taa kannattaa tarkastella nimenomaan työkaluna ja valittuna 
näkökulmana. Myös neutraalius ja harmonia ovat siten tulkin-
nanvaraisia. Ristiriidan elementtejä voi tiettyyn pisteeseen asti 
löytää kaikkialta, missä niitä päättää nähdä. Tässä tutkielmas-
sa laitetaankin niin sanotut ristiriitalinssit silmien eteen, jotta 
pääsemme pureutumaan siihen, miten monella eri volyymilla 
ristiriita voi suunnittelussa näkyä. Tämä auttaa havainnollista-
maan työkalun monipuolisuutta.

2.3 MIELIKUVITUKSEN TYHJÄ TILA
André Breton, yksi surrealismin luojista ja Surrealistisen 

manifestin (1924) kirjoittaja, näki surrealismin luovan arvokasta 
tilaa mielikuvitukselle. Sen näennäinen järjettömyys saa mie-
likuvituksen liikkeelle, jonka myötä myös tunnekokemukset 
pääsevät syntymään orgaanisesti. Surrealismin tunnepitoi-
suutta Breton perustelee sillä, ettei surrealismia voi selittää 
rationaalisesti, jolloin tunnekokemusten on astuttava esiin. 
Bretonin mielestä esimerkiksi tarkan realistisesti kuvaileva 
kaunokirjallisuus ei voi päästä käsiksi samanlaisiin tunne- 
kokemuksiin, sillä tätä mielikuvituksen ”tyhjää tilaa” ei pääse 
syntymään. (Kaitaro 2001, 43.)

Bretonin mukaan surrealismin voima pohjautuu siihen, 
että ”kuvien välitön outous on olennainen osa niiden viehä-
tystä” ja ”mitä kaukaisemmat kohtaavien realiteettien suhteet, 

2
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sitä vahvempi on kuvan tunnevaikutus”. Breton kuitenkin 
korostaa, että yhdistelmän tulee olla paitsi kaukainen, myös 
osuva. (Kaitaro 2001, 48.) Mikä tahansa kaukaisten element-
tien yhdistelmä ei siis maagisesti muutu oivaltavaksi. Saman 
voi kuvitella pätevän ristiriidan käyttämiseen (mistä Bretonkin 
mielestäni puhuu, mutta eri nimellä). Se, että suunnittelussa 
on käytetty vahvaa kontrastia tai ennennäkemätöntä yhdistel-
mää, ei tee lopputuloksesta toimivaa.

Bretonin ajatusten pohjalta voi mielestäni tehdä kuvalli-
seen ilmaisuun pätevän, kiinnostavan päätelmän, jonka mu-
kaan uusi ja odottamaton yhdistelmä, eli ristiriita, raivaa tilaa 
mielikuvitukselle ja tunteille. Tämä on työlleni tärkeä näkökul-
ma, sillä kokijan mielikuvitukselle jäävä tyhjä tila on erityisen 
arvokasta ja olennaista musiikkiin liittyvässä suunnittelussa 
musiikin keskustellessa aina tunteiden kanssa.

On kuitenkin myös sellaisia ristiriitoja, joihin olemme 
tottuneet, ja jotka eivät tunnu uusilta. Ymmärrämme yhdistel-
män silti sisältävän ristiriitaa. Esimerkkejä tällaisesta ovat niin 
vastavärien käyttö kuin vastakkainasetellut stereotypiat tai 
karikatyyrit populaarikulttuurissa. On vaikea kuvitella tällaisten 
ristiriitojen luovan tilaa mielikuvitukselle, joten on kiinnostavaa 
pohtia, rajoittuuko tilaa luova voima nimenomaan uusiin yh-
distelmiin, eikä ristiriitaan yleensä.

On myös tarpeen haastaa Bretonin ajatusta siitä, että 
vain niin sanotusti omituiset yhdistelmät voivat ruokkia mieli-
kuvitusta ja tunteita. Myös harmoniset kokemukset liikuttavat 
ihmisiä. Kiinnostavaa onkin, pitääkö tunteisiin silloin astua 
tietoisemmin, kun taas ristiriidan kohdalla kokemukseen ikään 
kuin komennetaan? Tämä herättääkin jatkokysymyksen siitä, 
kuinka suuri ristiriita riittää luomaan tilan mielikuvitukselle. 
Koska näin abstrakti ajatus ei ole mitattavissa, astuu intuitio 
yhtälöön tärkeänä välineenä.

Asiakkaani musiikin sisältö heijastelee paljon erilai-
sia sisäisiä ristiriitoja ja niiden keskellä tasapainottelua (lisää 
luvussa 4). Haluan visuaalisen ilmeen sisältävän samaa epä-
varmuutta, jossa on sekä täydellisen dynamiikan mudostavia 
hetkiä että horjuntaa. Tämä pääsee esiin etenkin liikkuvassa 
materiaalissa. Työskentelytapa on hyvin kokeileva, sillä osa 
suunnitteluprosessista on sattuman käsissä. Omassa työssäni 

siis jopa se, minne kaikkialle ristiriitaa muodostuu, on osittain 
poissa hallinnastani. Myös surrealistisessa kirjoittamisessa on 
pyritty pois tietoisesta päätöksenteosta ja järjen hallinnasta 
(Kaitaro 2001, 65). 

2.4 MINNE RISTIRIITA VOI SYNTYÄ?
Produktiossani jaan siinä esiintyvät elementit kahden 

ryhmän alle: musiikki ja visuaaliset elementit. Suunnittelijana 
en vaikuta musiikkiin, mutta visuaaliset elementit voivat vai-
kuttaa musiikin kokemukseen muodostamalla ristiriitaa suh-
teessa ääneen. Musiikki-kategorian palaset nimesin karkeasti 
seuraavasti:

1. Rytmi
2. Äänimaailma (soundi)
3. Melodia
4. Lyriikka

Visuaalisten elementtien kategoria on tätä työtä varten
jaettu seuraavasti:

1. Väri
2. Muotokieli
3. Rytmi (esimerkiksi kuvan sommittelu)
4. Rytmi (liike)
5. Hahmo

Ristiriitasuhteet voivat muodostua kategorian sisälle (esimer-
kiksi hahmon ja muotokielen välille) tai kahden kategorian 
välille (esimerkiksi musiikin rytmi ja liikkeen rytmi). Myös ala-
kategoriat, kuten väri, voivat muodostaa suhteen paitsi itsen-
sä kanssa (suhteessa muihin väreihin), myös esimerkiksi värin 
kanssa käytettyihin muotoihin.

Ristiriidan käyttämiselle voi löytää monenlaisia syitä ja 
merkityksiä. Se voi olla suunnittelijalle keino välttää kliseitä tai 
omia totuttuja maneereita, tai toimia esimerkiksi tehokkaana 
huomion herättäjänä ristiriidan pohjautuessa uutuuteen ja sen 
aiemmin mainittuun särähtävyyteen. 

Jokaisesta työstä voi varmasti löytää sellaisia paikkoja 

ristiriidalle, joita toisessa työssä ei ole. Esimerkiksi Telepho-
ne Romeon kohdalla hahmon anonyymiyden ja toisaalta 
videoissa ja kuvissa kuvatun hahmon luonteikkuuden välille 
muodostuu kontrasti. Monet ristiriidan dynamiikat myös jää-
vät ulkopuoliselta tarkkailijalta huomaamatta, mikä on varsin 
suotavaa. Sen vuoksi kutsunkin ristiriitaa tässä produktiossa 
juuri työkaluksi. Suunnittelijan työn lopputuloksen ei tarvitse 
huutaa ristiriitaisuutta, vaan se on avuksi prosessissa.

Vaikka tämän työn suunnittelu pohjautuukin ristiriidan 
käyttämiseen prosessin eri vaiheissa, sitä käytetään harkiten. 
Ristiriita voi olla hyvin voimakas tehokeino, joten osa produk-
tion prosessia on punnita, milloin on parempi luoda yhteenso-
pivuutta kuin ristiriitaa. Suunnittelutyössä tasapainotellaan sen 
kanssa, mitkä kategoriat kaipaavat välilleen minkälaista dyna-
miikkaa. Yksi tutkimuksen alakysymyksistä onkin se, montako 
elementtiä voi olla ristiriidassa ja montako harmoniassa, kun 
pyritään kiinnostavaan lopputulokseen. 
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2.5 HENKILÖKOHTAINEN JA JAETTU RISTIRIITA
Ristiriidan, harmonian ja neutraaliuden käsitteet voivat 

riippua suuresti niiden määrittäjästä ja käyttötarkoituksesta. 
Siinä missä oman työni määritelmä ristiriidalle on etenkin 
totutun rikkominen, Roland Barthes puolestaan nimeää “para-
digmaa hämmentävän asian (thing)” Neutraaliksi (Le Neutre) 
(Parvulescu 2007, 32). Arkikielessä ristiriita ja neutraali kuiten-
kin tuntuvat lähes vastakohdilta. Barthes liittää neutraaliuden 
käsitteeseen vahvasti hetkellisyyden, aivan kuten minä ristirii-
taan. Vaikka ristiriidan suhde neutraaliin on kiinnostava suun-
ta tutkimukselle, sen syvempi tarkastelu on jätettävä tässä 
työssä sivuun.

Musiikki on abstrakti lähtökohta suunnittelulle, joten 
visuaalinen suunnittelu luo ristiriitaa osin intuition ja henkilö-
kohtaisesti ymmärrettyjen merkitysten kautta. Jotkin ristiriidat 
ovat kulttuurisesti jaettuja ja selkeästi ymmärrettäviä: esi-
merkiksi liikeen epätahti suhteessa musiikkiin on jokseenkin 
yksiselitteinen. Ihmiset jakavat myös abstraktimpia käsityksiä 
äänen ja visuaalisten elementtien yhteensopivuudesta. Esi-
merkiksi kovat äänteet yhdistyvät universaalisti teräviin muo-
toihin (Kawahara & Shinohara 2012, 569). Myös geometristen 
muotojen ja tunteiden väliltä on löydetty yhteyksiä, joita jae-
taan laajasti (Sievers, Lee, Haslett & Wheatley 2019). Tällaiset 
jaetut käsitykset asettavat selkeitä raameja ristiriidan luomi-
selle musiikkijulkaisun visuaalisessa suunnittelussa, ja perus-
televat tehtyjä valintoja.

Kun ristiriitaa käytetään suunnittelun työkaluna siten, 
ettei ristiriidan välttämättä ole tarkoitus olla lopputuloksessa 
tunnistettavaa tai huomiota herättävää, suunnittelija voi poh-
jata käsityksen ristiriidasta henkilökohtaisiin mielleyhtymiinsä. 
Intuitio onkin mielestäni tärkeä apuväline ristiriidan käyttämi-
seen, sillä se voi auttaa päästämään irti aiemmin mainituista 
vanhahtavista vastakkainasetteluista.

Kun pyritään hahmottamaan sitä, minne kaikkialle risti-
riitainen dynamiikka voi omassa työssä muodostua, voi olla 
hedelmällistä pohtia, millaisessa muodossa ristiriita niin sano-
tusti materialisoituisi. Tämä voi antaa uusia reittejä ja ideoita 
suunnitteluprosessiin.

Omasta mielestäni ristiriitaa ei ole olemassa ilman 
vähintään kahta tekijää, joiden välille ristiriita pääsee synty-
mään. Näin ollen ristiriidan voi ajatella materialisoituvan si-
doksena, liimana. 

Toisaalta ristiriidan voi ajatella myös valona, joka va-
laisee tietyn osuuden tarkasteltavasta. Näin ristiriita muuttuu 
ennemmin alueeksi kuin sidokseksi. Ristiriidan käsitteleminen 
valona liiman sijaan jättää enemmän liikkumavaraa siihen 
liittyville elementeille, ja valo muuttuu ennemmin tarkkailijaksi 
kuin tekijäksi.

Kun ristiriidan ajattelee valona, voi ristiriitaa nähdä 
siellä, minne valon päättää langettaa tarkastelun ajaksi. Tämä 
sopii yhteen ristiriidan hetkellisyyden ja kulttuurisidonnai-
suuden kanssa, ja on usein tarpeen silloin, kun ristiriita on 
huomaamattomampi. Esimerkiksi seuraavassa luvussa tarkas-
teltavien musiikkivideoiden sisältämiä ristiriitoja ei välttämättä 
tule ajatelleeksi, kun niitä katselee ilman ”ristiriidan valoa”. 

Monesti sama ristiriita voidaan havainnoida sekä liima-
na että valona. Se voi olla kahden elementin välille muodos-
tuva ristiriidan sidos, joka paljastuu, kun työtä tarkastellaan 
ristiriidan valon alla.

2.6 RISTIRIITA LIIMANA JA VALONA



8

Tässä luvussa käyn läpi musiikkivideoita, joissa ristiriita on osa 
teoksen kiinnostavuutta ja vangitsevuutta. Ristiriita voi näissä 
videoissa olla esimerkiksi sisällössä tai tyylissä, värien kont-
rasteissa tai rytmissä. Vaikka omaan työhöni ei kuulu musiikki-
videota, rajasin esimerkkini musiikkivideoihin siksi, että niistä 
löytyy samat keskeiset osaset kuin omasta työstäni: musiikki, 
kuva ja liike. Esimerkkejä ristiriidan käyttämisestä taiteessa ja 
suunnittelussa on lukemattomasti, joten rajaus musiikkimaail-
man visualisoimiseen on mielekästä, vaikka idea ristiriidasta 
työkaluna on käyttökelpoinen monenlaisissa projekteissa.

3.1 ASAP ROCKY - BABUSHKA BOI

KUVA 1

KUVA 2

KUVA 3

Ruutukaappaukset ASAP Rockyn musiikkivideosta Babushka Boi
(Ohjaus: Nadia Lee Cohen)

Vuonna 2019 julkaistulla musiikkivideolla ASAP Rocky 
joukkionsa kanssa ryöstää pankin, murhaa siannaamaiset po-
liisit nauraen ja tekee heistä makkaraa, minkä jälkeen toiset 
poliisit syövät entisiä kollegoita tietämättään.

Musiikkivideo on kuitenkin ohjattu ja kuvattu lastenoh-
jelmamaisesti, ja musiikkivideon alussa ja lopussa myös 
äänimaailma on kuin lasten satukertomuksesta. Lavastuksen 
yksityiskohdat ovat sarjakuvamaisia: minimalistisella tavalla 
keinotekoinen tähtitaivas ja vihreä nurmi, leikkisetelit, hyvin 
karikatyyrimäinen maskeeraus ja puvustus (Kuva 1) sekä luon-
nottoman tasaisen värinen ja tahraton retro-poliisiauto. Lisäksi 
koko video on selvästi kuvattu lavasteissa (Kuva 2).

Videolla realistinen ja vertauskuvallinen kohtaavat ja 
synnyttävät kontrasteja. Esimerkiksi kuvassa 3 poliisin  
sika-maskeeraus on tehty äärimmäisen realistisen näköiseksi 
hänen ampuessaan pikkuruisella aseella, josta sinkoaa luodin 
sijaan lippu, jossa lukee “Bang”. Rockyn joukkiolla on kuiten-
kin realistisen näköiset aseet (Kuva 1), mikä näyttää heidät 
voittamattomassa valossa verrattuna virkavaltaan.

3
Ristiriita
musiikki-
videoissa
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Ruutukaappaukset Khruangbinin 
musiikkivideosta Evan Finds The 
Third Room (Ohjaus: Felix Heyes, 
Josh King, Mi Tian)

Vuonna 2018 julkaistulla Evan Finds The Third Room 
-musiikkivideolla vanha nainen vie roskat ulos, huomaa kadul-
la muille näkymättömän hula-vanteen, ja alkaa heiluttaa kuvit-
teellista vannetta lanteillaan ja käsissään kulkien suurkaupun-
gin katuja pitkin.

Vaikka videolla nainen vaikuttaa tanssivan esitetyn 
kappaleen tahtiin, liike on usein hieman eri tahdissa kuin 
musiikki. Tämä pieni ristiriita liikkeen ja äänen välillä koros-
taa tehokkaasti vaikutelmaa siitä, että videon päähenkilö on 
omassa maailmassaan, jossa hula-vanne on näkyvä ja todelli-
nen, ja jota me voimme tarkastella vain ulkopuolelta. Epätahti 
antautumista kuvaavana tekijänä on mielenkiintoinen. Jos 
videolla tanssittaisiin tismalleen musiikin tahtiin koko ajan, 
vaikutelma olisi paljon laskelmoidumpi, ja videon päähenkilö 
vaikuttaisi esiintyvän ennemmin kuin nauttivan yksin. Illuusio 
omasta maailmasta, johon kukaan muu ei pääse, olisi tuskin 
yhtä vahva.

Epätahdin vaikutusta on mielenkiintoista pohtia myös 
oman työni kohdalla. Videomateriaali on toteutettu ikään kuin 
rikkinäisellä puhelimella, jossa musiikki ei kantaudu koreogra-
fille asti, vaan hän ohjaa liikkeen kuulematta musiikkia, johon 
liike yhdistetään (Lisää luvussa 5.1). Lisääkö odotettavissa ole-
va epätahti vilpittömyyden tai keskittyneisen tunnelmaa myös 
oman työni kohdalla, vai vaatiiko se juuri tietyn verran ristirii-
taa toimiakseen samoin, kuin tällä musiikkivideolla? Khruang- 
binin musiikkivideolla myös päähenkilön ilmeet vaikuttavat 
tunnelmaan. Omassa videomateriaalissani kohde on anonyy-
mi, joten tunnelma on vielä enemmän liikkeen varassa.

Videolla arkinen ja kuvitteellinen maailma törmäävät. 
Päähenkilö elää vanteensa kanssa omassa fantasiamaailmas-
saan, mutta meille näkyvä ympäristö videolla on arkinen ja 
realistinen, ja se on Babushka Boi -videosta poiketen kuvattu 
oikeilla kaupungin kaduilla.

KUVA 4

KUVA 5

3.2 KHRUANGBIN - EVAN FINDS THE THIRD ROOM
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Ruutukaappaukset Blood Orangen 
musiikkivideosta Benzo

(Ohjaus Devonté Hynes)

3.3 BLOOD ORANGE - BENZO
Blood Orangen vuonna 2019 julkaistun Benzo-nimisen 

musiikkivideon ristiriitaelementit liittyvät eri aikakausien ja 
kulttuuristen vaikutteiden sekoittamiseen, mikä johtaa kiin-
nostaviin visuaalisiin kontrasteihin.

Rokokoo-tyylinen pukeutuminen yhdistyy muun muassa 
tatuointeihin (Kuva 6), neon-tauluihin, trikoosukkiin ja Maison 
Margielan Tabi-saappaisiin (Kuva 7), jotka elävät uutta kulta-
kauttaan 2010-luvun loppupuoliskolla (Lifestyle Asia 2017). 

Devonté Hynes eli Blood Orange kuvaa musiikkivide-
oillaan useimmiten rodullistettujen sekä seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen maailmaa. Myös Benzon musiikkivideon 
voi nähdä tietynlaisena tilan haltuunottona: 1600-1700-luvun 
Euroopassa yläluokka on ollut valkoinen ja heteronormatiivi-
nen. Hynes tuo tilalle moninaisuuden vieden barokkiestetii-
kan queer- ja poc-narratiiviin. Tämä on hyvä esimerkki ristirii-
dan kulttuuri- ja aikasidonnaisuudesta. Rokokoon aikana, tai 
vain kymmeniä vuosia sitten, kuvasto olisi koettu hyvin ristirii-
taisena, kun taas 2010-luvulla ainakaan monelle se ei näytä 
ristiriitaiselta, vaikkakin raikkaalta. Tilan haltuunotto ei kui-
tenkaan ole näpäytys vuosisatojen taakse, vaan myös tämän 
päivän inklusiivisuuden puutteelle.

KUVA 6

KUVA 7
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Ruutukaappaus Kate Bushin musiikkivideosta Wuthering Heights 
(Ohjaus Keef)

3.4 KATE BUSH - WUTHERING HEIGHTS
Ristiriidan voi luoda musiikkivideoon siten, että teos 

säilyttää harmonisen tunnelman. Kate Bushin Wuthering 
Heights -musiikkivideolla (1978) Bush tanssii punaisessa me-
kossa vihreässä luonnonmaisemassa viitaten Humiseva harju 
-klassikkoromaaniin. Tunnelma on kauttaaltaan maanlähei-
nen, vaikkakin voimakas, eikä video itsessään herätä ajatuk-
sia ristiriidasta. Punainen mekko kuitenkin tarjoaa vastavärin 
maisemalle, mikä on vahva visuaalinen tehokeino.

Wuthering Heights -kappaleelle on myös toinen viral-
linen musiikkivideo, jossa Bush tanssii suunnilleen samaa 
koreografiaa tummassa studiossa pukeutuneena valkoiseen 
mekkoon. Omasta mielestäni versio punaisessa mekossa on 
paljon mieleenpainuvampi, ja videosta onkin vuosien varrella 
muodostunut jäljitelty ja ikoninen teos (NME, 2018).

KUVA 8
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Ruutukaappaus Björkin musiikkivideosta the gate (Ohjaus Andrew Thomas Huang)

3.5 BJÖRK - THE GATE
Björkin musiikkivideo the gate (2017) ei ole nostettu esi-

merkiksi niinkään siksi, että se sisältäisi ristiriitaisia element-
tejä, vaan havainnollistamaan puvustuksen merkitystä. Puvus-
tuksella on suuri rooli myös omassa produktiossani. Vaikka 
The Gate on visuaaliselta toteutukseltaan aivan toisenlainen, 
yksityiskohdilla pelaava fantasiamaailma, on puvustusta hyö-
dynnetty samaan tapaan kuin asiakastyöni visuaalisessa 
ilmeessä. Kuvassa näkyvän puvun dramaattinen siluetti nimit-
täin vihjaa heti, että Björk ei ole tällä videolla tavallinen ihmi-
nen, vaan musiikkivideon sisäisen fantasiamaailman ihmistä 
muistuttava olento. Jos Björk olisi puettu arkisesti ja siluettia 
muovaamatta, katsoja ajattelisi hänen olevan videolla esitetyn 
fantasiamaailman ulkopuolelta.

Oman työni visuaalinen ilme hyödyntää samaa peri- 
aatetta hyvin eri tavalla toteutettuna. Se, että videoilla ja ku-
vissa tanssivalla hahmolla on esimerkiksi valtavat piikikkäät 
hartiat ja lantio vihjaa katsojalle hahmon olevan jotain muuta 
kuin arkinen ihmishahmo.

KUVA 9
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Tässä luvussa käsitellään tarkemmin sitä, millaiselle artistille 
ja hahmolle visuaalista ilmettä luodaan. Luvussa esitetyt väit-
teet pohjaavat tapaamisiin ja keskusteluihin artistin kanssa, 
eli ovat joko artistin toiveita tai minun tulkintojani hänen kerto-
mastaan, lukuunottamatta kohtia, joissa viitataan Susan Son-
tagin Notes On Camp (1966) -esseeseen.

4.1 EI ALIEN EIKÄ ARKI-IHMINEN
Telephone Romeo on muusikko ja tuottaja Aleksi Skip-

parin sooloprojekti. Telephone Romeo on selvästi oma hah-
monsa sekä artistin alter ego. Koska julkaisu, jonka ilmeen 
toteutan, on artistin ensimmäinen Telephone Romeo -nimellä 
tehty julkaisu, myös Telephone Romeon hahmo hakee vielä 
muotoaan. Roolini Telephone Romeon maailman visuaalisuu-
den luomisessa on siis suurempi verrattuna siihen, että teki-
sin musiikkijulkaisun visuaalisen ilmeen esimerkiksi artistin 
kuudennelle levylle.

Yksi selkeä linjaus on ollut se, ettei artistin oma henki-
löllisyys paljastu julkaisun kuvastossa. Itse artisti ei mieluiten 
esiinny visuaalisessa promootiomateriaalissa laisinkaan. Näin 
on linjattu ainakin ensimmäisen julkaisun kohdalla, sillä ano-
nymiteetin laajuutta punnitaan vielä.

Anonymiteetistä huolimatta Telephone Romeo tuntui 
kuitenkin kaipaavan ihmisen kuvaamista esimerkiksi ympäris-
tön tai täysin abstraktin kuvamateriaalin sijaan, sillä jo nimen 
myötä huomio kiinnittyy kiinnostavaan hahmoon. Lisäksi kon-
septi vaati mielestäni video- tai valokuvaa esimerkiksi kuvitus-
kuvan sijaan.

Ongelmaksi muodostui se, miten kuvaan oikeaa ihmistä 
luomatta selkeästi tunnistettavaa ja ihmismäistä hahmoa, jon-
ka henkilöllisyyden katsojat väärinymmärtäisivät Telephone 
Romeoksi. Halusin ennemmin käyttää ihmishahmoa objektina 
ilmentämään musiikin sisältöä ja tunnelmaa. Julkaisun ilmees-
sä esiintyvän hahmon on siksi oltava anonyymi, muttei piilot-
televa tai arkinen.

Keskusteluissamme kävi ilmi, että Telephone Romeon 
luonteeseen liittyy arkisuuden ja inhimillisyyden yläpuolella 
oleminen. Hahmo ei ole ihminen siten, että hän voisi kävellä 

4
Telephone
Romeo

kadulla vastaan. Vaikka artistinimi viittaakin yksittäiseen hen-
kilöön, on loppujen lopuksi kiistanalaista, onko Telephone 
Romeo edes “hän“, vai jokin abstraktimpi taho tai käsite - nimi 
musiikille ja sen muodostamalle maailmalle ennemmin kuin 
konkreettinen esiintyjä.

Ihmishahmon valo- ja videokuvaaminen epäinhimillises-
tä näkökulmasta synnytti idean kehon muokkaamisesta. Alun-
perin inspiroiduin hyvin yksityiskohtaisesta kasvojen alueen 
manipuloinnista (Kuvat 10 ja 11). Resurssien ja anonymiteetin 
punnitsemisen myötä ajatus kehon muokkaamisesta alkoi 
kulkea kohti ihmissiluetin dramaattista muuntelua.

Suurimmat muutokset ihmiskehon muotoon sain aikaan 
käyttämällä kaksiuloitteisesti toimivia, kehoon liitettäviä pa-
lasia, jotka kuvattaisiin tummana siluettina vaaleaa taustaa 
vasten (Lisää luvussa 5.1). Jäykissä puvuissa on kaikuja Bau-
haus-teatterista (Kuva 12), vaikka versioni ei varsinaisesti pyri 
herättämään katsojalle mielikuvia kyseisestä suuntauksesta. 

4.2 TELEPHONE ROMEO JA CAMP
Saadakseni lisää näkökulmaa Telephone Romeon 

visuaalisen maailman hahmottamiseen, pohdin sen yhteyttä 
campin käsitteeseen Susan Sontagin Notes On Camp (1966) 
-tekstin pohjalta. Wikipedia selittää campin yksinkertaisim-
millaan tyylisuuntaukseksi, joka pohjautuu huonon maun 
arvostamiseen. Tämä on kuitenkin vain yksinkertaistus hyvin 
kompleksisesta käsitteestä. Itse rajoitan campin käsitteen 
tarkastelun Susan Sontagin klassikkoteokseen, vaikka vuosi-
kymmenten varrella käsitettä on varmasti muovattu uudenlai-
siin muotoihin.

Sen sijaan, että olisi mielekästä pohtia sitä, onko Te-
lephone Romeon maailma camp, huomio kiinnittyy siihen, 
millaisia uusia puolia hahmon maailmasta voi löytää, kun sitä 
peilataan Sontagin tekstiin.

Campin ytimessä on keinotekoisuus. Sontag toteaa, 
ettei luonto voi koskaan olla camp. Myös luomani visuaalinen 
maailma on kaukana luonnollisuudesta niin värien kuin ma-
nipuloitujen muotojenkin puolesta. Se on maksimalistinen ja 
räväkkä, mikä on myös selkeästi osa campia. Sontag kirjoittaa 
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campin korostavan muotoa, koristeellisuutta ja aistikokemuk-
sia sisällön yli. Campiin liittyy vahvasti vilpittömyys: vaikka 
camp leikittelee huonon maun kanssa, se ei tee sitä ironisesti 
tai pilkallisesti, vaan aidosti innostuen. Sontag myös allevii-
vaa, aidon campin olevan aina naiivia, eikä tietoisesti campia.

Camp juhlistaa androgyyniä, kuten omakin kuvastoni, ja 
leikittelee sukupuolen käsitteellä. Telephone Romeon visuaa-
linen ilme ei itsessään käsittele sukupuolirooleja, mutta tans-
siva hahmo eri muodoissaan ei ole vahvasti feminiininen eikä 
maskuliininen.

Seuraava lainaus Sontagilta antaa mielestäni mielen-
kiintoisen kulman Telephone Romeon todellisuuden analy-
sointiin:

Camp luo eroa korkea- ja alakulttuurin välille, ja juh-
listaa jälkimmäistä. Se eroaa aina vallitsevasta hyvän maun 
käsityksestä, ja palaa siten ristiriidan teemaan särähtäen val-
tavirran silmään. Olen aiemmin tässä työssä liittänyt ristiriidan 
uutuuteen, mutta camp rakastaa retroa. Näiden ajatusten yh-
distelmä kietookin ristiriidan käsitteen kiinnostavasti tyylin ja 
hyvän maun kiertokulkuun: mikä tuntui tavalliselta ja totutulta 
pari vuosikymmentä sitten, voi tällä hetkellä näyttää täysin yh-
teensopimattomalta eli ristiriitaiselta kokonaisuudelta, oli kyse 
sitten muodista tai graafisesta suunnittelusta. Pian kuitenkin 
palaamme vanhan pariin sen kamaluudesta ja nostalgia- 
arvosta riemuiten, minkä myötä trendit palaavat uudelleen-
muovaantuneina valtavirtaan, ja näyttävät jälleen tavalliselta 
- vailla häivääkään ristiriitaisuutta.

 Keskustelu työni ja Sontagin kirjoituksen välillä toimii 
välineenä Telephone Romeon selittämiseksi, vaikka molem-
mat ovat liukuvia ja vaikeasti selitettäviä. Peilattuani visuaa-
lista maailmaa Sontagin tekstiin, pohdin: Onko DIY-hengen, 
överiyden ja retron kanssa keskusteleva, yksinkertaistetun 
graafinen, jäykästi liikkuva ja vilpittömästi tanssiva androgyyni 
hahmo camp? 

KUVA 12, via WideWalls (2017) kuvaaja tuntematon

KUVA 11. W Magazine (2017)

KUVA 10. OMG, I’m being killed!, Petra Collins (2019)



15

4.3 MUUT LÄHTÖKOHDAT
Suunnitteluprosessi ja idea ristiriidan käyttämisestä lähti 

liikkeelle artistin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Täs-
sä alaluvussa käydään läpi sitä, mitä muita lähtökohtia suun-
nitteluprosessille oli Telephone Romeon hahmon lisäksi.

Julkaisu, jolle visuaalinen ilme luodaan on neljän kap-
paleen EP-julkaisu (Extended Play), jolta julkaistaan etukäteen 
yksi single. EP julkaistaan digitaalisena sekä myöhemmin 
mahdollisesti C-kasettina. Suunnitteluprosessi siis painottuu 
tämän työn puitteissa ainoastaan digitaaliseen musiikkijulkai-
suun.

Musiikin sisältö kumpuaa vahvasti päänsisäisistä ajatus-
malleista ja niiden sisältämistä ristiriidoista. Yksi laajemmista 
teemoista on halujen ja käytöksen välinen ristiriita. Telephone 
Romeon hahmo antaa tarinoille omanlaisen näkökulman etäi-
syyden ja toteavuuden kautta.

Musiikin sointi (soundi) keskittyy syntetisoidun ja orgaa-
nisen yhdistämiseen. Julkaisu sekoittaa useita musiikin laji-
tyyppejä, kuten synth pop, psykedeelinen rock, alternative ja 
electronic.

Telephone Romeolla on myös toinen pian julkaistavak-
si valmis, demo-tyylisempi EP-julkaisu, johon olen tuottanut 
visuaalista materiaalia. Kyseinen julkaisu on vielä vahvemmin 
henkilökohtaiseen sulkeutunut, ja keskittyy mielen uteliaisuu-
teen ja matkustamiseen omassa mielenmaisemassa.

Visuaalisesta materiaalista voi löytää samaa värikkyyttä 
sekä arki-ihmisyydestä poikkeavia elementtejä. Myös siinä on 
runsas visuaalinen tyyli, mutta se on inhimillisemmin kuvattu 
kuin nyt työstettävä julkaisu.

KUVAT 13-16. Ruutukaappauksia aiempaa
demo-EP:tä varten tehdyistä videopätkästä.
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5.1 RETROESINEESTÄ TYPOGRAFIAKSI
Halusin alusta alkaen Telephone Romeon logon ole-

van muotokieleltään soljuva, aaltoileva, korkeakontrastinen ja 
minimalistisella tavalla koristeellinen. Halusin sen näyttävän 
nykyhetkeltä, en korostetun retrolta tai siltä, että se yhdistyy 
tiettyyn typografian aikakauteen. Halusin myös, että logo on 
nimenomaan typografinen, ja että ainakin yhdessä versiossa 
lukee kokonaisuudessaan Telephone Romeo.

Tämän sivun kuvat ovat esimerkkejä siitä, millainen 
muotoilu innoitti minua logon suunnittelussa. Kiinnostavimpia 
lähtökohtia aiemmin mainittujen piirteiden lisäksi olivat ab- 
strakti tyyli ja ensisilmäyksellä koettu epäsäännöllisyys, jossa 
logon kokonaisuuden muoto ratkaisee. Halusin logon kuiten-
kin olevan luettava.

Logon perusmuotoja inspiroi aluksi lankapuhelin ja 
etenkin puhelimen johto. En tahtonut kuitenkaan esittää tätä 
liian ilmiselvällä tavalla. Sen jälkeen muodot inspiroituivat ku-
vamateriaalin silueteista (lisää luvussa 6).

Logossa on hieman elementtejä jokaisesta siluetin 
muodosta: kuplista, ympyröistä, joustavasta piikikkyydestä 
ja suorista linjoista. Siinä voi myös nähdä hieman kaikuja 
1970-luvun psykedeelisestä typografiasta, eli samasta alakult-
tuurista, josta myös musiikki on osittain innoittunut. 

 KUVA 17. Marie Ducrocq’n suunnittelema kustomoitu kirjasintyyppi.

KUVA 20. Panama Papers Officen suunnittelema logo.

KUVA 18. Panama Papers Officen
suunnittelema t-paita.

KUVA 19. Panama Papers Officen suunnittelema julkaisu.

5
Logo
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KUVAT 21-24. Luonnoksia. Kehosiluetit syntyivät limittäin logon muotojen kanssa, joten logoluonnokset ja 
siluettiluonnokset myös keskustelivat keskenään.

5.2 LOGON MUOTOILUPROSESSI
Luonnosteluprosessini lähti liikkeelle siitä, että aloin et-

siä muutamaa eri avainmuotoa, joiden perusteella rakentaisin 
kunkin kirjaimen. Mikään kirjain ei siis sisältäisi näiden ennalta 
määrättyjen perusmuotojen ulkopuolista muotoa. Muodoiksi 
valikoituivat:

1. Täysympyrä
2. Töyssy (esim. L-kirjain)
3. Piikki, (esim. E- ja H-kirjaimet)
4. Ohut suora viiva

Vaikka logon käyttäminen ja sen yhdistäminen kuva- ja video- 
materiaaliin voi hyvinkin toimia ristiriitaa luovana tekijänä, en 
tahtonut itse logon muotoiluprosessin nojaavan pääasiallises-
ti siihen. Ristiriita typografisessa muotoilussa olisi kokonaan 
oma, laaja tutkimusaiheensa, joka vaatisi taustatyötä, joka ei 
mahdu tämän työn puitteisiin. Kirjaimet ovat toki korkeakont-
rastisia ja ne yhdistelevät pehmeää ja pyöreää muotokieltä 
terävään. Tässä työssä liitän myös kontrastin ristiriidan alle, 
mutta korkeakontrastisuus on typografiassa niin vahva kon-
ventio, että sitä on vaikeampi asettaa tässä yhteydessä ris-
tiriitaisuuden valoon. Lisäksi logoa tullaan käyttämään myös 
tämän ristiriitaan perustuvan työn ulkopuolella.

Logon muotoilu lähti hakemaan suuntaansa itse  
Telephone Romeon hahmosta. Leikkisyys ja yllätyksellisyys 
tuntuivat tärkeiltä, jotta logo voisi ilmentää hahmoa.

Logo on kallistettu, mikä lisää vaikutelmaan vauhtia. 
Koristeellinen typografia voi helposti antaa romanttisen ja 
pysähtyneen tunnelman, mitä tahdoin välttää. Halusin muo-
toiluun myös ripauksen futuristisuutta, minkä vuoksi kirjaimet 
ovat paitsi kallistettuja, myös keskenään saman korkuisia.

Edellisellä sivulla nähtyjen kuvien tapaan tahdoin aluksi 
koko Telephone Romeo -nimen olevan kietoutunut yhdeksi 
muodoksi siten, että edellisen kirjaimen muodossa on aina 
jotakin, mihin seuraava voi kiinnittyä (kuva 23).  Käytin logon 
suunnittelussa kevyesti kokeellista menetelmää testatakseni 
logon luettavuutta, mitä on usein vaikea arvioida itse. Tulos-

KUVA 24

KUVA 22KUVA 21

KUVA 23
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ten perusteella täysin yhteen kietoutuvien muotojen lukemi-
nen oli huomattavasti vaikeampaa kuin hieman eroteltujen. 
Vaikka suunnitteluprosessin alussa päätin, että logon lukemi-
nen saa viedä katsojalta hetken, halusin sen kuitenkin olevan 
selkeästi ja taatusti mahdollista.

Logossa olin erityisen tyytyväinen muun muassa R- 
kirjaimeen, minkä myötä halusin kokeilla artistinimen alkukir-
jaimista tehtyä logoa. Tämä ”TR”-logo (kuva 25) on enemmän 
symbolinomainen, mikä oli toinen kiinnostava vaihtoehto  
koko Telephone Romeo -nimen sisältävän logon rinnalla.

Kuvassa 26 näkyy viimeisin luonnos koko nimen kat-
tavasta logosta. Tämän työn puitteissa logoa ei valitettavasti 
pystynyt työstämään niin valmiiksi, että voisin käyttää sitä 
produktiossani yhdistettynä kuvaan ja videoon. Tässä kehitys-
vaiheessa käytän siis ainoastaan alkukirjaimista tehtyä logoa, 
vaikka tulevaisuudessa myös kokonainen Telephone Romeo 
logo tulee käyttöön.

Koska kirjainten muotokieli on hyvin tunnistettava, 
molempia versioita logosta voi käyttää riippuen siitä, kumpi 
muoto sopii sovellukseen paremmin. Näen alkukirjainversion 
sopivan loistavasti esimerkiksi tarroihin, kangaskasseihin tai 
muihin oheistuotteisiin sen selkeyden ja neliömäisemmän 
pinta-alan vuoksi. Koko nimen sisältävä logo puolestaan 
sopii erinomaisesti muun muassa julisteisiin ja muihin pro-
mootiomateriaaleihin, joissa artistinimi jouduttaisiin muuten 
kirjoittamaan auki fontilla, joka ei muuten kuulu visuaaliseen 
ydinilmeeseen. Symbolinomainen logo sopii verkkoon ja so-
siaaliseen mediaan, missä käyttäjänimi on esillä joka tapauk-
sessa.

KUVA 26. Pisimmälle viety luonnos kokonaisesta logosta.

KUVA 25. Valmis vektoroitu alkukirjainversio logosta.
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6.1 RIKKINÄINEN PUHELIN
Sen sijaan, että olisin käyttänyt visuaalista kuvastoa 

suunnitellessani ainoastaan laskelmoitua ristiriitaista dyna-
miikkaa, tahdoin altistaa suunnitteluprosessin sattumalle. On 
kiinnostavaa nähdä, millaista sisältöä ristiriidan mahdollisuus 
tuottaa laskelmoidun ristiriidan sijaan.

Kiinnostuin musiikin ja liikkeen välille syntyvästä epä-
tahdista, sillä se on mielestäni hyvin vahva tehokeino, jota ei 
kuitenkaan käytetä kovin usein. Pohdin, miten epätahdin voi 
synnyttää orgaanisesti siten, ettei siitä tulee väkisin tehdyn 
näköinen. Tähän ratkaisuksi löytyi sattuma. Usein vahingossa 
tapahtuvat ”virheet” ovat parempia kuin laskelmoitu ristiriita. 
Ristiriita virheenä ymmärrettynä onkin kiinnostava ulottuvuus 
käsitteessä.

Jotta sain sattuman aidosti osaksi prosessia, tarvitsin 
ulkopuolisen tekijän. Annoin tanssitaiteilija ja koreografi Alina 
Papille tehtävänannoksi luoda neljälle eri geometriselle muo-
dolle niille sopivan, omanlaisen liikelaadun. Nämä geometri-
set muodot olin itse luonut Telephone Romeon EP-julkaisulle 
tulevan neljän eri kappaleen pohjalta.

6.2 NELJÄ KAPPALETTA, NELJÄ MUOTOA
Kuten luvussa neljä taustoitettiin, musiikkijulkaisun kes-

keiseksi visuaaliseksi piirteeksi valikoitui manipuloitujen ke-
hosiluettien kuvaaminen. Dramaattiset ja geometriset siluetit 
syntyivät Telephone Romeon inhimillisyyden yläpuolella ole-
misen seurauksena. Siluetit tuovat hahmoon selkeää graafi-
suutta, avantgarde-vaikutelmaa sanan arkikielisessä määritel-
mässä, ja värien myötä myös pop-taiteen tyyliä.

Muodot syntyivät kappaleiden äänimaailmasta, ja aja-
tuksena oli tehdä jokaiselle kappaleelle oma siluetti. Useam-
man erilaisen siluetin käyttäminen tuo paitsi vaihtelevuutta ja 
dynaamisuutta ilmeeseen, se myös siirtää tanssivan kehon 
ennemmin heijastamaan Telephone Romeon maailmaa, kuin 
olemaan konkreettisesti kuva Telephone Romeon hahmosta.

Ihmismäisen hahmon käyttäminen kuvallisena materiaa-
lina tietysti ohjaa ajattelemaan hahmoa Telephone Romeona, 
mutta sekä hahmon että artistin leijuessa arkea abstraktim-
massa paikassa, pääsemme takaisin siihen, mistä neljännessä 
luvussa puhuttiin: Telephone Romeon näkeminen ennemmin 
tahona, jonka kautta pääsee käsiksi tietynlaiseen maailmaan, 
kuin konkreettisena henkilönä.

Koska kaikki musiikkijulkaisun kappaleet olivat demo- 
vaiheessa, kun siluetteja tehtiin, pohjasin muodot soinnil-
liseen tunnelmaan, enkä esimerkiksi lyriikoiden sisältöön. 

Kaikkien siluettien valitsemisen taustalla on intuitio. Koska 
”rikkinäisen puhelimen” vuoksi videomateriaaliin oli odotetta-
vissa ristiriitaa, tahdoin pitää ketjun kasassa siten, että pyrin 
johdonmukaisuuteen yhdistäessäni muotoja ääneen. Tässä 
vaiheessa pyrin siis ennemmin yhteensopivuuteen kuin ris-
tiriitaan: terävä äänimaailma sai parikseen teräviä muotoja, 
kerroksellinen ja leikkisä tunnelma puolestaan runsaan kupli-
van siluetin, ja niin edelleen. Halusin myös, että siluetit eroa-
vat selkeästi toisistaan, ja siluettien muodot ovat ristiriidassa 
suhteessa toisiinsa. Yhdessä siluetissa on aina vain yhtä 
tietynlaista muotoa, eikä esimerkiksi sekä pyöreitä että nelis-
kanttisia kohtia.

Dramaattiset ja epäinhimillisen geometriset muodot 
kehossa luovat ristiriitaa suhteessa kehoon luonnontilassa. 
Myös pukujen kaksiuloitteisuus on ristiriitaan ohjaava valinta: 
katsoja ymmärtää, että ruudulla liikkuva keho on kolmiulottei-
sen, mutta kuvaustapa ja litistetyt puvut tekevät vaikutelmasta 
kaksiuloitteisen.

6
Siluetit
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KUVA 27. Ensimmäisiä luonnoksia.

KUVAT 28 JA 29. Siluettipukujen ensimmäiset sovitusversiot
tehtiin kartongista.

KUVA 30. Kuvauksissa käytetty asustus ilman siluettivalaistusta.
Tarvikkeina käytettiin muun muassa telttapatjamateriaalia,
ilmastointiteippiä ja uimalakkia.
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MONEY TROUBLE
"Varjossa, salaperäinen, lo-fi, synteettinen,
jännittynyt, pinnan alla"

THE CATCH
"Synteettinen, pomppiva groove, uninen, ehkä 
hieman toiveikas"

WARP SPEED
"Lo-fi, elektroninen, valmiina räjähtämään,
synteettisen ja luomun liitto"

ICICLE
"Korkeuksissa liitelevä, nostattava tunnelma,
synteettinen ja tarkka"

KUVAT 31-34.
Editoimattomia still-kuvia
studiokuvauksista. Kuvateksteinä on
kappaleiden työnimet sekä artistin omat,
spontaanit kuvaukset kappaleiden
tunnelmasta, jotka olen liittänyt tähän
sanasta sanaan, sillä niiden puhekielisyyttä on 
vaikea purkaa. Artistin kuvaukset on kirjoitettu 
vasta siluettien kuvaamisen jälkeen.
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6.3 MUODOSTA LIIKKEEKSI
Tehtävänantoni koreografille oli luoda kullekin siluetille 

oma, toistettava liikelaatu. Tärkeintä oli siis tunnistettava liik-
kumisen tapa koreografioidun liikesarjan sijaan. Suurikokoiset 
puvut asettivat rajoitteita liikkumiselle, joten liikelaadun tuli 
olla sellaista, että siluetti ei kärsi liikkumisesta liikaa.

Haastattelin koreografia lyhyesti siitä, miten hän päätyi 
valitsemiinsa liikelaatuihin. Hän vastasi käyttäneensä mah-
dollisimman ilmiselviä mielleyhtymiä luodakseen liikkeen ja 
muodon välille harmoniaa, sillä musiikki tulisi oletettavasti 
olemaan ristiriidassa. Olin ohjannut koreografia tekemään 
liikettä, joka ei tavoittele ristiriitaa suhteessa muotoihin.

Koreografin mukaan piikikkään siluetin liikekieli on te-
rävä, ympyrän liike pomppivaa, pyöreäreunaisen siluetin liike 
kuplivaa, täyttyvää sekä tyhjentyvää, ja suorakulmioselkäran-
gan liike pala kerrallaan liikkuvaa ja käärmemäistä.

Koreografin suunnittelemaan liikelaatuun oli myös jätet-
ty avoimuutta kuvauksia varten. Videolla esiintyvän tanssija 
Jérémy Gdibert’n oma tyyli liikkua sai näkyä lopputuloksessa, 
ja kokeilemisen kautta esimerkiksi ympyräsiluetti löysi useam-
pia tapoja liikkua pomppivan liikkeen lisäksi.

Odotuksenani oli, että kun liikettä tehdään musiikkia 
varten kuulematta itse musiikkia, ristiriidalta ei voi välttyä. Kun 
yhdistin videon ja musiikin, olin yllättynyt siitä, miten hyvin 
liike sopi yhteen juuri sille tarkoitetun kappaleen kanssa. 
Useimmissa tapauksissa ristiriita oli huomattavasti suurempi, 
kun tietyn siluetin yhdisti kappaleeseen, jonka pariksi sitä ei 
ollut tarkoitettu.

Äänteiden ja muotojen välisiä assosiaatioita on tutkittu 
paljon, ja esimerkiksi äkkinäisesti pysähtyvät äänteet yhdisty-
vät teräväkulmaisiin muotoihin (Kawahara & Shinohara 2012, 
564). Kokeilussani sama näyttää pätevän liikkeeseen: piikikäs 
muoto sai parikseen terävän liikkeen, joka pysähtyy äkki-
näisesti kovien konsonanttien tapaan. Kokeiluni perusteella 
oletuksemme muodon, äänen ja liikkeen yhteensopivuudesta 
ovat vahvoja ja niitä jaetaan.

6.4 VÄRIT
Yksi hyvin konkreettinen ristiriitaa luova visuaalinen 

elementti on väri. Teoksessa An Artist’s Workbook (d'Arbeloff 
1969, 56), värien kuvataan muodostavan tunnelmaa, tilaa ja 
etäisyyksiä minimaalisella "hössötyksellä" (fuss). Värin voi siis 
ajatella olevan tilan ja tunnelman luomista riisutuimmillaan. 
Väriopin myötä meillä on myös jaettuja kokemuksia siitä, mit-
kä värit ovat ristiriidassa keskenään.

Musiikin synteettinen ja runsas äänimaailma kaipasi 
mielestäni parikseen vahvoja värejä. Halusin käyttää puh-
taita ja kirkkaita värejä sekoittaen niitä murrettuihin sävyihin. 
Elektronisen musiikin yhdistäminen ainoastaan kirkkaisiin ja 
vaaleisiin väreihin tuntui mielestäni kliseiseltä, joten kokeilin 
etsiä värimaailmassa ristiriitaa maanläheisen ja räväkän välil-
lä.  Hain ristiriitaa myös vastavärien ja valoisuuden kontrastin 
kautta.

Koska visuaalinen maailma on muotojen ja liikkeen 
myötä runsas, en toisaalta tahtonut väreihin liian räikeitä ris-
tiriitoja, jotta kokonaisuus pysyisi hallittuna. Värien kohdalla 
huomasin niiden vaikuttavan koko tunnelman ristiriitaisuuteen 
valtavasti. Värien kontrolloimaton sattuma voisi tuottaa paljon 
rajumpaa ristiriitaa kuin liikkeeseen ja muotoon perustuvassa 
kokeilussani.

KUVAT 35-38. Ensimmäisiä värikokeiluja.
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6.5 MUU EDITOINTI
Nimi Telephone Romeo vie lankapuhelimen myötä 

ajatukset menneeseen aikaan. Äänimaailman sisältäessä 
viittauksia etenkin 1970- ja 1980-luvulle tuntui luontevalta, että 
myös kuva- ja videomateriaali ovat retrohenkisiä. 

Koska videomateriaalin kuvanlaatu oli hyvin tarkka ja 
itsetehtyihin pukuihin muodostuu liikkeessä helposti ryppyjä 
ja muita epätäydellisyyksiä, kuva vaati pientä sumennusta ja 
hienovaraista kohinan lisäämistä. Tämä myös tukee musiikin 
Lo-fi -tyyliä (low-fidelity).  

Editoidessa yhtenä ideana oli myös paloitella ruutua, ja 
saada lisää leikkisyyttä ja epätahtia sen kautta, että eri osat 
näytöllä liikkuvat eri tahtiin (kuvat 39 ja 40). Useista moni- 
mutkaisista kokeiluista palasin kuitenkin takaisin yksinker-
taisempaan ulkoasuun, sillä jo siluettien liikkeessä on paljon 
katsottavaa sellaiselle, joka näkee ne ensimmäistä kertaa. 
Paloitellussa näkymässä siluetti ei pääse kokonaisuutena  
yhtä hyvin esiin kuin silloin, kun näytön valtaa yksi  
hahmo kerrallaan. 

KUVA 39 KUVA 40
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Lopullisissa väreissä toteutuu ajatus kirkkaan ja murretun 
värin yhdistämisestä, mutta väriyhdistelmä näyttää siitä huo-
limatta luontevalta. Viiveenomainen efekti tuo jo yhteen ku-
vaan paljon sävyjä, minkä vuoksi päädyin käyttämään samaa 
väritystä jokaisen siluetin kohdalla. Näin kokonaisuus pysyy 
hallittuna ja tyylikkäänä, ja huomio kiinnittyy ennen kaikkea 
eri muotojen ja liikelaatujen välisiin eroihin.

Luovuin aiemmin nähdystä raitaefektistä, sillä sen anta-
ma vaikutelma vaihteli suuresti sen mukaan, minkä kokoisena 
visuaalinen materiaali esitetään. Se ei siis sopinut nimen-
omaan digitaaliseen julkaisuun, kun taas fyysisessä levyn- 
kannessa se olisi voinut toimia.

Hylkäsin myös idean videokuvan pilkkomisesta digitaa-
listen laitteiden näyttökokojen vaihtelevuuden vuoksi. Esimer-
kiksi älypuhelinten näyttöjen kuvasuhteet eroavat toisistaan. 
Tällöin "paloiteltu" näkymä voisi näkyä eri puhelimilla hyvin 
erilaisena.

KUVA 41. Lopullinen väritys.
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Koska työni keskittyy ennen kaikkea kokonaisvaltaisen
konseptin luomiseen, työn laajuus pakottaa osan sovelluksis-
ta tässä vaiheessa luonnosmaiseen muotoon.  Näin on eten-
kin liikkuvan kuvan kohdalla. Sovellusten ilmeen pääpaino on 
tässä vaiheessa siis vahvassa visuaalisessa tunnistettavuu-
dessa, omaperäisyydessä ja yksinkertaisuuden ja maksimalis-
min sopivassa törmäyksessä.

KUVAT 42-50. Onnistuneita levynkansia omasta kuuntelukirjastostani.
Ylärivi: Ariel Pink - pom pom, Janelle Monáe - Dirty Computer,
White Fence - Is Growing Faith. Keskirivi: Slaves - Are You Satisfied?,
Angéle - Brol, Yves Tumor - Safe In The Hands Of Love.
Alarivi: Young Fathers - Cocoa Sugar, Pink Floyd - Atom Heart Mother,
Ruusut - Glitchit.

7
Sovellukset
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KUVAT 51-53. Varhaisia kansiluonnoksia.

7.1 KANNET
Tutkiessani sitä, millaiset levynkannet ovat omasta 

mielestäni mieleenpainuvia ja onnistuneita (kuvat 42-50), 
huomasin yhdistävänä tekijänä sen, että kansi on yksi yhte-
näinen kuva sen sijaan, että se olisi pilkottu moneen osaan. 
Kaikissa edellisellä sivulla olevissa kansissa on luonteikkuutta 
ja toimiva rytmi sekä selkeä värimaailma. Useassa kannessa 
ei ole typografisia elementtejä laisinkaan, ja monessa ne ovat 
sivuroolissa.

Koska yksi kantavista ideoista omassa konseptissani on 
se, että jokaisella kappaleella on oma siluettinsa, mietin millä 
tavalla saisin visuaalisen maailman monipuolisuuden esiin 
ilman, että kannesta tulee liian pirstaloitunut. Halusin, että 
vaikutelma yhdestä kuvasta säilyisi. 

Tällä sivulla näkyvät varhaiset luonnokset tuntuivat liian 
paloitelluilta, joten otin tavoitteeksi tehdä kahdesta siluetista 
selkeästi yhden, yhtenäisen kuvan. Lähdin siis tekemään tait-
toa, jossa kaksi hahmoa yhdistyy. Näin saisin kanteen näky-
väksi siluettien muotokielten välisen kontrastin menettämättä 
kannen yhtenäisyyttä.
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Vaikka EP:n kannessa kaksi hahmoa ikään kuin yhdisty-
vät, halusin, että liitoskohta on selvästi nähtävissä, sillä tavoit-
teena ei ole hämätä silmää luulemaan, että kuvassa todella 
olisi vain yksi hahmo. Tämän vuoksi esimerkiksi hahmojen 
päälaet eivät ole linjassa, ja molempien hahmojen kaksi jal-
kaa ovat näkyvissä.

Hienovarainen paperitekstuuri saa liitoskohdan näyt-
tämään luontevammalta. Koska videossakin on niin sanottua 
Lo-fi-tunnelmaa ja retrovaikutteista rakeisuutta, levynkannes-
sakin on omanlaistaan materiaalin tuntua sekä DIY- 
estetiikkaa. En tahtonut levynkannen vaikutelman olevan liian 
digitaalinen, kuten edellisen sivun kokeiluissa, sillä videoiden-
kaan vaikutelma ei ole sellainen.

Kuvan rytmissä on törmäyksen tuntu hahmojen nojau-
tuessa toisiaan kohti. Etenkin piikikäs siluetti lisää liikkeen ja 
jopa vauhdin tuntua.

Vaikka hahmot tuovat kanteen liikettä, on esimerkiksi 
paperitekstuurin taitos sekä kahden kuvan liitoskohta suora. 
Kun hahmottelin logon paikkaa, nostin ajatuksen ristiriidasta 
jälleen esiin. Kannen muun taiton ollessa suora ja jopa perin-
teisen symmetrinen, tahdoin logon olevan ikään kuin roiskais-
tuna päälle leimasimen tai tarran omaisesti.

Kokeilin logoa monessa eri koossa ja värissä, mutta 
peilaten lopputulosta aiemmin esittelemiini, mielestäni toi-
miviin kansiin, halusin logon sulautuvan osaksi kuvaa sen 
sijaan, että se muuttuisi kannen erilliseksi osaksi. Logon huo-
lettoman oloinen asettelu myös avaa hauskoja ideoita sen 
käyttöön tulevaisuudessa muunlaisen kuvamateriaalin kanssa 
käytettynä. Logo muuttuu yhä enemmän mystiseksi symbolik-
si, joka voi ilmaantua yllättäville paikoille Telephone Romeon 
kuvastoon tai oheistuotteisiin.

KUVA 54. EP-julkaisun lähes valmis kansi. Singlen kansi julkaistaan ensin, joten EP:n kansi saattaa muuttua vielä hieman.
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Ensimmäisenä julkaistavan singlen kansikuvassa käytin ainoas-
taan kyseisen kappaleen omaa siluettia. Vaikutelma on EP-julkaisun 
kanteen verrattuna paikallaan pysyvä, ja liikevaikutelmaltaan ennem-
min upottava tai sukeltava kuin törmäävä.

Tässä kannessa nousee vahvasti esiin Telephone Romeon 
inhimillisyyden yläpuolella oleminen. Se sopii myös kappaleen tee-
maan, jossa Telephone Romeon arjesta etääntynyt asema korostuu 
ehkä eniten.

Niin sanottu yli-ihmisyyden vaikutelma johtuu siitä, että kuvan 
hahmo on kuvattu avoimessa ja symmetrisessä asennossa. Symmet-
ria linkittyy vahvasti uskonnolliseen taiteeseen, jossa symmetriaa 
voi löytää uskontorajojen yli. Symmetria yhdistetään uskonnollisessa 
taiteessa henkisen totuuden löytymiseen (Collier 1996, 1).  Kannen 
hahmon asento muistuttaa myös Da Vincin Vitruviuksen mies -piir-
rosta, jota pidetään usein ihmisanatomian täydellisenä arkkityyppinä 
(Ashrafian, 2011).

Singlen kannessa on sama paperinen materiaalin tuntu kuin 
EP:n kannessa, jotta kansien tunnelma on yhtenäinen. Keskelle ku-
vaa asettuva taitos myös luo ristiriitaa suhteessa kansikuvan näen-
näiseen symmetriaan, sillä se ei halkaise hahmoa keskeltä.

Visuaalisen materiaalin soveltaminen kahteen erilaiseen, mutta 
yhteensopivaan kanteen toimii osoituksena visuaalisen ilmeen jous-
tavuudesta ja sen tunnistettavuuden kantavuudesta.

KUVAT 55. Single-julkaisun valmis kansi.
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KUVAT 56 & 57. Spotifyn kuuntelunäkymä.
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7.2 VIDEOT
Kuten aiemmin totesin, päädyin riisumaan videoiden editoimi-
sesta kaiken ylimääräisen. Kuvaa ei ole jaettu osiin, raidat on 
poistettu ja kaikkien siluettien värimaailma on yhtenäinen.

Esimerkkeinä liikkuvan kuvan käyttämisestä toimivat 
tässä työssä single-julkaisun mainosvideo, jota levitetään  
Instagramissa. Video on 14 sekunnin pituinen, ja siinä käy-
tetään kyseisen kappaleen omaa siluettia sekä Telephone 
Romeon logoa. Kun singlen julkaisupäivämäärä on tiedossa, 
logo-näkymään saatetaan liittää lisää informaatiota. Paljon 
tekstiä ei kuitenkaan tarvita, sillä näkemästään ja kuulemas-
taan kiinnostunut henkilö pääsee pyyhkäisy-toiminnolla mai-
noksesta suoraan Spotifyhin sekä yläreunasta suoraan artistin 
Instagram-profiiliin.

Toinen esimerkki videon käyttämisestä on kuvassa 
58 näkyvä Spotify-sovelluksen Canvas-toiminto. Se on niin 
sanottu liikkuva levynkansi, joka valtaa koko älypuhelimen 
näytön. Canvas voi olla maksimissaan kahdeksan sekunnin 
pituinen videopätkä, joka toistuu näytöllä koko kappaleen 
ajan. Koska jokaisella EP:n kappaleella on oma siluettinsa, 
saa jokainen kappale myös oman Spotify-Canvasin.

Lisäksi ennen EP:n julkaisemista Instagramissa levite-
tään koko EP-julkaisua mainostavaa videopätkää, jossa käy-
tetään jokaista siluettia.

Linkki videomateriaaliin: https://drive.google.com/drive/folders/1MfxTwp5L19W2ADfS3WkBa6Q6XqdZKmvg 

KUVA 56. Instagram-mainosvideo KUVA 57. Instagram-mainosvideo KUVA 58. Spotifyn Canvas-toiminto.
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Telephone Romeon EP-julkaisun visuaalista ilmettä hah-
motellessani koin suurimmaksi haasteeksi hahmon anonymi-
teetin ja luonteikkuuden ristiriidan ilmentämisen kiinnostavalla 
tavalla. Onnistuin mielestäni siinä erinomaisesti. Kuvamateri-
aalissa esiintyvä hahmo on kaikissa eri silueteissaan nopeasti 
tunnistettava, ja se herättää huomion helposti isonkin ärsyke-
tulvan keskellä. Myös logo toimii yhtenäisenä osana luomaani 
visuaalista maailmaa. Konseptini yhdistyy aiemmin Telephone 
Romeolle tuottamaani visuaaliseen materiaaliin, vaikka se 
avaakin uusia yllätyksellisempiä ovia, ja konsepti on paljon 
eheämpi kuin aiemmin. Etenkin Suomen vaihtoehtomusiikin 
kentällä ilme tuntuu raikkaalta, sillä totuttu kuvasto on usein 
arkipäiväisempää valokuvaa tai piirrettyä kuvituskuvaa. Ilme 
siis luultavasti erottuu myös omassa ympäristössään.

Näiden tulosten pohjalta voin todeta ristiriidan olleen 
ainakin tässä produktiossa todella hedelmällinen työkalu, ja 
se sopii parhaiten nimenomaan suunnitteluprosessin alku- 
vaiheisiin ja konseptointiin. Ajatusta ristiriidasta ei tarvitse 
puskea väkisin näkyväksi lopputulokseen. Sen vaikutus on 
olemassa, vaikka se olisi ulkopuoliselle katsojalle näkymätön. 
Itselle tärkeä oivallus olikin se, että prosessin näkymättömät 

osat auttavat ilmeen soveltamisessa eri alustoille. Kun kon-
septi on eheä ja hyvin taustoitettu, se ei hetkahda eri muotoi-
hin muuntelua.

Hienosäätöä tehdessäni ristiriita oli ennemmin taustalla 
muistuttamassa omien valintojen kyseenalaistamisesta, enkä 
kokenut hyödylliseksi antaa ristiriidalle kovin paljon valtaa ky-
seisessä vaiheessa. Ennen kaikkea ristiriita auttoi avaamaan 
yllätyksellisiä ovia visuaalisen ilmeen kuvaston hahmotteluun. 
Se siis toimi keinona päästää irti osasta omia maneereita 
sekä totutuista trendeistä, kuten olin alkuvaiheessa toivonut-
kin. Erinomaista tässä työkalussa onkin se, että sen käyttä-
mistä on helppo säädellä. Oma kädenjälkeni ei jäänyt ristirii-
tatyökalun jalkoihin, vaan se näkyy lopputuloksessa selkeästi, 
mutta itselleni raikkaalla tavalla.

Tärkeä havainto itselle suunnittelijana oli se, että ris-
tiriidan ilmenemistä virheenä tai epätäydellisyytenä ei pidä 
pelätä, vaan sille antautumalla löytyy hienoja uusia tapoja 
työskennellä. Otin suuria uusia aluevaltauksia produktiota 
tehdessäni ja tein kaiken koreografiointia lukuunottamatta 
itse. Puvustuksen suunnittelu sekä etenkin fyysinen toteutus 
olivat suuria riskejä, kuvasin ensimmäistä kertaa studiossa ja 
ohjasin yksin työryhmää. Se, että minulla oli taustalla ristiriidan 
kaltainen kokeellinen työkalu, antoi minulle syyn olla todella 
rohkea visuaalisen ilmeen toteutusprosessissa. Tämä kietou-
tuu jälleen siihen, miten työkalun käyttäminen vapautti totu-
tusta prosessista.

Ristiriidan pitäminen mielessä esimerkiksi taittoa teh-
dessäni ja värejä valitessani tuntui enemmän tutulta ja jopa it-
sestäänselvältä osalta suunnittelijan työtä, kun taas epätahdil-
la leikitteleminen ja sattumaan eli ristiriidan mahdollisuuteen 
heittäytyminen tuntui itselleni uudelta ja kiinnostavalta.

Työni alkupuolella puhuin ristiriidasta valona ja liima-
na. Mielestäni ristiriidan käyttämisen valona voisi hyvin ottaa 
osaksi melkeinpä jokaista suunnittelutyötä. Sillä voi helposti ja 
nopeastikin tarkastaa monia puolia omasta työstä ja paljastaa 
siten ratkaisuja, joita ei ole tajunnut kyseenalaistaa. Kun omaa 
työtään tarkastelee tässä valossa, voi itseltään kysyä esimer-
kiksi sitä, mitkä osat ovat harmoniassa, mitkä ristiriidassa, 
mitä tapahtuisi jos jonkin osan antaisi lähteä elämään omassa 
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orgaanisessa tahdissaan, tai miten työn dynamiikka muuttui-
si, jos tietyn elementin asettaisi vahvaksi kontrastiksi muulle 
sisällölle. Ristiriita työkaluna on siis ennen kaikkea opettavai-
nen väline oman prosessin tarkasteluun.

Oma työni on vasta pieni esittely ristiriidan käyttämi-
seen suunnittelijan työkaluna. Tämän työn laajuuden puitteis-
sa en pystynyt esimerkiksi kartoittamaan harmonian merki-
tystä suhteessa ristiriitaan.

Ristiriidan käsitteen muuntuvuus nousi esiin useam-
massa vaiheessa. Neutraalin, harmonian ja ristiriidan välisten 
suhteiden lisäksi erityisen kiinnostavaa olisikin pohtia niiden 
pysyvyyttä. Tässä työssä myös rajasin ristiriidan käsitteen 
lähinnä esteettiseen näkökulmaan. Ristiriidan poliittinen ja 
kulttuurinen ulottuvuus avaa täysin uudenlaisia ovia työkalun 
käyttämiselle, ja saisi aikaan varmasti kiinnostavia suunnitte-
luprosesseja. Siten suunnittelija voi tuoda esiin paitsi yleisön 
vinoutuneita käsityksiä, myös saada itsensä kiinni opituista 
ajatusmalleista.

Vaikka sattumaa suunnittelussa on tutkittu ja siitä on 
puhuttu paljon, yksi kiinnostava suunta olisi kääntää katse 
ristiriidan alakategoriaan, virheeseen. Virhe on vahingossa 
syntynyt ristiriita, ja suunnittelun tekeminen tällaisen näkökul-
man kautta olisi kiinnostavaa, kuten myös se, voiko suunnitel-
tua virhettä ylipäänsä olla.

Tämän työn puitteissa opin, että ristiriita toimii työka-
luna monesta eri näkökulmasta katsottuna, ja se on todella 
toimiva apuväline suunnittelijalle, jos tämä on tietoinen siitä, 
milloin sille kannattaa antaa valta ja milloin pitää se ennem-
min apuvälineenä jo tehtyjen päätösten tarkastamiseen. 
Tulen itse varmasti hyödyntämään ristiriitaa työkaluna jatkos-
sakin, ja toivottavasti prosessini avaa uusia ideoita muillekin 
suunnittelijoille.
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